TURA OYUNU
A Folk Game: “Tura”
Le jeu de pile ou face
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ÖZET
Çocuk oyunlar›m›z millî folklorun önemli unsurlar›ndand›r. Folklorumuzun zenginli¤ine uygun olarak,
çocuk oyunlar›nda da bir zenginlik göze çarpar. Bir çok “tura” oyunu oldu¤u hâlde, burada tan›t›lan oyun di¤erlerinden farkl› özellik göstermektedir. Konya’n›n Sarayönü ilçesinin Kuyulusebil Köyünde tespit edilen bu
oyun, k›zlar aras›nda oynanm›ﬂt›r. Oyun, safhalar› itibariyle “çelik” oyununa benzemektedir.
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ABSTRACT
Child plays are one of the most important features of the national folks. There is a wide rauge richness
on child plays according to richness of our national folks. The play named as “tura” in this research, shows
different features from the other “tura” plays. ‹t is very common amoung the girls, determined in Kuyulusebil willage of Sarayönü district in Konya. The play resemb les to “çelik” play according to its stages.
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Giriﬂ
Oyunlar iyi incelendi¤inde, temelinde bir çok sosyal olgunun bar›nd›r›ld›¤›
bir toplum bilim ansiklopedisi olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Geçen zaman ile birlikte bir tak›m olgular›n yerini yenilerine
b›rakt›¤› veya ortadan kayboldu¤u görülmektedir. Bizim burada tan›taca¤›m›z tura oyunu da iﬂte böyle bir özelli¤i üzerinde taﬂ›maktad›r. Anadolu’nun pek çok yerinde bilinen ve hâlen oynanmakta olan
çelik oyunun farkl› bir ﬂekli olan tura oyunu, art›k unutulmuﬂ olup oynanmamaktad›r.
Kaynaklarda Tura
Tura kelimesine eski ve yeni sözlüklerde rastl›yoruz. Daha XI. yüzy›lda Divanü Lügati’t-Türk”te tugrag: “Tu¤ra, tura.
Hakan›n mührü, buyrultusu. O¤uzca. Bunu Türkler bilmez. Ben de asl›n› bilmiyorum.” (Divan I,462) ﬂeklinde geçmektedir.
Lehçe-i Osmanî’de tura maddesi anlat›l›r-

ken ”tura oyunu” tamlamas› verilmiﬂ, ancak aç›klay›c› herhangi bir bilgi verilmemiﬂtir (Lehçe 389). Yine Osmanl› dönemi
sözlüklerinden Lehçetü’l-Lügat’te de “tura
ki onunla birine vururlar...” (ﬁeyhülislam
662) diye verilen aç›klama da yeterli bir
bilgi vermekten çok uzakt›r. ﬁemseddin
Sami de sözlü¤ünde “tura: Asl› tu¤ra yahud dura. 1. Oyun oynamakta yani urmakta müstamel örme, mendil ve kuﬂak
vesaire: Tura oyunu oynamak; tura ile urmak 2.Kös ve davul ve trambet gibi ﬂeylere
urma¤a mahsus ip veya çomak: davul turas›. 3. Kamç›,örme k›rbaç,. 4. demet, ba¤,
paket: Bir tura ip// tam turas›: Saçak kenar›” (Kamus 897) aç›klamalar› verilmiﬂtir. Derleme Sözlü¤ü’nde de tura’dan bahsedilirken yukar›daki ifadelere uygun tan›mlamalar yap›lm›ﬂt›r: “tura(IV): K›v›r›larak s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ iplik çilesi; tura (V): 1.
Kimi oyunlarda ebeye vurmak için kullan›lan dü¤ümlenmiﬂ mendil. 2. Dü¤ünler-
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de oynanan bir çeﬂit oyun.” (Derleme
3993-3994). Türkçe Sözlük’te de tura
maddesi farkl› aç›klanm›ﬂt›r: “tura 1.Tu¤ra 2.Halat gibi örülmüﬂ iplik çilesi 3. Baz›
oyunlarda, vurmak için kullan›lan mendil
4. Ucu dü¤ümlenmiﬂ bir mendil arac›l›¤›la yanan veya yan›lanlar›n ebe taraf›ndan
cezaland›r›ld›¤› bir tür çocuk oyunu”
(Türkçe 2253).
Verilen bilgilerden hareketle turan›n
ve tura oyunun, belki de tura oyunlar›n›n
eskiden beri bilinmekte oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak bu oyunun basamaklar›
ve kurallar› hakk›nda tabiat› gere¤i bu
sözlüklerde geniﬂ bilginin olmas› da söz
konusu de¤ildir. Yine de bu eski ve yeni
sözlüklerdeki bilgiler incelendi¤inde, bunlarda bahsedilen turan›n, bizim tan›taca¤›m›z turadan farkl› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Tura ile ilgili geniﬂ bilgiler, tabii olarak oyunlardan bahseden folklorik yay›nlarda bulunabilirdi. Ahmet Cafero¤lu taraf›ndan haz›rlanan ve ad›ndan anlaﬂ›laca¤› üzere Orta Anadolu illerinden yap›lan oyun derlemelerini gösteren “Anadolu
Dialektolojisi Üzerine Malzeme II, Oyunlar, Tekerlemeler, Yan›ltmaçlar ve Oyun Ist›lahlar›; Konya, Isparta,Burdur, Kayseri,
Çorum, Ni¤de Vilayetleri Oyunlar›” (C)
isimli eser, bu konuda en muhteval› eser
olma özelli¤ini göstermektedir.
Ad›nda tura kelimesinin geçti¤i “Kaz›kl› tura oyunu” (C 45), “Aﬂ›kla tura oyunu” (C 134) gibi baz› tura oyunlar›ndan
bahsedilse de, bunlar bizim tan›taca¤›m›z
tura oyunundan ayr›d›rlar. Yine tura ile
oynand›¤› belirtilen “Batt› batt› oyunu” (C
67), “K›zd› k›zd› oyunu” (C 69), “Kuﬂumun
baﬂ› oyunu” (C 95), “Kör at kaz›¤› oyunu”,
“Bir kör iki kör oyunu” (C 97) gibi oyunlar
da tamamen farkl› oyunlard›r. Bu oyunlardaki tura ile, “Oldukça k›vrak bükülmüﬂ mendil ve buna benzer kumaﬂ parças›” (C 151) kastedilmektedir. 1
Tarayabildi¤imiz di¤er (Arsümer,
Demircio¤lu, Özhan, Tan) kaynaklarda da
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konu ile ilgili bir bilgiye rastlayamad›k.
Bu eserlerde de yine turan›n kullan›ld›¤›
“e¤ir oyunu, yedi taﬂ, cicili tavuk, daire
top” (Özhan, 13) gibi oyunlardan bahsedilmektedir. Ancak bu oyunlar da bizim tan›taca¤›m›z tura oyunundan tamamen farkl›d›r. Bundan dolay›, çok az say›da insan›n
zihninde kalm›ﬂ olan bilgilerin unutulup
gitmesine gönlümüz raz› olmad›. Daha geniﬂ çapl› yap›lacak çal›ﬂmalara malzeme
olmas› düﬂüncesiyle, Konya’n›n Sarayönü
ilçesine ba¤l› Kuyulusebil Köyünden derledi¤imiz tura oyunu ile ilgili bilgileri ve
bu çerçevedeki de¤erlendirmelerimizi burada sunmak istiyoruz.
Oyunun malzemesi
Tura: Oyunun ana malzemesidir. Çelik oyunundaki çeli¤in muadilidir. Tura,
öküz t›mar edilip taran›rken ç›kan k›llar›n tekrar tekrar y›kan›p s›k›ﬂt›r›lmas› ile
elde edilen yumruk büyüklü¤ündeki k›l
yuma¤›d›r.
Mandak: Çelik oyununda da oldu¤u
gibi oyuncular›n korumak zorunda olduklar› taﬂt›r. Bu taﬂ genellikle iki avuç içi
büyüklü¤ünde olur. Aç›kça görülebilecek
bir yere, alan›n bir ucuna dikilir. Manda¤›n baﬂ›ndaki oyuncu at›lan turan›n mandak taﬂ›na de¤memesini sa¤lar.
De¤nek (çomak): Mandak baﬂ›ndaki
oyuncunun elinde olur. Tam bir ölçüsü olmamakla birlikte genellikle elli altm›ﬂ
santim uzunlu¤unda sa¤lam bir a¤aç dal›d›r.
Oyuncular
Tura, bir tak›m oyunu olup, en az ikiﬂer kiﬂiden oluﬂan iki tak›m aras›nda oynan›r. Çelik oyunu hem erkekler hem de
k›zlar taraf›ndan ayr› ayr› veya kar›ﬂ›k
olarak oynanabildi¤i hâlde tura oyunu sadece k›zlar aras›nda oynan›r. Bundan dolay› turay› bir k›z oyunu olarak nitelendirmek do¤ru olur. Oyuncular›n belli bir yaﬂ
s›n›rlamas› olmamas›na karﬂ›l›k, daha
çok gençler aras›nda oynan›r.
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Oynan›ﬂ›
Tak›m baﬂkan› olacak iki kiﬂi di¤er
oyuncular›n› seçmek için mandak taﬂ›na
biraz uzak mesafeden de¤nek ile “senin,
benim” diyerek ölçmeye baﬂlar. Taﬂa gelindi¤inde kimin taraf›nda bitmiﬂse o baﬂkan ilk oyuncuyu seçme hakk›n› elde eder.
Oyuncular birer birer s›rayla seçilir. Bazen böyle say›ﬂma yerine seçicilerden ilk
önce “baﬂtan” diyen kiﬂi seçme önceli¤ini
elde eder. Bu da seçimde kullan›lan ikinci
bir yoldur. Tak›mlar bu ﬂekilde belirlendikten sonra, s›ra oyuna hangi tak›m›n
baﬂlayaca¤›na gelir. E¤er aralar›nda bir
anlaﬂma olmazsa, küçük bir yass› taﬂ›n
üzerine tükürülerek “ya¤l›-kuru” belirlenir. Havaya at›lan taﬂ›n tükürüklü k›sm›
üste gelirse “ya¤l›” diyenler, kuru taraf›
üste gelirse “kuru” diyenler kazanm›ﬂ
olurlar. Bundan sonra ilk oyuncu manda¤›n baﬂ›na geçer ve oyunu baﬂlat›r.
Düz bir alan›n bir ucuna dikilmiﬂ
olan manda¤›n baﬂ›na geçen oyuncu turay›, t›pk› çelikte oldu¤u gibi karﬂ› tak›m›n
oyuncular›n›n tutamayaca¤› ﬂekilde atmaya çal›ﬂ›r. Turan›n gelebilece¤ini hesap
ettikleri yere göre karﬂ› tak›m oyuncular›
alana da¤›l›rlar. At›lan turay› elleri ile veya ellerinde bulunan ceket, etek, ﬂapka gibi bir nesneyle tutmaya çal›ﬂ›rlar veya bu
nesneleri turan›n üzerine atarak onun
içinde yere düﬂmesini sa¤larlar. Tura yakalanamazsa, düﬂtü¤ü yerden al›narak
mandak taﬂ›na vurmak için at›l›r. Mandak baﬂ›ndaki oyuncu ise elindeki de¤nekle manda¤› korumaya, at›lan turay› mümkün mertebe uza¤a çelmeye çal›ﬂ›r. Bu çelinen yer ile mandak taﬂ› aras› de¤nekle
ölçülür. Her dokuz de¤nekten sonra “d›k›z” denilir ve her “d›k›z” da oyunun bir
üst basama¤›na geçiﬂ anlam›na gelir.
Oyunun bütün basamaklar› tamamlanm›ﬂsa bir “s›r›k” olur. Tura yakalanm›ﬂsa,
mandak taﬂ›na vurulmuﬂsa veya mandak
taﬂ›na bir de¤nek ölçüsünden daha az yak›nl›kta bir yere düﬂmüﬂse atan oyuncu
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yanar. Yerine ayn› tak›m›n yeni bir oyuncusu geçer. Bu ﬂekilde bütün oyuncular
saf d›ﬂ› b›rak›ld›¤›nda, atan tak›m ile yakalayan tak›m yer de¤iﬂtirir. Yanan oyuncunun yerine gelen oyuncu, oyunun bütün
basamaklar›n› baﬂar› ile geçer de “s›r›k”
yaparsa, yanan oyuncu da yeniden canlanm›ﬂ olur. Oyun bu ﬂekilde devam eder.
Oyuncu say›s› eﬂit olmad›¤› zaman fazla
olan kiﬂi “haybeci”, “aral›kç›” olur. “Haybeci” hep manda¤›n yan›nda durur, at›c›
hangi tak›m ise ondan yana olur.
Basamaklar›
1.Yumruk: Oyunun ilk basama¤›
olup, tura yumru¤un üzerinde tutulur, hafifçe havaland›r›d›ktan sonra ﬂamar (avuç
içi) vurularak, alanda rakip oyuncular›n
olmad›¤› en uzak noktaya at›lmaya çal›ﬂ›l›r.
2. El: Aç›k durumdaki elin içindeki
tura biraz havaya at›l›r, yere inerken yine
avuç içi ile vurulur. ‹lk iki basamak oyunun en kolay basamaklar›d›r.
3. Bel: Kol bel hizas›ndan vücudun
arkas›ndan doland›r›l›r. Arkaya doland›r›lan elin avucuna tura konur. Tura hafifçe
havaya at›ld›ktan sonra, arkadaki kol vücudun önüne getirilerek turaya elin içi ile
vurulur.
4. Ab›ç(ﬂ) aras› (aptal): Dizden bükülerek kald›r›lan baca¤›n alt›ndan geçirilen
elin eçindeki tura havaland›r›ld›ktan sonra yine eski pozisyonuna getirilen ayn› el
ile vurulur. Üçüncü ve dördüncü basamaklar oyunun en zor basamaklar› olup,
di¤er basamaklara göre daha bir ustal›k
istemektedir.
5. Daﬂ: Oyunun bu basama¤›nda de¤nek kullan›l›r. Mandak taﬂ›n›n üstüne konulan turaya de¤nek ile vurulur. De¤nek
mandak taﬂ›na gelirse veya turaya vuramay›p es geçerse oyuncu yanm›ﬂ olur ve
hakk›n› kaybeder.
6. Pot: Oyunun bu basama¤›nda tura
mandak taﬂ›n›n yak›n›nda bir yere konularak de¤nek ile vurulur. Beﬂinci ve alt›n-
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c› basamaklarda de¤nek yard›m› ile tura
mümkün mertebe alan›n en uzak noktas›na at›lmaya çal›ﬂ›l›r.
De¤erlendirme
Yukar›da ayr›nt›lar› ile tan›tmaya
çal›ﬂt›¤›m›z tura oyunun, ad›nda veya içeri¤inde tura olan oyunlardan tamamen
farkl› oldu¤u görülmektedir. Konya’n›n
Sarayönü ‹lçesinin Kuyulusebil Köyünde
geçmiﬂte oynanmakta olan bu oyun art›k
bölgenin gençleri taraf›ndan bilinmemekte ve dolay›s›yla da oynanmamaktad›r.
Tura oyunu, as›l itibariyle k›zlar aras›nda
oynanmakta imiﬂ. Bunda, k›rsal kesimden ﬂehre olan göçlerin oyuncu potansiyeline büyük etkisi olmuﬂtur. Köyün nüfusunun büyük kesimi ﬂehirde yaﬂamakta
olup, köy ile ba¤lant›s› son derece azalm›ﬂt›r. Bu da, oyunu ö¤renme zeminin
kaybolmas›na yol açm›ﬂt›r. Elbette unutulmada bu yeterli sebep de¤ildir. Yeni
plastik toplar›n ortaya ç›kmas›yla birlikte, tura yap›m›na da gerek kalmad›¤› muhakkakt›r. Zaten, bir hayli zahmetli iﬂ oldu¤u anlaﬂ›lan tura yap›m› için gerekli
malzemenin kayna¤› olan büyük baﬂ hayvanc›l›k da bölgede yok olmak üzeredir.
Bölgede tura oyunun bir benzer ﬂekli
olarak çelik oyunu ise hâlen varl›¤›n› sürdürmektedir. Esas itibariyle çelik oyunu
daha çok erkekler aras›nda oynanan bir
oyun, tura oyunu ise k›zlar aras›nda oynanan bir oyun olarak kabul edilmektedir.
Eskiden çelik oyununda k›zlar da oyuncu
olarak yer alabilir iken, tura oyunu sadece k›zlar taraf›ndan oynan›rm›ﬂ. Çelik
oyunu ile tura oyunu kurallar› aç›s›ndan
ayn› oyundur diyebiliriz. Anadolu’nun bir
çok yerinde farkl› ﬂekillerde oynanmakta
olan çelik oyununun en teferruatl› ﬂekli
Isparta (C 39-40) ve Alanya’dan (Demir
25-31) derlenmiﬂtir. Bu bölgelerdeki çelik
oyunlar› Kuyulusebil’deki çelik oyununa
çok benzemektedir. Muhtemeldir ki bu
bölgelerde en az›ndan yaﬂl› insanlar›n haf›zalar›nda bile kalm›ﬂ olsa, tura oyununa
ait bilgiler bulunabilir.
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Geleneksel çocuk oyunlar›m›z içerisinde çelik oyunu ve onun bir yan dal›
olan tura oyunu belirgin bir yer tutmaktad›r. Bu konu ile ilgili son dönemde derinli¤ine baz› çal›ﬂmalar (Demir 23-31) yap›lmakta ise de, konunun bütün Anadolu
co¤rafyas›n› içine alacak ﬂekilde geniﬂ aç›l›ml› olarak ele al›nmas› gerekmektedir.
NOTLAR
1
Bu oyunlardan daha farkl› olarak yine Kuyulusebil ve civar›ndaki köylerde dü¤ünlerde davul
zurna eﬂli¤inde oynanan bir tura oyunu daha vard›r.
Kaynaklarda rastlayamad›¤›m›z bu oyunda da yün
ipten s›k›ca örülmüﬂ “örme” denilen 60-70 santim
uzunlu¤unda turalarla iki kiﬂi aras›nda birbirine
vurmak suretiyle oynanan bir oyun daha vard›r.
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