Yapri tavlı olduğundan şişti, artık vuruşamaz hale geldi. O zaman da kara ca
mız açıldı, yapriyi sürmeye başladı en
sonunda da önüne kattı (kaçırdı) koğmaya başladı. Fırsat damda dut yemiş”bül
bül gibi su sa n . Fitnet'e geldi. Altınları

sallayarak bağırıyordu, "altınları sata
rım, camıza da bakarım, altınları satanm camıza da bakarım!..."
NOTLAR
1- Maniler emekli Öğretmen Bahri Koçoğlundan alındı.

BİTLİS'TE OYNANAN ARAÇLI OYUNLARDAN
BİR ÖRNEK
"ZEYNO (ZEYBEK) ARVADIN ÖLDÜ OYUNU"
Cesim ÇELEBİ
Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fı
rat ve Yukarı Murat bölgelerinin sının
üzerinde; Ülkemizin en büyük Krater
gölünün bulunduğu tabii güzellikleri,
yanında "Virginia" tipi tütünü, meşhur
balı, ve zengin folkloru ile ünlü tarihî
Bitlis İlimizin Halkoyunlarından bir Ör
nek sunmaya çalışacağım.
40 tan fazla Halkoyunun bulunduğu
Bitlis’te yurdumuzun birçok yöresinde
olduğu gibi bıçakla oynanan oyunlar da
vardır. Bıçak kullanılarak oynanan
oyunlar Elazığ'da (Bıçak Oyunu), Erzu
rum'da (Hançer Ban), Çanakkale'de (Bı
çak havası), Artvin'de (Sarı Çiçek), Ço
rumda (Dillale) oyunlarına benzer bıçak
oyunu Bitlis'te Zeyno (Zeybek) arvadın
öldü yeya bıçak oyunu adı ile oynanır.
Bu oyun dört erkek oyuncu ile oynanır., Erkek oyunculardan biri gizli bir
yerde Kadın Kifayeti giyer, karşısında
elin Je iki bıçak olan bir oyuncu ve başka
bir oyuncu ile birlikte karşılıklı olarak
müzik eşliğinde oyuna başlarlar. Eli bı
çaklı oyuncu müziğin ritminde erkekliği
ni ıspatlarcasına bıçakla figürler yapa
rak kadını korkutmaya ve kendisini ka
bul ettirmeye çalışır ve oyuna devam
eder. Bu oyunda bacak altından bıçak
atma figürü en zor figürdür, büyük ma
haret ister. Oyun süresince bıçaklı oyun
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cu, kadın rolündeki oyuncunun yüzünü
görebilmek için çevresinde kur yapar,
döner. Buna karşılık o da (Kadın oyun
cu) müzik ritminde oynayarak yüz gö
rümlük ister (Para, Elbise, Saat, Yüzük,
V.b.) istenilenleri veren erkek oyuncu
kadının yüzünü yine göremeyince sinir
lenir, onuru kırılmıştır, hışımla dönerek
ölüm vuruşu darbesini yapar, oyuncuyu
öldürür (yere yıkar) oyuna bir kahraman
edası ile devam, eder. Müzik durunca er
kek oyuncu, oyun bitti, kalk artık der.
Kadın rolündeki oyuncu yerden kalkma
yınca şaşırır, yerden kaldırmak için ça-balar sarsar, kalbini dinler, çağırır "Kız
kağ, kağ der" bunlardan sonuç alama
yınca oturup ağlamaya, ağıt yakmaya
başlar ve çevreden yardım ister.
- Muhtar, muhtar diye muhtarı ça
ğırmaya başlar. Seyircilerden biri muh
tar olarak oyun alanına koşarak girer.
-N e d ir ulan., bağırıp çağırırsan, ne
olmuş, Aaa. Bu nedo noldi buna.
Oyuncu:
- Heç Korhıdem diye vurdım... Kaldı
... Oldü toprağı başıme kodım, Muhtar...
Kurtar, Muhtar...
Muhtar:
- Ulan acınızdan ağzız koğer yine rehet dırmez arvat vırersiz, dır bağem

Millî Folklor

Yapri tavlı olduğundan şişti, artık vuruşamaz hale geldi. O zaman da kara ca
mız açıldı, yapriyi sürmeye başladı en
sonunda da önüne kattı (kaçırdı) koğmaya başladı. Fırsat damda dut yemiş”bül
bül gibi su sa n . Fitnet'e geldi. Altınları

sallayarak bağırıyordu, "altınları sata
rım, camıza da bakarım, altınları satanm camıza da bakarım!..."
NOTLAR
1- Maniler emekli Öğretmen Bahri Koçoğlundan alındı.

BİTLİS'TE OYNANAN ARAÇLI OYUNLARDAN
BİR ÖRNEK
"ZEYNO (ZEYBEK) ARVADIN ÖLDÜ OYUNU"
Cesim ÇELEBİ
Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fı
rat ve Yukarı Murat bölgelerinin sının
üzerinde; Ülkemizin en büyük Krater
gölünün bulunduğu tabii güzellikleri,
yanında "Virginia" tipi tütünü, meşhur
balı, ve zengin folkloru ile ünlü tarihî
Bitlis İlimizin Halkoyunlarından bir Ör
nek sunmaya çalışacağım.
40 tan fazla Halkoyunun bulunduğu
Bitlis’te yurdumuzun birçok yöresinde
olduğu gibi bıçakla oynanan oyunlar da
vardır. Bıçak kullanılarak oynanan
oyunlar Elazığ'da (Bıçak Oyunu), Erzu
rum'da (Hançer Ban), Çanakkale'de (Bı
çak havası), Artvin'de (Sarı Çiçek), Ço
rumda (Dillale) oyunlarına benzer bıçak
oyunu Bitlis'te Zeyno (Zeybek) arvadın
öldü yeya bıçak oyunu adı ile oynanır.
Bu oyun dört erkek oyuncu ile oynanır., Erkek oyunculardan biri gizli bir
yerde Kadın Kifayeti giyer, karşısında
elin Je iki bıçak olan bir oyuncu ve başka
bir oyuncu ile birlikte karşılıklı olarak
müzik eşliğinde oyuna başlarlar. Eli bı
çaklı oyuncu müziğin ritminde erkekliği
ni ıspatlarcasına bıçakla figürler yapa
rak kadını korkutmaya ve kendisini ka
bul ettirmeye çalışır ve oyuna devam
eder. Bu oyunda bacak altından bıçak
atma figürü en zor figürdür, büyük ma
haret ister. Oyun süresince bıçaklı oyun

60

^

—

cu, kadın rolündeki oyuncunun yüzünü
görebilmek için çevresinde kur yapar,
döner. Buna karşılık o da (Kadın oyun
cu) müzik ritminde oynayarak yüz gö
rümlük ister (Para, Elbise, Saat, Yüzük,
V.b.) istenilenleri veren erkek oyuncu
kadının yüzünü yine göremeyince sinir
lenir, onuru kırılmıştır, hışımla dönerek
ölüm vuruşu darbesini yapar, oyuncuyu
öldürür (yere yıkar) oyuna bir kahraman
edası ile devam, eder. Müzik durunca er
kek oyuncu, oyun bitti, kalk artık der.
Kadın rolündeki oyuncu yerden kalkma
yınca şaşırır, yerden kaldırmak için ça-balar sarsar, kalbini dinler, çağırır "Kız
kağ, kağ der" bunlardan sonuç alama
yınca oturup ağlamaya, ağıt yakmaya
başlar ve çevreden yardım ister.
- Muhtar, muhtar diye muhtarı ça
ğırmaya başlar. Seyircilerden biri muh
tar olarak oyun alanına koşarak girer.
-N e d ir ulan., bağırıp çağırırsan, ne
olmuş, Aaa. Bu nedo noldi buna.
Oyuncu:
- Heç Korhıdem diye vurdım... Kaldı
... Oldü toprağı başıme kodım, Muhtar...
Kurtar, Muhtar...
Muhtar:
- Ulan acınızdan ağzız koğer yine rehet dırmez arvat vırersiz, dır bağem

Millî Folklor

doktor bulem doktor., doktor yok mi? ha
doktor yetiş bizim Zeyno avradını vırmeş yetiş doktor... yetiş.
Seyirciler arasından bulduğu birini
bu sözlerle birlikte doktor diye getirir,
Doktor yerdeki oyuncunun etrafında gu
rurla dolaşır, önce oyuncunun bir ayağı
nı sonrada diğer ayağım ayakrkabısının
burunucundan tutarak kaldırıp bırakır.
Sonra el bileklerinden nabzını kontrol
eder, ardından ellerini kadın oyuncunun
göğüslerine götürür, bu anda erkek
oyuncu sinirlenir ve hışımla doktora to
kat atar, onu dövmeye başlar (Öldüren
oyuncu).
—Oyuncu:
Doktor musun nesin ulan, düzgün
bak, namustur bu der ve yerde yatan

e

oyuncunun elinden tutup kaldırır ve ka
dın oyuncunun başını açar. Kadın rolün
deki oyuncunun erkek olması seyreden
lerin şaşkın bakışları arasında (oyuncu
erkek diye) kolkola girerek müzik eşli
ğinde başka bir oyun oynarlar.
Genellikle Gerzane oyununu oynaya
rak oyunu bitirirler.
Bitlis’te oynayan bu oyunda da diğer
yörelerimizde olduğu gibi erkeğin sertli
ği, savaşçılığı, anlatılmaya çalışılmıştır.
Bunların yanında geleneksel Köy seyir
lik oyunlarındaki'ölme, dirilme motifi bu
oyunda da görülmektedir.
Zengin oyun dağarcığının bulunduğu
tlimizdeki diğer oyunların yazımı ile ta
nıtımına devam etmeye çalışacağım.

MANZUM ŞEKİLLERİNE GÖRE
ÖMER İLİ KÖYÜ (BO Ğ AZLIYAN - YOZG AT)
BİLMECELERİ
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Mustafa USLU

Sariye Sağın; Ömerli Köyünden...
(Boğazlıyan-Yozgat) 1993 'de Ömerli Kö
yünde doğmuş... Okur-yazarlığı yok.(Derleme Tarihi: 10.06.1990).
Sariye Sağın; uzun kış gecelerini ya
şar gibi tatlı tatlı bir ürpertiyle başladı
bilmeceleri sıralamaya... Biz, söylediği
bilmeceleri ağızından çıktığı gibi yazıya
geçirdik. Ağız çalışmalarına faydalı ola
cağını ümit ediyorum. İfadelerde, Yozgat
ağzı .hakimdir.
Gösterdiği içten ilgisini unutamadı
ğımız Sariye Ebe (Torunları öyle sesleni
yordu. Yozgat ve çevresinde. ,,nine,,ye
"ebe’1 denilmektedir.) den derlediğimiz
38 bilmeceyi manzum şekillerine göre
şöyle sınıflandırdık: 9 tanesi mısra, 20
tanesi beyit, 2 .tanesi üçlük, 7 tanesi

Millî Folklor

.

A

J

dörtlük (kıta) Sariye Ebenin, kulaklarını
çınlatıyor, daha nice ömürler diliyoruz.
Bilmeceler, nesir olmakla birlikte bü
yük çoğunluğu "manzum"dur. Bu du
rumda, çevre halkının bediî zevkini orta
ya koyması bakımından dikkat çekicidir.
Manzum bilmecelerde, hece ölçüsü
hâkimdir. (4-5-6-7 v.b.) Bu ölçüler, bazı
larında düzenli, bazılarında ise düzensiz
bir yapı gösterirler.
Mısra Özelliği gösteren bilmeceler:
1- Bize gel de altına süreyim. (Minder)
2- Dam üsdünde ıslık çalar. (Rüz-gâr)
3- Bize gel de elini öpsün. (Kapı kolu)
4- Mezarda yağlı kayış. (Yılan)
5- Yol üsdünde yeşil sandık. (Yeşil ekin)
6- Giydim doldu çekdim soldu. (Çorap)
7- Mutfakda elini öpsün, (elbezi)
8- Ağ duvar üsdünde biyaz güvercin (Diş)
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