TRABZON YÖRES‹ DÜ⁄ÜN TÖRENLER‹NDE HORON
Horon At Wedding Ceremonies in the Trabzon Region
Le Horon dans les cérémonies de mariage de la région de Trabzon

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜÇLÜ*
ÖZET
Do¤u Karadeniz bölgesinin Trabzon yöresinde kendine has oyun tarz› ile oynanan horon; yayla yollar›nda, derneklerde, ﬂenliklerde ve özellikle dü¤ün geleneklerinde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bölgenin bütün co¤rafî farkl›l›klar›n› horon figürlerinde izlemek mümkündür. Genç- ihtiyar, baba-o¤ul, dede-torun, ana-k›z herkesin niﬂan töreninde, k›na gecesinde, damat t›raﬂ›nda, gelin ç›karmada ve el almada zevkle oynad›¤› horon
oyunu, Do¤u Karadeniz’in ve dolay›s›yla Trabzon’un bir simgesidir.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
The horon dance which is performed in its peculiar style around the Trabzon district in the East Black
Sea Region is seen on plateau trips, festivals, and especially in wedding ceremonies. It is possible to observe
all the region’s geographical differences in horon figures. The horon folk dance, which is delightfully performed by young and old, father and son, grandfather and grandson, mother and daughter alike at engagement
ceremonies, henna nights, groom shavings, and betrothals is a symbol of the Black Sea Region and Trabzon.
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G‹R‹ﬁ
Türk kültürünün karakteristik
özelliklerini taﬂ›yan folklorun canl› bir
sonucu olan halk oyunlar›, Türklerin yaﬂad›¤› co¤rafyay› nak›ﬂ gibi iﬂlemiﬂtir.
Bunlarda de¤iﬂik figür ve danslarla bir
esteti¤in bir armoninin sunumu sergilenmektedir. Bu co¤rafyada yaﬂayan bölge insan›n›n karakter yap›lar›n›, oyunlarda 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› zeybek oyununda, Güney Do¤u bölgesinin
geleneklerine ba¤l›l›¤›n› gelin ç›kartma
oyununda, K›rklareli ve Bolulu bayanlar›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, Zonguldak ve Do¤u Karadeniz’de horon oyunlar› ad› ile an›lmakta ve folklorumuza zenginlik katmaktad›r. Özellikle makalenin
konusu olan ve Karadeniz bölgesinin
simgesi hâline gelmiﬂ horon, oynan›ﬂlar›na ve tarzlar›na göre baz› çeﬂitlilikler
sergilemektedir. Bu farkl›l›klar horona
zenginlik ve bölgesel estetik katmaktad›r.
Horon, Do¤u Karadeniz bölgesinde
oynanan halk oyunlar›na verilen genel
add›r. Anadolu halk oyunlar›n›n en canl›, 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 horom denir”, demekte ve “horona baﬂlarken haydi bire bir horom kural›m sözü,
s›rada toplan›p s›k›ca bir birine ba¤lanman›n baﬂka bir ifadesidir” (Cihano¤lu,1979:28-29) diye aç›klamaktad›r.
Öztuna, “Do¤u Karadeniz’de baﬂlang›çta bir enstürman eﬂli¤inde ritüel
nitelikli oynanan oyunlara verilen add›r.
Do¤u Karadenizin baz› yerlerinde “horum” “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 ziyade yöre insanlar›n›n birlikte do¤a ﬂartlar›na, sosyal ve iktisadî zorluklara horonda oldu¤u gibi elele vererek üstesinden
gelmenin figüratif bir ifadesidir.
Çilesiz (1975), “Trabzon ilinin Akçabat, Vakf›kebir, Maçka ve Tonya ilçelerinde horon oynanmaktad›r. Bu yörelerden uzaklaﬂ›ld›kça oyunlar›n figürleri ve
oyuncular›n giyim kuﬂamlar›, ana özelliklerini kaybetmektedir” der. (Çilesiz,1975:7275)
Ancak, baﬂka yörelerin oyunlar›ndaki figürlerin ana etmenleri horonda
ayr› ayr› ve aç›k ﬂekilde de¤il, bir bütünlük 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¤murun, 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 ritmine 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.

124

METOT
Bu çal›ﬂma Musa Turgut (Vakf›kebir, 1341), Fehmi Erdo¤an (Vakf›kebir,
1338), Ali Turgut (Vakf›kebir, 1950) ve
Trabzon yöresi halk oyunlar› hocas› Bayram 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 müzakaresi ﬂeklinde yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca halk
oyunlar›na ait on üç CD izlenmiﬂtir.
HORON ÇEﬁ‹TLER‹ VE OYNANIﬁ ﬁEKL‹
Oyun s›ras›nda uyulan tempoya göre horon türleri a¤›r horonlar ve sert horonlar diye ikiye ayr›l›r. A¤›r horonlar;
düz horonlar ve yenlik horonu (k›z horonu)dur.
Horon Düzeni: Horon genelde bir
halka oyudur. Horon, dar bir alandad›r,
oynayanlar ise s›ra düzenindedir. S›ralar 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 oyuncular al›rken; gençler, yaﬂl›lar, erkekler ve
k›zlar da ayn› halkada horon oynayabilirler (Bayram Gürsoy, mülâkat).
Horon Baﬂ›: Horon oynanmaya baﬂlayaca¤› andan itibaren horonu yönetecek 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 içinde ve bir düzen dahilinde sürmesini sa¤lar. Komutlar› sert ve kesindir. Di¤er halay 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 ethttp://www.millifolklor.com
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menler baﬂka yörelerin oyunlar›nda oldu¤u gibi ayr› ayr› ve aç›k bir biçimde
horon türlerine yans›maz. 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¤murun-kar›n ya¤›ﬂ›, çimenlerin, 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 göre horon türleri a¤›r horonlar ve sert horonlar 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 horonu da denir. Yorucu olmad›¤›ndan saatlerce oynanabilir. Genelde dü¤ünlerde,
k›nalarda, yayla yollar›nda oynanan türden horondur. Oyun halkas› saat ibresinin tersi yönünde döner. Söylenen türkülere elle tempo tutulur. Tempo h›zland›kça vücut dikleﬂir, kollar yukar› kalkar, 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 türkücülerde eﬂlik edebilir, hatta çalg› yoksa
›sl›kla ya da ezgi eﬂli¤inde horon oynan›r.
Düz horonun oynan›ﬂ ﬂekli ise ﬂöyledir: 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 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
http://www.millifolklor.com

geriye ad›m al›r. Bu hareket sürekli tekrar edilir. Oyun ad›mlamalar› yap›l›rken, 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 horonunda figür olarak ﬂal pazar› sallamas›nda
eller ve vücut öne do¤ru e¤ik, kollar önce sa¤a sonra sola dört sefer sallanarak
bir derenin h›rç›n ak›ﬂ›n› canland›r›r.
Kuﬂak sallama figüründe ise; ilk dört say›da kollar hafif aç›k ve bele ba¤lanan
kuﬂa¤›n püsküllerini daire çizer gibi salland›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¤iktir. Kol ç›karmalar ve omuz sallamalar
bu bölümde ön plândad›r. Ad›mlar geriye, 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, sallama ve yenlik horonudur.
Sert horon: Horunun di¤er bölümlerine nazaran hareketler daha canl› ve
serttir. Bu yüzden erkek horonu say›l›rlar. Erkekler hem a¤›r hem de sert horonu oynarken, kad›nlar ve k›zlar a¤›r horonu ye¤lerler. Oyun esnas›nda omuz
sallamalar› ayak vuruﬂular› daha serttir. Temponun en yüksek oldu¤u ve en
gösteriﬂli oldu¤u bölümdür. Bu bölümde
horonlar çalg› eﬂli¤inde oynan›r ve oynayanlar tüm yeteneklerini sergilerler (Cihano¤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, sallama, s›ksara, b›çak oyunu, kozan gel
(hozangel), Tonya horonu (siya siya veya
s›va s›va, parmak ucu, doldurma) gibi figür adlar› al›rlar. Horon aralar›nda oynanan dinlendirici horona “Düz horon”
ad› verilir.
Horon kurma: Bir baﬂlang›ç oyunudur. Ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi horona
baﬂlamak için oynan›r. Bu horonda vücut hareketleri di¤er horonlara göre daha yumuﬂak ve sal›narak oynan›l›r. A¤›r
tempolu oyunlardand›r ve ritim 5/8’liktir. Bel ve omuz sallama hareketleri ön
plândad›r. Oyunda kollar yukarda iken
bir heybet ve yücelik ifadesi taﬂ›r (Konak, 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, dalgalar›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 hareketleri ön plândad›r. Sallamada ayaklar 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. Horon, ayak düzeni horon dizisinin öne arkaya, ileri, geri kaymas›n› kolaylaﬂt›r›r.
Yumuﬂak figürle oynanan sallama horonu, 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, horon oyunlar› içinde en canl›, en k›vrak ve
h›zl› olan›d›r. Omuzlar ve kollarla birlikte bütün bedenin uyumlu bir ﬂekilde titreyiﬂi ve dik olarak oynan›ﬂ› ayr› bir estetik ve güzellik sergiler. Hele aﬂa¤› al-
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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 hareketleri simgeler. (Bayram Gürsoy, mülâkat)
S›ksara ve Dik Horonda, sallaman›n 7. hareketinin sonunda komutla birlikte 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. harekette vücut yerden kesilmeyecek ﬂekilde geriye do¤ru çekilir ve hareket tamamlanm›ﬂ olur. Serinin tekrar›nda birinci 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› sallama 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 geçilir.
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 dizler k›r›kt›r önce sa¤ ayak yere vurulur
sonra çift düﬂülür, daha sonra tekrar sa¤
ayak yere vurularak sola do¤ru yer süpürülerek ayak f›rlat›l›p sol ayak topu¤u
yere vurulduktan sonra sa¤–sol ve tekrar sa¤ ayaklar f›rlat›l›r ve bu hareket
üç kez tekrarlan›r. Takiben sa¤ ayak
dört kez yere vurulup sa¤a dönülüp çömelilir, sa¤ ayak 90° ile iki kere f›rlat›l›p
sol ayakta bir kez ileri f›rlat›ld›ktan sonra 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, mülâkat)
http://www.millifolklor.com
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Kozangel veya Hozangel: Horon
kurmadan sonra oynan›lan sallamaya
göre ezgi ve oyun olarak farkl›l›klar taﬂ›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 çizilen 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 komutuyla horon dizisinin iç içe giriﬂ ç›k›ﬂlar›,
horoncular›n yüz yüze s›rt s›rta geliﬂlerinde ilginç görüntüler ortaya ç›kar.
(Bayram Gürsoy, mülâkat).
Kozangel veya Hozangel oyunu, horon 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, tekrar sola koltuk alt›ndan itibaren çevrilir.
‹leri giden vücut sa¤ aya¤›n üzerine çökerek geriye al›n›r. Bu hareket bir iki üç
ﬂeklinde üç veya beﬂ kez tekrarlan›r. Komutla 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. Takiben sa¤ ayak yukar› kald›r›l›p sola dönülür 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¤-solsa¤ ayakla bas›larak vücut 45° sal›narak
yürünür. Bu hareket beﬂ kez tekrarland›ktan sonra sa¤ ayak geriye al›n›r, kollar yukar› kald›r›larak ilk baﬂtaki figüre
geçilir. Sonra beﬂli sallama hareketiyle
http://www.millifolklor.com

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 sallama hareketi yap›lara yine sa¤a dönülere 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 geçilerek 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›ndan 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 hareket üç kez tekrarland›ktan sonra beﬂli
sallama figürünün ilk üç say›s› ayn› olmak üzere 4 ve 5. ad›mlar yukar› çekilip
eller yere do¤rudur. Bir-iki-üç ‘den sonra
sa¤ ayak yukar› çekilerek sol ayak üstünde sekilerek yere bas›l›r. Bu hareketle kozangel sallamas› iki kere oynand›ktan 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 hareketi sa¤a ve sola ayaklar sert vurularak 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 edilir. Oyun ad›mlamalar› yap›l›rken, her

127

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 64

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.
Düz horonun oynanmas›na ise; 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 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 edilir. Oyun ad›mlamalar› yap›l›rken, 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 horonunda figür olarak ﬂal pazar› sallamas›nda
eller ve vücut öne do¤ru e¤ik, kollar önce sa¤a sonra sola dört sefer sallanarak
bir derenin h›rc›n ak›ﬂ›n› canland›r›r.
Kuﬂak sallama figüründe ise; ilk dört say›da kollar hafif aç›k ve bele ba¤lanan
kuﬂa¤›n püsküllerini daire çizer gibi salland›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 ortas›nda ya da s›ra düzeninin önünde oynan›r. Oyuncu oynayaca¤› horoncu ile
elele tutuﬂup s›ksara oyununun en k›vrak figürleriyle k›sa süreli bir oyun sergiledikten sonra, birbirinden ayr›larak
karﬂ›l›kl› vuruﬂma figürlerine geçerler.
B›çak horonu genel olarak vuruﬂma figürlerinden oluﬂur. B›çaklar rakibe karﬂ› havada 8 çizilerek hamle yap›l›r, rakip
ise, bu hamleleri durdurmaya çal›ﬂ›r.
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Düz olarak b›çaklar üç kere birbirine vurulduktan sonra oyunculara bir birlerinden ayr›l›p yere çökerek üç kere de yerde
b›çak hamlesi yaparlar. Takip eden harekette 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 korunma 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 oyunlar›nda müzisyenlerin de araya girdi¤i, ﬂaﬂ›rtma figürleriyle oyuna ayr› bir güzellik katar. Oyunun sonunda yenenle yenilen kucaklaﬂarak bar›ﬂ›r ve ikisi birden
horon dizisindeki yerlerini al›rlar (Bayram Gürsoy, Fehim Ero¤lu, mülâkat).
Tonyo horonu: Ayn› isimle söylenen
horon türüdür. Siya siya, parmak ucu ve
doldurma figürlerinden oluﬂur. Siya siya, sa¤ ayak geriye çekilerek oynan›r. Figürün arka arkaya s›ralan›ﬂ› ayr› bir güzellik yarat›r. Parmak ucu ise, sa¤ aya¤›n öne ç›kar›larak ve yere vurularak arka arkaya yap›ld›¤›nda çok güzel bir görümün ve oynayanlara ve seyredenlere
coﬂku vermektedir. Dold›rma, ayak taban›n›n yere vurulmas›, bütün vücudun
tekrar geriye çekilmesi ile arka arkaya
figürün yap›lmas›d›r. Ç›kan sesten dolay› tren figürü de denir.
Tonya horonunun üç figürünün birbirine 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 türlerinin 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
http://www.millifolklor.com
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horoncular›n aﬂa¤a alma s›ras›nda yaratt›klar› özel çal›mlar gerçekten göz al›c›d›r (Bayram Gürsoy, mülâkat).
Aﬂa¤a alma a¤›r ve sert olmak üzere iki türlüdür. A¤›r aﬂa¤a almalar, horon baﬂ›n›n komutuna göre ya hep sa¤a,
ya sola, ya da her iki yana do¤ru yürünür. Sert aﬂa¤a almalarda ise, çöküp
kalkmalar, öne arkaya s›çramalar, yerinde dönmeler s›kça yap›l›r. Düz horonlarda yaln›z a¤›r, sert horonlarda ise önce
a¤›r ve hemen peﬂinden sert aﬂa¤a alma
figürleri yap›l›r. (Bayram Gürsoy, mülâkat)
Tonya oyunu genelde s›ksaradan
sonra oynan›r, kollar aﬂa¤›da ritim yüksektir. Ayaklar sa¤ sonra sol ayak yere
sert bir ﬂekilde vurulur. Bu vuruﬂ an›nda 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 oldu¤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 sonra 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 tekrarlan›r. Üçüncü hareketin sonunda komutla
sa¤ ayak öne bir ad›m ve sol ayak geride
vurulur. Sa¤ ayak sol aya¤›n yan›na getirilerek makas ﬂeklini al›r sonraki hareket 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 ileri sallan›r. Sa¤ aya¤›n üzerinde z›playarak 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 hareket geriye do¤ru üç kere tekrarlan›r. Komutla iki ayak yere vurularak kollar geriye çekilir hafif çökülür ve ayak burunhttp://www.millifolklor.com

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 dirsekten k›r›larak omuz hizas›na kald›r›l›r
vücut tekrar topuklara do¤ru çömelinir
ve eller yere indirilir. Hareket say›s› alt›d›r. Üç kere kollar yerde iken çift ayakla z›plan›r sa¤a do¤ru 45° vücut dönerek
tekrar eski konuma gelinirken sol ayak
üstünde sekilir. Sa¤ ayak kalça seviyesine 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. hareketlerde eller dirseklerden bükülerek
yukar› aﬂa¤› indirilerek hareket tamamlan›r. Bu hareketlerin tamam› üç kez
tekrarlan›r. Bu hareketten sonra dalgalanma dedi¤imiz ara figüre geçilir. Burada 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 hareketi yap›lmaz, ayaklar seri bir ﬂekilde
kald›r›l›r. Sonra tekrar ilk baﬂtaki bir iki
hareketine geçilir ve kollar belden yukar› 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 gidilir. Komutla sa¤ ayak önce sa¤a sonra
sola yanlara aç›larak geriye do¤ru yürünür ve tekrar aﬂa¤› alma ve dalgalanma
figürü yap›l›r. Sonra da doldurma figürü
yap›l›r ki, burada bir iki hareketine geçilir. 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 geçilmiﬂ olunur. Bu hareket üç veya beﬂ kere tekrarlan›p komutla sa¤ ve sol ayak
yere vurulduktan sonra, geriye do¤ru
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dizler k›r›larak sekilir. Aﬂa¤› alma figürü 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 komutla durulur.
HORON OYUNUNDA KIYAFETLER
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 etmemektedir. Giysiler günlük, tören, yazl›k ve k›ﬂl›k, çocuk, erkek, kad›n –k›z gibi çeﬂitlilik göstermektedir.(Bayram Gürsoy,
Fehmi Ero¤lu, Ali Turgut, mülâkat)
Kad›n giysileri; baﬂa giyilenler, s›rta giyilenler, aya¤a giyilenler, tak›lar ve
aksesuarlar olarak incelenmektedir.
Baﬂa giyilenler
Yaﬂmak: Sade ve desenli etraf› pullu örtülerdir. Yaﬂma¤›n püsküllüsünü niﬂanl› 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 yaﬂmak siyah olur.
Çember: Kenarlar› dall› ve sade
olan çömber siyah tülbenttendir. Genellikle yaﬂl› kad›nlar ba¤lar. Bo¤az alt›ndan do¤ru ba¤lanan çömberin alt›na,
gençlerdeki kukul yerine gelen ve so¤uktan korunmak için, baﬂ› iyice saran bir
beyaz ve sade yazma vard›r. Buna yörede “sarma” denir. Çembere ve yaﬂma¤a
genel olarak baﬂ örtüsü de denir (Erden
ve Arkadaﬂlar›,1999: 412).
S›rta giyilenler
Gömlek: Genellikle beyaz patiskadan ve ipekliden yap›lma, önü oyal› ve
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yuvarlak dik yakal› bir çeﬂit gömlek giyerler. 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›rm›z› ﬂeritlerle iﬂli, önü çiçek desenleriyle
süslü, Türk motifleri ile iﬂlemeli bir çeﬂit
gömlektir.
Kolçakl› ‹ﬂlik: Gömleklerin üzerine
giyilen bir çeﬂit cepkendir. Bu cepken fistan giyildi¤inde üzerine giyilir. Çeﬂitli
göz al›c› renklerden olup, uzun kolludur.
Ön cephesi, omuzlar›, bilekleri ve dirsekleri 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 dikilmiﬂ 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 cepken giyerler.
Yelek: Fistan›n üzerine çeﬂitli renklerde kumaﬂlardan yap›lma, önü aç›k ve
kolsuz, iﬂlemeli bir cepken giyerler.
Libade: Yaﬂl› kad›nlar›n fistan üzerine giydi¤i, kollu ve iﬂlemesiz, koyu
renkli bir yelektir. Kolçakl› iﬂli¤in sadesidir. 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› farbelal›d›r. Çiçekli basmadan ve pamukludan 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 önhttp://www.millifolklor.com
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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 kuﬂaklardan baﬂka, kenarlar› kaytanlarla süslü
ve oldukça püsküllü olan bir çeﬂiti daha
var ki buna “lahori” denir. (Erden ve Arkadaﬂlar›,1999: 413).
Aya¤a Giyilenler
Çorap: Yörenin kad›nlar› taraf›ndan elde örülmüﬂ olan, yöresel özellikte
çeﬂitli renklerdeki yün çoraplar› ayaklar›na giyerler. Bu çoraplara “alacal› çorap” da denir.
Tozluk: Alacal› çorab›n baca¤› kapatmad›¤› 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 desenlerle süslü ve uçlar›ndan püsküllüdür. Kuﬂaklar›n kenarlar›na süs olarak dikilir.
Boncuk ve Lira: Yörede bo¤aza liralarla birlikte ince say›labilecek ve çeﬂitli
göz al›c› renklerde boncuk ba¤larlar (Erden ve Arkadaﬂlar›,1999: 413).
Bu tak›lar horon oynan›rken bayanlara daha bir albeni katar. Göze hoﬂ görünmesini sa¤lar.
Aksesuar
Muska-Hamay›l: Bo¤azlar›na kadife kumaﬂlardan ellerinde yapma ve ince
boncuk süslü muska ve hamayiller asarlar. Muskalar dinî inançlar›n gere¤i nazara karﬂ› bir korunmak için tak›l›r. Ayr›ca da horon oynarken dikkat çekici
olur.
Erkek giysileri de baﬂa giyilenler;
s›rta giyilenler, aya¤a giyilenler ve aksesuarlar olarak ele al›nmaktadir.
Baﬂa giyilenler
Baﬂl›k (Kabalak): Kukulata ve kara
http://www.millifolklor.com

puﬂu olarak adland›r›l›r. Üstü papak gibi olan baﬂl›¤›n kulaklara gelecek ﬂekilde 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 süslüdür. Kabalak, o¤lak yününden (keçi k›l›
serttir) yumuﬂak oldu¤u için veya keçeden 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. Yakas› 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› kaytanlarla 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 giyilen kollu bir abad›r. Yakas›z bir ceket
ﬂeklindeki abaya “kaput” da denir. Cepken 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 oynayana hareketlerinde rahatl›k sa¤lar. Z›pka da yele¤in kumaﬂ›ndand›r.
Aya¤a giyilenler
Çizme: Yörede sapuk veya salenk
olarak da adland›r›l›r. Mes anlam›na gelen 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 giyilmelidir. Uzun horon oyunlar›nda oyuncuyu
yormas›ndan dolay› tercih edilmez.
Kemer: Siyah deriden yap›lan kemerin aﬂa¤›ya do¤ru sarkan parçalar›
vard›r. Uzanan parçalar güçlülü¤ü sembolize eder. Kemerde bulunan kay›ﬂ gözlere ve kemere silâh, b›çak, av malzemeleri ve kapkacak al›n›r. Buna Çerkez kemeri 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. Estetik ve görünümü bak›m›ndan önemlidir.
Hamay›l: Gümüﬂten yap›lm›ﬂ, sigara tabakas› büyüklü¤ünde zarif ve süslü
kutudur. Üzerinde tarihî camii ve padiﬂah 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 kemere as›lan ve içinde ya¤ bulunan bir
kutudur.
Kav Torbas›: Sigara gerekti¤inde
ateﬂ yapmak için kav, çakmak taﬂ› ve pamuk ve çakmak konan meﬂin bir torbadan ibarettir. Genel olarak kibrit ve çakmak kullan›lmad›¤› dönemlerden kalm›ﬂt›r; ﬂimdi ise geleneksel giysiyi tamamlamak 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 yap›lan b›çak sola tak›l›r.
Tabanca: Kemere sa¤dan as›l›d›r.
(Erden ve Arkadaﬂlar›, 1999: 414). Çünkü bölgede silâh son derece önemlidir.
Dü¤ün törenlerinde de görece¤imiz gibi
k›ymet ve de¤er ifadesidir. Ancak köyle-
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rimizde oyun k›yafetleri yoktur. K›yafetler yöre insan›n›n el sanatlar›, göz nuru,
yüksek sanat zevkini de ortaya koymaktad›r. (Ay, 1990: 94)
HORONDAK‹ MÜZ‹K ENSTÜRÜMANLARI
Kemençe: Memleketimiz halk musikisinde esas itibar›yla iki cins kemençenin varl›¤› müzisyenlerce de bilinmektedir. Bunlar;
1. Ad› “kemençe” imlâs›yla yaz›l›p
kullan›lan ve Lehistan taraf›ndan Balkanlara inerek ‹stanbul’da da fas›lda
pek tutunmuﬂ yar›m armudî biçimli üç
telli tip.
2. Uzun üstüvane (silindir) biçimli
ince Karadeniz kemençesi. Macar musiki bilgini E. Haraszti, kemençenin Asya’dan Macarlara geçti¤ini düﬂünerek,
onun Anadolu üzerinden veya Hungarlar›n (Macarlar›n) Asya anayurdundan
geldi¤i ihtimali üzerinde durmuﬂtur.
Kaﬂgarl› Mahmut, “sivrisinek” anlam›nda Türkçe “kimünçe” kelimesinden söz
eder. Gazimihal, Macar bilgini Dr. L. Rasony’nin “Tarihte Türkler” adl› eserinde
Kuman kemençesine de¤inir. Rasony’nin
hat›rlatt›¤› kemençe herhâlde o olsa gerektir, 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. Selçuklularla Anadolu’ya geçti¤i söylenmektedir. ‹lk ﬂekli “Ikl›¤” olarak görülür.
Ikl›¤ sözcü¤ü “oku olan” anlam›na gelmektedir. Kemençelerin tel say›lar› 3 ilâ
6 çift aras›nda de¤iﬂiklik gösterir. Tellerdeki sesler üç telli oldu¤u zaman (Re, La,
Sol) aral›klardaki herhangi bir sese çekihttp://www.millifolklor.com
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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. Kemençe, çal›nmas› zor olan bir çalg›d›r.
Boyu 35 ilâ 45 cm aras›nda de¤iﬂmektedir (Öztuna, 1990). Burgular›na kulak
ad› verilir. Gövdede karadut, ceviz, limon plesenk a¤açlar› ye¤ tutulur. Gö¤üs
tahtas› köknardan ya da çamdan yap›l›r.
Eﬂik kelebek a¤ac›ndan ya da köknardan olur. Gö¤sünde iki adet irice delik
vard›r. Eﬂik bu iki delik aras›nda dört
parmak uzakl›kta uç k›sma do¤ru yerleﬂtirilir. Gö¤üsün çökmemesi için içerden 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 ayarlan›r, tellere sürtmek suretiyle titreﬂim
sa¤lan›r. Kemençe sol diz üzerine sol elle kavramak suretiyle dik vaziyette tutulur 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). Kemençe, çalg› aleti olarak Karadeniz de
folklorunda çok önemli oldu¤u için kemençeye yaz›lm›ﬂ ﬂiir ve manilere oldukça s›k rastlanmaktad›r (Ali Turgut, mülâkat).
Davul: Bir konuyu herkese duyurup
herkesin anlayabilece¤i ﬂekilde ortal›¤a
yayma arac›d›r. Türk tarihinde ve kültüründe çok önemli yeri olan davul, Türklerin eskiden beri kulland›¤› bir hâkimiyet iﬂareti ve alarm›d›r.
http://www.millifolklor.com

Davulun bir çok çeﬂitleri vard›r. Ramazan davulu, oyun davulu, savaﬂ davulu, ﬁaman davulu, orkestra davulu, bando davulu, caz davulu gibi. Davul yuvarlak bir alet olup kay›n, sedir a¤açlar›ndan yap›l›r. Deri ile sar›l›r, madenî süsler ve k›l sicimler de tak›labilir. As›l uyar› vas›tas› davulun tokma¤›d›r. Meﬂhur
f›krad›r: Horon oynarken kan ter içinde
kalan birine demiﬂler:
- “Aga otur dinlen biraz. Davul zurnay›, kemençeyi gördün diye periﬂan olmaya ne gerek var?”
- “Horon sekiz çeﬂittir. Ben daha alt›nc›dan gidiyorum. ‹ki daha alaca¤›m
var” diyerek oynamaya devam etmiﬂ.
(Ögel, 1991: 396- 434) Bu da bize davulzurna 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›ndan 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. Bahattin Ögel, “Türk Kültür Tarihine Giriﬂ”
adl› kitab›nda “Zurna davulsuz ve Türk
milleti de davulsuz, zurnas›z yapamaz”
(Yaz›c›, 1993: 29). diyerek davul- zurnan›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 Turgut, Musa Turgut ve Fehmi Ero¤lu’ndan
istifade edilmiﬂtir.
Trabzon ve havalisinde horon kurmak hayat›n bir parças›d›r. Buran›n halk›, 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 sosyal hayatta gözlemek mümkündür.
Yörenin yap›s› gere¤i k›z isteme genel 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 asma yap›l›r. Bu çeyiz asma ﬂekli tamam›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 evlere 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 akrabalar› hediyelerini vererek geline ana
evinden ayr›lmadan önemli bir seremoni
yap›lacakt›r ve gelin bunu hayat› boyunca da unutamayacakt›r. Buna gelin a¤latma töreni de denilmektedir. Gelin ortaya getirilir, kemençe gelin a¤latma
gaydas› (ezgi) çalar. K›na törenini anal›k
(gelini ve dü¤ünü yönlendiren yak›n akrabalar›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. Kemençeci Vakf›kebirli Ali Turgut, kemençesi ile kat›ld›¤› bir k›nada Arifo¤un kar›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
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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 yenlik-düz horonu oynan›r. Bu törende sadece kemençe ya da bak›r gü¤üm ters çevrilerek alt› ile ritimle türkü eﬂli¤inde k›nada yenlik horonu oynan›r. Gü¤üm çal›nd›¤›nda kemençe çalmak için dahi erkek k›naya giremez. E¤er gü¤üm çal›nmaz da sadece kemençe ile k›na yak›ld›ktan sonra, k›naya kat›lan evin d›ﬂ›ndaki herkes silâh s›kmak zorunda ve erkekler 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 olarak bir t›raﬂ daha olunur. Bu t›raﬂ, tören
anlam›nda yap›l›r ve töreni yöneten babal›kt›r. Babal›¤›n görevi, tören esnas›nda silâh at›l›rken emniyeti sa¤lamak,
dü¤ün esnas›nda gelen konuklar› davulzurna ile karﬂ›lamak ve dü¤ün alan›na
getirmektir. T›raﬂ töreninde babal›k usturay› damad›n baﬂ›na koyar ve damad›n babas›n›n ad› ve aile unvan›yla damad›n ismini söyleyerek damat t›raﬂ›n›n
hay›rl› olmas› dileklerini iletip, ilk bahﬂiﬂi de babal›k bahﬂiﬂi olarak verir. Bahﬂiﬂ 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 damad›n o kadar çok sevildi¤ine iﬂarettir.
T›raﬂ seremonisi sonunda hep birlikte düz horonla baﬂlanarak s›ksaraya
geçilip bütün maharetlerini horoncular
göstererek oynarlar. (Fehmi Ero¤lu, mülâkat)
Dü¤ün Töreni: Dü¤ün günü davetliler taraf›ndan tüm horonlar oynan›r. Karadeniz dü¤ünlerinde horoncu kendi maharetlerinin tümünü sergiler. Komut ve-
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rirken, alaﬂa¤› horonu oynarken, silkenme 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 savaﬂlardan kalan horon ve oyunlard›r. Efe
anlam›nda iki kiﬂi hünerlerini göstermek için oynar ve oyunun içinde siksara
sallama, siksara aﬂa¤› alma ve b›çak sallama 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 topluca araç kullanmadan yürüyerek gidilir.
Gelinin evine yaklaﬂ›ld›¤›nda gelinin çeyiz sand›¤›n› bir kiﬂi al›r ve o¤lan evine
getirir ve bahﬂiﬂini al›r. Damat taraf› gelinin ana evine gelindi¤inde k›z taraf›
kap›y› kilitler. Kap› aral›¤›ndan veya kap› 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 aralar›na alarak damad›n evine hareket edilir. Yolda hayk›rma ba¤›r›l›r, maniler
söylenir; silâhlar s›k›larak damat evine
gelinir. Burada babal›k gelinin yak›nlar›ndan gelini getirene bahﬂiﬂ verir, damatla gelin kap›da beklerken babal›k
damad›n koluna girerek yüksek bir yerden gelinin oldu¤u yere do¤ru elindeki
bir tabak ﬂekeri saçar ve bir ﬂarjör mermi s›kar. Sonra gelinin yak›nlar›na görünmemek 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, mülâkat)
Akﬂam herkes da¤›ld›ktan sonra
damad›n babas› cami imam›n› ça¤›rt›r,
http://www.millifolklor.com

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 almaya (el öpmeye) gider. Baz› bölgelerde el
alma yerine gelinin ana evinden ç›kt›¤›
yedinci güne isabet eden gün damat, gelin 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 birinin 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 sorarlar hangisinde yumurta var diye, bilirse günlerce espri konusu olur, bizim
damat bir kerede sahan› buldu diye”.
(Erdentu¤, 1949: 375) Bu ziyaret mümkün oldu¤unca az kiﬂiyle yap›l›r oynanan oyunlarla hoﬂça vakit geçirmeye çal›ﬂ›l›r. Yeme¤i yapan kiﬂi bahﬂiﬂini damad›n ayakkab›s›n›n içinden al›r. E¤er
bahﬂiﬂ ayakkab›n›n içine konmam›ﬂsa
ayakkab› bahﬂiﬂ gelinceye kadar saklan›r. Yemekten sonra yeme¤e kat›lanlar›n
düz horon oynamas›yla el alma veya yedileme töreni sona erer. (Ali Turgut, mülâkat)
SONUÇ
Trabzon yöresi dü¤ün törenlerinde,
di¤er bölgelerde oldu¤u gibi Türk kültür
yap›s›na uygun olan insan onuruna sayg›, kiﬂiye verilen de¤er, aile kurumunun
kutsall›¤› yap›lan tören ve ritüellerle ortaya 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 kaynaklanmaktad›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 gerçekleﬂtirilmektedir; sadece Trabzon ve çevresindeki bahﬂiﬂ verme bu yöreye özgüdür. Gelin getirme ve eve alma her bölgede ayn› olmakta, fakat geline hediye verme ve gelinin eve giriﬂ seramonisi yöreye 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›nda f›kralar›, atasözleri, manileri, türküleri, deyiﬂ ve at›ﬂmalar› ile farkl› uygulamalar› bulunan bir ﬂehrimizdir. Trabzon
folklorunda, bir da¤›n›kl›k ve ayr›cal›k
yoktur. Türk kültürünün ana özelliklerine uygun müﬂterek olan örf ve âdetler
d›ﬂ›nda kendi bölgesel âdet ve örfleri
vard›r. Bu hâl yaﬂam tarzlar›nda, konuﬂma a¤z›nda, yemeklerde ve giyim kuﬂamda aç›kça görülmektedir. Bu da Türk
kültürüne bir kazanç, güzellik ve mükemmellik getirmektedir. Bu bizim kültürümüzün gerçek renkleri olarak hayat›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 yenileri halkada yerlerini al›rken gençler, yaﬂl›lar, erkekler ve k›zlar ayn› halkada horon 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-
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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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TRABZON’DA ASKER DÜ⁄ÜNÜ
The “Soldier Celebration” in Trabzon
Fêtes des soldats à Trabzon

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL*
ÖZET
Türk milleti asker millet olarak bilinir. Askerlik yapmayan adam kusurlu olarak görülür. Askere gitmek bir gurur kayna¤›d›r. Trabzon’da askere gitmeden önce gençlere “asker dü¤ünü” yap›l›r. Ailesi yemekler
ve e¤lencelerle dü¤ünü bir hafta öncesinden baﬂlat›r. Uzak yak›n tüm akraba asker aday›n› davet eder. Veda
yemekleri verilir. Askere gidecek gençler, kendi aralar›nda bir araba ayarlar veya kiralarlar. Araban›n üzerine yaz›lan çeﬂitli cümleler onlar›n özlemlerini ve beklentilerini dile getirir.
Asker dü¤ünü son cuma, son gün ve son gecede çeﬂitli ö¤renme ve e¤lencelerle sürer. Asker u¤urlamalar da ﬂenlik havas› içinde dü¤ünün son günü olarak gerçekleﬂir.
Anahtar Kelimeler
asker dü¤ünü, Trabzon, Türkiye
ABSTRACT
Turkey is known as a soldier nation. In Turkey the man who hasn’t done his military service is considered as lacking. Performing military service is a source of pride. In Trabzon, “soldier celebrations” are performed before the young men leave for service. Their families start the celebration with food and entertainment a week before they leave. Close and distant relatives invite the soldiers for a farewell dinner. These young men arrange a ride or rent a car together. The writings on car demonstrate their desires and expectations.
The soldier celebrations continue on the last Friday, the last day and night, with learning and entertainment. On the last day of the celebration friends and families send the young men off to military in a festive atmosphere.
Key Words
soldier celebrations, Trabzon, Turkey

Tarih boyunca her zaman güçlü askerî bir sistemi oluﬂturmuﬂ, askerli¤i aslî bir
görev olarak telakki etmiﬂ ve bundan gurur duymuﬂ, onunla iç içe yaﬂam›ﬂ bir millet olan Türkler, asker millet olarak bilinir.
Askerlik yaﬂ› gelip çatm›ﬂ bir delikanl›y›
vatanî görevine güle oynaya u¤urlamak
Türklerin töresindendir. Askerlik yapmamak, Türk genci için adam yerine konulmamak anlam›na gelir. Halk aras›nda askere gitmeyene k›z verilmez, askere gitmemiﬂ olan genç kendini ispatlam›ﬂ say›lmaz.
Türkiye’nin hemen her yöresinde,
gençler askere çeﬂitli törenlerle u¤urlan›r.
Dü¤ün bayram havas› içinde, vatanî görevi
için askere giden genç, koca evini baba evi
gibi ﬂenlendirmek için, baba evinden ç›kan
gelinlik k›z gibidir. Türk töresinde koca
evine giden k›z, s›radan sebeplerle ayr›la-

rak bir daha baba evine geri dönemez.
Halk aras›nda “birincisi nikâh, ikincisi toprak” denir. Gelin, anne ve babas›n›n yüzünü ak etmelidir. Gençler askere de ayn› anlay›ﬂla gönderilir. Dü¤ün bayram bunun
içindir. Gerekirse vatan› için ölecektir ve
ana babas›n›n yüzünü ak edecektir. ﬁehit
olmak vard›r, ama asla görevini yar›m b›rakmak yoktur.
Askere giden bir ere komutan›, ellerindeki k›nan›n neden yak›ld›¤›n› sorar.
Er, askere gelirken ellerine k›na yak›ld›¤›n›, ama sebebini bilmedi¤ini söyler. Komutan› yaz bakal›m ailene neden elerine k›na
yakm›ﬂlar, der. Asker mektup yazar ve
mektubun cevab› gelir. Mektupta ﬂöyle yaz›l›d›r: “Çocu¤um, k›na mübarek olan ﬂeylere yak›l›r. Biz kurbanl›k koyuna k›na yakar›z, geline k›na yakar›z, askere k›na yaka-
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r›z. Kurban Allah’a, gelin kocas›na, asker
de vatan›na kurban olsun diye k›na yakar›z.”
Trabzon’da askere gidecek gençler
için yap›lan törenlerine “asker dü¤ünü” denir. Asker dü¤ünü köylerde ayr›, ﬂehirlerde
ayr› bir çeﬂitlilik içinde yürütülür. Y›llar
içinde de törenler, günün ﬂartlar›na göre
de¤iﬂiklik gösterir.
1945’li y›llarda, toplu olarak y›lda bir
kez asker al›n›rm›ﬂ. Mahalle muhtar› falan
do¤umlular bu y›l askere gidecek diye önceden haber verirmiﬂ. Muhtar, falan gün
garnizon komutanl›¤› önünde toplan›lacak
dermiﬂ. Sevk›yat may›s ay›n›n ilk haftas›nda yap›l›rm›ﬂ. 6 May›s’›n hem h›d›rellez
mevsim bayram›, hem de asker sevk tarihi
olmas›, halk›n askere al›nma tarihini yüzy›llard›r bilmesi anlam›na gelir.
Asker sevk›yat›n›n 1960’l› y›llarda iki
celp ﬂeklinde oldu¤u görülür. Birinci celp
mart, ikinci celp kas›m ay›nda olur.
Trabzon’da ebeveynler genellikle çocuklar›n› askerden önce evlendirmezler.
Askerlik yapmayana: “Hele bir askerli¤ini
yaps›n da gelsin” veya “gitsin gelsin” denir.
Askerli¤ini yapmayan adam yerine konmaz. Askerlik için “gitmek var, dönmek
yok” denir. Askerli¤in savsaklanacak veya
kaçacak taraf› yoktur. Benim yavuklum
var, niﬂanl›m var, iﬂim var gibi bahaneler,
askerli¤e engel olamaz.
Asker dü¤ünü, t›pk› eski evlenme
âdetlerindeki dü¤ünler gibi, üç gün veya
bir hafta öncesinden e¤lencelerle baﬂlar.
ﬁenlikler yap›l›r. Önce yak›n akrabalar›na
gidilir. Türkiye’nin pek çok yöresinde oldu¤u gibi (Balaban 1972:6280-6282), yak›nlar› askere yemek ikram ederler. Veda edilir:
“Hakk›n›z› helal edin”denir. Askere gidecek genç öncelikle, ﬂehirde ise köyde oturan, köyde ise baﬂka bir yerlerde oturan aile büyüklerini ziyarete gider. Eskiden vas›ta bulmak zor oldu¤u için, gidilen günün
akﬂam› o köyde kal›n›rd›. Asker, amcas›,
day›s›, halas› veya teyzesi kimi varsa onlardan helâllik al›rd›. Durumlar›na göre
büyükler de, askerin cebine harçl›k s›k›ﬂt›r›rlard›.
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Genellikle üç gün önce, asker aday›n›n ailesi asker dü¤ünü için önce biﬂi (piﬂi)
haz›rlar. Bu biﬂiler gelen misafirlere ikram
edilir. Biﬂilerden iki tanesi askere gidecek
olan gençlerin anneleri taraf›ndan saklan›r. Saklanan biﬂiler gençler askerden gelinceye kadar sand›kta kal›r. ‹nan›ﬂa göre
bu biﬂiler bozulursa, askerde gencin baﬂ›na
bir ﬂey gelece¤inin iﬂareti say›l›r. Bozulmazsa hay›rl›s› ile askerli¤inin bitece¤inin
iﬂareti olarak kabul edilir.
Asker dü¤ününde, misafirlerle birlikte e¤lenceler tertiplenir. Yöresel sanatç›lar
veya köydeki çalg›c›lar köyün merkezi bir
yerinde akﬂam saatlerinde toplan›rlar.
Böylece e¤lencelere baﬂlan›r. Kemençe eﬂli¤inde sabaha kadar horon tepilir. E¤lenceler k›zl› erkekli olur. Bu e¤lencelerde k›zlarla erkekler sevdal›k ederler. Sevdal›k etmek, birbirlerini seven sözlü veya niﬂanl›
gençlerin yarenlik etmesi demektir.
Asker dü¤ününde gençlerin birbirleriyle kaynaﬂmas› için karﬂ›l›kl› atma türküler, horon eﬂli¤inde maniler söylenir. Dü¤ün esnas›nda coﬂanlar tabancalar›yla havaya ateﬂ ederler.
Trabzon merkezinde askere gidecek
olan gençler, ikiﬂer üçer kiﬂilik gruplar halinde üç gün evvelinden bir araba ayarlarlar. Bu araba gelin arabas› gibi süslenir.
Arabalar›n arka camlar›na hasretlerini veya beklentilerini dile getiren çeﬂitli yaz›lar
yaz›l›r ve as›l›r. Bunlardan baz›lar› ﬂöyledir:
1- Asker oldum vatana
Gidiyorum k›ﬂlama
Allah sab›rlar versin
Gözü yaﬂl› anama.
2.
Tereya¤› minzi
Kader ay›rd› bizi
3.
Elveda ana kuca¤›
Merhaba asker oca¤›
4.
Elveda Sevdiklerim
Merhaba tertiplerim
5.
Vatan bize, k›zlar size emanet.
6.
Da¤lar bize k›zlar size emanet.
7.
Ben Isparta’da, sen Trabzon’da küçü¤üm.
8.
Elveda Trabzon, merhaba askerlik.
http://www.millifolklor.com
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Askere gidecek gençler büyük bir heyecan ve sevinç içindedirler. Üç gün boyunca gençler Trabzon’un alt›n› üstüne getirirler. Evlenme âdetlerindeki gibi, korna çal›p
ﬂen ﬂakrak tüm ﬂehri dolaﬂ›rlar. Son üç gün
içinde askere gidecek gençler, yak›n evleri
dolaﬂarak herkesle vedalaﬂ›rlar, el öpüp
helâllik al›rlar.
Asker aday› gençler, gitmeden önceki
son cuma günü, cuma namaz›n› mutlaka
kendi köylerinde veya mahallelerinde k›larlar. Namazdan önce, camide asker adaylar› için dualar edilir. Hoca, din için, vatan
için, namus için askere gidildi¤ini, asker
oca¤›n›n peygamber oca¤› oldu¤unu anlat›r
ve dua eder. Namazdan sonra da, askere
gidecek gençler camidekilerle görüﬂür. Büyüklerin ellerini öperler ve helâllik al›rlar.
Tan›d›k tan›mad›k herkesle kucaklaﬂ›rlar.
Oradakiler gençlere dua ederler. “Yavrum
inﬂallah erken gelirsin,” “inﬂallah hay›rl›s›yla gelirsin,” “ne mutlu sana peygamber
oca¤›na gidiyorsun,” gibi niyazlarda bulunurlar. Asker de kendisine güvenle: “Kap›lar› aç›k b›rak›n meraklanmay›n, ben askere gidiyorum” der. Cuma namaz›ndan sonra, genellikle silahlar at›l›r.
Asker adaylar› gitmeden bir gün önce,
mutlaka bütün komﬂular›n› ziyaretine giderler ve vedalaﬂ›rlar. Arada herhangi bir
k›rg›nl›k veya so¤ukluk olan komﬂu varsa,
ona da gidilir. Evde mevlit ve Kur’ân okutulur. Yemekler yenir, silahlar at›l›r. Yemekler bir iki gün öncesinden yap›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Zeytinya¤l› yiyecekler, su böre¤i, sarma gibi yiyecekler olur. Çay ikram
edilir. Yemekten sonra helva orta yerde
kavrulur. Köylerde un helvas› yap›l›r.
Son gece, sohbette büyükler, gençler
herkes bulunur. Bu sohbetlerde askerlik
an›lar› anlat›l›r. Konu yaln›z askerliktir.
Savaﬂlara kat›lanlar varsa, an›lar›n› anlat›rlar. 1960’l› y›llara kadar bu sohbetlerde
Balkan Harbi, ‹stiklâl Harbi veya Kore
Harbi hat›ralar› anlat›l›rd›. Savaﬂ hat›ralar›n› anlatan gaziler, askere gidecek gençlere ö¤ütlerde bulunurlar. Gazilerin kendi
dönemlerinde askere gitmek vard›r, ama
ne zaman dönülece¤i belli de¤ildir. Belki de
http://www.millifolklor.com

dönmek yoktur. Askerin vedas› bu yüzden
önemlidir.
Askere gidecek gence, daha önce askerlik yapm›ﬂ olanlar ö¤üt verirler. Silah›na sahip ç›kmas›, nöbet yerini terk etmemesi, komutanlara itaat etmesi gerekti¤i
anlat›rlar. Komutanlar›n onlara hem ana,
hem de baba oldu¤u, askerli¤in vatan borcu, namus borcu oldu¤u söylenir. Aile büyükleri, askerli¤in ne kadar kutsal bir görev oldu¤unu, ﬂehitlik mertebesinin önemi,
gazili¤in onuru anlat›rlar. Eyüp Sultan’dan, kendi komutanlar›ndan iﬂittiklerine kadar sohbet döner dolaﬂ›r.
Asker aday› okur-yazar de¤ilse, okumas› yazmas› olan arkadaﬂlar› birkaç mektup yazarlar. Zarf›n üzerine kendi evinin
adresi yaz›l›r, pulu yap›ﬂt›r›l›r. Asker aday›
k›ﬂlas›na var›r varmaz çarﬂ›ya ç›kan k›demli bir askere bu mektubu verir ve postalatt›r›r. Mektup ailesine ulaﬂt›¤›nda, ailesi pulun üzerindeki yer ad›ndan o¤ullar›n›n nerede asker oldu¤unu ve her ﬂeyin yolunda oldu¤u ö¤renmiﬂ olur. Daha sonraki
günlerde okuma yazma ö¤renen asker,
kendi mektubunu kendi yazar. Bu mektuplar›n pek ço¤u naz›m halindedir. Mani biçiminde ya da atma türkü ﬂeklinde mektuplar yaz›l›r. Bu ﬂekilde hal hat›r sorulur, evdeki sar› öküzden, yavuklusuna kadar her
ﬂey manilerle sorulur ve salâm yollan›r.
Para isterken bile, mani arac›l›¤›yla istenir.
Kimi yerlerde bir gün önce, gençler ya
mahallelerinde, ya da dü¤ün salonlar›nda
müzik eﬂli¤inde e¤lenirler. Bu e¤lencelerde
en meﬂhur oyun havas› “Trabzon Kolbast›s›”d›r. Trabzon Kolbast›s› her asker dü¤ününde mutlaka defalarca çal›n›r ve söylenir. Sözleri ﬂöyledir:
“Arafilli, Farozlu mahallenin nazl›s›
Oynayalum uﬂaklar, Trabzon kolbast›
De¤irmendere, Taksim, Yenicuma, Ganitam
Boztepe, Uzunkumli on sekizli manitam”

Bu e¤lencelerde askere gidecek gençlere çeﬂitli hediyeler verilir. Bunlar genellikle askere laz›m olacak eﬂya veya parad›r.
Eskiden köylerde içki olamazken, kimi yerde zamanla gençler kendi aralar›nda
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askere gidecek arkadaﬂ›na kahvede içkili
yemekli ﬂenlikler düzenlemektedirler.
Askere gidecek gençler evlerinden ç›karlarken ayaklar›n› çavunaya (çamura)
bat›r›rlar. Sonra kap›ya bir tekme atarlar.
Gençlerin ayak izleri, askere gidip gelene
kadar kap›da durur. Bu iz silinmez. Benzer
bir gelenek Mu¤la’da görülür. Askere gidecek genç evin tavan›na veya ahﬂap bir taraf›na mendilini veya gömle¤ini çiviler. Mendil veya gömlek, ancak askerli¤ini bitiren
genç taraf›ndan ç›kar›labilir.
Trabzon’da eskiden otobüsle de¤il, gemiyle yolculuk yap›l›rd›. O zaman Trabzon’un her k›y›s›ndan hangi mahalleden
asker gidecekse, oradan beﬂ alt› kay›kla askeri ﬂenliklerle limana kadar götürürdü.
Akçaabat’tan Fatih mahallesine, Faroz’dan
liman yak›n›na kadar -eskiden liman olmad›¤› için gemi aç›kta seyreder- kay›klarla
askerler gemiye götürülürdü. Bu kay›klar
defne yapraklar›yla süslenirdi. Serene (yelken dire¤i) kadar her taraf defne yapraklar›yla bezetilirdi. Kay›klarla geminin etraf›nda dönerler, gemi hareket edinceye kadar silah at›l›rd›. Kay›klarla gemiye gidemeyenler, yaya olarak ﬂimdiki limana gelirlerdi.
Silah, asker yolcu edilirken daima at›l›rd›. Filinta adl› a¤›zdan dolma k›rma tüfeklerden çeﬂitli tabancalara dek, her türlü
silahla ateﬂ edilirdi.
Gemi hareket edince herkes sessizce
geri dönerdi. U¤urlarken kesinlikle a¤lanmazd›.
Akçaabat’›n on üç km güney bat›s›nda
yer alan Metin Kale beldesinde yer alan sekiz köyün askere gidecek gençleri yolcu
edilirken yolun en sonunda yer alan arpac›
köyü alan›nda toplan›rlar. Askere giden
gençler oradan u¤urlan›rlar. Hoca burada
dua eder. Halka göre, hocan›n derin hoca
olmas› önemlidir. ‹ﬂte Molla Osman Efendi
okudu u¤urlad›, art›k çocu¤uma bir ﬂey
olamaz denirdi. U¤urlarken büyüklerden
biri: “Sen dedenin yüzünü kara etme, O bu
vatan için savaﬂt›, sen de görevini hakk›yla yap,” gibi son sözler söylenirdi. Gençler
tan›s›n tan›mas›n oradaki herkesle kucaklaﬂ›rd›. Benzer bir gelenek Ayd›n’›n Köﬂk
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ilçesine ba¤l› “Salavatl›k” köyü için de geçerlidir. Köyün ad› salavatlarla asker u¤urlanan yer olarak o günlerin hat›ras›n› taﬂ›r.
Günümüzde cuma gelene¤i devam etmektedir. Akﬂam› ise gençler toplan›r yer
içer e¤lenirler. Bir yanda kemence olur, horon tepilir. Ayn› köyün ç›k›ﬂ›nda yine toplan›lmaktad›r. Vedalar yap›lmaktad›r. Son
u¤urlamada yine silahlar at›lmaktad›r.
Merkezlerde silah at›lamad›¤› için, maytaplar at›l›r. ﬁehir veya kasabaya inen
u¤urlayanlar kemence eﬂli¤inde oynamaya
devam ederler.
Yal› (Faroz) mahallesi sakinleri silah
bizde vedad›r, derler. Gidip de dönüﬂü olmayan törenlerde silah at›l›r. Vedada küskün olan›n askeri u¤urlamas› gerekir. Herkes küskün kiﬂiyi gözler.
Otobüsün kalkma vaktine kadar, arabalar›yla yolcu edecekler gelir. Gelenler
hep bir a¤›zdan “en büyük asker bizim asker!” diye ba¤›r›rlar. Askere gidecek gence
moral verirler.
Otobüse bindirilecek asker adaylar›
omuzlara al›n›r ve hoplat›l›r. Otobüs gençler taraf›ndan kald›r›l›r. Asker adaylar›n›n
bindi¤i otobüs hareket ettikten sonra, çeﬂitli araçlarla konvoy halinde takip edilir.
Bu takip yaklaﬂ›k on on beﬂ km sürebilir.
Asker yolcu edildikten sonra, asker
evine gelen komﬂular, h›s›m akrabalar ve
tan›d›klar, askerin anne ve babas›na “Allah kavuﬂtursun” derler.
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