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1990 yılından itibaren bağımsız
lıklarım kazanan yeni Türk devletleri
ile Türkiye arasındaki ilişkiler, o ilk
kavuşma anındaki özlemden kaynak
lanan duygusallık dönemini aşmakta
dır. Bu romantik dönemin ardından,
kültürel bağlamda ortaklık vurgula
narak öncelikle ve haklı olarak ekono
mik alanda işbirliği geliştirilmeye çalı
şılmıştır. Çeşitli vesilelerle sık sık vur
gulanmasına rağmen, farklı kaynaklı
nedenlerden dolayı Türk dünyasını
kültürel açıdan inceleyen çalışmaların
istenilen düzeyde olmadığı da bir diğer
gerçektir. Bu eksikliğin giderilmesine
yönelik araştırmaların son zamanlar
da yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bu
araştırmalardan biri, Kültür Bakanlı
ğının değerli uzmanlarından ve yöne
ticilerinden Mevlüt Özhan ve Özbekis
tan'ın halkbilimi alanında yetiştirdiği
saygın
bilim
adamlarından^
Prof.Dr.Malik Muradoğlu tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Türk Cumhuriyetlerinde Çocuk
Oyunları adını taşıyan bu çalışma,
1997 yılında basım karan çıkmasına
rağmen 1998 yılında satışa sunulmuş
tur. 143 sayfadan oluşan kitap, Kültür
Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştır
ma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 240’ıncı ve Türk Cumhuriyet
leri Dizisı’nin 5’inci yayını olarak ba
sılmıştır.
Bu çalışma, “Önsöz, Giriş, Oyun
lardan Örnekler, Fotoğraflar ve Kay
nakçamdan oluşmaktadır. Kitabın son
bölümünde Türk dünyasının değişik
bölgelerine ait çocuk oyunlarını göste
ren renkli fotoğraflar ile yazılı/sözlü
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kaynaklar hakkmdaki bilgilere yer ve
rilmiştir.
Çalışmanın esasını oluşturan ve
“Oyunlardan örnekler” adını taşıyan
bölümde, 221 çocuk oyunu derlendik
leri ülkelere (Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti, Özbekistan, Türkiye ve
Türkmenistan) göre tasnif edilerek su
nulmuştur. Gerçekte bu sınıflandırma
sistetni, çalışmanın amacı ve boyutu
nu da ortaya koymaktadır: Bu çalış
mada, sistematik bir karşılaştırma
yöntemi kullanılmamıştır. Yazarların,
Önsöz ve Giriş’teki “oyunlar mümkün
olduğunca birbirlerine benzemeyen
lerden seçilmeye çalışılmıştır” şeklin
deki ifadeleri, temelde bir mukayesinin varlığına işaret etmekle birlikte,
karşılaştırmalı bir bilimsel çalışma
için gerekli olan araştırma plânı
nın/sistematiğinin takip edildiğini or
taya koymamaktadır. Keza kitabın ya
zarları da böyle bir amaca yönelik ola
rak eserlerini hazırlamadıklarını be
lirtmişlerdir. Bu bağlamda değerlendi
rildiğinde kitap, Türk dünyasının de
ğişik sahalarından derlenmiş oyun ör
neklerinden oluşan bir tür çalışması
dır. Bununla birlikte, bu örnekleme
çalışmasının Türk dünyası çocuk
oyunları üzerine gelecekte yapılacak
olan bilimsel araştırmalara temel
oluşturacağı da bir gerçektir.
Halkbiliminin bir türü olarak ço
cuk oyunları üzerine karşılaştırmalı
bir bilimsel araştırmanın gerçekleşti
rilmesi öncelikle, Türk dünyasındaki
en az bir ülkenin çocuk oyunlarının
kataloğunun hazırlanmasını gerektir
mektedir. Böyle bir deneme çalışması,
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Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilim
ler Enstitüsü’nde doktora tezi olarak
hazırlanmıştır (Özdemir 1997). Türki
ye’deki çocuk oyunlarıyla ilgili olarak
hazırlanan bu katalog (eksiklikleri ta
mamlandıktan sonra) esas alınarak,
diğer Türk devlet ve topluluklarının
çocuk oyunlarım bir arada değerlen
dirmek mümkün olabilir. Nitekim,
Profesör Boratav, benzer bir katalog
sistemi içinde Fransız çocuk oyunları
nı, farklı bir kültür dairesinin ürünü
olan Türk çocuk oyunlarıyla da karşı
laştırarak incelemiştir (Boratav 1964,
1970). Böylelikle, Profesör Muradoğlu
ve Özhan’ın da işaret ettiği, Türk
dünyasındaki ortaklıklar ve farklılık
lar meselesi ile bunların sebepleri, bi
limsel olarak belirlenip açıklanabilir.
Ancak, böyle bir çalışmanın da, Türk
dünyasının bütün devlet ve topluluk
larına mensup araştırmacılarca ve or
taklaşa bir çaba sonucunda gerçekleş
tirilebileceği unutulmamalıdır.
Eserdeki çocuk oyunlarının oy
nanma biçimlerinin açıklanmasında
ve oyun araçları ile oyun sahasının ta
rif edilmesinde çizimterden yararlanıl
mıştır. Çocuk oyunları bağlamında çizimleri iki açıdan değerlendirmek
mümkündür. Birincisi, araştırmacılarca oyunları daha açık bir şekilde tarif
etmek amacıyla kullanılan çizimler (ki
bu, ifadeyi çizimle destekleme şeklidir
ve daha çok yaygın eğitim sisteminde
kullanılmaktadır), diğeri de oyun adı
verilen kültürel bütünün yapısal bir
unsuru olan çizimlerdir. Dünyadaki
bu tür ile ilgili bilimsel çalışmalarda,
metodik bir tercih olarak, genellikle
ikinci türden çizimlere yer verildiği
görülmektedir. Böylecp, oyunun yapı
sal unsuru olan çizimler ile ifadeyi
destekleyici çizimlerin birbirine karış
tırılması Önlenmektedir.
Türk dünyasının büyük bir bölü
münü kapsayan bu eserdeki oyunların
anlatımında ve yazılı metne dönüştü
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rülmesinde, Türkiye Türkçe si ve lâtin
harfleri kullanılmıştır. Buna karşılık,
çocuk oyunlarındaki sözlü formüllerin
(eserde “tekerleme” terimiyle belirtil
miştir), Türkiye Türkçesi’ne çevrildi
ğinde özellikleri (herhalde ezgisel ya
da ritmik özellikleri) bozulacağı gerek
çesiyle, ilgili lehçe ve ağız özelliklerine
sadık kalınarak yayımlandığı görül
mektedir. Sözlü formüllerin bu şekilde
aslına sadık kalınarak verilmesi, çalış
manın bilimsel değerini artıran özel
liklerden biridir. Ayrıca, Azerbaycan
ve Türkiye sahasına ait dört çocuk
oyununun (Kentliler, Kız Övmecesi;
Dan Dan Dana, Dedemin Bahçesi) söz
lü oyun formülleri notalarıyla birlikte
belirtilmiştir. -Türkiye sahasında, bil
hassa uzun sözlü oyun formüllerinin
melodik yapısıyla ilgili araştırmaların
azlığı nedeniyle, Özhan ve Muradoğlu’nun tercihleri, olumlu ve bilinçli bir
yaklaşım olarak değerlendirilebilir.
Türk dünyası folklorunun çocuk
oyunları adlı türü ile ilgili olarak ya
yımlanmış olan bu eser, öncü bir çalış
ma niteliği taşımaktadır .ve gelecekte
bu alanda yapılacak araştırmalara
kaynaklık edecektir.
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