
1. GİRİŞ

Geleneksel Türk kültürünün vazgeçilmez bir unsuru olan Türk Halk Oyunları,

Türk toplumunun binlerce yıllık yaşantısının bir ürünü, asırlar boyunca milli bir

gelenek halinde süregelmişbir kültür hazinesi olma özelliğini taşımaktadırlar. Ait

oldukları coğrafya içerisinde yaşayan toplumun tüm özelliklerini yansıtırlar.

Türkiye coğrafyasıüzerindeki farklıinsan ve çevre unsurları, müzikler, ritmik

yapılar , giyinişbiçimleri , halk oyunlarında da farklılaşmayı, sınıflanma ihtiyacını

dolayısıile türleri ortaya çıkarmıştır. Halay türü de bunlardan birisidir.

Halk oyunlarında türlerin oluşumunu etkileyen en önemli unsur oyunların

hareket yapılarıve bu yapıların insan bedeninde kullanılışbiçimleridir. Türler

arasında bir karşılaştırma ve değerlendirme çalışmasıyapabilmek adına öncelikle

türlerin kendi içlerindeki hareket yapılarının incelenip genel özelliklerinin

belirlenmesi gerekmektedir.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda halay türü ile ilgili hareket yapılarının tür

üzerindeki etkileri çok fazla ele alınmamış, birkaç tez çalışmasıdışında genel

bilgilendirmelerin dışına çıkılamamıştır. Oysa tüm oyun türleri gibi halay türünün de

biçimlenmesinde hareket yapılarının etkilerinin önemli olduğunun belirlenmesi , bu

doğrultuda hareket yapılarının analiz edilerek incelenmesi halk oyunlarında

bilimselleşme yolunda önemli sayılabilecek davranışlardan birisi olacaktır.

Yapılacak olan hareket analizleri doğrultusunda önce halay türünün genel

özellikleri ortaya çıkarılmışolacaktır . Daha sonra bu özellikler doğrultusunda bir

takım benzer karakterler sınıflandırılarak halay türünün alt gruplarıbelirlenecektir.

Bu tez çalışmasıile Halay türünün genel olarak karakteristik özelliklerinin

belirlenmesi ve hareket yapılarının analiz edilmesi ile bir takım alt gruplarının

tespiti amaçlanmış ve bu alanda yapılan sayılıçalışmalardan birisi olması

hedeflenmiştir. Böylece türlerinde kendi içlerinde alt türlerinin olduğu ve tek bir

tanım çatısıaltında ifade edilmelerinin yetersiz kaldığıortaya çıkarılmışolacaktır.
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2.TEMEL KAVRAMLAR

2.1. OYUN

2.1.1. Tanım

Duygu ve düşüncelerin , hareketler yardımıile ifade edildiği , çeşitli

şekillerde karşımıza çıkan önemli bir kavramdır. Oyun kavramıile ilgili çeşitli

tanımlamalar yapmak mümkündür.

“Vakit geçirmeye yarayan, belli kurallarıolan eğlence.

Hile, düzen, desise, entrika.

Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe

dayanan her türlü yarışma.

Sahne veya mikrofonda oynamak için hazırlanmışeser, temsil, piyes.” (Türk

Dil Kurumu Sözlüğü )

“İnsanda içgüdüsel olarak mevcut bulunan , temeli din ve büyü ile ilgili bazı

töre ve törenlere dayanan ; toplumların kültür yapılarına göre şekillenen ve

toplumdan topluma farklılıklar gösteren ; yer ve zaman bakımından günlük hayattan

farklı; isteğe bağlı, gönüllü, hür hareketlerdir.” (Eroğlu , 1995 )

“Oyun enerji fazlasınıatmak , benzetme içgüdüsünü doyurmak , boşaltmaktır.

Bir kurama göre , genç yaratıklarıilerde yaşamın gerektirdiği ciddi işve uğraşlara

hazırlamak , yetiştirmek içindir. Ya da doğuştan bir geliştirme etkisi ya da üstün

gelme ve yarışma isteği , yitik enerjiyi tek yönlü canlılıkla , eylemle onarmadır.”

(And , 1974)
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“İlk insanlar oyunla , düşünce , tasavvur , arzu , ihtiras ve efsanelerini

anlatırlardı. İlk insan henüz hiçbir şey bilmediği bir dönemde , tabiat içinde yaşarken,

bir takım sesler duydu, hareketler gördü . Zamanla bu hareketler ve sesler ,

kafasında çağrışım yapmaya başladı, hareketleri ve sesleri taklit etmeye başladı. İşte

o zaman , ses ve hareketin bütünü olan oyun ortaya çıktı.” (Ay , 1999)

“Toplumbilimci için insanların toplum içinde dinlenme ve eğlence aracı

olarak giriştikleri bütün fiiller oyun çerçevesi içindedir (At yarışları, sinema ,

dağcılık , tiyatro , dans, risk ve panayır eğlenceleri v.b. gibi )”. (Boratav , 1982)

“Oyun insan hayatının her safhasında vardır ve hayatın geneli de bir oyuna

benzetilebilir. İnsanların toplum içinde üstlendikleri statüler onlarıbranşlarında birer

oyuncu konumuna sokmaktadır. Anne - baba olmak , öğretmen-öğrenci ya da işçi ,

memur olmak gibi. “İnsanlar yaşadıklarıcemiyet içindeki statülerine göre rol

yaparlar. Gerçekte yeryüzünü sahne kabul edersek , insan hayatıbir oyun , insanlar

da bu oyun içinde kendilerine düşen görevleri yapan birer aktördür. Öyle ise insanın

en önemli özelliklerinden ,vasıflarından biri de onun oyunculuğudur.”(Eroğlu ,1995)

2.1.2. Oyun Türleri

Oyun kavramıbirçok şekillerde kendini gösterir. Gruplandırılacak olursa ;

a-Çocuklara özgü oyunlar,

b-Şans oyunları, kumar,

c-Beceri ve güç oyunları,

d-Zeka oyunları,

e-Dramatik oyunlar,

f-Halk oyunları.

g-Spor müsabakaları

2.2. DANS

2.2.1. Tanım

“İnsanın ruhsal durumunu bir takım bedeni hareketlerle ifade etmesi , açığa

vurması.” (Örnek , 1963)
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Bütün çağlarda ve bütün ülkelerde duyguların , coşkuların belirtilmesi için

kullanılan sanat kolu.

“Dans , orijini itibarıile majik ve kültik (büyü ve tapınma ile ilgili ) olan ,

bütün çağlarda ve bütün ülkelerde duyguların , coşku ve heyecanların , ritmik

hareketlerle (müzik aleti eşliğinde veya müzik aleti olmaksızın)

anlatılmasıdır.”(Eroğlu , 1995)

“Dans yalnız insanlara mahsus olmayan , hayvanlar arasında ve hatta cansız

tabiatta da görülen bir olaydır. En kısa tarifi ile ritmik hareket demektir. Olaya böyle

bakınca bütün gök cisimleri ile birlikte kainatta her şey dans etmektedir. Ritmik

hareket insanıcebeye soktuğundan , sarhoşluğa benzeyen , hoşfakat esrarlıbir

durum meydana getirir. İşte bu sebeple eski insan dansta bir sihir kudretinin gizli

olduğuna inanmıştır. Bugün oynanan oyunların kökleri pek eski zamanlara kadar

uzanan dini ve mistik ayinlere dayanmaktaysa da , ne bu günün seyircileri ne de

oyuncuları, bu oyunların niçin oynandığınıbilmektedir. Onların çoğu bu oyunları

eğlenmek için oynadıklarınısöylemektedir.” (Uysal , 1988)

Türkçe’deki karşılığıoyun veya raks kelimeleridir. “İki kişinin karşılıklı

olarak , müzik eşliğinde ve daha çok batıusulü yapılan balo , düğün v.b. gibi eğlence

toplantılarında oynadıkları, batılımanada klasik salon oyunlarıveya modern

oyunlar.” (Eroğlu , 1995)

2.2.2. Dansın Doğuşu

Dans uygarlıklardan önce , insanın var olmasıile ortaya çıkmış, günlük

yaşantıiçinde karşılaşılan olaylar , hareket , ritim ve ilkel çalgıların eklenmesi ile

oluşan danslar ile anlatılmıştır. Zamanla bu danslar savaş, tapınma , ölüm ve kutsal

tören danslarıadıaltında farklışekillere sokulmaya başlanmıştır.

Eski kavimler doğum , ölüm , hastalık, gündüz , gece , rüzgar , yağmur , gibi

tabiat olaylarının nasıl meydana geldiğini bilmiyorlardı. Anlayamadıkları olaylar

meydana geldiği zaman duyduklarıkorkuyu ifade edemiyorlardı. Bu yüzden
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düşüncelerini vücut hareketleri ile ifade ettiler. Rüzgarda sallanan ağaçların , düzgün

adımlarla koşan hayvanların , hızlıuçan kuşların tesiri ile ritmik hareketler yapıyor ,

dönüyor , ellerini kaldırıyor , eğilip kalkıyorlardı. Tabiattaki seslerden aldıkları

ilhamla ellerini çırpıp bağırıyor , davullara vurarak ahenkli sesler çıkarıyorlardı.

“Tabii güçlerini kontrol edemeyen insanlar , olaylarıbasit ritüellerde

oyunlarla anlatmaya , onlardaki gücü anlamaya ve elde etmeye çalıştılar. Böylece

temeli büyüye dayanan dans ortaya çıktı.” (Standart Dictionary of Folklore)

2.2.3. Dans Türleri

a- Dinsel nitelikli danslar ; “bunlar , tabiat varlıklarınıtaklit etmek ,

hastalıkları iyileştirmek ve yiyecek bulmak için kutsi varlıklara yalvarma

mahiyetindeki danslardır.” (Eroğlu , 1995)

b-Sosyal içerikli danslar ; doğum , evlenme , çalışma hayatı, savaşlar ,

kavgalar , insanlar arasıilişkileri anlatan danslardır.

c-Eğlence içerikli danslar ; zevk için , eğlenmek amacıile yapılan danslardır.

“Toplumların maddi ve manevi kültürleri geliştikçe dans anlayışıda

değişmiştir. Önceleri taklit , büyü ve dine dayanan danslar sonralarıfonksiyonlarını

kaybetmiş, son safhada salon danslarıortaya çıkmıştır. Salon danslarıortaya çıkınca

diğer danslara , halk dansları(oyunları, raksları) denmiştir. Böylece salon dansları

ve halk danslarıadıile iki tür meydana gelmiştir.”(Eroğlu , 1995)

2.3. HALK OYUNLARI

“Kavram olarak halk oyunu , göze ve kulağa hoş gelecek biçimde

düzenlenmiş, ölçülü ve dengeli hareketler yolu ile estetik bir etki ve heyecan

yaratan, çoğunlukla ses birimlerinden meydana gelen anonim halk müziği ile

desteklenmişolan , hareket ve müzik bütünleşmesidir.” (Ekmekcioğlu , 2001)
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“Ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan ; bir olayı, bir sevinci , bir

üzüntüyü ifade eden ; orijini din ve büyü ile ilgili (majik ve kültik ) olan ; müzikli

(bir müzik aleti eşliğinde veya bir müzik aleti olmaksızın , el , ayak gibi organlar

veya bıçak , kılıç kalkan , v.b. araçlarla tempo tutarak ; veyahut şarkıtürkü

söylemek suretiyle yaptıklarımüzikten tempo alarak ) olarak , tek kişi veya gruplar

halinde icra edilen ; ölçülü , düzenli hareketlerdir.” (Eroğlu , 1994)

Halk oyunlarıbulunduğu coğrafyanın iklimine , tabiat şartlarına , coğrafi

konumuna ve sosyal hayatın yapısına göre farklılıklar gösterir. “Belirli adım ve

formlar aynıolmakla beraber , her kıta , aşiret , kabile , boy ve millet kendi stiline

sahiptir.”(Eroğlu , 1995)

Kişiden kişiye aktarma yolu ile öğrenilmekte ve toplumun diğer üyelerine

aktarılmaktadır. Kültürel yayılma ile de farklıcoğrafyalara ulaşmaktadır. “Halk

oyunlarıuygun olan ortamda sahneleme ve seyredilme ile seyirlik bir oyun olarak

öğrenilmekte ve bir kültür mirasıolarak kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Halk

oyunlarının tabii ortamında hazırlık ve sahne vardır. Özellikle ülkemizde düğün,

nişan gibi özel günlerde , köy odası, meydan , avlu , harman yeri gibi açık ve kapalı

mekanlarda , belli kurallara bağlıkalarak , seyirci önünde oynanmaktadır. Tabii

ortamında , kendi tabii sahnesinde icra edilen halk oyunları, zamanla tabii

sahnesinden alınarak modern sahneye getirilmiş , bütün dünya ülkelerinde

profesyonel diyebileceğimiz çalışmalar seviyesine gelmiş, sahne sanatlarıarasına

girmiştir.” (Eroğlu , 1988)

2.4. TÜRK HALK OYUNLARI

Türk halk oyunlarının oluşumunda dinsel etkilerin yanında , sahip

olduğumuz birbirinden farklıcoğrafi yapılar ve iklim özelliklerinin de katkısı

büyüktür. “Özellikle Türk kültüründe sık görülen su , toprak ve dağkültleri , ateşve

hava kültü gibi kültler ile kurt , kartal , güvercin v.b. gibi hayvan kültleri Türk halk

oyunlarının meydana gelişinde önemli rol oynar.” (Eroğlu , 1988)

Özellikle dini ayinler , doğum , sünnet , nişan , evlilik , asker uğurlama v.b.

gibi törenler , bayramlar oyunların çıkışkaynağıolan sosyal olaylardır. Yüzyıllar
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boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan oyunlar bulunduklarıcoğrafya ve iklim

yapılarının da tesirleri ile şekillenip , bölgesel özellikler kazanarak farklışekillerde

günümüze kadar gelmişlerdir.

“Zamanla oyunlar dinsel ve törensel niteliklerini kaybederek anlamlarının

tamamen açıklanamadığısoyut bir hale girmişlerdir. Bu gelişim çizgisinde konu ele

alındığında , oyunun doğmasıiçin bir olayın çıkmasıgerekmektedir. Ortaya çıkan

olay bir sevinci anlatıyor ise oyunun hareketli , yumuşak , oyuncuların karşılıklı

tutumlarının samimi olduğu , jest ve mimiklerin içten ve hoşolduklarıgörülür. Şayet

olumsuzluğa sebep veriyorsa , bu kez , hareketler sert , karşılıklıtutumlar ise asabi

bir havadan asla sıyrılamazlar.” (Ekmekcioğlu , 2001)

2.4.1. Türk Halk Oyunlarında Türler

2.4.1.1. Ana Türler

a- Barlar

b- Halaylar

c- Horonlar

d- Karşılamalar

e- Kaşık Oyunları

f- Zeybekler

2.4.1.2. Ara Türler

a- Bengiler

b- Güvendeler

c- Mengiler

d- Teke Oyunları

e- Yallılar

f- Horalar

g- Seymen Oyunları



8

2.4.2. Türk Halk Oyunları’nın Tasnifi

Türk halk oyunlarının tasnifi değişik şekillerde yapılmışsunulmuştur. En

bilinen örneklerden birisi Cemil Demirsipahi ‘nin “Türk Halk Oyunları” adlı

kitabında sunduğu tasnif biçimidir :

a- İllere göre ( Ankara Zeybeği , Hemşin Horonu )

b- Bölgelere göre ( Trakya Karşılaması, Ege Zeybeği )

c- Oyuncu sayısına göre ( Tek Zeybek , Altılama )

d- Cinsiyete göre ( Kadın Halayı)

e- Oyunun hızına göre ( Ağır Zeybek , Hoplatma Halayı)

f- Kullanılan eşyaya göre veya araçlıOyunlar ( Hançer Barı, Kaşık Oyunu )

g- Kişi adlarına göre ( Abdurrahman Halayı, Kerimoğlu Zeybeği )

h- Hayvan adlarına göre ( Çekirge Zeybeği , Kartal Oyunu )

ı- Ayak hareketlerine göre ( Üç ayak , Dokuzlu )

i- Dizilişşekillerine göre ( Karşılama , Halka oyunu )

j- Oynanan yere göre ( Meydan Oyunları, Salon Zeybeği )

k- Söze göre ( Sözlü ve Sözsüz Oyunlar )

Bir başka tasnif şekli ise halk oyunlarınıkonularına ve oynanışbiçimlerine

göre ele almaktadır. Konularına göre halk oyunları:

a- İnsan ve tabiat ilişkisini konu alan oyunlar ( Yağmur YağdıZeybeği , Çaya

Vardım, İğde dalları, Coşkun Çoruh , Hasan Dağı)

b- İnsan ve hayvan ilişkilerini konu alan oyunlar ( Tavuk Barı, Deve , Kartal , Çift

Beyaz Güvercin , Ördek )

c- Toplumsal ilişkileri ve olaylarıkonu alan oyunlar ( Kavga veya savaş; Harkuşta,

Kılıç Kalkan , Kişiler ; Atabarı, Abdurrahman Halayı, Aşk , Sevgi ;SarıÇiçek ,

Dillala , Kıskanç )

d- Üretim ilişkilerini konu edinen oyunlar ( Tarım ve çiftçilik ; Pamuk , Kımıl ,

Çekirge, Galuç , Mesleklere göre ; Kasap , Çoban , Değirmenci ,Gemici )

Oynanışbiçimlerine göre halk oyunlarıise ;

a- Sıralanışbiçimlerine göre ( düz sıra şeklinde , karşılıklıdüz sıra biçiminde , yarım

daire biçiminde , daire biçiminde , üst üste daire biçiminde ) oynanan oyunlar ,
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b- Oyuncuların birbirlerine tutunmalarına göre ( El ele tutuşarak , omuzlardan

tutuşarak, belden tutuşarak , tutunmadan ) oynanan oyunlar ,

c- Oyuncu sayısına göre oynanan oyunlar,

d- Bir araçla oynanan oyunlar ( mendil , sopa , mum , kılıç kalkan gibi araçlarla)

2.5. HALAY

2.5.1. Tanım

Anadolu’da genellikle 3-12 kişilik topluluklarla , belirli bir düzen içinde ,

sözlü ya da sazlıezgiler eşliğinde oynanan halk oyunlarına verilen ortak ad.

Halaylar bölgelere , oyunların kaynaklandığıolaylara , eşlik eden çalgılara,

oyuncuların cinsiyetine , oynanışbiçimine ve ezgilere göre değişik adlar alır. Oyuncu

sayısıbölgelere ve oynanan oyunun özelliklerine göre değişir.

Halay kelimesinin anlamıkonusunda bir çok görüşbelirtilmiş, “Alay” ya da

“Aley” sözcükleri ile bağlantılıolup , “topluluk” manasında kullanıldığıdüşüncesi

ağırlık kazanmıştır. “Halay , haley , alay , aley , halley , alley , bulay , buley

şekillerinde görülmekte olan ve genişolarak halay şeklinde bilinen manasıüzerinde

çeşitli görüşler vardır.” (Eroğlu , 1988)

“Orta Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgemizde , toplu düz dizi halinde

ve disiplinli şekilde oynanan oyunların tümüne birden Halay (Alay ) denir. Beş

kişiden az oynandığıtaktirde karakteri bozulan bir oyundur. Dizinin başında

Halaybaşı, sonunda Pöççik bulunur. Başve sonda oynayan her iki oyuncunun da

elinde mendil bulunur.” (Demirsipahi , 1975)

“Halaylar süit oynanan oyunların en yaygın olanıdır. Ağırlama , yeldirme,

yanlama , sıktırma , yaslama , kollama , ayrılma , zahma , hoplatma gibi hareket ve

tempo ifade eden kısımlarıvardır. Halay ya da alay oyunlarıkendine özgü bir

kuruluşa sahiptir. Şiir , hareket , soyluluk , tavır , metrik sistem , müzik ve dans

formu ve niteliği yönlerinden birbirine zıt fakat tonal yönden birbirine bağlıbirkaç

oyun süit halinde ve birlik içinde değişikliği ifade eden bir şekil gösterir. Çeşitleri ne

olursa olsun halay bir alay oyunudur. Yani toplu oyunların soylu ve gösterişli bir

örneğidir. Başçekenin kumandasında oynanmasıoyun ve ritim disiplini bakımından
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bu oyunların bir sisteme bağlıolduğunu göstermektedir. Halay çalgısıdavul ve

zurnadır ve üç kişiden aşağıhalay çekilmez. Mendille kumanda edilir.” (Ataman ,

1975)

Halaylardaki disiplin , düzen ve kumanda edilme anlayışıakla askeri düzen

ve disiplini getirmekte , eski bir askeri topluluk olan alay kavramından yola

çıkılarak ilişkilendirme sağlanmaktadır. Askeri bir topluluk olan “alay” , bir emir

komuta düzeni içerisinde “alaybeyi” adıverilen komutanlarca yönetilir ve kurallara

mutlak suretle uyma zorunluluğu vardır. Yapılan tüm davranışlar bir disiplin

içerisindedir. “Sanıyoruz ki Halay , Alay sözcüğünden doğmuştur. Askeri bir örgüt

biçiminin ve kurallarının oyunlarımıza etkisinden oluşmuşbir oyun türüdür.”

(Demirsipahi , 1975)

Halaylarla ile ilgili olarak yapılan diğer bazıtanımlamalar şunlardır:

Dizi halinde ve davul zurna eşliğinde oynanan oyun. Her halayın kendine

özgü müziği ve çalgıeşliğinde söylenen türküsü vardır. Başta oynayana halay başı,

sondakine pöççük denir. Her ikisinin de elinde mendil vardır. Genellikle ağırdan

başlayarak hızlanır.

“Davul ve zurna eşliğinde , toplu olarak oynanan , en az üç kişiden başlayıp

genişleyebilen , toplu düz dizi halinde ve disiplinli bir şekilde oynanan , kadın ve

erkek karışık , el ele tutuşarak , halka teşkil ederek ve muntazam ritimlerle ayak

vurarak oynanan oyundur.” (Sarısözen , 1975)

“Halay en az kişiden başlayarak yerin müsaadesi ve oyuncuların sayısı

nispetinde kadrosu genişleyebilen toplu oyun adıdır.” (Gazimihal , 1941 )

Toplu halde çeşitli biçimlerde bağlıdizi oluşturarak sözlü ya da sözsüz

ezgiler eşliğinde oynanan halk oyunlarının genel adı. Anadolu’nun bir çok yerinde

özellikle İç ve Güneydoğu Anadolu ‘da yaygın olan bir halk oyunu türüdür.
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2.5.2. Halayla İlgili Kavramlar , Terimler ve Adlandırmalar

a- Halay Çekmek ; sıra şeklinde dizilerek halay oyunlarınıicra etmek,

b- Halaya Durmak ; halaya başlamak üzere sıralanmak,

c- Halay Tutmak ; halay türü oyunların oynanması,

d- Halay Havası; halay oyunlarıicra edilirken çalınan ezgi.

e- Halay Başı; halayın başınıçeken ve yöneten ilk oyuncu,

f- Başçeken ; Kırşehir ve Şereflikoçhisar dolaylarında halay başına verilen ad,

g- Sırabaşı; halay başıanlamında,

ğ- Başadur ; Ankara dolaylarında halay başına verilen ad,

h- İkinci ; halay başının yanındaki oyuncu ,

ı- Kelle ; ikinci oyuncu ile son oyuncu arasında kalan oyuncular,

i- Sıra Oyuncuları; kelle ile aynımanada ,

j- Pöççik ; halayda en son oyuncu ,

k- Ağırlama ; halayların ağır oynanan ilk bölümü , başoyun , açışoyunu ,

l- Yanlama ; üç bölümlü halaylarda ikinci bölüm ,

m- Hoplatma ; iki ya da üç bölümlü halayların en , hızlıve hareketli son bölümü ,

n- Yeldirme ; hoplatmanın diğer bir adı, halaylarda son bölüm

o- Yelleme ; yeldirme yerine kullanılır ,

ö- Silkinme ; Sivas halaylarında ilk bölüme verilen diğer bir ad ,

p- Sıktırma ; Malatya ,Bitlis ,Gümüşhane , Van , Hakkari’de yanlamanın diğer adı,

r- Hoplama ; Mardin , Yozgat ; Sivas , Malatya , Ankara ‘da hoplatmanın diğer adı,

s- Tezleme ; Malatya dolaylarında hoplatmanın farklışekilde adlandırılması,

ş- Çabuklama ; bir çok bölgede hoplatmanın farklışekilde adlandırılması,

t- Yeğin ; Binboğa Afşarlarının hoplatmaya verdikleri isim ,

u- Farfara ; Ankara keskin dolaylarında hoplatmanın farklışekilde adlandırılması,

ü- Kıvrağı; Niğde ve Aksaray dolaylarında hoplatmanın farklıadlandırılması,

v- Otlatma ; Yozgat dolaylarında hoplatmanın farklışekilde adlandırılması,

y- Yıldırma ; Çorum dolaylarında hoplatmanın farklışekilde adlandırılması,

z- Tek Halay ; melodi değiştirmeden , hız değiştirerek oynanan halaylar,

aa- Titreme ; oyunda omuzların ve göğüs kısmının öne eğilerek sallanması

bb- Govend , Govenk , Kövenk , Güvenk ; halay tabiri yerine kullanılır.
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2.5.3. Halayların YayılışAlanı

Ankara’nın doğusundan başlayarak , Çorum , Yozgat , Sivas , Tokat ,

Amasya , Erzincan , Elazığ , Malatya , Kahramanmaraş, Kayseri , Kırşehir ,

Nevşehir , Niğde , Adana , Hatay , Gaziantep , Şanlıurfa , Diyarbakır , Muş, Bitlis ,

Bingöl , Siirt , Hakkari , Van , Mardin , Adıyaman , Ağrı, Tunceli ve dolaylarında

yaygındır. Orta Anadolu ‘dan başlayan bölge Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri ‘nin

küçük bir kısmınıda içine alarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin

tamamına yakın kısmına kadar uzanır.

2.5.4. Halayların OynanışÖzellikleri

a- Halay bir ya da daha fazla oyuncunun oynadığı, ağırdan başlayarak gittikçe

hızlanan, bir başçekenin ( halay başının ) yönetiminde oynanan halk oyunu türüdür.

b- Genellikle davul ve zurna eşliğinde oynanır. Bazıyörelerde bağlama , mey ve

klarnet de kullanılmaktadır. Özellikle sözlü halaylar bu sazlarla oynanırken , def ,

dümbelek , darbuka gibi vurmalısazlar da bu sazlara eşlik ederler.

c- Birbirini takip eden değişik hareket , tempo ve temalar meydana gelirler.

Oyuncuların dizilişi ; sıra , halka biçiminde ya da çeşitli biçimlerde bağlıdizi

oluşturacak şekildedir. Dizinin başındaki oyuncuya “halaybaşı”, sondakine ise

“pöççik” denir. Oyuncular , çeşitli durumlarda birbirlerinin serçe parmaklarını

tutarak , kol kola girerek ya da kollarınıbirbirlerinin omuzlarına atarak oyunu icra

ederler. “Halaybaşı” , zaman zaman sıradan ayrılarak tek başına bir takım

hareketleri sergileyip tekrar yerine döner ve diğer oyuncularla birlikte oyuna devam

eder.

d- Halayların çeşitli bölümleri vardır ve tek , iki , üç veya dört bölümlü olabilirler.

Bu bölümler yörelere göre “Ağırlama , Yanlama , Hoplatma , Hoplama , Oynatma ,

Yelleme , Yeldirme , Sıktırma v.b.” gibi isimler alırlar. Bölüm sayısıne olursa olsun

oyunun sonun doğru gittikçe hızlanırlar. Genellikle Çorum ve Sivas Halayları

içerisinde 4 kısım ihtiva edenlerine rastlamaktayız. Sivas halaylarındaki 4 kısım

adlarışunlardır. Ağırlama ( bu kısmın 4 figürü vardır ) , Yanlama veya Sıktırma ( bu

kısımda 4 figürlüdür ) , Oynatma veya Tekayak ( tek figürlüdür ) , Hoplatma veya
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Sıçratma , Yeldirme , Tezleme adlarınıalan bu son bölümde 4 figürü vardır.”

(Paşmakcı, 1995)

e- Halaylarda çok ağır tempo ile başlayarak hızlanan bölümlerden birbirine geçişte

müzikte modülasyon ( ton değişikliği ) ve ritm değişiklikleri göze çarpar. Halaylar

ritmik yapılarıbakımından genellikle ana usuller ve bunların üçerli şekilleri ile 5 , 6

ve 10 zamanlıusulleri kullanırlar.

f- “Anadolu’da eşlik türkülerin ya da figürlerin kaynaklandığıolay , yer ya da

kişilerin adınıtaşıyan yüzlerce halay saptanmıştır. Halaylar düğün , nişan , kına

gecesi , dini ya da resmi bayramlar nedeni ile düzenlenen törenler , askere uğurlama,

doğum v.b. gibi toplu halde yapılan her türlü eğlentide oynanır.” (Ekmekcioğlu ,

2001)
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3. TÜRK HALK OYUNLARI İÇERİSİNDEKİHALAY TÜRÜ

OYUNLARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

VE HAREKET YAPILARININ ANALİZİ

3.1. HALAY TÜRÜ OYUNLARIN ANLATIM VE ANALİZİNDE

KULLANILAN HAREKET ÇEŞİTLERİVE KAVRAMLAR

Oyunlara ait hareketleri anlatırken bir takım teknik terimlerin kullanılması

konunun daha anlaşılır ve bilimsel nitelikte olmasına katkıda bulunacaktır. Bu

nedenle oyunlara ait hareket yapılarının analizine geçmeden önce anlatımda

kullanılacak olan teknik terimlerin açıklanmasında mutlak fayda vardır.

3.1.1. Hareket Çeşitleri

3.1.1.1. Basma Hareketi

Ayak tabanınıvücudun ağırlığınıvererek bir şeyin üzerine koymak şeklinde

açıklanabilir.

Basma teriminin halk oyunlarıiçerisindeki anlamıise ; vücut ağırlığının

ayak ve ayaklar üzerinde durduğu her şekil ( topukta , tabanda , pençede ) bir

basmadır. Sekme , koşma hareketlerinin başlangıç ya da bitişanlarında ya da

yürüme hareketi esnasında basma hareketi görmek mümkündür.

3.1.1.2. Dokunma Hareketi

Dokunmak ya da hafifçe değmek şeklinde ifade edilebilir. Vücut ağırlığını

taşımayan ayağın yerle temasının sağlanmasıhareketi biçiminde de açıklamak

mümkündür.

Dokunma teriminin halk oyunlarıiçerisindeki anlamıise ; vücut ağırlığını

taşımayan ayağın herhangi bir bölümünün , bir güç harcamak sureti ile yukarıdoğru
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çekilip aşağıindirilerek yerle temas ettirilmesi ya da aynıayağın sadece bacak

ağırlığınıtaşıyarak yerle temasının sağlanmasışeklinde açıklanabilir.

3.1.1.3. Sürtme Hareketi

Bir şeyi bastırarak temas sağlamak sureti ile başka bir şey üzerinden geçirme

şeklinde tanımlanabilir.

Sürtme teriminin halk oyunlarıiçerisindeki anlamıise ; ayağın yerle temas

ettiği ilk pozisyonunu bozmadan ve yerle temasınıkesmeksizin başka bir alana

götürülmesi ya da kaydırılmasıdır. Dokunarak ya da basarak gerçekleştirilir.

3.1.1.4. Yürüme Hareketi

Yürüme ard arda atılan adımlarla yapılır. Adım , ayağın yerden ayrılıp , kalça

eklemi etrafında bir salınım yaptıktan sonra yeniden yere değdiği zaman arasında

bacağın yaptığıhareketlerin tümüne denir. Bu salınım sırasında öteki bacak gerilim

halinde yere değer ve vücudun bütün ağırlığınıçeker. Hareket halindeki bacak sabit

duran bacağıgeçer geçmez vücut öne doğru düşme eğilimi gösterir. Hareket halinde

iken önceden hafifçe kıvrılan bacak öne doğru gerilir ve topuğu ile yere değerek bu

düşmeyi engeller. Adım tamamlanmıştır. Bundan sonra öteki bacak harekete geçer

ve devre tamamlanmışolur.

Yürüme halk oyunlarıiçerisinde ; diğer hareketlerde olduğu gibi pençede ,

topukta , tabanda , dizler kırık yaylanarak , belden eğilerek gerçekleşebilir.

3.1.1.5. Sekme Hareketi

Bir ayak üzerinde yükselip aynıayak üzerinde düşerken öteki ayağı, öne ,

geriye ve yana doğru kaydırarak yapılan sıçrama hareketi biçiminde tanımlamak

mümkündür.

Halk oyunlarında ise vücut ağırlığınıtaşıyan ayağın üzerinde zıplayıp yerden

yükselerek aynıayağın üzerine düşülmesidir. Sekme hareketi yapılırken yerle temas

etmeyen boştaki ayağın durumu sekme hareketini etkilemez.



16

3.1.1.6. Koşma Hareketi

Koşma ile yürüme arasındaki fark , insanda ayakların yere temas etme

şeklinden meydana gelir. Yürümede vücut çift ya da tek bacağa dayanmak sureti ile

daima yerle temas halinde kalır. Koşmada veya koşar adımda ise çift bacağa

dayanmaya vakit yoktur , aksine bir askıda kalma zamanıvardır. Bu zaman

içerisinde vücudun yerle temasıkesilir.

3.1.1.7. Atlama Hareketi

Ayaklarıbir an tamamen yerden keserek sıçramak , üstünden geçerek aşmak

biçiminde tanımlanan hareket türüdür. Belirli bir başlangıç noktasından ileriye doğru

mesafe alarak sıçramak sureti ile gerçekleştirilir.

Halk oyunlarında atlama zıplamanın mesafe alınan şekli olarak kabul edilir.

Engel aşma kaygısıburada yoktur. Ancak aşarmışcasına yapılan zıplamalar atlama

sınıfına girerler. Halk arasında atlama , zıplama , hoplama , sıçrama terimleri

genellikle birbirine yakın anlamlarda kullanılır.

3.1.1.8. Zıplama Hareketi

Bir yere doğru çarparak yukarıdoğru fırlamak , yerden yükselmek sureti ile

yerle temasın kesilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Halk oyunlarında zıplama hareketi ; öncesinde hazırlık yaparak dizler ve

ayak bilekleri yardımıile vücudu yukarıdoğru atıp , ayakların yerle ilişkilerini

kesmek ve yine aynınoktaya düşmektir. Daha önce anlatılan atlama hareketinin

mesafe katedilmeksizin yapılan şeklidir.

3.1.1.9. Sıçrama Hareketi

Ayaklarla , yeri kuvvetle ve ansızın teperek yukarıya doğru atılmak

şeklinde tarif etmek mümkündür.

Halk oyunlarında sıçrama hareketi ; zıplamanın hazırlık safhasının ve yerden

yüksekliğinin çok az olanışeklinde tanımlanabilir. Yani hareketin başlangıcıve
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bitişi çok kısa sürede gerçekleşir. Hareketi gerçekleştirmek için harcanan gücün bir

bölümü ayağın yere çarpmasıile sağlanır.

Atlama , sıçrama ya da zıplama hareketleri başlangıç ve bitişdurumlarına

göre beraberlerinde sekme , koşma ve çift düşme hareketlerini meydana getiriler.

Örneğin , hareketin başlangıç noktasında vücut ağırlığısağ ayak üzerinde ve

bitişinde yine sağayak üzerinde ise ortaya çıkan hareket sekme hareketi , bitişanı

sol ayak üzerinde ise bu defa ortaya çıkan hareket şekli koşmadır. Her iki ayak

üzerinde bir bitişanıvarsa bu hareket ise çift düşme olarak adlandırılabilir.

3.1.1.10. Esneme Hareketi

Bir dışkuvvetin etkisi ile şekli bozulan bir cismin kuvvet ortadan kalkar

kalkmaz yeniden ilk şeklini almasıözelliğidir.

Halk oyunlarında esneme hareketi ; vücudun belirli bölümlerinin zorlanarak

uzatılmasıve açılmasıdır. Vücudu ayak bilekleri yardımıile yukarıuzatmak ya da

iki bacağıyanlara doğru zorlayıp açarak açılarınıgenişletmek esneme hareketine

örnek teşkil edebilir. Genellikle yaylanmalar içerisinde görülen birer poz gibidirler.

3.1.1.11. Yaylanma Hareketi

Bacaklarıdizden esneterek yay üzerinde imişcesine hareket etmek şeklinde

tanımlanabilir.

Halk oyunlarında yaylanma hareketi diz kısımlarıile yapıldığıgibi ayak

bileklerinin de kullanılmasıile gerçekleştirilebilir.

3.1.1.12. Çökme veya Çömelme Hareketi

Çökmek ; bulunduğu seviyeden aşağıya inmek , çömelmek ; topukların

üzerine oturmak olarak tanımlandırılabilir.

Halk oyunlarında çökme ya da çömelme hareketi ; ayaklar tamamen yerden

kesilmeden ,tam taban üzerinde veya topuklar yerden kalkık, ayak pençeleri üzerinde

dizleri kırarak oturmak şeklinde tanımlanabilir. Hareket esnasında vücut ağırlığıeşit
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olarak her iki ayak üzerinde dağılırken , bazıdurumlarda tek ayak üzerinde ağırlıklı

ya da bir ayak üzerinde diğerinden daha fazla ağırlık olanşekilleri vardır.

3.1.2. Kavramlar

Oyun içerisinde kullanılan hareketler sıralanmak sureti ile küçükten büyüğe

doğru bir takım hareket dizileri oluşturarak oyunu meydana getiriler. Bu hareketlerin

küçükten büyüğe, sırasıyla anlatımıve açıklamalarıise şöyledir:

3.1.2.1. Hareket

Dinamik olarak yapılan, yerinde veya yer değiştirerek, vücudun herhangi bir

organıveya birden fazla organının yaptığı, anlamlı- anlamsız , sıralı, karmaşık ,

basit olabilen dinamik birleşimleridir. Çoğu zaman “adım” olarak nitelendirilen

hareket kavramıvücudun tüm bölümlerini içine alır ve her noktada gerçekleşebilir.

Ama adım sadece ayak ile yapılır. Oyunda ise ayağın yanısıra vücudun diğer

organlarıda kullanılmaktadır. Bazıdurumlarda ayakların sabit tutulduğu ve vücudun

diğer organlarının kullanıldığıhareket biçimleri göze çarpmaktadır. Bu nedenle

“adım” kelimesi yerine “hareket” kelimesinin kullanımıdaha doğru olacaktır.

3.1.2.2. Hareket Cümlesi

Hareketlerin birleştirilerek bir araya gelmesi ile oluşan , belirli uzunlukta ,

başlangıç ve bitişnoktalarıbelirli olarak tekrarlanan anlamlıhareketler bütünüdür.

Adım kelimesinin yanlışkullanımıile ilintili olarak buna da “adım cümlesi”

denilmektedir. Adımda olduğu gibi adım cümlesi de sadece ayaklar tarafından

yapılan hareketlerin oluşturduğu cümle anlamınıtaşır. Oyunda ise ayağın yanısıra

vücudun diğer organlarının kullanılarak yapıldığıcümleler de vardır. Onun içindir ki

“adım cümlesi” yerine “hareket cümlesi”nin kullanımıdaha doğru olacaktır.

3.1.2.3. Bölüm

Hareket cümlelerinin bir araya gelmesi ile oluşan , melodi ve ritmi farklı

olabilen kısımdır. Örneğin halaylar 1 , 2 , 3 ya da 4 bölümlü olabilir ve her bölüm

melodik ve ritmik bakımdan farklılıklar gösterebilir.
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3.1.2.4. Oyun

Bölüm ya da bölümlerin bir araya gelmesi ile oluşan bütündür. Bazen tek bir

bölüm aynızamanda oyun olma özelliğini taşırken birçok oyun birden fazla bölümün

bir araya gelmesinden meydana gelir.

3.2 HALAY TÜRÜ OYUNLARIN HAREKET YAPILARININ İLLERE

GÖRE ANLATIMI VE ANALİZİ

3.2.1. Adana

Davul zurna eşliğinde oynanmaktadır. Bu yörede oynanan başlıca oyunlar

şunlardır: Halay, Üç Ayak, Lorke, Kırıkhan, Halebi , Serçe, Kaba, Sarhoş, Hasan

DağıŞirvanı, Ceyhan Garibi, Pekmez, YağlıKenar, , Temirağa, Acem, Kına ,

Adanalı, Sinsin, Solak, Depki Halayı, Köroğlu, HoşBilezik, Topal Kız, v.b. gibi.

3.2.1.1. Üçayak

8+8 şeklinde 2 bölümden oluşan 16 birim zamanlıüç hareket cümlesi

karşımıza çıkar. Kollar her iki yanda dirseklerden kırık şekilde, serçe parmaklardan

tutularak oynanır. Dairesel çizgi formunda sağa doğru yürüyerek icra edilir.

Birinci hareket cümlesi 1. birim zamanda sağayağın basılıp 2. birim

zamanda sol ayağın yukarıçekilmesi ( Bkz. Şekil 3.1, 3.2 ) , 3. birim zamanda ise

sol ayağın basılıp 4. birim zamanda sağayağın yukarıçekilmesi ile başlar. (Bkz.

Şekil 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 )

Şekil 3. 1. Üçayak 1 Şekil 3. 2 . Üçayak 2 Şekil 3. 3.Üçayak 3
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Şekil 3. 4. Üçayak 4 Şekil 3. 5. Üçayak 5 Şekil 3.6. Üçayak 6

5 ve 6. birim zamanlar 1 ve 2’nin tekrarıdır. 7. birim zamanda ise yukarıda

bekleyen sol ayak pençesi yere vurulup 8. birim zamanda tekrar çekilerek ilk bölüm

tamamlanır. ( Bkz. Şekil 3.7 , 3.8 , 3.9 )

Şekil 3. 7. Üçayak 7 Şekil 3. 8. Üçayak 8 Şekil 3. 9.Üçayak 9

İkinci bölüm ilk 8 birim zamanla aynıadım yapısına sahipken aralarındaki

tek fark 9. birim zamanda sol ayağın basılmasıile harekete başlanıp , sağayağın

çekilmesi ile devam edilmesidir. ( Bkz. Şekil 3.10 ) Daha sonra sağbasılıp sol

çekme , sol basılıp sağçekme şeklinde devam edilir.( Bkz. Şekil 3.11 , 3.12 , 3.13 , )

Son olarak , sağayak pençesinin vurulup 16. birim zamanda yukarıçekilmesi ile

hareket cümlesi tamamlanır. ( Bkz. Şekil 3.14 , 3.15 )

İlk hareket cümlesi ile sağa doğru yürüme de gerçekleşir. İlk 8 birim zamanda

basma adımlarınıgidişyönüne atılmasıile sağa doğru mesafe alınır. İkinci 8 birim

zamanda ise merkezin dışına doğru basmalarla çizgi düzeni sağlanır.
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Şekil 3.10. Üçayak 10 Şekil 3.11. Üçayak 11 Şekil 3.12. Üçayak 12

Şekil 3.13. Üçayak 13 Şekil 3.14. Üçayak 14 Şekil 3.15. Üçayak 15

İkinci hareket cümlesi ilk 8 birim zamanıile farklılık gösterirken son 8 birim

zaman ilk cümlede olduğu şekli ile aynen kullanılır. 1. birim zamanın ilk yarı

değerinde sağayak gidişyönüne doğru basılıp diğer yarızamanda sol ayak pençesini

basma ile tamamlanır. 2. birim zamanda ise tam zaman değerli sağbasma hareketi

gidişyönüne gerçekleştirilir. ( Bkz. Şekil 3.16 , 3.17 , 3.18 ) “Sağ, sol , sağ” sıralı

üç basma adımını, 3. ve 4. birim zamanlarda “sol , sağ, sol” şeklindeki üç basma

adımıaynızaman değerleri içinde takip eder ( Bkz. Şekil 3.19 , 3.20 , 3.21 ) . 5 ve

6. birim zamanlar 1 ve 2 ’nin tekrarıdır.

Şekil 3. 16. Üçayak 16 Şekil 3. 17. Üçayak 17 Şekil 3.18. Üçayak 18



22

Şekil 3. 19. Üçayak 19 Şekil 3.20. Üçayak 20 Şekil 3.21. Üçayak 21

7. birim zamanda sol ayak pençesi öne vurulup 8. birim zamanda yukarı

çekilir. Son 8 birim zaman ilk hareket cümlesi ile aynıyapıdadır.

Üçüncü hareket cümlesinin ilk 8 birim zamanıikinci hareket cümlesinin ilk

8 birim zamanıile aynışekilde tekrar edilerek sol ayak havada tutulur. 9. birim

zamanda havadaki sol ayak yere doğru basılırken , ağırlığıtaşıyan sağayak üzerinde

dik olarak çökülüp sol ayak sağayağın yanına basılır ( Bkz. Şekil 3.22 , 3.23 , 3.24 ).

10. birim zamanda ise ağırlık sol tarafta iken yukarıkalkıp sağ ayak öne doğru

çıkarılır ( Bkz. Şekil 3.25 , 3.26 , 3.27).

Şekil 3. 22. Üçayak 22 Şekil 3. 23. Üçayak 23 Şekil 3. 24. Üçayak 24

Şekil 3. 25. Üçayak 25 Şekil 3. 26 .Üçayak 26 Şekil 3. 27. Üçayak 27
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11. zamanda bu defa sol bacak üzerinde çökme yapılarak sağayak solun

yanına basılır. 12. zamandaki kalkma anında ise sol bacak öne uzatılır ( Bkz. Şekil

3.28 , 3.29 , 3.30 ). 13 ve 14. birim zamanlar 9 ve 10’un tekrarıniteliğindedir.

Şekil 3. 28. Üçayak 28 Şekil 3. 29. Üçayak 29 Şekil 3. 30. Üçayak 30

“Çök sağ , çök sol , çök sağ” şeklindeki 6 birim zamanlık hareket

sıralamasının ardından 15. birim zamanda sağayak pençesi solun yanına vurulup 16.

birim zamanda yukarıçekilerek hareket cümlesi tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.31 ,

3.32, 3.33 ).

Şekil 3. 31. Üçayak 31 Şekil 3. 32 .Üçayak 32 Şekil 3. 33. Üçayak 33

3.2.1.2. Halebi

Farklızaman değerlerine sahip 5 hareket cümlesi karşımıza çıkar. Düz çizgi

formunda bulunulan konumda, öne ve geri yürüme şeklinde oynanır. Kollar her iki

yanda sabit iken ellerin kenetlenmesi sureti ile oynanır.

Birinci hareket cümlesi 4 birim zamandan oluşur. 1.birim zamanda sol ayak

öne doğru uzatılıp basılırken 2. birim zamanda vücut ağırlığıöndeki sol bacak

üzerine aktarılarak geride kalan sağayak dizden kırılmak sureti ile yukarıkaldırılıp

aşağıdoğru bırakılır ( Bkz. Şekil 3.34 , 3.35 , 3.36 ). 3. birim zamanda simetrik
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olarak , havadaki sağ ayak tekrar ilk bulunduğu noktaya basılarak vücut ağırlığını

üzerine alır ve 4. birim zamanda öndeki sol ayak dizden kırılmak sureti ile yukarı

çekilip tekrar bırakılır. ( Bkz. Şekil 3.37 , 3.38 , 3.39 ).

Şekil 3. 34. Halebi 1 Şekil 3. 35. Halebi 2 Şekil 3.36. Halebi 3

Şekil 3.37. Halebi 4 Şekil 3. 38. Halebi 5 Şekil 3. 39. Halebi 6

İkinci hareket cümlesi de 4 birim zamanlıolup , 1. birim zamanın ilk yarı

değerinde sol ayağın öne uzatılıp, vücut ağırlığınıüzerine alacak şekilde , yaylanma

hareketi ile ( dizlerin kırılması) basılmasıve aynıanda gerideki sağayağın ,

topuktan itibaren yukarıçekilmesi ile başlar . Diğer yarızamanda ise sağayak

pençesi bulunduğu noktaya basılarak kısa ve küçük bir çekme ile sol ayak yerden

yukarıdoğru çekilir ve yaylanmanın yukarıdoğru olan kısmıda tamamlanır. 2. birim

zamanda sol ayak tekrar yeni bir yaylanma ile bulunduğu noktaya basılır . Aynıanda

gerideki sağayak dizden çekilerek yukarıdoğru kaldırılır ( Bkz. Şekil 3.40 , 3.41 ,

3.42 ).
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Şekil 3. 40. Halebi 7 Şekil 3. 41. Halebi 8 Şekil 3. 42. Halebi 9

3. birim zamanda sağayak yere doğru taban bölümünden basılarak vücut

ağırlığısağbacak üzerine taşınır. Yerde basılıolmasına rağmen boşa çıkan sol ayak ,

4. birim zamanda yerden kaldırılmadan , sol tarafa ve geriye doğru , kalçadan

çekilerek gergin biçimde açılır ( Bkz. Şekil 3.43 , 3.44 , 3.45 ).

Şekil 3. 43. Halebi 10 Şekil 3. 44. Halebi 11 Şekil 3. 45. Halebi 12

8 birim zamanlıüçüncü hareket cümlesinde , 1. birim zamanda yukarı

çekilen sol ayak sağayağın üzerinden aşarak çaprazına , her iki dizden kırılarak

(yaylanma) basılır. 2. birim zamanda dizlerdeki kırılma bozulmadan gerideki sağ

ayak pençe ucu yeri gösterecek şekilde yukarıdoğru çekilirken bu anda yaylanmanın

yukarıdoğru olan kısmıda tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.46 , 3.47 , 3.48 ).

Şekil 3. 46. Halebi 13 Şekil 3. 47. Halebi 14 Şekil 3. 48. Halebi 15
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3. birim zamanda aynıbiçimde dizlerin aşağıçekilmesi ( ikinci yaylanma)

ile bu defa sağayak tabanıbasılırken , 4. birim zamanda sol ayak tabanıyere

bakacak biçimde çekilir ve aynıanda yaylanma tamamlanır. Sol ayak sağayağın

üzerinden yukarıhavada tutulur ( Bkz. Şekil 3.49 , 3.50 , 3.51 ).

Şekil 3. 49. Halebi 16 Şekil 3. 50. Halebi 17 Şekil 3. 51. Halebi 18

5. birim zamanda sol ayak tabanısağayağın yanına düz olarak basılırken 6.

birim zamanda sağayak dizden yukarıçekilip aşağıdoğru bırakılır (Bkz. Şekil 3.52,

3.53 , 3.54 , 3.55 ). 7. birim zamanda ise simetrik olarak sağ ayak yere basılıp 8.

birim zamanda sol ayak kaldırılır ( Bkz. Şekil 3.56 , 3.57 ).

Şekil 3. 52. Halebi 19 Şekil 3. 53. Halebi 20 Şekil 3. 54. Halebi 21

Şekil 3. 55 .Halebi 22 Şekil 3. 56 . Halebi 23 Şekil 3. 57. Halebi 24
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Dördüncü hareket cümlesi 8 birim zamanlıöne yürüme bölümüdür. 1. birim

zamanda havadaki sol ayağın öne yürüme hareketini 2. birim zamanda sağ, üçüncü

birim zamanda sol ayaklar takip ederler ( Bkz. Şekil 3.58 , 3.59 , 3.60 ).

Şekil 3. 58. Halebi 25 Şekil 3. 59. Halebi 26 Şekil 3. 60. Halebi 27

4. birim zamanda sol ayak öne basılıp gerideki sağayak dizden yukarı

çekilerek yukarıkaldırılır ( Bkz. Şekil 3.61 ). 5. birim zamanda havadaki sağayak

öne basılırken , 6. birim zamanda sol ayak dizden yukarıdoğru çekilip bırakılır

(Bkz. Şekil 3.62 ). 7. birim zamanda havadaki sol ayak geriye doğru basılarak

öndeki sağayak yukarıdoğru çekilir (Bkz. Şekil 3.63 ).

Şekil 3. 62. Halebi 28 Şekil 3. 63 . Halebi 27 Şekil 3.63. Halebi 28

Beşinci hareket cümlesi 16 birim zamanlıgeri yürüme ve çökme hareket

bütününden oluşur. 1. birim zamanda önde havada kalan sağayak dizden kırılmadan,

ayağın yere sürtünerek çekilmesi şeklinde geriye adım basarak yürüme hareketini

başlatır ( Bkz. Şekil 3.64 ). Sağayağı2. birim zamanda sol , 3. birim zamanda ise

yeni bir sağgeri yürüme takip eder ( Bkz. Şekil 3.65 , 3.66 ). 4. birim zamanda sağ

ayak geride tutularak 1 birim zamanlık bekleme gerçekleştirilir.
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Şekil 3. 64. Halebi 29 Şekil 3. 65. Halebi 30 Şekil 3. 66. Halebi 31

5. birim zamanda ağırlığıtaşıyan gerideki sağbacak dizden kırılarak

vücudun çökmesi sağlanır. Aynıanda öndeki sol bacak da dizden kırılarak , sağ

bacak diz kapağıyerde iken sol ayak tabanıyerde olacak biçimde oturulur. 6. birim

zamanda konum değişmeden beklenir ( Bkz. Şekil 3.67). 7. birim zamanda , diz

kapağıüzerinde oturur vaziyetteki sağbacağın konumu bozulmadan , sol bacak öne

doğru uzatılarak topuğu yere konur. 8. birim zaman aynıkonumda bekleme şeklinde

tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.68 ). 9. birim zamanda vücut ağırlığısağbacak üzerinde

iken öne uzatılmışolan sol bacak sağa doğru çekilerek karşıya bakan taban kısmı

sağa açıyapacak şekilde çevrilir. 10. birim zaman aynıkonumda bekleme ile

tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.69 ).

Şekil 3. 67. Halebi 32 Şekil 3. 68. Halebi 33 Şekil 3. 69. Halebi 34

11. birim zamanda ise yeniden sola çekilerek tam ters yönde bir bakışaçısı

sağlanır. 12. birim zaman yine aynınoktada bekleyerek geçirilir ( Bkz. Şekil 3.70 ).

13 ve 14. birim zamanlar sola çevrili sol bacağın yeniden ilk konumuna yani karşıya

doğru bakacak şekilde çevrildiği zaman birimleridir (Bkz. Şekil 3.71). 15. birim

zamanda ise öne uzatılmışolan sol bacak dizden yukarıçekilerek , geride diz kapağı

üzerinde yerde bekleyen sağbacağa dik olarak önüne basılır. 16. birim zamandaki

bekleme ile hareket cümlesi tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.72 ).
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Şekil 3. 70. Halebi 35 Şekil 3. 71. Halebi 36 Şekil 3. 72. Halebi 37

Çökmenin ardından vücudun yerden kalkışı8 birim zamanlık kademeli bir

yükselme ile sağlanır. Sol ayak öne , sağayak geride basılırken 1. birim zamandaki

bir yukarıhamle ile kalkışbaşlar ve 2. birim zamanda devam eder ( Bkz. Şekil 3.73).

İkinci hamle 3. birim zamanla başlayıp 4 ile devam eder. 5 ve 6. zamanlardaki

üçüncü hamleyi 7 ve 8. birim zamanlardaki son kalkışhamlesi takip ederek

kalkıştamamlanır ( Bkz. Şekil 3.74 , 3.75 ).

Şekil 3. 73. Halebi 38 Şekil 3. 74. Halebi 39 Şekil 3. 75. Halebi 40

3.2.1.3. Lorke

Dört ve altıbirim zamanlıhareket cümlelerinden oluşur. Sıralıdüz çizgi

formunda, ellerin kenetlenmesi ve omuzlardan tutulmasıbiçimleri ile oynanır.

Birinci hareket cümlesi 4 birim zamanlıdiz kırma hareketidir. Her iki ayak

basılıve kapalıilen 1. birim zamanda dizler sağa çevrilerek aşağıdoğru kırılır ( Bkz.

Şekil 3.76 ). 2. birim zamanda tekrar düzelerek başlangıç konumuna geri çekilirler

(Bkz. Şekil 3.77 ). 3. birim zamanda ise simetrik olarak bu defa sol tarafa çevrilen

dizler kırılıp , 4. birim zamanda yine dizlerin yukarıçekilmeleri ile karşıyı

gösterecek şekilde düzeltilirler ( Bkz. Şekil 3.78 ).
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Şekil 3. 76. Lorke 1 Şekil 3. 77. Lorke 2 Şekil 3. 78. Lorke 3

İkinci hareket cümlesi ilk cümlenin hızlandırılmışbiçimi olarak karşımıza

çıkar. Yine 4. birim zamanlıdır. İlk 2 birim zamanda sağa doğru peşpeşe iki diz

kırma , 3. ve 4. birim zamanlarda ise sola dizleri çevirip 2 diz kırma yapmak sureti

ile gerçekleştirilir.

6 birim zamanlıüçüncü hareket cümlesi 1. birim zamanda sağayağın

yukarıdan aşağıbasılmasıile başlar ( Bkz. Şekil 3.79 ). 2. birim zamanda simetrik

olarak sol , 3. birim zamanda ise yine sağbasma gerçekleşir ( Bkz. Şekil 3.80 , 3.81).

3. birim zamanın sonunda sağ ayak basılırken sol ayak önce yukarıçekilir , daha

sonra 4. birim zamanda havadaki dairesel bir hareketle öne doğru , yere yakın bir

noktada tutulur ( Bkz. Şekil 3. 82 ). 5. birim zamanda öne uzatılan sol ayak topuğu

yere vurulup 6. birim zamanda gerideki sağayağın yanına basmak sureti ile çekilir

(Bkz. Şekil 3.83 , 3.84 ) .

Şekil 3. 79. Lorke 4 Şekil 3. 80. Lorke 5 Şekil 3. 81. Lorke 6
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Şekil 3. 82. Lorke 9 Şekil 3. 83. Lorke 10 Şekil 3. 84. Lorke 11

Dördüncü hareket cümlesi 6 birim zamanlıdır. 1. birim zamanda sağbasma ,

2. birim zamanda sol basma ve üçüncü birim zamanda sol basma şeklindeki 3 sıralı

basma gerçekleşir ( Bkz. Şekil 3.85 , 3.86 , 3.87 ). 4. birim zamanda sol ayağın

yukarıçekilmesi , 5. birim zamanda tekrar basılıp 6. birim zamanda bu defa simetrik

olarak sağayağın yukarıçekilmesi ( sağbas , sol bas , sağbas sol çek , sol bas sağ

çek) şeklinde devam eder ( Bkz. Şekil 3.88 , 3.89 , 3.90 ).

Şekil 3. 85. Lorke 12 Şekil 3. 86. Lorke 13 Şekil 3. 87. Lorke 14

Şekil 3. 88. Lorke 15 Şekil 3. 89. Lorke 16 Şekil 3. 90. Lorke 17

6 birim zamanlıbeşinci hareket cümlesi sıralama olarak ilk dört cümle ile

benzer niteliktedir. Belden öne eğik vaziyette iken “sağbas , sol bas , sağbas”

şeklinde ilk üç basma aynen tekrar edilir ( Bkz. Şekil 3.91 , 3.92 ). 3. zamanda sağ
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ayağın basılmasıile yerdeki sol ayak topuktan pençeye kaldırılarak dizden kırılma

şeklinde yaylanma başlatılır. Aynıyaylanma 4. birim zamanda bir kez daha tekrar

edilir ( Bkz. Şekil 3.93 ). 5. birim zamanda ise sol ayak tabanıbasılırken sağayak

topuktan pençeye kaldırılır ve dizden kırılarak ilk yaylanma hareketini başlatır. 6.

birim zamanda ise ikinci bir diz kırma ile diğer yaylanma hareketi gerçekleştirilir

(Bkz. Şekil 3.94, 3.95 ).

Şekil 3. 91. Lorke 18 Şekil 3. 92. Lorke 19 Şekil 3. 93 . Lorke 20

Şekil 3. 94. Lorke 21 Şekil 3. 95. Lorke 22

Altıncıhareket cümlesi 6 birim zamanlıolup başlangıç olarak dört ve beşinci

hareket cümlelerinin ilk üç adım basmasınıkoşma adımıbiçimi ile kullanır. Ayrıca

kollar her iki yanda açılarak omuzlardan tutulmak sureti ile oynanır. “Sağ bas , sol

bas” şeklindeki iki koşar adım basma hareketini 3. birim zamandaki çift düşme

hareketi izler ( Bkz. Şekil 3.96, 3.97 , 3.98 ). 4. birim zamanda yerde kalan sağayak

üzerindeki bir sekme yardımıile sol ayak yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.99 ). 5. birim

zamandaki yeni bir çift düşme hareketinin devamında , bu defa sol ayak yerde iken

yapılan ikinci bir sekme ile ( sağkoş, sol koş, çift sol , çift sağ) sağayak yukarı

çekilir ( Bkz. Şekil 3.100 , 3.101 ).
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Şekil 3.96. Lorke 23 Şekil 3.97. Lorke 24 Şekil 3. 98. Lorke 25

Şekil 3. 99. Lorke 26 Şekil 3.100. Lorke 27 Şekil 3. 101. Lorke 28

3.2.2. Adıyaman

Adıyaman güneydoğu illerimizden biridir. 1954 yılında Malatya'dan ayrılarak

il olmuştur. Uzun yıllar Malatya ilinin bir ilçesi olan bugünkü Adıyaman ilinin halk

kültürü ile ilgili araştırmalar, her iki kültürün aynıkökenlere bağlıolduğunu

göstermektedir. Müzik bakımından olduğu gibi halk oyunlarıbakımından da

Malatya ile aynıkonu, biçim, melodi, ritim ve hareketleri paylaşmaktadır. Adıyaman

halk oyunlarıhalay bölgesinde oynanan dizi biçimindeki oyunlardandır. Kadınlar da

bu oyunlardan bir kısmınıkendi aralarında oynamaktadırlar. Oyunlara eşlik eden

müzik aletleri , Davul, Zurna, Kaval, Bağlama, Tef , Darbuka, Cümbüş, Leğen,

Cura‘dır.

Adıyaman'da oynanan oyunlar şunlardır; Ağır halay, Çep , Düz halay, Ağır

Malatya, Berde, Deriko, Galuç, Üç ayak, Beşayak , Ağır hava, Dik halay,

Hasandağlı, Lorke, Pekmezo, Dokuzlu, Dokuz Okkalı, Tırpano, Kudaro halayı,

Ağır Govcuk , Tirge (Türkan), Simsime , Sevda.
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3.2.2.1. Çep

Her biri 6. birim zamandan meydana gelen dört hareket cümlesi

kullanılmıştır. Ellerden kenetlenmek sureti ile dairesel merkezli yürüme ve öne geri

çıkışlarşeklinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi 1. birim zamanda öne doğru uzatılan sağayağın ,

belden eğilmek sureti ile , dizi kırmadan geriye çekilip basılmasıile başlar ( Bkz.

Şekil 3.102 , 3.103 ). Aynıanda yukarıçekilen sol ayak 2. birim zamanda her iki

dizdeki aşağıdoğru kırılma ile basılır ( Bkz. Şekil 3.104 ). 3. birim zamanda her iki

ayak üzerindeki yükselip çift düşme hareketini , 4. birim zamanda sağayak

üzerindeki sekmenin yardımıile sol ayağın yukarıçekilmesi izler ( Bkz. Şekil 3.105,

3.106 ). 5. birim zamanda yine sağayak üzerindeki sekme ile sol ayak topuğu çift

düşme şeklinde öne vurulur ( Bkz. Şekil 3.107, 3.108 ). 6. birim zamanda sol ayak

sağayağın yanına basılarak sağayak öne fırlatılır ( Bkz. Şekil 3.109, 3.110 ).

Şekil 3. 102. Çep 1 Şekil 3. 103. Çep 2 Şekil 3. 104. Çep 3

Şekil 3. 105. Çep 4 Şekil 3. 106. Çep 5 Şekil 3. 107. Çep 6
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Şekil 3. 108. Çep 7 Şekil 3. 109. Çep 8 Şekil 3. 110. Çep 9

İkinci hareket cümlesinin 1. birim zamanında öndeki sağayak, belden eğik

vaziyette iken , sol ayak üzerindeki sekme türü bir yaylanma ile öne basılırken , 2.

birim zamanda boşta kalan sol ayak sağayağıgeçerek öne yürüme devam ettirilir ve

sağayak boşta bırakılır ( Bkz. Şekil 3.111 , 3.112 ). 3. birim zamanıilk yarı

değerinde öne doğru sağayak basılıp , diğer yarızamanda sol ayak basma ile birim

zaman tamamlanırken , 4. birim zamanda sağayak birim zamanla eşdeğer yeni bir

basma hareketini gerçekleştirir ( Bkz. Şekil 3.113 , 3.114 ). 5. birim zamanda sol

ayak topuğu öndeki sağayağın yanına vurulup , 6. birim zamanda öne basılarak , sağ

ayak boşta kalacak şekilde hareket cümlesi tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.115 , 3.116 ).

Şekil 3. 111. Çep 12 Şekil 3. 112. Çep 13 Şekil 3. 113. Çep 14

Şekil 3. 114. Çep 15 Şekil 3. 115. Çep 16 Şekil 3. 116. Çep 17
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Üçüncü hareket cümlesi ikincinin devamıniteliğindedir. Boşta kalan sağ

ayak 1. birim zamanda sol bacağın arka çaprazın pençe ucu ile vurulup sağa doğru

çekilirken , 2. birim zamanda ise yerdeki sol ayağa teğet geçecek şekilde öne doğru

çıkarılır ( Bkz. Şekil 3.117 , 3.118 ). Son 4 birim zaman ikinci hareket cümlesinin

son dört birim zamanıile aynıdır ( Bkz. Şekil 3.113 , 3.114 , 3.115 , 3.116 ).

Şekil 3. 117. Çep 18 Şekil 3. 118. Çep 29 Şekil 3. 119. Çep 20

Dördüncü hareket cümlesi halaylarda sıkça karşılaşılan 6 birim zamanlı“sek

bas bas , çift düşsol , çift düşsağ“ hareket sıralamasıdır. 1. birim zamanın ilk

yarızamanında sol ayak üzerindeki bir sekmeyi , ikinci yarızamanda havadaki sağ

ayağın geriye doğru çevrilmek sureti ile basılmasıtakip eder. Aynıanda sol ayak

yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.120 , 3.121 , 3.122 ). 2. birim zamanda ise boştaki sol

ayak geriye basılarak sağayak yeniden yukarıya kaldırılır ( Bkz. Şekil 3.123 ). 3.

birim zamanda geriye doğru adım alma devam ederken çift düşülerek basılır ve 4.

birim zamanda sağayak üzerindeki bir sekme ile sol ayak yukarıçekilir ( Bkz. Şekil

3.124 , 3.125 , 3.126). 5. birim zamanda simetrik yeni bir çift düşmenin ardından , 6.

birim zamanda sol ayak üzerindeki bir sekme ile sağayak yukarıkaldırılır ( Bkz.

Şekil 3.127 , 3.128 ).

Şekil 3. 120. Çep 21 Şekil 3. 121. Çep 22 Şekil 3. 122. Çep 23
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Şekil 3. 123. Çep 24 Şekil 3. 124. Çep 25 Şekil 3. 125. Çep 26

Şekil 3.126. Çep 27 Şekil 3.127. Çep 28 Şekil 3.128. Çep 29

3.2.2.2. BeşAyak

14 birim zamanlıtek hareket cümlesi kullanılmıştır. Ellerden kenetlenmek

sureti sıralıdüz çizgi formunda oynanır.

4 birim zamanlı“sek , bas , bas , çift düş, sol” hareket sıralamasıbu oyunda

da kullanılır. 1. birim zamanın ilk yarızamanında sol ayak üzerindeki bir sekmeyi ,

ikinci yarızamanda havadaki sağayağın geriye çevrilip basılmasıtakip eder ve sol

ayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.129 , 3.130). 2. birim zamanda sol ayak basılarak

sağayak öne uzatılır ( Bkz. Şekil 3.131).

Şekil 3.129. Beşayak 1 Şekil 3.130. Beşayak 2 Şekil 3.131. Beşayak 3
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3. birim zamanda çift düşülerek basılırken , 4. birim zamanda sağayak

üzerindeki bir sekme ile sol ayak yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.132 , 3.133 ). 5. birim

zamanda sağayak üzerindeki bir sekme ile sol ayak topuğu çift olarak yere vurulur

(Bkz. Şekil 3.134 ). 6. birim zamanda sol ayak basılıp sağayak çekilirken , 7. birim

zamanda bu defa sol ayak üzerindeki bir sekme ile sağayak topuğu çift düşmek

sureti ile yere vurulup , 8. birim zamanda basılır ( Bkz. Şekil 3.135 , 3.136 , 3.137 ).

Şekil 3.132. Beşayak 4 Şekil 3.133. Beşayak 5 Şekil 3.134. Beşayak 6

Şekil 3.135. Beşayak 7 Şekil 3.136 Beşayak 8 Şekil 3.137. Beşayak 9

5 , 6 ,7 ve 8 . birim zamanlar aynısıra ile 9 , 10 ,11 ve 12. birim zamanlarda

da tekrar edilirken , 13. birim zamanda son olarak havada kalan sol ayak topuğu

vurulup 14. birim zamanda basılarak hareket cümlesi tamamlanır.

3.2.2.3. Türkan –Tirge

12 birim zamanlıdört hareket cümlesi kullanılmıştır. Ellerden kenetlenmek

sureti ile öne ve geri çıkışlar yapılarak oynanır.

Birinci hareket cümlesi 1. birim zamanda belden eğilmek sureti ile sol ayağın

öne basılmasıile başlar. Aynıanda sağayak pençe kısmıyerde kalacak şekilde

arkada tutulur. 2, 3 ve 4. birim zamanlarda yukarıdan aşağıüç adet yaylanma
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gerçekleştirilir ( Bkz. Şekil 3.138 ). 5. birim zamanda gerideki sağayak çekilip

basılırken , 6. birim zamanda öndeki sol ayak dizden yukarıçekilir ( Bkz. Şekil

3.139 , 3.140 ). 7. birim zamanda simetrik olarak bu defa sol ayak basılıp , 8. birim

zamanda sağayak dizden yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.141 , 3.142 ). 9. birim

zamanda sağayağın sol ayağın yanına basılmasını, 10 birim zamanda her iki dizden

kırılmak sureti ile sol ayağın topuk kısmıile öne vurulmasıtakip eder (Bkz. Şekil

3.143 , 3.144 ). 11. birim zamanda sol ayak sağayağın yanına basılır ve 12. birim

zamanın sonuna kadar iki ayak yan yana tutulurlar ( Bkz. Şekil 3.145 , 3.146 ).

Şekil 3.138. Tirge 10 Şekil 3.139. Tirge 11 Şekil 3.140. Tirge 12

Şekil 3.141. Tirge 13 Şekil 3.142. Tirge 14 Şekil 3.143. Tirge 15

Şekil 3.144. Tirge 16 Şekil 3.145. Tirge 17 Şekil 3.146. Tirge 18
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İkinci hareket cümlesi ilk öne yürüme bölümüdür. İlk 4 birim zaman aynı

şekilde tekrar edilirken , 5. birim zamanda sağ , 6. birim zamanda sol , 7. birim

zamanda sağ , 8. birim zamanda sol ve son olarak 9. birim zamanlarda sağ

ayakların sıralıolarak öne adım basmalarını( Bkz. Şekil 3.147 , 3.148 , 3.149 ) , 10.

birim zamanda her iki dizden kırılmak sureti ile sol bacağın öne uzatılıp topuk kısmı

ile öne vurulmasıtakip eder ( Bkz. Şekil 3.150 ). 11. birim zamanda sol ayak geriye

çekilip basılarak sağayak kaldırılırken , 12. birim zamanda sağayak basılarak sol

ayak boşa çıkarılır ( Bkz. Şekil 3.151 , 3.152 ).

Şekil 3.147. Tirge 19 Şekil 3.148. Tirge 20 Şekil 3.149. Tirge 21

Şekil 3.150. Tirge 22 Şekil 3.151. Tirge 23 Şekil 3.152. Tirge 24

Üçüncü hareket cümlesi çapraz atma ve çökme bölümüdür. Burada da ilk 4

birim zaman değişmeden kullanılır. 5. birim zamandan itibaren sağayağın basılıp

sol ayağın öne çıkarılmasıadımı, 6. birim zamanda sol basılıp sağ, 7. birim

zamanda sağbasılıp sol , 8. birim zamanda sol basılıp sağçıkarma şeklinde

tekrarlanır ( Bkz. Şekil 3.153 , 3.154 , 3.155 , 3.156 ). 9. birim zamanda sağayak

pençe ucu çift düşmek sureti ile sol ayağın önüne vurulup 10. birim zamanda

basılarak sol ayak dizden yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.157 , 3.158 ). 11. birim

zamanda taşıyıcıolan sağbacak üzerindeki çökmeyi tamamlamak için sol ayak ,sağ

ayağın yanına simetrik olarak çökmek sureti ile basılır. 12. birim zamanda her iki
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bacak üzerinde yukarıkalkmak sureti ile vücut düzeltilerek hareket cümlesi

tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.159 , 3.160 , 3. 161 ).

Şekil 3.153. Tirge 25 Şekil 3.154. Tirge 26 Şekil 3.155. Tirge 27

Şekil 3.156. Tirge 28 Şekil 3.157. Tirge 29 Şekil 3.158. Tirge30

Şekil 3.159. Tirge 31 Şekil 3.160. Tirge 32 Şekil 3.161. Tirge 33

3.2.2.4. Dik Halay

6 ve 8 birim zamanlı dört hareket cümlesi kullanılmıştır. Ellerden

kenetlenmek sureti ile öne ve geri çıkışlar yapılarak oynanır.

Birinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıyaylanarak diz kırma bölümüdür. 1.

birim zamanda aşağıdoğru kırılarak hazırlık yapan her iki diz geriye çekilerek
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başlanır ( Bkz. Şekil 3.162 ). 2. birim zamanda ise her iki diz kullanılmak sureti ile

dizler aşağıdoğru kırılır. “Diz çek , diz kır” şeklinde geçen iki birim zamanın

ardından 3. birim zamanda vücut ağırlığının sağbacak üzerine aktarılmasıile yine

sağbacak üzerindeki yaylanma yardımıile sol ayak topuk kısmından kaldırılır ve

aynıyaylanma 4. birim zamanda da sol ayak pençede basılıiken tekrarlanır ( Bkz.

Şekil 3.163 ). Aynıhareket yapısı5 ve 6. birim zamanlarda bu defa sol ayağın

basılıp sağayağın topuk kısmından kaldırılmasıile , yaylanmalar yardımıile

simetrik olarak tekrarlanır ( Bkz. Şekil 3.164 ).

Şekil 3. 162. Dik halay 1 Şekil 3. 163. Dik halay 2 Şekil 3. 164. Dik halay 3

İkinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıöne çıkışhareket cümlelerinin ilkidir.

1. birim zamanda öndeki sağayak, belden öne eğik vaziyette sol ayak üzerindeki

sekme türü bir yaylanma ile öne basılırken , 2. birim zamanda boşta kalan sol ayak

sağayağıgeçerek öne yürüme devam ettirilir ve aynıanda sağayak boşta kalır ( Bkz.

Şekil 3.165 , 3.166 ). 3. birim zamanıilk yarıdeğerinde öne doğru sağayak basılıp,

diğer yarızamanda sol ayak basma ile birim zaman tamamlanırken , 4. birim

zamanda sağayak birim zamanla eşdeğer yeni bir basma hareketini gerçekleştirir

(Bkz. Şekil 3.167 , 3.168 ). Üçleme şeklindeki adım basmaların ardından 5. birim

zamanda sol ayak topuğu , öndeki sağayağın yanına vurulup 6. birim zamanda öne

basılarak , sağayak boşta kalacak şekilde hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil

3.169 , 3.170 ).
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Şekil 3. 165. Dik halay 4 Şekil 3. 166. Dik halay 5 Şekil 3. 167. Dik halay 6

Şekil 3. 168. Dik halay 7 Şekil 3. 169. Dik halay 8 Şekil 3. 170. Dik halay 9

8 birim zamanlıüçüncü hareket cümlesi ikincinin devamıniteliğindedir.

Boşta kalan sağayak 1. birim zamanda sol bacağın arka çaprazına pençe ucu ile

vurulup sağa doğru çekilir (Bkz. Şekil 3.171 , 3.172 ). 2. birim zamanda ise yerdeki

sol ayağa teğet geçecek şekilde öne doğru çıkarılır (Bkz. Şekil 3.173 ).

Şekil 3. 171. Dik halay 10 Şekil 3. 172. Dik halay 11 Şekil 3. 173. Dik halay 12

3. birim zamandan itibaren 6. birim zaman kadar olan kısım ikinci hareket

cümlesinin 3, 4 ve 5. zamanlarıile aynıdır. Farklıolarak , 6. birim zamanda sol

ayağın basılmasıanında sağbacağın gergin olarak öne çıkarılmasıdır (Bkz. Şekil

3.174 ). 7. birim zamanda simetrik olarak sağayak çekilip basılarak bu defa sol
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bacak öne doğru atılırken , 8. birim zamanda sol ayağın basılıp yeniden sağbacağın

öne uzatılmasıile hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.175 , 3.176 ).

Şekil 3. 174. Dik halay 13 Şekil 3. 175. Dik halay 14 Şekil 3. 176. Dik halay 15

6 birim zamanlıdördüncü hareket cümlesi geriye doğru gidişanında

kullanılır. “Sek bas bas , çift düşsol , çift düşsağ” hareket sıralamasıdır. Daha

önce “çep” oyununun 4. hareket cümlesinde anlatıldığıgibi 1. birim zamanda sağ

ayak önde iken, ilk yarızamanında sol ayak üzerindeki bir sekmeyi , ikinci yarı

zamanda havadaki sağayağın geriye doğru çevrilmek sureti ile basılmasıtakip eder.

Aynıanda sol ayak yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.120 , 3.121 , 3.122 ). 2. birim

zamanda ise boştaki sol ayak geriye basılarak sağayak yeniden yukarıya kaldırılır

( Bkz. Şekil 3.123 ). 3. birim zamanda geriye doğru adım alma devam ederken çift

düşülerek basılır ve 4. birim zamanda sağayak üzerindeki bir sekme ile sol ayak

yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.124 , 3.125 , 3.126). 5. birim zamanda simetrik yeni bir

çift düşmenin ardından , 6. birim zamanda sol ayak üzerindeki bir sekme ile sağayak

yukarıkaldırılır ( Bkz. Şekil 3.127 , 3.128 ).

3.2.3. Bitlis

Bitlis yöresi halk oyunlarıçok zengin ve çeşitlidir. Yörede oynanan halk

oyunlarıgenelde Halay ve Bar biçimindedir. Burada halay Berit adınıalır. Alkuşya,

Süzme oyunu , Tringo halay türü oyunlardır. Bitlis barı, Aşürme bar özelliği taşır.

Halay ve bar özelliklerine göre oyunların el tutuşlarıfarklıdır. Örneğin Nare,

Temirağa'da oyuncular birbirlerinin parmaklarınıtutarken , Hımhimi'de kolkola

girerler. Barlarda eller kenetlenir. Düz halaylarda oyuncular birbirlerine sarılırlar.
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Oyunlar oynanışşekillerine göre sınıflandırılabilirler ;

a- Kişisel oyunlar : Bu oyunlar bir veya iki kişinin oynadığıoyunlardır. Kişisel

kabiliyetlerin ortaya konduğu oyun türleridir. Teşi, Tringo, Harkuşta vs.

Tutunmadan, çoğu zaman karşılıklıiki dizi biçiminde, bazen de halka halinde

oynanan oyuna yörede Harkuşta ya da Halkuşta denir. Harkuşta, el ele vuruşularak

oynanan bir oyun çeşididir. Bu oyun Siirt, Van, Diyarbakır, Muşyörelerinde de

oynanmaktadır. Bu bakımdan bu yöreye “Harkuştalar Bölgesi”de denmektedir.

b- Grup halinde oynanan oyunlar: Dello, Botane, Lorke, Memyane , Gezali , Ağır

kövenk , Aşırma , Adley, Garzane , Değirmenci , Şilore , Berican , Dokuz ayak,

Meyroki, Motgane, Süleymane, Pappori, Sepe, Melefani, Kavaşe, Kız Halayı,

Nare, Çarşıda Atlas, Temirağa, Alkuşta, Çarşıbaşı, Süzme Oyunu .

c- Araçlıoyunlar : Bıçak kullanarak oynanan oyunlardır. Bitlis'te Zeyno, Arvadın

Öldü veya Bıçak oyunu adıile oynanırlar

3.2.3.1. Ağır Gövenk

16 birim zamanlıüç tip hareket cümlesi karşımıza çıkar. Ellerden

kenetlenmek sureti ile , yaylanmalar kullanılarak , sıralıdüz çizgi halinde öne ya da

geriye yürümeler şeklinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi 1. birim zamanda sağayağın öne basılıp 2. birim

zamanda her iki bacak üzerindeki yaylanma ile tamamlanmasıile başlar. 3. birim

zamanda bu defa sol ayak öne basılırken , aynışekilde 4. birim zamandaki yaylanma

ile hareket tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.177 , 3.178 , 3.179 ). 5 ve 6. birim zamanlar

ilk 2 birim zamanın tekrarıdır ( Bkz. Şekil 3.180 ). 7. birim zamanda boştaki sol

ayak sağayağa teğet geçecek şekilde öne doğru atılırken , sol ayak sağüzerindeki bir

yaylanma ile 8. birim zamanın sonuna kadar bu konumda tutulur ( Bkz. Şekil 3.181 ,

3.182 ).
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Şekil 3.177. Ağır gövenk 1 Şekil 3.178. Ağır gövenk 2 Şekil 3.179. Ağır gövenk 3

Şekil 3.180. Ağır gövenk 4 Şekil 3.181. Ağır gövenk 5 Şekil 3.182. Ağır gövenk 6

9. birim zamandan itibaren havadaki sol ayağın geriye basılmasıile birlikte 9

ve 10. birim zamanlarda “sol bas , yaylan” , 11 ve 12. birim zamanlarda “sağbas ,

yaylan” , 13 ve 14. birim zamanlarda yeniden “sol bas , yaylan” adımlarıile geriye

yürüme sağlanır ( Bkz. Şekil 3.183 , 3.184 , 3.185 ). 15. birim zamanda boşta kalan

sağayak tabanısol ayağın yanına yukarıçekilip basılarak 16. birim zamanın sonuna

kadar bu konumda tutulur ve hareket cümlesi tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.186 , 3.187).

Şekil 3.183. Ağır gövenk 7 Şekil 3.184. Ağır gövenk 8 Şekil 3.185. Ağır gövenk 9



47

Şekil 3.186. Ağır gövenk 10 Şekil 3.187. Ağır gövenk 11

İkinci hareket cümlesi ilk 8 birim zamanın farklıolmasıbakımından birinci

hareket cümlesinden ayrılır. 1. birim zamanda sağayak yukarıçekilip dizden

kırıldıktan sonra belden eğilerek dizi düzeltmek sureti ile basılırken , 2. birim zaman

yaylanma ile tamamlanır ve sol ayak dizden kırılmak sureti ile yukarıçekilir ( Bkz.

Şekil 3.188 , 3.189 ). 3 ve 4. birim zamanlar yukarıçekilen dizden kırık sol ayağın ,

dizi düzelterek basılmasıile başlayıp 4. birim zamandaki yaylanma ve sağayak

çekme ile tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.190 , 3.191 , 3.192 ). 5 ve 6. birim zamanlar ilk

2 birim zamanın tekrarıdır. 7. ve 8. birim zamanlar ve geri yürüme bölümü ( 9 ve 16.

birim zamanlar arası) birinci hareket cümlesini son 8 birim zamanıile aynıdır.

Şekil 3.188. Ağır gövenk 12 Şekil 3.189. Ağır gövenk 13 Şekil 3.190. Ağır gövenk 14

Şekil 3.191. Ağır gövenk 15 Şekil 3.192. Ağır gövenk 16
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Üçüncü hareket cümlesinde de farklıolan kısım ilk 6 birim zamandır. 1.

birim zamanda her iki diz kırılıp belden eğilmek sureti ile sağayak tabanıöne

basılırken , 2. birim zamanda vücudun öne itilmesi ile sol ayak dizden kırık olarak

arkada yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.193 , 3.194). 3. birim zamanda gerideki sol

ayak üzerine basılarak bu defa öndeki sağayak dizden kırılıp yukarıçekilerek 4.

birim zaman tamamlanır (Bkz. Şekil 3.195 , 3.196 , 3.197). 5 ve 6. birim zamanlarda

ilk iki birim zaman tekrar edilirken , 7. ve 8. birim zamanlar ve geri yürüme bölümü

(9 ve 16. birim zamanlar arası) birinci hareket cümlesi ile aynıdır.

Şekil 3.193. Ağır gövenk 17 Şekil 3.194. Ağır gövenk 18 Şekil 3.195. Ağır gövenk 19

Şekil 3.196. Ağır gövenk 20 Şekil 3.197. Ağır gövenk 21

3.2.3.2. Dello

16 birim zamanlıiki hareket cümlesi karşımıza çıkar. Serçe parmaklardan

tutularak dairesel merkezli yürüme ile oynanır.

Birinci hareket cümlesi 1. ve 2 birim zamanlarda kollar çekilip öne

sallanırken, sağayağın sol ayak üzerinde yapılan yaylanma biçimindeki sekme ile

basılmasıile başlar ve kollar geriye çekilirken sol ayak sağayağıgeçerek basılır

(Bkz. Şekil 3.198 , 3.199). 3. birim zamanda kolların öne sallanmasıile yapılan
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sağadım basmanın ardından 4. birim zamanda kollar yukarıçekilir ve sol ayak

pençe ucu vurulup , topuktan kaldırılır (Bkz. Şekil 3.200 , 3.201 , 3.202 , 3.203 ).

Şekil 3.198. Dello 1 Şekil 3.199. Dello 2 Şekil 3.200. Dello 3

Şekil 3.201. Dello 4 Şekil 3.202. Dello 5 Şekil 3.203. Dello 6

5. birim zamanda sol ayak topuğu aynınoktaya vurulup , 6. birim zamanda

90 derece döndürülmek sureti ile basılırken vücutta döndürülür (Bkz. Şekil 3.204 ).

7. birim zamanda sağayak topuğu vurulup 8. birim zamanda basılırken , 9. birim

zamanda bu defa sol ayak topuğu vurulup 10. birim zamanda basılır (Bkz. Şekil

3.205 , 3.206 , 3.207 ). 11. birim zamanda sağayak , sol bacak üzerindeki

yaylanmalarla sağa doğru açılıp pençe ucu ile vurulduktan sonra 12. birim zamanda

sol ayağın yanına çekilir (Bkz. Şekil 3.208 , 3.209 ). 13. birim zamanda yeniden

açılıp vurulduktan sonra 14. birim zamanda merkeze dönmek sureti ile yeniden

basılır ve sol ayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.210 , 3.211 ). 15. birim zamanda sol

ayak topuğu vurulup , 16. birim zamanda basılarak kolların da sallanmasıile hareket

cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.212 ).
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Şekil 3.204. Dello 7 Şekil 3.205. Dello 8 Şekil 3.206. Dello 9

Şekil 3.207. Dello 10 Şekil 3.208. Dello 11 Şekil 3.209. Dello 12

Şekil 3.210. Dello 13 Şekil 3.211. Dello 14 Şekil 3.212. Dello 15

İkinci hareket cümlesi aynıdüzen içerisinde sekme adımlarının kullanılması

ile gerçekleştirilir. 1. birim zamanın ilk yarıdeğerinde sol ayak üzerindeki sekme

ile kolların geriye çekilmesi ve sağayağın yukarıkalkması sağlanır. Diğer ayrı

zamanda ise kollar öne sallanarak sağayak basılırken , 2. birim zamanda yeniden sol

ayak basılıp sağayak çekilerek kollarında geriye çekilmesi sağlanır (Bkz. Şekil

3.213 , 3.214 , 3.215 , 3.203). “Sek bas bas” şeklindeki bu sıralamadan sonra 3. birim

zamanda çift düşülüp , 4. birim zamanda sol ayak kollarla beraber yukarıçekilir

(Bkz. Şekil 3.216 , 3.217 , 3.218).
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Şekil 3.213. Dello 16 Şekil 3.214. Dello 17 Şekil 3.215. Dello 18

Şekil 3.216. Dello 19 Şekil 3.217. Dello 20 Şekil 3.218. Dello 21

5. birim zamanda sol ayak topuğu vurulup , 6. birim zamanda 90 derece

döndürülmek sureti ile basılırken vücut da döndürülür (Bkz. Şekil 3.219 , 3.220 ,

3.221). 7. birim zamanda sağayak topuğu sol ayak üzerindeki sekme ile vurulup 8.

birim zamanda basılırken, 9. birim zamanda sol ayak topuğu sağayak üzerindeki

sekme ile vurulup 10. birim zamanda basılır (Bkz. Şekil 3.221 , 3.222 , 3.223 ,

3.224).

Şekil 3.219. Dello 22 Şekil 3.220. Dello 23 Şekil 3.221. Dello 24
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Şekil 3.222. Dello 25 Şekil 3.223. Dello 26 Şekil 3.224. Dello 27

11. birim zamanda boştaki sağayak , sol bacak üzerindeki sekmelere paralel

olarak sağa doğru açılıp pençe ucu ile vurulduktan sonra 12. birim zamanda sol

ayağın yanına çekilir (Bkz. Şekil 3.225 , 3.226). 13. birim zamanda yeniden açılıp

vurulduktan sonra 14. birim zamanda merkeze dönmek sureti ile yeniden basılır ve

sol ayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.227 , 3.228). 15. birim zamanda sol ayak topuğu

sağayak üzerindeki bir sekme ile vurulup , 16. birim zamanda basılarak kolların da

sallanmasıile hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.229 , 3.230).

Şekil 3.225. Dello 28 Şekil 3.226. Dello 29 Şekil 3.227. Dello 30

Şekil 3.228. Dello 31 Şekil 3.229. Dello 32 Şekil 3.230. Dello 33
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3.2.3.3. Botane

6 birim zamanlıiki hareket cümlesinden oluşan oyun , ellerden kenetlenmek

sureti ile , yaylanmalar kullanılarak , sıralıdüz çizgi halinde oynanır.

Birinci hareket cümlesinin 1. ve 2. birim zamanlarıönde basılıbekleyen sol

ayağın üzerine vücut ağırlığının aktarılıp sağayağın , pençe kısmıyerde kalacak

şekilde topuktan kaldırılarak boşbırakıldığı, belden öne doğru eğilmek sureti ile

yukarıdan aşağıdoğru yaylanmaların da gerçekleştirildiği zaman aralıklarıdır (Bkz.

Şekil 3.231 , 3.232). 3. birim zamanda geriye doğru vücut ağırlığıaktarılarak sağ

ayak üzerine basılırken aynıanda sol ayak pençe kısmıyerde kalacak şekilde topuk

kısmından kaldırılıp boşa çıkarılır. 4. birim zamanda sağayak yerde iken sol ayak da

basılarak dizlerden kırlıma sağlanır (Bkz. Şekil 3.233 , 3.234 , 3.235 , 3.236).

Şekil 3.231. Botane 1 Şekil 3.232. Botane 2 Şekil 3.233. Botane 3

Şekil 3.234. Botane 4 Şekil 3.235. Botane 5 Şekil 3.236. Botane 6

5. birim zamanda vücut ağırlığıher iki bacak üzerinde iken , topuklar havada

kalacak şekilde, pençe kısımlarıüzerinde yarızamanlıiki yaylanma hareketi

tekrarlanır. Aynıyaylanma 6. birim zamanda birim zamana eşdeğer olarak üçüncü

kez tekrarlanarak hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.237 , 3.238 , 3.239).
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Şekil 3.237. Botane 7 Şekil 3.238. Botane 8 Şekil 3.239. Botane 9

İkinci hareket cümlesi 1. birim zamanda sol ayak önde ve sağayak geride

basılıvaziyette iken , her iki ayak üzerine çift düşülerek başlar (Bkz. Şekil 3.240 ,

3.241). 2. birim zamanda öndeki sol ayak üzerindeki bir sekme ile sağayak öne

doğru atılırken (Bkz. Şekil 3.242 , 3.243 , 3.244) , 3. birim zamanda bu defa geriye

çekilerek basılır ve sol ayak boşa çıkarılarak dizden yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.245,

3.246). 4. birim zamanda havadaki sol ayağın yere vurulmak sureti ile taban kısmıile

basılmasıesnasında her iki dizde de kırılma sağlanır (Bkz. Şekil 3.247 , 3.248). 5 ve

6. birim zamanlar ilk hareket cümlesi ile aynıbiçimde kullanılmıştır (Bkz. Şekil

3.249, 3.250, 3.251).

Şekil 3.240. Botane 10 Şekil 3.241. Botane 11 Şekil 3.242. Botane 12

Şekil 3.243. Botane 13 Şekil 3.244. Botane 14 Şekil 3.245. Botane 15
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Şekil 3.246. Botane 16 Şekil 3.247. Botane 17 Şekil 3.248. Botane 18

Şekil 3.249. Botane 19 Şekil 3.250. Botane 20 Şekil 3.251. Botane 21

3.2.3.4. Zifkero

8. birim zamanlıtek hareket cümlesinden oluşur. Serçe parmaklardan

tutularak , sağdan sola doğru yürümek sureti ile oynanır oynanır.

1. birim zamanda kolların sağa doğru çevrilmesi ile sağayak, topuk

kısmıile basılır ve sol ayak topuktan kaldırılır (Bkz. Şekil 3.252, 3.253, 3.254 ,

3.255). 2. birim zamanda kolların sola çekilmesi ile bu defa sol ayak üzerine basılıp

sağayak çekilir. İlk 2 birim zaman 3. ve 4. birim zamanlarda tekrar edilir. 4. birim

zamanın sonunda kollar indirilip , sağayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.256, 3.257)

Şekil 3.252. Zifkero 1 Şekil 3.253. Zifkero 2 Şekil 3.254. Zifkero 3
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Şekil 3.255. Zifkero 4 Şekil 3.256. Zifkero 5 Şekil 3.257. Zifkero 6

5 birim zamanda kolların aşağıdoğru , yaylanmalarla beraber sallanmasıile

sağayak sola doğru , sol ayağın önüne basılıp sol ayak yukarıçekilirken (Bkz. Şekil

3.258, 3.259 , 3.260 , 3.261) , 6. birim zamanda sol ayak sola doğru açılarak basılır

ve sağayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.262 , 3.263). 7. ve 8. birim zamanlarda 5 ve

6. birim zamanlar aynışekilde tekrarlanır. 8 birim zaman boyunca basılan ve vücut

ağırlığınıüzerine alan ayak üzerinde yaylanmalar yapılır.

Şekil 3.258. Zifkero 7 Şekil 3.259. Zifkero 8 Şekil 3.260. Zifkero 9

Şekil 3.261. Zifkero 10 Şekil 3.262. Zifkero 11 Şekil 3.263. Zifkero 12
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3.2.3.5. Papure

12 birim zamanlıtek hareket cümlesi mevcuttur. Kollar her iki yanda açılır ve

omuzlardan tutularak oynanır. Hareket yönü dairesel merkezli olarak sağtaraftır.

Oyun 2 birim zaman içinde tamamlanan “sek bas bas” hareket sırasıile

başlar. 1. birim zamanın ilk yarısında sol ayak üzerindeki sekme ile sağayak yukarı

çekilip , ikinci yarızamanda basılırken sol ayak yukarıçekilir. 2. birim zamanda ise

sol ayak üzerindeki birim zamanla eşdeğer yeni bir basma hareketi ile sağayak

yeniden yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.264, 3.265 , 3.266). 3. birim zamanda sağ

ayak sol ayağın yanına çift düşülerek basılırken , 4. birim zamanda sağayak

üzerindeki bir sekme ile sol ayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.267, 3.268 , 3.269).

Şekil 3.264. Papure 1 Şekil 3.265. Papure 2 Şekil 3.266. Papure 3

Şekil 3.267. Papure 4 Şekil 3.268. Papure 5 Şekil 3.269. Papure 6

5. birim zamanda sol ayak topuğu , yerdeki sağayak üzerindeki yeni bir

sekme ile çift düşme şeklinde yeniden vurulurken , 6. birim zamanda sol ayak tabanı

basılarak sağayak dizden kırılıp yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.270 , 3.271). 7. birim

zamanda sol ayak üzerindeki sekme ile sağayak pençesi öne vurulurken , aynı

hareket 8. birim zamanda sol ayağın yeni bir sekmesine paralel olarak , sağayak
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pençesinin sağa açılıp vurulmasışeklinde tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.272 , 3.273). 9.

birim zamanın ilk yarıdeğerinde sağayak sol ayağın yanına çift düşülmek sureti ile

pençe kısmıile vurulurken, diğer yarızamanda sağayak basılıp sol ayak yukarı

çekilir (Bkz. Şekil 3.274, 3.275). 10. birim zamanda ise sol ayak basılıp sağayak

yeniden boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.276, 3.277). “Çift düş, sağbas , sol bas”

şeklindeki 2 birim zamanlık hareket sırası11 ve 12. birim zamanlarda da tekrar

edilerek hareket cümlesi tamamlanır.

Şekil 3.270. Papure 7 Şekil 3.271. Papure 8 Şekil 3.272. Papure 9

Şekil 3.273. Papure 10 Şekil 3.274. Papure 11 Şekil 3.275. Papure 12

Şekil 3.276. Papure 13 Şekil 3.277. Papure 14
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3.2.4. Diyarbakır

Diyarbakır yöresi halay türüne giren oyunlarıkendi bünyesinde barındırır.

Yörede oyunlar genelde coşkuyu, sevgiyi, ahengi, hüznü, yiğitliği, mertliği ve günlük

doğa olaylarınıiçerir. Oyunların çok eski kökeni olmasına rağmen bugünlere kadar

gelmişlerdir. Bütün oyunlar yörenin yaşayışbiçimi, sosyal ve kültürel ilişkilerinden

etkilenmiştir. Yöre oyunlarında işler adım hemen hemen bütün oyunlarda sağa

doğrudur. Aynıoyunlar farklıilçe veya farklıköylerde aynıbiçimde veya küçük

nüanslarla oynanmaktadır. Bununda en büyük nedeni ise aşiretlerin bölünüp değişik

yerlere yerleşmesidir.

Yörede oyunlar genelde ağırdan başlayıp hızlanarak devam eder. Oyun

formlarıgenellikle ; Düz çizgi, karşılıklıiki düz çizgi , yarım daire, daire

formundadır. Bazıkırsal kesimlerde ise çeşitli biçimde diziler oluşturulur ve sözlü

sözsüz ezgiler eşliğinde oynanır. Oyunlar serçe parmaklar, kollar ve avuç içlerinin

birleşmesiyle oynanmaktadır. Bazıoyunlarda kollar serbest bir halde seyir gösterir.

Diyarbakır’daki oyunlar; Keşeo , Delile (Delilo) , Govend

(Halay) , Harrani (Esmerim) , Şuşane (Tek Ayak) , Du-Nıg (Çift Ayak)

Çaçan , Çepik , Meryemo , Papure , Düzo şeklinde sıralanabilir.

3.2.4.1. Keşeo

Her biri 3 birim zamanlı8 parçadan oluşan toplamda 24 birim zamanlıtek

hareket cümlesi kullanılır. Kolların gergin olarak öne uzatılıp yukarıda tutulmaları

ile dairesel çizgi formunda sağa doğru yürümek sureti ile oynanır.

Birinci parçanın ilk birim zamanında daha önce hazırlık yapılarak yukarı

çekilen sağayak gidişyönüne basılır. Bu basma anında dizler öne doğru yaylanma

şeklinde kırılıp tekrar yukarıçekilirler. 2. birim zamanda geride kalan sol ayak

topuktan pençeye kaldırılarak 3. birim zaman boyunca pençe ucu yere değecek

konumda tutulur (Bkz. Şekil 3.278 , 3.279 , 3.280 ).
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Şekil 3.278. Keşeo 1 Şekil 3.279. Keşeo 2 Şekil 3.280. Keşeo 3

İkinci parça (4 ,5 ve 6. birim zamanlar) ilk parçanın sol başlangıçlısimetrik

tekrarıdır. 1. birim zamanda sol ayak tabanısağayağın çaprazına doğru yaylanarak

basılıp , 2. birim zamanda geride kalan sağayak topuktan pençe ucuna kaldırılır ve

3. birim zaman boyunca aynıkonumda tutulur (Bkz. Şekil 3.281 , 3.282 , 3.283 ).

Şekil 3.281. Keşeo 4 Şekil 3.282. Keşeo 5 Şekil 3.283. Keşeo 6

Üçüncü parça ( 7 ,8 ve 9. birim zamanlar ) bütünü ile birinci parçanın

tekrarıdır ve sağayağın basılmasışeklindedir (Bkz. Şekil 3.284 , 3.285 , 3.286 ).

Şekil 3.284. Keşeo 7 Şekil 3.285. Keşeo 8 Şekil 3.286. Keşeo 9

Dördüncü parça (10 , 11 ve 12. birim zamanlar ) 1. birim zamanda dizlerin

yaylanmasıile beraber sol ayak topuğunun yere vurulmasıile başlar. 2. ve 3. birim
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zamanlarda ise dizler yukarıçekilerek yaylanmanın yukarıdoğru olan kısmı

tamamlanır (Bkz. Şekil 3.287 , 3.288 , 3.289 ).

Şekil 3.287. Keşeo 10 Şekil 3.288. Keşeo 11 Şekil 3.289. Keşeo 12

Beşinci parçanın (13 ,14 ve 15. birim zamanlar ) 1. birim zamanda topukta

bekleyen sol ayak , kolların kırılmadan çekilmesi ile geriye basılır. Basma anında

her iki dizin kırılmasıile yaylanma gerçekleşir (Bkz. Şekil 3.290 , 3.291 , 3.292 ).

2. birim zamanda geriye çekilen kolların yukarıkaldırılmasıile , öndeki sağayak

topuğu yerde kalacak şekilde pençeden kaldırılır ve hareket 3. birim zamana

yayılarak devam ettirilir (Bkz. Şekil 3.293 , 3.294 , 3.295 ).

Şekil 3.290. Keşeo 13 Şekil 3.291. Keşeo 14 Şekil 3.292. Keşeo 15

Şekil 3.293. Keşeo 16 Şekil 3.294. Keşeo 17 Şekil 3.295. Keşeo 18
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Altıncıparça (16 ,17 ve 18. birim zamanlar ) beşincinin simetriği şeklinde,

sağayağın 1. birim zamanda yaylanarak , kolların da aşağıçekilmesi ile geriye

basıldığı, 2. ve 3. birim zamanlarda öndeki sol ayağın pençeden yukarıkaldırıldığı

adımlar olarak açıklanabilir (Bkz. Şekil 3.296 , 3.297 , 3.298 , 3.299, 3.300 ).

Şekil 3.296. Keşeo 17 Şekil 3.297. Keşeo 18 Şekil 3.298. Keşeo 19

Şekil 3.299. Keşeo 20 Şekil 3.300. Keşeo 21

Yedinci parça ( 19 ,20 ve 21. birim zamanlar ) beşincinin tekrarıdır ve sol

ayağın geri basılmasıile başlar. Sekizinci parçanın ( 22 ,23 ve 24. birim zamanlar )

ilk zamanında sağayak topuğu çekilerek sol ayak çaprazına doğru vurulur (Bkz.

Şekil 3.301 ). 2. birim zamanda yukarıçekilen sağayak topuğu sol diz kapağın

altına vurulup , 3. birim zamanda sağa doğru havada kalacak şekilde bırakılır (Bkz.

Şekil 3.302 , 3.303 ).
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Şekil 3.301. Keşeo 22 Şekil 3.302. Keşeo 23 Şekil 3.303. Keşeo 24

3.2.4.2. Delilo

Hareket cümlesi 8 birim zamandan oluşur. Sağa doğru dairesel merkezli

yürüme ya da sıralıdüz çizgi halinde öne ve geri gidilmek sureti ile oynanır. Kollar ,

kalça hizasında dirseklerden kırılıp serçe parmaklardan tutulur.

1. birim zamanda sağayak dizden yukarıçekilip sağa gidişyönüne doğru

yaylanmak sureti ile basılır (Bkz. Şekil 3.304 , 3.305 , 3.306 ). Basma boyunca

yarızamana denk 2 eşit yaylanma göze çarpar. 2. birim zamanda sol ayak simetrik

olarak , sağın çaprazına yaylanmalarla basılır ( Bkz. Şekil 3.307 , 3.308 , 3.309 ).

Şekil 3.304. Delilo 1 Şekil 3.305. Delilo 2 Şekil 3.306. Delilo 3

Şekil 3.307. Delilo 4 Şekil 3.308. Delilo 5 Şekil 3.309. Delilo 6
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3. birim zamanda sağbasma 1. birim zamandaki şekli ile tekrarlanır. 4. birim

zaman gidişbölümünün sonlandığı, sol ayak topuğunun öne konmasıile gerçekleşen

zamandır ( Bkz. Şekil 3.310 , 3.311 ).

Şekil 3.310. Delilo 7 Şekil 3.311. Delilo 8

5. birim zaman topuk üzerinde bekleyen sol ayağın dizden çekilip geriye

doğru yaylanmalarla basıldığızamandır ( Bkz. Şekil 3.312 , 3.313 , 3.314 ). Aynı

basma hareketi simetrik olarak 6. birim zamanda sağgeri basma , 7. birim zamanda

tekrar sol geriye basmaşeklinde devam eder ( Bkz. Şekil 3.315 , 3.316 , 3.317 ).

Şekil 3.312. Delilo 9 Şekil 3.313. Delilo 10 Şekil 3.314. Delilo 11

Şekil 3.315. Delilo 12 Şekil 3.316. Delilo 13 Şekil 3.317. Delilo 14
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8. birim zamanda ise önde kalan sağayak tabanıgeri çekilip sol ayağın

yanına basılarak hareket cümlesi tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.318 , 3.319 ).

Şekil 3.318. Delilo 15 Şekil 3.319. Delilo 16

Oyunun devam eden herhangi bir bölümünde 8 birim zamanlıadım basmalara

eşlik şeklinde , ellerin önde birleşmesi ile alkışvurulur.

3.2.4.3. Halay ( Diyarbakır Halayı)

Her biri 6 birim zamanlı5 hareket cümlesi vardır. Düz çizgi şeklinde öne ve

geri hareket edilir . Kollar iki yanda birleştirilip , ellerden kenetlenerek oynanır.

Birinci hareket cümlesi her iki ayağın yan yana tutulduğu başlangıç anında,

yaylanmalar şeklinde icra edilir ve 6 birim zamandan oluşur. İlk 4 birim zamanda

birbirine eşit , dizlerden kırılıp düzelmek şeklinde , yukarıdan aşağıyönlü 4

yaylanma gerçekleştirilir. 5. birim zamanda ise birim zamanın yarıdeğerine eşit 2

yaylanma ile devam eden yaylanma sıralaması6. birim zamanda birim zamana eşit

büyük bir yaylanma ile ( “uzun , uzun , uzun , uzun , kısa , kısa , uzun” yaylanmalar)

tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.320 , 3.321 , 3.322 ).

Şekil 3.320. Halay 1 Şekil 3.321. Halay 2 Şekil 3.322. Halay 3
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İkinci hareket cümlesi geçişbölümü olarak kullanılan 6 birim zamanlıhareket

bütünüdür. İlk 2 birim zamanda eşit iki diz kırıp yaylanma tamamlandıktan sonra

(Bkz. Şekil 3.323 , 3.324 ) , 3. birim zamda sağayak yukarıçekilip tekrar aynı

noktaya basılarak ( Bkz. Şekil 3.325 , 3.326 , 3.327 ) , 4. birim zamanda sol ayak

dizden çekilip öne doğru havada kalacakşekilde çıkarılır ( Bkz. Şekil 3.328 ).

Şekil 3.323. Halay 4 Şekil 3.324. Halay 5 Şekil 3.325. Halay 6

Şekil 3.326. Halay 7 Şekil 3.327. Halay 8 Şekil 3.328. Halay 9

5. birim zamanda havadaki sol ayak , yerdeki sağayağın dizden kırılmasıile

geriye doğru basılır ve 6. birim zamanda sağayak havada kalacak şekilde öne

çıkarılır (Bkz. Şekil 3.329 , 3.330 , 3.331 ).

Şekil 3.329. Halay 10 Şekil 3.330. Halay 11 Şekil 3.331. Halay 12
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Üçüncü hareket cümlesi yine 6 birim zamanlıöne çıkışbölümdür. Havada

tutulan sağayak topuğu bu bölümün 1. birim zamanında , bilekten içe bükülerek

birim zamanın yarıdeğerinde önce sol ayağın önüne , diğer yarıdeğerinde ise

bilekten dışa çevrilip sağtarafa doğru yere vurulur ( Bkz. Şekil 3.332 , 3.333 ). Bu

anda yerdeki sol bacak üzerinde topuk vurmalar esnasında aşağıdoğru kırılma

gerçekleşir. 2. birim zamanda , birim zamanla eşdeğer üçüncü bir topuk vurma sol

ayağın önüne vurularak üçleme tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.334 ).

Şekil 3.332. Halay 13 Şekil 3.333. Halay 14 Şekil 3.334. Halay 15

3. birim zamanda sağayak sol ayağın yanına basılıp, birim zaman süresince

yan yana tutulurlar ( Bkz. Şekil 3.335 , 3.336 ). 4. birim zamanda sol ayak , sağ

bacak üzerindeki yaylanma yardımıile dizden yukarıçekilir ve havada , bileği içe

doğru bükülü vaziyette tutulur ( Bkz. Şekil 3.337 ). 5. birim zamanda havadaki sol

ayak topuğu sağayağın önüne vurulup , 6. birim zamanda öne basılarak gerideki

sağayağın dizden yukarıçekilmesi sağlanır ( Bkz. Şekil 3.339 , 3.340 ).

Şekil 3.335. Halay 16 Şekil 3.336. Halay 17 Şekil 3.337. Halay 18
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Şekil 3.338. Halay 19 Şekil 3.339. Halay 20 Şekil 3.340. Halay 21

Dördüncü hareket cümlesi üçüncü cümlenin ilk 4 birim zamanıile aynıdır. 5.

birim zamanda havadaki sol ayak, sağüzerindeki yaylanma ile yere vurulup , 6.

birim zamanda geriye basılır ve sağayak kaldırılır ( Bkz. Şekil 3.341 , 3.342 , 3.343).

Şekil 3.341. Halay 22 Şekil 3.342. Halay 23 Şekil 3.343. Halay 24

Beşinci hareket cümlesi 6 birim zamanlı, geriye yürüme biçimindeki hareket

sıralamasıdır. 1. birim zamanda sağ , 2. birim zamanda ise sol ayağın geriye

basılmasıile başlar ( Bkz. Şekil 3.344 , 3.345 , 3.346 ). 3. birim zamanda yeni bir

sağbasma hareketinin ardından 4. birim zamanda sol ayak dizden yukarıçekilip

aşağıdoğru bırakılır ( Bkz. Şekil 3.347 , 3.348 , 3.349 ).

Şekil 3.344. Halay 25 Şekil 3.345. Halay 26 Şekil 3.346. Halay 27
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Şekil 3.347. Halay 28 Şekil 3.348. Halay 29 Şekil 3.349. Halay 30

5. birim zamanda ise havadaki sol ayak geriye basılarak , 6. birim zamanda

sağayak dizden çekilip , havada kalacak şekilde bırakılır ( Bkz. Şekil 3.350 , 3.351,

3.352 ).

Şekil 3.350. Halay 31 Şekil 3.351. Halay 32 Şekil 3.352. Halay 33

3.2.4.4. Esmer ( Harrani )

Oyun içerisinde 6 birim zamanlıiki farklıhareket cümlesi karşımıza çıkar.

Sıralıdüz çizgi halinde öne ve geri yürümek sureti ile oynanır. Kollar her iki yanda

birleşik vaziyette , eller kenetlenerek bağlantısağlanır.

6 birim zamanlıilk hareket cümlesinin 1. birim zamanında sol ayak yukarı

doğru çekilip yukarıdan aşağıdoğru , sağayağın önüne topuk vuracak şekilde basılır

( Bkz. Şekil 3.353 ). 2. birim zamanda ise sağayağın yanına basılarak aynıanda

sağayağın yukarıçekilmesi sağlanır ( Bkz. Şekil 3.354 , 3.355 ).
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Şekil 3. 353. Esmer 1 Şekil 3. 354. Esmer 2 Şekil 3. 355. Esmer 3

3. birim zamanda yukarıçekilen sağayak basılıp sol ayak yukarıçekilir (Bkz.

Şekil 3.356 , 3.357). 4. birim zamanda sol ayak basılarak sağayak yukarı

kaldırılır ve ilk 4 birim zaman tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.358 ). Ayak basmalar ikili

yaylanmalara paralel olarak gerçekleşirler.

Şekil 3. 356. Esmer 4 Şekil 3. 357. Esmer 5 Şekil 3. 358. Esmer 6

5. birim zamanda sol bacak dizden kırılmak sureti ile , havadaki sağayak sol

ayağın yanına dizden kırılarak basılır ( Bkz. Şekil 3.359 , 3.360 ). 6. birim

zamanda her ki bacak yukarıdoğru düzeltilerek ( sol topuk , sol bas , sağbas , sol

bas , çift kırıl , kalk şeklinde) hareket cümlesi tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.361 ).

Şekil 3. 359. Esmer 7 Şekil 3. 360. Esmer 8 Şekil 3. 361. Esmer 9
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6 birim zamanlıikinci tip hareket cümlesi başlangıç olarak birinci hareket

cümlesinin ilk 2 birim zamanıolan “sol topuk , sol bas” kısmınıkullanır. 3. birim

zamanda geriden gelen sağayak topuğu sol ayağın yanına vurulur ( Bkz. Şekil

3.362). 4. birim zamanda aynıtopuk bu defa sağayağın sağa doğru açılmasıile ,

açığa doğru vurulur ( Bkz. Şekil 3.363 , 3.364 ).

Şekil 3. 362. Esmer 10 Şekil 3. 363. Esmer 11 Şekil 3. 364. Esmer 12

5. birim zamanda ise birinci birim zamanda olduğu gibi sol ayağın yanına her

iki dizin kırılmasısureti ile basılarak , 6. birim zamanda vücudun yukarıdoğru

düzeltilmesi ile hareket cümlesi tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.365 , 3.366 , 3.367 ).

Şekil 3. 365. Esmer 13 Şekil 3. 366. Esmer 14 Şekil 3. 367. Esmer 15

3.2.4.5. Tek Ayak ( Şuşane )

6 birim zamanlı2 farklıhareket cümlesi kullanılmıştır. Sıralıdüz çizgi

halinde öne ve geri yürümek sureti ile oynanır. Kollar her iki yanda birleşikken , eller

kenetlenerek sergilenir.

Birinci hareket cümlesi 1 , 2 ve 3. birim zamanlarda sıralıolarak yapılan sağ,

sol ve tekrar sağbasma adımlarıile başlar 2. birim zamandaki sol basma hareketi
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esnasında sol bacağın dizden kırılıp aşağıdoğru çekilmesi ile , sağayak da yukarı

çekilir ve 3. birim zamanda dizlerin geri çekilmesine paralel olarak yerdeki sol

ayağın yanına basılır ( Bkz. Şekil 3.368 , 3.369 , 3.370 , 3.371 , 3.372 ). 4. birim

zaman boyunca her iki ayağın yan yana kalmasısağlanarak ilk 4 birim zaman

tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.373 ).

Şekil 3. 368. Tek ayak 1 Şekil 3. 369. Tek ayak 2 Şekil 3. 370. Tek ayak 3

Şekil 3. 371. Tek ayak 4 Şekil 3. 372. Tek ayak 5 Şekil 3. 373. Tek ayak 6

5. birim zamanda taşıyıcıgörevi yapan sağbacağın dizden aşağıdoğru

kırılmasıile , sol ayak topuğu çekilip öne vurulur ( Bkz. Şekil 3.374 , 3.375 ). 6.

birim zamanda sağayağın yanına basılır ve sağayak kaldırılır (Bkz. Şekil 3.376).

Şekil 3. 374. Tek ayak 7 Şekil 3. 375. Tek ayak 8 Şekil 3. 376. Tek ayak 9
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İkinci hareket cümlesi öne çıkış için kullanılır. 1. birim zamanda sağayak

önce yukarıçekilip, yerdeki sol bacağın aşağıdoğru kırılmasıile içe çevrilip sol

ayağın yanına topuk vurduktan sonra , 2. birim zamanda bu defa dışa doğru çevrilip

sağaçığa doğru topuk vurma hareketini gerçekleştirir ( Bkz. Şekil 3.377 , 3.378 ,

3.379 ). 3. birim zamanda sağayak solun yanına basılırken , 4. birim zamanda sol

ayak yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.380 ). 5. birim zamanda havadaki sol ayak tabanı

sağayağın önüne vurulup , 6. birim zamanda öne basılarak aynıanda sağayağın

yukarıkalkmasısağlanır ( Bkz. Şekil 3.381 , 3.382 ).

Şekil 3. 377. Tek ayak 10 Şekil 3. 378. Tek ayak 11 Şekil 3. 379. Tek ayak 12

Şekil 3. 380. Tek ayak 13 Şekil 3. 381. Tek ayak 14 Şekil 2. 382. Tek ayak 15

3.2.4.6. Çepik

Üç hareket cümlesinin kullanıldığı, bağlantısız serbest yürüme ve el vurma

oyunudur. Dairesel merkezli yürüme ve karşılıklıeşleşerek el vurma esas alınır.

6 birim zamanlıdır birinci hareket cümlesi oyunun genelinde kullanılır ve

sağa doğru dönülerek yürüme şeklinde oynanır. 1. birim zamanda sağayak yürüme

adımıile öne doğru basılırken , 2. birim zamanda sol adım basılarak yürüme

tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.383 , 3.384 , 3.385 ). 3. birim zamanda gerideki sağ
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ayak topuğu sol ayağın yanına vurulup , 4. birim zamanda tekrar öne doğru basılır

(Bkz. Şekil 3.386 , 3.387 , 3.388 ).

Şekil 3. 383. Çepik 1 Şekil 3. 384. Çepik 2 Şekil 3. 385. Çepik 3

Şekil 3. 386. Çepik 4 Şekil 3. 387. Çepik 5 Şekil 3. 388. Çepik 6

5. birim zamanda sol ayak tabanısağayağın yanına vurulup , 6. birim

zamanda öne basılırken sağayak hareket cümlesini tekrarlamak üzere topuktan

pençeye kaldırılır (Bkz. Şekil 3.389 , 3.390 , 3.391 ). Kol kullanışları; 1. birim

zamanda sağayak öne basılırken , sağkol geriye çekilip sol kol öne çıkarılır. 2. birim

zamanda sol kol geri alınıp sağkol öne sallanır. 3. birim zamanda öne kaldırılıp sağa

çekilen kollar 5. birim zamanda alkışvurup , 6.zamanda serbest bırakılırlar.

Şekil 3. 389. Çepik 7 Şekil 3. 390. Çepik 8 Şekil 3. 391. Çepik 9
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İkinci hareket cümlesi , oyuncuların karşılıklı gidişgelişleri şeklindeki 6

birim zamanlıhareket bütünüdür. Sağve sol basma şeklindeki ilk 2 birim zamanın

ardından , 3. birim zamanda vücut ağırlığısolda kalacak şekilde , sağayak tabanısol

ayağın önüne vurulur ( Bkz. Şekil 3.392 , 3.393 , 3.394 , 3.395 ).

Şekil 3. 392. Çepik 10 Şekil 3. 393. Çepik 11

Şekil 3. 394. Çepik 12 Şekil 3. 395. Çepik 13

Sağayak 4. birim zamanda öne doğru basılırken , 5. birim zamanda bu defa

sol ayak sağın önene vurulup , 6. birim zamanda çekilerek adım sıralaması

tamamlanır. Kol kullanılışıilk hareket cümlesi ile aynıdır. ( Bkz. Şekil 3.396 ,

3.397 , 3.398 , 3.399 ).

Şekil 3. 396. Çepik 14 Şekil 3. 397. Çepik 15 Şekil 3. 398. Çepik 16
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Şekil 3. 399. Çepik 17

İkinci hareket cümlesi ile el vurma hareketi gerçekleştirilir. Sıralama aynı

olmakla birlikte , 4. birim zamanda kollar her yukarıkaldırılıp , 5. birim zamanda ,

sol ayak tabanının vurulmasına paralel olarak , karşıdaki kişinin ellerine (avuç içleri

birbirine yapışacakşekilde) vurulur ( Bkz. Şekil 3.400 , 3.401 , 3. 402 ).

Şekil 3. 400. Çepik 18 Şekil 3. 401. Çepik 19 Şekil 3. 402. Çepik 20

Üçüncü hareket cümlesi , 6 birim zamanlı hareket cümlesinin , 2 birim

zamanlıikinci bir el vurma ile 8 birim zaman çıkarıldığıdönerek el vurma

bölümüdür. 1. birim zamanda , sağayak sola doğru dönülerek basılıp , 2. birim

zamanda sol ayağın tekrar başlangıç yönüne basılmasıile vücudun 360 derece

döndürülmesi sağlanır ( Bkz. Şekil 3.403 , 3.404 , 3. 405 , 3.406 , 3.407 ).

Şekil 3. 403. Çepik 21 Şekil 3. 404. Çepik 22 Şekil 3. 405. Çepik 23
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Şekil 3. 406. Çepik 24 Şekil 3. 407. Çepik 25

3 , 4 ve 5. birim zamanlar değişmeden tekrarlanırken , 6. birim zamanda sol

ayak bulunduğu noktada tutulur. 7 birim zamanda , sol ayağın çekilip tekrar

basılmasıile ikinci kez el vurulur ve 8. birim zamanda sol ayak sağa doğru basılır

( Bkz. Şekil 3.408 , 3.409 , 3.410 ).

Şekil 3. 408. Çepik 26 Şekil 3. 409. Çepik 27 Şekil 3. 410. Çepik 28

3.2.5. Elazığ

ElazığHalk Oyunlarını, oyun bölgelerinden "Halay Bölgesi" içinde ele almak

gerekir. ElazığHalk Oyunları“Halay Bölgesi" içinde hareketlilik açısından diğer il

ve bölgelere göre ağır ve estetiktir. Az miktarda, çok hareketli oyunlar da vardır.

Oyun tempolarıincelediğinde bu özellik hemen göze çarpmaktadır.

Oyunlar Halay Bölgesindeki diğer oyunlara nazaran müzik ve oyun figürleri

açısından ayrıcalık gösterir. Bu ayrıcalık ElazığHalk Müziğinin, daha ziyade Türk

Sanat Müziğine yatkın olmasından ve müziğin klasik sazlarla icra edilmesinden ileri

gelmektedir. Müzikteki bu ayrıcalık, oyun müziklerinin zengin bölümlere sahip

olmasında, oyunlarda ise zengin figürlere sahip olmasında gözlenmektedir. Ayrıca
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her yörede görülmeyen, her oyun formuna (figürüne, kalıbına) karşılık bir müzik

formunun bulunmasıda kayda değer bir durumdur.

ElazığHalk Oyunları, genel olarak "tatlısert" bir karaktere sahiplerdir. Erkek

oyunlarıbiraz daha sert ancak estetik, kadın ve kız oyunlarıise biraz daha yumuşak

ve tatlıdır. Yakın komşusu Diyarbakır’ın halayında görülen sertlik, Elazığhalayında

mevcut değildir. Ondaki sertlik ve figür azlığına karşılık, diğerinde (Elazığ

Halayında) tatlısertlik ve figür zenginliği şeklindedir. Altmışa yakın Elazığoyunu

vardır. Ancak , bugün yaşayan oyunların adedi yirmi , yirmi beşkadardır.

3.2.5.1. Delilo

Birinci hareket cümlesi , kollar her iki yanda ve serçe parmaklardan tutulu

vaziyette iken, sağayak pençesinin iki birim zaman içerisinde , eşzamanlıolarak

yukarıkaldırılıp yere vurulmasışeklindeki , müzik cümlesi boyunca tekrarlanan 2

birim zamanlıbaşlangıç hareketinden oluşur. ( Bkz. Şekil 3.411 , 3.412 , 3.413 ).

Şekil 3. 411. Delilo 1 Şekil 3. 412. Delilo 2 Şekil 3. 413. Delilo 3

İkinci hareket cümlesi 8 birim zaman içinde kolların kaldırılmasına paralel

olarak , sağayak pençesinin ilk 2 birim zamanda sağa doğru açılıp kapatılmak sureti

ile yere vurulmasışeklinde karşımıza çıkar ( Bkz. Şekil 3.414 , 3.415 ). 3. ve 4.

birim zamanlarda ise sol ayağın paraleline vurulur ( Bkz. Şekil 3.416 ). İlk 4 birim

zaman aynısıra ile tekrarlanarak hareket cümlesi tamamlanır.



79

Şekil 3. 414. Delilo 4 Şekil 3. 415. Delilo 5 Şekil 3. 416. Delilo 6

İlk 2 birim zamanda belden eğilmek sureti ile kollar sağa doğru kaldırılırken ,

3. ve 4. birim zamanlarda ayakla beraber sola çevrilirler ( Bkz. Şekil 3.417 , 3.418 ).

5 ve 6. birim zamanlarda yeniden sağa çekilen kollar 7 ve 8. birim zamanlarda önde

kalacak vaziyette uzatılırlar ( Bkz. Şekil 3.419 ). Belden eğik olan vücut bu kol

hareketlerine paralel olarak adım adım düzeltilir.

Şekil 3. 417. Delilo 7 Şekil 3. 418. Delilo 8 Şekil 3. 419. Delilo 9

Üçüncü hareket cümlesi yine 8 birim zamanda tamamlanır. İlk iki birim

zamanda kolların da sağa doğru çekilmesi ile beraber , sağayak pençesi sağa doğru

açılıp 1. birim zamanda yere vurulur ve 2. birim zamanda çekilir ( Bkz. Şekil

3.420). 3. birim zamanda ise kolların da sola gitmesi ile , yukarıçekilen sağayak

pençesi sol ayağın ön çaprazına pençeden vurulup 4. birim zamanda tekrar çekilir.

(Bkz. Şekil 3.421 , 3.422 ). 5. birim zamandan itibaren ilk 4 birim zaman yeniden

tekrarlanır. Tek fark , 7. birim zamanda yeniden sol ayağın ön çaprazına konan sağ

ayak pençesinin 8. birim zamanda aynınoktada tutulmasıdır.
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Şekil 3. 420. Delilo 10 Şekil 3. 421. Delilo 11 Şekil 3. 422. Delilo 12

Dördüncü hareket cümlesi , 8 + 8 şeklinde toplam 16 birim zamandan

oluşan öne ve geriye yürüme adımlarıdır. Bir önceki hareket cümlesi sonunda sol

ayağın çaprazında bekleyen sağayak , çapraz duruşbozulmayacak şekilde , kollar

dirseklerden kırık olarak yukarıçekili vaziyette iken , 1. birim zamanda öne doğru

basılıp aynıanda sol ayağın topuğu yukarıçekilip pençede kalmasısağlanır ( Bkz.

Şekil 3.423 ). 2. birim zamanda ise gerideki sol ayak öne çekilir ve aynıçapraz

pozisyon korunur (Bkz. Şekil 3.425 , 3.424 ). 3 ve 4. birim zamanlar ilk iki birim

zamanın tekrarıdır.

Şekil 3. 423. Delilo 13 Şekil 3. 424. Delilo 14 Şekil 3. 425. Delilo 25

5. birim zamanda da 1. birim zamanda olduğu gibi sağayak çapraz konumda

yeniden öne basılır. Devamında ise 6. birim zamanda sol ayak öne doğru uzatılıp

havada tutularak ( Bkz. Şekil 3.426 ) , 7. birim zamanda belden eğilmek sureti ile

pençeden yere vurulup ( Bkz. Şekil 3.427 ) , 8. birim zamanda yukarıçekilir ( Bkz.

Şekil 3.428 ). Böylece ilk 8 birim zamanda gerçekleşen öne yürüme tamamlanır.
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Şekil 3. 426. Delilo 16 Şekil 3. 427. Delilo 17 Şekil 3. 428. Delilo 18

9 . birim zamanda havadaki sol ayak geriye basılırken 10. birim zamanda sağ

ayak yukarıçekilip öne doğru havada kalacak şekilde bırakılır (Bkz. Şekil 3.429 ,

3.430). 11 ve 12. zamanlar aynıhareket yapısının sağgeri basılıp sol ayak kaldırma

şeklindeki simetriğidir ( Bkz. Şekil 3.431, 3.432 ). 13 ve 14. birim zamanlarda 9.

ve 10. birim zamanlar aynıyöndeki adım basma ve çekmelerle tekrarlanırken , 15.

birim zamanda havadaki sağayak pençesi başlangıç konumu olan sol ayağın ön

çaprazına yeniden basılıp ( Bkz. Şekil 3.433 , 3.434 ) , 16. birim zamandaki

bekleme adımıile tamamlanarak hareket cümlesi tamamlanır.

Şekil 3. 429. Delilo 19 Şekil 3. 430. Delilo 20 Şekil 3. 431. Delilo 21

Şekil 3. 432. Delilo 22 Şekil 3. 433. Delilo 23 Şekil 3. 434. Delilo 24
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16 birim zamanlıbeşinci cümlenin dördüncü cümleden farkıilk 6 zamandır. 1.

birim zamanda sağayak sağa ve öne doğru açılarak basılır ( Bkz. Şekil 3.435 ,

3.436 ). 2. birim zamanda ise boştaki sol ayak sağayağıteğet geçerek çevrilip sola

doğru açılarak 3. birim zamanda öne doğru basılır ( Bkz. Şekil 3.437 , 3.438 ). 4.

birim zamanda bu defa boşta kalan sağayak solu teğet geçerek , 5. birim zamanda

yeniden sağön tarafa basılır ( Bkz. Şekil 3.439 , 3.440 ). 6. birim zamanda boştaki

sol ayak öne doğru çekilip havada tutulurken 7. birim zamanda pençeden öne

vurulup 8. birim zamanda çekilir ( Bkz. Şekil 3.441 , 3.442 , 3.443 ) İkinci 8 birim

zamanlıparça ( 9. , 16. birim zamanlar arası) dördüncü hareket cümlesinin aynısıdır.

Şekil 3. 435. Delilo 25 Şekil 3. 436. Delilo 26 Şekil 3. 437. Delilo 27

Şekil 3. 438. Delilo 28 Şekil 3. 439. Delilo 29 Şekil 3. 440. Delilo 30

Şekil 3. 441. Delilo 31 Şekil 3. 442. Delilo 32 Şekil 3. 443. Delilo 33
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Altıncıhareket cümlesi (çift düşüp ayak kaldırma ) 8 + 8 şeklinde iki parçalı

ve toplam 16 birim zamanlıbölümdür. 1. birim zamanda sağayağın çekilip çift

düşmek sureti ile öne basılmasını, sağayak üzerindeki bir sekme ile , 2. birim

zamanda sol ayağın havaya kaldırılmasıizler ( Bkz. Şekil 3.444 , 3.445 ). 3 ve 4.

birim zamanlar ilk 2 birim zamanın sol ayakla çift düşülüp, sağayak çekme ( sol

üzerinde sekilerek ) şeklindeki simetriğidir ( Bkz. Şekil 3.446 , 3.447 ). 5. ve 6.

birim zamanlar ise ilk 2 birim zamanın tekrarıolup 7. ve 8. birim zamanlar , öne

eğilerek , sol ayak pençesinin sağayağın önüne vurulup çekildiği bölümlerdir ( Bkz.

Şekil 3.448 , 3.449 ). ( Çift sol , çift sağ, çift sol , sol ayak vuruma)

Şekil 3. 444. Delilo 34 Şekil 3. 445. Delilo 35 Şekil 3. 446. Delilo 36

Şekil 3. 447. Delilo 37 Şekil 3. 448. Delilo 38 Şekil 3. 449. Delilo 39

9 ve 10. birim zamanlar havadaki sol ayağın geriye doğru çift düşülüp

basıldığıve sol ayak üzerindeki sekme ile sağayağın yukarıçekildiği kısım olurken

( Bkz. Şekil 3.450 ) , 11 ve 12. birim zamanlar sağayakla çift düşüp sol kaldırma

şeklinde simetrik tekrar , 13 ve 14. birim zamanlar ise 9 ve 10. birim zamanların

yinelenmesi olarak karşımıza çıkarlar. 15. birim zaman sağayağın sol ayağın

çaprazına pençeden basıldığıandır ve 16. birim zamanla tamamlanır ( Bkz. Şekil

3.451 , 3.452 ). ( Çift sağ, çift sol , çift sağ, sağayak pençesi basma)
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Şekil 3. 450. Delilo 40 Şekil 3. 451. Delilo 41 Şekil 3. 452. Delilo 42

Yedinci hareket cümlesi 16 birim zaman boyunca altıncıhareket cümlesi ile

aynıadım yapısınıkullanır. Aradaki fark ilk dört birim zamanda çift sol , çift sağ

adımlarıgerçekleşirken vücut kendi ekseni etrafında , sağdan sola 360 derece

döndürülüp , kalan 4 birim zaman aynışekilde tamamlanır. Her çift düşmede eller

önde birleştirilip alkışvurulur. İkinci parçada ise geri gitmek sureti ile bu defa soldan

sağa doğru vücut döndürülür.

Sekizinci hareket cümlesi 16 birim zaman boyunca ilk 8 birim zamanda

yedinci hareket cümlesinin dönüşlü öne çıkma hareket sırasınıkullanırken , son 8

birim zamanda altıncıhareket cümlesinin dönüşsüz geri yürüme bölümünü kullanır.

3.2.5.2. Fatmalı

6 ve 12 birim zamanlıhareket cümlelerinden meydana gelir. Ellerden

kenetlenmek sureti ile oynanan ağır bölüm, kolların omuzlara açılmak sureti ile

tutulmasıile hareketli ve sekmeli bölüme bağlanır. Sıralıdüz çizgi ve dairesel

merkezli yürüme biçimlerinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi yörede “ağır yedili” adıverilen 6 birim zamanlı

hareket bütününden oluşur. 1. birim zamanda çift diz kırma yapılarak , yaylanma

şeklinde yukarıdan aşağıdizler kırılıp yukarıçekilir. Aynıdiz kırma ikinci birim

zamanda da tekrar edilir. Ancak dizler yukarıçekilirken vücut ağırlığısol bacak

üzerine aktarılarak , sağayak pençede kalacak şekilde topuktan yukarıkaldırılır

(Bkz. Şekil 3.453 , 3.454 , 3.455). 3. birim zamanın ilk yarısında sol ayak , pençesi

yerde iken topuk çekilmek sureti ile , yerde sekme hareketi gerçekleşir. Diğer yarı

zamanda pençede bekleyen sağayak tabanıbasılarak , sol ayak topuktan kaldırılır

ve vücut ağırlığıkısa bir süre için sağbacak üzerine taşınır ( Bkz. Şekil 3.456 ,



85

3.457 ). 4. birim zamanda sol ayak tabanıyeniden basılıp , sağayak , pençesi yerde

kalacak şekilde topuktan kaldırılır ( Bkz. Şekil 3.458 ).

Şekil 3. 453. Fatmalı1 Şekil 3. 454. Fatmalı2 Şekil 3. 455. Fatmalı3

Şekil 3. 456. Fatmalı4 Şekil 3. 457. Fatmalı5 Şekil 3. 458. Fatmalı6

5. birim zamanda sağayak vücut ağırlığınıtekrar üzerine alacak biçimde sol

ayağın yanına , yaylanmak sureti ile çift basılır ( Bkz. Şekil 3.459 ). 6. birim

zamanda ise yukarıdan aşağıyaylanmalarında gerçekleşmesi ile , sol ayak topuğu

kaldırılarak , pençe üzerinde yerde tutulur ( Bkz. Şekil 3.460 , 3.461 ).

Şekil 3. 459. Fatmalı7 Şekil 3. 460. Fatmalı8 Şekil 3. 461. Fatmalı9

İkinci hareket cümlesi yapıitibarıile ilk hareket cümlesi ile aynınitelikleri

taşımakla beraber , 3 ve. 4. birim zamanlarda sağa doğru adım alma dışında fark
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yoktur. 1. ve 2. birim zamanlar aynışekli ile tekrarlanırlar. 3. birim zamanın ilk

yarısında yerdeki sol ayak üzerindeki aynıbiçimli sekmenin yardımıile , diğer yarı

zamanda sağayak sağa doğru açılarak basılır ve sol ayak topuktan yukarıkaldırılarak

vücut ağırlığıkısa bir süre için sağbacak üzerine taşınır ( Bkz. Şekil 3.462 , 3.463 ,

3.464 , 3.465 , 3.466 ). 4. birim zamanda sol ayak tabanısağayağın yanına çekilip

yeniden basılarak taşıyıcıkonumuna getirilirken , sağayak , pençesi yerde kalacak

şekilde topuktan kaldırılır ( Bkz. Şekil 3.467 , 3.468 , 3.469 , 3.470 ). 5 ve 6.

birim zamanlar aynıbiçimde tekrarlanır.

Şekil 3. 462. Fatmalı10 Şekil 3. 463. Fatmalı11 Şekil 3. 464. Fatmalı12

Şekil 3. 465. Fatmalı13 Şekil 3. 466. Fatmalı14 Şekil 3. 467. Fatmalı15

Şekil 3. 468. Fatmalı16 Şekil 3. 469. Fatmalı17 Şekil 3. 470. Fatmalı18
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Üçüncü hareket cümlesi kolların açılıp , omuzlardan tutulduğu sağa yürüme

kısmıdır. İlk iki birim zaman diğer hareket cümleleri ile ( birinci ve ikinci ) aynı

biçimde , çift yaylanma şeklinde tekrarlanır. 3 ve. 4 birim zamanlar yapıitibarıile

ikinci hareket cümlesi ile aynınitelikte olup , aralarındaki fark 3. birim zamanda

kolların açılmasıve omuz tutuşuna geçilmesidir.3. birim zamanın ilk yarısında

yerdeki sol ayak üzerindeki aynıbiçimli sekmenin yardımıile , diğer yarızamanda

sağayak sağa açılarak basılır ve sol ayak topuktan yukarıkaldırılarak vücut ağırlığı

kısa bir süre için sağbacak üzerine taşınır ( Bkz. Şekil 3.471 , 3.472 , 3.473 ).

Şekil 3. 471. Fatmalı19 Şekil 3. 472. Fatmalı20 Şekil 3. 473. Fatmalı21

4. birim zamanda sol ayak tabanı sağayağın önüne çekilip yeniden

basılarak taşıyıcıkonumuna getirilirken sağayak kaldırılır ( Bkz. Şekil 3.474). 5.

birim zamanda sağayak gidişyönüne basılıp sol ayak boşa çıkarılır. ( Bkz. Şekil

3.475). 6. birim zamanda boştaki sol ayak , yerdeki sağ bacak üzerindeki

yaylanmanın da yardımıile dizden kırılmak sureti ile , topuk kısmısağbacak diz

kapağının biraz altına gelecekşekilde yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.476 ).

Şekil 3. 474. Fatmalı22 Şekil 3. 475. Fatmalı23 Şekil 3. 476. Fatmalı24

Dördüncü hareket cümlesi havadaki sol ayağın , 1. birim zamanda çift

düşülerek sağayağın yanına basılmasıile başlar. 2. birim zamanda sol ayak



88

üzerindeki sekmenin yardımıile sağayak , dizden yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.477 ,

3.478 ). 3. birim zamanın ilk yarısında yerdeki sol ayak üzerindeki ikinci bir sekme

ile sağayak gidişyönüne doğru açılır ve diğer yarızamanda basılarak sol ayak

yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.479 , 3.480 ). 4. birim zamanda geride havada

bekleyen sol ayak sağayağıgeçerek çaprazına doğru basılır ve bu defa sağayak boşa

çıkarılır ( Bkz. Şekil 3.481 ). 5. birim zamanda gerideki sağayak yerdeki sol ayağın

yanına çift düşülerek basılır ( Bkz. Şekil 3.482 ). 6. birim zamanda yerdeki sağ

bacak üzerindeki yeni bir sekme ile sol ayak dizden kırılarak , topuk kısmısağbacak

diz kapağının altına gelecek şekilde yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.483 , 3.484 ,

3.485 ).

Şekil 3. 477. Fatmalı25 Şekil 3. 478. Fatmalı26 Şekil 3. 479. Fatmalı27

Şekil 3. 480. Fatmalı28 Şekil 3. 481. Fatmalı29 Şekil 3. 482. Fatmalı30
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Şekil 3. 483. Fatmalı31 Şekil 3. 484. Fatmalı32 Şekil 3. 485. Fatmalı33

12 birim zamandan meydana gelen beşinci hareket cümlesi , dördüncü

hareket cümlesinin devamına 6 birim zamanlık bir ilave ile ortaya çıkar. Dördüncü

birim zaman ilk 6 birim zamanda aynısıra ile tekrarlanırken , 6. birim zamanda sol

ayak yukarıçekilme esnasında arkada tutulur ( Bkz. Şekil 3.486 ). 7. birim zamanda

sağayak üzerindeki sekmenin yardımıile öne doğru uzatılır ve topuk kısmıile yere

vurulur ( Bkz. Şekil 3.487 , 3.488 ). 8. birim zamanda yine sağüzerindeki sekme

ile dizden yukarıdoğru çekilir ( Bkz. Şekil 3.489 ). Bu esnada sağa doğru adım

alma işlemi sola doğru sekerek mesafe alma biçiminde değiştirilir. 9 ve 10. birim

zamanlar 7. ve 8 . birim zamanların tekrarıdır ( Bkz. Şekil 3.490 , 3.491 ). 11. birim

zamanda yine sağüzerindeki sekme ile paralel sol ayak topuğu yere vurulur ancak

devamında ,12. birim zamanda sol ayak geri çekilip basılarak sağayak havada

kalacak şekilde yukarıdoğru çekilir ( Bkz. Şekil 3.492 , 3.493 , 3.494 ).

Şekil 3. 486. Fatmalı34 Şekil 3. 487. Fatmalı35 Şekil 3. 488. Fatmalı36
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Şekil 3. 489. Fatmalı37 Şekil 3. 490. Fatmalı38 Şekil 3. 491. Fatmalı39

Şekil 3. 492. Fatmalı40 Şekil 3. 493. Fatmalı41 Şekil 3. 494. Fatmalı42

Altıncıhareket cümlesi dördüncü hareket cümlesinin sağa doğru dönülüp,

çift düşme anında ellerin birleştirilmesi ile alkışvurulduğu şeklidir. 1. birim zamanda

çift düşmek sureti ile sol ayak sağayağın yanına basılır ( Bkz. Şekil 3.495 ). 2.

birim zamanda sol ayak üzerindeki sekme ile sağayak , dizden çekilir ve 90 derece

sağa dönülür ( Bkz. Şekil 3.496 , 3.497 ).

Şekil 3. 495. Fatmalı43 Şekil 3. 496. Fatmalı44 Şekil 3. 497. Fatmalı45

3. birim zamanda sol üzerinde sekilerek sağayak basılıp 4. birim zamanda

yeniden yukarıçekilir ( sol ayak üzerinde sek , sağbas , sol bas ) ( Bkz. Şekil 3.498,

3.499 , 3.500 ). 5. birim zamanda çift düşülürken eller önde birleştirilerek alkış
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vurulur ( Bkz. Şekil 3.501 ). 6. birim zamanda sağayak üzerindeki sekme ile sol

ayak dizden kırılıp havada tutulur ( Bkz. Şekil 3.502 , 3.503 ).

Şekil 3. 498. Fatmalı46 Şekil 3. 499. Fatmalı47 Şekil 3. 500. Fatmalı48

Şekil 3. 501. Fatmalı49 Şekil 3. 502. Fatmalı50 Şekil 3. 503. Fatmalı51

3.2.5.3. Halay

Birinci hareket cümlesi 6 birim zamandan oluşur. “Yedili sekmenin yavaşı”

olarak adlandırılır. 1. birim zamanda çift diz kırma ile , yaylanma şeklinde dizler

kırılıp yukarıçekilirken aynıdiz kırma 2. birim zamanda da tekrar edilir. Ancak

dizler yukarıçekilirken vücut ağırlığısol bacak üzerine aktarılarak , sağayak

pençede kalacak şekilde topuktan yukarıkaldırılır ( Bkz. Şekil 3.504 , 3.505 , 3.506 ,

3.507 ). 3. birim zamanın ilk yarısında yerdeki sol ayak , pençesi yerde iken topuk

çekilmek sureti ile , yerde sekme hareketi gerçekleşir ve kalan diğer yarızamanda

pençe üzerinde bekleyen sağayak tabanıbasılarak , sol ayak topuktan yukarı

kaldırılır ve vücut ağırlığıkısa bir süre için sağbacak üzerine taşınır ( Bkz. Şekil

3.508 ). 4. birim zamanda sol ayak tabanıyeniden basılarak , sağayak , pençesi

yerde kalacak şekilde topuktan kaldırılır ( Bkz. Şekil 3.509 ).
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Şekil 3. 504. Halay 1 Şekil 3. 505. Halay 2 Şekil 3. 506. Halay 3

Şekil 3. 507. Halay 4 Şekil 3. 508. Halay 5 Şekil 3. 509. Halay 6

5. birim zamanda sağayak vücut ağırlığınıtekrar üzerine alacak biçimde sol

ayağın yanına , yaylanmak sureti ile çift basılır ( Bkz. Şekil 3.510 ). 6. birim

zamanda ise yine yukarıdan aşağıyaylanmalarında gerçekleşmesi ile ,sol ayak

topuğu kaldırılarak , pençe üzerinde yerde tutulur ( Bkz. Şekil 3.511 , 3.512 ).

Şekil 3. 510. Halay 7 Şekil 3. 511. Halay 8 Şekil 3. 512. Halay 9

İkinci hareket cümlesi yapıitibarıile ilk adım cümlesinin aynısıdır. 1.ve 2.

adım cümleleri aynen tekrarlanırken farklıolarak 3. ve 4. birim zamanlarda öne

doğru adım alınmak sureti ile hareket gerçekleştirilir. 3. birim zamanda sağayak ,

sol üzerindeki sekme adımıile ilk yarızamanda öne doğru uzatılıp , diğer yarı

zamanda basılır ( Bkz. Şekil 3.513 , 3.514 , 3.515 ). 4. birim zamanda ise geride
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kalan sol ayak öne basılır ve bu defa gerideki sağayak boşa çıkarılır ( Bkz. Şekil

3.516 ) 5. birim zamanda sağayak vücut ağırlığınıtaşıyacak biçimde sol ayağın

yanına , yaylanma ile çift basılır ( Bkz. Şekil 3.517 ). 6. birim zamanda yaylanmalar

ile , sol ayak topuğu kaldırılarak , pençe üzerinde yerde tutulur ( Bkz. Şekil 3.518 ).

Şekil 3. 513. Halay 10 Şekil 3. 514. Halay 11 Şekil 3. 515. Halay 12

Şekil 3. 516. Halay 13 Şekil 3. 517. Halay 14 Şekil 3. 518. Halay 15

Üçüncü hareket cümlesi 1. birim zamanda sağayağın , yaylanma ile öne

basılmasıile başlar ( Bkz. Şekil 3.519 ). 2. birim zamanda ise sol ayak sağayağı

geçerek öne basılır ( Bkz. Şekil 3.520 ). 3. birim zamanda aynışekli ile sağayak

yeniden solun önüne basılır ve sol ayak boşa çıkarılır ( Bkz. Şekil 3.521 ). 4. birim

zamanda sağbacak üzerindeki yaylanma ile sol ayak dizden yukarısağa doğru

çekilir ( Bkz. Şekil 3.522 ). 5. birim zamanda havadaki sol ayak pençesi yerdeki sağ

ayağın yanına yaylanma ile vurulup, 6. birim zamanda yine sağbasılır ( Bkz. Şekil

3.523 , 3.524 ). Bu hareket cümlesi esnasında vücut öne doğru belden eğiktir.
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Şekil 3. 519. Halay 16 Şekil 3. 520. Halay 17 Şekil 3. 521. Halay 18

Şekil 3. 522. Halay 19 Şekil 3. 523. Halay 20 Şekil 3. 524. Halay 21

Dördüncü hareket cümlesi üçüncü hareket cümlesinin devamıdır. 1. birim

zamanda , sağayak ile , sol ayağın uç kısmından başlayıp sağa doğru devam

ettirilen ve 2. birim zamanda sol ayağın paralelinde tamamlanan yarım daire ile

hareket cümlesine başlanır ( Bkz. Şekil 3.525 , 3.526 , 3.527 , 3.528 ). 2. birim

zamanın sonunda sağayak sola paralel olarak geriden öne doğru havada kalacak

şekilde çıkarılır ( Bkz. Şekil 3.529 , 3.530 ). 3 , 4 , 5 ve 6. birim zamanlar üçüncü

hareket cümlesinde olduğu gibi, dördüncü hareket cümlesinin devamında da

tekrarlanırlar.

Şekil 3. 525. Halay 22 Şekil 3. 526. Halay 23 Şekil 3. 527. Halay 24
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Şekil 3. 528. Halay 25 Şekil 3. 529. Halay 26 Şekil 3. 530. Halay 27

Beşinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıgeriye çıkışhareket sıralamasıdır. 1.

birim zamanın ilk yarısında sağayak yerdeki sol ayak üzerindeki sekme ile geriye

doğru çekilir. Diğer yarızamanda ise sol ayağın gerisine doğru basılır ve sol ayak

yukarıkaldırılır. 2. birim zamanda yukarıkaldırılan sol ayak , sağayağıgeçerek

ikinci adım basma gerçekleştirilir ( Bkz. Şekil 3.531 , 3.532 , 3.533 ). Aynıanda

önde kalan sağayak yeniden yukarıkaldırılır. 3. birim zamanda önde boşta bekleyen

sağayak pençesi sol ayağın yanına çift düşülerek basılır ( Bkz. Şekil 3.534 ). 4.

birim zamanda yerdeki sağayak üzerindeki sekme ile sol ayak yukarıçekilip ,

pençe ucu yeri gösterecek şekilde bırakılır ( Bkz. Şekil 3.535 , 3.536 ).

Şekil 3. 531. Halay 28 Şekil 3. 532. Halay 29 Şekil 3. 533. Halay 30

Şekil 3. 534. Halay 31 Şekil 3. 535. Halay 32 Şekil 3. 536. Halay 33
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5. birim zamanda simetrik olarak bu defa havadaki sol ayak pençesi yerdeki

sağayağın yanına çift düşecek basılarak , 6. birim zamanda yerdeki sol ayak

üzerindeki sekmenin de yardımıile sağayak dizden kırılıp yukarıçekilir (Bkz. Şekil

3.537 , 3.538 , 3.539 ). Hareket cümlesinin tamamı“sol üzerinde sek , sağbas , sol

bas , çift düşsol kaldır , çift düş sağkaldır” şeklinde sıralanabilir.

Şekil 3. 537. Halay 34 Şekil 3. 538. Halay 35 Şekil 3. 539. Halay 36

Altıncıhareket cümlesi 1. birim zamanda sağayak topuğunun , önce sol

ayağın önüne, daha sonra sağa doğru açığına çekilmek sureti ile eşit değerli olarak

iki kez vurulmasıve yukarıçekilmesi ile başlar (Bkz. Şekil 3.540 ). 2. birim

zamanda ise açığa vurulan sağayak tekrar solun yanına çekilir ve üçüncü kez

topuktan yere vurulup yukarıda tutulur (Bkz. Şekil 3.541 , 3.542 ). Aynıanda her

iki dizden aşağıdoğru kırılma gözlenir. 3. birim zamanda yukarıçekili halde

bekleyen sağayağın çift düşmek sureti ile sol ayağın yanına basılmasının ardından

4. birim zamanda yerde kalan sağayak üzerindeki bir sekmenin de yardımıile sol

ayak bilekten aşağıdoğru bükülerek önce yukarıkaldırılır , ardından aşağıdoğru

bırakılır (Bkz. Şekil 3.543 , 3.544 , 3.545 ).

Şekil 3. 540. Halay 37 Şekil 3. 541. Halay 38 Şekil 3. 542. Halay 39
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Şekil 3. 543. Halay 40 Şekil 3. 544. Halay 41 Şekil 3. 545. Halay 42

5. birim zamanda havadaki sol ayak pençe ucu dizlerin kırılmasıile sağ

ayağın önüne vurulur (Bkz. Şekil 3.546 , 3.547 ). 6. birim zamanda ise sağayağa

paralel olarak basılarak hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.548 ).

Şekil 3. 546. Halay 43 Şekil 3. 547. Halay 44 Şekil 3. 548. Halay 45

Yedinci hareket cümlesinde beşinci hareket cümlesinde anlatıldığıgibi , 1.

birim zamanda sağayak çekilip sol üzerinde sekme yapılır ve diğer yarızamanda

sağbasılıp sol ayak yukarıçekilir. 2. birim zamanda ise yeniden sol üzerine

basılarak ( sol üzerinde sek , sağbas , sol bas ) sağayak yukarıkaldırılır. 3. birim

zamanda öndeki sağayak pençesi sol ayağın yanına çift düşmek sureti ile basılır. 4.

birim zamanda yerde kalan sağayak üzerindeki biri sekmenin de yardımıile sol ayak

yukarıçekilip ( çift düş, sol kaldır ) , havada kalacak şekilde yeniden , pençe ucu

yeri gösterecek şekilde bırakılır (Bkz. Şekil 3.531 , 3.536 arası).

5. birim zamanda sağ bacak yere doğru kırılmak sureti ile çökme

gerçekleştirilir ve sol ayak aşağıdoğru çekilerek çökme anında sağayağın yanına

basılır ( Bkz. Şekil 3.549 , 3.550 , 3.551 ). 6. birim zamanda yukarıkalkmak sureti

ile vücut hareket ettirilerek , vücut ağırlığısol bacak üzerine aktarılırken kalkma
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anında sağayak yukarıda tutulur. Hareketler yapılırken sağkol öne uzatılmış

vaziyette, sol kol sırtta birleşik beklemektedir ( Bkz. Şekil 3.552 , 3.553 , 3.554 ).

Şekil 3. 549. Halay 46 Şekil 3. 550. Halay 47 Şekil 3. 551. Halay 48

Şekil 3. 552. Halay 49 Şekil 3. 553. Halay 50 Şekil 3. 554. Halay 51

Sekizinci hareket cümlesi altıncıcümle ile benzer karakterlidir. İlk iki birim

zamanda üçlü topuk vurma aynınoktaya yapılır. 1. birim zamanda sağayak yukarı

çekilip sol ayağın yanına iki eşit değerli ( yarıdeğerde ) topuk vurma hareketi

gerçekleşir (Bkz. Şekil 3.555 , 3.556 , 3.557 ). 2. birim zamandaki üçüncü topuk

vurma birim zamana eşittir ( Bkz. Şekil 3.558, 3.559 ). Vurmanın ardından sağayak

geriye doğru havada kalacakşekilde kaldırılır (Bkz. Şekil 3.560 ).

Şekil 3. 555. Halay 52 Şekil 3. 556. Halay 53 Şekil 3. 557. Halay 54
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Şekil 3. 558. Halay 55 Şekil 3. 559. Halay 56 Şekil 3. 560. Halay 57

3. birim zamanda yeniden öne doğru çekilip sol ayağın yanına çift olarak

basılır ( Bkz. Şekil 3.561 ). 4. birim zamanda sol ayak yerden yukarıkaldırılıp sağ

dizin önüne kadar çekilir ( Bkz. Şekil 3.562 ). 5. birim zamanda havadaki sol ayak

pençe ucu dizlerin aşağıdoğru kırılmasıile sağayağın biraz önüne vurulur ( Bkz.

Şekil 3.563 ). 6. birim zamanda ise sağayağa paralel olarak basılarak adım cümlesi

tamamlanır. Hareket cümlesi tekrarlanırken vücut belden eğik vaziyettedir.

Şekil 3. 561. Halay 58 Şekil 3. 562. Halay 59 Şekil 3. 563. Halay 60

Dokuzuncu hareket cümlesi sekiz ile benzer karakterlidir. 1. birim zamanda

sağayak çekilirken , ayak bileği sola bükülerek topuktan yere vurulur ( Bkz. Şekil

3.564 ). 2. birim zamanda ise ters yöne bükülüp yeniden vurulur ( Bkz. Şekil 3.565).

3. birim zamanda sol ayağın yanına basılırken 4 , 5 ve 6. birim zamanlar sekizinci

hareket cümlesi ile aynışekilde tekrarlanır ( Bkz. Şekil 3.561 , 3.562 , 3.563 ).
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Şekil 3. 564. Halay 61 Şekil 3. 565. Halay 62

Sekiz ve dokuzuncu hareket cümlelerinin bir benzeri de onuncu hareket

cümlesidir. 1. birim zamanda sağayak öne uzatılıp yere sürtmek sureti ile geriye

doğru çekilir (Bkz. Şekil 3.566 , 3.567 ). 2. birim zamanda tekrar öne uzatılır ve

yukarıkalkacak şekilde hazırlanır (Bkz. Şekil 3.568 ). 3. birim zamanda dairesel

çizgide geriye doğru çevrilerek sol ayağın yanına çift olarak basılır (Bkz. Şekil

3.569 , 3.570 ). 4 , 5 ve 6. birim zamanlar sekizinci ve dokuzuncu hareket

cümleleri ile aynışekilde tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.561 , 3.562 , 3.563 ).

Şekil 3. 566. Halay 63 Şekil 3. 567. Halay 64 Şekil 3. 568. Halay 65

Şekil 3. 569. Halay 66 Şekil 3. 570. Halay 67 Şekil 3. 571. Halay 68
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3.2.5.4. Temurağa

Toplam dört hareket cümlesinin kullanıldığıoyun omuzlardan tutulmak

sutreti ile öne , geriye ya da dairesel merkezli yürüme ile oynanabilir.

Birinci hareket cümlesi iki birim zamanlıayak çekip yere vurma adımıdır.

Sağayak topuğu yukarıçekilip yere vurulur ve yeniden çekilerek yukarıda sallanır

(Bkz. Şekil 3.572 , 3.573 , 3.574 ). Müzik cümlesine göre 8 kez tekrarlanır.

Şekil 3. 572. Temurağa 1 Şekil 3. 573. Temurağa 2 Şekil 3. 574. Temurağa 3

İkinci hareket cümlesi 16 birim zamanlıöne yürüyüp geriye gelme hareket

sıralamasıdır. 1. birim zamanın ilk yarıdeğerinde sağayak öne basılırken diğer yarı

değerde hemen arkasına sol ayak basılarak sağayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.574,

3.575 ). 2. birim zamanda sağayak yeniden öne doğru basılırken sol ayak arkada

boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.577). 3 ve 4. birim zamanlar ilk 2 birim zamanın sol

ayak basma başlangıçlısimetrik tekrarıdır. Gerideki sol ayak 3. birim zamanın ilk

yarıdeğerinde sağayağın önüne basılır. Diğer yarıdeğerde sağayak geride basılarak

öndeki sol ayak başa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.578 , 3.579 ). 4. birim zamanda sol ayak

öne doğru yeniden basılarak sağayak geride boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.580 ).

Şekil 3. 575. Temurağa 4 Şekil 3. 576. Temurağa 5 Şekil 3. 577. Temurağa 6
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Şekil 3. 578. Temurağa 7 Şekil 3. 579. Temurağa 8 Şekil 3. 580. Temurağa 9

5. birim zamanda sağayak sol ayağın yanına çift düşmek sureti ile basılırken,

6. birim zamanda yukarıçekilen sol ayak , havada kalacak şekilde bırakılır ( Bkz.

Şekil 3.581 , 3.582 ). 7. birim zamanda bu defa havadaki sol ayak çift düşülerek

sağayağın yanına basılıp , 8. birim zamanda sağayak önce yukarıçekilip ardından

bırakılır ( Bkz. Şekil 3.583 ). Toplam 4 birim zamana denk gelen “çift sol , çift sağ”

şeklindeki hareketler son 8 birim zamanda iki kez tekrar edilir. 9. ile 12. ve 12.

ile 16. birim zamanlar arasıbu tekrarların yapıldığızaman aralıklarıdır.

Şekil 3. 581. Temurağa 10 Şekil 2. 582. Temurağa 11 Şekil 3. 583. Temurağa 12

Üçüncü hareket cümlesi ikinci hareket cümlesinden ilk 4 birim zaman itibarı

ile farklıdır. 1. birim zamanın ilk yarıdeğerinde sağayak sol ayağın çaprazına ,

vücudu döndürerek basılırken sol ayak yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.584). Diğer

yarıdeğerde sol ayak basılıp sağayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.585 ). 2. birim

zamanda yeniden sağayakla tam değerli bir basma hareketi gerçekleştirilir ve sol

ayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.586 ). 3. birim zamanda simetrik olarak sol ayak

sağayağın çaprazına doğru ilk yarıdeğerde basılırken sağayak boşa çıkarılır (Bkz.

Şekil 3.587 ). İkinci yarızamanda ise sağayak bulunduğu noktaya basılırken sol

ayak yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.588 ). 4. birim zamanda yeniden sol basma ile

sağayak boşta bırakılır (Bkz. Şekil 3.589 ). “Çift sol , çift sağ” şeklindeki 4 birim
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zamanlıhareketler toplam üç tekrarla ikinci hareket cümlesinde olduğu gibi geriye

yürüme şeklinde uygulanır.

Şekil 3. 584. Temurağa 13 Şekil 3. 585. Temurağa 14 Şekil 3. 586. Temurağa 15

Şekil 3. 587. Temurağa 16 Şekil 3. 588. Temurağa 17 Şekil 3. 589. Temurağa 18

Dördüncü hareket cümlesi benzer niteliktedir. 1. birim zamanın ilk yarı

değerinde sağayak öne basılırken diğer yarıdeğerde hemen arkasına sol ayak

basılarak sağayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.590 ). 2. birim zamandaki yeni bir

sağayak basma ile vücut soldan sağa 180 derece geriye döndürülür (Bkz. Şekil

3.591 ). 3. ve 4. birim zamanlarda dönüştamamlanır ve sol ayak önde kalacak

şekilde basılırken eller önde birleştirilerek alkışvurulur (Bkz. Şekil 3.592 ).

Şekil 3. 590. Temurağa 19 Şekil 3. 591. Temurağa 20 Şekil 3. 592. Temurağa 21
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Kalan 12 birim zaman vücudun öne döndürüldüğü “çift sağ , çift sol”

şeklindeki üç parça adım sıralamasıdır ( ikinci hareket cümlesi son bölüm ).

3.2.6. Gaziantep

Gaziantep Güneydoğu Anadolu’nun en kalabalık ve en hareketli illerinden

biridir. Halk oyunlarıbakımından da Halay bölgesi içerisindedir. Doğa, insan ve

hayvan taklitleriyle, yiğitlik, mertlik, hüzün ve sevinç, coşku, aşk, sevda, günlük

yaşamıtaklit yöre oyunlarının başlıca konularıdır. Ana tema birlik ve beraberliktir.

Düğünlerde , kına gecelerinde, hasat sonu şenliklerinde, hıdrellez ve nevruz

kutlamalarında, erkek çocuğun doğumunda, sünnet eğlencelerinde ve askere

uğurlama törenlerinde icra edilir. Oyunlarda işler adım sağa doğrudur. Gaziantep ili

sınırlarıiçerisinde Türkmen oymaklarında Barak aşiretler de yaşamaktadır. Bunların

da kendilerine özgü halk oyunlarıvardır. Yöre oyunları, hareket karakterleri ve

ritmik yapılarıgöz önünde bulundurularak gruplara ayrılmıştır.

a- Kabalar ; tüm kabalar ve yarım kabalar olmak üzere iki şekli vardır. Halaylara

kaba oyunlarıyla başlamak gelenektir. Tüm kabalar çok ağır , yarım kabalar ise tüm

kabalara göre daha hızlıoynanırlar. Kabalar başladığıhızla bitirilirler. Oyunun

sonuna doğru hızlanma olmaz. Hareket kabiliyeti ve tavır bakımından ustalık ister.

Kabalarda, sert ve yumuşak estetiğin bütün inceliklerini görmek mümkündür. Bütün

hüner halay başındadır.Yörede oynanan kabalar; Tüm kaba , Amik , Avşar , Yedi

Dede ( Tüm ve Yarım Kabaşeklinde oynanır) Halebiye, Keçeli Kabası, Çobanbey ,

Yarım Kaba , Mısırlı, HasandağKabası, Seyri Ahmet Kabası, Gavurdağı,

Çukurova , Hasancele , Kilis Kabası, Ağır Kaba , Garibin Halayı, Hurşitin Halayı,

Karakoyun , Dilan , Haley , Gurbeti, Terazi , Eski Senem Kabası‘dır.

b- Düzler ve Şirvaniler ; tüm ve yarım kabalardan sonra oynanır. Bu oyunlar ağırdan

başlayarak, oyunun sonuna doğu hızlanırlar. Halay başının yaptığışahsi figürler,

ustalık ister. Düz ve şirvanilerde, uzun hava şeklinde ( Barak, Düden ve İkan Ağzı)

türkü söylemek yaygındır.Yörede oynanan düzler ve şirvaniler ; Düz Ayak , Ağır

Düz , Reşi Düz , Com Düzü , Aşonun Düzü , Şirvani , Musabeyli Şirvani ,

Çiftekamış, Amik Şirvani , Aşeyli Şirvani , Harzem Muhammed Şirvani , Mehmet

Emin Şirvani ve Cezayir Şirvanisi ‘dir.



105

c- Galata ve Sallamalar ; halaylarda Düz’ler ve Şirvani’lerden sonra oynanırlar. Bu

oyunlardan daha hızlıdırlar. Galatalar’a , Düzler ve Şirvani’lerin yeldirmesi de denir.

Estetik ve ritmik oyun özelliklerinden dolayıkıvraklık isteyen oyunlardır.Yörede

oynanan Galata ve Sallama’lar; Galata , Sallama , Küllük, Yağlık Kenarı,Terş

i , Halebi , Cezayir , Yanık Kaval , Arap Sallaması, Şamatya , GavurdağıSallaması,

Mehmet Emin Şirvanisi’nin Galatası, Harzem Muhammed Şirvanisi’nin Galatası.

d- Hareketli ve Türkülü Oyunlar ; Galata ve sallamalardan sonra oynanırlar. Bu

oyunlar tek başına oynandığında, diğer oyun kümelerinden hareket , tavır ve hız

yönünden farklılık gösterirler. Bunlar; ağır başlayıp, hızlıbittiği gibi, hızlıbaşlayıp,

hızlıda bitebilirler.

Türkülü oyunlarda, türküler solo veya toplu olarak söylenir. Halay başının

hünerleri bu tür oyunlarda da görülür. Bu oyunlarda, halay başıhalaya bağımlılığı

bırakıp, ortada şahsi figürlerini de sergiler. Yöredeki estetik ve kıvraklığıbu oyun

kümelerinde de görmek mümkündür.

Yörede oynanan hareketli ve türkülü oyunlar; Mani , Susam , Çoban , Solak

(Ağırlama) , Keçeli , Kırıkhan veya Kırıkcan , Koseyri , Bedre , Hanesma ,

Temirağa, Uçurdum , Pekmez , Köye Giriş, Karşılama , Senem , Zennube , Üçayak,

Yarpız , Paşagöçtü , Dokuzlu , Oğuzlu , Zikir (Mendilli ) , Marmara , Arabi , Valde ,

Haddediye , Serçe , Darbızey , Dirik , SamanıSarı, Esmer Gavli , Ayaklama, Arap

Kızı, Karayılan , Kelo ( Fatike ), Fatike Demone , Dersim , Sürütme , Şekeroğlan,

İndi Bindi , Çebikli , Havarişko , Çamurdöken , Gelin İndirme , Zelloze , Halekir ,

Esmeri , Hızımey , Yaylalar , Yalavaç Karıştırması, Yanlık , ŞabaşHavası( Köçek

Oynatma ) , Havuş, Lorkey , Çiftetelli , Güzelhan , Taze Gelin , Gazelo , Meryem ,

Rişko , Feride , Hallüme , Lorke , Belley , Leylim , Kız Sana Düğün Gelmişler ,

Karşıda Kürt Evleri , Galalıyam , Oy Çamanım , Şirinnar.
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3.2.6.1. Kırıkhan

Birbirinden zaman birimi olarak farklı7 hareket cümlesinde oluşur. Sıralıdüz

çizgi formunda , ellerden kenetlenerek ve serbest kol duruşu ile alkışvurarak

oynanır.

İlk hareket cümlesi oyunun serbest yürüme bölümünü oluşturan 2 birim

zamanlı, oyun içerisinde müzik cümlesi ile örtüşecek sayıda tekrarlanan yürüme

hareketleridir. Sıra ile sağve sol basma şeklinde tekrarlanan hareketlerden oluşur.

Eller alkışvuracak şekilde önde birleşiktir ( Bkz. Şekil 3.593 , 3.594 , 3.595).

Şekil 3. 593. Kırıkhan 1 Şekil 3. 594. Kırıkhan 2 Şekil 3. 595. Kırıkhan 3

İkinci hareket cümlesi , düz çizgi halinde öne çıkılmak sureti ile tekrarlanan

10 birim zamanlıhareket şeklidir. 1. birim zamanda dik olarak yukarıçekilen sol

ayak topuğu öne vurulur ve 2. birim zamanda öne doğru basılır ( Bkz. Şekil 3.596 ,

3.597 , 3.598 ).

Şekil 3. 596. Kırıkhan 4 Şekil 3. 597. Kırıkhan 5 Şekil 3. 598. Kırıkhan 6

3. birim zamanda sağayak topuğu öndeki sol ayağın önüne vurulur ve 4.

birim zamanda , simetrik olarak öne basılır ( Bkz. Şekil 3.599 , 3.600 , 3.601 ).
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Şekil 3. 599. Kırıkhan 8 Şekil 3. 600. Kırıkhan 9 Şekil 3. 601. Kırıkhan 10

5. birim zaman 1. birim zamanın tekrarıdır ( öne topuk vurma ). Ancak

devamında , 6. birim zamanda sol ayak geriye doğru basma hareketini gerçekleştirir

ve hareketin yönü değişir ( Bkz. Şekil 3.602 , 3.603 , 3.604 ). Geriye yürüme 7. birim

zamanda sağayak tabanının ( Bkz. Şekil 3.605 ) , devamında 8. birim zamanda sol

ayak tabanının geriye doğru basılmalarıile devam eder ( Bkz. Şekil 3.606 , 3.607 ) .

Şekil 3. 602. Kırıkhan 11 Şekil 3. 603. Kırıkhan 12 Şekil 3. 604. Kırıkhan 13

Şekil 3. 605. Kırıkhan 14 Şekil 3. 606. Kırıkhan 15 Şekil 3. 607. Kırıkhan 16

9. birim zamanda öndeki sağayak sol ayağın yanına çift düşülerek basılıp

her iki ayak tekrar yerden yükselir ve 10. birim zamanda ikinci çift düşme ( çift çift

şeklinde) gerçekleştirilir ( Bkz. Şekil 3.608 , 3.609 , 3.610 ).
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Şekil 3. 608. Kırıkhan 17 Şekil 3. 609. Kırıkhan 18 Şekil 3. 610. Kırıkhan 19

Üçüncü hareket cümlesi ikinci ile aynıolup geçişbölümü şeklinde kullanılır.

İlk 9 birim zaman değişmez. 10. birim zamandaki ikinci çift düşme yerine, sağayak

üzerine basılıp sol ayak yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.611 , 3.612 , 3.613 ).

Şekil 3. 611. Kırıkhan 20 Şekil 3. 612. Kırıkhan 21 Şekil 3. 613. Kırıkhan 22

2 birim zamanlıdördüncü hareket cümlesi müzikle örtüşecek sayıda tekrar

edilir. Birinci zamanında sol ayak sağayağın önüne basılır ve sağayak vücudun

öne eğilmesi ile birlikte geriye çekilip havada tutulur ( Bkz. Şekil 3.614 , 3.615 ,

3.616 ). 2. birim zamanda ise sağayak başlangıçtaki yerine basılıp , sol ayak

yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.617 , 3.618 , 3.619 ).

Şekil 3. 614. Kırıkhan 23 Şekil 3. 615. Kırıkhan 24 Şekil 3. 616. Kırıkhan 25
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Şekil 3. 617. Kırıkhan 26 Şekil 3. 618. Kırıkhan 27 Şekil 3. 619. Kırıkhan 28

Beşinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıdır. Yukarıda tutulan sol ayak

topuğu 1. birim zamanda yere vurulup , 2. birim zamanda tabana düşülmek sureti ile

basılır ve sağayak yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.620 , 3.621 , 3.622 ).

Şekil 3. 620. Kırıkhan 29 Şekil 3. 621. Kırıkhan 30 Şekil 3. 622. Kırıkhan 31

3. birim zamanda , sağayak topuğu sol ayağın önüne , belden eğilmek sureti

ile vurulup çekilir ( Bkz. Şekil 3.623 , 3.624 ). Aynıhareket 4. birim zamanda da

tekrarlanır ( Bkz. Şekil 3.625 ). 5. birim zamanda çekilen sağayakla çift düşülerek

sol ayağın yanına basılır ( Bkz. Şekil 3.626 , 3.627 ). 6. birim zamanda sağayak

yerde kalacak şekilde bir sekme ile sol ayak yukarıçekilir ( Bkz.Şekil 3.628).

Şekil 3. 623. Kırıkhan 32 Şekil 3. 624. Kırıkhan 33 Şekil 3. 625. Kırıkhan 34
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Şekil 3. 626. Kırıkhan 35 Şekil 3. 627 . Kırıkhan 36 Şekil 3. 628. Kırıkhan 37

10 birim zamanlıaltıncıhareket cümlesi sekme ve çift düşmelerle

zenginleştirilmiştir. 1. birim zamanda havadaki sol ayak topuğu , sağayağın önüne

çift düşülerek vurulur ( Bkz. Şekil 3.629 , 3.630 ). 2. birim zamanda aynısol ayak

tabanınıöne atlamak sureti ile basılır ve sağayak geriye bakacak şekilde kaldırılır

(Bkz. Şekil 3.631 , 3.632 ). 3. ve 4. birim zamanlarda bu defa sağayak topuğu çift

düşülerek sol ayağın önüne vurulup öne basılır ve sol ayak geriye bakacak şekilde

kaldırılır ( Bkz. Şekil 3.633 , 3.634).

Şekil 3. 629. Kırıkhan 38 Şekil 3. 630. Kırıkhan 39 Şekil 3. 631. Kırıkhan 40

Şekil 3. 632. Kırıkhan 41 Şekil 3. 633. Kırıkhan 42 Şekil 3. 634. Kırıkhan 43

5. birim zaman 1. birim zamanın tekrarıdır. 6. birim zamanda sol ayak geriye

basılır ve sağayak öne uzatılarak dizden kırılmadan çıkarılır ( Bkz. Şekil 3.635 ,
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3.636 ). 7. birim zamanda , diz kırmadan sağayak geriye çekilip sol öne fırlatılırken

( Bkz. Şekil 3.637 , 3.638 ), 8. birim zamanda bu defa havadaki sol ayak çekilip sağ

ayak , diz kırmadan öne uzatılır ( Bkz. Şekil 3.639 , 3.640 ). 9. birim zamanda ,

öndeki sağayak solun yanına çift düşülerek basılır ( Bkz. Şekil 3.641 , 3.642 ). 10

birim zamanda ise sağayak yerde sekerken sol ayak dizden çekilir ( Bkz. Şekil

3.643 ).

Şekil 3. 635. Kırıkhan 44 Şekil 3. 636. Kırıkhan 45 Şekil 3. 637. Kırıkhan 46

Şekil 3. 638. Kırıkhan 47 Şekil 3. 639. Kırıkhan 48 Şekil 3. 640. Kırıkhan 49

Şekil 3. 641. Kırıkhan 50 Şekil 3. 642. Kırıkhan 51 Şekil 3. 643. Kırıkhan 52
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Yedinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıdır. 1. birim zamanda havadaki sol

ayak yere topuk vuracak şekilde indirilir ve 2. birim zamanda taban üzerine basılarak

yerdeki sağayak gergin birşekilde öne fırlatılır ( Bkz. Şekil 3.644 , 3.645 , 3.646 ).

Şekil 3. 644. Kırıkhan 53 Şekil 3. 645. Kırıkhan 54 Şekil 3. 646. Kırıkhan 55

3. birim zamanda önde gergin olarak uzatılmışvaziyette bekleyen sağayak ,

sol ayak üzerindeki bir sekme ile dizden çekilip , önden geriye doğru bir dairesel

bacak çevirme hareketi ile sol ayağın yanına pençe üzerinde basılır. Aynıanda sol

ayak yukarıkaldırılır ( Bkz. Şekil 3.647 , 3.648 , 3.649 ).

Şekil 3. 647. Kırıkhan 56 Şekil 3. 648. Kırıkhan 57 Şekil 3. 649. Kırıkhan 58

Yukarıkaldırılan sol ayak 4. birim zamanda tekrar yere basılırken , aynı

anda sağayak gergin olarak öne doğru çıkarılır ( Bkz. Şekil 3.650 , 3.651 ). 5. birim

zamanda öndeki sağayak çift düşmek sureti ile sol ayağın yanına basılır ( Bkz. Şekil

3.652 , 3.653 ). 6. birim zamanda sağayak üzerindeki sekme ile sol ayak , dizden

kırılarak yukarıya çekilir ( Bkz. Şekil 3.654 , 3.655 ).
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Şekil 3. 650. Kırıkhan 59 Şekil 3. 651. Kırıkhan 60 Şekil 3. 652. Kırıkhan 61

Şekil 3. 653. Kırıkhan 62 Şekil 3. 654. Kırıkhan 63 Şekil 3. 655. Kırıkhan 64

3.2.6.2. Koseyri ( Kuseyri , Kovsara )

Her biri 6’şar birim zamanlı5 hareket cümlesinden oluşur. Kollar her iki

yanda ellerden kenetlenerek oynanır. Sıralıdüz çizgi formunda sergilenir.

Birinci hareket cümlesi sol ayak pençesinin . 1. birim zamanda geriye çekilip

basılmasıile başlar ( Bkz. Şekil 3.656 , 3.657 ). 2. birim zamanda gerideki sol ayak

öne basılır ve aynıanda her iki dizin öne doğru kırılmasıile ( Bkz. Şekil 3.658 ,

3.659 ) vücut aşağıdoğru çekilip yukarıfırlatılır ( Bkz. Şekil 3.660 , 3.661 ).

Şekil 3. 656. Koseyri 1 Şekil 3. 657. Koseyri 2 Şekil 3. 658. Koseyri 3
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Şekil 3. 659. Koseyri 4 Şekil 3. 660. Koseyri 5 Şekil 3. 661. Koseyri 6

3. birim zaman yukarızıplayan vücudun yere doğru her iki ayak pençesi ile

çift düştüğü andır. Düşüşle birlikte dizlerde kırılır ( Bkz. Şekil 3.662 , 3.663 ).

Şekil 3. 662. Koseyri 7 Şekil 3. 663. Koseyri 8

4. birim zamanda sol ayak tekrar öne basılarak aynıanda yukarısıçrama

gerçekleşir. ( Bkz. Şekil 3.664 , 3.665 ). 5. birim zamanda her iki ayak üzerine

düşülerek yeniden sıçrama yapılır. ( Bkz. Şekil 3.666 , 3.667 , 3.668 ). 6. birim

zamanda ise her iki ayak üzerine düşülerek cümle tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.679 ).

Şekil 3. 664. Koseyri 9 Şekil 3. 665. Koseyri 10 Şekil 3. 666. Koseyri 11



115

Şekil 3. 667. Koseyri 12 Şekil 3. 668. Koseyri 13 Şekil 3. 669. Koseyri 14

İkinci hareket cümlesi 1. birim zamanda sol ayağın çekilip aynınoktaya

taban vurmasıile başlar ( Bkz. Şekil 3.670 ). 2. birim zamanda aynıayak sola

çevrilip basılır ( Bkz. Şekil 3.671 , 3.672 ). 3. birim zamanda sağayak sol ayakla

aynıaçıda çevrilerek basılır ve sol ayak geriye bakacak şekilde yukarıkaldırılır (Bkz.

Şekil 3.673 , 3.674). 4. birim zamanda sol ayak , açısıdüzeltilerek başlangıçtaki

konumuna basılırken sağayak yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.675 ).

Şekil 3. 670. Koseyri 15 Şekil 3. 671. Koseyri 16 Şekil 3. 672. Koseyri 17

Şekil 3. 673. Koseyri 18 Şekil 3. 674. Koseyri 19 Şekil 3. 675. Koseyri 20

5. birim zamanda sağayak , sol ayağın yanına çift düşülerek basılır ve her

iki ayak çekilerek vücut yukarıdoğru fırlatılır ( Bkz. Şekil 3.676 , 3.677 ). 6. birim

zamanda ikinci kez çift düşülerek cümle tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.678 ).
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Şekil 3. 676. Koseyri 21 Şekil 3. 677. Koseyri 22 Şekil 3. 678. Koseyri 23

Üçüncü hareket cümlesinin 1. birim zamanında sol ayak , öne uzatılıp çift

düşülerek yere vurulur ( Bkz. Şekil 3.679 , 3.680 ). 2. birim zamanda sol ayak

çekilip sağayak öne fırlatılır ( Bkz. Şekil 3.681 , 3.682 ). 3. birim zamanda öne

uzatılan sağayak geriye çekilerek sol ayağın çaprazına basılırken , sol ayak arkaya

çapraz vaziyette çekilir ( Bkz. Şekil 3.683 , 3.684 ).

Şekil 3. 679. Koseyri 24 Şekil 3. 680. Koseyri 25 Şekil 3. 681. Koseyri 26

Şekil 3. 682. Koseyri 27 Şekil 3. 683. Koseyri 28 Şekil 3. 684. Koseyri 29

4. birim zamanda sol ayak basılırken sağayak öne doğru uzatılır ( Bkz. Şekil

3.685 , 3.686 ). 5. ve 6. birim zamanlar sağayağın çekilip çift düşüldüğü ve sağ

üzerindeki bir sekme ile sol ayağın yukarıkaldırıldığıandır ( Bkz. Şekil 3.687 ).
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Şekil 3. 685. Koseyri 30 Şekil 3. 686. Koseyri 31 Şekil 3. 687. Koseyri 32

Dördüncü cümlenin , ilk zamanda sol ayak tabanıöne vurulup , 2. birim

zamanda geriye basılarak sağayak yukarıçekilir ( Bkz. Şekil 3.688 , 3.689 , 3.690 ).

Şekil 3. 688. Koseyri 33 Şekil 3. 689. Koseyri 34 Şekil 3. 690. Koseyri 35

3. ve 4. birim zamanlar sağayak tabanının iki kez , sol ayağın yanına

vurulmasışeklindedir ( Bkz. Şekil 3.691 ). 5. ve 6. birim zamanlarda çift düşüp sağ

üzerinde sekilerek sol ayak yukarıkaldırılır ( Bkz. Şekil 3.692 , 3.693 ).

Şekil 3. 691. Koseyri 36 Şekil 3. 692. Koseyri 37 Şekil 3. 693. Koseyri 38

Beşinci hareket cümlesinin 1. birim zamanında sol ayak tabanıöne vurulup

2. birim zamanda geriye basılırken sağ ayak öne çıkarılır ( Bkz. Şekil 3.694 ,

3.695 , 3.696 ).



118

Şekil 3. 694. Koseyri 39 Şekil 3. 695. Koseyri 40 Şekil 3. 696. Koseyri 41

3. birim zamanda sağayak çift düşmek sureti ile çekilerek sol ayağın yanına

basılır ( Bkz. Şekil 3.697 ). 4. birim zamanda sol ayak basılıp sağayak çapraza

tekrar fırlatılır ve böylece 2. birim zaman tekrarlanır ( Bkz. Şekil 3.698 , 3.699 ). 5.

ve 6. birim zamanlar “çift sol” şeklinde devam ederler .

Şekil 3. 697. Koseyri 42 Şekil 3. 698. Koseyri 43 Şekil 3. 699. Koseyri 44

3.2.6.3. Belley

6 ve 8 birim zamanlıiki farklıhareket cümlesine sahiptir. Düz çizgi formunda

sıralıolarak, ellerden kenetlenmek sureti ile oynanır.

6 birim zamanlıilk hareket cümlesi , 1. birim zamanda sağayak tabanının

yukarıçekilip aynınoktaya basılmasıile başlar ( Bkz. Şekil 3.700 ). Aynıhareket

biçimi 2. birim zamanda sol ve 3. birim zamanda sağbasma şeklinde sıralıolarak

devam eder ( Bkz. Şekil 3.701 , 3.702 ).
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Şekil 3. 700. Belley 1 Şekil 3. 701. Belley 2 Şekil 3. 702. Belley 3

4. birim zamanda sağbacak dizden öne doğru kırılarak sol bacak öne uzatılır

( Bkz. Şekil 3.703 ). 5. birim zamanda öndeki sol ayak , bacak kırılmadan geriye

çekilip ayak tabanından basılır ( Bkz. Şekil 3.704 ). Bu anda kırık bekleyen sağ

bacak da düzeltilir. 6. birim zamanda simetrik olarak sol bacağın dizden kırılmasının

da yardımıile sağbacak gergin olarak öne uzatılır ( Bkz. Şekil 3.705 ).

Şekil 3. 703. Belley 4 Şekil 3. 704. Belley 5 Şekil 3. 705. Belley 6

İkinci hareket cümlesi 1. birim zamanda sağayağın koşma hareketi yapacak

şekilde çekilip basılmasıile başlar ( Bkz. Şekil 3.706 , 3.707 ). 2. birim zaman ise sol

koşma şeklinde devam eder ( Bkz. Şekil 2.708 ). 3. birim zamanda havada bekleyen

sağayak çift düşülerek basılır ve 4. birim zamanda ( çift sol şeklinde ) sol ayak öne

uzatılır ( Bkz. Şekil 3.709 , 3.710 , 3.711 ).
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Şekil 3. 706. Belley 7 Şekil 3. 707. Belley 8 Şekil 3. 708. Belley 9

Şekil 3. 709. Belley 10 Şekil 3. 710. Belley 11 Şekil 3. 711. Belley 12

5. birim zamanda sol ayak geri çekilirken yeni bir çift düşme hareketine bağlı

olarak 6. birim zamanda ( çift sağ şeklinde ) sol basılıp sağbacak öne uzatılır

(Bkz. Şekil 3.712 , 3.713 , 3.714 ). 7. ve 8. birim zamanlarda öndeki sağayağın

çekilip öne uzatılmasıile “çift sağ” adım biçimi tekrarlanır.

Şekil 3. 712. Belley 13 Şekil 3. 713. Belley 14 Şekil 3. 714. Belley 15
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3.2.6.4. Şeker Oğlan

Her biri 6’şar birim zamandan oluşan 2 tip hareket cümlesi karşımıza çıkar.

Kollar her iki yanda , ellerden kenetlenerek tutulur. Düz çizgi formunda öne ve geri

doğru hareket edilir.

Birinci hareket cümlesinde 1. ve 2. birim zamanlardaki “sağbas , sol bas”

şeklindeki iki sıralıbasmadan sonra 3. birim zamanda her iki dizden kırılarak vücut

ağırlığısoldan sağa aktarılacak biçimde sağayak öne doğru basılır (Bkz. Şekil

3.715 , 3.716 , 3.717 , 3.718 ). Bu anda gerideki sol ayak pençede yükselerek 4.

birim zamana geçilir (Bkz. Şekil 3.719 ). Kırık olan dizler düzeltilip, tekrar sağ

üzerine basılarak 4. birim zaman tamamlanır (Bkz. Şekil 3.720 ).

Şekil 3.715.Şeker Oğlan 1 Şekil 3.716. Şeker Oğlan 2 Şekil 3.717.Şeker Oğlan 3

Şekil 3.718.Şeker Oğlan 4 Şekil 3.719. Şeker Oğlan 5 Şekil 3.720.Şeker Oğlan 6

Dizlerden kırılmak sureti ile 5. birim zamanda sol ayak tabanıgeriye basılır

ve vücut ağırlığıtekrar gerideki sol bacak üzerine geçer (Bkz. Şekil 3.721 , 3.722 ).

6. birim zamanda önde boşta kalan sağayak dizden çekilerek , pençe kısmıyeri

gösterecek şekilde yukarıda tutulur (Bkz.Şekil 3.723 ).
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Şekil 3.721.Şeker Oğlan 7 Şekil 3.722. Şeker Oğlan 8 Şekil 3.723.Şeker Oğlan 9

İkinci hareket cümlesinde birinciden farklıolarak , sağayak havada çekili

vaziyette beklerken , ilk iki birim zamanda ayakların dizlerden çekilmesi (ayak

pençeleri yeri gösterecek şekilde) ile oluşan “sağbas (koş) , sol bas(koş)” şeklindeki

iki koşma adımıile başlar (Bkz. Şekil 3.724 , 3.725 , 3.726 ).

Şekil 3.724. Şeker Oğlan 10 Şekil 3.725. Şeker Oğlan 11 Şekil 3.726.Şeker Oğlan 12

3. birim zamanda sağayak pençesi ile sol ayağın yanına her iki ayak

üzerinde bir çift düşme gerçekleşir (Bkz. Şekil 3.727 , 3.728 ). Çift düşme 4. birim

zamanda da tekrar edilir ve böylece pençe üzerinde “çift çift” şeklinde bir sıralama

gözlenir (Bkz. Şekil 3.729 , 3.730 ). 5. birim zamanda sol ayak dizlerden kırılmak

sureti ile geri basılır (Bkz. Şekil 3.731 ). 6. birim zamanda ise sağayak dizden

kırılıp yukarıçekilerek hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.732).
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Şekil 3.727. Şeker Oğlan 13 Şekil 3.728.Şeker Oğlan 14 Şekil 3.729.Şeker Oğlan 15

Şekil 3.730. Şeker Oğlan 16 Şekil 3.731.Şeker Oğlan 17 Şekil 3.732. Şeker Oğlan 18

3.2.6.5. Demirci

Her biri 8+8 şeklinde , 16 birim zamanlı3 hareket cümlesi kullanılır. Düz

çizgi formunda öne geri , sağa ve sola , ellerden kenetlenmek sureti ile hareket

edilerek oynanır.

Birinci hareket cümlesi 1. birim zamanda sağayağın öne basılıp 2. birim

zamanda sol ayağın dizden yukarıkaldırılmasışeklindeki hareket zinciri ile başlar

(Bkz. Şekil 3.733 , 3.734 , 3.735 )

Şekil 3. 733. Demirci 1 Şekil 3. 734. Demirci 2 Şekil 3. 735. Demirci 3
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3. birim zamanda aynışekilde sol basılıp 4. birim zamanda sağayağın yukarı

çekilmesi ve aynıbiçimde 5. birim zamanda sağın basılıp , 6.birim zamanda sol

ayağın çekilmesi ile devam eder (Bkz. Şekil 3.736 , 3.737 , 3.738 , 3.739 ). 7. birim

zamanda havadaki sol ayak pençesinin sağayağın çaprazına vurulup 8. birim

zamanda tekrar yukarıçekilmesi ile ilk 8 birim zamanlık yarıbölüm tamamlanmış

olur (Bkz. Şekil 3.740 , 3.741 )

Şekil 3. 736. Demirci 4 Şekil 3. 737. Demirci 5 Şekil 3. 738. Demirci 6

Şekil 3. 739. Demirci 7 Şekil 3. 740. Demirci 8 Şekil 3. 741. Demirci 9

İkinci bölüm 9. birim zamanda havadaki sol ayağın geriye basılıp 10. birim

zamanda sağayağın çekilmesi ile başlar (Bkz. Şekil 3.742 , 3.743 ) ve sırasıile 11 ve

12. birim zamanlarda “sağbas , sol çek” (Bkz. Şekil 3.744 , 3.745 , 3.746 , 3.747 ) ,

13 ve 14. de “sol bas , sağçek” (Bkz.Şekil 3.742 , 3.743 ) şeklinde simetrik olarak

devam eder. 15. birim zamanda sağayak, solun yanına çapraz olarak pençeden

bağlanır ve 16. birim zamandaki bekleme ile hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil

3.748 , 3.749 , 3.750 ).
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Şekil 3. 742. Demirci 10 Şekil 3. 743. Demirci 11 Şekil 3. 744. Demirci 12

Şekil 3. 745. Demirci 13 Şekil 3. 746. Demirci 14 Şekil 3. 747. Demirci 15

Şekil 3. 748. Demirci 16 Şekil 3. 749. Demirci 17 Şekil 3. 750. Demirci 18

İkinci hareket cümlesi sağayak solun yanına çapraz olarak , pençede basılı

iken başlar (Bkz. Şekil 3.751 ). 1. birim zamanda sağayak öne çekilerek topuğu yere

basılır. Bu anda vücut ağırlığısağayak üzerine geçirilir ve sol boşa çıkarılır (Bkz.

Şekil 3.752 , 3.753 ). 2. birim zamanda boştaki sol ayak bulunduğu noktaya

basılırken aynıanda dizlerin kırılıp , topuktaki sağayağın da taban basmasısağlanır

(Bkz. Şekil 3.754 ) Ağırlık tekrar sağ topuk üzerine aktarılıp sol boşa

çıkarılarak aynıhareket yapısının 3. ve 4. birim zamanlarda tekrarısağlanır (Bkz.

Şekil 3.755 , 3.756 ) .
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Şekil 3. 751. Demirci 19 Şekil 3. 752. Demirci 20 Şekil 3. 753. Demirci 21

Şekil 3. 754. Demirci 22 Şekil 3. 755. Demirci 23 Şekil 3. 756. Demirci 24

5. birim zamanda sağayak geriye basılıp, sol ayağın dizden çekilmesi

sağlanır (Bkz. Şekil 3.758 ) Birinci hareket cümlesindeki gibi 7. birim zamanda

çekili olan sol ayak pençesi sağayağın çaprazına basılıp 8. birim zamanda tekrar

yukarıçekilerek ilk yarıtamamlanır (Bkz. Şekil 3.759 , 3.760 )

Şekil 3. 758. Demirci 25 Şekil 3. 759. Demirci 26 Şekil 3. 760. Demirci 27

İkinci 8 birim zamanlık bölüm birinci hareket cümlesinin ikinci 8 birim

zamanlık kısmıile aynıhareket yapılarıkullanılmak sureti ile tekrar edilir. Tek fark

geri yürüme yerine bulunulan noktada adım basma ve çekmelerin tekrarlanmasıdır.

(Bkz. Şekil 3.742 , 3.750 arası)
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Üçüncü hareket cümlesi , 1. birim zamanda çaprazda bekleyen sağayak

pençesinin , sol ayağın yanına çift düşülmesi ile başlar (Bkz. Şekil 3.761, 3.762 ) 2.

birim zamanda ise sağayak üzerindeki bir sekme hareketinin yardımıile sol ayak

dizden yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.763 ). Aynıhareket yapısıçift düşüp bu defa sağ

ayağıyukarıçekme şeklinde 3 ve 4. birim zamanlarda (Bkz. Şekil 3.764 , 3.765 ,

3.766 ) , çift düşüp solu çekme şeklinde ise 5 ve 6. birim zamanlarda (Bkz. Şekil

3.762 , 3.763 ) (çift sol , çift sağ, çift sol sırasıile) simetrik olarak tekrar edilir.

Şekil 3. 761. Demirci 28 Şekil 3. 762. Demirci 29 Şekil 3. 763. Demirci 30

Şekil 3. 764. Demirci 31 Şekil 3. 765. Demirci 32 Şekil 3. 766. Demirci 33

7. birim zamanda sol ayak havada iken , dizden kırılarak aşağıdoğru vücut

çöktürülür (Bkz. Şekil 3.767 , 3.768 ) Yukarıdaki sol ayak çökme anında sağayağın

yanına basılarak denge sağlanır. 8. birim zamanda ise her iki ayak pençesi üzerinde

vücut yukarıkaldırılarak dik bir konuma getirilir ve ilk yarıbölüm tamamlanır (Bkz.

Şekil 3.769 , 3.770 ). 9. birim zamanda sol ayağın çekilip basılmasıve 10. birim

zamanda sağayağın yukarıçekilmesi (Bkz. Şekil 3.771 , 3.772 ) şeklinde başlayan

hareket sıralaması16. birim zamana kadar ilk iki hareket cümlesinin son 8 birim

zamanında olduğu gibi aynışekli ile tekrar edilir (Bkz. Şekil 3.742 , 3.750 arası).
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Şekil 3. 767. Demirci 34 Şekil 3. 768. Demirci 35 Şekil 3. 769. Demirci 36

Şekil 3. 770. Demirci 37 Şekil 3. 771. Demirci 38 Şekil 3. 772. Demirci 39

3.2.6.6. Zellocan

10 birim zamanlıtek hareket cümlesinden oluşur. Ellerden kenetlenerek ,

sıralıdüz çizgi formunda , bulunulan noktada oynanır.

1. birim zamanda sağayak önce yukarıdoğru çekilip daha sonra sol ayağın

yanına basılır (Bkz. Şekil 3.773 , 3.774). 2. birim zamanda simetrik olarak sol ayak ,

3. birim zamanda ise tekrar sağayak çekilerek ( sağbas , sol bas , sağbas şeklinde )

basılırlar (Bkz. Şekil 3.774 , 3.775). 4. birim zamanda sol ayak dizden çekilip ,

havada dairesel bir çevrim yapacak şekilde öne uzatılır (Bkz. Şekil 3.776 ). 5. birim

zamanda sol ayak topuğu, vücudu belden eğerek öne vurulur (Bkz. Şekil 3.777). 6.

birim zamanda ise sağayağın yanına çekilerek tabandan basılır ve aynıanda sağ

ayak dizden kırılarak geriye ve yukarıya doğru çekilir (Bkz. Şekil 3.778). 7. birim

zamanda pençe ucu yeri gösterecek şekilde çekilen sağayak ucu, vücudun belden

öne doğru eğilmesi ile birlikte geriye doğru vurulup , 8. birim zamanda tekrar öne

sol ayağın yanına taban basılır (Bkz. Şekil 3.779 , 3.780). 9. ve 10. birim zamanlar 5

ve 6. birim zamanların , sol ayak topuğunun öne uzatılıp yere vurularak tekrar geriye

basılmasıbiçiminde tekrarıdır (Bkz. Şekil 3.781 , 3.782 , 3.783 , 3.784).
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Şekil 3.773. Zellocan 1 Şekil 3.774. Zellocan 2 Şekil 3.775. Zellocan 3

Şekil 3.776. Zellocan 4 Şekil 3.777. Zellocan 5 Şekil 3.778. Zellocan 6

Şekil 3.779. Zellocan 7 Şekil 3.780. Zellocan 8 Şekil 3.781. Zellocan 9

Şekil 3.782. Zellocan 10 Şekil 3.783. Zellocan 11 Şekil 3.784. Zellocan 12
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3.2.6.7. Zennube

12 birim zamandan oluşan hareket cümlesinde kol kullanımıgöze çarpar.

Kolların serbest olarak, adımlara paralel bir şekilde sallanmasısureti ile oynanan

kadın oyunudur.

1. birim zamanda sağayağın, sol ayağın gerisine basılmasıile kollar her iki

yanda yukarı kaldırılır (Bkz. Şekil 3.785 , 3.786). 2. birim zamanda sağayak

üzerindeki bir sekme ile sol ayak yukarıçekilir ve kollar dirseklerden simetrik

olarak sağa doğru kırılırlar (Bkz.Şekil 3.787).

Şekil 3. 785. Zennube 1 Şekil 3. 786. Zennube 2 Şekil 3. 787. Zennube 3

3. birim zamanda havadaki sol ayak yine öne doğru çift basarken , kollar da

aynıanda yukarıbakacak şekilde kaldırılırlar (Bkz. Şekil 3.788 , 3.789). 4. birim

zamanda ise sol üzerine basılarak bu defa gerideki sağayak yukarıkaldırılır ve

kollar sola çekilir (Bkz. Şekil 3.790).

Şekil 3. 788. Zennube 4 Şekil 3. 789. Zennube 5 Şekil 3. 790. Zennube 6

“Sağbas sol , çift bas sağ” şeklindeki serinin ardından 5. birim zamanda

havadaki sağayak solun gerisinde kalacak şekilde basılır ve her iki dizden vücudun
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aşağıdoğru kırılmasısağlanır (Bkz. Şekil 3.791 , 3.792 ). Aynıanda kollarda sola

doğru çekilir. 6. birim zamanda kırık olan dizler düzeltilip vücut yukarıkaldırılırken

kollar da yukarıbakacak şekilde soldan sağa çekilir (Bkz. Şekil 3.793 ).

Şekil 3. 791. Zennube 7 Şekil 3. 792. Zennube 8 Şekil 3. 793. Zennube 9

7. birim zamanda aynıdiz kırma tekrarlanır ancak bu defa kolların sağa

yatmasısağlanır (Bkz. Şekil 3.795 ). 8. birim zamanda ise tekrar kırık olan dizlerin

düzeltilmesi ile vücut yukarıçekilir ve birim zamanın sonunda sol ayak , vücut

ağırlığının sağa aktarılmasıile yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.795 ). 9. birim

zamanda kolların da sola , yere paralel biçimde uzatılmasıile, sol ayak sağdan biraz

açılarak basılır (Bkz. Şekil 3.796 ). 10. birim zaman boyunca da devam eden basılı

tutma hareketi , 11. zamanda kolların duruşu bozulmadan , sol ayağın öne doğru

basılarak sağ ayağın boşa çıkarılmasıile devam eder (Bkz. Şekil 3.797 , 3.798 ).

12. birim zamanda ise sağayak pençesi öndeki sol ayağın bitişiğine basılarak

hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.799 ).

Şekil 3. 794. Zennube 10 Şekil 3. 795. Zennube 11 Şekil 3. 796. Zennube 12
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Şekil 3. 797. Zennube 13 Şekil 3. 798. Zennube 14 Şekil 3. 799. Zennube 15

3.2.7. Hakkari

Ağır govenk , Bablekan , Beri baso , Delilo , Emnadyane , Garzani ,

Hammame , Her alaley , Karakuştani , Koçeri , Lizani , Mamır , Tome , Kozberi ,

Papuri , Şerre , Talan , Hicroke , Hesbi beyzade , Zozan , Teke , Beryuk , v.s.

bilinen oyunlardır. Davul ve zurna eşliğinde oynanırlar. En önemli hareket özelliği

büyük bir bölümünde oyunların sola doğru oynanmasıdır.

3.2.7.1. Hesbi Beyzade

14 birim zamandan oluşan tek hareket cümlesi kullanılmıştır. Sıralıdüz çizgi

formunda , kollar her iki yanda açık olarak , serçe parmaklardan tutularak oynanır.

1. birim zamanda sağayak sol ayağın önünde basılır ve her iki dizden

kırılarak birim zamanla eşdeğer bir yaylanma gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.800 ,

3.801 , 3.802). 2. birim zamanda ise birim zaman değeri iki eşit parçaya bölünerek ,

yarıdeğerli iki yaylanma daha yapılır. Bir uzun ve iki kısa yaylanma şeklindeki

düzen 3 ve 4. birim zamanlarda tekrarlanır.

Şekil 3.800.H. Beyzade 1 Şekil 3.801.H. Beyzade 2 Şekil 3.802.H. Beyzade 3
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5. birim zamanda sağayak yukarıçekilip aynınoktaya , vücudu döndürmek

sureti ile basılır (Bkz. Şekil 3.803 , 3.804 ). Aynıanda kollarda geriye çekilip öne

doğru sallanır. 6. birim zamanda ise yerdeki sağayak üzerindeki bir sekme ile vücut

sola doğru döndürülüp sol ayak dizden yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.805 ). 7. birim

zamanda havadaki sol ayak , vücut sola dönük vaziyette iken yana açılarak basılır

(Bkz. Şekil 3.806 , 3.807 ). 8. birim zamana ise bu defa boşta kalan sağayak pençesi

sol ayağın gerisine vurulur (Bkz. Şekil 3.808 ). Aynıanda kollarda aşağıçekilirken

sol kol önde , sağkol geride vücuda yakın olarak tutulurlar.

Şekil 3.803.H. Beyzade 4 Şekil 3.804.H. Beyzade 5 Şekil 3.805.H. Beyzade 6

Şekil 3.806.H. Beyzade 7 Şekil 3.807.H. Beyzade 8 Şekil 3.808.H. Beyzade 9

9. birim zamanda sağayak öne basılarak vücut döndürülür. Aynıanda kollar

da dirseklerden kırılıp sallanır (Bkz. Şekil 3.809 , 3.810 ). 10. birim zamanda sol

ayak pençesi sağayağın yanına vurulur (Bkz. Şekil 3.811 ). 11 ve 12. zamanlar 9 ve

10. birim zamanların “sol basıp sağayak pençesi vurma” biçiminde tekrarıdır (Bkz.

Şekil 3.812 , 3.813 , 3.814 ). 13. birim zamanda kolların öne çevrilip geriye

alınmasıile sağayak geriye basılır (Bkz. Şekil 3.815 , 3.816 ). 14. birim zamanın

ilk yarısında sağayak üzerindeki sekme ile sol ayak yukarıçekilip diğer yarı

zamanda basılarak sağayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.817 , 3.818 , 3.819 , 3.820 ).
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Şekil 3.809.H. Beyzade 10 Şekil 3.810.H. Beyzade 11 Şekil 3.811.H. Beyzade 12

Şekil 3.812.H. Beyzade 13 Şekil 3.813.H. Beyzade 14 Şekil 3.814.H. Beyzade 15

Şekil 3.815.H. Beyzade 16 Şekil 3.816.H. Beyzade 17 Şekil 3.817.H. Beyzade 18

Şekil 3.818.H. Beyzade 19 Şekil 3.819.H. Beyzade 20 Şekil 3.820.H. Beyzade 21
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3.2.7.2. Hicroke

15 birim zamanlıhareket cümlesinden oluşur. Sıralı düz çizgi formunda ,

ellerin kenetlenmesi sureti ile tutularak oynanır.

1. birim zamanda sağayak topuğu , kolların da yukarıkaldırılmasıile öne

doğru vurulur (Bkz. Şekil 3.821). 2. birim zamanda topuk üzerindeki sağayak sola

doğru döndürülüp basılarak vücut 90 derece sola döndürülür (Bkz. Şekil 3.822 ,

3.823). Dönüşle birlikte 3. birim zamanda sol ayak topuğu yere vurulup 4. birim

zamanda sola doğru açılarak basılır (Bkz. Şekil 3.824 , 3.825). 5. birim zamanda

ise boşta kalan sağayak sol ayağın yanına basılarak her iki ayak birleştirilir (Bkz.

Şekil 3.826 ). 6. birim zamanda sağayak öne doğru her iki dizden kırılarak

basılırken (Bkz. Şekil 3.827) , 7. birim zamanda çift düşmek sureti ile yukarıdoğru

sıçranarak tekrar başlangıç yönüne dönülür (Bkz. Şekil 3.828 , 3.829).

Şekil 3. 821. Hicroke 1 Şekil 3. 822. Hicroke 2 Şekil 3. 823. Hicroke 3

Şekil 3. 824. Hicroke 4 Şekil 3. 825. Hicroke 5 Şekil 3. 826. Hicroke 6
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Şekil 3. 827. Hicroke 7 Şekil 3. 828. Hicroke 8 Şekil 3. 829. Hicroke 9

8. birim zamanda sağayak öne basılırken 9. birim zamanda gerideki sol

ayak sağayağın yanına basılır (Bkz. Şekil 3.830 , 3.831). 10. birim zamanda

simetrik olarak önce sol ayak , 11. birim zamanda geride kalan sağayak sol ayağın

yanına basılır (Bkz. Şekil 3.832 , 3.833). 12. birim zamanda sağayak geriye

basılırken kollar öne uzatılarak sallanır (Bkz. Şekil 3.834). 13. birim zamanda önde

kalan sol ayak sağayağıgeçerek geriye basılırken kollar geriye çekilir (Bkz. Şekil

3.835). 14. birim zamanda yeniden sağayak basılırken kollarda öne uzatılır (Bkz.

Şekil 3.836 , 3.837). Son olarak 15. birim zamanda sol ayak sağayağın yanına basılır

ve kolların da iki yanda birleşmesi ile cümle tamamlanır (Bkz. Şekil 3.838).

Şekil 3. 830. Hicroke 10 Şekil 3. 831. Hicroke 11 Şekil 3. 832. Hicroke 12

Şekil 3. 833. Hicroke 13 Şekil 3. 834. Hicroke 14 Şekil 3. 835. Hicroke 15
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Şekil 3. 836. Hicroke 16 Şekil 3. 837. Hicroke 17 Şekil 3. 838. Hicroke 18

3.2.7.3. Zozan

8 birim zamanlıtek hareket cümlesinin kullanılmıştır . Serçe parmaklardan

tutulmak sureti ile bulunulan noktada , öne yürüyüp geriye gelmek sureti ile oynanır.

1. birim zamanda sağayak topuğu öne basılırken , 2. birim zamanda sol

ayağın yanına birleştirilir (Bkz. Şekil 3.839 , 3.840). 3. birim zamanda sol ayak

topuğu önce sağayağın yanına , 4. birim zamanda ise sola doğru vurulur (Bkz. Şekil

3.841 , 3.842 , 3.843 , 3.844). 5. birim zamanda sol ayak topuğu öne vurulurken , 6.

birim zamanda sağayağın yanına basılır (Bkz. Şekil 3.845 , 3.846 , 3.847). 7. birim

zamanda sağayak , 8. birim zamanda sol ayak basılarak cümle tamamlanır (Bkz.

Şekil 3.848 , 3.849 , 3.850).

Şekil 3. 839. Zozan 1 Şekil 3. 840. Zozan 2 Şekil 3. 841. Zozan 3
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Şekil 3. 842. Zozan 4 Şekil 3. 843. Zozan 5 Şekil 3. 844. Zozan 6

Şekil 3. 845. Zozan 7 Şekil 3. 846. Zozan 8 Şekil 3. 847. Zozan 9

Şekil 3. 848. Zozan 10 Şekil 3. 849. Zozan 11 Şekil 3. 850. Zozan 12

3.2.7.4. Koçeri ( Çift Koçeri )

6 birim zamanlıdiz kırma şeklinde yaylanma hareketi ve devamında öne ve

geriye yürüme hareketleri karşımıza çıkar. Ellerden kenetlenerek sıralıdüz çizgi

halinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıdır. 1. birim zamanda yukarıdan

aşağı, birim zamanın yarıdeğerindeki iki yaylanmanın ardından , 2. birim zamanda

birim zamanla aynıdeğere sahip üçüncü ve uzun yaylanma hareketi gerçekleştirilir

(Bkz. Şekil 3.851 , 3.852 , 3.853). “Kısa , kısa , uzun” yaylanmaların ardından 3.

birim zamanda kırık olan dizler yarızamanda geri çekilip , ikinci yarızamanda
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yeniden diz kırma yapılır ve 4. birim zamanda kırık vaziyetteki dizler geriye

çekilerek vücut düzeltilir (Bkz. Şekil 3.854 , 3.855). 5. ve 6. birim zamanlarda

yapılan iki eşzamanlıbüyük diz kırma ile hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil

3.856).

Şekil 3. 851. Koçeri 1 Şekil 3. 852. Koçeri 2 Şekil 3. 853. Koçeri 4

Şekil 3. 854. Koçeri 4 Şekil 3. 855. Koçeri 5 Şekil 3. 856. Koçeri 6

6 birim zamanlıikinci hareket cümlesi öne ve geriye yürüme şeklinde

kullanılan hareket sıralamalarıdır. İlk hareket cümlesindeki yaylanmanın ardından ,

1. birim zamanda sol ayak öne basılarak başlanır (Bkz. Şekil 3.857 , 3.858). 2. birim

zamanda ise geride kalan sağayak , her iki dizden kırılmak sureti ile sol ayağın

yanına taban kısmıile basılır (Bkz. Şekil 3.859). 3 ve 4. birim zamanlarda birinci

hareket cümlesinin 3 ve 4. birim zamanlarında da kullanılan (3. birim zamanda kırık

olan dizler yarızamanda geri çekilip , ikinci yarızamanda yeniden diz kırma yapılır.

4. birim zamanda kırık vaziyetteki dizler bir kez daha geriye çekilerek vücut

düzeltilir) diz kırma biçimi tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.854 , 3.855).
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Şekil 3. 857. Koçeri 7 Şekil 3. 858. Koçeri 8 Şekil 3. 859. Koçeri 9

4. birim zamanın sonunda sağayak , tabanıgeriye doğru bakacak şekilde

çekilir (Bkz. Şekil 3.860). 5. birim zamanda havadaki sağayak topuğu sol ayağın

yanına vurulup tekrar yukarıçekilirken , 6. birim zamanda öne basılarak sol ayağın

kaldırılmasıile cümle tamamlanır (Bkz. Şekil 3.861 , 3.862). Aynıhareket cümlesi

geriye yürüme şeklinde de tekrar edilir.

Şekil 3.860. Koçeri 10 Şekil 3.861. Koçeri 11 Şekil 3.862. Koçeri 12

3.2.7.5. Hey Gidi Tomi - Tome

36 birim zamana denk düşen uzun bir hareket cümlesinden oluşur. Ellerden

kenetlenmek sureti ile , sıralıdüz çizgi formunda , dönüşler kullanılarak oynanır.

1. birim zamanda sağayak topuğu , kolların da yukarıkaldırılıp çekilmesi ile

öne doğru vurulur (Bkz. Şekil 3.863). 2. birim zamanda sağayak sola doğru

döndürülüp basılarak vücut 90 derece sola döndürülür (Bkz. Şekil 3.864 ). Dönüşle

birlikte 3. birim zamanda sol ayak topuğu yere vurulduktan sonra 4. birim zamanda

sola doğru açılarak basılır (Bkz. Şekil 3.865 , 3.866 , 3.867). 5. birim zamanda ise

sağayak sol ayağın yanına basılarak her iki ayak birleştirilir (Bkz. Şekil 3.868).
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Şekil 3. 863. Tome 1 Şekil 3. 864. Tome 2 Şekil 3. 865. Tome 3

Şekil 3. 866. Tome 4 Şekil 3. 867. Tome 5 Şekil 3. 868. Tome 6

6. birim zamanda kollarla beraber sağ ayak tabanısağa doğru açılıp

basılırken (Bkz. Şekil 3.869 , 3.870) , 7. birim zamanda ayak bu noktada sabit bekler

ve kollar içe doğru çekilerek hazırlık yapılır (Bkz. Şekil 3.871). 8. birim zamanda

çekilen kolların havada dairesel olarak çevrilmesine paralel olarak sağayak

çekilerek sol ayağın yanına tekrar basılır (Bkz. Şekil 3.872 , 3.873 , 3.874). 9. birim

zamanda sol ayak topuğu vurulup (Bkz. Şekil 3.875) , 10. birim zamanda aynı

noktaya basılarak sağayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.876 , 3.877).

Şekil 3. 869. Tome 7 Şekil 3. 870. Tome 8 Şekil 3. 871. Tome 9
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Şekil 3. 872. Tome 10 Şekil 3. 873. Tome 11 Şekil 3. 874. Tome 12

Şekil 3. 875. Tome 13 Şekil 3. 876. Tome 14 Şekil 3. 877. Tome 14

11. birim zamanda simetrik olarak sağayak topuğu yere vurulup çekilirken

(Bkz. Şekil 3.878) , 12. birim zamanda 90 derece sola dönmek sureti ile ( daha önce

dönülen 90 derece ile beraber toplam 180 derece oluyor ) yeniden basılıp sol ayak

boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.879 , 3.880). Vücut dönük vaziyette iken sol ayak topuğu

13 ve 14. birim zamanlarda iki kez vurulup (Bkz. Şekil 3.881 , 3.882) , 15. birim

zamanda vücudu 180 derece döndürmek sureti ile basılır ve bu basma 16. birim

zamanın sonuna kadar devam ettirilir (Bkz. Şekil 3.883 , 3.884 , 3.885 , 3.886).

Şekil 3. 878. Tome 15 Şekil 3. 879. Tome 16 Şekil 3. 880. Tome 17
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Şekil 3. 881. Tome 18 Şekil 3. 882. Tome 19 Şekil 3. 883. Tome 20

Şekil 3. 884. Tome 21 Şekil 3. 885. Tome 22 Şekil 3. 886. Tome 23

17. birim zamanın ilk yarıdeğerinde sağayak öne basılırken sol ayak yukarı

kaldırılır (Bkz. Şekil 3.887). Diğer yarızamanda sol ayak havada iken sağayak

üzerinde bir sekme gerçekleştirilir. 18. birim zamanda bu defa havadaki sol ayak ,

ilk yarızamanda geriye basılıp sağayak yukarıkaldırılırken , diğer yarızamanda sol

ayak üzerinde sekme gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.888 , 3.889 ). 19. birim zaman 17.

birim zamanın tekrarıdır (Bkz. Şekil 3.887). 19. birim zamanın sonunda havadaki sol

ayak , 20 birim zamanda topuk kısmıile sağayağın yanına vurulur (Bkz. Şekil

3.890). 21. birim zamanda sol ayak öne basılır (Bkz. Şekil 3.891). 22. zamanda sağ

ayak sol ayağın yanına birleştirilip , topuk kısmıile vurulur (Bkz. Şekil 3.892).

Şekil 3. 887. Tome 24 Şekil 3. 888. Tome 25 Şekil 3. 889. Tome 26
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Şekil 3. 890. Tome 27 Şekil 3. 891. Tome 28 Şekil 3. 892. Tome 29

23. birim zamanda vücut ağırlığının sağbacağa aktarılmasıile vücudun üst

kısmıbelden eğilerek sağayak öne basılır (Bkz. Şekil 3.893). Aynıanda gerideki

sol ayak pençe kısmıyerde kalacak şekilde , topuktan yukarıkaldırılır. 24. birim

zamanda boştaki sol ayak üzerine basılarak vücut ağırlığısol aktarılır ve vücut

düzeltilir (Bkz. Şekil 3.894). 25. birim zamanda sağayak topuğu öne vurulduktan

sonra (Bkz. Şekil 3.895) , 26. birim zamanda 90 derece sola dönülmek sureti ile sağ

ayak kol çevirme ile birlikte basılır ve sol ayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.896 ,

3.897 , 3.898).

Şekil 3. 893. Tome 30 Şekil 3. 894. Tome 31 Şekil 3. 895. Tome 32

Şekil 3. 896. Tome 13 Şekil 3. 897. Tome 14 Şekil 3. 898. Tome 15
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27. birim zamanda sol ayak önce topuk kısmıile vurulur , ardından 28. birim

zamanda sola doğru mesafe almak sureti ile açılarak basılıp sağayak boşa çıkarılır

(Bkz. Şekil 3.899). 29. birim zamanda bu defa sağayak sol ayağın üzerinde geçip

çaprazına adım alacak şekilde basılır ve sol ayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.900 ,

3.901). 30. birim zamanda sol ayak yeniden basılıp sağayak yukarıçekilirken (Bkz.

Şekil 3.902 , 3.903) , 31. birim zamanda boşta kalan sağayak sol ayağın yanına

birleştirilerek basılır (Bkz. Şekil 3.904).

Şekil 3. 899. Tome 16 Şekil 3. 900. Tome 17 Şekil 3. 901. Tome 18

Şekil 3. 902. Tome 19 Şekil 3. 903. Tome 20 Şekil 3. 904. Tome 21

32. birim zamanda kollarla beraber sağayak tabanısağa doğru açılıp basılır

(Bkz. Şekil 3.905 , 3.906). 33. birim zamanda ayak bu noktada sabit beklerken

kollar içe doğru çekilerek hazırlık yapılır (Bkz. Şekil 3.907 , 3.908).34. birim

zamanda çekilen kolların havada dairesel olarak çevrilmesine paralel olarak sağ

ayak çekilerek sol ayağın yanına tekrar basılır (Bkz. Şekil 3.909 , 3.910). 35. birim

zamanda bu defa sol ayak basılırken basma hareketi 36. birim zamanın sonuna

kadar devam ettirilir.(Bkz. Şekil 3.911 , 3.912 , 3.913).



146

Şekil 3. 905. Tome 22 Şekil 3. 906. Tome 23 Şekil 3. 907. Tome 24

Şekil 3. 908. Tome 25 Şekil 3. 909. Tome 26 Şekil 3. 910. Tome 27

Şekil 3. 911. Tome 28 Şekil 3. 912. Tome 29 Şekil 3. 913. Tome 30

3.2.8. Hatay

Ağır halay , Depki , Düz , Garibin ayağı, Kayser ya da Kuseyr , Kırıkhan ,

Mendilli , Şenköy , Üç ayak , Deli arap , Pamuk , Halep havası , Bağdat’ın

hamamlarıen çok oynanan oyunlardır.

3.2.8.1. Bağdatın Hamamları

İlki 8, kincisi ise simetrik iki parçalı 16 birim zamanlıhareket

cümlelerinden oluşur. Kollar her iki yandan açılıp bellerden kavranarak tutulurlar.
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8 birim zamanlıhareket cümlesi 1.birim zamanda sağayağın yukarıçekilip

basılmasıve sol ayağın yukarıkaldırılmasıile başlar. İlk yarızamandaki bu

çekmeye bağlıolarak ikinci yarızamanda dizin kırılmasıile yukarıdoğru kaldırılan

sol ayak , aşağıdoğru sağayağın biraz önüne bırakılır ve yere değme noktasında

hareket tamamlanır ( Bkz. Şekil 3.914). 2. birim zamanda, havadaki sol ayak aynı

davranışbiçimi ile basılarak bu defa sağayak simetrik olarak , ilk yarızamanda

yukarıçekilip ikinci yarızamanda aşağıya, sol ayağın önüne doğru indirilir (Bkz.

Şekil 3.915 , 3.916). 3. birim zaman 1. birim zamanın tekrarıdır ve 3. kez sol ayak

çekilir.

Şekil 3.914. B.Hamamları1 Şekil 3.915. B.Hamamları2 Şekil 3.916. B.Hamamları3

4. birim zamanın ilk yarısında havadaki sol ayak sağayağın çaprazına

geçirilerek pençeden yere vurulur ve çekilir. Diğer yarızamanda ise tekrar

yukarıdan aşağıdoğru yere değme noktasına kadar sallanır (Bkz. Şekil 3.917 ,

3.918, 3.919). 5. birim zamandan itibaren ilk 4 birim zaman sadece sol ayağın

basılıp sağın çekilmesi gibi bir farklılıkla başlayıp daha sonra sırasıile sol ve son

olarak sağ ayağın çekilip 8. birim zamanda sol ayağın çaprazına dokundurulup

çekilmesi ile devam eder (Bkz. Şekil 3.920 , 3.921 , 3.922).

Şekil 3.917. B.Hamamları4 Şekil 3.918. B.Hamamları5 Şekil 3.919. B.Hamamları6
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Şekil 3.920. B.Hamamları7 Şekil 3.921. B.Hamamları8 Şekil 3.922. B.Hamamları9

İkinci kısım 16 birim zamanlıhareket cümlesidir. Havada kalan sağayak,

1.birim zamanda sol ayağın yanına basılırken , yarızamana eşdeğer bir sürede sol

bacak kalçadan öne atılır. Diğer yarızamanda ise geriye çekilip basılarak simetrik bir

biçimde sağbacak kalçadan öne çıkarılır (Bkz. Şekil 3.923 , 3.924 , 3.925). 2. birim

zamanda , sol ayak, sağın çekilip basılmasıile , yarızamana eşit bir süre içinde öne

fırlatılır (Bkz. Şekil 3.926). Diğer yarızamanda ise sol havada iken sağüzerinde

sekme gerçekleşir (Bkz. Şekil 3.927, 3.928). 3. ve 4. birim zamanlar ilk iki zamanın

simetrik tekrarıdır. Sol basıp sağ, sağbasıp sol , sol basıp tekrar sağçıkarılarak sol

üzerinde sekme gerçekleştirilir ve sağayak dizden çekilir.

Şekil 3.923. B.Hamamları10 Şekil 3.924. B.Hamamları11 Şekil 3.925. B.Hamamları12

Şekil 3.926. B.Hamamları13 Şekil 3.927. B.Hamamları14 Şekil 3.928. B.Hamamları15
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5. birim zamanın ilk yarısında sağayak solun çaprazına , basılır ve vücut

ağırlığıda sağa geçer. İkinci yarıda ise vücut ağırlığıgerideki sol ayağın yürütülüp ,

dizlerin tekrar düzeltilmesi ile sola geçer (Bkz. Şekil 3.929 , 3.930 , 3.931). Aynı

hareket biçimi 6. ve 7. birim zamanlarda sola yürüme biçiminde tekrarlanır. 7. birim

zamanın ikinci yarısında sol ayak bir sekme ile kaldırılır (Bkz. Şekil 3.932 , 3.933).

8. birim zamanda ise sağın yanına basılarak tamamlanır (Bkz. Şekil 3.934 ).

Şekil 3.929. B.Hamamları16 Şekil 3.930. B.Hamamları17 Şekil 3.931. B.Hamamları18

Şekil 3.932. B.Hamamları19 Şekil 3.933. B.Hamamları20 Şekil 3.934. B.Hamamları21

2. parça simetrik olarak , 9. birim zamanda sol ayağın basılmasıile başlar ve

sağayak öne uzatılır (Bkz. Şekil 3.935). Diğer yarızamanda ise sağbasılıp sol

çıkarılır (Bkz. Şekil 3.936). 10. birim zamanda sol basılıp sağçıkarılırken ve ikinci

yarızamanda sol üzerinde sekme ile devam edilerek sağayak havada tutulur (Bkz.

Şekil 3.937). 11 ve 12. birim zamanlar aynısıra ile tekrar edilirken farklıolarak

sağayak ile başlanır. 12. birim zamanın sonunda sol ayak sekme hareketi ile öne

çıkarılarak havada tutulur (Bkz. Şekil 3.938 , 3.939). 13, 14 ve 15. birim zamanlarda

sağa doğru , çapraz adımlarla yürüme gerçekleşir (Bkz. Şekil 3.940 , 3.946 arası).

16. birim zamanda sağtopuk sol ayağın yanına basılarak cümle tamamlanır.
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Şekil 3.935. B.Hamamları22 Şekil 3.936. B.Hamamları23 Şekil 3.937. B. Hamamları24

Şekil 3.938. B.Hamamları25 Şekil 3.939. B.Hamamları26 Şekil 3.940. B.Hamamları27

Şekil 3.941. B.Hamamları28 Şekil 3.942. B. Hamamları29 Şekil 3.943. B.Hamamları30

Şekil 3.944. B.Hamamları31 Şekil 3.945. B.Hamamları32 Şekil 3.946. B.Hamamları33
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3.2.8.2. Deli Arap

Her biri 8’er birim zamandan oluşan 3 farklıhareket cümlesi kullanılmıştır.

Kollar her iki yanda birleşiktir ve ellerden kenetlenerek oynanır.

İlk hareket cümlesinin 1. birim zamanında vücut ağırlığısola aktarılarak

birim zamanın yarısına eşit bir sürede sol ayak üzerinde sekme yapılır ve sağayak

dizden kırılarak yukarıçekilir. Diğer yarızamanda ise sağyere basılarak sol ayak

yukarıçekilir ve kısa bir süre için vücut ağırlığıtekrar sağa geçer (Bkz. Şekil 3.947 ,

3.948). 2. birim zamanda havadaki sol tekrar basılarak ağırlık sola aktarılır ve birim

zamana eşdeğer sürede sağayak havada tutulur (Bkz. Şekil 3.949). Bu iki birim

zamanda halaylarda sıkça karşılaştığımız “sek bas bas” adımlarısıralıolarak

uygun zaman birimlerinde kullanılır.

Şekil 3.947. Deli Arap 1 Şekil 3.948. Deli Arap 2 Şekil 3.949. Deli Arap 3

3. birim zamanda havada tutulan sağayak pençesi , sol ayak üzerindeki bir

sekme ile , bacağın kalçadan öne uzatılmasıile yere dokundurulur ( Bkz. Şekil

3.950). 4. birim zamanda ise geri çekilerek basılır ve sol ayak havaya kaldırılır (Bkz.

Şekil 3.951 , 3.952). Vücut ağırlığıda bu anda sağa geçer. 5. birim zamanda bu defa

havadaki sol ayak , sağayak üzerinde yapılan bir sekme yardımıile öne uzatılıp ,

pençeden yere dokundurulur (Bkz. Şekil 3.953). 6. birim zamanda ise geri çekilip

basılarak sağayak kaldırılır (Bkz. Şekil 3.954 , 3.955). 7. birim zamanda aynı

şekilde bu defa havadaki sağayak öne pençe vuruşunu sol üzerinde sekme ile yapar

ve ikinci bir sekme ile 8. birim zamanda yukarıkaldırılarak burada tutulur.
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Şekil 3.950. Deli Arap 4 Şekil 3.951. Deli Arap 5 Şekil 3.952. Deli Arap 6

Şekil 3.953. Deli Arap 7 Şekil 3.954. Deli Arap 8 Şekil 3.955. Deli Arap 9

İkinci hareket cümlesi ilk iki birim zamanda 1. cümledeki “sek bas bas”

adımlarıile başlar (Bkz. Şekil 3.947 , 3.948 , 3.949). 3. birim zamanda sağayak

basılırken, yerdeki sol ayak, sağüzerindeki bir sekme ile , dizden kırılıp diz

kapağının olduğu kısmdan sola doğru çekilir (Bkz. Şekil 3.956 , 3.957 , 3.958).

Şekil 3.956. Deli Arap 10 Şekil 3.957. Deli Arap 11 Şekil 3.958. Deli Arap 12

4. birim zamanda ise ters yöne ve içe doğru çekilerek dizden bükülür. Bu

anda yerdeki sağayak üzerinde yeni bir sekme gözlenir ( Bkz. Şekil 3.959 , 3.960).

5. birim zamanda dizden içe bükülü sol ayak , yine sağüzerinde bir sekme ile öne

uzatılır ve topuk kısmıile sağayağın önüne dokundurulur (Bkz. Şekil 3.961 ).
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Şekil 3.959. Deli Arap 13 Şekil 3.960. Deli Arap 14 Şekil 3.961. Deli Arap 15

6. birim zamanda geri çekilerek basılır ve ayak değiştirilmek sureti ile sağ

ayak kalçadan öne çıkarılır (Bkz. Şekil 3.962). 7. birim zamanda vücut ağırlığını

taşıyan gerideki sol ayak dizden aşağıdoğru kırılır ve önde havada bekleyen sağ

ayak tabanı, sağbacağın bütünü hareket edecek şekilde iki kere yere vurulur (Bkz.

Şekil 3.963 , 3.964). İkinci vuruşanı8. birim zamandır.

Şekil 3.962. Deli Arap 16 Şekil 3.963. Deli Arap 17 Şekil 3.964. Deli Arap 18

Üçüncü hareket cümlesi , yine “sekme , basma , basma” sıralıhareketlerinin

ilk iki birim zamana sığdırılmasıile başlar (Bkz. Şekil 3.947 , 3.948 , 3.949). 3. birim

zamanda , “sek bas bas” üçlemesinin devamında kullanılan çift ayak üzerine

düşüş, 4.birim zamanda sağayak üzerindeki sekme ile , sol ayağın yukarı

çekilmesi şeklinde devam eder (Bkz. Şekil 3.965 , 3.966 , 3.967).
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Şekil 3.965. Deli Arap 19 Şekil 3.966. Deli Arap 20 Şekil 3.967. Deli Arap 21

5.birim zamanda havadaki sol ayağın topuğu , vücut ağırlığınıtaşıyan sağ

ayak üzerinde yapılan sekme benzeri bir yaylanma ile , sağayağın biraz önüne

vurulur (Bkz. Şekil 3.968 , 3.969). 6. birim zamanda sol ayak geri çekilerek basılır

ve aynıanda sağayak yukarıdoğru çekilir (Bkz. Şekil 3.970 , 3.971). Bu defa vücut

ağırlığınıtaşıyan sol bacaktan destek alan havadaki sağayak , 7. birim zamanda

pençe kısmından öne vurulur (Bkz. Şekil 3.972). 8. birim zamanda yerde kalan sol

üzerindeki sekme ile birlikte pençeden yere vuruşgerçekleştiren sağayak , yukarı

çekilerek hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.973).

Şekil 3.968. Deli Arap 22 Şekil 3.969. Deli Arap 23 Şekil 3.970. Deli Arap 24

Şekil 3.971. Deli Arap 25 Şekil 3.972. Deli Arap 26 Şekil 3.973. Deli Arap 27
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3.2.8.3. Garibin Ayağı

Oyun içerisinde benzer özellikler taşıyan her biri 8’er birim zamanlı, 3’er

parçadan meydana gelen ve toplamda 24 birim zamanlıüç farklıhareket cümlesi

vardır. Kollar her iki yanda kaldırılır ve serçe parmakların tutulmasıile oynanır.

Birinci hareket cümlesinde ilk iki 8’li parça birbirinin simetriği biçimindedir.

Birinci parça sağbacağın taşıyıcıolarak kullanılıp solun çalıştırıldığı, ikinci parça

ise aynıyapıile solun taşıyıcıolarak kullanılıp sağın çalıştırıldığıhareket

biçimleridir. İlk birim zamanda sağayağın küçük bir basma hareketi ile vücut

ağırlığı, dizlerin kırılmasısağbacak üzerine aktarılarak , sol ayak topuktan pençeye

kaldırılır (Bkz. Şekil 3.974 , 3.975). 2. birim zamanda ise kırık olan dizlerin yukarı

çekilmesi ile yukarıdan aşağıyönlü , ikili yaylanma süreci başlar (Bkz. Şekil 3.976,

3.977). Aynısüreç sıra ile 3 ve 4. , ardından 5 ve 6. birim zamanlarda da devam

eder. 7. birim zamanda pençedeki sol ayak diz kırılmadan öne uzatılır ve havada

tutulur (Bkz. Şekil 3.978). 8. birim zamanda ise dizden çekilerek ilk hareket cümle

parçasıtamamlanır (Bkz. Şekil 3.979).

Şekil 3.974. Garibin Ayağı1 Şekil 3.975. Garibin Ayağı2 Şekil 3.976. Garibin Ayağı3

Şekil 3.977. Garibin Ayağı4 Şekil 3.978. Garibin Ayağı5 Şekil 3.979. Garibin Ayağı6
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İkinci parça; havadaki sol ayağın , 9. birim zamanda dizlerin öne kırılması

ile beraber yere basılmasıve aynıanda sağayağın topuktan pençeye kaldırılmasıile

başlar (Bkz. Şekil 3.980 , 3.981). Tıpkı1. parçada olduğu gibi 10. birim zamanda

kırık olan dizlerin yukarıçekilmesi ile aynıikili yaylanma süreci başlar. 11 ve 12.

zamanlar, 13 ve 14. zamanlar aynısıra ile devam ederler (Bkz. Şekil 3.981 , 3.982 ,

3.983). 15. zamanda bu defa sağayak öne uzatılıp 16. zamanda dizden kırılıp yukarı

çekilerek 2. parça da tamamlanır (Bkz. Şekil 3.984 , 3.985).

Şekil 3.980. Garibin Ayağı7 Şekil 3.981. Garibin Ayağı8 Şekil 3.982. Garibin Ayağı9

Şekil 3.983.Garibin Ayağı10 Şekil 3.984.Garibin Ayağı11 Şekil 3.985.Garibin Ayağı12

Üçüncü parça havadaki sağayağın 17. birim zamanda yere , sol ayağın

yanına basılmasıile başlar (Bkz. Şekil 3.986). 18. birim zamanda ağırlık sağa

aktarılarak sol ayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.987). 19. birim zamanda havadaki

sol ayak pençesi öne vurulup 20. birim zamanda tekrar yukarıçekilir. 21. birim

zamanda simetrik olarak bu defa sol ayak sağın yanına basılır (Bkz. Şekil 3.988). 22.

zamanda sağayak yukarıdoğru çekilerek ağırlık tekrar sola aktarılır. 23. birim

zamanda sağayak pençesi öne vurulur ve 24. birim zamanda yukarıçekilerek ilk

hareket cümlesi tamamlanır.
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Şekil 3.986.Garibin Ayağı13 Şekil 3.987.Garibin Ayağı14 Şekil 3.988.Garibin Ayağı15

İkinci hareket cümlesi içerisinde , birinci hareket cümlesinin 8’er birim

zamanlıilk iki parçası tekrar edilerek ilk 16 birim zaman tamamlanır. Farklıolan

üçüncü parçada ise sağlısollu adım basmalar görülür. 17. birim zamanda havadaki

sağayak , daha sonra sıra ile 18. birim zamanda sol , 19. birim zamanda sağayaklar

basılır (Bkz. Şekil 3.989 , 3.990). 20. birim zamanda ise sağbasılıiken sol ayak

yukarıçekilerek vücut ağırlığısağa aktarılır (Bkz. Şekil 3.991). 21. birim zamandan

itibaren yine simetrik bir tekrarla , önce havadaki sol ayak basılır , ardından sıra ile

22 . birim zamanda sağ, 23. birim zamanda tekrar sol basılır ve son olarak 24. birim

zamanda ağırlık sol ayağa aktarılarak sağayak yukarıçekilir.

Şekil 3.989.Garibin Ayağı16 Şekil 3.990.Garibin Ayağı17 Şekil 3.991.Garibin Ayağı18

Üçüncü hareket cümlesi ikinci cümle ile aynıkarakterdedir. Aralarındaki

fark ilk 8 birim zamanlıparçanın 1. ve 2. birim zamanlarında , sağayağın yukarı

çekilerek , sol üzerinde yere doğru dizlerin kırılmasıve bir noktada her iki ayak

pençesi üzerinde çökme hareketinin gerçekleştirilmesidir. 1. birim zamanda çökme

(Bkz. Şekil 3.992) , 2. birim zamanda ise kalkışgerçekleşir (Bkz. Şekil 3.993 ,

3.994) ve cümle 3. birim zamandan itibaren ikinci hareket cümlesinde olduğu gibi

devam eder. Çökme esnasında kollar da aşağıindirilirken , kalktıktan sonra ise eski
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konumlarına geri döndürülürler. İkinci ve üçüncü 8 birim zamanlıparçalar da ikinci

hareket cümlesinde anlatıldığıgibi aynen tekrar edilirler.

Şekil 3.992.Garibin Ayağı19 Şekil 3.993.Garibin Ayağı20 Şekil 3.994.Garibin Ayağı21

3.2.8.4. Kırıkhan

İlki 4 , diğer üç tanesi 10 ‘ar birim zamanlı4 farklıhareket cümlesi

kullanılmıştır. Kollar ; bazıbölümlerde serbest olarak alkışvururken , bazı

bölümlerde, dirseklerden kırılıp , öne uzatılarak ellerin kenetlenmesi ile tutulur.

İlk hareket cümlesi 1. birim zamanın ilk yarıdeğerinde sağayağın üzerine

basılarak vücut ağırlığının sağa aktarılmasıile başlar (Bkz. Şekil 3.995 ). İkinci yarı

zamanda ağırlık sola aktarılarak sol ayak pençesine basılıp sağayak boşa çıkarılır

(Bkz. Şekil 3.996). 2. birim zamanda ise ağırlık tekrar sağtarafa aktarılır ve birim

zamana eşdeğer süreli sağayak basma hareketi gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.997).

Şekil 3.995. Kırıkhan 1 Şekil 3.996. Kırıkhan 2 Şekil 3.997. Kırıkhan 3

“Sağ, sol , sağ” sıralıbasma düzeni 3. ve 4. birim zamanlarda simetrik

olarak “sol , sağ, sol” sırasıile tekrarlanırken önde birleştirilen eller , alkış

şeklinde düzenli olarak dokundurulur (Bkz. Şekil 3.998 , 3.999 , 3.1000).
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Şekil 3.998. Kırıkhan 4 Şekil 3.999. Kırıkhan 5 Şekil 3.1000. Kırıkhan 6

10 birim zamanlı ikinci hareket cümlesi kolların yere paralel biçimde

uzatılıp ellerin kenetlenmesi şeklindeki kol tutuşu ile , sıralıçizgi halinde öne çıkıp,

geri gelme biçiminde oynanır. 1.birim zamanda sol ayak topuk kısmından yere

vurulur (Bkz. Şekil 3.1001). 2.birim zamanda ise öne doğru basılarak sağayak

boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1002 , 3.1003). Aynısıralama 3. ve 4. birim zamanlarda

sağayakla , simetrik biçimde tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.1004 , 3.1005 , 3.1006).

Şekil 3.1001. Kırıkhan 7 Şekil 3.1002. Kırıkhan 8 Şekil 3.1003. Kırıkhan 9

Şekil 3.1004. Kırıkhan 10 Şekil 3.1005. Kırıkhan 11 Şekil 3.1006. Kırıkhan 12

5. birim zamanda sol ayak topuk kısmıile öne vurulup , 6. birim zamanda

geriye doğru atlamak sureti ile basılır ve sağayak diz kırılmadan öne uzatılır. (Bkz.

Şekil 3.1005 , 3.1006). 7. birim zamanda ise bu defa sağayak geriye atlamak sureti
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ile çekilir ve sol ayak önde uzatılacak biçimde basılır (Bkz. Şekil 3.1007). 8. birim

zaman yine simetrik olarak , öndeki sol ayağın atlama biçimindeki geriye basma

hareketi ile devam eder. Bu anda sağayak diz kırılmadan önde uzun bir biçimde

kalır (Bkz. Şekil 3.1008 ). 9. birim zaman öndeki sağayağın sol ayağın yanına , çift

düşüp basılmasıile devam ederken , 10 birim zamanda ise sağayak yerde kalacak

şekilde , pençesi üzerinde yapılan bir sekme ile sol ayak dizden çekilerek hareket

cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1009).

Şekil 3.1007. Kırıkhan 13 Şekil 3.1008. Kırıkhan 14 Şekil 3.1009. Kırıkhan 15

Üçüncü hareket cümlesi ikinci cümlenin ilk 6 birim zamanının farklışekilde

değiştirildiği , kalan 4 birim zamanın ise aynen uygulandığı bölümdür. 1. birim

zamanda sol ayak topuğu yukarıçekilip sağayağın önünde yere vurulur ve 2. birim

zamanda geriye çekilip basılırken sağayak dizden yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1010,

3.1011 , 3.1012). Aynısıra simetrik olarak sağtopuk vurup basarak sol ayağıçekme

biçiminde 3. ve 4. birim zamanlarda tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.1013). 5. birim

zamanda ise benzer biçimde , sol ayak topuğu öne vurulup 6. birim zamanda

basılarak bu defa sağayak dizden kırılmadan öne uzatılacak biçimde atılır (Bkz.

Şekil 3.1014, 3.1015). Son dört birim zaman ikinci hareket cümlesindeki gibidir.

Şekil 3.1010. Kırıkhan 16 Şekil 3.1011. Kırıkhan 17 Şekil 3.1012. Kırıkhan 18
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Şekil 3.1013. Kırıkhan 19 Şekil 3.1014. Kırıkhan 20 Şekil 3.1015. Kırıkhan 21

Dördüncü hareket cümlesinin ilk 5 birim zamanıüçüncü hareket cümlesinin

tekrarıdır. 6. birim zamanda farklıolarak sağayak öne uzatılmadan , dizden

çekilerek yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1016). 7. birim zamanın ilk yarıdeğerinde,

taşıyıcıgörevini üstlenmişolan sol ayak üzerinde bir sekme yapılır ve hemen ikinci

yarıdeğerde sağayak basılıp sol ayak dizden yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1017).

8. birim zamanda ise tekrar sol ayak basılarak (sek , bas , bas sıralıadımı) sağayak

önceki konumuna geri döner (Bkz. Şekil 3.1018). 9. ve 10 birim zamanlar diğer

hareket cümleleri ile aynıbiçimde tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.1009).

Şekil 3.1016. Kırıkhan 22 Şekil 3.1017. Kırıkhan 23 Şekil 3.1018. Kırıkhan 24

3.2.9. Mardin

Mardin halk oyunları, düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde ve her türlü

törenlerde oynanır. Ekip başıoyunu yönetir, komutlarıyla oyuncularıyönlendirir.

Oyunlar genelde türkülüdür. Günümüzde; davul, zurna, klarnet, tulum, def, tepsi,

kaval, dilsiz kaval, erbana, kabak kemane, rebap , şehir merkezinde, cümbüş,

darbuka, zilli tef, bağlama eşliğinde oynanır. Mardin yöresinde halayların en önemli

özelliği mutlak anlamda birlikteliği sergilemesi, kollektif bir anlayışıön plana

çıkarmasıyla canlıbir yardımlaşma kompozisyonu çizmesidir.
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Mardin halk oyunları; Berivan , Cirane , Adle , Keçikani , Mamır, Bişaro,

Segavi , Cenbeli Ağa , Bablekan , Çeçanı, Üç Kırma , Meryemi , Lorke , Himalaye ,

Kesirteyn , Çepikli , Koçare , Haftano , Dik Oyun , Sevgi Oyunu , Rihane , Mardin

Çiftetellisi , Mardin Halayı, Malaya , Oğuzlu , Ondörtlü , Semra , Kemanbazo,

Sabiha , Zeyzo , Esmerim , Dizo , Botani , Carıtsu , Çepikli , Güle , Govend ,

Şevko, Haddino , Semra , Hırpani , Torivan , Hurşe şeklinde sıralanabilir.

3.2.9.1. Adle

12 birim zamandan oluşan tek tip hareket cümlesi kullanılmıştır. Oyun sağa

doğru dairesel bir çizgide hareket ile tekrar edilir. Kollar dirseklerden kırık bir

biçimde , kalça hizasının biraz üzerinde vücudun her iki yanına birleşecek biçimde

kaldırılır ve serçe parmaklarıyardımıile bağlantıgerçekleştirilir.

Oyuna 1. birim zamanda , sağayağın gidişyönüne basılmasıile başlanır

(Bkz. Şekil 3.1019). 2. birim zamanda ise aynınoktada sağayak üzerinde sekme

yapılır (Bkz. Şekil 3.1020). Sol ayak 3.birim zamanda sağayağın üzerinden aşarak

çaprazına doğru basma adımınıgerçekleştirir (Bkz. Şekil 3.1021). 4. birim

zamanda aynınoktada sol üzerinde sekme hareketi gerçekleşir (Bkz. Şekil 3.1022).

5. birim zaman yine sağayağın basılarak 6. birim zamandaki yeni bir sekme ile

tamamlandığıkısımdır. Bu noktada mesafe alma işlemi sonlandırılır (Bkz. Şekil

3.1023 , 3.1024).

Şekil 3. 1019. Adle 1 Şekil 3. 1020. Adle 2 Şekil 3. 1021. Adle 3
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Şekil 3. 1022. Adle 4 Şekil 3. 1023. Adle 5 Şekil 3. 1024. Adle 6

7. birim zamandaki basma sol ayağa denk gelir ve öne ya da merkeze doğru

gerçekleşir (Bkz. Şekil 3.1025). Bu esnada kollar da öne doğru uzatılır. 8. birim

zamanda basılan noktada sol üzerinde sekme yapılır. 9. birim zamanda sağile geriye

basılırken , kollar da ilk konumuna geri çekilir (Bkz. Şekil 3.1026). 10. birim

zamandaki sekme ile hareket tamamlanır. Son olarak 11. birim zamanda sol ayak

basılarak vücut ağırlığısola aktarılır ve en başa dönülür (Bkz. Şekil 3.1027).

. Şekil 3. 1025. Adle 7 Şekil 3. 1026. Adle 8 Şekil 3. 1027. Adle 9

Her bir birim zamanın yarısında ayak basılırken diğer yarısında basılan ayak

üzerinde sekme gerçekleştirilir. Sekmeler yere yakındır ve fazla yükselme yoktur.

3.2.9.2. Bablekan

10 birim zamanlıoyun ağır ve hareketli 2 bölüme sahiptir. Ağır bölüm

dairesel merkezli yürüme , hareketli bölüm ise düz sırada öne çıkılarak oynanır.

Hareket cümlesi; 1.birim zamanda sol ayak pençesinin yere vurulmasıve 2.

birim zamanda sağ ayağın önünden gidişyönüne basılmasıile başlar (Bkz. Şekil
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3.1028 , 3.1029). Sol ayak basılırken hazırlık olarak sağayak yerden yukarıdoğru

kalkar (Bkz. Şekil 3.1030).

Şekil 3.1028. Bablekan 1 Şekil 3.1029. Bablekan 2 Şekil 3.1030. Bablekan 3

3. birim zamanda sol ayak ile simetrik biçimde sağayak pençesi yukarıdan

yere vurulup 4. birim zamanda gidişyönüne basılır. Aynıanda sol ayak hazırlık

yaparak kaldırılır (Bkz. Şekil 3.1031 , 3.1032 , 3.1033).

Şekil 3.1031. Bablekan 4 Şekil 3.1032. Bablekan 5 Şekil 3.1033. Bablekan 6

5. birim zamanda sol ayak pençesi yere vurulur ve 6. birim zamanda geriye

doğru basılır (Bkz. Şekil 3.1034 , 3.1035). Basma anında sağayak topuktan

pençeye doğru kalkar (Bkz. Şekil 3.1036). 7. birim zamanda sağbasma ve hemen

ardından 8.birim zamanda sol basma şeklinde cümle devam eder (Bkz. Şekil

3.1037, 3.1038).
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Şekil 3.1034. Bablekan 7 Şekil 3.1035. Bablekan 8 Şekil 3.1036. Bablekan 9

Şekil 3.1037. Bablekan 10 Şekil 3.1038. Bablekan 11

9. birim zamanda sağayak sol ayağın yanında birleşerek aynıanda dizler

aşağıdoğru kırılır (Bkz. Şekil 3.1039 , 3.1040). 10.birim zamanda dizlerin

düzeltilmesi ile hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1041). 10. birim zaman

boyunca vücutta yukarıdan aşağıya doğru yaylanma şeklinde salınmalar devam eder.

Şekil 3.1039. Bablekan 12 Şekil 3.1040. Bablekan 13 Şekil 3.1041. Bablekan 14

2. bölüm olan hareketli bölümde sıralama aynıolmakla birlikte ayak pençesi

yerine tam adım basılıp , kollar kullanılır (Bkz. Şekil 3.1042 , 3.1047 arası).
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Şekil 3.1042. Bablekan 15 Şekil 3.1043. Bablekan 16 Şekil 3.1044. Bablekan 17

Şekil 3.1045. Bablekan 18 Şekil 3.1046. Bablekan 19 Şekil 3.1047. Bablekan 20

Üçüncü ve en önemli farklılık ise 7 ve 8. birim zamanlarda yapılan sağve sol

basmalardaki değişikliktir. Burada normal sıralıadım basma yerine 7.birim zamanda

sol ayak pençesi üzerinde yapılan yükselmeye (sekme gibi fakat ayak pençesi

yerde) paralel olarak sağayak basılıp , 8. birim zamandaki sol tamamlanmaktadır

(Bkz. Şekil 3.1048 , 3.1049 , 3.1050).

Şekil 3.1048. Bablekan 21 Şekil 3.1049. Bablekan 22 Şekil 3.1050. Bablekan 23

İkinci bölümde kol duruşu ve tutuşşekli aynıolmasına rağmen kol sallama

yerine öne doğru küçük dairesel kol çevirmeler yapılır. İlk 4 birim zamanda yapılan

bu çevrimler (Bkz. Şekil 3.1042 , 3.1043 , 3.1044) , 5. birim zamanda kolların öne
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uzatılması(Bkz. Şekil 3.1045 , 3.1046) , 6.birim zamanda aşağıya çekilmesi (Bkz.

Şekil 3.1047) , 7 ve 8. birim zamanlarda omuzlardan itibaren kolun kırılmadan öne

geri sallanması(Bkz. Şekil 3.1048 , 3.1049 , 3.1050) ve 9 ve 10. birim zamanlarda

başlangıçtaki konuma geri dönülmesi (Bkz. Şekil 3.1042) şeklinde devam eder.

3.2.9.3. Berzi

Toplam 16 birim zamandan oluşan hareket cümlesi sağayakla başlamaktadır.

Kollar dirseklerden kırık, vücudun her iki yanında yere paralel olarak hazır

durumdadır. Tutuşserçe parmaklar yardımıile gerçekleşir.

Hareket cümlesinin 1. ve 2. birim zamanlarında sol ayak yerde iken sağayak

yukarıçekilerek sol üzerinde sekme yapılır Bu esnada sağayak pençesi de aynı

anda yere vurulup yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1051 , 3.1052 , 3.1053). Aynıhareket

3. ve 4. birim zamanlarda da tekrarlanır.

Şekil 3. 1051. Berzi 1 Şekil 3. 1052. Berzi 2 Şekil 3. 1053. Berzi 3

5.birim zamanda sağayak gidişyönüne basılır ve vücut ağırlığısağa aktarılır

(Bkz. Şekil 3.1054). 6.birim zamanda ise sağayak pençesi üzerinde sekilerek , sol

ayağın gidişyönüne doğru (vücut merkezi gösterecek şekilde) hareketi sağlanır. 7.

birim zamanda havadaki sol ayak , sağın çaprazına doğru basılır ve 8. birim

zamanda sol üzerinde bir sekme daha yapılır (Bkz. Şekil 3.1055 , 3.1056).
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Şekil 3. 1054. Berzi 4 Şekil 3. 1055. Berzi 5 Şekil 3. 1056. Berzi 6

Havadaki sağayak 9.birim zamanda sol ayağın yanına basılır , sol ayak

kalktığında 10. birim zamanıoluşturan sekme gerçekleşir (Bkz. Şekil 3.1057 ,

3.1058) Bu sekme ile vücut ters yöne (90 derece) döner (Bkz. Şekil 3.1059).

Şekil 3. 1057. Berzi 7 Şekil 3. 1058. Berzi 8 Şekil 3. 1059. Berzi 9

11. birim zaman sol ayağın ters yöne doğru basılmasıile başlar. Aynıbirim

zaman içinde birbirlerine eşit sol tam adım ve sağpençe adımıbasılırken, 12.birim

zamanda tekrar sol şeklinde üç adım basma karşımıza çıkar (Bkz. Şekil 3.1060 ,

3.1061 , 2.1062). 13 ve 14.birim zamanlar, 11 ve 12 ‘de yapılan sıralamanın simetriği

şeklinde olup aralarındaki fark sağbaşlangıçlıolmasıve 2 yarıdeğerli sağve sol

pençe ile tam değerli sağbasma biçiminde gerçekleşmesidir.

Şekil 3. 1060. Berzi 10 Şekil 3. 1061. Berzi 11 Şekil 3. 1062. Berzi 12
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15.birim zamana başlarken sağ ayak üzerindeki vücut gidiş yönünü

göstermektedir. Havadaki sol ayak 15. birim zamanda basılırken , 16. birim zamanda

sol üzerinde bir sekme gerçekleştirilir ve vücut 90 derece merkeze dönecek şekilde

başlangıçtaki konumuna geri döndürülür (Bkz. Şekil 3.1063 , 3.1064 , 3.1065).

Şekil 3. 1063. Berzi 13 Şekil 3. 1064. Berzi 14 Şekil 3. 1065. Berzi 15

Kollar, ilk 5 birim zaman süresince arkadan öne , düzenli bir biçimde

omuzlardan sallanıp geri çekilir (Bkz. Şekil 3.1051 , 3.1052 , 3.1053). 6.birim

zamanda dönüşile birlikte sağkol arkada sırtta ve sol önde, serçe parmaklar tutulu

vaziyette harekete devam ederler (Bkz. Şekil 3.1059 , 3.1060). 8. birim zamanda ise

vücudun döndürülmesi ile tekrar öne geri sallanırlar (Bkz. Şekil 3.1065).

3.2.9.4. Bışaro

Toplam 8 birim zamandan oluşan hareket cümlesi sol ayakla başlar. Kollar ,

dirseklerden kırık ve yere paralel biçimde , vücudun her iki yanında birleşik vaziyette

ellerin parmaklardan kenetlenmesi biçiminde tutulur.

Hareket cümlesinin 1. zamanında sol ayak öne doğru basılarak vücut ağırlığı

sola aktarılır ve sağayak topuktan pençeye kaldırılır (Bkz. Şekil 3.1066). Bu esnada

belden öne doğru bir eğilme de gözlenir. 2.birim zamanda ise yaylanma ile birim

zaman tamamlanır. 3. birim zamanda boştaki sağayak geriye doğru basılarak bu defa

sol ayak topuktan pençeye kaldırılır (Bkz. Şekil 3.1067). Bu anda öne eğik olan

vücut tam ters yönde geriye yatar. 4.birim zamanda sol ayak öne basılarak vücut

ağırlığı, belden eğilerek sol bacak üzerine aktarılır (Bkz. Şekil 3.1068). Bu anda

sağayak boşta ve yerden biraz yukarıdadır. 5.birim zamanda sağayağın geriye

basılmasıile sol ayak önde havaya kalkar ve vücut ağırlığıyeniden sağbacağa

aktarılır (Bkz. Şekil 3.1069). 6. birim zaman 5. birimin devamıdır ve bu anda sağ



170

ayağın basılmasıile yukarıkaldırılmışolan sol ayak , sağüzerinde yapılan bir sekme

ile biraz daha yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1070).

Şekil 3. 1066. Bışaro 1 Şekil 3. 1067. Bışaro 2 Şekil 3. 1068. Bışaro 3

Şekil 3. 1069. Bışaro 4 Şekil 3. 1070. Bışaro 5

7. birim zamanda , yukarıhamle yapan sol ayak yerdeki sağayağın hemen

önüne topuk üzerinde basılır. Topuğun yere basmasıile aynıanda vücutta ,

yukarıdan aşağıyönlü yaylanma gözlenir. Bu konumda iken vücut ağırlığıher iki

bacak üzerinde eşit dağılımdadır (Bkz. Şekil 3.1071 , 3.1072). 8.birim zaman bir

önceki birimde yapılan yaylanmaların devamınıiçerir. Bu birim zaman içinde 7.

birim zamandaki yaylanmanın yarıdeğerinde iki eşit yaylanma karşımıza çıkar.

Vücudun konumu ve duruşşekli değişmez iken , gerideki sağayak ve topuk

üzerindeki sol bacak yukarıdan aşığıçekilmek sureti ile iki küçük yaylanma daha

yapılarak hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1073).
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Şekil 3. 1071. Bışaro 6 Şekil 3. 1072. Bışaro 7 Şekil 3. 1073. Bışaro 8

Bışaro oyunu sağa doğru dairesel merkezli yürünerek ve devamında bir

noktada sabitlenerek oynanır. Her iki durumda da hareket cümleleri aynıdır. İki

bölüm arasındaki fark , sağa yürürken 3. ve 4. birim zamanların gidişyönüne doğru

adım almaşeklinde hareketli olmalarıdır ( Bkz. Şekil 3.1074 , 3.1075 , 3.1076 ).

Şekil 3. 1074. Bışaro 9 Şekil 3. 1075. Bışaro 10 Şekil 3. 1076. Bışaro 11

3.2.9.5. Segavi

Hareket cümlesi toplam 16 birim zamanlıdır. Sağa doğru dairesel merkezli

yürüme ile oynandığıgibi sabit bir noktada da oynanabilir. Kollar; dirseklerden kırık,

serçe parmaklarda tutulacak biçimde vücudun her iki yanında birleştirilir. Tüm birim

zamanlar boyunca omuzlardan aşağıyaylanmalara paralel olarak sallanırlar.

1.birim zamanda sağayak gidişyönüne basılarak vücut ağırlığısağa aktarılır

ve sol boşa çıkar. Birim zaman içinde harekete paralel olarak yaylanma da

gerçekleşir. 2.birim zamanda ise aynınoktada ikinci yaylanma yapılır ve sol ayak

yavaşça kaldırılır (Bkz. Şekil 3.1077 , 3.1078). 3.birim zamanda geride kalan sol

ayak sağayağın yanına basılır ve vücut ağırlığıyeniden dengelenir (Bkz. Şekil

3.1079). 4. birim zamanla beraber eşit iki yaylanma hareket boyunca devam eder.
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Şekil 3. 1077. Segavi 1 Şekil 3. 1078. Segavi 2 Şekil 3. 1079. Segavi 3

5. ve 6. birim zamanlar ile 7. ve 8. birim zamanlar ilk 4. birim zamanın aynı

sıra ile tekrarıniteliğindedir (Bkz. Şekil 3.1077 , 3.1078 , 3.1079). 9.birim zamanla

birlikte başlangıç adımıyön değiştirerek sol başlangıç olarak değişir. 3. birim

zamandaki basma ile aynıkarakterdeki yeni bir sol ayak basma 10. birim zamanda

ki yaylanma ile birleşerek bu defa bulunulan noktanın gerisine gerçekleşir (Bkz.

Şekil 3.1080). 11.birim zamanda ise bu defa sağayak , tıpkı1. birim zamanda olduğu

gibi gidişyönüne doğru (Bkz. Şekil 3.1081 , 3.1082) , 12. birim zamandaki bir

yaylanma hareketi ile tamamlanarak basma hareketini gerçekleştirir.

Şekil 3. 1080. Segavi 4 Şekil 3. 1081. Segavi 5 Şekil 3. 1082. Segavi 6

13. birim zamana başlarken sol ayak geride , sağayak ise gidişyönüne doğru

soldan biraz açık durumda iken , 13.birim zamanla birlikte gerideki sol ayak sağ

ayağın yanına basılarak her iki ayak birleştirilir (Bkz. Şekil 3.1083 , 3.1084). 14.

birim zamanda aynınoktadaki bir yaylanma ile hareket tamamlanır. 15.birim

zamanla sağayak kaldırılıp yeniden basılarak vücut ağırlığıeşit olarak dengelenir ve

16. birim zamandaki yaylanma ile hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1085).
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Şekil 3. 1083. Segavi 7 Şekil 3. 1084. Segavi 8 Şekil 3. 1085. Segavi 9

3.2.9.6. Sorani

Hareket cümlesi 4’er birim zamanlı5 parçadan , toplam 20 eşit birim

zamandan oluşur. Kollar her iki yanda ellerin kenetlenmesi şeklinde tutulur. Oyuna

başlarken sol ayak sağın önüne basılır ve ilk iki parçada önde kalır. İlk iki parça sağa

ve sola düz çizgi , kalan üç parça ise öne ve geriye çizgi düzeninde oynanır.

Birinci ve ikinci parçalar aynıhareket yapısının kullanıldığıkısımlardır.

Birinci parça 1.birim zamanda sol ayağın öne ve gidişistikameti olan sağtarafa

vücudu çevirmeden basılmasıile başlar (Bkz. Şekil 3.1086). 2 birim zamanda ise bu

defa gerideki sağayak konumunu bozmadan gidişyönüne basılır (Bkz. Şekil 3.1087 ,

3.1088). 1. zamanda sol basılırken ağırlık sola aktarılır, 2.zamanda ise simetrik

olarak sağa geçer ve sol boşa çıkarılır. 3. ve 4. birim zamanlarda da 1. ve 2. birim

zamanlar aynen tekrar edilir ve ilk parça 4. birim zamanla tamamlanır.

Şekil 3. 1086. Sorani 1 Şekil 3. 1087. Sorani 2 Şekil 3. 1088. Sorani 3

Burada önemli sayılacak hareket biçimlerinden biri , her birim zamanda iki

kez tekrarlanan yaylanmalardır. Ancak buradaki yaylanmalar, bilinen yukarıdan

aşağıyaylanmalardan farklıolarak , kırık olan dizlerin yukarıdan aşağıdeğil de
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arkadan öne itilip çekilmesi ile kendini gösterirler. Bu yaylanmalara paralel olarak

vücut , bütün olarak geriye ve öne eğilip kalkarak farklıbir görüntü oluşturmaktadır.

İkinci 4 birim zamanlıparçada ilk parçadan farklıolarak sola doğru hareket

vardır. 5.birim zamanda sol ayak sola doğru yönelerek öne basılırken , 6. birim

zamanda sağayak hareketi tamamlar (Bkz. Şekil 3.1089 , 3.1090 , 3.1091). 7. ve 8.

birim zamanlarda aynıbiçimde tekrarlanır . Burada da yaylanmalar söz konusudur.

Şekil 3. 1089. Sorani 4 Şekil 3. 1090. Sorani 5 Şekil 3. 1091. Sorani 6

Üçüncü parçada öndeki sol ayak 9. birim zamanın ilk yarıdeğerinde öne

basılır ve vücut ağırlığısola geçer. Diğer yarızamanda ise sağayak öne hareket

ettirilir. Buradaki yürüme esnasında sola ayak daima sağın önünde hareket eder (Bkz.

Şekil 3.1092 , 3.1093). 10.birim zamanda sol ayak bu defa tam zaman değerli öne

basmayıyapar ( sol bas , sağbas , sol bas şeklinde öne doğru üçleme şeklinde ) ve

ağırlık tekrar sola geçerek sağayak ise boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1094).

Şekil 3. 1092. Sorani 7 Şekil 3. 1093. Sorani 8 Şekil 3. 1094. Sorani 9

11.birim zamanda gerideki sağayak öne doğru çekilip sol ayağın önüne

pençe kısmından vurulup , 12.birim zamanda tekrar geriye çekilerek solun arkasına
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doğru basılır (Bkz. Şekil 3.1095 , 3.1096 , 3.1097). Bu noktada ağırlık soldan sağa

geçer ve sol ayak kaldırılır.

Şekil 3. 1095. Sorani 10 Şekil 3. 1096. Sorani 11 Şekil 3. 1097. Sorani 12

Dördüncü parçada havada kalan sol ayak 13. birim zamanda geriye basılır ve

bu defa sağayak önde kalacak şekilde atılır (Bkz. Şekil 3.1098). 14. birim zamanda

ise simetrik olarak sağayak geriye basılıp sol ayak atılarak hareket sürdürülür (Bkz.

Şekil 3.1099). 15. birim zamanda havadaki sol ayakla beraber vücut sağa doğru 90

derece döndürülür ve sol ayak yaylanarak yere basılır (Bkz. Şekil 3.1100). Ağırlık

yine soldadır ve sağboşa çıkar. 16. birim zamanda ise ağırlık sağa aktarılarak sağ

ayak üzerine basılır. Burada da yaylanmalar net bir biçimde gözlenmektedir.

Şekil 3. 1098. Sorani 13 Şekil 3. 1099. Sorani 14 Şekil 3. 1100. Sorani 15

Beşinci bölümde sol ayak yardımıile bulunulan noktanın soluna doğru 17.

birim zamanda sol ve sağolarak iki eşit basma ve 18. birim zamanda sol tam zamanlı

basma , yaylanmalarla gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.1101 , 3.1102 , 3.1103).
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Şekil 3. 1101. Sorani 16 Şekil 3. 1102. Sorani 17 Şekil 3. 1103. Sorani 18

9. birim zamanda ise yön değiştirilerek bu defa sağa doğru , havada kalan sağ

ayak yardımıile sağve sol olarak iki eşve yarızamanlıbasma , 20. birim zamanda

ise tam zamanlısağbasma yine yaylanmalar eşliğinde yapılır (Bkz. Şekil 3.1104 ,

3.1105 , 3.1106). 20. birim zamanda yapılan bu tam basma yardımıile vücut en

baştaki yönüne geri döndürülerek hareket cümlesi tamamlanır.

Şekil 3. 1104. Sorani 19 Şekil 3. 1105. Sorani 20 Şekil 3. 1106. Sorani 21

3.2.10. Muş

Hareket itibariyle oyunlar üç safhada oynanır: Ağır, hızlıve çok hızlı.

Muş'ta ağır oyunlar vardır ki, oyun esnasında başın üzerine bir tas su konulsa

dökülmez. Genellikle davul ve zurna eşlik sazlarıdır. Oyunlar soldan sağa oynandığı

gibi bazıbölgelerde sağdan sola ters olarak oynandığıda görülmüştür. Özellikle

Varto ilçesi bu bölgelerden biridir.

Muş’un bilinen oyunlarışunlardır ; Ağır govent , Koçeri, Yalkuşte , Silvanî ,

Karzanî , Tek Oyun , Kol Oyunu , Aşırma veya Yavşırma , Sektirme , Lemo, Ağır

Oyunu , Ayşoki , Berite , Çepike , Delilo , Garzani , Harkuşta , Hoşbilezik ,
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Memyane , Selimem , Sıviki , Şeyh İsmail , Yare , Botani , Solak , Şivan , Tamzara ,

Teşi , Zeyno , Girani , Hoşanki, Zıfkıro.

3.2.10.1. Yavşırma ya da Aşırma

4 birim zamanlıiki hareket cümlesi , serçe parmaklardan tutulup 90 derece

sağa dönülerek , dairesel merkezli yürüme ve sıralıçizgi formunda oynanır.

Birinci hareket cümlesi sol ayakla başlayan ve sağile simetrik olarak tekrar

edilen 4 birim zamanlıkısımdır. 1. birim zamanın ilk yarıdeğerinde sol ayak ile gidiş

yönüne, topuktan pençeye yayılan basma hareketi gerçekleştirilir (Bkz. Şekil

3.1107). Diğer yarızamanda vücut ağırlığısağbacak üzerine aktarılıp sağayak

pençesi üzerine basılır (Bkz. Şekil 3.1108). 2. birim zamanda ise yeniden sol ayak

üzerine basılarak sağayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1109). 3. birim zamanda sağ

ayakla , yarızamanlıolarak basılırken diğer yarızamanda sol ayak basılarak vücut

ağırlığıyön değiştirir (Bkz. Şekil 3.1110 , 3.1111). 4. birim zamanda ise yeniden sağ

ayak basılarak sol ayak boşa çıkarılır ve cümle tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1112).

Şekil 3. 1107. Yavşırma 1 Şekil 3. 1108. Yavşırma 2 Şekil 3. 1109. Yavşırma 3

Şekil 3. 1110. Yavşırma 4 Şekil 3. 1111. Yavşırma 5 Şekil 3. 1112. Yavşırma 6
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İkinci hareket cümlesi merkeze dönülmek sureti ile oynanan 4 birim zamanlı

bölümdür. Dairesel merkezli yürüme ya da sıralıdüz çizgi şeklinde oynanabilir. 1.

birim zamanda sol ayak yarızamanda merkeze doğru basılırken diğer yarızamanda

sağayak , sol ayağın gerisinde vücut ağırlığıaktarılmak sureti ile basılır (Bkz. Şekil

3.1113 , 3.1114). 2 birim zamanda ise yeniden sol ayak üzerine basılarak sağayak

boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1115).

Şekil 3. 1113. Yavşırma 7 Şekil 3. 1114. Yavşırma 8 Şekil 3. 1115. Yavşırma 9

Üçüncü birim zamanda , sağayak tabanıgeriye doğru basılır ve sol ayak

dizden yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1116). 4. birim zamanda yerdeki sağayak

üzerindeki bir sekme ile hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1117 , 3.1118).

Hareket cümlesi boyunca kollar dairesel çevirmelerle beraber sallanırlar.

Şekil 3. 1116. Yavşırma 10 Şekil 3. 1117. Yavşırma 11 Şekil 3. 1118. Yavşırma 12

3.2.10.2. Ağırbar

16 birim zamanlıiki hareket cümlesi karşımıza çıkar. Kollar her iki yanda

birleşik vaziyette , ellerin kenetlenmesi ile oynanır. Sıralıdüz çizgi formunda

bulunulan noktada ,öne ve geriye adım alma şekillerinde oynanır.
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Birinci hareket cümlesi 16 birim zamanlıve başlangıç noktasında sabit

olarak oynanan bölümdür. İlk 8 birim zaman ayak atma kalan 8 birim zaman ise

çekme şeklindedir. 1. birim zamanda sağayak yana doğru basılırken 2. birim

zamanda sol ayak sol ayak çekilip havada kalacak şekilde bırakılır (Bkz. Şekil

3.1119). 3. birim zamanda simetrik olarak bu defa havadaki sol ayak basılırken , 4.

birim zamanda aynışekilde bu defa sağayak yukarıçekilip , havada kalacak şekilde

bırakılır (Bkz. Şekil 3.1120 , 3.1121). 5.ve 6. birim zamanlar aynışekli ile 1 ve 2.

birim zamanın tekrarıdır (Bkz. Şekil 3.1119). 7. birim zamanda ise havadaki sol

ayak pençesi öne doğru vurulup çekilirken , 8. birim zamanda ise havada kalacak

şekilde yukarıdan aşağıbırakılır (Bkz. Şekil 3.1122 , 3.1123 , 3.1124 ).

Şekil 3. 1119. Ağırbar 1 Şekil 3. 1120. Ağırbar 2 Şekil 3. 1121. Ağırbar 3

Şekil 3. 1122. Ağırbar 4 Şekil 3. 1123. Ağırbar 5 Şekil 3. 1124. Ağırbar 6

9. birim zamanda öne uzatılmışvaziyette bekleyen sol ayak , belden eğilmek

sureti ile dizlerin geriye çekilmesi ile beraber sağayağın yanına basılır (Bkz. Şekil

3.1125 , 3.1126). 10. birim zamanda vücut düzeltip sağbacak dizden kırılarak

yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1127). 11. birim zamanda simetrik olarak sağayak

belden eğilmek sureti ile basılır ve aynışekilde 12. birim zamanda bu defa sol bacak

dizden yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1128 , 3.1129 , 3.1130). 13 , 14 , 15 ve 16. birim

zamanlarda 9 ve 12. birim zamanlar arasıaynen tekrarlanır.
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Şekil 3. 1125. Ağırbar 7 Şekil 3. 1126. Ağırbar 8 Şekil 3. 1127. Ağırbar 9

Şekil 3. 1128. Ağırbar 10 Şekil 3. 1129. Ağırbar 11 Şekil 3. 1130. Ağırbar 12

İkinci hareket cümlesi 16 birim zamandan oluşur. İlk 8 birim zamanda öne ya

da geriye adım alınır. 1. birim zamanda sağayak basılırken 2. birim zamanda sol

ayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1131). 3. birim zamanda bu defa sol ayak basılırken

sağayak 4. birim zamanda hazırlık olarak çekilir (Bkz. Şekil 3.1132 , 3.1133). 5 ve

6. birim zamanlar 1 ve 2’nin tekrarışeklindedir. 7. birim zamanda ise önde , havada

bekleyen sol ayak yere vurulup 8. birim zamanda geriye çekilir (Bkz. Şekil 3.1134 ,

3.1135 , 3.1136). Kalan 8 birim zaman (9 ve 16 . birim zaman aralığı) ilk hareket

cümlesinin son 8 birim zamanıile aynıniteliktedir (Bkz. Şekil 3.1125, 3.1130 arası).

Aynıadım yapısıkullanılarak geriye yürüme de gerçekleştirilir.

Şekil 3. 1131. Ağırbar 13 Şekil 3. 1132. Ağırbar 14 Şekil 3. 1133. Ağırbar 15
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Şekil 3. 1134. Ağırbar 16 Şekil 3. 1135. Ağırbar 17 Şekil 3. 1136. Ağırbar 18

3.2.10.3. Meryeme

16 ve 14 birim zamanlıiki hareket cümlesinden oluşur. Serçe parmaklardan

tutulmak sureti ile , sıralıolarak sağa ve sola yürüme şeklinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi 16 birim zamanlıdır. İlk 4 birim zamanda sırasıile

sağ, sol, sağve sol ayaklar bulunulan noktada basılırken kollar soldan sağa , havada

daire çizecek şekilde , 2 birim zamanlıiki çevirmeyi gerçekleştirir (Bkz. Şekil 3.113,

3.1145 arası).

Şekil 3. 1137. Meryeme 1 Şekil 3. 1138. Meryeme 2 Şekil 3. 1139. Meryeme 3

Şekil 3. 1140. Meryeme 4 Şekil 3. 1141. Meryeme 5 Şekil 3. 1142. Meryeme 6
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Şekil 3. 1143. Meryeme 7 Şekil 3. 1144. Meryeme 8 Şekil 3. 1145. Meryeme 9

5. birim zamanda vücut sola çevrilerek sağ ayak , topuğu üzerindeki

yaylanma ile gidişyönüne basılır (Bkz. Şekil 3.1146 , 3.1147). 6. birim zamanda sol

ayak ve hemen ardından 7. birim zamanda sağayak basmalar gerçekleşirken (Bkz.

Şekil 3.1148 , 3.1149 , 3.1150) , 8. birim zamanda sol ayak geriye basılır ve gidiş

sonlanır (Bkz. Şekil 3.1151). Aynıanda kollarda da öne doğru çevirme gerçekleşir.

9. birim zamanda sağayak geriye çekilerek basılırken (Bkz. Şekil 3.1152) , yön

değiştirmek sureti ile , 10. birim zamanda sol ayak basılır (Bkz. Şekil 3.1153 ,

3.1154). Kollar arkadan öne doğru adımlara paralel olarak sallanır. 11. birim

zamanda sağayak karşıya bakacak şekilde basılıp ,12. birim zamanda sol ayağın

basılmasıile iki ayak birleştirilir (Bkz. Şekil 3.1155 , 3.1156 , 3.1157).

Şekil 3. 1146. Meryeme 10 Şekil 3. 1147. Meryeme 11 Şekil 3. 1148. Meryeme 12

Şekil 3. 1149. Meryeme 13 Şekil 3. 1150. Meryeme 14 Şekil 3. 1151. Meryeme 15
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Şekil 3. 1152. Meryeme 16 Şekil 3. 1153. Meryeme 17 Şekil 3. 1154. Meryeme 18

Şekil 3. 1155. Meryeme 19 Şekil 3. 1156. Meryeme 20 Şekil 3. 1157. Meryeme 21

13. birim zamanda kolların sallanmasıile sol ayak öne basılıp , yaylanmak

sureti ile 14. birim zamanın sonuna kadar burada tutulur (Bkz. Şekil 3.1158). 15.

birim zamanda sol ayağın sağın yanına çekilmesi ve 16. birim zamanda sağayak

pençesinin çekilip vurulmasıile cümle tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1159 , 3.1160).

Şekil 3. 1158. Meryeme 22 Şekil 3. 1159. Meryeme 23 Şekil 3. 1160. Meryeme 24

İlk cümle ile benzer özellikler taşıyan 14 birim zamanlıikinci hareket

cümlesinde , 1. birim zamanda sola dönülerek sağayak ilk yarıdeğerde gidiş

yönüne basılırken , ikinci yarızamanda sol ayak basılır (Bkz. Şekil 3.1161 ,

3.1162). 2. birim zamanda tekrar sağayak basılarak vücut ağırlığıyön değiştirir

(Bkz. Şekil 3.1163). “Sağbas , sol bas , sağbas” üçlemesi 3. ve 4. birim zamanlarda
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“sol bas , sağbas , sol bas” şeklinde yön değiştirir (Bkz. Şekil 3.1164 , 3.1165 ,

3.1166 ).

Şekil 3. 1161. Meryeme 25 Şekil 3. 1162. Meryeme 26 Şekil 3. 1163. Meryeme 27

Şekil 3. 1164. Meryeme 28 Şekil 3. 1165. Meryeme 29 Şekil 3. 1166. Meryeme 30

5. birim zamandan itibaren 14. birim zaman kadar olan kısım , birinci hareket

cümlesinin 7. birim zamanından itibaren devam eden (16. birim zaman kadar olan

kısım) 10 birim zamanlık bölümün tekrarıdır (Bkz. Şekil 3.1148 , 3.1160 arası).

3.2.10.4. Pericane

10 , 16 ve 26 birim zamanlıüç hareket cümlesinden oluşur. Serçe

parmaklardan tutularak , sıralışekilde öne ve geriye yürüme şeklinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi 10 birim zamanlıöne çıkışadım sıralamasından

meydana gelir. 1. birim zamanın ilk yarıdeğerinde sol ayak öne doğru basılırken ,

diğer yarıdeğerde vücut ağırlığısağa aktarılmak sureti ile sağayak basılır (Bkz.

Şekil 3.1167 , 3.1168 ). 2. birim zamanda yeniden sol ayak basılarak “ sağbas , sol

bas , sağbas” şeklindeki üçleme tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1169). 3 ve 4. birim

zamanlarda ise simetrik olarak sol basma başlangıçlı, “ sol bas , sağbas , sol bas”
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şeklindeki üçleme yapılır. Aynıanda kollarda öne doğru çevrilerek sallanır (Bkz.

Şekil 3.1170 , 3.1171 , 3.1172 ).

Şekil 3. 1167. Pericane 1 Şekil 3. 1168. Pericane 2 Şekil 3. 1169. Pericane 3

Şekil 3. 1170. Pericane 4 Şekil 3. 1171. Pericane 5 Şekil 3. 1172. Pericane 6

5. birim zamanda kollarla beraber , sol ayak pençesi öne uzatılıp 6. birim

zamanda yine kollarla geriye çekilirken (Bkz. Şekil 3.1173 , 3.1174) , 7. birim

zamanda bu defa sağayak pençesi kollarla beraber öne uzatılıp 8. birim zamanda

geri çekilir (Bkz. Şekil 3.1175, 3.1176). 9. birim zamanda sol ayak yukarıçekilip

basılır ve bu basma 10. birim zamanda da devam eder (Bkz. Şekil 3.1176 , 3.1178).

Şekil 3. 1173. Pericane 7 Şekil 3. 1174. Pericane 8 Şekil 3. 1175. Pericane 9
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Şekil 3. 1176. Pericane 10 Şekil 3. 1177. Pericane 11 Şekil 3. 1178. Pericane 12

İkinci hareket cümlesi 16 birim zamanlıdır. İlk 6 birim zamanda birinci

hareket cümlesinin ilk 6 birim zamanıaynen uygulanır (Bkz. Şekil 3.1170 , 3.1174

arası). 5. birim zamanda öne çıkarılan sol ayak pençe ucu , 6. birim zamanda geriye

çekilirken vücut 90 derece sağa döndürülür ve geriye gidiş başlar (Bkz. Şekil

3.1179 , 3.1180). 7. birim zamanda sağayak sola açılıp yere vurulduktan sonra, 8.

birim zamanda sol ayağın yanına çekilir (Bkz. Şekil 3.1181 , 3.1182). Aynıyapı9

ve 10. birim zamanlarda da tekrar edilir (Bkz. Şekil 3.1183 - 3.1184).

Şekil 3. 1179. Pericane 13 Şekil 3. 1180. Pericane 14 Şekil 3. 1181. Pericane 15

Şekil 3. 1182. Pericane 16 Şekil 3. 1183. Pericane 17 Şekil 3. 1184. Pericane 18

11 ve 12. birim zamanlar kollar bırakılmaksızın geriye dönülmek sureti ile ,

geri yürüme adımlarının gerçekleştirildiği bölümlerdir. “Sağbas , sol bas , sağbas”
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şeklindeki sağayak başlangıçlıiki birim zamanlık üçleme adımını(Bkz. Şekil

3.1185 , 3.1186 , 3.1187) 13 ve 14. birim zamanlarda simetrik olarak sol ayak

başlangıçlı“sol bas , sağbas , sol bas” şeklindeki adımlar takip eder (Bkz. Şekil

3.1188 , 3.1189 , 3.1190).

Şekil 3. 1185. Pericane 19 Şekil 3. 1186. Pericane 20 Şekil 3. 1187. Pericane 21

Şekil 3. 1188. Pericane 22 Şekil 3. 1189. Pericane 23 Şekil 3. 1190. Pericane 24

15. birim zamanda sağ ayak basılarak vücut döndürülür ve 16.birim

zamandaki sol basma ile cümle tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1191 , 3.1192 , 3.1193).

Şekil 3. 1191. Pericane 25 Şekil 3. 1192. Pericane 26 Şekil 3. 1193. Pericane 27

26 birim zamanlıüçüncü hareket cümlesi de ikinci hareket cümlesi gibi , ilk

6 birim zamanınıbirinci cümleden alır (Bkz. Şekil 3.1170 , 3.1174 arası) . 5 ve 6.
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birim zamanlardaki sağa dönüşün ardından , 7. birim zamanda sağayak açığa basılıp

(Bkz. Şekil 3.1194 , 3.1195) , 8. birim zamanda geri çekildiğinde sol ayak yukarı

kaldırılır (Bkz. Şekil 3.1196 , 3.1197). Sol ayak 9. birim zamanda yukarıdan aşağı

basılır ve 10. birim zamanın sonunda yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1198 , 3.1199)

Şekil 3. 1194. Pericane 28 Şekil 3. 1195. Pericane 29 Şekil 3. 1196. Pericane 30

Şekil 3. 1197. Pericane 31 Şekil 3. 1198. Pericane 32 Şekil 3. 1199. Pericane 33

11. birim zamanda havadaki sol ayak basılır ve hemen ardından 12. birim

zamanda sol ayak üzerinde bir sekme hareketi gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.1200 ,

3.1201 , 3.1202 , 3.1203). 13. birim zamanda havadaki sağayak basılır ve 14. birim

zamanın sonunda yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1204 , 3.1205).

Şekil 3. 1200. Pericane 34 Şekil 3. 1201. Pericane 35 Şekil 3. 1202. Pericane 36
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Şekil 3. 1203. Pericane 37 Şekil 3. 1204. Pericane 38 Şekil 3. 1205. Pericane 39

15. birim zamandan itibaren simetrik olarak havadaki sağayak basılır ve

hemen ardından 16. birim zamanda sağayak üzerinde bir sekme hareketi

gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.1206) . 17. birim zamanda havadaki sol ayak basılır ve

18. birim zamanın sonunda yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1207 , 3.1208) 19 , 20 , 21 ve

22. birim zamanlar 11 ve 14. birim zaman aralığının tekrarıdır (Bkz. Şekil 3.1200,

3.1204 arası). 23. birim zamanda sağayak basılarak vücut karşıya döndürüldükten

sonra 24. birim zamanda aynıayak üzerinde sekme hareketi daha gerçekleştirilir

(Bkz. Şekil 3.1209 , 3.1210). 25. birim zamanda basılan havadaki sol ayak 26. birim

zamanın sonuna kadar basılıtutulur (Bkz. Şekil 3.1211).

Şekil 3. 1206. Pericane 40 Şekil 3. 1207. Pericane 41 Şekil 3. 1208. Pericane 42

Şekil 3. 1209. Pericane 43 Şekil 3. 1210. Pericane 44 Şekil 3. 1211. Pericane 15
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3.2.10.5. Koçeri

Ellerden kenetlenmek sureti ile sıralıdüz çizgi formunda , bulunulan noktada

öne ya da geriye yürünerek oynanan oyundur.

6 birim zamanlıbirinci hareket cümlesi diz kırma ve yaylanmalarla oynanır.

1. birim zamanda yarızamanla eşdeğer iki kısa diz kırmayı2. birim zamanda , birim

zamana eşdeğer uzun diz kırma takip eder ve üçleme yapılır (Bkz. Şekil 3.1212 ,

3.1213 , 3.1214 ). Aynıyapı3 ve 4. birim zamanlarda tekrarlanırken 5 ve 6. birim

zamanlarda birim zamana eşdeğer iki uzun diz kırma ile cümle tamamlanır.

Şekil 3. 1212. Koçeri 1 Şekil 3. 1213. Koçeri 2 Şekil 3. 1214. Koçeri 3

İkinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıdır. 1. birim zamanda sağayak, 2.

birim zamanda sol ayak basıldıktan sonra , 3. birim zamanda sağayak yeniden

basılırken her iki dizden aşağıya doğru kırılma gerçekleştirilir ( Bkz. Şekil 3.1215 ,

3.1216 , 3.1217 , 3.1218). 4. birim zamanda dizler düzeltilerek vücut yukarıçekilir

(Bkz. Şekil 3.1219). 5. birim zamanda vücut ağırlığısağtarafa aktarılarak sol ayak

yukarıçekilir ve yere vurulur (Bkz. Şekil 3.1220 , 3.1221 , 3.1222). 6. birim

zamanda aynıayak öne basılarak hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1223).

Şekil 3. 1215. Koçeri 4 Şekil 3. 1216. Koçeri 5 Şekil 3. 1217. Koçeri 6
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Şekil 3. 1218. Koçeri 7 Şekil 3. 1219. Koçeri 8 Şekil 3. 1220. Koçeri 9

Şekil 3. 1221. Koçeri 10 Şekil 3. 1222. Koçeri 11 Şekil 3. 1223. Koçeri 12

6 birim zamanlıüçüncü hareket cümlesi geriden gelen sağayağın 1. birim

zamanda öne uzatılıp , 2. birim zamanda geri çekilmesi ile başlar (Bkz. Şekil 3.1224,

3.1225 , 3.1226). 3. birim zamandan 6. birim zamana kadar olan kısım ikinci hareket

cümlesinin tekrarıdır (Bkz. Şekil 3.1219 , 3.1201 ve 3.1223 arası).

Şekil 3. 1224. Koçeri 13 Şekil 3. 1225. Koçeri 14 Şekil 3. 1226. Koçeri 15

6 birim zamanlıdördüncü hareket cümlesi 1. birim zamanda sol ayağın öne

vurulup 2. birim zamanda geriye basılmasıile başlar (Bkz. Şekil 3.1227 , 3.1228).

3. birim zamana sağ , 4. birim zamanda sol ayaklar basılırlar (Bkz. Şekil 3.1229 ,

3.1230). 5. birim zamanda son olarak sağayak geriye basılırken 6. birim zamanda sol

ayak önde havada kalacak şekilde bırakılır Bkz. Şekil 3.1231 , 3.1232).
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Şekil 3. 1227. Koçeri 16 Şekil 3. 1228. Koçeri 17 Şekil 3. 1229. Koçeri 18

Şekil 3. 1230. Koçeri 19 Şekil 3. 1231. Koçeri 20 Şekil 3. 1232. Koçeri 21

Beşinci hareket cümlesi sol ayak topuğunun 1. birim zamanda sağayağın

yanına vurulup 2. birim zamanda öne basılmasıile başlar (Bkz. Şekil 3.1233 ,

3.1234). Belden eğik vaziyette oynanan oyunun 3. birim zamanında , geriden gelen

sağayak topuğu sol ayağın yanına , 4. birim zamanda ise açığına vurulur (Bkz.

Şekil 3.1235 , 3.1236). 5. birim zamanda sağayak sol ayağın yanına basılır ve vücut

belden dik bir konuma getirilir (Bkz. Şekil 3.1237 , 3.1238). Bu duruş6. birim

zaman boyunca da devam eder.

Şekil 3. 1233. Koçeri 22 Şekil 3. 1234. Koçeri 23 Şekil 3. 1235. Koçeri 24
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Şekil 3. 1236. Koçeri 25 Şekil 3. 1237. Koçeri 26 Şekil 3. 1238. Koçeri 27

Altıncıhareket cümlesi geri gelişesnasında kullanılan 6 birim zamanlı,

ikinci tip hareket cümlesidir. Dördüncü hareket cümlesi ile aynıkarakterli olarak ilk

4 birim zaman itibarıile benzer nitelikte olup , 5. birim zamanda sağayağın sol

ayağın yanına basılarak 6. birim zamanın sonuna kadar burada kalmasısağlanır.

3.2.11. Siirt

Siirt’te geleneksel oyunlar yörenin tarihsel ve doğal konumu ile ilintili olarak

zengindir. Yaşantının ve doğa koşullarının oyunlarıetkilediği belirgindir. Siirt

çevresinde çok değişik mahalli oyunlara rastlanır. Karakteristik olarak güneydoğu

halaylarının genel özelliklerini taşırken hemen hemen her ilçede ayrıbir oyun çeşidi

görmek mümkündür. Oyunlarda davul-zurna ve tef kullanılmaktadır. Ayrıca,

"Mıtrıp" denilen yerli çingenelerin kullandığı, dut ağacından yapılan bir nevi

kemençe vardır. Bu kemençelerin telleri at kuyruğundan özel surette yapılmaktadır.

Siirt'te oynanan oyunlar : Şeyhani , Mirani , Kızlar (Gelin götürme oyunu) ,

Temur Ağa , Şoro , Kartal oyunu, Üç ayak , Lorke, Çaçan , Nöbet , Güci oyunu ,

Yadesta , Nanet , Belite , Vaynana , Süleymaniye , Dilo dilo , Segavi , Kasap ,

Botani , Dellocan , Hırpani , Meyroke , Garzani , Karakıştani , Papure , Dört ayak ,

Gazeli , Türkani , Şirvan , Mirani , Süvik, Roşkani , Könenjer.

3.2.11.1. Bablekan

Hareket cümlesi 10 birim zamanlıdır. Başlangıç anında kollar dirseklerden

kırık ve yere paralel biçimde , vücudun her iki yanında birleştirilir. Birleşme serçe

parmaklar yardımıile yapılır. Çizgi formunda öne ve geriye gidilerek oynanır.
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Oyun 1. birim zamanda sol ayağın, bulunduğu noktaya , yukarıdoğru

çekildikten sonra , aynızaman içinde ayak pençesinden yere doğru vurulmasıve

sonrasında , 2. birim zamanda öne doğru basılmasıile başlar (Bkz. Şekil 3.1239 ,

3.1240 , 3.1241). Vücut ağırlığısistemli bir biçimde önce sağa daha sonra sol

aktarılmaktadır. Bu sıralama diğer birim zamanlarda da aynışekilde birbirini takip

eder. 3. birim zamanda geriden gelerek havada hazır bekleyen sağayak simetrik

bir davranışla , pençeden yere , sol ayağın yanına vurulup , 4. birim zamanda aynı

şekilde öne doğru basılır (Bkz. Şekil 3.1242 , 3.1243 , 3.1244).

Şekil 3.1239 . Bablekan 1 Şekil 3.1240 . Bablekan 1 Şekil 3.1241 . Bablekan 3

Şekil 3.1242 . Bablekan 4 Şekil 3.1243 . Bablekan 5 Şekil 3.1244 . Bablekan 6

5. birim zamanda , geriden gelen sol ayak aynıdavranışla , pençe kısmıile

sağ ayağın yanına vurulduktan sonra , öne doğru olan hareketler dizisi

sonlandırılarak basma hareketini , 6. birim zamanda geriye doğru gerçekleştirir.

Basma pençeden başlayarak tabana yayılan bir yumuşatma ile yapılır (Bkz. Şekil

3.1245 , 3.1246 , 3.1247).

6 birim zamanlık bölüm esnasında birim zamanlara eşdeğer yaylanmalar da

hareketler boyunca devam eder. Vücut dizlerden kırık tutularak yukarıdan aşağı

yaylanmalar gerçekleştirilir. Her iki yanda birleşik ve yere paralel tutulan kollar ilk 4
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birim zamanda, yaylanmalara paralel olarak havada dairesel küçük çevirmeler

yaparlar. 5. birim zamandaki son vuruşta bu çevirme güçlü bir şekilde yapılır ve

havada daha büyük bir daire çizen kollar 6. birim zamanda, ayakla birlikte önce

yere doğru kırılmadan düzeltilip daha sonra geriye çekilirler.

Şekil 3.1245 . Bablekan 7 Şekil 3.1246 . Bablekan 8 Şekil 3.1247 . Bablekan 9

7. birim zamanda sağayak geriye doğru , sol ayağıda geçerek pençeden

tabana basılır. Gerideki sol ayak , sağın basılmasıanında yaylanma biçiminde bir

sekme yapar. Sağayak basılırken vücut sol ayak yardımıile yukarıdoğru kaldırılır

ve sağayakla dengelenir (Bkz. Şekil 3.1248 , 3.1249 , 3.1250). 6.birim zamanda

geriye çekili olan kollar , 7. birim zamanda sağayağın geriye basılmasına zıt olarak,

omuzlardan düz bir şekilde öne doğru sallanır. 8. birim zamanda , sağayağın önünde

bekleyen sol ayak , geriye doğru yine pençeden tabana yayılan yeni bir basma

hareketini gerçekleştirir. Aynıanda 7. birim zamanda öne çıkarılan kollar

omuzlardan sallanarak geriye doğru çekilir (Bkz. Şekil 3.1251 , 3.1252 , 3.1253).

Şekil 3.1248 . Bablekan 10 Şekil 3.1249 . Bablekan 11 Şekil 3.1250 . Bablekan 12
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Şekil 3.1251 . Bablekan 13 Şekil 3.1252 . Bablekan 14 Şekil 3.1253 . Bablekan 15

9. birim zamanda sağayak gerideki sol ayağın yanına basılarak iki ayak

birleştirilir. Bu anda vücut ağırlığısağa aktarılıp sol ayak boşa çıkarılırken yaylanma

sağbacak üzerinde devam eder (Bkz. Şekil 3.1254 , 3.1255). 10 birim zamanda yine

aynı noktada sağ üzerinde vücut yaylanarak hareket cümlesi tamamlanır.

Yaylanmaya paralel olarak gerideki kollar dirseklerden kırılıp yavaşça kaldırılarak

her iki yanda birleştirilirler (Bkz. Şekil 3.1256 , 3.1257 , 3.1258 , 3.1259).

Şekil 3.1254 . Bablekan 16 Şekil 3.1255 . Bablekan 17 Şekil 3.1256 . Bablekan 18

Şekil 3.1257 . Bablekan 19 Şekil 3.1258 . Bablekan 20 Şekil 3.1259 . Bablekan 21
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3.2.11.2. Çaçan

Hareket cümlesi 4’er birim zamanlı3 parçadan meydana gelmektedir. Kollar

iki yanda ve ellerden kenetlenerek , çizgi formunda öne ve geri gidilerek oynanır.

Birinci parçanın ilk birim zamanısağayağın , yarızamanda yukarıçekilip ,

pençeden tabana yayılan basma hareketini gerçekleştirmesi ile başlar (Bkz. Şekil

3.1260 , 3.1261). Diğer yarızamanda ise aynıkarakterli basma hareketini boştaki

sol ayak yaparak 1. birim zaman tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1262 , 3.1263). 2. birim

zaman tıpkı1. zamanın ilk yarıdeğerindeki gibi sağayağın tekrar basılmasıile

başlar. Ancak bu basma birim zamanla eşdeğer zamanlıolup , sağayak basılırken

boşta kalan sol ayak önce dizin kırılmasıile kalçadan yukarıdoğru çekilir ve öne

doğru bir çevirme yapacak şekilde havada tutulur (Bkz.Şekil 3.1264 , 3.1265).

Şekil 3.1260 . Çaçan 1 Şekil 3.1261 . Çaçan 2 Şekil 3.1262 . Çaçan 3

Şekil 3.1263 . Çaçan 4 Şekil 3.1264 . Çaçan 5 Şekil 3.1265 . Çaçan 6

3. birim zamanda havadaki sol ayak öne basılır ve sağayak yukarıkaldırılıp

dairesel çevirme ile sol ayağın yanına doğru indirilir (Bkz. Şekil 3.1266 , 3.1267,

3.1268). Yere değme noktasında tekrar geriye çekilerek 4. birim zamanın ilk yarı

değerinde , ilk bulunduğu noktaya basılır (Bkz. Şekil 3.1269 , 3.1270). Diğer yarı
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zamanda öndeki sol ayak sağayağın gerisine basılarak birim zaman tamamlanır

(Bkz. Şekil 3.1271). 3. ve 4. birim zamanlarda 2 ‘li yaylanmalar görülür.

. Şekil 3.1266 . Çaçan 7 Şekil 3.1267 . Çaçan 8 Şekil 3.1268 . Çaçan 9

Şekil 3.1269 . Çaçan 10 Şekil 3.1270 . Çaçan 11 Şekil 3.1271 . Çaçan 12

Hareket cümlesinin 2. parçası; önde kalan sağayağın 5. birim zamanda sol

ayağın yanına basılıp , aynıanda boşta kalan sol ayağın önce yukarıdaha sonra

havada çevrilerek yere değme noktasına kadar indirilmesi ile devam eder (Bkz. Şekil

3.1272 , 3.1273, 3.1274). Bu anda sağbacak üzerinde 2 eşit yaylanma da düzenli

olarak gerçekleştirilir.

Şekil 3.1272 . Çaçan 13 Şekil 3.1273 . Çaçan 14 Şekil 3.1274 . Çaçan 15
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6 , 7 ve 8. birim zamanlar , havada bekleyen sol ayak pençesinin , sağbacak

üzerinde iki eşit yaylanma ile , üç birim zamanda yere vurulmasıile devam eder. 6

ve 7. birim zamanlarda , her vuruştan sonra ayak yukarıdoğru çekilir ve tekrar

aşağıdoğru indirilir (Bkz. Şekil 3.1275 , 3.1276, 3.1277). 8. birim zamanda ise aynı

şekilde yere vurulan sol ayak, yukarıçekilmek yerine kalçadan , diz kırılmadan öne

doğru uzatılarak ikinci parça da tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1278 , 3.1279).

Şekil 3.1275 . Çaçan 16 Şekil 3.1276 . Çaçan 17 Şekil 3.1277 . Çaçan 18

Şekil 3.1278 . Çaçan 19 Şekil 3.1279 . Çaçan 20

3. parça , 9. birim zamanda önde ve havada uzatılarak bekleyen sol bacağın

kırılmadan geri çekilip basılmasıve sağbacağın öne uzatılmasıile devam eder

(Bkz. Şekil 3.1280 , 3.1281). Buna havada ayak değiştirme de diyebiliriz. Bu ayak

değiştirme hareketi 10. birim zamanın ilk yarısında da sol bacağın çıkarılmasıile

kesintisiz olarak devam eder (Bkz. Şekil 3.1282 , 3.1283). “Sağ, sol , sağ” şeklindeki

bu üçlemenin ardından kalan diğer yarızamanda sağayak aynışekilde geri çekilip

yere basılırken , sol ayak arkada diz bölgesinden kırık bir biçimde kalacak şekilde

birim zaman tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1284 , 3.1285 ).
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Şekil 3.1280 . Çaçan 21 Şekil 3.1281 . Çaçan 22 Şekil 3.1282 . Çaçan 23

Şekil 3.1283 . Çaçan 24 Şekil 3.1284 . Çaçan 25 Şekil 3.1285 . Çaçan 26

11. birim zamanda yere paralel olarak , dizden kırık bir biçimde havada

bekleyen sol ayak topuğu , kırık olan dizin tekrar düzeltilerek ayağın yere doğru

çekilmesi ile , yarızamanlıolarak iki kez dokundurulup çekilmek sureti ile yere

vurulur (Bkz. Şekil 3.1286 , 3.1287). 12. birim zamanda vurulup çekilerek havada

tutulan sol ayak sağayağın yanına , yukarıdan aşağıdizlerin yaylanmasıhareketi ile

birleştirilerek birim zaman tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1288).

Şekil 3.1286 . Çaçan 27 Şekil 3.1287 . Çaçan 28 Şekil 3.1288 . Çaçan 29
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3.2.11.3. Girani

Hareket cümlesi 5 ’er birim zamanlı4 parçadan oluşur . Kollar her iki yanda

dirseklerden kırılarak , serçe parmaklar yardımıile tutulur. Dairesel merkezli olarak

sağa doğru oynanır.

Birinci parçanın ilk iki birim zamanında sol ayak sağayağın üzerinden

aşarak çaprazına doğru ilerler. 1.birim zamanda sol ayak basma hareketini yaptığı

anda ağırlık da sola geçer ve aşağıyönde sol diz kırılır (Bkz. Şekil 3.1289 , 3.1290).

Sağayak geride ve havada iken bu defa kırılmanın tersine tekrar sol bacak düzelerek

2. birim zaman tamamlanır. Bu anda gerideki sağayak solun yanına gelerek yere

değme noktasına yakın bir mesafede basmaya hazır halde bekler (Bkz. Şekil 3.1291).

Başka bir deyişle 1. birim zamanda kırılma , 2. birim zamanda ise tekrar düzelme söz

konusudur. Kollar ise bu anda öne doğru yukarıdan aşağıyönde dairesel çevirme

hareketine başlar. 2. birim zamanda ise keskin bir şekilde geriye doğru çekilip

dairesel hareketini sürdürür.

Şekil 3.1289 . Girani 1 Şekil 3.1290 . Girani 2 Şekil 3.1291 . Girani 3

3. birim zamanda havadaki sağayak basılarak 4. birim zamanın sonuna dek

burada tutulur. Ağırlık yavaşça sağbacak üzerine aktarılarak 5. birim zamanda sol

ayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1292 , 3.1293 , 3.1294). 3 birim zaman içinde kol

aynıdairesel çevirmelere devam eder.
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Şekil 3.1292 . Girani 4 Şekil 3.1293 . Girani 5 Şekil 3.1294 . Girani 6

İkinci parça birkaç değişiklik dışında birinci parçanın tekrarıniteliğindedir.

Kol kullanışıtamamen aynıolan bu bölümde ilk 3 birim zamandaki (6, 7, 8) hareket

zinciri ayni biçimde tekrar edilir (Bkz. Şekil 3.1289 ve 3.1291 arası). 8. birim

zamanda sağ ayak birinci bölümden farklıolarak ağırlığıyüklenmeden yere

pençeden dokundurularak ve ağırlığın sol bacak üzerinde kalmasısüreci devam eder

(Bkz. Şekil 3.1295 ). 9. ve 10. birim zamanlar da devam eden bu dokunma hareketi

esnasında farklıolarak, 9. birim zamandan 10.birim zamana doğru yayılan hafif bir

diz kırma yapılır. 10. birim zamanda pençedeki sağayak geriye doğru çekilerek ,

bir sonraki bölüme hazır hale getirilir (Bkz. Şekil 3.1296 ).

Şekil 3.1295 . Girani 7 Şekil 3.1296 . Girani 8

Üçüncü cümle parçası11. birim zamanda , havada bekleyen sağayağın geriye

dizin kırılmasıile beraber basılmasıbiçiminde devam eder (Bkz. Şekil 3.1297). Bu

diz kırma 12. birim zamanda sol ayağın hemen sağın yanın çekilmesi ile düzeltilerek

her iki ayağın tekrar yan yana gelmesi sağlanır (Bkz. Şekil 3.1298). 13. birim

zamanda ayaklar konumlarınıkorumaya devam ederler. 14. birim zamanda vücut

ağırlığısola aktarılarak sağayak yukarıçekilir ve bu çekme 15. birim zamanın

sonuna dek yavaşça sürer (Bkz. Şekil 3.1299). Kol kullanma biçimi aynıdır.
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Şekil 3.1297 . Girani 9 Şekil 3.1298 . Girani 10 Şekil 3.1299 . Girani 11

Dördüncü cümle parçasıüçüncü parça ile aynıkarakterli olup 16 , 17 ve 18.

birim zamanlar aynıdüzende devam ederler. Aradaki fark , 19. birim zamanda vücut

ağırlığının sağa aktarılarak sol ayağın yukarıçekilmesidir. Bu çekilme aynıbiçimde

20. birim zamanın sonuna dek sürmektedir. Kollar yine aynınitelikte kullanılmıştır.

3.2.11.4. Halay

Hareket cümlesi 8 birim zamanlıdır. Kollar vücudun iki yanından sarkıtılır

ve serçe parmaklardan tutulur. Düz çizgi halinde , öne ve geriye yürüyerek oynanır.

1.birim zamanda sağ , 2. birim zamanda sol ve 3. birim zamanda ise sağ

ayak sırasıile üç adet basma (sağbas , sol bas , sağbas şeklinde) hareketi yapılır. Bu

esnada kollar ilki arkadan öne gelecek şekilde, “öne , geriye , öne” şeklinde

kırılmadan sallanır (Bkz. Şekil 3.1300 , 3.1301 , 3.1302). 3. birim zamandaki basma

adımının devamında 2. kol çıkarmayla beraber sol ayak topuktan pençeye

kaldırılarak 4. birim zaman tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1303 , 3.1304 , 3.1305).

Şekil 3.1300 . Halay 1 Şekil 3.1301 . Halay 2 Şekil 3.1302 . Halay 3
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Şekil 3.1303 . Halay 4 Şekil 3.1304 . Halay 5 Şekil 3.1305 . Halay 6

5. birim zamanda pençedeki sol ayak öne doğru basılarak vücut ağırlığıöne

aktarılır ve gerideki sağayağın topuktan pençeye kalkmasısağlanır (Bkz. Şekil

3.1306 , 3.1307). 6. birim zamanda ise gerideki sağayak üzerine basılır ve ağırlık

sağa aktarılır (Bkz. Şekil 3.1308 , 3.1309). Kol sallama oyunun başından beri

değişmeden sürmektedir. 7. birim zamanda önde bekleyen sol ayak sağayağın

yanına , yukarıdan aşağıdiz kırma ya da yaylanmalara dönüştürülerek basılır (Bkz.

Şekil 3.1310 , 3.1311). 8. birim zaman ise her iki ayağın yan yana olduğu ve birim

zamanla eşdeğer bir yaylanmanın daha yapıldığıtamamlayıcızamandır.

Şekil 3.1306 . Halay 7 Şekil 3.1307 . Halay 8 Şekil 3.1308 . Halay 9

Şekil 3.1309 . Halay 10 Şekil 3.1310 . Halay 11 Şekil 3.1311 . Halay 12
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3.2.11.5. Papure

Birbirinden farklı, her biri 12 birim zamanlı3 hareket cümlesinden oluşur.

Kollar her iki yanda omuzlardan tutulur. Dairesel merkezli olarak bulunulan noktada

veya sağa ve sola yürünerek sergilenir.

1. hareket cümlesi birbirinin tekrarıbiçimindeki 6 ’şar birim zamanlıiki

parçadan oluşur. Sağ, sol , sağ basma şeklindeki üç ayak basma hareketi ilk üç

birim zamanda yaylanmalarla birlikte yapılır (Bkz. Şekil 3.1312 , 3.1313 , 3.1314).

3. birim zamandaki sağbasma tamamlandığında , 4. birim zamanda vücut ağırlığısağ

tarafta kalacak biçimde, sol ayak yukarıdoğru çekilir ( Bkz. Şekil 3.1315). 5. birim

zamanda ise aşağıdoğru indirilerek sağayağın yanına topuk kısmıile vurulur ( Bkz.

Şekil 3.1316). 6. birim zamanda ise sol topuk geri çekilerek sağayağın yanına

basılır (Bkz. Şekil 3.1317). 7. birim zamanda en başa dönülmüşolur ve ilk 6 birim

zaman, sağayağın yeniden basılmasısıra ile 12. birim zamana kadar tekrar edilir.

Şekil 3.1312 . Papure 1 Şekil 3.1313 . Papure 2 Şekil 3.1314 . Papure 3

Şekil 3.1315 . Papure 4 Şekil 3.1316 . Papure 5 Şekil 3.1317 . Papure 6

12 birim zamanlı2. hareket cümlesinde de ilk 6 birim zaman 1. hareket

cümlesinin 6 birim zamanıile aynıdır. 7. birim zamanda sağayak solun biraz
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önünde , 8. birim zamanda sağına sıra ile topuk kısmıile basılıp çekilir (Bkz. Şekil

3.1318 , 3.1319 , 3.1320). 9. birim zamanda solun yanına dizlerin de kırılmasıile

basılır (Bkz. Şekil 3.1321). Bu küçük çökmenin devamında dizler düzeltilir ve 10.

birim zaman tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1322). 10. birim zamanın ikinci yarı

değerinde, sağayak dizden kırılarak yukarıdoğru çekilir (Bkz. Şekil 3.1323). 11.

birim zamanda ise dizden öne doğru atılır ve 12. birim zamanda geriye sol ayağın

yanına çekilerek hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1324 , 3.1325 , 3.1326).

Şekil 3.1318 . Papure 7 Şekil 3.1319 . Papure 8 Şekil 3.1320 . Papure 9

Şekil 3.1321 . Papure 10 Şekil 3.1322 . Papure 11 Şekil 3.1323 . Papure 12

Şekil 3.1324 . Papure 13 Şekil 3.1325 . Papure 14 Şekil 3.1326 . Papure 15

3. hareket cümlesi oyunun sağa ve sola dairesel merkezli yürünerek oynandığı

bölümdür. Daha önceki bölümlerdeki 6 birim zaman bu bölümde vücudun tamamen
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sağa döndürüldüğü bir konumda sağa yürünerek oynanır. İlk 5 birim zamandaki

yürüme 6. birim zamanda sol ayağın tam ters istikamete çevrilmesi ile yön değiştirir

(Bkz. Şekil 3.1327 ile 3.1333 arası) ve 7. birim zamandan itibaren 8 , 9 ve 10. birim

zamanlarda da ilk 4 birim zamandaki hareket şekli tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.1334 ,

3.1338 arası). 11. birim zamanda ise boşta kalan sağayak arkadan öne , 12.birim

zamanda ise geriye çekilerek hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1339 ,

3.1340, 3.1341). Yaylanmalar tüm birim zamanlarda etkili olarak yapılır.

Şekil 3.1327 . Papure 16 Şekil 3.1328 . Papure 17 Şekil 3.1329 . Papure 18

Şekil 3.1330 . Papure 19 Şekil 3.1331 . Papure 20 Şekil 3.1332 . Papure 21

Şekil 3.1333 . Papure 22 Şekil 3.1334 . Papure 23 Şekil 3.1335 . Papure 24
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Şekil 3.1336 . Papure 25 Şekil 3.1337 . Papure 26 Şekil 3.1338 . Papure 27

Şekil 3.1339 . Papure 28 Şekil 3.1340 . Papure 29 Şekil 3.1341 . Papure 30

3.2.12. Sivas

Sivas Halaylarıoyun düzeni, oyun formları, dizilişleri, oynanışşekli diğer

halaylara pek benzememektedir. Sivas Kız ve Erkek oyunlarıkendine has tavrı,

üslubu, estetik güzelliği bakımından halay türü oyunlar içinde önemli bir yere

sahiptir. Erkek oyunlarıgenellikle düğün ve eğlencelerde oynandığından açık hava

tercih edilmektedir. Bunun için Sivas halaylarımeydan ve harman oyunlarıolarak

anılmaktadır. Kız ve erkek oyunlarında baştaki oyuncuya “Halay Başı” veya “baş

çeken” sondaki oyuncuya “Pöççük” veya “Pöçük” ismi verilmektedir. Oyunlara eşlik

eden mahalli çalgı; davul ve zurnadır. Kaba zurna tercih edilmektedir. Bazen ince

sazla da oynanmaktadır.

Sivas halaylarıgenellikle 2 veya 4 bölümden meydana gelmektedir. Bu

bölümler; Ağırlama , Yanlama (Sıkıştırma), Tek ayak (Oynatma), Hoplatma

(Yeldirme , tezleme) ismini almaktadır. Her bölümde figürler ve müzik

değişmektedir. Oyunlar ağırdan başlayıp, gittikçe tempo artarak hızlanmakta,

hoplatma bölümünde coşku doruk noktasına ulaşmaktadır. Sivas halaylarının bir

diğer özelliği, bilinen bütün oyun formlarının kullanılması, sergilenmesidir. Sivas

yöresi oyunlarında tabii faktörlerin hepsi görülmektedir. Çiftçilik, işhayatı,
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tabiattaki bitkiler, hayvan taklitleri oyunların ortaya çıkmasında ve oynanmasında

etkili olmuştur.

Sivas ‘ta oynanan oyunlardan bilinenleri şunlardır; Sivas Halayı, Köy

Ağırlaması, Abdurrahman Halayı, Karahisar , Temürağa , Harami , HoşBilezik ,

Özenteki , Tamzara , Sarıkız , Karkın Halayı, Kızık Halayı, Kabak Halayı, Kartal

Halayı , Sallangel , Ahçik , Maro , Yanlama , Tozan Halayı, Arnavut Halayı,

Çekirge Halayı, Hanım Esme , Hayda Bico , Ters Bico , Horhon Bico , Çedene ,

Çemberim , Karamuk , Madımak , Turnalar , Pınarınbaşı, Çökelek , İşHalayı,

Karaduman , Şeyhani , Nenni Neni , Dik Oyun , Deveci Emmi , Kol Oyunu , Meral

Halayı, Ellik , Samahlar , Omuz Halayı, Garipler Semahı, Ireşvan , Pabuç Çitir ,

Kafe Çeçen , OnbaşıOyunu , Sivas Ağılaması, Üçayak , HoşBilezik .

3.2.12.1. Sivas Halayı

Ağırlama kısmının birinci hareket cümlesi 12 birim zamanlıbaşlangıç

bölümüdür. 1.birim zamanda sol ayak başlangıçlıolmak üzere sırasıile “sol , sağ” 2.

birim zamanda ise “sol” ayaklar çekilip , bulunduklarınoktaya basılırlar (Bkz. Şekil

3.1342 , 3.1343). 2. birim zamanda sol ayak basılırken sağayak yukarıkaldırılır

(Bkz. Şekil 3.1344 , 3.1345 , 3.1346). 3. birim zamanda sağayak tekrar basılarak her

iki ayak yan yana birleştirilirken , tekrar sağayak pençe kısmıyerde kalacak şekilde

topuktan yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil, 3.1347 , 3.1348). 4. birim zamanda sağayak

topuğu yeniden basılarak sol başlangıçlıilk parça tamamlanmışolur (Bkz. Şekil

3.1349 ).

Şekil 3.1342 . S.Halayı1 Şekil 3.1343 . S.Halayı2 Şekil 3.1344 . S.Halayı3
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Şekil 3.1345 . S.Halayı4 Şekil 3.1346 . S.Halayı5 Şekil 3.1347. S.Halayı6

Şekil 3.1348 . S.Halayı7 Şekil 3.1349 . S.Halayı8

5. birim zaman simetrik olarak sağbaşlangıçlıdır. Yukarıçekilen sağayakla

başlamak üzere 5. birim zamanda sırasıile “sağ, sol” (Bkz. Şekil 3.1350 , 3.1351 ),

6. birim zamanda ise “sağ” ayaklar çekilip , bulunduklarınoktaya basılırlar .Sağ

ayak basılırken sol ayak yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1352 , 3.1353 , 3.1354) 7.

birim zamanda sol ayak tekrar basılarak her iki ayak yan yana birleştirilirken tekrar

sol ayak pençe kısmıyerde kalacak şekilde topuktan yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil

3.1355 , 3.1356). 8. birim zamanda sağayak topuğu yeniden basılarak sol başlangıçlı

ikinci parça tamamlanmışolur (Bkz. Şekil 3.1357). 9. birim zamandan 12. birim

zaman kadar olan üçüncü parça sol başlangıçlıbirinci parçanın tekrarıdır.

Şekil 3.1350 . S.Halayı9 Şekil 3.1351 . S.Halayı10 Şekil 3.1352 . S.Halayı11
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Şekil 3.1353 . S.Halayı12 Şekil 3.1354 . S.Halayı13 Şekil 3.1355 . S.Halayı14

Şekil 3.1356 . S.Halayı15 Şekil 3.1357 . S.Halayı16

İkinci hareket cümlesi 20 birim zamanlıdairesel yürümedir. 1. birim zamanın

ilk yarıdeğerinde sağayağın yere sürtünerek gidişyönüne basılmasınıdiğer yarı

zamanda sol ayak takip eder (Bkz. Şekil 3.1358 , 3.1359). 2. birim zamanda sağ

ayak bu defa birim zamanla eşdeğer yeni bir adım basmayıgerçekleştirerek , sol

ayağıgeçmek sureti ile basılır (Bkz. Şekil 3.1360). 3 ve 4. birim zamanlarda aynı

adım basmalar simetrik olarak sol başlangıçlıolarak “sol , sağ , sol” şeklinde

tekrarlanırken (Bkz. Şekil 3.1361 , 3.1362 , 3.1363) , 5 ve 6. birim zamanlarda ise 1

ve 2. birim zamanlar aynıadım yapısıkullanılarak tekrarlanır. 7. birim zamanda

gerideki sol ayak tabanısağayağın yanına basılıp topuktan kaldırılırken (Bkz. Şekil

3.1364 , 3.1365) , 8. birim zamanda topuk kısmıile ikinci kez basılır (Bkz. Şekil

3.1366).
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Şekil 3.1358 . S.Halayı17 Şekil 3.1359 . S.Halayı18 Şekil 3.1360 . S.Halayı19

Şekil 3.1361 . S.Halayı20 Şekil 3.1362 . S.Halayı21 Şekil 3.1363. S.Halayı22

Şekil 3.1364 . S.Halayı23 Şekil 3.1365 . S.Halayı24 Şekil 3.1366 . S.Halayı25

9. birim zamandan itibaren 20. birim zaman kadar , daire merkezine

dönülmek sureti ile 12 birim zamanlıve sol başlangıçlıbirinci hareket cümlesi

bütünü ile tekrar edilir (Bkz. Şekil 3.1342 ile 3.1357 arası).

Üçüncü hareket cümlesi birbirinin simetriği şeklinde 4’er birim zamanlıiki

parçadan oluşur ve toplam 8 birim zamanlıdır. Kollar öne uzatılıp belden eğilmek

sureti ile oynanır. Vücut yönü merkeze doğru dönük vaziyette iken öne doğru

eğilmek sureti ile 1. birim zamanın ilk yarısında sağayak , ikinci yarısında sol ayak

arkaya doğru sıra ile basılır (Bkz. Şekil 3.1367 , 3.1368). 2. birim zamanda ise sağ

ayak birim zamanla eşdeğer üçüncü ayak basma hareketini gerçekleştirir (Bkz. Şekil
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3.1369). 3. birim zamanda önde kalan sol ayak sağayağın yanına çekilir ve aynı

zamanda her iki dizden kırılmak sureti ile çift diz üzerinde kırma ve yaylanma

gerçekleştirilir. “ Diz kır , kalk” biçiminde yarızamanlarda yapılan yaylanma 4.

birim zamanda ikinci kez tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.1370 , 3.1371).

Şekil 3.1367 . S.Halayı26 Şekil 3.1368 . S.Halayı27 Şekil 3.1369 . S.Halayı28

Şekil 3.1370 . S.Halayı29 Şekil 3.1371 . S.Halayı30

5. birim zamandan itibaren bu defa öne doğru mesafe almak kaydıile

harekete başlayan ayağın yönü sol ayak olarak değişir. 5. birim zamanın ilk yarısında

sol ayak , ikinci yarısında sağayak arkaya doğru sıra ile basılır (Bkz. Şekil 3.1372 ,

3.1373). 6. birim zamanda ise sol ayak birim zamanla eşdeğer üçüncü ayak basma

hareketini gerçekleştirir (Bkz. Şekil 3.1374). 7. birim zamanda geride kalan sağayak

sol ayağın yanına çekilir ve aynızamanda her iki dizden kırılmak sureti ile çift diz

üzerinde yaylanma ve diz kırma gerçekleştirilir. “Diz kır , kalk” biçiminde yarı

zamanlarda yapılan yaylanma 8. birim zamanda ikinci kez tekrarlanır (Bkz. Şekil

3.1375 , 3.1376).
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Şekil 3.1372 . S.Halayı31 Şekil 3.1373 . S.Halayı32 Şekil 3.1374 . S.Halayı33

Şekil 3.1375 . S.Halayı34 Şekil 3.1376 . S.Halayı35

Dördüncü hareket cümlesi birinci hareket cümlesinin sağayakla başlayan 5.

birim zamanından 12. birim zaman kadar olan 8 birim zamanlık bölümün iki kez

tekrarışeklinde , merkeze doğru dönük vaziyette oynanır. Aradaki fark burada kollar

öne doğru uzatılmışvaziyettedir.

Beşinci hareket cümlesi ise ikinci hareket cümlesinin kol kullanılan şeklidir.

20 birim zamanlık hareket bütünü aynışekilde tekrarlanırken tek fark sol kolun açık

olarak uzatılıp , merkeze dönülme anında iki kolun önde birleştirilmesidir.

Altıncıhareket cümlesi dördüncü ile hareket yapısıbakımından aynıdır. Tek

fark kolların şeklidir.

Yedinci hareket cümlesi ile birlikte oyunun ikinci bölümüne geçilir. 10 birim

zamanlıhareket cümlesinin ilk 3 birim zamanı sağayak başlangıçlısıralıadım

basma şeklinde başlar (Bkz. Şekil 3.1377 , 3.1378 , 3.1379). 3. birim zamandaki sağ

basma hareketinin ardından 4. birim zamanda geriden gelen sol ayak pençe ucu yere

sürtmek sureti ile sağayağın ön kısmına pençe kısmından vurulup atılır (Bkz. Şekil

3.1380 , 3.1383 arası). 5. birim zamanda ise basılarak sağayak yukarıkaldırılır (Bkz.
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Şekil 3.1384). 6. birim zamanda sağayak yukarıdan aşağıyönlü olarak , topuk kısmı

ile iki kez yere vurulur (Bkz. Şekil 3.1385, 3.1386 , 3.1387, 3.1388). 7. birim

zamanda sağayak basılırken tıpkı3 ve 4. birim zamanlarda olduğu gibi , 8. birim

zamanda sol ayak sürtme ile sağın önüne vurulur . 9. birim zamanda basılıp sağayak

kaldırılır ve aynışekilde topuk kısmıile iki kez yere vurularak 10.birim zaman

tamamlanır. 7 , 8 , 9 ve 10. birim zamanlar , 3 , 4, 5 ve 6. birim zamanların ikinci kez

tekrar edilmesi şeklindedirler.

Şekil 3.1377 . S.Halayı36 Şekil 3.1378 . S.Halayı37 Şekil 3.1379 . S.Halayı38

Şekil 3.1380 . S.Halayı39 Şekil 3.1381 . S.Halayı40 Şekil 3.1382 . S.Halayı41

Şekil 3.1383 . S.Halayı42 Şekil 3.1384 . S.Halayı43 Şekil 3.1385 . S.Halayı44



216

Şekil 3.1386 . S.Halayı45 Şekil 3.1387 . S.Halayı46 Şekil 3.1388 . S.Halayı47

Sekizinci hareket cümlesi yedinci hareket cümlesinin ilk 6 birim zamanınıtek

sıra dizi halinde kullanır (Bkz. Şekil 3.1377 , 3.1388 arası). Bacaklar açılarak öne

doğru yürüme ve arkasından yaylanma gerçekleştirilir. 6. birim zamandaki ikili sağ

topuk vurmanın ardından , 7. birim zamanda sağayak sağa açık olarak basılır ve çift

diz üzerinde kırılma yaylanma yapılır (Bkz. Şekil 3.1389 , 3.1390 , 3.1391). Aynı

yaylanma 8. birim zamanda tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.1392 , 3.1393).

Şekil 3.1389 . S.Halayı48 Şekil 3.1390 . S.Halayı49 Şekil 3.1391 . S.Halayı50

Şekil 3.1392 . S.Halayı51 Şekil 3.1393 . S.Halayı52

Dokuzuncu hareket cümlesi 10 birim zamanlıyedinci cümlenin tekrarıdır.

Aralarındaki tek fark kolların yukarıkalkmışvaziyette olmasıdır. Onuncu hareket

cümlesinde ise aynışekilde 10 birim zamanlıyedinci cümle tekrar edilir . Buradaki
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fark ise 5 , 6. ve 9 , 10. birim zamanlarda kolların öne gergin olarak uzatılıp alkış

vurulmasıdır.

10 birim zamanlıon birinci hareket cümlesi çökme hareketlerinin de

bulunduğu kısımdır. İlk iki birim zamandaki sağve sol yürüme adımlarının ardından

3. birim zamanda yarızamanlıçökme ve yarızamanlıkalkış(Bkz. Şekil 3.1394 ,

3.1395 , 3.1396 , 3.1397 , 3.1398), aynışekilde 4. birim zamanda ikinci kez çökme

ve kalkışgerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.1399). 5. birim zamanda çift düşmek sureti ile,

kollarında gergin olarak önde birleştirilmesi ile , dik olarak daire merkezine dönülür

(Bkz. Şekil 3.1399 , 3.1400 , 3.1401 , 3.1402). 6. birim zamanda sağayak topuğu

alkışla beraber iki kez yere vurulur (Bkz. Şekil 3.1403 , 3.1404 , 3.1405). 7. birim

zamandan itibaren 10. birim zamana kadar 3 , 4 ve 5. birim zamanlardaki iki çökme

ile çift düşüp alkışla beraber ikili topuk vurma yeniden tekrarlanır.

Şekil 3.1394 . S.Halayı53 Şekil 3.1395 . S.Halayı54 Şekil 3.1396 . S.Halayı55

Şekil 3.1397 . S.Halayı56 Şekil 3.1398 . S.Halayı57 Şekil 3.1399 . S.Halayı58
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Şekil 3.1400 . S.Halayı59 Şekil 3.1401 . S.Halayı60 Şekil 3.1402 . S.Halayı61

Şekil 3.1403 . S.Halayı62 Şekil 3.1404 . S.Halayı63 Şekil 3.1405 . S.Halayı64

Oyunun üçüncü bölümü on ikinci hareket cümlesi ile başlar. Toplam 6 birim

zamanlıdüz adım yürüme kısmıdır. Altıbirim zamanlıhareket cümlesinin ilk 3

birim zamanı sağayak başlangıçlısıralıadım basma şeklinde başlar (Bkz. Şekil

3.1406 , 3.1407). 3. birim zamandaki sağbasma hareketinin ardından 4. birim

zamanda geriden gelen sol ayak pençe ucu yere sürtmek sureti ile sağayağın ön

kısmına pençe kısmından vurulup atılır (Bkz. Şekil 3.1408 ile 3.1412 arası). 5. birim

zamanda ise basılarak sağayak yukarıkaldırılır. 6. birim zamanda havadaki sağ

ayak basılarak hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1413 , 3.1414).

Şekil 3.1406 . S.Halayı65 Şekil 3.1407 . S.Halayı66 Şekil 3.1408. S.Halayı67
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Şekil 3.1409 . S.Halayı68 Şekil 3.1410 . S.Halayı69 Şekil 3.1411 . S.Halayı70

Şekil 3.1412 . S.Halayı71 Şekil 3.1413 . S.Halayı72 Şekil 3.1414 . S.Halayı73

Onüçüncü hareket cümlesi çökme kısmından oluşur. Onbirinci hareket

cümlesi aynıbiçimi ile tekrar edilir.

Ondördüncü hareket cümlesi aynızamanda oyunun dördüncü bölümünün de

başlangıcıdır. Hareketler daha tempoludur. 6 birim zamanlıcümle ayak

basmalardan oluşur. İlk 2 birim zamandaki sağve sol ayak basmaların ardından

(Bkz. Şekil 3.1415 , 3.1416 ) , 3. birim zamanda sağayak basılıp 4. birim zamanda

sol ayak öne atılır (Bkz. Şekil 3.1417 , 3.1418 , 3.1419). 5. birim zamanda ise sol

basılıp sağatılır (Bkz. Şekil 3.1420).

Şekil 3.1415. S.Halayı74 Şekil 3.1416 . S.Halayı75 Şekil 3.1417 . S.Halayı76
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Şekil 3.1418. S.Halayı77 Şekil 3.1419 . S.Halayı78 Şekil 3.1420 . S.Halayı79

On beşinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıkoşama adımlarının kullanıldığı

kısımdır. 1. birim zamanda sağ, 2. birim zamanda sol , 3. birim zamanda sağ

ayaklar üzerinde koşma hareketleri yapılır (Bkz. Şekil 3.1421 , 3.1422 , 3.1423). 4.

birim zamanda ise yerdeki sağayağın üzerindeki bir sekmenin de yardımıile sol

ayak öne atılır (Bkz. Şekil 3.1424 , 3.1425 , 3.1426). 5. ve 6. birim zamanlarda ise

sol ayak sağayağın yanına çift düşülerek basılır ve iki kez çift düşülür (Bkz. Şekil

3.1427 , 3.1428 , 3.1429).

Şekil 3.1421. S.Halayı80 Şekil 3.1422 . S.Halayı81 Şekil 3.1423 . S.Halayı82

Şekil 3.1424. S.Halayı83 Şekil 3.1425 . S.Halayı84 Şekil 3.1426 . S.Halayı85
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Şekil 3.1427. S.Halayı86 Şekil 3.1428 . S.Halayı87 Şekil 3.1429 . S.Halayı88

On altıncıhareket cümlesinde farklıolarak kollar yukarıkaldırılır. Hareket

yapısıaynıdır.

On yedinci hareket cümlesinde on beşinci cümlenin 6 birim zamanıson 4

birim zamanın ikinci kez tekrarlanmasıile 10 birim zaman tamamlanır. 5 , 6 ve 9 ,

10. birim zamanlardaki ikinci çift düşmelerde alkışvurulur (Bkz. Şekil 3.1430 ,

3.1431 , 3.1432 , 3.1433 , 3.1434).

Şekil 3.1430. S.Halayı89 Şekil 3.1431 . S.Halayı90 Şekil 3.1432. S.Halayı91

Şekil 3.1433. S.Halayı92 Şekil 3.1434 . S.Halayı93
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On sekizinci ve son hareket cümlesi 10 birim zamanlıçökme kısmıdır. İlk 2

birim zamandaki sağve sol koşma adımlarından sonra 3. birim zamanda sol ayak

üzerindeki bir sekme ile sağayak öne uzatılır (Bkz. Şekil 3.1435 , 3.1436 , 3.1437).

4. birim zamanda her iki dizden kırılmak sureti ile çökme gerçekleştirilir ( Bkz.

Şekil 3.1438 , 3.1439). 5. birim zamanda çift düşülerek kalkılırken (Bkz. Şekil

3.1440 , 3.1441) , 6. birim zamanda ikinci çift düşme yapılır (Bkz. Şekil 3.1442 ,

3.1443). 7. birim zamandan 10. birim zaman kadar olan kısım 3. birim zamandan 6.

birim zaman kadar olan kısmın ikinci kez tekrarından ibarettir.

Şekil 3.1435. S.Halayı94 Şekil 3.1436 . S.Halayı95 Şekil 3.1437. S.Halayı96

Şekil 3.1438. S.Halayı97 Şekil 3.1439 . S.Halayı98 Şekil 3.1440. S.Halayı99

Şekil 3.1441. S.Halayı100 Şekil 3.1442 . S.Halayı101 Şekil 3.1443. S.Halayı102
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3.2.13. Şanlıurfa

Şanlıurfa folklorunun en karakteristik özelliklerini taşıyan ve en önemli

kollarından biri halk oyunlarıdır. Her yörede olduğu gibi Şanlıurfa’da da halk

oyunlarıdüğün , nişan , kına gecesi , asker uğurlama , karşılama ve çeşitli kutlama,

şenlik gibi törenlerde oynanır.

Şanlıurfa’da oynanan halk oyunlarıdizi halinde oynan oyunlar, tek kişi ile

oynan oyunlar, karşılıklıoynan oyunlar gibi ayrımak tabi tutmak mümkünse de esas

olarak halay türündeki oyunlar hakimdir. Şanlıurfa halk oyunlarının çoğunu davul ve

zurna eşliğinde oynanan halaylar meydana getirir. Bunun yanında yine davul ve

zurna eşliğinde oynanan kol oyunlarıve köylerde kaval eşliğinde oynanan oyunlar da

vardır. Birçok oyun türkülüdür.

Yörede oynana diğer oyunlar ; Girani , İki ayak , Değnek Oyunu , Terge,

Ömer (Urfalıyam Ezelden) , Kımıl , Düz , Ağırlama , Süse veya Soseh , Lorke veya

Abravi , Koçeri, Cezayir , Nure , Teşi , Çaçano , Tek ayak veya Deriko , Üç ayak ,

Dinge , Gezali, Deve , Kelebek , Ağır Hava , Depçe , Kaba , Senem , Şirvan ,

Keriboz , Kartal , Kılıç Kalkan, Dörtlü şeklinde sıralanabilirler.

3.2.13.1. Çaçano

6 birim zamanlı, benzer karakterli üç hareket cümlesi kullanılmıştır. Ellerden

kenetlenerek , düz çizgi formunda öne ve geriye yürüme şeklinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi ilk 2 birim zamanda sağve sol adım basmalarla

başlar. 1. birim zamanda sağayak yukarıçekilip basılırken sol ayak hazırlanır. (Bkz.

Şekil 3.1444). 2. birim zamanda bu defa sol basılarak sağayak boşa çıkarılır (Bkz.

Şekil 3.1445). 3. birim zamanda yeni bir sağadım basma gerçekleşirken aynıanda

sol ayak topuğu da pençe kısmıyerde kalacak şekilde , diz çıkarma ile kaldırılır

(Bkz. Şekil 3.1446 , 3.1447). 4. birim zamanda ise sol ayak topuğu basılarak iki

ayak yeniden yan yana getirilir. 5. birim zamanda her iki dizden kırılmak sureti ile

yukarıdan aşağıyönlü küçük bir çökme gerçekleştirilirken , 6. birim zamanda

dizlerin düzeltilmesi ile hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1448 , 3.1449).

Bu hareket cümlesi öne veya geriye yürümelerde kullanılır.
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Şekil 3.1444 . Çaçano 1 Şekil 3.1445 . Çaçano 2 Şekil 3.1446 . Çaçano 3

Şekil 3.1447 . Çaçano 4 Şekil 3.1448 . Çaçano 5 Şekil 3.1449 . Çaçano 6

İkinci hareket cümlesi ilk 3 birim zamandaki hareketler bakımından aynı

olmakla beraber (Bkz. Şekil 3.1444 ile 3.1447 arası) , 4. birim zamanda sol bacağın

sağa doğru bükülmesi ile farklılık gösterir (Bkz. Şekil 3.1450). 5. birim zamanda

sağa bükülerek çekilen sol bacak sola doğru uzatılarak (Bkz. Şekil 3.1451) , 6.

birim zamanda geri çekilip sağayağın yanına basılır (Bkz. Şekil 3.1452 ).

Şekil 3.1450 . Çaçano 7 Şekil 3.1451 . Çaçano 8 Şekil 3.1452 . Çaçano 9

Üçüncü hareket cümlesi ilk cümle ile , 4. birim zaman dışında bütünü ile

aynıözellikler taşır (Bkz. Şekil 3.1444 ile 3.1447 arası). 3. birim zamanda sağayak

basıldıktan sonra 4. birim zamanda sol ayağın gergin olarak öne uzatılmasıfarklı
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olan kısımdır (Bkz. Şekil 3.1453). 5. birim zamanda her iki dizden kırılarak

yukarıdan aşağıyönlü küçük bir çökme gerçekleştirilirken , 6. birim zamanda

dizlerin düzeltilmesi ile hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1454 , 3.1455).

Şekil 3.1453 . Çaçano 10 Şekil 3.1454 . Çaçano 11 Şekil 3.1455 . Çaçano 12

3.2.13.2. Dinge

4 ve 8 birim zamanlıüç tip hareket cümlesi karşımıza çıkar. Ellerden

kenetlenerek , sıralıdüz çizgi formunda öne ve geriye yürüme şeklinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi 4 birim zamanlıyaylanmalardır . 1. birim zamanda

dizlerin kırılıp düzeltilmesi ile birim zamana eşdeğer bir yaylanma gerçekleştirilir.

Aynıyaylanma 2. birim zamanda tekrarlanır. 3. birim zamanda birim zaman iki eşit

parçaya bölünerek yaylanma süresi kısaltılıp sayısıarttırılır. Böylece kısa süreli 2

yaylanma gerçekleşir. 4. birim zamanda birim zamana eşdeğer yeni bir diz kırma

ve yaylanma ile hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1456 , 3.1457 , 3.1458).

Şekil 3.1456 . Dinge 1 Şekil 3.1457 . Dinge 2 Şekil 3.1458 . Dinge 3

İkinci hareket cümlesi 8 birim zamanlısekme adımlarından oluşur. 1. birim

zamanda sol bacak gergin bir şekilde sola doğru , sağayak üzerindeki bir sekme ile
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çıkarılır ve topuk kısmından yere vurulur (Bkz. Şekil 3.1459). 2 ve 3. birim

zamanlarda sağayak üzerindeki iki sekme ile sol ayak topuğunun iki kez daha yere

vurulmasısağlanır. 4. birim zamanda sol ayak geriye çekilip basılarak sağayak

dizden yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1460 , 3.1461).

Şekil 3.1459 . Dinge 4 Şekil 3.1460 . Dinge 5 Şekil 3.1461 . Dinge 6

5. birim zamandan itibaren ilk 4 birim zaman yön değiştirmek sureti ile ,

simetrik olarak tekrarlanır. 5. birim zamanda sağbacak, sol ayak üzerindeki bir

sekme ile gergin olarak sağa doğru uzatılıp topuk kısmından yere vurulur (Bkz.

Şekil 3.1462). 6 ve 7. birim zamanlarda sol ayak üzerindeki iki sekme ile sağayak

topuğunun iki kez daha yere vurulmasısağlanır. 8. birim zamanda sağayak geriye

çekilip basılarak sol ayak dizden yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1463 , 3.1464).

Şekil 3.1462 . Dinge 7 Şekil 3.1463 . Dinge 8 Şekil 3.1464 . Dinge 9

Üçüncü hareket cümlesi öne çıkışta kullanılan 8 birim zamanlıkısımdır. 1.

birim zamanda yukarıçekili vaziyetteki sol ayak , sağayak tabanıüzerindeki bir

sekme ile kırılmadan öne uzatılır. 2 ve 4. birim zamanlarda yine sağayak tabanı

üzerindeki iki sekme ile, sol bacak önde uzatılmışvaziyette mesafe alınır ve öne

doğru çıkışsağlanır (Bkz. Şekil 3.1465 , 3.1466). 4. birim zamanda havadaki sol
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ayak tabanıöne basılarak sağayak yukarıçekilir ve vücut ağırlığıda öndeki sol

bacak üzerine aktarılır (Bkz. Şekil 3.1467).

Şekil 3.1465. Dinge 10 Şekil 3.1466 . Dinge 11 Şekil 3.1467 . Dinge 12

5. birim zamanda , sol bacak üzerinde yaylanmak sureti ile sağayak topuğu

sol ayağın yanına yukarıdan aşağıdoğru vurulup çekilir (Bkz. Şekil 3.1468 , 3.1469).

Aynıhareket yapısı6 ve 7. birim zamanlarda iki kez daha tekrarlanır. 8. birim

zamanda sağayak basılarak sol ayak öne uzatılır (Bkz. Şekil 3.1470).

Şekil 3.1468 . Dinge 13 Şekil 3.1469. Dinge 14 Şekil 3.1470 . Dinge 15

3.2.13.3. Çift Ayak

8 birim zamanlı5 tip hareket cümlesi karşımıza çıkar. Ellerden

kenetlenerek, sıralıdüz çizgi formunda öne ve geriye yürüme şeklinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi 1. birim zamanda belden öne eğilerek , sağayağın

dizi kırmadan geriye doğru kaldırılıp , tekrara yerine basılmasıile başlar. Aynıanda

vücut düzeltilip geriye doğru yaslanmak sureti ile sol bacak dizden kırılıp yukarı

doğru çekilir (Bkz. Şekil 3.1471). 2. birim zamanda bu defa sol ayak basılıp sağ
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ayak , gergin olarak geriye çekilip yukarıda tutularak , başlangıç konumuna geri

döndürülür (Bkz. Şekil 3.1472 , 3.1473).

Şekil 3.1471. Çiftayak 1 Şekil 3.1472. Çiftayak 2 Şekil 3.1473. Çiftayak 3

3. birim zamanda sağayak sol ayağın yanına basılırken , 4. birim zamanda

sağayak üzerindeki sekme ile sol ayak yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1474). 5. birim

zamanda sol ayak topuğu yukarıdan aşağıdoğru indirilip yere vurulurken , yukarıdan

aşağıüçleme şeklinde yaylanma yapılır ve omuzlar bu yaylanmalara paralel olarak

yukarıdan aşağıdoğru sallanırlar. Bu yaylanma ve omuz sallamalar 6. birim zamanın

sonuna kadar ayak çekilmeden devam ettirilir (Bkz. Şekil 3.1475). 7. birim zamanda

sol ayak topuğu yere vurulup yukarıçekilirken , 8. birim zamanda geriye doğru

basılarak sağayak , bacak gergin olacak şekilde yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1476,

3.1477 , 3.1478 , 3.1479).

Şekil 3.1474. Çiftayak 4 Şekil 3.1475. Çiftayak 5 Şekil 3.1476. Çiftayak 6
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Şekil 3.1477. Çiftayak 7 Şekil 3.1478. Çiftayak 8 Şekil 3.1479. Çiftayak 9

İkinci hareket cümlesi 8 birim zaman içinde ayak atmaların gerçekleştirildiği

bölümdür. 1. birim zamanda sol ayak topuğunun yere vurulup , 2. birim zamanda

basılarak sağayağın gergin bir biçimde öne fırlatılmasıile başlar (Bkz. Şekil 3.1480,

3.1481 , 3.1482). 3. birim zamanda ise sağayak geriye çekilip basılırken , simetrik

olarak sol bacak gergin olarak öne fırlatılır (Bkz. Şekil 3.1483 , 3.1484).

Şekil 3.1480. Çiftayak 10 Şekil 3.1481. Çiftayak 11 Şekil 3.1482. Çiftayak 12

Şekil 3.1483. Çiftayak 13 Şekil 3.1484. Çiftayak 14

4. birim zamanda sol ayak geriye çekilip sağayağın yanına çift düşerek

basılıp aynıçift düşme 5 ve 6. birim zamanlarda peşpeşe iki kere daha tekrarlanır

(Bkz. Şekil 3.1485, 3.1486 , 3.1487 , 3.1488). 7. birim zamanda sağayak ve sol
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topuk üzerine çift düşülerek , ayaklar yaylanmak sureti ile 8. birim zamanın sonuna

kadar bu konumda bekletilirler ( Bkz. Şekil 3.1489, 3.1490 ).

Şekil 3.1485. Çiftayak 15 Şekil 3.1486. Çiftayak 16 Şekil 3.1487. Çiftayak 17

Şekil 3.1488. Çiftayak 18 Şekil 3.1489. Çiftayak 19 Şekil 3.1490. Çiftayak 20

Üçüncü hareket cümlesi 1. birim zamanda sol ayak topuğunun sağayağın

yanına vurulup, 2. birim zamanda öne basılmasıve aynıanda sağayağın yukarı

çekilmesi ile başlar (Bkz. Şekil 3.1491, 3.1492). 3 , 4 ve 5. birim zamanlarda sağ

ayak topuğu sol ayağın yanına eşit zamanlıolarak üç kere vurulup çekilirken (Bkz.

Şekil 3.1493 , 3.1494) , 6. birim zamanda sağayak geriye basılarak sol ayak boşa

çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1495). 7. birim zamanda sol ayak topuğu sağayağın yanına

vurulurken , 8. birim zamanın sonuna kadar devam eden üçleme şeklindeki omuz ve

bacak yaylanmalarıda görülür (Bkz. Şekil 3.1496).
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Şekil 3.1491. Çiftayak 21 Şekil 3.1492. Çiftayak 22 Şekil 3.1493. Çiftayak 23

Şekil 3.1494. Çiftayak 24 Şekil 3.1495. Çiftayak 25 Şekil 3.1496. Çiftayak 26

Dördüncü hareket cümlesi, 3 , 4 ve 5. birim zamanlarda sağayağın vuruluş

biçimindeki değişiklikler dışında ikinci cümle ile aynıyapıdadır. İlk 2 birim zaman

aynen tekrarlanırken , 3 , 4 ve 5. birim zamanlarda vücut belden eğilerek arkaya

doğru çekilen sağayak pençe ucu sola , sağa ve son olarak da sol ayağın arkasına

vurulur (Bkz. Şekil 3.1497 , 3.1498 , 3.1499).

Şekil 3.1497. Çiftayak 27 Şekil 3.1498. Çiftayak 28 Şekil 3.1499. Çiftayak 29

6. birim zamanda sağayak geriye basılarak sol ayak boşa çıkarılır. 7. birim

zamanda sol ayak topuğu sağayağın yanına vurulurken , 8. birim zamanın sonuna

kadar devam eden üçleme şeklindeki omuz ve bacak yaylanmalarıda görülür (Bkz.

Şekil 3.1495 , 3.1496).
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Beşinci hareket cümlesinde ise aynıfarklılık bu defa 3 , 4 ve 5. birim

zamanlarda sağayak topuğunun , bacağın öne uzatılmasısureti ile , yerdeki sol

ayak ucuna üç kere eşzamanlıolarak vurulmasışeklinde kendini gösterir (Bkz.

Şekil 3.1500 , 3.1501 , 3.1502).

Şekil 3.1500. Çiftayak 30 Şekil 3.1501. Çiftayak 31 Şekil 3.1502. Çiftayak 32

6. birim zamanda sağayak geriye basılarak sol ayak boşa çıkarılır. 7. birim

zamanda sol ayak topuğu sağayağın yanına vurulurken , 8. birim zamanın sonuna

kadar devam eden üçleme şeklindeki omuz ve bacak yaylanmalarıda görülür (Bkz.

Şekil 3.1495 , 3.1496).

3.2.13.4. Abravi

6 birim zamanlıüç hareket cümlesi görülür. Ellerden kenetlenmek sureti ile

sıralıçizgi formunda oynandığıgibi , dairesel merkezli olarak açılmak sureti ile serçe

parmaklardan tutularak oynanan bölümü de vardır.

Birinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıomuzlar ve bacakların uyum içinde

kullanıldığıyaylanma bölümüdür. 1. birim zamanda her iki ayak pençesi yerde

kalacak şekilde , topuklardan kalkıp ayaklarıçevirmek sureti ile vücut sola

döndürülerek tabanlar basılır (Bkz. Şekil 3.1503). 2. birim zamanda ise bu defa ters

yöne döndürülmek sureti ile çekilen topuklar basılarak vücut sağa çevrilir (Bkz. Şekil

3.1504). 3. birim zamanda 1. birim zamandaki noktaya dönülmek sureti ile hareket

tekrarlanırken , bu noktada 4. birim zamanda topuklardan yükselip düşmek sureti ile

bekleme yapılır (Bkz. Şekil 3.1505 , 3.1506). 5. birim zamanda bu defa 2. birim

zamandaki yöne dönülerek hareket tekrarlanırken 6. birim zamanda aynışekilde

topuklardan yükselip düşmek sureti ile bekleme gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.1507 ,
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3.1508). Hareket cümlesi boyunca yukarıdan aşağıomuz sallama ve yaylanmalar

tekrar edilir.

Şekil 3.1503. Abravi 1 Şekil 3.1504. Abravi 2 Şekil 3.1505. Abravi 3

Şekil 3.1506. Abravi 4 Şekil 3.1507. Abravi 5 Şekil 3.1508. Abravi 6

İkinci hareket cümlesi sıralıdüz çizgi halinde ayak çıkarma adımlarından

oluşur. 1. birim zamanda yukarıçekilen sağayak basılıp sol bacak gergin olarak öne

uzatılırken , 2. birim zamanda simetrik olarak sol basılıp sağbacak öne fırlatılır

(Bkz. Şekil 3.1509 , 3.1510 , 3.1511).

Şekil 3.1509. Abravi 7 Şekil 3.1510. Abravi 8 Şekil 3.1511. Abravi 9

3. birim zamanda 1. birim zamandaki gibi sol ayak yeniden öne çıkarılıp , 4.

birim zamanda sağayak üzerindeki bir sekme ile sol ayağın aynıkonumda tutulması
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sağlanır (Bkz. Şekil 3.1512). 5. birim zamanda ise sol ayak çekilip basılarak sağ

bacak öne uzatıldıktan sonra , 6. birim zamanda sol ayak üzerindeki bir sekme ile sağ

ayağın yukarıda tutulmasısağlanır (Bkz. Şekil 3.1513).

Şekil 3.1512. Abravi 10 Şekil 3.1513. Abravi 11

Üçüncü hareket cümlesi dairesel yürümeye geçilip , kollarıda sallamak sureti

ile ayak atma adımlarından oluşur. 1. birim zamanda kollar geriye çekilip öne

sallanarak sağayak gidişyönüne koşma adımıile basılırken sol ayak yukarıçekilir

(Bkz. Şekil 3.1514). 2. birim zamanda kolların geriye çekilmesi ile beraber sağ

ayağın önünden geçen sol ayak gidişyönüne basılır (Bkz. Şekil 3.1515). 3. birim

zamanda yeniden sağayak basılır ve 4. birim zamandaki bir sekme ile sol ayak

kollarla beraber öne atılıp çekilir (Bkz. Şekil 3.1516 , 3.1517). 5. birim zamanda ise

simetrik olarak sol ayak basılıp kollar geriye çekilirken 6. birim zamanda sağayak

kollarla beraber öne sallanır ve çekilir (Bkz. Şekil 3.1518 , 3.1519).

Şekil 3.1514. Abravi 12 Şekil 3.1515. Abravi 13 Şekil 3.1516. Abravi 14
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Şekil 3.1517. Abravi 15 Şekil 3.1518. Abravi 16 Şekil 3.1519. Abravi 17

3.2.13.5. Tirge

12 birim zamanlıhareket cümlelerinden oluşur. Ellerden kenetlenmek sureti

ile, sıralıdüz çizgi formunda öne ve geriye yürümeşeklinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi 12 birim zamanlı, oyunun genelinde kullanılan

hareket bütünüdür. 1. birim zamanda sol ayağın öne doğru atlama şeklinde basılması

ile başlar. 2. birim zamanda sağayak topuğu sol ayağın yanına getirilerek vurulur

(Bkz. Şekil 3.1520, 3.1521 , 3.1522) Aynıvuruş3 ve 4. birim zamanlarda da vurup

çekme biçiminde iki kere tekrarlanır.

Şekil 3.1520. Tirge 1 Şekil 3.1521. Tirge 2 Şekil 3.1522. Tirge 3

5. birim zamanda havadaki sağayak geriye doğru basılırken , 6. birim

zamanda boşta kalan sol ayak arkadan öne dairesel çevirme ile atılır (Bkz. Şekil

3.1523 , 3.1524). 7. birim zamanda ise simetrik olarak , sol ayak geriye basılıp , 8.

birim zamanda sağayak arkadan öne doğru çevrilerek atılır (Bkz. Şekil 3.1525 ,

3.1526). 9. birim zamanda yeniden sağayak basılırken sol ayak dizden kırılarak

yukarıçekilir. 10 birim zamanda havadaki sol ayak her iki dizden kırılmak sureti ile

sağayağın yanına basılırken , 11. birim zamanda dizlerden yükselerek vücut
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düzeltilir ve 12. birim zamanın sonuna kadar bu konumda bekleme yapılır (Bkz.

Şekil 3.1527 ile 3.1530 arası).

Şekil 3.1523. Tirge 4 Şekil 3.1524. Tirge 5 Şekil 3.1525. Tirge 6

Şekil 3.1526. Tirge 7 Şekil 3.1527. Tirge 8 Şekil 3.1528. Tirge 9

Şekil 3.1529. Tirge 10 Şekil 3.1530. Tirge 11

İkinci hareket cümlesi ilk 4 birim zamanıile birinci adım cümlesinin

tekrarıdır. 5. birim zamanda sağbacak sağa doğru açılarak ayak tabanıile

basılırken, 6. birim zamanda sol ayak tabanısağayağa teğet geçecek şekilde sağdan

sola doğru uzatılıp mesafe alınır. Sola çekilen sol ayak tabanı7. birim zamanda sol

açığa basarken , 8. birim zamanda simetrik olarak sağayak sol ayağın yanından

teğet geçirilip doğru uzatılır (Bkz. Şekil 3.1531 ve 3.1535 arası). 9. birim zamanda

havadaki sağayak öne basılırken sol ayak yukarıkaldırılır. 10 birim zamanda
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havadaki sol ayak her iki dizden kırılarak sağayağın yanına basılırken , 11. birim

zamanda dizlerden yükselerek vücut düzeltilir ve 12. birim zamanın sonuna kadar

bekleme yapılır (Bkz. Şekil 3.1536 ile 3.1539 arası).

Şekil 3.1531. Tirge 12 Şekil 3.1532. Tirge 13 Şekil 3.1533. Tirge 14

Şekil 3.1534. Tirge 15 Şekil 3.1535. Tirge 16 Şekil 3.1536. Tirge 17

Şekil 3.1537. Tirge 18 Şekil 3.1538. Tirge 19 Şekil 3.1539. Tirge 20

Üçüncü hareket cümlesi 12 birim zamanlıçökmeli bölümdür. İlk 4 birim

zaman aynıbiçim ve sıra ile tekrarlanırken , 5. birim zamanda sağayak öne mesafe

almak kaydıile basılıp , sol ayak yukarıçekilir ve 6. birim zamanda sağayak

üzerinde bir sekme gerçekleştirilir. 7. birim zamanda simetrik olarak bu defa

havadaki sol ayak öne basılıp , 8. birim zamanda sağayak havada iken sol ayak

üzerinde bir sekme daha gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.1540 , 3.1541 , 3.1542).
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Şekil 3.1540. Tirge 21 Şekil 3.1541. Tirge 22 Şekil 3.1542. Tirge 23

9. birim zamanda sağayak yeniden öne doğru , atlamak sureti ile basılırken

10 birim zamanda sol ayağın sağayağın yanına basılmasıesnasında her iki dizden

kırılarak çökme gerçekleştirilir. 11.birim zamanda vücut yukarıkaldırılarak dizler

düzeltilirken 12. birim zamanda yeni bir çökme ile cümle tamamlanır. Aynıçökme

kalkışanında sol ayağın öne basılmasıile 1. birim zaman bağlanır (Bkz. Şekil 3.1543

ve 3.1548 arası).

Şekil 3.1543. Tirge 24 Şekil 3.1544. Tirge 25 Şekil 3.1545. Tirge 26

Şekil 3.1546. Tirge 27 Şekil 3.1547. Tirge 28 Şekil 3.1548. Tirge 29

3.2.14. Tokat

Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi arasında bir geçişbölgesi olduğu için

genellikle oyunların karakteristik yapılarına Karadeniz'in sertliği, İç Anadolu'nun
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yumuşaklığıyansımıştır. Karakter olarak ağırlama, yanlama ve yelleme şeklindeki

bölümlerle oynanmakta olup , davul ve kaba zurna (GalaklıZurna ) eşliğinde ,

ellerden , parmaklardan veya omuzdan tutularak oynanmaktadır. Ayrıca kaval ,

bağlama , cura bağlama , kemençe, mey, def gibi halk sazlarıda kullanılmaktadır.

Bilinen oyunlar ; Tokat ağırlaması, Artova ağırlaması, Kızık halayı,

Kazova yanlaması, Necip halayı, Tucuk halayı, Maşat halayı, Mero , Sallangel ,

Kırat, Ters biço , Karadut , Temirağa , Ellik, Çiçek halayı, Koççari , Daldalan ,

Kartal , Alaçam , Üçayak , Hanım kızlar , Tombul makina , Sarıkız , Simsim ,

Mektepli , Omuz halayı, Çekirge , Madımak , Artova karakızı, Sarıkaya , Çiçek

halayı, Ağca dudum , Tokat Zağması-Sarması, HoşBilezik olarak sıralanabilir.

3.2.14.1. Tokat Ağırlaması

Dairesel merkezli yürüme biçiminde sıralıolarak , serçe parmaklardan

kolların yukarıkaldırılmasısureti ile oynanır. Ağır ve hareketli iki bölüme sahiptir.

Birinci hareket cümlesi 12 birim zamanlıdüz adımla yürüme kısmıdır. 1.

birim zamanda sağayağın gidişyönüne basılmasıile başlar. 2.birim zamanda

gerideki sol ayak adım basmak üzere hazırlanır (Bkz. Şekil 3.1549). Yaylanma

olmaksızın düz olarak gerçekleşen sağadım basmayısırasıile 3. birim zamanda sol

ayak (Bkz. Şekil 3.1550 , 3.1551), 5. birim zamanda ise sağayak takip eder. 4 ve 6.

birim zamanlar geriden gelen adımın hazırlandığızaman aralıklarınıteşkil ederler.

Şekil 3.1549. Tokat Ağır. 1 Şekil 3.1550. Tokat Ağır. 2 Şekil 3.1551. Tokat Ağır.3

7. birim zamanda sağa gidişsonlandırılarak vücut merkeze çevrilir ve sol

ayak ucu merkezi gösterecek bir açıile öne doğru basılır (Bkz. Şekil 3.1552). 8.
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birim zamanda ise gerideki sağayak,üzerine ağırlığın yüklenmesi ile geriye doğru

basılır (Bkz. Şekil 3.1553 ).

Şekil 3.1552. Tokat Ağır. 4 Şekil 3.1553. Tokat Ağır. 5

9. birim zamanda önde boşa çıkarılan sol ayak sağayağın gerisine doğru

çekilerek basılırken boşa çıkarılan sağayak , 10. birim zamanda yukarıçekilip aşağı

doğru bırakılarak havada kalacak şekilde tutulur. 11. birim zamanda havadaki sağ

ayak geriye çekilmek sureti ile basılırken sol ayak havaya kaldırılır. 12. birim

zamanda ise simetrik olarak sol ayak basılıp sağayak havaya kaldırılarak hareket

cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1554 , 3.1555 , 3.1556).

Şekil 3.1554. Tokat Ağır. 6 Şekil 3.1555. Tokat Ağır. 7 Şekil 3.1556. Tokat Ağır.8

İkinci hareket cümlesi yapısıve zaman değeri olarak birinci ile aynıolup ,

ilk 4 birim zamanda kolların yavaşça yukardan indirilmesi ile , belden öne eğilmek

sureti ile oynanır. 12 birim zamandaki basmalar burada da tekrarlanmaktadır.

Üçüncü hareket cümlesi vücudun 90 derece gidişyönüne çevrildiği , sağa ve

sola çökmelerin sıra ile tekrarlandığı 20 birim zamanlıkısımdır.. İlk 4 birim

zamanda sağve sol adımlar sağa dönülmek sureti ile basılır. 1. birim zamanda sağ
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basılıp 2. birim zamanda sol ayak kaldırılırken , 3. birim zamanda sol ayak öne

basılıp 4. birim zamanda sağayak hazırlanır (Bkz. Şekil 3.1557, 3.1558 , 3.1559).

Şekil 3.1557. Tokat Ağır. 9 Şekil 3.1558 Tokat Ağır. 10 Şekil 3.1559. Tokat Ağır.11

5. birim zamanda geride bekleyen sağayak sol ayağın biraz önüne tabandan

basılarak , her iki dizden kırılmak sureti ile dik olarak çökme gerçekleştirilir (Bkz.

Şekil 3.1560). 6. birim zamanda yukarıdoğru dizlerden hafif bir yükselme yapılırken

7. birim zamanda yeniden aşağıdoğru çökme sağlanır (Bkz. Şekil 3.1561, 3.1562 ).

8. birim zamanda ise soldan 180 derece ters istikamete yükselerek dönmek sureti ile

çökme yönü değiştirilir (Bkz. Şekil 3.1563 , 3.1564 , 3.1565).

Şekil 3.1560. Tokat Ağır.12 Şekil 3.1561. Tokat Ağır.13 Şekil 3.1562. Tokat Ağır.14

Şekil 3.1563. Tokat Ağır.15 Şekil 3.1564. Tokat Ağır.16 Şekil 3.1565. Tokat Ağır.17



242

9 ve 10 birim zamanlarda çökme , yükselme hareket sıralarıtekrarlanır. 11 ve

12. birim zamanlardaki aynıbiçimli çökme ve yükselme hareketleri tamamlanırken

sağa doğru 180 derece dönülerek çökmenin yönü değiştirilir (Bkz. Şekil 3.1566 ,

3.1567 , 3.1568).

Şekil 3.1566. Tokat Ağır.18 Şekil 3.1567. Tokat Ağır.19 Şekil 3.1568. Tokat Ağır.20

Kalan 8 birim zaman (13 ile 20. birim zaman aralığı) 5 ile 12. birim zaman

aralığının aynıbiçimde tekrarlandığısağve sol yönlü çökme bölümleridir. 19. birim

zamandaki son çökmenin ardından 20. birim zamanda dizlerden düzelmek sureti ile

yukarıkalkılır. Aynıanda kollarda yukarıkalkar (Bkz. Şekil 3.1569 , 3.1570,

3.1571).

Şekil 3.1569. Tokat Ağır.21 Şekil 3.1570. Tokat Ağır.22 Şekil 3.1571. Tokat Ağır.23

Dördüncü hareket cümlesi birinci ile aynıkarakterde olup ilk 6 birim zaman

aynıbiçimde tekrarlanır. 7. birim zamanda havadaki sol ayak pençesi yere vurulup

8. birim zamanda çekilerek 9. birim zamanda geriye basılır (Bkz. Şekil 3.1572 ,

3.1572). 10. birim zamanda sağayak pençesi 11. birim zamanda sol ayağın önüne

dokundurulup (Bkz. Şekil 3.1573). 12. birim zamanda yukarıçekilip bırakılır.
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Şekil 3.1572. Tokat Ağır.24 Şekil 3.1573. Tokat Ağır.25 Şekil 3.1574. Tokat Ağır.26

Beşinci hareket cümlesi dördüncü hareket cümlesi ile aynıözellikleri

taşırken , oyunun bu bölümü ilk dört sayıda belden öne eğilmek sureti ile oynanır.

Altıncıhareket cümlesi 10 birim zamanlıdır. 1. birim zamanda sağayak dairesel

merkezli olarak sağa doğru basılır (Bkz. Şekil 3.1575). 2.birim zamanda simetrik

olarak sol ayak (Bkz. Şekil 3.1576) ve hemen ardından 3. birim zamanda sağayak

yürüme adımıolarak basılır (Bkz. Şekil 3.1577). 4. birim zamanda sol ayak pençe

kısmıile sağayağın yanına vurulur (Bkz. Şekil 3.1578 , 3.1579). 5. birim zamanda

bulunulan noktada pençedeki sol ayak tabanıyere basılırken 6. birim zamanda bu

defa sağayak pençesi sol ayağın yanına vurulur (Bkz. Şekil 3.1580).

Şekil 3.1575. Tokat Ağır.27 Şekil 3.1576. Tokat Ağır.28

Şekil 3.1577. Tokat Ağır.29 Şekil 3.1578. Tokat Ağır.30
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Şekil 3.1579. Tokat Ağır.31 Şekil 3.1580. Tokat Ağır.32 Şekil 3.1581. Tokat Ağır.33

7. birim zamanda sağayak tabanıbasılırken , 8. birim zamanda sol ayak

pençesi yeniden vurulur (Bkz. Şekil 3.1582 , 3.1583 , 3.1584).

Şekil 3.1582. Tokat Ağır.34 Şekil 3.1583. Tokat Ağır.35 Şekil 3.1584. Tokat Ağır.36

9 ve 10. birim zamanlar 5 ve 6. birim zamanların tekrarışeklinde uygulanarak

hareket cümlesi tamamlanır (sol ayak taban basılırken sağayak pençesi vurulur). 10

birim zaman boyunca kollar kırılmadan arkadan öne doğru sallanıp çekilirler. 2 birim

zamana denk gelen kol sallama , ilk birim zamanda geriden öne , ikinci birim

zamanda önden geriye çekmek sureti ile hareket cümlesi boyunca 5 kez tekrarlanır.

10 birim zamandan oluşan yedinci hareket cümlesi altıncının sekmeli olan

çeşididir. 1. birim zamanda sol ayak üzerinde yarızamanlıbir sekme hareketi

gerçekleştirilir. Diğer yarızamanda ise havadaki sağayak basılarak sol ayak yerden

yukarıkaldırılır. 2. birim zamanda yeniden sol ayak üzerine düşülerek sağayak

havaya kaldırılır ve böylece daha öncede anlatılan “sol üzerinde sek , sağbas , sol

bas” hareket sıralamasıtamamlanır (Bkz. Şekil 3.1585 , 3.1586 , 3.1587). 3. birim

zamanda havada kalan sağayak , sol ayağın yanına pençe üzerinde çift düşülerek

basılırken ( Bkz. Şekil 3.1588 ), 4. birim zamanda yerde pençe üzerinde kalan sağ
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ayak üzerindeki yeni bir sekme yardımıile sol ayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil

3.1589). 5. birim zamanda , sol ayak pençesi sağayağın yanına çift düşmek sureti

ile basılır (Bkz. Şekil 3.1590).

Şekil 3.1585. Tokat Ağır.37 Şekil 3.1586. Tokat Ağır.38 Şekil 3.1587. Tokat Ağır.39

Şekil 3.1588. Tokat Ağır.40 Şekil 3.1589. Tokat Ağır.41 Şekil 3.1590. Tokat Ağır.42

6. birim zamanda yerdeki sol ayak pençesi üzerindeki sekme hareketi ile bu

defa sağayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1591). 3. ve 6. birim zamanlar arasında

gerçekleştirilen “çift düş, sol kaldır , çift düş, sağkaldır” şeklindeki dört birim

zamanlıhareket sıralaması7 , 8 , 9 ve 10. birim zamanlarda da aynısıra ve biçimde

tekrarlanarak 10 birim zaman tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1592 , 3.1593). Kollar ilk iki

birim zamanda geriden öne sallama şeklinde devam ederken 3. birim zamandaki çift

düşmeye paralel olarak 4. birim zamanda yanlara doğru açılır ve omuzlardan tutuşa

geçilir (Bkz. Şekil 3.1591 , 3.1592 , 3.1593).
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Şekil 3.1591. Tokat Ağır.43 Şekil 3.1592. Tokat Ağır.44 Şekil 3.1593. Tokat Ağır.45

Sekizinci hareket cümlesi 16 birim zamanlısekmeli ve el vurmalıhareket

sıralamasıdır. İlk iki birim zamanda kolların bele çekilmesi ile gidişyönü olan sağ

tarafa 90 derece dönülür (Bkz. Şekil 3.1594 , 3.1595). İlk 2 birim zamandaki “sol

üzerinde sek , sağbas , sol bas” sıralamasını( Bkz. Şekil 3.1595 , 3.1596 , 3.1597).

3. birim zamanda çift düşüp sağbasma ve 4. birim zamanda sağüzerinde sekerek

sol ayağıyukarıçekme takip eder (Bkz. Şekil 3.1598 , 3.1599). 5. birim zamanda sol

ayak pençesi sağayağın yanına çift düşmek sureti ile basılırken (Bkz. Şekil 3.1600) ,

6. birim zamanda yerde kalan sol ayak pençesi üzerindeki sekme hareketi ile bu defa

sağayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1601).

Şekil 3.1594. Tokat Ağır.46 Şekil 3.1595. Tokat Ağır.47 Şekil 3.1596. Tokat Ağır.48

Şekil 3.1597. Tokat Ağır.49 Şekil 3.1598. Tokat Ağır.50 Şekil 3.1599. Tokat Ağır.51
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Şekil 3.1600. Tokat Ağır.52 Şekil 3.1601. Tokat Ağır.53

“Çift düş, sol kaldır , çift düş, sağkaldır” şeklindeki sıralama 7 ve 8 . birim

zamanlarda “çift düş, sol kaldır” şeklinde devam eder. Daha önce belden geriye

doğru açılan kollar öne doğru sallanarak göğüs hizasına çekilirler ve öne doğru

uzatılmışvaziyette el vurma pozisyonuna hazır hale getirilirler (Bkz. Şekil 3.1602).

9. birim zamanda havadaki sol ayağın topuğu sağayak üzerindeki sekmenin de

yardımıile çift düşecek şekilde öne vurulur. Aynıanda göğüs hizasında birleşen eller

birbirlerine alkışvurma şeklinde dokundurulup çekilirler (Bkz. Şekil 3.1603). 10.

birim zamanda kollar yeniden belin her iki yanına çekilirken sol ayak yere basılır ve

sağayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1604).

Şekil 3.1602. Tokat Ağır.54 Şekil 3.1603. Tokat Ağır.55 Şekil 3.1604. Tokat Ağır.56

11. birim zaman yerde kalan sol üzerindeki sekme ile başlar ve ilk 4 birim

zaman aynıbiçimde tekrarlanır (“sol üzerinde sek , sağbas , sol bas” adım

sıralaması, çift düşüp sağbasma , sol ayağıyukarıçekme) (Bkz. Şekil 3.1595 ile

3.1599 arası). Tek fark; kollar 12 .birim zamanda belden açılıp geriye doğru

çekilirken 13. ve 14. birim zamanlarda öne doğru sallanarak göğüs hizasında öne

doğru uzatılmışvaziyette tutulurlar. 15 ve 16. birim zamanlar ise 9 ve 10. birim

zamanlardaki sol ayak topuğunun alkışvurma ile paralel olarak yapıldığıhareket

anının tekrarıdır. 15. birim zamanda havadaki sol ayağın topuğu sağayak üzerindeki
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sekme ile çift düşecek şekilde öne vurulur. Aynıanda göğüs hizasında birleşen eller

alkışvurmaşeklinde dokundurulup çekilirler. 16. birim zamanda kollar yeniden belin

her iki yanına çekilirken sol ayak yere basılır ve sağayak yukarıçekilir. (Bkz. Şekil

3.1602 , 3.1603 , 3.1604).

Dokuzuncu hareket cümlesi sekizinci ile hareket yapısında olup , topuk

vurmak sureti ile alkışyerine çökerek alkışvurma kullanılır. İlk 8 birim zaman aynı

biçimde tekrarlanır. 9. birim zamanda sol ayak havada iken , taşıyıcıolan sağbacak

üzerinde çökme yapılarak sol ayak sağayağın yanına basılarak alkışvurulur (Bkz.

Şekil 3.1605 , 3.1606 , 3.1607). 10. birim zamanda sol ayak üzerine basılarak yukarı

kalkılır ve sağayak boşa çıkarılırken , kollarda belin her iki yanında birleştirilir (Bkz.

Şekil 3.1608 , 3.1609 , 3.1601).

Şekil 3.1605. Tokat Ağır.57 Şekil 3.1606. Tokat Ağır.58 Şekil 3.1607. Tokat Ağır.59

Şekil 3.1608. Tokat Ağır.60 Şekil 3.1609. Tokat Ağır.61 Şekil 3.1610. Tokat Ağır.62

11. birim zamanda aynıbiçimde sol üzerinde sekme ile başlayıp devam eder.

15. birim zamana kadar değişmeyen yapıbu birim zamanda 9. birim zamanla aynı

nitelikli yeni bir çökme ve el vurma adımıile devam eder. Sol ayak havada iken ,

sağbacak üzerinde çökme yapılarak sol ayak sağayağın yanına basılır ve aynıanda

kollar da öne uzatılmış vaziyette iken alkışvurulur. 16. birim zamanda sol ayak
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üzerine basılarak yukarıkalkılır ve sağayak boşa çıkarılır. Aynıanda kollarda belin

her iki yanında birleştirilir.

3.2.14.2. Karadut (Karabit)

Birinci hareket cümlesi 4 birim zamandan oluşan dairesel merkezli yürüme

bölümüdür. Kollar omuzlardan tutulur ve gidişyönüne dönülerek oynanır. 1. birim

zamanda vücut geriye doğru eğilerek sağayağın pençe ucu sol ayağın önüne vurulur

(Bkz. Şekil 3.1611). 2. birim zamanda aynıayağın tabanıgidişyönüne doğru basılır

(Bkz. Şekil 3.1612). 3. birim zamanda geride boşta kalan sol ayak pençesinin uç

kısmısimetrik olarak sağayağın yanına vurulup , 4. birim zamanda taban kısmıile

öne doğru basılır (Bkz. Şekil 3.1613 , 3.1614).

Şekil.3.1611. Karadut 1 Şekil 3.1612. Karadut 2

Şekil 3.1613. Karadut 3 Şekil 3.1614. Karadut 4

16 birim zamanlıikinci hareket cümlesinin ilk 4 birim zamanında sıralı

olarak sağ, sol , sağve sol adımlar dairesel merkezli olarak basılarak gidişyönünde

yürüme gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.1615 , 3.1616). 5. birim zamanda son olarak

sağadım basılarak yürüme sonlandırılır ve 6. birim zamanda sağayak basılı

tutularak sol ayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1617 , 3.1618). 7. birim zamanda
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havadaki sol ayak pençesi sağayağın çaprazına doğru çekilip yere vurulur (Bkz.

Şekil 3.1619). 8. birim zamanda ise yeniden yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1620). 9.

birim zamanda bu defa sağayağın sola doğru açığına vurulup 10. birim zamanda

taban kısmıarkada kalacak şekilde tekrar yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1621 , 3.1622).

Havadaki sol ayak , 11. birim zamanda sağbacağın arkasına doğru , diz kapağının

tam arka iç kısmına doğru yapıştırılır. Bu anda taşıyıcıgörevi yapan sağbacak

dizden aşağıdoğru kırılır (Bkz. Şekil 3.1623). 12. birim zamanda sağbacak düzeltilir

ve yapışık duran sol ayak geriye doğru çekilir (Bkz. Şekil 3.1624). 13. birim

zamanda yine sol ayak sağayağın yanından öne doğru uzatılıp 14. birim zamanla

birleştirilir (Bkz. Şekil 3.1625). 15. birim zamanda sol ayak geriye basılıp sağayak

yukarıçekilir ve 16. birim zamana tamamlanarak hareket cümlesi sonlandırılır ( Bkz.

Şekil 3.1626 ).

Şekil 3.1615. Karadut 5 Şekil 3.1616. Karadut 6 Şekil 3.1617. Karadut 7

.Şekil 3.1618. Karadut 8 Şekil 3.1619. Karadut 9 Şekil 3.1620.Karadut 10
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Şekil 3.1621. Karadut 11 Şekil 3.1622. Karadut 12 Şekil 3.1623. Karadut 13

Şekil 3.1624. Karadut 14 Şekil 3.1625. Karadut 15 Şekil 3.1626. Karadut 16

Üçüncü hareket cümlesi 16 birim zamanlıolup koşma tipi adımların

kullanıldığıbölümdür. 1. birim zamanın ilk yarısında kollar omuzlardan tutulur

durumda iken , sağayak pençe ucu gidişyönüne 90 derece dönülmek sureti ile ,

gerideki sol ayak üzerindeki sekmenin de yardımıile çift düşülerek vurulur. Kalan

diğer yarızamanda ise aynınoktaya basılarak gerideki sol ayak boşa çıkarılarak

yukarıçekilir ve 2. birim zamanda sağayağıgeçerek gidişyönüne , mesafe almak

sureti ile basılır. Aynıanda sağayak boşa çıkarılarak yukarıçekilir (Bkz. Şekil

3.1627 , 3.1628 , 3.1629). Aynıuygulama 3. birim zamanın ilk yarısında sağayak

pençesinin sol ayak üzerindeki sekme yardımıile , çift düşme şeklinde yeniden öne

vurulup , diğer yarızamanda basılmasıile devam eder. 4. birim zaman ise 2. birim

zaman aynıbiçimde tekrarlanır. 5. birim zamanda dairesel merkeze dönmek sureti

ile , sağayak pençesi ilk yarızamanda sol üzerindeki yeni bir sekme yardımıile yere

vurulup ikinci yarızamanda basılır (Bkz. Şekil 3.1630 , 3.1631). 6. birim zamanda

yerde kalan sağayak üzerindeki sekme ile sol ayak dizden yukarıçekilir (Bkz. Şekil

3.1632). 7. birim zamanda sağüzerindeki yeni bir sekme ile sol ayak topuğu öne

doğru yere vurulur (Bkz. Şekil 3.1633). 8. birim zamanda sol ayak üzerine basılırken

bu defa sağayak arkada yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1634).
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Şekil 3.1627. Karadut 17 Şekil 3.1628. Karadut 18 Şekil 3.1629. Karadut 19

Şekil 3.1630. Karadut 20 Şekil 3.1631. Karadut 21 Şekil 3.1632. Karadut 22

Şekil 3.1633. Karadut 23 Şekil 3.1634. Karadut 24

9. birim zamanda sol ayak üzerinde sekme yapılarak gerideki sağayağın

pençe ucunun yere dik olarak vurulmasısağlanır (Bkz. Şekil 3.1636). 10. birim

zamanda sağayak , sol üzerindeki sekme ile öne doğru fırlatılır (Bkz. Şekil 3.1637).

11. birim zamanda yerdeki sol ayağın sol çaprazına doğru çekilerek basılırken aynı

anda sol ayak yukarıçekilir ve bu yukarıçekme 12. birim zamanda sağayak

üzerinde yapılan sekme adımıile belirginleştirilir (Bkz. Şekil 3.1638). 13. birim

zamanda yerdeki sağayak üzerindeki yeni bir sekme ile dizden yukarıçekili

vaziyetteki sol ayak aşağıdoğru indirilir ve yere paralel olarak öne doğru fırlatılır

(Bkz. Şekil 3.1639). 14. birim zamanda sağayak üzerinde yeni bir sekme gerçekleşir

ve sol ayağın öne fırlatılmasıhareketi netleştirilir (Bkz. Şekil 3.1640 , 3.1641). 15.
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birim zamanda gidişyönüne 90 derece dönülerek havadaki sol ayak geriye doğru

basılır. 16. birim zamanda sol ayak üzerinde sekme ile vücut düzeltilir (Bkz. Şekil

3.1642 , 3.1643).

Şekil 3.1635 Karadut 25 Şekil 3.1636. Karadut 26 Şekil 3. 1637. Karadut 27

Şekil 3.1638. Karadut 28 Şekil 3.1639. Karadut 29 Şekil 3.1640. Karadut 30

Şekil 3.1641. Karadut 31 Şekil 3.1642. Karadut 32 Şekil 3.1643. Karadut 33

16 birim zamanlıdördüncü hareket cümlesi üçüncünün çökmelisidir. İlk 6

birim zaman üçüncü hareket cümlesi ile aynışekilde tekrar edilirken (Bkz. Şekil

3.1627 ile 3.1632 arası) , 7. birim zamandaki topuk vurma yerine sağbacak üzerinde

çökülür (Bkz. Şekil 3.1644). 8. birim zamanda yukarıkalmak sureti ile sol ayak öne

çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1645). 9. birim zamandaki ikinci bir çökme ile devam

edilirken , 10 birim zamanda sol ayak üzerinde kalmak sureti ile yukarıkalkılır (Bkz.
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Şekil 3.1646 , 3.1647 , 3.1648 , 3.1649). 11 , 12, 13 ,14, 15 ve 16. birim zamanlar

üçüncü hareket cümlesi ile aynıolacak şekilde tekrarlanırlar (Bkz. Şekil 3.1638 ile

3.1643 arası).

Şekil 3.1644. Karadut 34 Şekil 3.1645. Karadut 35 Şekil 3.1646. Karadut 36

Şekil 3.1647. Karadut 37 Şekil 3.1648. Karadut 38 Şekil 3.1649. Karadut 39

Beşinci hareket cümlesi 16 birim zamanlıüçüncü hareket cümlesi ile hareket

yapısıbakımından aynıolup 6. birim zamanda kollar önde birleştirilmek sureti ile 7 ,

9 , 11 ve 13. birim zamanlarda hareketlere paralel olarak alkışvurulur.

3.2.14.3. Kırat

Birinci hareket cümlesi her biri 8 birim zamanlı4 parçadan oluşur ve

toplamda 32 birim zamana denk gelir. Birinci parça iki kez üst üste tekrarlanarak ilk

16 birim zaman oluşturulurken , üçüncü parçanın iki kez tekrarıile de son 16 birim

zaman oluşturulur.

1. birim zamanın ilk yarıdeğerinde , 90 derece gidişyönüne dönülerek , sağ

ayak pençesi gidişyönüne öne atlamak sureti ile basılırken aynıanda sol ayak

geride boşa çıkarılır ve hemen diğer yarızamanda sağayağıgeçerek öne pençe
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kısmından doğru basılır. 2. birim zamanda yeniden sağayak pençesi öne basılarak

sol ayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1650 , 3.1651 , 3.1652 , 3.1653). 3. birim

zamanda ise bu defa simetrik olarak sol ayak pençesi ilk yarızamanda öne atlamak

sureti ile basılıp , diğer yarızamanda ise sağayak pençesi sol ayağıgeçerek aynı

basma adımınıgerçekleştirir. 4. birim zamanda ise yeniden sol ayak öne doğru

basılarak bu defa sağayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1654 , 3.1655 , 3.1656 ,

3.1657). İlk 4 birim zaman aynısıra ile 5 , 6 , 7 ve 8. birim zamanlarda da

tekrarlanarak ilk parça tamamlanır. 8 birim zaman tekrarlanarak toplam 16 birim

zamana ulaşılır. 16 birim zaman boyunca sağkol yanda açık , sol el ise belde tutulu

vaziyette iken açık olan sağkolun dışa ve içe doğru çekilip bırakılmasına paralel

olarak hareketler gerçekleştirilir.

Şekil 3.1650. Kırat 1 Şekil 3.1651. Kırat 2 Şekil 3.1652. Kırat 3

Şekil 3.1653. Kırat 4 Şekil 3.1654. Kırat 5 Şekil 3.1655. Kırat 6
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Şekil.2.1656. Kırat 7 Şekil 2.1657. Kırat 8

Üçüncü 8 birim zamanlıparça 1. birim zamanın ilk yarısında , belden öne

eğilerek sağkolun geriye alınıp sol kolun önde tutulmasıile , sağayağın geriye

doğru basılıp diğer yarızamanda sol basma ile tamamlanmasışeklinde başlar. 2.

birim zamanda ise sağayak öne doğru basılarak sol ayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil

3.1658 , 3.1659 , 3.1660, 3.1661). 3. birim zamanda karın hizasında tutulan sol kol,

sol ayağın öne doğru basılmasıile öne doğru açılır (Bkz. Şekil 3.1662). 4. birim

zamanda sağayak geriye basılırken sol kol arkaya çekilir (Bkz. Şekil 3.1663 ,

3.1664 , 3.1665).

Şekil 3.1658. Kırat 9 Şekil 3.1659. Kırat 10 Şekil 3.1660. Kırat 11

Şekil 3.1661. Kırat 12 Şekil 3.1662. Kırat 13 Şekil 3.1663. Kırat 14
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Şekil 3.1664. Kırat 15 Şekil 3.1665. Kırat 16

5. birim zamanın ilk yarısında boşta kalan sol ayak geriye basılırken sırtta

birleşik olan kollarda öne doğru açılmaya başlar. Diğer yarızamanda sağayak sol

ayağın yanına basılır ve bu defa sol ayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1666 , 3.1667).

6. birim zamanda sol ayak kolların da öne doğru uzatılmasıile beraber yeniden öne

basılır (Bkz. Şekil 3.1668). 7. birim zamanda sağayak öne basılıp sol ayak boşa

çıkarılırken önde uzatılan eller alkışvurmak sureti ile birleştirilirler (Bkz. Şekil

3.1669). 8. birim zamanda sol ayak geriye basılarak kollar başlangıçtaki konumuna

çekilir (Bkz. Şekil 3.1670 , 3.1671). Kalan 8 birim zamanlıson parça üçüncü

parçanın tekrarlanmasıdır. Böylece 16 birim zaman tamamlanmışolur.

Şekil 3.1666. Kırat 17 Şekil 3.1667. Kırat 18 Şekil 3.1668. Kırat 19

Şekil 3.1669. Kırat 20 Şekil 3.1670. Kırat 21 Şekil 3.1671. Kırat 22
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İkinci hareket cümlesi ağır kısım olarak adlandırabileceğimiz , her biri 2+3

şeklinde 5 birim zamanlı8 parçadan oluşan , toplamda 40 birim zamanlıbölümdür.

İlk beşlinin 1. ve 2. birim zamanında sağayak pençe ucu yerdeki sol ayağın

ön kısmına doğru vurulurken sağkol karın hizasında öne , sol kol ise sırt kısmına

çekilir (Bkz. Şekil 3.1672). 3 , 4 ve 5. birim zamanların akışıiçinde ise kollar

yanlara açılmak sureti ile sağayak tabanıöne doğru basılırken sol ayak boşa

çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1673 , 3.1674 ).

Şekil 3.1672. Kırat 23 Şekil 3.1673. Kırat 24 Şekil 3.1674. Kırat 25

İkinci beşli parça simetrik olarak sol başlangıçlıolan adım sıralamasıdır. 1 ve

2. birim zamanlarda bu defa sol kolun dirsekten kırılıp önde karın hizasında

tutularak, sağkolun sırt kısmında tutulmasısureti ile , sol ayak pençe ucunun yerde

taşıyıcıgörevi üstlenmişolan sağayağın uç kısmına doğru basılmasıile başlar (Bkz.

Şekil 3.1675). 3 , 4 ve 5. birim zamanlarda ise aynışekilde kolların yana alınmasına

paralel olarak sol ayak tabanıöne doğru basılarak bu defa da sağayak boşa çıkarılır

(Bkz. Şekil 3.1676 , 3.1677). Üçüncü beşli parça birinci parçanın aynıyönde adım

başlangıçlıtekrarıdır.

Şekil 3.1675. Kırat 26 Şekil 3.1676. Kırat 27 Şekil 3.1677. Kırat 28
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Dördüncü beşli parça , üçüncü bölümde öne alınan sağkol ve sırttaki sol

kolun konumu bozulmadan , 1. ve 2. birim zamanlarda sol ayak tabanının öne

basılmasıile başlar (Bkz. Şekil 3.1678). Son üç birim zamanda ise boştaki sağ

ayağın geriye adım basmasıve sol ayağın önde boşta bırakılmasıile devam eder

(Bkz. Şekil 3.1679 , 3.1680).

Şekil 3.1678. Kırat 29 Şekil 3.1679. Kırat 30 Şekil 3.1680. Kırat 31

Beşinci beşli parça geriye doğru adım alma şeklinde devam eder. Bir önceki

bölümün sonunda boşta kalan sol ayak , ilk 2 birim zamanda , aynıkol kullanma

biçimi ile (sağkol önde sol kol sırtta) , geriye doğru taban kısmıile basılarak aynı

anda sağayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1681 , 3.1682). Kalan 3 birim zamanda

ise bu yukarıçekme tamamlanarak aynısağayak yukarıdan aşağıdoğru , havada

kalacak şekilde bırakılır. Kollarda yana açılarak bir sonraki adım için hazırlanırlar

(Bkz. Şekil 3.1683).

Şekil 3.1681. Kırat 32 Şekil 3.1682. Kırat 33 Şekil 3.1683. Kırat 34

Altıncıparça beşincinin , bu defa sağbaşlangıçlısimetrik tekrarıdır. Kolların

yön değiştirerek sol önde sağgeride olacak şekilde tutulmalarıile bu defa sağayak ,

1. ve 2. birim zamanlarda geriye basılırken sol ayak yukarıdoğru çekilir (Bkz. Şekil

3.1684 , 3.1685). Kalan 3 birim zamanda ise bu yukarıçekme tamamlanarak sol ayak
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yukarıdan aşağıdoğru , havada kalacak şekilde bırakılır. Kollarda yana açılarak bir

sonraki adım için hazırlanırlar (Bkz. Şekil 3.1686).

Şekil 3.1684. Kırat 35 Şekil 3.1685. Kırat 36 Şekil 3.1686. Kırat 37

Yedinci beşli parça hareket yapısıolarak beşincinin sol basma başlangıçlı

aynen tekrarıdır. Tek fark , ilk iki birim zamanda öne göğüs hizasına kaldırılan

kolların 5 birim zaman boyunca bu noktada tutulmasıdır.

Sekizinci parça , yedinci parçada önde tutulan kolların öne uzatılmak sureti

ile , 5 birim zamana yayılan alkışvurma hareketini gerçekleştirdiği bölümdür. İlk iki

birim zamanda sağayak basılırken ilk alkışvurulur, kalan 3 birim zamandaki sol

ayak basma ile ise ikinci alkıştamamlanır (Bkz. Şekil 3.1687 , 3.1688 , 3.1689).

Şekil 3.1687. Kırat 38 Şekil 3.1688. Kırat 39 Şekil 3.1689. Kırat 40

Üçüncü hareket cümlesi sekiz parçalıikinci hareket cümlesinin çökmeli

biçimi olarak karşımıza çıkar. Beşbirim zamanlı8 parça kullanılan bu bölümde ilk

üç parça aynen tekrarlanırken dördüncü parçada çökme gerçekleştirilir. Üçüncü beşli

parçanın sonundaki sağadım basma , atlama biçiminde gerçekleşirken , dördüncü

parçanın başında geriden gelen sol ayak ilk 2 birim zamanda sağayağın yanına

basılarak yere doğru dik olarak çökme gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.1690 , 3.1691).
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Kalan 3 birim zaman ise yukarıdoğru kalkma şeklinde tamamlanır. Kalkışanında

ağırlık sağayağa yüklenerek sol ayak boşa çıkarılır. Geri yürüme karakterli son 4

parça aynıbiçimde , üçte olduğu gibi tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.1692).

Şekil 3.1690. Kırat 41 Şekil 3.1691. Kırat 42 Şekil 3.1692. Kırat 43

3.2.14.4. Üçayak

Birinci hareket cümlesi toplam 24 birim zamanlı ağır bölüme ait

hareketlerden oluşur. Sağa doğru 90 derece dönülerek yürüme şeklinde başlayıp

dairesel merkeze dönülerek tamamlanır. Kolların her iki yanda öne ve geriye

çekilmek sureti ile sallanmasına paralel olarak , sırasıile sağ, sol , sağve sol adım

basmalar ilk 4 birim zamanda eşit ve sıralıolarak gidişyönünde gerçekleştirilir.

(Bkz. Şekil 3.1693 , 3.1694).

Şekil 3.1693. Üçayak 1 Şekil 3.1694. Üçayak 2

5. birim zamanın ilk yarısında sağayak yeniden basılırken hemen ardından

diğer yarızamanda sol ayak basılıp , 6. birim zamanda tekrar sağayak üzerine vücut

ağırlığıaktarılmak sureti ile “sağ, sol , sağ” şeklinde üçleme hareket sıralaması

yapılır (Bkz. Şekil 3.1695 , 3.1696 , 3.1697). Aynıüçleme sıralamasıbu defa “sol,

sağ, sol” şeklinde , simetrik olarak 7. birim zamanın iki yarısında ve devamında ise
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8. birim zamanda tekrar edilir (Bkz. Şekil 3.1698 , 3.1699, 3.1700, 3.1701). Bu

üçlemeler sırasında kollar her iki yanda açık tutularak , havada daireler çizecek

şekilde içten dışa doğru , üçleme hareketlerine paralel olarak çevrilirler. Aynıhareket

sıralaması9 ve 10. birim zamanlarda da kollarıda çevrilmesi ile “sağ, sol , sağ”

şeklinde tekrarlanırken bu arada , vücut daire merkezine doğru döndürülerek yürüme

sonlandırılır.

Şekil 3.1695. Üçayak 3 Şekil 3.1696. Üçayak 4 Şekil 3.1697. Üçayak 5

Şekil 3.1698. Üçayak 6 Şekil 3.1699. Üçayak 7

Şekil 3.1700. Üçayak 8 Şekil 3.1701. Üçayak 9

11. birim zamanın ilk yarıdeğerinde sağkol sırta ve sol kol karın hizasına ,

öne çekilmek sureti ile sol ayak sağayağın önüne basılırken , diğer yarızamanda ise

pençe ucu yerde kalacak şekilde topuktan yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1702 ,
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3.1703). 12. birim zamanda ise taban kısmından yere doğru basılarak birim zaman

tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1704).

Şekil 3.1702. Üçayak 10 Şekil 3.1703. Üçayak 11 Şekil 3.1704. Üçayak 12

13. birim zamanın ilk yarısında yapılan yeni bir sol adım basmayıdiğer yarı

zamanda geride bekleyen sağayak takip eder (Bkz. Şekil 3.1705 , 3.1706). Son

olarak 14. birim zamanda yeniden sol ayak basılarak yeni bir üçleme daha yapılır

(Bkz. Şekil 3.1707). 15. birim zamanda sağayak topuk kısmından kaldırılırken , 16.

birim zamanda yeniden tabana çekilerek basılır (Bkz. Şekil 3.1708, 2.1709 , 3.1710).

Kollar açılıp , sol kol sırta ve sağkol karın hizasına gelecek şekilde yer değiştirirler.

Şekil 3.1705. Üçayak 13 Şekil 3.1706. Üçayak 14 Şekil 3.1707. Üçayak 15
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Şekil 3.1708. Üçayak 16 Şekil 3.1709. Üçayak 17 Şekil 3.1710. Üçayak 18

17. birim zamandan itibaren sağve sol ayak basma şeklindeki üçleme 18.

birim zamanda sağayak basılarak tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1711, 3.1712 , 3.1713).

19. birim zamanda sol ayak topuktan kaldırılıp , 20. birim zamanda yeniden taban

kısmıile basılır (Bkz. Şekil 3.1714 , 3.1715 , 3.1716 ).

Şekil 3.1711. Üçayak 19 Şekil 3.1712. Üçayak 20 Şekil 3.1713. Üçayak 21

Şekil 3.1714. Üçayak 22 Şekil 3.1715. Üçayak 23 Şekil 3.1716. Üçayak 24

Son 4 birim zaman (21 ile 24 arası) 13. birim zamanda başlayan sol

başlangıçlıüçleme ile devamındaki sağayak kaldırma ve 16. birim zamanda

basma hareket sıralamasınıtekrarından ibarettir.
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İkinci hareket cümlesi hareket yapısıve birim zaman değeri itibarıile ilk

hareket cümlesi ile aynıolup (24 birim zaman) , 11 ve 12. birim zamanlarda sol

ayağın pençeye kaldırılıp tabana basıldığı, 15 ve 16. birim zamanlarda sağayağın

pençeye kaldırılıp tabana basıldığı, 19 ve 20. birim zamanlarda sol ve son olarak 23

ve 24. birim zamanlarda sağayağın sağayağın pençeye kaldırılıp tabana basıldığı

bölümlerde çöküp kalkmalar yapılır (Bkz. Şekil 3.1717 , 3.1718 , 3.1719). Bu

çökme ve kalkmalar 2 birim zaman içinde eşit olarak yapılır. Diğer bölümler ise

aynısıra ve hareket yapılarıile tekrar edilirler.

Şekil 3.1717. Üçayak 25 Şekil 3.1718. Üçayak 26 Şekil 3.1719. Üçayak 27

Üçüncü hareket cümlesi 4 birim zamanlıancak müzik cümlesinin uzunluğuna

göre tekrarlanan , omuzlardan tutmak sureti ile sağa ve sola sallanma bölümüdür.1.

birim zamanda kolların açılıp omuzların tutulmasıile sağayak soldan açılarak sağa

doğru basılır. Ağırlığıtaşıma görevi de bu anda sağayaktadır ve 2. birim zamanda

sağüzerinde bir de yaylanma yapılırken sol ayak da boşa çıkarılır (Bkz. Şekil

3.1720, 3.1721). 3. birim zamanda ise bu defa simetrik olarak sol ayak üzerine

yüklenmek sureti ile ağırlık da sola taşınır. 4. birim zamanda aynıayak üzerinde yeni

bir yaylanma yapılarak hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1722).

Şekil 3.1720. Üçayak 28 Şekil 3.1721. Üçayak 29 Şekil 3.1722. Üçayak 30
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3.2.15. Tunceli

At ,Beşekrek , Bedre , Cezayir , Üç ayak , Delilo , Nare , Lorke , Karaçor ,

Tamzara , Devzere, Halay , Karakız , Barasol , Kol oyunu , Kosalma , Köroğlu ,

Sallama , Güzeller halayı, Bir ayak , Koç halayı, Kilitleme , Keçike ,Üç geri ,

Vilik, Zeynebe en bilinen oyunlardır. Davul ve Zurna , Klarinet en yaygın eşlik

sazlarıdır. Kadın , erkek ya da karma şeklinde oyunlar oynanır. Sırali dizi, yarım

daire ve daire en çok kullanılan biçimlerdendir.

3.2.15.1. Delilo

16 birim zamanlıdört hareket cümlesinden oluşan oyun sıralıdüz çizgi

formunda , serçe parmaklardan tutulmak sureti ile öne gidip geri gelinerek oynanır.

Birinci hareket cümlesi 8 + 8 şeklinde toplam 16 birim zamanlı hareket

bütünüdür. 1. birim zamanda sağayak öne ve sol ayağın çaprazına basılırken vücut

ağırlığıda sağayak üzerindedir (Bkz. Şekil 3.1723). 2. birim zamanda gerideki sol

ayak konumunu bozmadan pençe kısmıile sağayağın arka çaprazına doğru

basılarak taşıyıcıgörevini üstlenir ve öndeki sağayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil

3.1724, 3.1725). 3 ve 4. birim zamanlar 1 ve 2. birim zamanların tekrarışeklinde

devam ederken 5. birim zamanda sağayak aynıkonumda öne doğru üçüncü kere

basılır. Ancak bu defa 6. birim zamanda arka çaprazdaki sol ayak öne çekilip havada

kalacak şekilde tutulur (Bkz. Şekil 3.1726). 7. birim zamanda sağayağın yanına

pençe ucu ile vurulup , 8. birim zamanda tekrar yukarıdoğru kaldırılıp bırakılır (Bkz.

Şekil 3.1727 , 3.1728).

Şekil 3.1723. Delilo 1 Şekil 3.1724. Delilo 2 Şekil 3.1725. Delilo 3
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Şekil 3.1726. Delilo 4 Şekil 3.1727. Delilo 5 Şekil 3.1728. Delilo 6

9. birim zamanda itibaren öne gidişsonlanıp geriye yürüme başlatılır. 9. birim

zamanda havadaki sol ayak geriye doğru basılırken , 10.birim zamanda öndeki sağ

ayak yukarıdan aşağısalınmak sureti ile yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1729). 11. birim

zamanda sağayak basılıp 12. birim zamanda bu defa sol ayak yukarıçekilir (Bkz.

Şekil 3.1730). 13 ve 14. birim zamanlardaki yeni bir “sol bas , sağçek” hareket

dizisinden sonra 15. birim zamanda son olarak havada kalan sağayak pençesi sol

ayağın çaprazına çekilip vurulur ve 16. birim zamanda çekilerek havada bırakılır

(Bkz. Şekil 3.1731). Geriye adım basmalar boyunca kollar sağve sola sıra ile

çekilerek sallanırlar.

Şekil 3.1729. Delilo 7 Şekil 3.1730. Delilo 8 Şekil 3.1731. Delilo 9

İkinci hareket cümlesi ilk 8 birim zamandaki bölümü ile farklılık gösterirken

son 8 birim zaman yapıolarak birinci hareket cümlesinin aynısıdır. 1. birim zamanda

daha önce sol çapraza vurulup çekilen sağayak pençesi , yerde kalan sol ayak

üzerindeki sekme ile öne uzatılır (Bkz. Şekil 3.1732). Daha sonra sekme ile beraber

çift düşülüp yere sürtünerek sol çapraza doğru çekilir ve 2. birim zamanda yeniden

öne doğru uzatılır (Bkz. Şekil 3.1733 , 3.1734). Aynıhareket bütünü 3. ve 4. birim

zamanda da tekrarlanır.
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Şekil 3.1732. Delilo 10 Şekil 3.1733. Delilo 11 Şekil 3.1734. Delilo 12

5. birim zamanda öne uzatılan sağayak çift düşmek sureti ile sol ayağın

yanına basılıp, 6. birim zamanda sağayak üzerindeki yeni bir sekmenin de yardımı

ile sol ayak öne doğru atılır (Bkz. Şekil 3.1735 , 3.1736 , 3.1737). Havadaki sol

ayağın pençe ucu 7. birim zamanda yerdeki sağayak üzerindeki sekme ile önce yere

vurulur ( Bkz. Şekil 3.1738) ardından 8. birim zamanda tekrar yukarıçekilir.

Şekil 3.1735. Delilo 13 Şekil 3.1736. Delilo 14

Şekil 3.1737. Delilo 15 Şekil 3.1738. Delilo 16

Kalan 8 birim zamanlık geri yürüme bölümü birinci hareket cümlesinde

kullanılan biçimle aynıdır.
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Üçüncü hareket cümlesinde de ilk 8 birim zaman farklıkullanılırken son 8

birim zamandaki geriye yürüme ilk iki hareket cümlesinde olduğu gibidir. 1. birim

zamanda sağayak, sağa doğru açılmak sureti ile topuk kısmından öne doğru basılır

ve vücut ağırlığısağa aktarılır (Bkz. Şekil 3.1739). Aynıanda boşa çıkan sol ayak

pençesi , 2. birim zamanda yeni bir basma adımıile ağırlığıüzerine alır (Bkz. Şekil

3.1740). 3. birim zamanda sağayak bu defa sol çapraza doğru kırılmadan uzatılıp

basılırken aynışekilde boşa çıkan sola ayak pençesi 4. birim zamanda yeniden

basılır ve ağırlık ikinci kez sola geçer (Bkz. Şekil 3.1741 , 3.1742).

Şekil 3.1739. Delilo 17 Şekil 3.1740. Delilo 18

Şekil 3.1741. Delilo 19 Şekil 3.1742. Delilo 20

5. birim zamanda bu defa öne doğru basılan sağayakla beraber , 6. birim

zamanda sol ayak havada kalacak şekilde öne doğru çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1743).

Havadaki sol ayağın pençe ucu 7. birim zamanda yerdeki sağayak üzerindeki sekme

ile önce yere vurulur, ardından 8. birim zamanda tekrar yukarıçekilir (Bkz. Şekil

3.1744 , 3.1745). Kalan 8 birim zamanlık geri yürüme bölümü birinci ve ikinci

hareket cümlelerinde kullanılan biçimle aynıdır.



270

Şekil 3.1743. Delilo 21 Şekil 3.1744. Delilo 22 Şekil 3.1745. Delilo 23

Dördüncü hareket cümlesi 16 birim zamanlı, dairesel dönüşlerin yapıldığı

bölümdür. 1. birim zamanda havada bekleyen sağayağın sağa doğru bilekten

çevrilmesi ile çift düşülüp , 2. birim zamanda sağayak üzerindeki bir sekme ile sol

ayağın yukarıkaldırılmasışeklinde başlar (Bkz. Şekil 3.1746 , 3.1747). Dönme

hareketi 3. birim zamanda havadaki sol ayağın , yerdeki sağayağın yanına çift

düşülüp , 4. birim zamanda sol ayak üzerindeki sekme ile sağayağın yukarı

çekilmesi ile devam ettirilir (Bkz. Şekil 3.1748 , 3.1749 , 3.1750 , 3.1751). 5. birim

zamandaki sağbasmalıçift düşme ile dönüştamamlanırken sağüzerindeki yeni bir

sekme ile 6. birim zamanda sol ayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1752 , 3.1753).

Şekil 3.1746. Delilo 24 Şekil 3.1747. Delilo 25 Şekil 3.1748. Delilo 26

Şekil 3.1749 Delilo 27 Şekil 3.1750. Delilo 28 Şekil 3.1751. Delilo 29
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Şekil 3.1752. Delilo 30 Şekil 3.1753. Delilo 31

“ Çift sol , çift sağ, çift sol ” şeklinde sıralanan sağdan dönüşhareketleri 7.

birim zamanda havadaki sol ayak pençesinin yerdeki sağayak üzerindeki sekme ile ,

sağayağın çaprazına , belden eğilip elleri önde birleştirerek alkışvurmak sureti ile

vurulup, 8. birim zamanda yeni bir sekme ile yukarıçekilmesi ile tamamlanır (Bkz.

Şekil 3.1754 , 3.1755 , 3.1756 ).

Şekil 3.1754. Delilo 32 Şekil 3.1755. Delilo 33 Şekil 3.1756. Delilo 34

Son 8 birim zaman ilk 8 birim zamanın sol ayakla çift düşülüp soldan

dönüşün gerçekleştirildiği biçimidir. Aynıhareket yapısıile havadaki sol ayağın

sola çevrilmesi ile 9 ve 10. birim zamanlarda “çift düş, sağ” , 11 ve 12. birim

zamanlarda “çift düş, sol ” , 13. ve 14. birim zamanlarda “çift düş, sağ” dönüş

hareketleri sıralanırken 15. birim zamanda havadaki sağayak pençesinin yerdeki sol

ayak üzerindeki sekme ile , sol ayağın yanına , belden eğilip elleri önde birleştirerek

alkışvurmak sureti ile vurulup, 8. birim zamanda yeni bir sekme ile yukarıçekilmesi

ile tamamlanır.
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3.2.15.2. Temirağa

4 , 10 , 18 birim zamanlıüç farklıhareket cümlesi görülür. Serçe

parmaklardan tutularak sıralıdüz çizgi formunda , sağa ve sola dönüşler yaparak

yürüme şeklinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi oyunun genelinde kullanılan ve müzik cümlesine göre

sayısıbelirlenen 4 birim zamanlı“çift düş, sol , çift düş, sağ” sıralamasıdır. 1.

birim zamanda yukarıçekilen sağayağın çift basılmasının ardından , 2. birim

zamanda sağayak üzerindeki bir sekme ile sol ayağın kaldırılması, 3. birim zamanda

simetrik olarak , sol üzerine çift düşülüp , 4. birim zamanda sol üzerindeki sekme ile

sağayağın yukarıkaldırılmasışeklinde tekrarlanır. Bu çift düşüp basmalara paralel

olarak kollarda öne geri sallanırlar (Bkz. Şekil 3.1757 , 3.1764 arası).

Şekil 3.1757. Temirağa 1 Şekil 3.1758. Temirağa 2 Şekil 3.1759. Temirağa 3

Şekil 3.1760. Temirağa 4 Şekil 3.1761. Temirağa 5 Şekil 3.1762. Temirağa 6
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Şekil 3.1763. Temirağa 7 Şekil 3.1764. Temirağa 8

İkinci hareket cümlesi 10 birim zamanda sağa ve sola çizgi halinde dönerek

yürüme biçimindeki adım sıralamasından oluşur. 1. birim zamanda sağ ayağın

basılıp çift düşülmesi ile , 2. birim zamanda sağayak üzerindeki bir sekme ile sol

bacak öne doğru uzatılıp vücut sola doğru 90 derece döndürülür (Bkz. Şekil 3.1765,

3.1766 , 3.1767 , 3.1768). 3. birim zamanda sol ayak yarızamanlıolarak öne doğru

basılıp , gerideki sağayak boşa çıkarılırken , diğer yarızamanda vücut ağırlığısağ

ayak üzerine aktarılıp bu defa sol ayak boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1769 , 3.1770 ,

3.1771). 4. birim zamanda sol ayak öne doğru basılarak ağırlığıda üzerine alır ve sağ

ayak yeniden boşta bırakılır (Bkz. Şekil 3.1772).

Şekil 3.1765. Temirağa 9 Şekil 3.1766. Temirağa 10 Şekil 3.1767. Temirağa 11

Şekil 3.1768. Temirağa 12 Şekil 3.1769. Temirağa 13 Şekil 3.1770. Temirağa 14
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Şekil 3.1771. Temirağa 15 Şekil 3.1772. Temirağa 16

5. birim zamanda sağbacak kırılmadan öne uzatılıp ayak tabanıyere

vurulurken 6. birim zamanda yerdeki sol ayak üzerindeki sekme ile , sağbacak sol

doğru döndürülmek sureti ile vücut ters yöne doğru 180 derece çevrilir. (Bkz. Şekil

3.1773 , 3.1774 , 3.1775 , 3.1776).

Şekil 3.1773. Temirağa 17 Şekil 3.1774. Temirağa 18

Şekil 3.1775. Temirağa 19 Şekil 3.1776. Temirağa 20

7 ve 8. birim zamanlar 3 ve 4. birim zamanların sağayak basma başlangıçlı

simetrik tekrarıdır. Yarızamanlısağbasma, gerideki sol ayağın diğer yarızamanda

pençe kısmıile basılmasıile devam eder (Bkz. Şekil 3.1777 , 3.1778 , 3.1779). 9.

birim zamanda yerdeki sağ ayak üzerindeki sekme ile beraber , vücut öne

döndürülerek boştaki sol ayal kollarla beraber öne doğru atılır (Bkz. Şekil 3.1780 ,
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3.1781). 10. birim zamanda ise yeni bir sekme ile ayak ve kollar geriye çekilerek

hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1782).

Şekil 3.1777. Temirağa 21 Şekil 3.1778. Temirağa 22 Şekil 3.1779. Temirağa 23

Şekil 3.1780. Temirağa 22 Şekil 3.1781. Temirağa 23 Şekil 3.1782. Temirağa 24

Üçüncü hareket cümlesi 18 birim zamanlı, ikinci hareket cümlesi ile benzer

karakterli fakat daha uzun süreli hareket sıralamasıdır. Birinci hareket cümlesinin ilk

4 birim zamanıaynısıra ile tekrarlanır. 3 ve 4. birim zamanlardaki hareket biçimi 5

ve 6. birim zamanlarda sağayak başlangıçlıolarak simetrik şekilde tekrar edilirler.

Yarızamanlısağbasma, gerideki sol ayağın diğer yarızamanda pençe kısmıile

basılmasıile devam eder. 6. birim zamanda ise sağayak öne basılarak tamamlanır.7

ve 8. birim zamanlar ise 3.ve 4. birim zamanların aynen tekrarıdır. 9. birim zamanda

sağayak geriye çekilip öne doğru atılırken , 10. birim zamanda yerdeki sol ayak

üzerindeki sekme ile sağ bacak sola doğru çevrilip vücut 180 derece terse

döndürülür. Sağa dönüşte kullanılan sol , sağve sol başlangıçlıyürüme hareketleri

vücut döndürüldükten sonra bu defa , 11 ve 12. birim zamanlarda “sağ, sol , sağ”

şeklinde , 13 ve 14. birim zamanlarda “sol , sağ, sol” şeklinde , 15 ve 16. birim

zamanlarda ise “sağ, sol , sağ” şeklinde tekrarlanırlar. 17. birim zamanda yerdeki

sağayak üzerindeki sekme ile beraber , vücut öne döndürülerek boştaki sol ayak
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kollarla beraber öne doğru atılır. 18. birim zamanda ise yeni bir sekme ile ayak ve

kollar geriye çekilerek hareket cümlesi tamamlanır.

3.2.15.3. Nare

Biri geçiş, diğer üçü ise birbirinin türevi 4 hareket cümlesinden meydana

gelir. Sıralıdüz çizgi formunda öne ve geriye yürümek sureti ile , ellerden

kenetlenerek oynanır.

Birinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıolup , halaylarda sıkça kullanılan

temel hareket dizilerindendir. 1. birim zamanda sol ayak yerde ve sağayak yukarı

çekili vaziyette iken , yerdeki sol ayak üzerindeki yarızamanlıbir sekme , ikinci yarı

zamanda sağayağın basılıp sol ayağın yukarıçekilmesi ile tamamlanır. 2. birim

zamanda ise birim zamana eşdeğer yeni bir adımla sol ayak basılıp sağayak yeniden

yukarıçekilir. 3. birim zamanda havadaki sol ayak sağayağın yanına çift düşmek

sureti ile basılırken , 4. birim zamanda sağayak üzerindeki bir sekme ile sol ayak

dizden çekilerek yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1783 ile 3.1790 arası). “Sek , bas ,

bas , çift düş, sol kaldır” şeklindeki hareket sıralaması5. birim zamanda , yerdeki

ayak üzerindeki sekmenin yardımıile , havadaki sol ayak topuğunun öne vurulup , 6.

birim zamanda basılmasıve sağayağın yeniden yukarıkaldırılmasıile devam eder

(Bkz. Şekil 3.1791 , 3.1792 , 3.1793 , 3.1794). Bölümler arasındaki geçişler bu

hareket cümlesi sayesinde yapılır. Öne çıkışve geriye dönüşşeklinde yürümelerle de

kullanılır.

Şekil 3.1783. Nare 1 Şekil 3.1784. Nare 2 Şekil 3.1785. Nare 3
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Şekil 3.1786. Nare 4 Şekil 3.1787. Nare 5 Şekil 3.1788. Nare 6

Şekil 3.1789. Nare 7 Şekil 3.1790. Nare 8 Şekil 3.1791. Nare 9

Şekil 3.1792. Nare 10 Şekil 3.1793. Nare 11 Şekil 3.1794. Nare 12

İkinci hareket cümlesi , birinci hareket cümlesinin bir kez tekrar edildikten

sonra 5 ve 6. birim zamanlarının iki kez tekrarlanıp 10 birim zamana tamamlanması

ile oluşur (Sek bas bas , çift sol , topuk , topuk , topuk şeklinde üç kez topuk

vurulur). 5 ve 6. birim zamanlardaki topuk vurup çekme işlemi (Bkz. Şekil 3.1795 ,

3.1796 , 3.1797 ). sırasıile önce 7 ve 8. birim zamanlarda , ardından aynışekli ile 9

ve 10 birim zamanlarda uygulanır.
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Şekil 3.1795. Nare 13 Şekil 3.1796. Nare 14 Şekil 3.1797. Nare 15

10 birim zamanlıtamamlama üçüncü hareket cümlesinde , 5 ve 6. birim

zamanlarda sol ayak topuğunun sağayağın öne çaprazına vurulup çekilmesi ile

başlarken , 7 ve 8. birim zamanlarda sol açığa çevrilip vurulmasıile devam eder

(Bkz. Şekil 3.1798 ile 3.1803 arası). 9 ve 10. birim zamanlar ise 5 ve 6. birim

zamanların tekrarışeklindedir.

Şekil 3.1798. Nare 16 Şekil 3.1799. Nare 17 Şekil.3.1800.Nare18

Şekil 3.1801. Nare 19 Şekil 3.1802. Nare 20 Şekil 3.1803. Nare 21

Dördüncü hareket cümlesinde de ikincide olduğu gibi 10 birim zamana

tamamlama şeklinde sol ayağın kullanım söz konusudur. Ancak burada 7 ve 8. birim

zamanlarda sol bacak geriye doğru çekilip vücudu eğmek sureti ile , pençe kısmıile
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arkaya vurulur (Bkz. Şekil 3.1804 ile 3.1809 arası). 9 ve10. birim zamanlarda ise

aynıbiçimde öne çekilip vurularak hareket cümlesi tamamlanır.

Şekil 3.1804. Nare 22 Şekil 3.1805. Nare 23 Şekil 3.1806. Nare 24

Şekil 3.1807. Nare 25 Şekil 3.1808. Nare 2 Şekil 3.1809. Nare 27

3.2.15.4. Keçike

Birinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıgeçişbölümüdür. Oyunun bütününde

kullanılır. 1. birim zamanın ilk yarıdeğerinde yere yakın olarak sağayak yukarı

çekilerek sol ayak üzerinde sekme gerçekleştirilir. İkinci yarıdeğerde sağayak

basılıp sol boşa çıkarılırken , 2. birim zamanda yeniden sol ayak basılıp sağayak

topuktan yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1810 , 3.1811 , 3.1812). 3. birim zamanda

sağayak üzerine basılıp sol ayak topuktan kaldırılırken 4. birim zamanda ayak aynı

konumda tutulur, 5. birim zamanda sol ayak basılıp sağayak boşa çıkarılarak 6.

birim zamana kadar aynıkonumda bekletilir (Bkz. Şekil 3.1813 ile 3.1817 arası).
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Şekil 3.1810. Keçike 1 Şekil 3.1811. Keçike 2 Şekil 3.1812. Keçike 3

Şekil 3.1813. Keçike 4 Şekil 3.1814. Keçike 5 Şekil 3.1815. Keçike 6

Şekil 3.1816. Keçike 7 Şekil 3.1817. Keçike 8

İkinci hareket cümlesi 12 birim zamanlıöne çıkışadım sıralamasıdır. Birinci

hareket cümlesinin ilk iki birim zamanındaki sekme tekrarlanırken , 3. birim

zamanda sağayak çift basılıp aynıanda gerideki sol ayak yukarıkaldırılır ve 4.

birim zamanda sola doğru açılıp öne uzatılır (Bkz. Şekil 3.1818 , 3.1819 , 3.1820 ,

3.1821). 5. birim zamanın ilk yarıdeğerinde sol ayak öne doğru mesafe almak

sureti ile basılırken diğer yarıdeğerde sağayak vücut ağırlığınıüzerine alıp kısa bir

süre için sol ayak boşa çıkarılır. 6. birim zamanda ise yeniden sol ayak basılıp sağ

ayak boşta bırakılır (Bkz. Şekil 3.1822 , 3.1823 , 3.1824). 7 ve 8. birim zamanlarda

boştaki sağayak öne çıkarılıp topuk kısmıile iki kez yere vurulur. Birinci vuruşta

bilekten içe çevrilirken ,ikinci vuruşta dışa çevrilir. 9. birim zamanda sağayak sol
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ayağın yanına çift düşmek sureti ile basılırken , 10. birim zamanda yerde kalan sağ

ayak üzerindeki bir sekme ile sol ayak yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1825 , 3.1826 ,

3.1827 , 3.1828). 11. birim zamanda havadaki sol ayak tabanıher iki dizden kırılarak

yere vurulup 12. birim zamanda geriye basılarak hareket cümlesi tamamlanır (Bkz.

Şekil 3.1831 ile 3.1825 arası).

Şekil 3.1818. Keçike 9 Şekil 3.1819. Keçike 10 Şekil 3.1820. Keçike 11

Şekil 3.1821. Keçike 12 Şekil 3.1822. Keçike 13 Şekil 3.1823. Keçike 14

Şekil 3.1824. Keçike 15 Şekil 3.1825. Keçike 16 Şekil 3.1826. Keçike 17
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Şekil 3.1827. Keçike 18 Şekil 3.1828. Keçike 19 Şekil 3.1829. Keçike 20

Şekil 3.1830. Keçike 21 Şekil 3.1831. Keçike 22 Şekil 3.1832. Keçike 23

Şekil 3.1833. Keçike 24 Şekil 3.1834. Keçike 25 Şekil 3.1835. Keçike 26

Üçüncü hareket cümlesi 12 birim zamanlıikinci tip öne çıkışhareket

cümlesidir. İlk 6 birim zaman ikinci hareket cümlesi ile aynıyapıda tekrarlanırken

(Bkz. Şekil 3.1818 ile 3.1824 arası) farklıolan 7 ve 8. birim zamanlardaki topuk

vurma biçimidir. 7. birim zamanda sağbacağın sol ayağıda geçip çaprazına topuk

vurmasının ardından , sağa çekilen sağayak topuğu bu defa sağaçığa vurulur (Bkz.

Şekil 3.1836 ile 3.1841 arası). 12. birim zaman kadar olan son 4 birim zaman aynı

biçimde tekrarlanır (Bkz. Şekil 3.1831 ile 3.1825 arası).



283

Şekil.2.1836. Keçike 27 Şekil 2.1837. Keçike 28 Şekil.2.1838. Keçike 29

Şekil 3.1839. Keçike 30 Şekil 3.1840. Keçike 31 Şekil 3.1841. Keçike 32

12 birim zamanlıüçüncü tip öne çıkışhareket cümlesinde de yine ilk 6 birim

zaman değişmezken (Bkz. Şekil 3.1818 ile 3.1824 arası). 7. birim zamanda sağayak

topuğu bu defa belden geriye eğilmek sureti ile , gergin olarak öne vurulur. 8. birim

zamanda ise pençe ucu öne eğilmek sureti ile çekilip ile arkaya vurulur (Bkz. Şekil

3.1842 ile 3.1847 arası). Son 4 birim zaman yine değişmez (Bkz. Şekil 3.1831 ile

3.1825 arası).

Şekil 3.1842. Keçike 33 Şekil 3.1843. Keçike 34 Şekil 3.1844. Keçike 35
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Şekil 3.1845. Keçike 36 Şekil 3.1846. Keçike 37 Şekil 3.1847. Keçike 38

12 birim zamanlısonuncu öne çıkışhareket cümlesinde de ilk 6 birim zaman

ve son 4 birim zaman değişmezken , 7. birim zamanda belden öne eğilmek sureti ile

sağbacak geriye doğru uzatılıp , pençe ucu ile sola doğru vurulur. 8. birim zamanda

ayağın sağa çekilmesi ile vuruşgerçekleştirilir (Bkz. Şekil 3.1848 ile 3.1852 arası).

Şekil 3.1848. Keçike 39 Şekil 3.1849. Keçike 40 Şekil 3.1850. Keçike 41

Şekil 3.1851. Keçike 42 Şekil 3.1852. Keçike 43

3.2.16. Van

Van , halk oyunlarıbakımından en zengin yörelerden biridir. Çeşitli

kültürlerin etkisi ve çok yönlü insanlarıile yöre konularıile çok özellik teşkil

etmektedir. Yörenin oyunlarıkuzey ve güneyde ayrıayrıkarakter gösterebilmektedir.
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Örneğin kuzey tarafıErzurum ve Ağrı'dan esinlenmiştir ve bar oyunlarına

rastlanmaktadır. Güneyde ise daha çok Hakkâri, Siirt, Bitlis gibi illerle benzerlik

gösterir. Bu yörelerde oyunlar “halay , güvenk , govent” adlarınıalırlar.

Oyunlarda genellikle bir nedensellik ilkesi aranmışve ortaya bu ilişki ile

örnekler sunulmuştur. Bu bazen bir hayvan taklidi, bazen insan taklidi, bazen gök,

bazen toprak, bazen tabiat olmuştur.

Van'da oynanan oyunlar karma oynandığıgibi o yalnız erkek ve yalnız kız

oyunlarıda vardır. Karma oyunlarda el ele tutulduğu zaman akrabalık ilişkileri

aranır..Ekip başında oynayan kişiye “güvenk başı”, veya “govent başı” , ekip

sonunda oynayacak kişiye ise “poçik” denir. Eğlence ve düğünlerde davul-zurna

yegane çalgıdır. Ancak zamanla bunlara zilli def, darbuka mey ve kaval da

eklenmiştir.

En bilinen oyunlar ; Süleymane , Mirobori , Gülizar , Şerane , Mendo , Gule ,

Sore (Sübeyna) , Meyroke , Havasor , Serevan , Meymoke , Hımhımme , Temirağa ,

Nare , Teşruke ,Toycular , Nure , Laçin , Larılle , Hocan , Koççeri ,Tozeneke , Neri,

Peyda , Kirsi, Kirsane ,Üç ayak , Pappuri (Nagidi) , Nanayı, Kaş, Kelekvan ,

Şevko, Lizan , Romane , Kazızka , Süngülü , Sincane , Altın yüzük , Hoşbilezik ,

Bizim eller , Bablekan , Baran , Dokuzlu , Devzer , Dello , Dingo , Edremit , Edle ,

Ezirgane (Bezirgan) , Palanço (Palango, Palyoça) , Findo , Gas gas , Hırhır (Halay ,

Şirvan ) , Güngülü , Lorke , Gaşenk , Talan ,Teşşoke , Sincani ,Temi , Tek ayak ,

Toycular , Gule .

3.2.16.1. Üç Ayak

16 birim zamandan oluşan tek hareket cümleli , ağır bir oyundur. Serçe

parmaklardan tutulmak sureti ile, sağa doğru yürünerek oynanır.

1. birim zamanda sağayak gidişyönüne basarken dizlerde yukarıdan aşağı

yaylanmalar da başlar. Kollarda aynıanda sağa doğru çekilir ve yaylanmaya paralel

olarak sallanır (Bkz. Şekil 3.1853). 2. birim zaman aynıkonumda yaylanma ile

tamamlanırken , 3. birim zamanda sol ayak simetrik olarak basılır ve kollar da

yaylanma ile sola çekilip sallanır (Bkz. Şekil 3.1854). 4. birim zaman yine yaylanma

ile tamamlandıktan sonra , 5 ve 6. birim zamanlar 1 ve 2. birim zamanların tekrarı
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niteliğinde yinelenir (Bkz. Şekil 3.1855). 7. birim zamanda sol ayak topuğu sağ

ayağın önüne vurulup 8. birim zamandaki yaylanma ile ilk parça tamamlanır ve sağa

yürüme tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1856).

Şekil 3.1853 Üçayak 1 Şekil 3.1854. Üçayak 2

Şekil 3.1855. Üçayak 3 Şekil 3.1856. Üçayak 4

“Sağbas , yaylan , sol bas , yaylan , sağbas , yaylan , sol topuk , yaylan”

şeklinde sıralanan ilk 8 birim zamanı, 9. birim zamanda öndeki sol topuğun çekilip

geriye basılmasışeklinde başlayan “sol bas , yaylan , sağbas , yaylan , sol bas ,

yaylan , sağtopuk , yaylan” adım sıralamasıtakip eder ve 16 birim zaman

tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1857 ile 3.1860 arası).

Şekil 3.1857. Üçayak 5 Şekil 3.1858. Üçayak 6
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Şekil 3.1859. Üçayak 7 Şekil 3.1860. Üçayak 8

3.2.16.2. Talan

10 birim zamanlıtek hareket cümlesinden oluşur. Serçe parmaklardan tutulan

kolların iki yanda yere paralel olarak kaldırılmasısureti ile , sıralıdüz çizgi

formunda , öne ve geriye yürüme şekline oynanır.

1. birim zamanda vücut belden eğilmek sureti ile , sol ayak tabanıyaylanma

ve kol sallamalara paralel olarak önce yukarıçekilip daha sonra sağayağın yanına

vurulup , 2 . birim zamanda öne basılır ve vücut ağırlığısola aktarılarak sağayak

boşa çıkarılır (Bkz. Şekil 3.1861 , 3.1862 ). 3. birim zamanda simetrik olarak bu defa

gerideki sağayak öne basılan sol ayağın yanına vurulup , 4. birim zamanda öne

basılır ve vücut ağırlığıyeniden sağbacağa geçerek sol ayak boşa çıkarılır (Bkz.

Şekil 3.1863 , 3.1864 ). 5. birim zamanda 1. birim zamanda olduğu gibi sol ayak

sağayağın yanın ikinci kez vurulup , 6. birim zamanda farklıolarak , kollarında öne

uzatılıp arkaya alınmasısureti ile geriye basılır ve aynıanda belden eğik olan vücut

da düzeltilir (Bkz. Şekil 3.1865 , 3.1866 , 3.1867 , 3.1868 ).

Şekil 3.1861. Talan 1 Şekil 3.1862. Talan 2 Şekil 3.1863. Talan 3
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Şekil 3.1864. Talan 4 Şekil 3.1865. Talan 5 Şekil 3.1866. Talan 6

Şekil 3.1867. Talan 7 Şekil 3.1868. Talan 8

7. birim zamanda sol üzerindeki bir sekme ile , kollar arkadan öne doğru

sallanır ve sağayak geriye basılırken. hemen ardından 8. birim zamanda kolların

geriye çekilmesi ile sol ayak basılır (Bkz. Şekil 3.1869 , 3.1870 , 3.1871 , 3.1872 ,

3.1873). 9. birim zamanda boşta kalan sağayak , her iki dizin kırılmasıile sol ayağın

yanına basılır (Bkz. Şekil 3.1874 ). 10. birim zamanda da devam eden bir hareketle

kırık olan dizler düzeltilip kollar her iki yanda yere paralel olacakşekilde kaldırılarak

hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1875 , 3.1876 ).

Şekil 3. 1869. Talan 9 Şekil 3.1870. Talan 10 Şekil 3.1871. Talan 11
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Şekil 3.1872. Talan 12 Şekil 3.1873. Talan 13 Şekil 3.1874. Talan 14

Şekil 3.1875. Talan 15 Şekil 3.1876. Talan 16

3.2.16.3. Peyda

16 birim zamanlıtek hareket cümlesi kullanılır. Ellerden kenetlenmek sureti

ile sıralıdüz çizgi formunda bulunulan noktada oynanır. 16 birim zaman boyunca

yukarıdan aşağıyaylanma ve omuz sallamalar göze çarpar.

1. birim zamanda sol ayak öne basılırken gerideki sağayak topuktan kaldırılır

ve belden geriye doğru eğilme gerçekleşir. 2. birim zamanda bu defa gerideki sağ

ayak basılır ve sol ayak boşa çıkarılarak vücut düzeltilir (Bkz. Şekil 3.1877 , 3.1878).

3. birim zamanda sol ayağın sağa doğru bilekten çevrilerek basılmasıile vücut sağa

doğru döndürülür ve sağayak boşta bırakılır (Bkz. Şekil 3.1879 , 3.1880 , 3.1881).

4. birim zamanda bu defa sağayağın 180 derece döndürülüp basılmasıile kollar

bırakılmadan dönüşsağlanır (Bkz. Şekil 3.1882).
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Şekil 3.1877. Peyda 1 Şekil 3.1878. Peyda 2 Şekil 3.1879. Peyda 3

Şekil 3.1880. Peyda 4 Şekil 3.1881. Peyda 5 Şekil 3.1882. Peyda 6

5. birim zamanda boştaki sol ayak topuğu sağayağın önüne vurulup , 6. birim

zamanda pençe ucu vurma şeklinde geriye çekilerek yeniden vurulur. (Bkz. Şekil

3.1883 , 3.1884 , 3.1885). 7. birim zamanda 5. birim zamandaki topuk vurma

tekrarlanarak , 8. birim zamanda soldan dönülmek sureti ile sol ayak döndürülerek

basılır (Bkz. Şekil 3.1886 , 3.1887 , 3.1888). 9. birim zamanda bu defa sağayak 180

derece geri dönüşü sağlayacak yeni bir adım basmayıgerçekleştirirken 10. birim

zamandaki son sol ayak basma ile dönüştamamlanır ve başlangıç noktasına dönüş

sağlanmışolur (Bkz. Şekil 3.1889 , 3.1890 , 3.1891).

Şekil 3.1883. Peyda 7 Şekil 3.1884. Peyda 8 Şekil 3.1885. Peyda 9
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Şekil 3.1886. Peyda 10 Şekil 3.1887. Peyda 11 Şekil 3.1888. Peyda 12

Şekil 3.1889. Peyda 13 Şekil 3.1890. Peyda 14 Şekil 3.1891. Peyda 15

11. birim zamanda önce sol , daha sonra sağayaklar yarızaman eşdeğer iki

adım basmayıgerçekleştirirlerken , 12. birim zamanda sol ayak bu defa birim

zamanla eşzamanlıüçüncü adım basmayıyapar ve aynıanda sağayak boşa çıkarılır

(Bkz. Şekil 3.1892 , 3.1893 , 3.1894). 13. birim zamanda sol bacak üzerindeki

yaylanma ile sağayak öne uzatılıp pençe kısmından yere dokundurulur (Bkz. Şekil

3.1895). 14. birim zamanda yeni bir yaylanma ile pençe ucu geriye çekilip yeniden

dokundurulur (Bkz. Şekil 3.1896). 15. birim zaman 13. birim zamandaki hareketin

tekrarlanmasıile devam ederken 16. birim zamanda sağayak sol ayağın yanına

basılarak hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1898 ).

Şekil 3.1892. Peyda 16 Şekil 3.1893. Peyda 17 Şekil 3.1894. Peyda 18
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Şekil 3.1895. Peyda 19 Şekil 3.1896. Peyda 20 Şekil 3.1897. Peyda 21

3.2.16.4. Papure

12 birim zamanlı3 hareket cümlesi , serçe parmaklardan tutulan kolların

sallanmasıile , çizgi formunda sağa ve sola yürüme biçiminde oynanır.

Birinci hareket cümlesi 1. birim zamanın ilk yarıdeğerinde sol ayak üzerinde

yapılan yaylanma şeklindeki bir sekmenin yardımıile , sağayağın sağdoğru pençe

kısmından basılmasıile başlar. Diğer yarızamanda ise sağayak tamamen basılarak

vücut ağırlığısağtarafa aktarılır ve sol ayak boşa çıkarılır. Aynıanda geriye çekilen

kollar da öne doğru sallanırlar (Bkz. Şekil 3.1898 , 3.1899 , 3.1900). 2. birim

zamanda bu defa boştaki sol ayak sağayağın önünden geçip çaprazına basılırken

kolların öne çıkışıda tamamlanarak geriye çekilmeleri sağlanır ( Bkz. Şekil 3.1901 ,

3.1902). 3. birim zamanda yeniden sağayak basılırken kollar bir kez daha öne

doğru sallanırlar (Bkz. Şekil 3.1903). 4. birim zamanda yerdeki sağbacak üzerindeki

net bir yaylanma ile sol ayak dizden yukarıçekilir ve aynıanda kollarda yukarı

doğru kaldırılırlar (Bkz. Şekil 3.1904 , 3.1905). 5. birim zamanda havadaki sol

ayağın topuğu kollarıda aşağıçekmek sureti ile yere vurulup, 6. birim zamanda

kolların çevrilerek aşağıya çekilmesi ile beraber sağayağın gerisine doğru basılır

(Bkz. Şekil 3.1906 , 3.1907 , 3.1908 , 3.1909). Bu noktadan itibaren sağa gidiş

sonlanır ve sola hareket başlar.
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Şekil 3.1898. Papure 1 Şekil 3.1899. Papure 2 Şekil 3.1900. Papure 3

Şekil 3.1901. Papure 4 Şekil 3.1902. Papure 5 Şekil 3.1903. Papure 6

Şekil 3.1904. Papure 7 Şekil 3.1905. Papure 8 Şekil 3.1906. Papure 9

Şekil 3.1907. Papure 10 Şekil 3.1908. Papure 11 Şekil 3.1909. Papure 12
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7. birim zamanın ilk yarıdeğerinde kollar gergin olarak geriye çekilirken ,

sol ayak pençe ucuna yükseltilip sağayak topuğu da önüne basacak şekilde yukarı

doğru vücut kaldırılır. Diğer yarızamanda ise sağayak tamamen taban basıp sol

ayak yukarıçekilirken kollarda da öne doğru hareket başlar. 8. birim zamanda sol

ayak kolların tamamen öne çıkarılmasıile sola doğru basılıp sağayak boşa çıkarılır

(Bkz. Şekil 3.1910 , 3.1911 , 3.1912). 9 ve 10. birim zamanlarda 7 ve 8. birim

zaman aynen tekrar edilir. 11. birim zamanda geriye çekilip havada tutulan sağayak

dizden kırılıp kollarla beraber öne doğru atılırken , 12. birim zamanda kollarla

beraber havada kalacak şekilde geriye çekilir ve hareket cümlesi tamamlanır (Bkz.

Şekil 3.1913 , 3.1914 , 3.1915 ).

Şekil 3.1910. Papure 13 Şekil 3.1911. Papure 14 Şekil 3.1912. Papure 15

Şekil 3.1913. Papure 16 Şekil 3.1914. Papure 17 Şekil 3.1915. Papure 18

İkinci hareket cümlesinin 1. birim zamanın ilk yarısında , sağayak havada

iken kolların geriye çekilmesi ile sol ayak üzerinde yapılan bir sekmenin ardından ,

diğer yarızamanda sağayak basılıp sol ayak yukarıkaldırılır ve aynızamanda

kollarda öne doğru sallanır. 2. birim zamanda kolların geriye çekilmesi ile beraber

tekrar sol ayak üzerine basılarak sağayak yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1916 ,

3.1917, 3.1918). 3. birim zamanda geriye çekili vaziyetteki kolların öne doğru

atılmasına paralel olarak sol ayak sağayağın yanına çift düşmek sureti ile basılır. 4.



295

birim zamanda sağayak üzerindeki yeni bir sekme ile sol bacak yukarıçekilip

havada tutulurken kollarda öne doğru uzatılıp yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1919 ,

3.1920 , 3.1921 , 3.1922). 5. birim zamanda dirsek kısımlarıyere bakan kolların

aşağıçekilip öne doğru çevrilmesi ile eşzamanlıolarak sol ayak topuğu çift düşme

hareketi yapacak şekilde yere vurulur (Bkz. Şekil 3.1923 , 3.1924). 6. birim zamanda

kollar çevrilip önden arkaya doğru çekilirken sol ayak üzerine basılarak sağayak

yukarıkaldırılıp geriye çekilir (Bkz. Şekil 3.1926 , 3.1927).

Şekil 3.1916. Papure 19 Şekil 3.1917. Papure 20 Şekil 3.1918. Papure 21

Şekil 3.1919. Papure 22 Şekil 3.1920. Papure 23 Şekil 3.1921. Papure 24

Şekil 3.1922. Papure 25 Şekil 3.1923. Papure 26 Şekil 3.1924. Papure 27
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Şekil 3.1925. Papure 28 Şekil 3.1926. Papure 29 Şekil 3.1927. Papure 30

7. birim zamanda yerdeki sol ayak üzerindeki bir sekme ile sağayak arkadan

öne doğru atılırken aynıanda kollar da arkadan öne doğru sallanırlar (Bkz. Şekil

3.1928). 8. birim zamanda yeni bir sekme ile bu defa öne çıkarılan kollar ve sağayak

aynıanda geriye çekilirler (Bkz. Şekil 3.1929). 9 ve 10. birim zamanlarla 11 ve 12.

birim zamanlarda 7 ve 8. birim zamanlar iki kere daha tekrar edilirler. 12. birim

zamanda sağayak ve kollar geriye çekilerek hareket cümlesi tamamlanır.

Şekil 3.1928. Papure 31 Şekil 3.1929. Papure 32

Üçüncü hareket cümlesi çökme adımının kullanıldığıilk iki hareket

cümlesinin karma olarak uygulandığıbölümdür. İkinci hareket cümlesinin ilk 4 birim

zamanıaynısıra ile tekrar edilirken , 5. birim zamanda sağbacak üzerinde çökmek

sureti ile sol ayak sağayağın yanına basılır (Bkz. Şekil 3.1930 , 3.1931 , 3.1932 ,

3.1933 , 3.1934). 6. birim zamanda ise sol ayak basılıp sağayak boşa çıkarılarak

yukarıkalkışgerçekleştirilir. Kollar çökme anında aşağıçekilip kalkarken önden

arkaya , çevrilmek sureti ile çekilirler (Bkz. Şekil 3.1935 , 3.1936 , 3.1937 , 3.1938 ).

7. birim zamanda itibaren 12. birim zaman kadar birinci hareket cümlesinin son 6

birim zamanıaynıbiçimde tekrarlanarak hereket cümlesi tamamlanır.
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Şekil 3.1930. Papure 33 Şekil 3.1931. Papure 34 Şekil 3.1932. Papure 35

Şekil 3.1933. Papure 36 Şekil 3.1934. Papure 37 Şekil 3.1935. Papure 38

Şekil 3.1936. Papure 39 Şekil 3.1937. Papure 40 Şekil 3.1938. Papure 41

3.2.16.5. Hırhır

Her biri 6 birim zamanlıüç hareket cümlesi kullanılır. Ellerden kenetlenerek

tutmak sureti ile , sıralıdüz çizgi formunda öne ve geri yürümek şeklinde oynanır.

Birinci hareket cümlesi 6 birim zamanlıyaylanma bölümüdür. 1. birim

zamanın ilk yarısında yerdeki sol ayak , pençesi yerde iken topuk çekilmek sureti

ile , yerde sekme hareketi gerçekleşir ve kalan diğer yarızamanda pençe üzerinde

bekleyen sağayak tabanıbasılarak , sol ayak topuktan yukarıkaldırılır ve vücut

ağırlığıkısa bir süre için sağbacak üzerine taşınır (Bkz. Şekil 3.1939 , 3.1940 ,

3.1941). 2. birim zamanda sol ayak tabanıyeniden basılıp taşıyıcıkonumuna
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getirilerek , sağayak , pençesi yerde kalacak şekilde topuktan kaldırılır (Bkz. Şekil

3.1942 , 3.1943). 3. birim zamanda sağayak vücut ağırlığınıtekrar üzerine alacak

biçimde sol ayağın yanına , sol ayak üzerindeki küçük bir sekme ile yaylanmak sureti

ile çift basılır. 4. birim zamanda ise yine yukarıdan aşağıyaylanmalarında

gerçekleşmesi ile , sol ayak topuğu kaldırılarak , pençe üzerinde yerde tutulur (Bkz.

Şekil 3.1944 , 3.1945 , 3.1946 , 3.1947). 5. birim zamanda çift diz kırma yapılarak ,

yaylanma şeklinde yukarıdan aşağıdizler kırılıp yukarıçekilir. Aynıdiz kırma 6.

birim zamanda da tekrar edilir (Bkz. Şekil 3.1947 , 3.1948 , 3.1949). Ancak dizler

yukarıçekilirken vücut ağırlığısol bacak üzerine aktarılarak , sağayak pençede

kalacak şekilde topuktan yukarıkaldırılır.

Şekil 3.1939. Hırhır 1 Şekil 3.1940. Hırhır 2 Şekil 3.1941. Hırhır 3

Şekil 3.1942. Hırhır 4 Şekil 3.1943. Hırhır 5 Şekil 3.1944. Hırhır 6

Şekil 3.1945. Hırhır 7 Şekil 3.1946. Hırhır 8 Şekil 3.1947. Hırhır 9
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Şekil 3.1948. Hırhır 10 Şekil 3.1949. Hırhır 11

İkinci hareket cümlesi yaylanma adımlarıile öne ve geriye yürümelerin

gerçekleştirildiği bölümdür. Birinci hareket cümlesindeki 6 birim zamanlıyaylanma

yürüme şeklinde uygulanır. 1. birim zamanın ilk yarısında , belden öne eğilmek

sureti ile sol ayak üzerindeki yaylanma biçimindeki bir sekme ile sağayak yukarı

çekilip , diğer yarızamanda öne doğru basılırken 2. birim zamanda . sol ayak tabanı

havada çevrilmek sureti ile öne basılıp taşıyıcıkonumuna getirilerek , geride kalan

sağayak yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1950 , 3.1951 , 3.1952 , 3.1953 , 3.1954 ,

3.1955). 3. birim zamanda sağayak vücut ağırlığınıtekrar üzerine alacak biçimde

sol ayağın önüne havada çevrilerek basılırken , 4. birim zamanda yerdeki sağayak

üzerinde yaylanma yapılarak sol ayak öne doğru havada kalacak şekilde çekilir (Bkz.

Şekil 3.1956 , 3.1957 , 3.1958). 5. birim zamanda sağbacak üzerindeki yeni bir

yaylanma ile havadaki sol ayak pençesi sağayağın yanına vurulup 6. birim

zamanda öne doğru basılır ve sağayak geride boşa çıkarılarak hareket cümlesi

tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1959 , 3.1960 , 3.1961). Aynıhareket sıralamasıgeriye

yürüme şeklinde de oyun boyunca tekrar edilir. Öne doğru çevrilerek basılan adımlar

geriye doğru çevirmeşeklinde bu defa geriye basılarak mesafe alınır.

Şekil 3.1950. Hırhır 12 Şekil 3.1951. Hırhır 13 Şekil 3.1952. Hırhır 14
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Şekil 3.1953. Hırhır 15 Şekil 3.1954. Hırhır 16 Şekil 3.1955. Hırhır 17

Şekil 3.1956. Hırhır 18 Şekil 3.1957. Hırhır 19 Şekil 3.1958. Hırhır 20

Şekil 3.1959. Hırhır 21 Şekil 3.1960. Hırhır 22 Şekil 3.1961. Hırhır 23

Üçüncü hareket cümlesi sekmeler ve diz çekme adımlarıyardımıile

uygulanan öne ya da geriye yürüme hareket sıralamasıdır. 1. birim zamanın ilk

yarısında sol ayak üzerinde sekme yapılarak sağayak yukarıçekilirken , diğer yarı

zamanda sağayak basılarak sol ayak yukarıçekilir. 2. birim zamanda ise sol ayak

birim zamanla eşdeğer yeni bir basma adımıgerçekleştirir ve sağayak yeniden

yukarıkaldırılır (Bkz. Şekil 3.1962 , 3.1963 , 3.1964 , 3.1965). 3. birim zamanın ilk

yarıdeğerinde sol üzerinde yeni bir sekme yapılırken , diğer yarızamanda sağayak

basılıp sol ayak yukarıçekilir. 4. birim zamanda ise sağayak üzerindeki bir sekme

ile sol ayak dizden kırılıp yukarıçekilir (Bkz. Şekil 3.1966 , 3.1967 , 3.1968 ,
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3.1969, 3.1970). 5. birim zamanda yine sağayak üzerindeki sekme ile , çift düşülerek

sol ayak pençesi yere vurulup 6. birim zamanda basılarak sağayak yukarıkaldırılır

ve hareket cümlesi tamamlanır (Bkz. Şekil 3.1971 , 3.1972 , 3.1973 , 3.1974 ,

3.1975). Aynıhareket cümlesi öne ya da geriye yürüme şeklinde de kullanılabilir.

Şekil 3.1962. Hırhır 24 Şekil 3.1963. Hırhır 25 Şekil 3.1964. Hırhır 26

Şekil 3.1965. Hırhır 27 Şekil 3.1966. Hırhır 28 Şekil 3.1967. Hırhır 29

Şekil 3.1968. Hırhır 30 Şekil 3.1969. Hırhır 31 Şekil 3.1970. Hırhır 32
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Şekil 3.1971. Hırhır 33 Şekil 3.1972. Hırhır 34 Şekil 3.1973. Hırhır 35

Şekil 3.1974. Hırhır 36 Şekil 3.1975. Hırhır 37

3.2.17. Diğer İllere Ait Genel Bilgiler

Halay türü oyunlar tespit edilen ve oyun analizi yapılan 16 il dışında

Kırıkkale , Ankara , Çorum , Yozgat , Amasya , Erzincan , Malatya ,

Kahramanmaraş, Kayseri , Kırşehir , Nevşehir , Niğde, Bingöl , Ağrı gibi

illerimizde de oynanmaktadır. Bu illere ait halay türü oyunlarıgenel özellikleri ile

sıralamak mümkündür.

a- Kırşehir

Kırşehir, Orta Anadolu’da folklor bakımından çok genişve zengin bir

beldedir. Halay ve kaşık oyunlarıbakımından bir geçişbölgesidir. Yörede “halay” ve

“kaşıklıkarşılama” türünde oyunlar oynanmaktadır. Halaylar kadın, erkek ayrıayrı,

kaşıklıkarşılama ise karma ya da ayrıayrıoynanır. Yörenin halk oyunlarıtürküler

kadar eskidir. Oyunların kaynağıkesin bilinmemektedir. Ancak 19.yy son

çeyreğinden beri düğün, şenlik, panayır ve yöreye özgü oturak alemlerinde

oynandıklarısanılmaktadır.
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Gerek halay gerekse kaşık oyunlarıtürlerinde genişkapsamlıbir araştırma ne

yazık ki tam olarak yapılabilmişdeğildir. Bu bakımdan oyunların sayısıkesin olarak

bilinmemektedir. Bilinen oyunların isimleri şöyledir; Ağırlama , Avşar , Hayrani ,Üç

ayak , Hoplatma , Hasandağısekmesi , Karkın halayı, Esir almaca , Sepetçioğlu ,

Anşa , Kıvrak halayı, Hoptirilim , İbrane ,Cemo , Sinsin .

Halaylar davul zurna eşliğinde ve erkeklerce çoğunlukla oynanmaktadır..

Ancak karma oynanan oyunlarda mevcuttur. “Halay” denilen halaylarda bireysel

oyunlarıetkisi belirgindir. Oyun topluca başlar, “başçeken” (halay başı) tek başına

gösteri yapar. Daha sonra da halayın sonuna geçer. Bu kez yeni başçeken gösterisini

yapar. Oyun böylece sürer. Halaylar genellikle belli bir sıra izleyerek birbirine ekli

oynanır. Ayrıca Anşa halayı, Narinli halayı, Yıldız, Kuşlar, Sepetçioğlu ve Sinsin

gibi halaylar da yaygındır. Aynıezgilerle oynanan Cirit halayıile Sinsin figürleri

değişiktir. Halaylarda “başçeken”in elinde mendil vardır. El ele tutuşan oyuncular

birbirine yaklaşıp ayrılırlar.

b- Malatya

Malatya, halay bölgesinde yer alır. Ancak, halay dışında oyunlara da

rastlanmaktadır. Diğer illerle yapılan kültür alışverişi sonucu oyun çeşitleri artmıştır.

Halaylar, davul-zurna eşliğinde oynanır. Yörede halay çekmeye "Dillân Çekme"

denilir. Halayın başınıçeken oyuncuya "halay başı" sondaki oyuncuya "pöççü"

denilir. Her ikisi de elinde mendil bulundurur. Çalgıolarak; davul, zurna, kaval başta

olmak üzere bağlama, cümbüşve darbuka çalınmaktadır. Arapgir ilçesinde klarnet

daha yaygındır. Diğer taraftan halayların yanısıra toplu oynanan ve törensel bir

karakter arz eden semahlar vardır. Malatya ve çevresinde Hızır semahı, Bozok

semahı, Demdem semahı, Arguvan semahı, Kırat semahıoynanmaktadır. Kına

havasıolarak bilinen "Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter" türküsü genç kızlar ve

kadınlar tarafından kına yakılırken oynanır. Türküyü söyleyen halayıda çeker.

Malatya halay merkezli olmakla birlikte , karışık oyunların da oynandığıbir

memlekettir. Oyunlarıda türküleri gibi çeşitli ve zengindir.

Halk oyunlarının bazılarıise şunlardır : Aşırma Halayı, Arapgir Halayı,

Berde, Beşayak, ÇarşıHalayı, Çeçer, Cezayir Oyunu, Dillan, Değirmenci Halayı,

Gelin Halayı, Gerzani Halayı, Gerger , Delilo , Lorke, Memyane , Nanay , Söğüt
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Dalı, Tamzara , Tezleme , Üçayak , Ağırlama (Grani, Ağır, Ağır Malatya) , Alkışta

(Arkuşta, Yarkuşta, Halkuşta, Harkuşta) , Bapuri (Papuri, Papori, Pagpuri) , Su

Halayı, Çeçer , Dillan ,Gezinti , Güvenk (Kevenk) , Güzeller (Nâri), Hem Hime

(Hımhime) , Heyhat , Hoplama Halayı, Hoşgeldin , Karahisar Halayı, Keçike

(Koçike) , Keçikey , Kemaliye Tamzarası, Kol Oyunu (Kol Üstü) Halayı , Kol

Salim (Kol Salma Halayı) , Sol Ayak , Tek Ayak Halayı, Temirağa (Temür Ağa)

Halayı, Üç Ayak Halayı, Yayık , Kırat , Sinsin (Simsim, Simsimi).

c- Niğde

Niğde ili folklor zenginlikleri yönünden İç Anadolu'nun en zengin

illerindendir. Özellikle halk türküleri ve melodileri yönünden kendine özgü

özellikleri taşır. 1981 yılında valiliğin girişimi ile Folklor Araştırma Komitesi

oluşturulmuşve bu komite ile köylerine kadar araştırılmışve Niğde ilinde eskiden

beri oynanan 8 adet oyun ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonunda Niğde Halk

Oyunları'nın Halay tipinde olduğu ve davul zurna eşliğinde oynandığıortaya

çıkarılmıştır. Oyun figürleri İç Anadolu'nun genel figürlerine benzemesine rağmen

mahalli özellikler gösteren farklılıklar vardır.

Düğünlerde ve özel günlerde halaylar , bazıyerlerde de kaşık ve oturak

oyunlarıoynanır. Oyunlar kadın ve erkeklerce ayrıayrıoynanır, kaşıklıoyunlara

bağlama cura gibi sazlar , bazen de tef eşlik eder. Niğde'deki bazıoyunlar ise şöyledir.

Çekin alay düzülsün, Tombili, Yıldız, Develi, Hop Cilveli, Anşam, Çınarbaşı,

Çubuk, Hop Dündarlı, Hora , Karam , Menberi , Çil Keklik , Yaman Anşam ,

Aşlama , Dört Ayak , Porsuk Alayı, Üçayak.

d- Kahramanmaraş

Yüzyıllar boyu değişik boylardan, değişik dinlerden insanlara ev sahipliği

yapan ilin renkli ve çekici kültürünün en belirgin özelliklerinden biri de yerel halk

oyunlarıdır. Coğrafi ve iklim özellikleri , tarihi geçmişi de hiç tartışmasız bir

zenginliğin , bir çeşitliliğin ve bir değişimin ifadesidir. Halk bu zenginliği söze

dökmüş, halk oyunu yaratıp bedeni ile dillendirmiş, ağıtlar iç yakmış, türlü türlü

efsaneler ve hikayelerle gelecek kuşağa adım adım sunmuştur.



305

Olaylar sadece sözle, sazla, dillendirilmemiş, yeteneği olan bu zenginliği

anlatmak için halk oyunlarınıseçmiştir. Coşkulu ve deneyimli halayların yanısıra

kimi yörelerde semahların en güzel örneklerine rastlanır. Türkmen ve Yörük

köylerinde halk oyunlarının yanısıra seyirlik oyunlarda hala sergilenmektedir. En

yaygın halk oyunlarının başında halaylar gelmektedir. Halaylar beşkişiden az

oyuncu ile oynanmaz, dizinin başında yer alan oyuncuya her yörede olduğu gibi

“halaybaşı” denir. Sonunda yer alanın ise yörede adı“pöççük” denir. Halaylarda

ifade edilen bölümler sırasıyla “Ağarlama, Yeldirme, Yanlama, Sıktırma, Yaslanma,

Kollama, Ayrılma, Zahma ve Hoplatma” olarak adlandırılır. Her oyunda bu

bölümlerinin tümünün bulunmasıgerekmez. Yalnızca erkeklerin, yalnızca kadınların

oynadıklarıve karma olarak oynanan halaylar vardır. Üç Ayak, Zeytin, Halep Halayı

sadece erkekler tarafından oynanırken, Ağar Hava Oyunu, Çelebi Ayağıhem

kadınlar hem de karma olarak oynanan oyunlara örnektir. Davul zurna eşliğinde

dönerek oynanan Sinsin en çok oynanan oyunlardandır.

Bilinen oyunlar ; Sıçratma , Üçayak , Ağır hava , Çelebi Halayı, Zayak ,

Ceren , Fatmalı, Dokuzlu , Kırıkhan , Koser , Zeytin, Halep Halayı, Çeri , Çoban ,

El Üstü , Şirvani , Solak , Elbistan Diki’dir .

e- Kırıkkale

Kırıkkale, halk oyunlarıyönünden , Ankara, Kırşehir, Çorum illeriyle

benzerlik gösterir. Halaylar ve kaşıklıoyunlar ağırlıklıoarak yaygındır. Karakeçili

ilçesinde halay olarak ; Köprüden Geçti Gelin, Oy Pambığım, Pambığım (Bugün

Ayın Işığı), Üç Ayak, Yeldirme, kaşıklı oyun olarak da Konyalı, Gel, Gel,

Süpürgesi Goruhdan, Ay Doğar Bedir Allap meşhurdur. Ateşetrafında geceleri

oynanan Sinsin bu ilde de yaygındır. Cirit ve Tura oyunlarıda davul ve zurna

eşliğinde oynanır.

f- Kayseri

Halk müziği ve halk oyunlarıkültürü yörede tüm canlılığınıve renkliliğini

sürdürmektedir. Davul ve zurna , kaval , def , zil , kaşık , bağlama çalma geleneği

yaygındır.
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İl genelinde oynanan oyunlar ; Mendil , Turnam , Öteyüz , Sinsin , Deli Kız ,

Topal Serçe , Eminem , Galice Potinli Gelin , Yumruk , Topal Kız , Avşar

Ağırlaması, Bızdık , Develioğlu , Karanfilli , Kıyılı, Bünyan Halayı, Kirman ,

Safayi , AğGelin , Sıçratma ,Yanlama , Gezbeli’dir.

g- Ağrı

Tüm Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu gibi Ağrı’ da da halk oyunları

geleneksel kültürün vazgeçilmez bir parçasıdır. Ağrıili sınırlarıiçerisinde oynanan

oyunlar halay ve bar türündedir. Eşlik sazıağırlıklıolmak üzere davul ve zurnadır.

En bilinen oyunlar ; AğrıDağı’ndan Uçtum , Basso , Çoban Ali , Bejni ,

Çimen Çiçek ,Cavreş, Gas Gas , Hasiko , Hani veya Henni , Koçeri , Laççi , Papuri,

Zeyno , Tillara , Yüksel Barı, Koçaklama’dır . Oyunlarının bir bölümü bar

karakterli türü yansıtmakla beraber halay ve bar türü iç içe oynanmaktadır.

h- Amasya

Davul ve zurna eşliğinde oynanan oyunlardan en bilinenleri ; Sallama ,

Yelleme halayı, Çerkez halayı, Merzifon karşılaması, Bildişi , Sıçrama , Sinsin , Üç

ayak , Terli koyun , Tarakul , Burçak tarlası, Düz halay, Dalliko , Küştaklı, Laz

halayı’dır. Oyunların hareket karakterleri Sivas ve Tokat illeri ile benzerlikler

taşımaktadır.

ı- Nevşehir

Çeşitli oyun türlerinin etkisi altındaki Nevşehir ilinde kısmen de olsa halay

türü oyunlara da rastlamak mümkündür. Ancak halay karakterinin özelliklerine tesir

edebilecek yapıda oyunlar çok fazla oynanmamaktadır. Üçayak , Cezayir , Kayalar ,

Pınarım bilinen oyunlardır.

i- Ankara

Yöre oyunlarının büyük bir bölümünün türkü eşliğinde oynanıyor olmasıhalk

oyunlarının sınıflandırılmasında önemli bir etken olmuştur. Oynan oyunlar şu

şekilde sınıflandırılabilir:
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-Zeybekler

-Düz Oyunlar

-Halaylar

-Muhabbet Oyunları

-Kadın Oyunları

Yöre halaylarının en tanınmışıAnkara Halayı'dır. Bu halay genellikle

düğünlerde ve diğer eğlentilerde oynanır. Çubuk ilçesinde oynanan "ağırlama" ve

"hoplatma" gibi iki bölümden oluşan halaylar olduğu gibi yine aynıyörede tek

bölümden oluşan halayların varlığıda belirlenmiştir. Halaylar genelde sözsüzdür ve

davul zurna eşliğinde oynanırlar. Halay çekenlerin başındakine "başadur" (halaybaşı)

denir. Çoğunlukla erkeklerin oynadığıbu oyunun aralarında bozlaklar okunur.

Kızılcahamam'da ModanlıTürkmen'lerinde halay oyunlarıkadın ve erkekler

tarafından ayrıayrıoynanır. Haymana dolaylarında oynanan halaylar "üç ayak"

denilen biçimde üç ileri, üç geri adım atarak oynanır. Alevi türkmenlerin yoğun

olarak bulunduğu Bala ve çevresinde halay oyunların diğer oyunlara göre daha fazla

ağırlık kazanır. Bu yörede Ağır Halay, Arzu ile Kanber, Yanlama, Yelleme, Afşar ve

Keçeli Halaylarıyaygındır. Bu yörede ayrıca Üç Ayak Horonu, Hop Barlem,

Yeldirme ve Köroğlu ezgisiyle oynanan Sinsin gibi halay türlerine de rastlanmıştır.

Nallıhan'daki halaylar birinin, elinde mendille, ortaya çıkmasıyla başlar. Bunun

üzerine çevresinde bulunanlar o kişinin yanında halaya dizilirler.Döne döne oynanan

"Cezayir Oyunu", Beypazarı'ndaki karşıtürkü halaylar ve "halkalam" gibi tek

halaylar da Ankara ve dolaylarında oynanan halay türü oyunlar arasındadır.

j- Bingöl

Bingöl yöresi halk oyunlarıhalkın yaşantısı, serüvenleri, yaşadığıcoğrafya,

sosyal olay değişmeleri, gelenek ve görenekleri gibi unsurların tamamınıiçinde

barındırır. Yaşam biçimi , doğa görüntüsü ve şekilleri oyunların oluşmasında en

önemli etken olmuştur. Oyunların karakteristik özellikleri insan figürleri belirli

güncel yaşam tarzınıyansıtmaktadır. Kendi yaşam tarzına uygun hareketlilik ve

canlılık arz eden figür, ritim, müzik ve estetik gibi özelliklere sahiptir. Yöre

oyunlarınıüç ana aşamada incelemek mümkündür.

a- Halay (Gövend) ağzıile söyleyip oynama.
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b- Billur (Zel) Kavalla çalıp oynama.

c- Davul ve Zurna eşliğinde oynama.

Yörede oynanan oyunlar ; Kartal , Tek ayak , Delilo - Derilo- Derile- Koçeri,

Çepik , Esmer , Halay , Çaçan , Çeçen , Kara yılan , Meyremo , Aşırma, Kol takma ,

Ağır hava , Nare , İki ayak , Temurağa , Sarmısak şeklinde sıralanabilir.

k- Çorum

Oyunlar genellikle halay türündedir ve türkülüdür. Oyunların bir kısmısözlü,

bir kısmısözsüz , tabiat özlü (Çekirge) ve aşk konulu (Dillala, İğdeli Gelin)

oyunlardır. Oyunlar genellikle disiplinli, bağlıve dizi halinde oynanır. Serbest

oynanan oyunlar da vardır (Dillala). Çorum halk oyunlarının temel iki enstrümanı

davul ve zurnadır. Yörede halay dışında başka tür oyunların varlığıda yoğun olarak

görülmektedir.

Halay türünde oynana oyunlar ; Çorum Halayı, Dillala , İğdeli Gelin ,

Çekirge , Türkmen Kızışeklinde sıralanabilirler.

l- Erzincan , Kemaliye ( Eğin)

Kemaliye yöresinin halk oyunlarıdaha çok milli bayramlarda, düğünlerde,

toplantılarda, eğlence gecelerinde oynanır. Halay başlarken en usta oyuncu başı

çeker. Sıra ile diğer oyuncular da başa geçer. Enstrümanlarıdavul ve klarnettir.

Oyunlara önce ağırdan başlanır, daha sonra tempo hızlanır.

Tek ayak , İki ayak , Üç ayak Sıklama , Gecegü , Hayriye , Havaçor ,

Karaçor , Büyük ceviz , Delilo , Dut ağacı, Havuz başının gülleri , Güvercin ,

Hamamın kapısı, Süpürgesi yoncadan , Nare , Tamzara , Sinanlıve Kasap oyunları

en ünlüleridir. Ayrıca yörenin karşılıklıolarak oynanan ağır kol oyunlarıda

meşhurdur.
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4. OYUN ANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, HALAYLARA

AİT HAREKET YAPILARININ GENEL OLARAK TESPİTİVE

HALAYLARIN SINIFLANDIRILMASI

4.1 OYUN ANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Önceki bölümde il düzeyinde incelediğimiz halay türü oyun örnekleri ,

içerisinde barındırdığıhareket biçimleri ve bunlara ait bir takım özellikler yardımıile

halay türünün karakteristik yapısına ve özelliklerine dair somut bilgileri ortaya

koyacaktır.

İnceleme ve analiz etme aşamasında pilot olarak seçilen oyunların hareket

biçim ve şekilleri kullanıldıklarızaman boyutu içerisinde , en küçük birim zaman

esas alınarak incelenmişve hareketin oluşumundan bitişine kadar olan aralıklar tespit

edilip , aynıaralık içerisinde hareketi oluşturan etkiler ve hareketin şekli ortaya

çıkarılmıştır.

İl düzeyinde yöreye ait oyunların bir listesi çıkarıldıktan sonra en çok bilinen

ve kullanılan karakter oyunlarıseçilerek anlatım yolu ile oyun bölümlere , hareket

cümlelerine , hareketlere ve figürlere ayrıştırılarak incelenmiştir. Anlatım

resimlendirme yöntemi ile , hareketin görüntülerinin taranıp fotoğrafa

dönüştürülmesi ile zenginleştirilmişve anlatım güçlendirilmiştir.

Halay türü oyunların oynandığı ve halay karakterinin ve tavrının en çok

hissedildiği noktalardan tespit edilen 16 il üzerinde durularak bu illere ait oyunların

içerdiği temel vücut hareketleri analiz edilmiştir.
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4.1.1. Adana

Halayların yoğun olarak oynandığıillerden biri olan Adana ‘da oyunlar yalnız

kadınlar, yalnız erkekler tarafından ya da karma olarak oynanan oyunlar

şeklindedirler. Sıralıdüz çizgi , yarım daire , daire formlarıyoğun olarak kullanılır.

Oyunlar türkülü ya da türküsüz olarak oynanırlar.

El tutuşlarıgenellikle halay tutuşu denilen ellerin kenetlenmesi biçimindeki

tutuşşekli olmakla beraber , serçe parmaklardan kollarıkaldırmak sureti ile ,

omuzlardan tutarak ya da serbest olarak da el veya kollarıkullanmak mümkündür.

Adana yöresi oyunlarında kullanılan müzik ve ritim zamanıgenellikle 2 , 4 , 6

( 3+3) (4+2) (2+4) zaman birimleri şeklindedir. Oyunlar genellikle tek bölümlü olup

iki bölümlü olanlara da rastlamak mümkündür.

Oyunlarda sekme , basma , koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye

eğilme, esneme , çift düşüp ayak kaldırma gibi temel hareketlere sıkça rastlamak

mümkündür. Özellikle ağırlama türü oyunlardaki yukarıdan aşağıesneme ve

yaylanmalar Adana ve içine girdiği bölge için önemli bir karakterdir. Hareketler

tabanda , pençe üzerinde bol esneme ve yaylanmalıolup dizlerin kırılıp düzeltildiği

oyunlara sıkça rastlanmaktadır. Çökmeler dik ve pençe üzerinde , yürümeler taban

basma şeklinde gerçekleşir. Halay türü oyunların vazgeçilmez çeşitlerinden biri olan

“Üçayak” oyununda çok fazla yaylanma kullanılmazken , ayak açıklıklarıdaha

uzun ve bacaklar hareketsizidir. Diz çekme ve paralelinde ayak basmalar sıkça

kullanılırken vücudun belden yukarıkısmıdik ve hareketsizdir. Özellikle sıralıayak

basmalar ve öne doğru bacağıuzatıp çevirmek sureti ile topuk vurma hareketi

karakteristik bir harekettir. Diz çekerek öne ve geriye basma şeklinde oynanan

“Halebi” türü oyunlar mevcuttur. Çapraz şekilde ayak basarak çift ayak üzerinde

yaylanma gibi sık rastlanmayan bir hareket biçimi de mevcuttur. Kol tutuşlarısabit

olup hareket zenginliği çok fazla görülmez. En belirgin özellik dizlerde ve ayaklarda

esneme ve yaylanmalara sıkça rastlanırken vücudun belden yukarıbölümleri aynı

esneklik ve yumuşaklığıgöstermez. Ekip başıve sonu özel sololar yaparak oyunu

zenginleştirirler.
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Adana ili oyunları, başta Gaziantep olmak üzere Hatay , Kahramanmaraş,

Kilis , Osmaniye illerinin oluşturduğu bölge içerisinde oynanan oyunlara ait

özellikleri taşımaktadır. Genel anlamda halay karakteri içerisinde değerlendirilse de

bölgesel olarak gerek oyunların hareket yapılarıbakımından , gerekse oynanan

oyunların benzer özellikler taşımalarından dolayıbu sınıfa dahil edilebilir. Oynanan

oyunların yapısal özelliklerinin yanısıra müzikal ve ritmik anlamda da bu iller

arasında sıkıbir benzerlik ve işbirliği söz konusudur.

4.1.2. Adıyaman

Uzun yıllar Malatya ilinin bir ilçesi olan Adıyaman ili ile ilgili olarak halk

kültürü ile ilgili araştırmalar, her iki kültürün aynıkökenlere bağlıolduğunu

göstermektedir. Müzik bakımından olduğu gibi halk oyunlarıbakımından da

Malatya ile aynıkonu, biçim, melodi , ritim , hareket hatta figürleri paylaşmaktadır.

Oyunlar yalnız kadınlar, yalnız erkekler tarafından ya da karma olarak

oynanan oyunlar şeklindedirler. Sıralıdüz çizgi , yarım daire , daire formlarıyoğun

olarak kullanılır. Oyunlar türkülü ya da türküsüz olarak oynanırlar.

El tutuşlarıgenellikle halay tutuşu denilen ellerin kenetlenmesi biçimindeki

tutuşşekli biçimindedir. Oynanan birçok oyunda serçe parmaklardan tutuşya da

omuz tutuşu gibi kol tutuşbiçimlerine rastlanmamaktadır.

Oyunlarda kullanılan müzik ve ritim zamanıgenellikle 2 , 4 , 6 ( 3+3) (4+2)

(2+4) zaman birimleri şeklindedir. Oyunlar genellikle tek bölümlüdür.

Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde sekme , basma ,

koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak

kaldırma gibi temel hareketleri görmek mümkündür. Adıyaman ili oyunlarında

boştaki ayağı( sağayak ) öne uzatıp geriye doğru çevirmek ya da çekmek sureti ile

sekme hareketinin gerçekleştirildiği oyunlar ağırlıktadır. Çevrilen boştaki ayağın

tekrar öne uzatıldığıbu sekme biçimi Adıyaman ili oyunlarında karakteristik bir

özellik olarak kabul edilebilir. Çökme hareketi barındıran oyunlar mevcuttur ve sağ

bacak üzerine oturmak sureti ile gerçekleştirilirler. Çökmeler pençeler üzerinde

gerçekleştirilirler. Dik halay gibi yöreye has karakter oyununda yukarıdan aşağıdiz
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kırma şeklinde yaylanmalar olduğu gibi bu yaylanmalarla aynıritmik yapıda omuz

sallamalar da mevcuttur. “Sek bas bas , çift düş sol , çift düş sağ“ biçimindeki

hareket sıralamasıfarklıkullanım biçimleri ile sadece Adıyaman’a özgü davranışlar

içerir. Çep ya da Dik halay gibi oyunlarda bu temel hareketin formu değiştirilerek

“sek bas bas , çift düş, çift düş , sol topuk , sol bas “ biçimine dönüşür. Dairesel

yürüme ile de kullanılan bu hareket yapısıdeğişik formlarda da karşımıza çıkar. Aynı

hareket biçimi ; sağayak tabanının geriye çekilip dizden kırılarak basılmasının

ardından sol ayağın öne basılmasıve hemen ardından eşit zamanlıiki çift düşme

yapılmasıile devam eder. Son kısım ise yine sol topuğun vurulup basılması

şeklindedir. “Sağbas , sol bas , çift düş, çift düş, sol topuk , sol bas” biçimine

dönüşen hareket bütünü Adıyaman iline özgü bir hareket kullanım biçimidir. Yine

kırık olan dizlerin geriye bastırılıp tekrar kırılmasının ardından , sağayak tabanı

üzerine basıp sol ayak pençesi üzerinde, sol ayak tabanına basıp sağayak pençesi

üzerinde yaylanma şeklindeki bir hareket bütünü vardır ki temel hareketlerden biri

olarak kabul edilebilir.

Adıyaman ili oyunlarında , Şanlıurfa ile Malatya ‘nın bir bölümünü de içine

alan bir bölge içerisinde oynanan oyunlarla gerek hareket gerekse müzikal açıdan

sıkıbenzerlikler yakalamak mümkündür. Adıyaman ili oyunlarınıMalatya ve

Şanlıurfa ile benzer kılan ; oyunların oynanışbiçimleri bazıdurumlarda farklılıklar

gösterse de aynıisim ve melodik yapılar kullanılarak oynanmalarıdır.

4.1.3. Bitlis

Halayların yoğun olarak oynandığıBitlis ilinde oyunlar yalnız kadınlar,

yalnız erkekler tarafından ya da karma olarak oynanan oyunlar şeklindedirler.

Sıralıdüz çizgi , yarım daire , daire formlarıyoğun olarak kullanılır. Oyunlar türkülü

ya da türküsüz olarak oynanırlar.

El ve kol tutuşlarıgenellikle halay tutuşu denilen ellerin kenetlenmesi

biçimindeki tutuşşekli olmakla beraber , serçe parmaklardan kollarıkaldırmak

sureti ile yere paralel olarak bel hizasında tutulurken , omuzlardan tutarak ya da

serbest olarak da el veya kollarıkullanmak mümkündür. Sepe oyununda farklı

olarak birbirine kenetlenmişellerin yere paralel olarak öne çıkarılarak göğüs

hizasında tutulduğu şekil görülür. Tutunmadan, çoğu zaman karşılıklıiki dizi
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biçiminde, bazen de halka halinde oynanan oyuna yörede Harkuşta ya da Halkuşta

denir. Harkuşta, el ele vuruşularak oynanan bir oyun çeşididir.

Oyunlarında kullanılan müzik ve ritim zamanıgenellikle 2 , 3 , 4 ,5 , 6 ( 3+3)

(4+2) (2+4) zaman birimleri şeklindedir. Oyunlar genellikle tek bölümlüdür.

Harkuşta türü oyunlarda bölümlere rastlamak mümkündür. Bazıoyunlar ise ağır ve

hareketli bölümler şeklinde icra edilirler.

Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde sekme , basma ,

koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak

kaldırma , el vurma ya da alkışçalma , gibi temel hareketleri görmek mümkündür.

Özellikle halayların temel hareketlerinden biri olan çift diz üzeri yaylanmalar sıkça

kullanılmaktadır. Dizlerin yaylanmasıeşliğinde öne ya da geriye yürüme hareketi

hem halayın hem de Bitlis oyunlarının temel hareketlerindendir. Özellikle Ağır

Güvenk oyunu bu anlamda verilebilecek önemli bir örnektir.

Bitlis oyunlarıkapalıve açık çizgi formlarında oynanabilir. Kapalıformlarda

ellerden kenetlenme şeklinde bir tutuşkullanılırken yarıaçık formlarda serçe

parmaklardan tutuşlar kullanılır. Tam açılma ise omuzlardan tutmak sureti ile

gerçekleşebilir. Yine Dello gibi karakter oyunlarında öne ve geriye doğru kol

sallamalar yapılmaktadır.

Bitlis yöresinde kullanılan hareket biçimleri halay tarzınıbelirleyici nitelikler

taşımaktadır. Çift diz yaylanmalar , sekme ve basma hareketleri , Garzani türü

hareketli halay karakter oyunlarıve bu oyunlara ait üçleme şeklindeki omuz ve diz

kırma , yaylanma modelleri bu niteliklerin oluşmasında belirleyici bir öneme

sahiptirler.

Doğu Anadolu tarzıhalaylar şeklinde adlandırabileceğimiz Bitlis oyunlarında

hareketler güney bölgelere göre daha sert ve taban ağırlıklı, dizlerden esneme ve

yaylanmalıdır. Ayrıca omuz kullanımlarıçoğunlukla yukarıdan aşağıdoğru sallama

biçimindedir. Bitlis oyunlarının zenginliği ve konumu itibarıile bulunduğu bölge

içerisinde merkez kabul edilebilecek bir ilimizdir. Van , Muş , Mardin , Siirt ,

Hakkari , Şırnak ve kısmen Ağrıilleri , Bitlis ili ile benzer özellikler taşıyan oyun
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biçimlerine sahiptirler. Bu illeri bir merkezde toplayan ve onlarıbenzer kılan gerek

barındırdıklarıoyunların hareket yapılarının , gerek müzik ve ritim yapılarının aynı

olması, gerekse birçok oyunun aynıad ve aynıbiçimde oynanmasıdır.

4.1.4. Diyarbakır

Halay türü oyunların oynandığıDiyarbakır ilinde oyunlar yalnız kadınlar,

yalnız erkekler tarafından ya da karma olarak oynanan oyunlar şeklindedirler.

Sıralıdüz çizgi , yarım daire , daire , karşılıklıeşleşme şeklinde oyun formları

yoğun olarak kullanılır. Oyunlar türkülü ya da türküsüz olarak oynanırlar. Özellikle

halay başıya da son oyuncunun ayrıayrıya da beraber solo olarak yaptıkları

doğaçlamalar izlemeye değerdir.

El ve kol tutuşlarıgenellikle halay tutuşu denilen ellerin kenetlenmesi

biçimindeki tutuşşekli olmakla beraber , serçe parmaklardan kollarıkaldırmak

sureti ile , omuzlardan tutarak ya da serbest olarak da el veya kollarıkullanmak

mümkündür. Serçe parmaklardan tutulan eller “Delilo” oyununda bel hizasında

tutulurken , “Keşeo” da yukarıkaldırılır. “Esmer , Halay , Tek ayak , Çift ayak ,

Çaçan” gibi oyunlarda ise halay tutuşu hakim olup sol kol sağkolun üstünden

geçerek ellerden kenetlenmek sureti ile tutulur.

Oyunlarında kullanılan müzik ve ritim zamanıgenellikle 2 , 3 , 4 , 5 , 6

(3+3) (4+2) (2+4) zaman birimleri şeklindedir. Oyunlar genellikle tek bölümlüdür.

Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde basma ,

yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , el vurma ya da alkışçalma ,

gibi temel hareketleri görmek mümkündür. Özellikle halayların temel

hareketlerinden biri olan çift diz üzeri yaylanmalar sıkça kullanılmaktadır. Delilo

oyununda kullanılan mesafe alarak sıralıbasma hareketi esnasında bacaklar

arasındaki açıbüyütülerek yürüme gerçekleştirilir. Çökmeler dizler kapalıkonumda

ve her iki ayak pençesi üzerinde gerçekleşirken kolların pozisyonu çökme şeklini

etkilemez. “Keşeo” ve “Meryeme” oyunlarında kolların sallanmasıhareketi

gerçekleşirken , “Delilo” ve “Çepik” dışındaki tüm oyunlar kapalıel tutuşlu olarak

icra edilirler. Bireysel oynana “Çepik” oyununda kollar değişken olarak ayak

hareketlerine göre kullanılır ve karşılıklıel vurmalar gerçekleştirilir. Halay ya da
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Çaçan isimleri altında oynanan oyunlar yukarıdan aşağıdiz kırma şeklinde , ikili ve

üçlü diz kırmalarla kendini gösteriri ve Bingöl dışında aynıtarz hareket yapısı

kullanılmamaktadır. Üçlemeli topuk vurmalıkısımlarıise kısmen Elazığve Tunceli

oyunlarında kullanılmakla beraber yine Diyarbakır’a özgü bir hareket biçimidir.

Diyarbakır yöre oyunlarınıdiğer il ya da bölgelerdeki halaylardan farklıkılan

özellik sekme , sekme ve basma , çift düşüp ayak kaldırma gibi karakter halay

figürlerine çok fazla rastlanmaması, yukarıdan aşağıdiz kırma ve yaylanmaların ise

çok fazla kullanılmasıolarak açıklanabilir. Ayrıca ayak topuğunu vurma ve üçleme

şeklinde bilekten ayağın çevrilmesi ile oluşan topuk vurmalar bir çok oyunda

kullanılmaktadır. Ayak topuğunun ikili ya da üçlü olarak yerdeki farklınoktalara ,

ağırlığıtaşıyan bacak üzerindeki diz kırma ve yaylanmalar yardımıile vurulması

temel bir hareket olarak karşımıza çıkar. Bingöl ili oyunlarıile benzer özelliklere

sahip yöreyi bir bölgeye bağlamak yerine birden fazla bölgenin etkisi altındadır

diyebiliriz. Üçlemeli topuk vurma ve ayak çekme hareketleri Elazığ , Tunceli ,

Malatya oyunlarında kullanılırken , “Delilo” oyunu Bitlis , Elazığ, Malatya , Tunceli

gibi merkezlerde ve “Çepik” oyunu ise Bitlis ve Siirt ‘de benzer şekillerde

oynanmaktadır.

Doğu Anadolu tarzıhalaylar şeklinde adlandırabileceğimiz Diyarbakır ili

oyunlarında hareketler güney bölgelere göre daha sert ve taban ağırlıklı, üçlü ve ikili

topuk vurmalı, dizlerden esneme ve yaylanmalıdır. Ayrıca omuz kullanımları

çoğunlukla yukarıdan aşağıdoğru sallama biçimindedir. Topuk vurup seri basmalar

yapıldıktan sonra dizlerin geriye çekilmesi şeklinde yöreye özgü kullanımlar

mevcuttur.

4.1.5. Elazığ

Halay ve kısmen bar türü oyunların yoğun olarak görüldüğü bölge eski ve

merkezi bir yerleşim bölgesi olma özelliğinden dolayıbir çok kültürün özelliklerini

taşıyan bir yapıya sahiptir. Yüzyıllar boyunca doğudan batıya bir köprü vazifesi

gören Elazığoyun ve müzik zenginliği ve çeşitliliği bakımından sayılıyörelerden

biridir.
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Daire, çizgi ve karşılıklıformlarının yoğun olarak kullanıldığıbölge oyunları

kadın, erkek, karma, türkülü ve türküsüz olarak icra edilmektedir. Eller genel olarak

ellerden kenetlenmek sureti ile halay tutuşlu, omuzlardan, serçe parmaklardan

tutularak ve serbest olarak kullanılır. Oyunlar genel olarak 2, 4, 5 (2+3), 6 (3+3)

(4+2) (2+4) (2+2+2), 9 (2+3+2+2) (2+2+2+3), 10 (3+2+2+3) zamanlarda

oynanmaktadır.

Çok bölümlü halaylara sıkça rastlanır. Elazığhalayıbunlardan en önemlisidir

ve yöre oyunlarının genel karakterini temsil eden oyundur denilebilir. “Yanlama ,

Ağırlama , Hoplatma ve Dik” adıverilen bölümlerin oluşturduğu Elazığhalayı

içindeki hareket zenginliği bir çok bölge oyunlarında görülmez. Elazığ‘da oyunların

icra edildiği toplantıya da törenlerin başoyunu Elazığhalayıdır. “Keçike” , “Avreş”

gibi oyunlar bu halayın benzerleri olup farklıisimler kullanılarak ve değişik

tutuşlarla oynanırlar. Farklı ezgiler kullanılsa da hareket yapılarıanalizlerde

görüleceği gibi aynıdır. Yine bu yörede oynanan “Delilo” oyunu halay türü

oyunların en bilineni olup Diyarbakır , Bitlis gibi merkezlere göre farklıhareket ve

müzik yapısıile karşımıza çıkar.

Elazığoyunlarında hareket zenginliği çok fazladır. “Delilo” oyunu bir çok

yörede oynanan ve en bilinen şekli ile 4 ileri + 4 geri şeklindeki ayak basma

kalıbından farklıdır. Değişik kol kullanışbiçimleri , çapraz ayak basmalarla

yürümeler , çift düşüp ayak çekmelerle yürümeler , çift düşmeler eşliğinde alkışlı

dönüşler bu oyunu zenginleştirip diğer yörelerdeki "Delilo” oyunlarından farklı

kılmaktadır. Analizler bölümünde de görüleceği gibi klasik kullanılan “Delilo”

oyunu ile Elazığve ait olduğu bölgede kullanılan “Delilo” oyunu arasında hareket

kullanımlarına dair farklılıklara sıkça rastlanır. Elazığhalaylarının bir çoğu yörede

7’li sekme tabir edilen yaylanma şeklindeki ağırlama bölümleri ile başlar.

Buradaki 6 biri zamanlıhareket yapılarıhalay türünün oynandığıdiğer bazıillerle

benzer özellikler taşısa da yapıolarak farklıdır. Yöreye özgü farklıbir tarz

kullanılmaktadır. En önemli özelliği ağır ağır oynanmasıdır. Ayaklar bileklerden

itibaren hareketli ve pençede topuk kaldırma şeklinde kullanılmaktadır. Sekmeler ,

çift düşmeler , topuk vurmalar daha ağır karakterli olarak kullanılmaktadır. Çift

düşmeli üçlü topuk vurmalar bu yöreye has bir hareket çeşididir. Üçlü topuk

vurmalar , “ sek bas bas , çift sol , topuk ya da çök” hareket kalıbıağır karakterli
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olarak kullanılmaktadır. Özellikle oyunların bölümlü olarak oynandığıyörelerden

biridir. Hareket yapısızengin ama daha ağır karakterlidir.

Elazığyöresi ile , Tunceli , Malatya’ nın bir bölümü , Erzincan Eğin ya da

Kemaliye yörelerini içine alan bölge benzer hareket karakterli denilebilir. Bir çok

oyun aynıisim altında altında oynanırken kullanılan hareket yapılarıda hemen

hemen aynıdır. Oynanan oyunların yapısal özelliklerinin yanısıra müzikal ve ritmik

anlamda da bu iller arasında sıkıbir benzerlik ve işbirliği söz konusudur.

4.1.6. Gaziantep

Güneydoğu Anadolu’nun en kalabalık ve en hareketli illerinden biridir. Halk

oyunlarıbakımından da Halay bölgesi içerisindedir ve Halay türü oyunlar

oynanmaktadır. Daire, yarım daire , düz çizgi ve karşılıklıformlarının yoğun olarak

kullanıldığıbölge oyunlarıkadın, erkek, karma, türkülü ve türküsüz olarak icra

edilmektedir.

Eller genel olarak ellerden kenetlenmek sureti ile halay tutuşlu, serçe

parmaklardan, omuzlardan, önde halay tutuşlu, arkadan çapraz belden tutularak ve

serbest olarak kullanılır. Oyunlar genel olarak 2, 4, 6 (3+3) (4+2) (2+4), 8 (4+4)

(2+4+2) zamanlarda oynanmaktadır.

Oyunlarda sekme , basma , koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye

eğilme, esneme , çift düşüp ayak kaldırma gibi temel hareketlere sıkça rastlamak

mümkündür. Özellikle ağırlama türü oyunlardaki ( kaba , gaba türü oyunlar)

yukarıdan aşağıesneme ve yaylanmalar Gaziantep ve içine aldığıbölge için önemli

bir karakterdir. Hareketler tabanda , pençe üzerinde bol esneme ve yaylanmalıolup

dizlerin kırılıp düzeltildiği oyunlara sıkça rastlanmaktadır. Çökmeler dik ve pençe

üzerinde , yürümeler taban basma şeklinde gerçekleşir. Diz çekme ve paralelinde

ayak basmalar sıkça kullanılırken vücudun belden yukarıkısmıdik ve hareketsizdir.

Özellikle sıralıayak basmalar ve öne doğru bacağıuzatıp çevirmek sureti ile topuk

vurma hareketi karakteristik bir harekettir. Kol tutuşlarısabit olup hareket zenginliği

çok fazla görülmez. Özellikle kol sallamalar konusunda son derece kısır bir bölgedir.

Zennube , Karşılama gibi kadın oyunlarında kol kullanımlarıvardır. Ancak bu
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kullanımlara ait hareketler de bölgeye ait özelliklere sahip olup diğer merkezlerdeki

kol sallamalardan farklıyapıdadırlar. En belirgin özellik dizlerde ve ayaklarda

esneme ve yaylanmalara sıkça rastlanırken vücudun belden yukarıbölümleri aynı

esneklik ve yumuşaklığıgöstermez. Omuz sallamalıoyunlarıazdır. Ekip başıve

sonu özel sololar yaparak oyunu zenginleştirirler. Doğaçlamalar ve sololar oyunların

temelini teşkil ederler.

Hareketler genellikle belden aşağıbölgelerde , öne ve geriye topuk vurmalar ,

sıralı olarak ayak çıkarmalar şeklinde öne ayak uzatmalar, geriye doğru bacak

çevirmeler , çift ayak tabanıüzerinde vücudu çevirmek sureti ile yaylanmalar, çift

düşüp topuk vurmalar şeklinde göze çarparlar. Diğer bazıbölgelerde oynanan

halaylara göre oldukça farklıyapıdadırlar. Omuz ve diz bağlantılıyaylanma ve

sallanmalar yok denecek kadar azdır. Hareketler ayak basma, çekme , çift düşme ,

topuk vurup ayak atma şeklinde bacaklarda ve ayaklarda yoğunlaşmakta omuzdan

bacaklara ve ayaklara taşınan salınımlar çok fazla kullanılmamaktadır.

Halayın genel karakteri içinde tanımlanan Ağırlama , hoplatma gibi bölümler

Gaziantep ve bulunduğu bölgede ayrıbirer oyun gibi isimlendirilip ( Kaba , Yarım

kaba , Ağırlama , Galata ) birbirlerine bağlanarak sıralıolarak icra edilirler.

Genellikle tek ya da iki bölümlü oyunlar mevcuttur.

Gaziantep yöresi , Adana , Hatay , Kahramanmaraş, Kilis , Osmaniye

illerinin oluşturduğu bölge içerisinde oynanan oyunlara ait özellikleri taşımaktadır.

Genel anlamda halay karakteri içerisinde değerlendirilse de bölgesel olarak gerek

oyunların hareket yapılarıbakımından , gerekse oynanan oyunların benzer özellikler

taşımalarından dolayıbu sınıfa dahil edilebilir. Oynanan oyunların yapısal

özelliklerinin yanısıra müzikal ve ritmik anlamda da bu iller arasında sıkıbir

benzerlik ve işbirliği söz konusudur.

4.1.7. Hakkari

Halay türü oyunlar oynanmaktadır. Daire, yarım daire çizgi ve karşılıklı

formlarının yoğun olarak kullanıldığıbölge oyunlarıkadın, erkek, karma, türkülü ve
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türküsüz olarak icra edilmektedir. Diğer yörelere göre farklıolarak oyunların hareket

yönü sol taraf olup halaybaşıda solda bulunmaktadır.

Eller genel olarak halay tutuşlu, serçe parmaklardan, arkadan çapraz

tutularak ve serbest olarak kullanılır. Oyunlar genel olarak 2, 4, 5 (2+3), 6 (3+3)

(4+2) zamanlarda oynanmaktadır.

Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde sekme , basma ,

koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak

kaldırma , el vurma ya da alkışçalma , gibi temel hareketleri görmek mümkündür.

Özellikle halayların temel hareketlerinden biri olan çift diz üzeri yaylanmalar sıkça

kullanılmaktadır. Hareket biçimleri halay tarzınıbelirleyici nitelikler taşımaktadır.

Çift diz yaylanmalar , sekme ve basma hareketleri , Koçeri gibi hareketli halay

karakter oyunlarıve bu oyunlara ait üçleme şeklindeki omuz ve diz kırma ,

yaylanma modelleri bu niteliklerin oluşmasında belirleyici bir öneme sahiptirler.

Yine kollar bacak hareketleri ile uyumlu bir yapıda sıkça kullanılırken sabit oynanan

oyunların bir çoğunda dönüşler mevcuttur.

Doğu Anadolu tarzı halaylar şeklinde adlandırabileceğimiz Hakkari

oyunlarında hareketler güney bölgelere göre daha sert ve taban ağırlıklı, dizlerden

esneme ve yaylanmalıdır. Ayrıca omuz kullanımlarıçoğunlukla yukarıdan aşağı

doğru sallama biçimindedir.

Hakkari , oyunlarının zenginliği ve konumu itibarıile Bitlis , Van , Muş ,

Mardin , Siirt , Şırnak, ve kısmen Ağrıillerini kapsayan bölgeye ait ortak ve benzer

özellikler taşıyan oyun biçimlerine sahiptir. Bu illeri bir merkezde toplayan ve onları

benzer kılan gerek barındırdıklarıoyunların hareket yapılarının , gerek müzik ve

ritim yapılarının aynıolması, gerekse birçok oyunun aynıad ve aynıbiçimde

oynanmasıdır.

4.1.8. Hatay

Halay türü oyunların yoğun olarak görüldüğü bölgede az da olsa Çerkez

oyunlarına da rastlanmaktadır. Daire ve çizgi formlarının yoğun olarak kullanıldığı

bölge oyunlarıkadın, erkek, karma, türkülü ve türküsüz olarak icra edilmektedir.
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Eller genel olarak halay tutuşlu, serçe parmaklardan, omuzlardan, önde halay

tutuşlu, arkadan çapraz tutularak ve serbest olarak kullanılır. Oyunlar genel olarak 2,

4, 6 (3+3) (2+4), 10 (3+2+2+3) zamanlarda oynanır.

Oyunlarda sekme , basma , koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye

eğilme, esneme , çift düşüp ayak kaldırma , basarak ayak çekme , diğer ayağın

çaprazına basıp yana yürüme , öne üçlemeli ayak çıkarma gibi temel hareketlere

sıkça rastlamak mümkündür. Özellikle ağırlama türü oyunlardaki yukarıdan aşağı

esneme ve yaylanmalar Hatay ve içine girdiği bölge için önemli bir karakterdir.

Hareketler tabanda , pençe üzerinde bol esneme ve yaylanmalıolup dizlerin kırılıp

düzeltildiği oyunlara sıkça rastlanmaktadır. Çökmeler dik ve pençe üzerinde ,

yürümeler taban basma şeklinde gerçekleşir.

Hatay ili oyunları, başta Gaziantep olmak üzere Adana , Kahramanmaraş,

Kilis, Osmaniye illerinin oluşturduğu bölge içerisinde oynana oyunlara ait özellikleri

taşımaktadır. Genel anlamda halay karakteri içerisinde değerlendirilse de bölgesel

olarak gerek oyunların hareket yapılarıbakımından , gerekse oynanan oyunların

benzer özellikler taşımalarından dolayıbu sınıfa dahil edilebilir. Oynanan oyunların

yapısal özelliklerinin yanısıra müzikal ve ritmik anlamda da bu iller arasında sıkıbir

benzerlik ve işbirliği söz konusudur.

4.1.9. Mardin

Halayların yoğun olarak oynandığıMardin’de oyunlar yalnız kadınlar, yalnız

erkekler tarafından ya da karma olarak oynanan oyunlar şeklindedirler. Sıralıdüz

çizgi , yarım daire , daire formlarıyoğun olarak kullanılır. Oyunlar türkülü ya da

türküsüz olarak oynanırlar.

El ve kol tutuşlarıgenellikle halay tutuşu denilen ellerin kenetlenmesi

biçimindeki tutuşşekli olmakla beraber , serçe parmaklardan kollarıkaldırmak

sureti ile yere paralel olarak bel hizasında tutulurken , omuzlardan tutarak ya da

serbest olarak da el veya kollarıkullanmak mümkündür.
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Oyunlarında kullanılan müzik ve ritim zamanıgenellikle 2 , 3 , 4 ,5 , 6 ( 3+3)

(4+2) (2+4) zaman birimleri şeklindedir. Oyunlar genellikle tek bölümlüdür. Bazı

oyunlar ise ağır ve hareketli bölümler şeklinde icra edilirler.

Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde sekme , basma ,

koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak

kaldırma , el vurma ya da alkışçalma , üçlemeli diz kırma biçiminde yaylanma ,

vücudu öne ve geriye itip çekmek sureti ile taban basarak yürüme biçiminde

yaylanmalar , yukarıdan aşağıomuz salmalıyaylanmalar , öne geriye kol sallamalar ,

ayak hareketleri ve yaylanmalara paralel yapılan kol çevirmeler gibi temel

hareketleri görmek mümkündür. Özellikle halayların temel hareketlerinden biri olan

çift diz üzeri yaylanmalar sıkça kullanılmaktadır. Dizlerin yaylanmasıeşliğinde öne

ya da geriye yürüme hareketi hem halayın hem de Mardin oyunlarının temel

hareketlerindendir. Yine 6 birim zamanlı“Garzane” ya da “Hırhır” tarzıbir oyun

olan “Mardin halayı” üçlemeli yaylanmalarla oynanmaktadır..

Doğu Anadolu tarzı halaylar şeklinde adlandırabileceğimiz Mardin

oyunlarında hareketler güney bölgelere göre daha sert ve taban ağırlıklı, dizlerden

esneme ve yaylanmalıdır. Ayrıca omuz kullanımlarıçoğunlukla yukarıdan aşağı

doğru sallama biçiminde ve kol sallama ve çevirmeler sıkça kullanılmaktadır.

Mardin yöresi , oyunlarının zenginliği ve konumu itibarıile Bitlis, Van ,

Muş , Siirt , Hakkari , Şırnak, kısmen Ağrıillerini içine alan bölge içinde

değerlendirilebilir. Mardin bu bölge ile ortak ve benzer özellikler taşıyan oyun

biçimlerine sahiptir. Bu illeri bir merkezde toplayan ve onlarıbenzer kılan gerek

barındırdıklarıoyunların hareket yapılarının , gerek müzik ve ritim yapılarının aynı

olmasıve gerekse birçok oyunun aynıad ve aynıbiçimde oynanmasıdır.

4.1.10. Muş

Halayların yoğun olarak oynandığıMuş’da oyunlar yalnız kadınlar, yalnız

erkekler tarafından ya da karma olarak oynanan oyunlar şeklindedirler. Sıralıdüz

çizgi , yarım daire , daire formlarıyoğun olarak kullanılır. Oyunlar türkülü ya da
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türküsüz olarak oynanırlar. Bazıkısımlarında oyunların hareket yönü terstir ( soldan

sağa).

El ve kol tutuşlarıgenellikle halay tutuşu denilen ellerin kenetlenmesi

biçimindeki tutuşşekli olmakla beraber , serçe parmaklardan kollarıkaldırmak

sureti ile yere paralel olarak bel hizasında tutulurken , omuzlardan tutarak ya da

serbest olarak da el veya kollarıkullanmak mümkündür.

Oyunlarında kullanılan müzik ve ritim zamanıgenellikle 2 , 3 , 4 , 5 , 6(3+3)

(4+2) (2+4) zaman birimleri şeklindedir. Oyunlar genellikle tek bölümlüdür. Bazı

oyunlar ise ağır ve hareketli bölümler şeklinde icra edilirler.

Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde sekme , basma ,

koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak

kaldırma , el vurma ya da alkışçalma , üçlemeli diz kırma biçiminde yaylanma ,

yukarıdan aşağıomuz salmalıyaylanmalar , öne geriye kol sallamalar , ayak

hareketleri ve yaylanmalara paralel yapılan kol çevirmeler , topuktan tabana basma

ve aynıanda yaylanma ile yürüme gibi temel hareketleri görmek mümkündür.

Özellikle halayların temel hareketlerinden biri olan çift diz üzeri yaylanmalar sıkça

kullanılmaktadır. Dizlerin yaylanmasıeşliğinde öne ya da geriye yürüme hareketi

hem halayın hem de Muşoyunlarının temel hareketlerindendir. Yine 6 birim zamanlı

“Garzane” ya da “Hırhır” tarzıbir oyun olan “ Koçeri ” üçlemeli yaylanmalarla

oynanmaktadır..

Doğu Anadolu tarzıhalaylar şeklinde adlandırabileceğimiz Muşoyunlarında

hareketler güney bölgelere göre daha sert ve taban ağırlıklı, dizlerden esneme ve

yaylanmalıdır. Ayrıca omuz kullanımlarıçoğunlukla yukarıdan aşağıdoğru sallama

biçiminde ve kol sallama ve çevirmeler sıkça kullanılmaktadır.

Muşoyunlarının ortak özelliklerini taşıdığıbölge Bitlis , Van , Mardin ,

Siirt, Hakkari , Şırnak , kısmen Ağrıillerini içine alan bölgedir. Muşili bu bölge

ile ortak ve benzer özellikler taşıyan oyun biçimlerine sahiptir. Bu illeri bir merkezde

toplayan ve onlarıbenzer kılan gerek barındırdıklarıoyunların hareket yapılarının ,
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gerek müzik ve ritim yapılarının aynıolması,ve gerekse birçok oyunun aynıad ve

aynıbiçimde oynanmasıdır.

4.1.11. Siirt

Halayların yoğun olarak oynandığıSiirt ‘de oyunlar yalnız kadınlar, yalnız

erkekler tarafından ya da karma olarak oynanan oyunlar şeklindedirler. Sıralıdüz

çizgi , yarım daire , daire formlarıyoğun olarak kullanılır. Oyunlar türkülü ya da

türküsüz olarak oynanırlar.

El ve kol tutuşlarıgenellikle halay tutuşu denilen ellerin kenetlenmesi

biçimindeki tutuşşekli olmakla beraber , serçe parmaklardan kollarıkaldırmak

sureti ile yere paralel olarak bel hizasında tutulurken , omuzlardan tutarak ya da

serbest olarak da el veya kollarıkullanmak mümkündür.

Oyunlarında kullanılan müzik ve ritim zamanıgenellikle 2 , 3 , 4 , 5 , 6

(3+3) (4+2) (2+4) zaman birimleri şeklindedir. Oyunlar genellikle tek bölümlüdür.

Bazıoyunlar ise ağır ve hareketli bölümler şeklinde icra edilirler.

Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde sekme , basma ,

koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak

kaldırma , el vurma ya da alkışçalma , üçlemeli diz kırma biçiminde yaylanma ,

yukarıdan aşağıomuz salmalıyaylanmalar , öne geriye kol sallamalar , ayak

hareketleri ve yaylanmalara paralel yapılan kol çevirmeler , topuktan tabana basma

ve aynıanda yaylanma ile yürüme gibi temel hareketleri görmek mümkündür.

Özellikle halayların temel hareketlerinden biri olan çift diz üzeri yaylanmalar sıkça

kullanılmaktadır. Yine bir çok yörede oynanan “Çaçan “ oyunu ile “Karakıştani” adı

ile oynanan “Çepik” benzeri oyun küçük farklılıklarla burada da oynanmakta ve

Siirt’in Diyarbakır oyunlarıile de kısmen benzerlikler taşıdığınıgöstermektedir.

Yine 6 birim zamanlı“Garzane” ya da “Hırhır” tarzıbir oyun olan “ Govendi ”

üçlemeli yaylanmalarla oynanmaktadır.

Doğu Anadolu tarzıhalaylar şeklinde adlandırabileceğimiz Siirt oyunlarında

hareketler güney bölgelere göre daha sert ve taban ağırlıklı, dizlerden esneme ve
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yaylanmalıdır. Ayrıca omuz kullanımlarıçoğunlukla yukarıdan aşağıdoğru sallama

biçiminde ve kol sallama ve çevirmeler sıkça kullanılmaktadır.

Siirt ili de Bitlis ,Van , Mardin , Hakkari , Şırnak, kısmen Ağrıillerini içine

alan bölge içinde değerlendirilebilir.. Ancak kısmen de olsa Diyarbakır ve Bingöl

illerinin bulunduğu bölgeye ait oyunların benzer niteliklilerini de bünyesinde

barındırmakta böylece iki farklıgruba dahil olabilmektedir. Bu illeri bir merkezde

toplayan ve onlarıbenzer kılan gerek barındırdıklarıoyunların hareket yapılarının ,

gerek müzik ve ritim yapılarının aynıolması, gerekse birçok oyunun aynıad ve

aynıbiçimde oynanmasıdır.

4.1.12. Sivas

Halay türü oyunların yoğun olarak görüldüğü bölgede bar türü oyunlara da

rastlanmaktadır. Daire , yarım daire ve çizgi formlarının yoğuin olarak kullanıldığı

bölge oyunlarıkadın, erkek, karma, türkülü ve türküsüz olarak icra edilmektedir.

Oyun düzeni, oyun formları, dizilişleri, oynanışşekli diğer halaylara pek

benzememektedir.

Eller genel olarak serçe parmaklardan, halay tutuşlu, bar tutuşlu, omuzlardan

tutularak ve serbest olarak kullanılır. Oyunlar genel olarak 2, 4, 5 (3+2), 6 (3+3)

(4+2) (4+2), 9 (2+2+2+3), 10 (3+2+2+3) (2+4+4) zamanlarda oynanır

Hareketlerin daha yumuşak olduğu , ağırlaştıkça ayak tabanlarıüzerinde ,

hızlandığında ise pençeye dönen bir hareket anlayışıiçerisinde , kol sallamaların

bolca kullanıldığı, çok fazla yaylanmanın kullanılmadığı, aksine dizler kırılmadan

ayak basmaların gerçekleştirildiği doğu ve güneydoğu halaylarından çok farklıbir

yapıkarşımıza çıkar. Üçlü diz kırmalıyaylanma türü oyun yapısıyoktur. Oyunlar bar

karakteri taşıdığıiçin omuz sallama , kollarla yaylanma görülmez. Bunların dışında

sekme , çift düşüp ayak kaldırma , basma , yürüme , çökme gibi temel hareketler

kullanılmaktadır. Her ne kadar halay bölgesi olarak tanımlansa da oyunlara ait

hareket yapıları, halay türü oyunlara ait hareket yapılarıile çok fazla örtüşmemekte,

kollardaki ve bacaklardaki bu gergin yapıdaha çok “bar” türü oyunların karakterine

uymaktadır.
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Oyunlar genellikle birden fazla bölümler halinde oynanırlar. Her bölümün

melodisi ve ritmik yapısı farklılıklar göstermektedir. Doğu ve güneydoğu

halaylarında olduğu gibi bireysel sololara çok fazla rastlanmaz. Genellikle 2 - 4

bölümden meydana gelmektedir. Her bölümde figürler ve müzik değişmektedir.

Oyunlar ağırdan başlayıp, gittikçe tempo artarak hızlanmakta, hoplatma bölümünde

coşku doruk noktasına ulaşmaktadır. Sivas halaylarının bir diğer özelliği, bilinen

bütün oyun formlarının kullanılması, sergilenmesidir.

Sivas yöresi oyunlarıTokat ve Amasya illerini içine alan bir bölge içerisinde

değerlendirilebilir. Bu bölgeye ait oyunlar halay sınıfına sokularak halay adıaltında

adlandırılsalar da hareket yapılarının incelenmesi sonucunda , dik duruşlar , gergin

kol ve bacak hareketleri , yaylanmaların çok fazla kullanılmamasıgibi unsurların

varlığıonlarıkısmen de olsa bar karakterli kılabilmektedir.

4.1.13. Şanlıurfa

Oyunlar yalnız kadınlar, yalnız erkekler tarafından ya da karma olarak

oynanan oyunlar şeklindedirler. Sıralıdüz çizgi , yarım daire , daire formlarıyoğun

olarak kullanılır. Oyunlar türkülü ya da türküsüz olarak oynanırlar.

El tutuşlarıgenellikle halay tutuşu denilen ellerin kenetlenmesi biçimindeki

tutuşşekli biçimindedir. Bu gün oynanan birçok oyunda serçe parmaklardan tutuşya

da omuz tutuşu gibi kol tutuşbiçimlerine rastlanmamaktadır.

Oyunlarında kullanılan müzik ve ritim zamanıgenellikle 2 , 4 , 6 ( 3+3)

(4+2) (2+4) zaman birimleri şeklindedir. Oyunlar genellikle tek bölümlüdür.

Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde basma , koşma

yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak kaldırma ,

gibi temel hareketleri görmek mümkündür. “Düz” oyununda sağbacak üzerinde

yukarıdan aşağıyaylanmalar yapılırken , kısmen Adıyaman’da oynanan ve genellikle

Şanlıurfa ‘ya özgü “Tekayak , Çiftayak , Üçayak” oyunlarında hiçbir halay

bölgesinde mevcut olamayan sıralıayak çıkarmaların ardından üçlü çift düşme

hareketleri önemli bir hareket biçimidir. “Girani” adıaltında oynanan ağırlama
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oyunu Adıyaman ve Malatya illerinde de oynanan ağır halay tipine bir örnektir.

Omuz kullanma abartılıolarak bir çok oyunda mevcutken oyunlar genelde kapalı

olarak oynanır. Ayak topuğu üzerinde omuz kullanma ve yaylanmalar yine bu yörede

sıkça kullanılmaktadır. Ayak basmalı, topuk kaldırma ve diz çıkarma hareketleri ile

çift diz kırma eşliğinde yaylanma hareketi yine bir çok oyunda kullanılmaktadır.

Ayak topuklarınıkaldırıp sağa ve sola çevirerek basmak sureti ile omuz kullanarak 6

zamanlı“Abravi “ oyunu oynanır. Bitlis ve Van ‘da oynanan “Garzani” ya da

“Hırhır” türü halay oyunlarından farklıolarak yukarıdan aşağıomuz sallama ve

topuk kaldırıp basma şeklinde olup üçlü diz kırma şeklinde yaylanmalar görülmez.

Oyunun ikinci bölümünde ise kol sallama şeklinde açılmalar vardır. “Tirge” oyunu

benzer nitelikli olarak Adıyaman ve Şanlıurfa ‘ya özgü , öne sol bacak üzerinde

eğilerek yaylanıp , ardından basıp ayak atma şeklinde oynanan ilginç karakterli bir

oyundur.

Adıyaman ve Malatya ilinin bir kısmınıda içine alan bir bölge içerisinde

oynanan oyunlarda gerek hareket gerekse müzikal açıdan sıkıbenzerlikler yakalamak

mümkündür. Şanlıurfa ili oyunlarınıMalatya ve Adıyaman ile benzer kılan ,

oyunların hareket yapılarıkısmen farklılıklar gösterse de aynıisim ve melodik

yapılar kullanılarak oynanmalarıdır.

4.1.14. Tokat

Halay türü oyunların yoğun olarak görüldüğü bölgede bar tütünün yanısıra az

da olsa Çerkez, Azeri, horon ve karşılama türünde oyunlara da rastlanmaktadır.

Daire, çizgi ve karşılıklıformlarının yoğun olarak kullanıldığıbölge oyunlarıkadın,

erkek, karma, türkülü ve türküsüz olarak icra edilmektedir.

Eller genel olarak serçe parmaklardan, halay tutuşlu, omuzlardan, horon

tutuşlu, bar tutuşlu ve serbest olarak kullanılır. Oyunlar genel olarak 2, 3, 4, 5 (2+3)

(3+2), 6 (3+3) (4+2) (2+4), 7 (3+2+2) (2+2+3), 9 (2+2+2+3), 10 (3+2+2+3) (2+4+4)

zamanlarda oynanmaktadır.

Hareketlerin daha yumuşak olduğu , ağırlaştıkça ayak tabanlarıüzerinde ,

hızlandığında ise pençeye dönen bir hareket anlayışıiçerisinde , kol sallamaların
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bolca kullanıldığı, çok fazla yaylanmanın kullanılmadığı, aksine dizler kırılmadan

ayak basmaların gerçekleştirildiği doğu ve güneydoğu halaylarından çok farklıbir

yapıkarşımıza çıkar. Üçlü diz kırmalıyaylanma türü oyun yapısıyoktur. Oyunlar bar

karakteri taşıdığıiçin omuz sallama , kollarla yaylanma görülmez. Sekme , çift

düşüp ayak kaldırma ,basma , yürüme , çökme gibi temel hareketler kullanılmaktadır.

Her ne kadar halay bölgesi olarak tanımlansa da oyunların hareket yapıları, halay

türü oyunlara ait hareket yapılarıile çok fazla örtüşmemekte, kollardaki ve

bacaklardaki bu gergin yapıdaha çok “bar” türü oyunların karakterine uymaktadır.

Oyunlar genellikle birden fazla bölümler halinde oynanırlar. Her bölümün

melodisi ve ritmik yapısı farklılıklar göstermektedir. Doğu ve güneydoğu

halaylarında olduğu gibi bireysel sololara çok fazla rastlanmaz.

Tokat yöresi oyunlarıSivas ve Amasya illerini içine alan bir bölge içerisinde

değerlendirilebilir. Bu bölgeye ait oyunlar halay sınıfına sokularak halay adıaltında

adlandırılsalar da hareket yapılarının incelenmesi sonucunda , dik duruşlar , gergin

kol ve bacak hareketleri , yaylanmaların çok fazla kullanılmamasıgibi unsurların

varlığıonlarıbar karakterli kılabilmektedir.

4.1.15. Tunceli

Daire, çizgi ve karşılıklıformlarının yoğun olarak kullanıldığıbölge oyunları

kadın, erkek, karma, türkülü ve türküsüz olarak icra edilmektedir.

Eller genel olarak ellerden kenetlenmek sureti ile halay tutuşlu, omuzlardan,

serçe parmaklardan tutularak ve serbest olarak kullanılır. Oyunlar genel olarak 2, 4, 5

(2+3), 6 (3+3) (4+2) (2+4) (2+2+2) zamanlarda oynanmaktadır.

Delilo oyunu bir çok yörede oynanan klasik 4 ileri + 4 geri şeklindeki ayak

basma kalıbından farklıdır. Değişik kol kullanışbiçimleri , çapraz ayak basmalarla

yürümeler , çift düşüp ayak çekmelerle yürümeler , çift düşmeler eşliğinde alkışlı

dönüşler bu oyunu zenginleştirmekte ve diğer yörelerdeki Delilo oyunlarından farklı

kılmaktadır. “Karaçor” oyunu Elazığda yedili sekme tabir edilen yaylanmalarla

başlar. Buradaki hareket yapısıBitlis ve bölgesindeki “Garzane” tipi oyunların

yaylanma kısmıile benzerlikler gösterse de hareket hızıdaha yavaştır. Yine üçlü
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topuk vurma ve ardından ayak basarak diğer ayağıçekme biçimindeki hareket

Elazığhalaylarında kullanılırken Diyarbakır halayınıda kısmen andırmaktadır.

Sekmeler , çift düşmeli bacak uzatarak dönüşler , öne geriye topuk vurmalar , çift

düşmeler , genel hareket yapılarınıoluştururlar.

Her ne kadar farklıbölgelerin tesiri altında kalsa da Elazığ , Tunceli ,

Malatya’ nın bir bölümü , Erzincan - Eğin ya da Kemaliye yörelerini içine alan

bölge benzer hareket karakterli denilebilir. Bir çok oyun aynıisim altında altında

oynanırken kullanılan hareket yapılarıda hemen hemen aynıdır. Oynanan oyunların

yapısal özelliklerinin yanısıra müzikal ve ritmik anlamda da bu iller arasında sıkıbir

benzerlik ve işbirliği söz konusudur.

4.1.16. Van

Halay türü oyunların yoğun olarak görüldüğü bölgede bar türü oyunlara da

rastlanmaktadır. Daire, çizgi ve karşılıklıformlarının yoğun olarak kullanıldığıbölge

oyunlarıkadın, erkek, karma, türkülü ve türküsüz olarak icra edilmektedir.

El ve kol tutuşlarıgenellikle halay tutuşu denilen ellerin kenetlenmesi

biçimindeki tutuşşekli olmakla beraber , serçe parmaklardan kollarıkaldırmak

sureti ile yere paralel olarak bel hizasında tutulurken , omuzlardan tutarak ya da

serbest olarak da el veya kollarıkullanmak mümkündür.

Oyunlarında kullanılan müzik ve ritim zamanıgenellikle 2, 4, 5 (2+3), 6

(3+3) (4+2) (2+4), 10 (4+2+4) zaman birimleri şeklindedir. Oyunlar genellikle tek

bölümlüdür. Bazıoyunlar ise ağır ve hareketli bölümler şeklinde icra edilirler.

Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde sekme , basma ,

koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak

kaldırma , el vurma ya da alkışçalma , kollarla yaylanma , kol sallama , çift ayak

pençesi üzerinde yaylanma gibi temel hareketleri görmek mümkündür. Özellikle

halayların temel hareketlerinden biri olan çift diz üzeri yaylanmalar sıkça

kullanılmaktadır. Dizlerin yaylanmasıeşliğinde öne geriye ya da sağa doğru
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yürüme hareketi hem halayın hem de Van oyunlarının temel hareketlerindendir.

Özellikle “Üç ayak” oyunu bu anlamda verilebilecek önemli bir örnektir.

Van yöresi oyunlarıkapalıve açık çizgi formlarında oynanabilir. Kapalı

formlarda ellerden kenetlenme şeklinde bir tutuşkullanılırken yarıaçık formlarda

serçe parmaklardan tutuşlar kullanılır. Yine “Toycular , Lorke” gibi karakter

oyunlarında öne ve geriye doğru kol sallamalar yapılmaktadır. Yörede kullanılan

hareket biçimleri halay tarzını belirleyici nitelikler taşımaktadır. Çift diz

yaylanmalar , sekme ve basma hareketleri , “Hırhır” gibi hareketli halay karakter

oyunlarıve bu oyunlara ait üçleme şeklindeki omuz ve diz kırma , yaylanma

modelleri bu niteliklerin oluşmasında belirleyici bir öneme sahiptirler.

Doğu Anadolu tarzıhalaylar şeklinde adlandırabileceğimiz Van oyunlarında

hareketler güney bölgelere göre daha sert ve taban ağırlıklı, dizlerden esneme ve

yaylanmalıdır. Ayrıca omuz kullanımlarıçoğunlukla yukarıdan aşağıdoğru sallama

biçimindedir.

Van yöresi de Bitlis gibi oyunlarının zenginliği ve konumu itibarıile

bulunduğu bölge içerisinde merkez kabul edilebilecek bir ilimizdir. Bitlis , Muş,

Mardin , Siirt , Hakkari , Şırnak, kısmen Ağrıilleri ile birlikte ortak ve benzer

özellikler taşıyan oyun biçimlerine sahiptirler. Bu illeri bir merkezde toplayan ve

onlarıbenzer kılan gerek barındırdıklarıoyunların hareket yapılarının , gerek müzik

ve ritim yapılarının aynıolması, gerekse birçok oyunun aynıad ve aynıbiçimde

oynanmasıdır.

4.2 . HALAYLARA AİT HAREKET YAPILARININ TESPİTİVE

HALAYLARIN GENEL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ

Halay türü oyunların en yoğun biçimde oynandığıve bu türün özelliklerini en

etkili biçimde yansıttığıdüşünülen 16 il üzerinde yapılan analiz ve değerlendirmeler

sonucunda halaylara ait kol tutuşları, duruşve sıralanışbiçimleri , oynanışşekilleri ,

kollarda , gövdede , bacaklarda ve ayaklarda meydana gelen hareket biçimleri

belirlenmiştir. Bu hareket yapılarıhalay türünün genel özelliklerinin belirlenmesinde,
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bu güne kadar yeterli şekilde tanımlanamamışolan halay kavramının yeniden

tanımlanmasında yol gösterici birer unsur olarak yerlerini almışlardır.

4.2.1. Halay Türü İçerisinde Tespit Edilen Hareket Biçimleri

Hareket biçimlerini kollarda , gövdede , bacak ve ayaklarda farklıbiçimlerde

görmek mümkündür. Tespit edilen hareket şekilleri halayların karakteristik

özelliklerinin belirlenmesinde ve tanımlanmasında önemli rol oynamışlardır.

4.2.1.1. Kol TutuşBiçimleri ve Kol Kullanımıİle Oluşan Hareketler

a- Serçe parmaklardan tutularak kollar her iki yanda sarkıtılır ve omuzlardan

itibaren öne ve geriye sallanarak hareket ettirilir ( Bkz.Şekil 4.1, 4.2 , 4.3).

Şekil 4.1.Kol tutuşları1 Şekil 4.2.Kol tutuşları2 Şekil 4.3.Kol tutuşları3

b- Serçe parmaklardan tutmak sureti ile kollar dirseklerden kırılarak ,yere

paralel biçimde her iki yanda yukarıkaldırılır. Sağa ve sola çekilerek , önde küçük

daireler çizecek şekilde çevrilerek ya da sabit tutulup yukarıdan aşağıyönlü

sallanarak kullanılabilir ( Bkz.Şekil 4.4 , 4.5 ).

Şekil 4.4.Kol tutuşları4 Şekil 4.5.Kol tutuşları5
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c- Serçe parmaklardan tutmak sureti ile yukarıkaldırılıp tutularak ya da

yukarıkaldırıp indirerek hareket etmek sureti ile kullanılabilir ( Bkz.Şekil 4.6 ,

4.7,4.8 ).

Şekil 4.6.Kol tutuşları6 Şekil 4.7.Kol tutuşları7 Şekil 4.8.Kol tutuşları8

d- Serçe parmaklardan tutmak sureti ile sol kol sırta alınıp sağkol öndeki eli

tutacakşekilde uzatılarak kullanılabilir ( Bkz.Şekil 4.9 , 4.10 ).

Şekil 4.9.Kol tutuşları9 Şekil 4.10.Kol tutuşları10

e- Serçe parmaklardan tutup kollarıöne çıkararak havada sağdan sola doğru

daire çizecek şekilde çevirmek biçiminde kullanılabilir ( Bkz.Şekil 4.11 , 4.12 ).

Şekil 4.11.Kol tutuşları11 Şekil 4.12.Kol tutuşları12
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f- Sol kol sağkolun üzerinden aşırılarak , ellerin birbirlerine kenetlenmesi

sağlanır. “Halay tutuşu” olarak da adlandırılan bu tutuşşekli temel ve belirleyici

karakterlerden birisidir. Bu kol tutuşu esnasında yaylamalara paralel olarak

yukarıdan aşağıyönlü omuz salamlalar kullanılırken hareketsiz olarak tutuşun

gerçekleştiği oyunların sayısıda fazladır ( Bkz.Şekil 4.13 , 4.14 ).

Şekil 4.13.Kol tutuşları13 Şekil 4.14.Kol tutuşları14

g- “Halay tutuşu” şeklinde tutulan kolların dirseklerden kırılarak yere paralel

biçimde her iki yanda birleşik olarak kaldırılmasıda karakteristik kol tutuşlarından

birisidir. Yine “halay tutuşu” biçiminde tutmak sureti ile sol kolun sırta sağkolun ise

öne uzatıldığışekle rastlamak mümkündür ( Bkz. Şekil 4.15 , 4.16 , 4.17 ).

Şekil 4.15.Kol tutuşları15 Şekil 4.16.Kol tutuşları16 Şekil 4.17.Kol tutuşları17
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h- Kollar her iki yana açılarak bellerden kavramak sureti ile tutmak

mümkündür. Daha çok kadın halaylarında kullanılmaktadır. (Bkz. Şeki 4.18 , 4.19 ).

Şekil 4.18.Kol tutuşları18 Şekil 4.19.Kol tutuşları19

ı- Açık konumda ellerden tutmak sureti ile kollarıarkadan öne sallayarak

oynanan oyunlar bulunmaktadır (Bkz. Şekil 4.20 )

Şekil 4.20 . Kol tutuşları20

i-Kollarıher iki yanda gergin olarak açıp omuzlardan tutuşgerçekleştirilebilir

(Bkz.Şekil 4.21 , 4.22 , 4.23 ).

Şekil 4.21.Kol tutuşları21 Şekil 4.22.Kol tutuşları22 Şekil 4.23.Kol tutuşları23
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j-Ellerin serbest olarak kullanıldığı, karşılıklıeşleşmelerle el vuruşlarının

gerçekleştirildiği , alkışvurmak sureti ellerin önde ya da arkada birleştirildiği

şekillere rastlamak mümkündür ( Bkz. Şekil 4.24 , 4.29 arası) .

Şekil 4.24.Kol tutuşları24 Şekil 4.25.Kol tutuşları25 Şekil 4.26.Kol tutuşları26

Şekil 4.27.Kol tutuşları27 Şekil 4.28.Kol tutuşları28 Şekil 4.29.Kol tutuşları29

4.2.1.2. Gövde Kısmında Oluşan Hareketler

Halaylarda vücudun üst kısımlarının kullanımıöne ve geriye eğilmeler ya da

yaslanmalarla mümkündür. Eğilmeler genelde belden eğilme şeklinde kendini

gösterirken yaylanma hareketinin ağırlıkta olduğu yörelerde yukarıdan aşağıyönlü

omuz ve gövde salınımlarıda gerçekleşmektedir. Aynışekilde vücudu bel kısmından

sağa ve sola döndürmek sureti ile oynanan oyunlarda vardır. Omuzların sıralıolarak

öne geri çekilip bırakılmasısonucunda ortaya çıkan omuz sallama ve titretme

şeklindeki hareket biçimi özellikle solo oyunların tadıtuzu gibidir ( Bkz. Şekil 4.30 ,

4.34 arası)
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Şekil 4.30. Eğilmeler 1 Şekil 4.31. Eğilmeler 2 Şekil 4.32. Eğilmeler 3

Şekil 4.33. Eğilmeler 4 Şekil 4.34. Eğilmeler 5

4.2.1.3. Bacaklarda ve Ayaklarda Oluşan Hareket Şekilleri

a- Basmalar ve yürümeler ; genellikle tabanda yürüme şeklinde , kimi

zaman dizlerdeki yaylanmalarla birlikte , kimi zaman ayakların yukarıçekilip

basılmasışeklinde , kimi zaman da yaylanma olmaksızın gergin bacak pozisyonları

ile gerçekleştirilirler. Topuktan tabana yayıldığıgibi doğrudan taban basılan

biçimleri de mevcuttur. Bulunulan noktada yapılan sıralı basmalar , üçlü sıralı

basmaların ardından boşta kalan ayağın çevrilerek öne uzatılıp yere , topuk kısmıile

vurulmasıbir başka temel harekettir. Bazıoyunlar ise sıralıdüz basma şeklinde

başlar ve devam ederler. Bir ayağın diğer ayağın çaprazına konulmasısureti ile

basılan ve yürüme gerçekleştirilen oyunlar mevcuttur. Genel olarak basma ve

yürümeler iç içedir. Düz basarak yürüme , yaylanarak yürüme gibi şekiller

kullanılmaktadır (Bkz.Şekil 4.35 , 4.40 arası).
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Şekil 4.35. Basmalar 1 Şekil 4.36. Basmalar 2 Şekil 4.37. Basmalar 3

Şekil 4.38. Basmalar 4 Şekil 4.39. Basmalar 5 Şekil 4.40. Basmalar 6

b-Sekmeler ; genellikle sol bacak üzerinde yapılan sekmelerin peşinden

genellikle bir ya da iki ayak basma hareketi yapılır (“Sek bas bas , çift sol , çift sağ”

ya da “Sek bas bas , çift sol , sol topuk , sol bas”). Boşta kullanılan sağayak solun

sekmesi anında değişik şekillerde çalıştırılabilir. Sekme anında yukarıçekilip

basıldığıgibi öne uzatılıp havada daire çizmek sureti ile geriye çekilerek de

kullanılabilir . Başka bir şekil ise önce ayak basıp sonra basılan ayak üzerinde sekme

biçimidir (“sağbas , sağsek , sol bas , sol sek”). İki sekme üst üste yapılıp ardından

basmaya geçilen biçimlere de rastlamak mümkündür ( sol sek , sol sek , sağbas , sağ

sek , sol topuk , sol bas”) . Bir ayak üzerinde sekme yaparken diğer ayağıuzatıp

topuk kısmınıyere vurma hareketi sıkça kullanılır (Bkz.Şekil 4.41 , 4.46 arası).
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Şekil 4.41. Sekmeler 1 Şekil 4.42. Sekmeler 2 Şekil 4.43. Sekmeler 3

Şekil 4.44. Sekmeler 4 Şekil 4.45. Sekmeler 5 Şekil 4.46. Sekmeler 6

c-Koşmalar ; genellikle sıralıiki koşma adımışeklinde başlayıp çift düşme

şeklinde devam eden bir hareket yapısıiçerisinde tekrarlanır ( “sağkoş, sol koş, çift

sol , çift sağ” ). Başka bir kullanım şekli ise yine iki koşar adımdan sonra üçüncü bir

basma hareketi ile boşta kalan diğer ayağın öne çevrilmesi ve hemen geriye basılıp

simetrik olarak diğer boştaki ayağın çevrilerek öne atılmasışeklindedir (“sağkoş,

sol koş, sağbas solu çıkar , sol bas sağıçıkar”) .

d- Çökmeler ; genellikle sağbacak üzerine , ağırlığıiyi dengeleyerek

çökmek sureti ile sol bacağısağın yanına basarak kullanılır. Pençe üzerine direk

çökmeler de mevcuttur. Çökmeler daha ziyade solo ağırlıklıoyunlarda yörelerde

solist olarak görev alan halay başıtarafından gerçekleştirilmektedir. Grup halinde

gerçekleştirilen çökmeler ayak pençeleri üzerinde ve dik olarak yapılırlar. Tam ya da

yarım çökme biçiminde görülebilirler. Tam çökmeler bacaklar üzerine bütünü ile

oturmak şeklinde yapılırken , yarım çökmeler daha ziyade yaylanma biçimindeki

“ağırlama”ya da “kaba” tipindeki oyunlardaki çift diz kırmalardır (Bkz.Şekil 4.47 ,

4.54 arası).
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Şekil 4.47. Çökmeler 1 Şekil 4.48. Çökmeler 2 Şekil 4.49. Çökmeler 3

Şekil 4.50. Çökmeler 4 Şekil 4.51. Çökmeler 5 Şekil 4.52. Çökmeler 6

Şekil 4.53. Çökmeler 7 Şekil 4.54. Çökmeler 8

e- Diz kırma ve yaylanmalar : Halaylarıdiğer türlerden ayırt eden en

belirgin ve karakteristik hareket yapıları, bünyesinde sıkça ve çeşitli şekillerde

barındırdığıyaylanma ve diz kırma biçimleridir. Halayların bir bölümündeki duruş

biçimi de yaylanmayıdestekleyecek biçimde , dizlerin hafif kırık tutulması

biçimindedir. Birbirinden farklıbir çok yaylanma tipi tespit edilmiştir;

1- “Üçayak” ya da “Ağır kövenk” tipi ağır ve yürünerek oynanan oyunlarda rastlanan

yaylanma , yürüme ve basma adımlarına paralel olarak her iki diz üzerinde

gerçekleştirilen , yukarıdan aşağıyönlü küçük diz kırmalar şeklindedir ve en çok

kullanılan yaylanma biçimidir (Bkz.Şekil 4.55 , 4.56 , 4.57).
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Şekil 4.55. Yaylanmalar 1 Şekil 4.56. Yaylanmalar 2 Şekil 4.57. Yaylanmalar 3

2- “Ağırlama” ya da “Girani” adıverilen ve sabit olarak oynanan oyunlardaki çift diz

kırmalardır. Son derece ağır karakterli olup yukarıdan aşağıyönlüdürler. Tam ya da

yarızamanlıolarak ard arda sıralanan seriler biçiminde tekrarlanırlar (Bkz. Şekil

4.58 , 4.59, 4.60).

Şekil 4.58. Diz kırmalar 1 Şekil 4.59. Diz kırmalar 2 Şekil 4.60. Diz kırmalar 3

3- “Hırhır” , “Garzane” gibi halay türünün en önemli karakter oyunları6 birim

zamanlıdiz kırma ve yaylanma bölümlerinden oluşurlar. Üçleme şeklinde 3 kısa

yaylanma ard arda iki kez tekrarlanırken , iki uzun yaylanma ile tamamlanırlar.

Omuzlardan itibaren yukarıdan aşağıyönlü , yaylanmalara eşdeğer salınımlar net

olarak görülür. Ayaklar tabanda basılıdır ve hareketler dizlerde meydana getirilirler

(Bkz.Şekil 4.61 , 4.62).
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Şekil 4.61. Diz kırmalar 4 Şekil 4.62. Diz kırmalar 5

4- Benzer nitelikteki bir başka yaylanma serisi “yedili çift diz kırma” dır. Pençe

üzerindeki sol üzerinde yapılan gizli bir sekme esnasında yaylanmalar başlar. “Sek

bas bas” şeklindeki ilk iki birim zamanı“sek , bas” daha uzun süreli yapılan sonraki

iki birim zaman takip ederken , son iki birim zamanda “ çift yaylan , çift yaylan”

şeklinde iki birim zamanlıdiz kırma takip eder. Toplam 6 birim zamanlıserinin bir

önceki omuz kullanılarak yapılan seriden farkıayakların bileklerden itibaren ,

topuktan yukarıkaldırılmalarıve çok fazla omuz salınımıkullanılmamasıdır .

5- Bir diğer yaylanma ya da diz kırma biçimi vücut ağırlığınısol ya da sağbacak

üzerine aktarmak sureti ile öne doğru , geriye doğru , sağa veya sola doğru

yaslanmak şeklinde gerçekleştirilen yaylanmalardır. Ağır karakterli şekillerinde

omuz sallama yapılmazken , hareketli biçimlerde yukarıdan aşağıyönlü ve önden

arkaya doğru omuz sallamalar net olarak kullanılabilir (Bkz.Şekil 4.63 , 4.64)

Şekil 4.63. Diz kırmalar 6 Şekil 4.64. Diz kırmalar 7

6- “Esmer “ gibi yukarıdan aşağısalınımıfazla olan oyunlarda “çift , çift çift”

şeklinde bir büyük iki küçük yaylanma kullanılmaktadır. Bu tip yaylanma şekli de bir

çok halay bölgesinin karakteristik şekillerinden birisidir. Bazıbölgelerde ayak
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tabanlarıüzerinde gerçekleşirken , pençe üzerinde topukların kaldırılmasışeklinde

yapılan ve daha keskin özellikler taşıyan biçimleri de mevcuttur.

f- Sıçrama ve çift düşmeler: Halay karakteri içerisine sıkça rastlanan hareket

biçimlerinden birisi de sıçrayıp çift düşme modelidir. Genellikle her iki ayak yerden

kesilip iki ayak üzerine düşülerek hareket tamamlanır. Devamında ise ayak atma ,

dizden ayak çekme gibi tamamlayıcıparçalar kullanılabilir. Başlangıç anına bir

“sekme , basma , basma” eklendikten sonra sıçrayıp çift düşme ve ardından ayak

atma veya çekme sık kullanılan yapılardan biridir. Açık ya da kapalıher türlü oyun

biçiminde , her türlü el tutuşbiçiminde yapılmasımümkün olan bir hareket biçimidir.

4.2.2. Halayların Genel Özelliklerinin Belirlenmesi

a- Halaylar grup halinde oynanan ancak herhangi bir sayısınırlamasının

olmadığı, genellikle ağırdan başlayarak gittikçe hızlanan , ancak bazen ağır

oyunların aralarda da kullanıldığı, halay başının yönetiminde oynanan halk oyunu

türüdür. Tek kişinin oynadığıoyunlar da bir çok yörede sololarşeklinde mevcuttur.

b- Genellikle davul ve zurna eşliğinde oynanır. Bazıyörelerde dilli –dilsiz

kavallar , kabak kemane , rebap , bağlama , mey ve klarnet , zambır , çifte ,

kullanılmaktadır. Özellikle sözlü halaylar bu sazlarla oynanırken , def , dümbelek ,

darbuka , erbane gibi vurmalısazlar da bu sazlara eşlik ederler.

c- Genellikle birbirini takip eden değişik hareket , tempo ve temalardan

meydana gelirler. Ancak süit şeklinde olmayıp tek oynanan halaylar da

çoğunluktadır. Bu hareketler yoğun olarak sekmeler , yaylanmalar , çökmeler ,

basma ve koşmalardan oluşurlar.

d- Oyuncuların dizilişi ; sıra , halka , daire ya da yarım daire , karşılıklı

eşleşme biçimindedir. Oyuncular , çeşitli durumlarda birbirlerinin serçe parmaklarını

tutarak , kollarınıbirbirlerinin omuzlarına atarak , elleri kenetlemek sureti ile

tutarak, bel kısımlarından sarılarak oyunlarınıicra ederler. Dizinin başındaki

oyuncuya “halaybaşı” , sondakine ise “pöççik” denir. Oyunu idare eden “halaybaşı”,

zaman zaman sıradan ayrılarak tek başına bir takım hareketleri sergileyip
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tekrar yerine döner ve diğer oyuncularla birlikte oyuna devam eder. “Halaybaşı” ve

“pöççik” ellerinde sallamak üzere mendil bulundururlar.

e- Halayların çeşitli bölümleri vardır . Tek , iki , üç veya dört bölümlü

olabilirler. Bu bölümler yörelere göre “Ağırlama , Yanlama , Hoplatma , Hoplama ,

Oynatma , Yelleme , Yeldirme , Sıktırma ” gibi isimler alırlar. Bölüm sayısıne

olursa olsun oyunun sonun doğru gittikçe hızlanırlar. Ancak bu yapıbirkaç yöre

dışında özelliğini yitirmiştir. Bir çok oyun tek ya da iki bölümlü olarak

oynanmaktadır. Oyun bölümleri zaman içerisinde başlıbaşına birer oyunmuşgibi

adlandırılarak parçalar halinde oynanmaya başlanmışlardır. Bu nedenle halaylarıçok

bölümlü olarak değil de adlandırılmışoyunlar halinde görmek mümkündür.

f- Halaylarda çok ağır tempo ile başlayarak hızlanan bölümlerden birbirine

geçişte müzik ve ritim değişiklikleri göze çarpar.

g- Halaylar ritmik yapılarıbakımından genellikle ana usuller ve bunların

üçerli şekilleri ile 5 , 6 ve 10 zamanlıusulleri kullanırlar.

h- Halay türü oyunların oynandığıbirçok ilde aynıisimle oynanan oyunlara

rastlamak mümkündür. Bazılarının isimleri aynıolmasına rağmen , hareket ve

müzikal yapılarıfarklıolabilmektedir. Bunun dışında isimleri farklıolup da hareket

ve müzikal yapılarıbenzer ya da aynıolan oyunlara da sıkça rastlamak mümkündür.

Her yönü ile benzer oyunlar daha ziyade birbirine yakın olan illerin oluşturduğu

gruplarda görülmektedir.

4.3. TESPİT EDİLEN HAREKET YAPILARI DOĞRULTUSUNDA

HALAYLARI SINIFLANDIRILMASI

Yapılan oyun analizlerinin sonuçlarıgöstermektedir ki daha önce sadece

halay başlığıaltında toplanan ve tanımlanan halay türü oyunlar belirli bölgelerde

kümelenmiş illerin ya da yörelerin oluşturduğu yeni bölgeler içerisinde

değerlendirilerek sınıflandırılmalıdır. Yıllarca yapılan araştırmalar ve

değerlendirmelerde tüm bu yöreler aynıtanımlama içerisine sokularak , aynı

özellikleri taşıyorlarmışgibi belirtilmişler ve tek tip halay şeklinde sunulmuşlardır.
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Ancak görülüyor ki birbirine yakın noktalarda kümelenen yöreler kendi aralarında

benzer oyun karakterleri içererek repertuarlarınıoluşturmuşlardır. Bu doğrultuda

halay türü oyunların bölgeler halinde gruplandırılıp , adlandırılmalarımümkündür.1

4.2.1. Birinci Bölgeye Ait Halaylar

Yapılan incelemede coğrafi konum itibarıile Bitlis , Mardin , Siirt , Hakkari ,

Van , Muşve kısmen Ağrıve Bingöl illerinin çevrelediği bölge “Birinci Bölge

Halaylar” şeklinde sınıflandırılabilir. Grubun belirlenmesinde öne çıkan bir çok

unsur vardır. Belirleyici unsurlar şu şekildedir:

Bölgede tespit edilen bir çok oyun aynıhareket özelliklerini taşımalarına

rağmen farklıisim , melodi ve ritim yapılarıaltında oynanmaktadır. Ancak hareket

yapılarıincelendiğinde küçük ayrıntılar dışında oynanan oyunun aynıolduğu tespit

edilmiştir. Bu şekilde belirlenen oyunlara örnek olarak ;

1-Ağır kövenk ; Bitlis , Muş, Siirt , Van ( Üç ayak ) , Hakkari , Bingöl ( Gövent)

2- Harkuşta ; Bitlis , Muş(Yarkuşta ) , Siirt ( Alkışta)

3- Bablekan ; Van ( Talan ) , Hakkari , Siirt , Mardin

4- Botani ; Bitlis , Siirt , Mardin ,

5- Aşırma ; Bitlis , Van ( Tek ayak ) , Ağrı( Gas Gas ) , Muş,Bingöl

6- Dello ; Bitlis , Van

7- Garzani ; Bitlis , Hakkari ve Muş( Koçeri ) , Siirt ( Karzani ), Van (Hırhır)

8- Gazeli ; Bitlis , Siirt

9- Gule ; Van , Mardin

10- Govent ; Bingöl , Mardin , Van ( Güvenk )

11- Hasiko ; Ağrı, Van ( Hessiko )

12- Hırpani ; Mardin , Siirt

13- Lizani ; Hakkari , Van

14- Lorke ; Mardin , Siirt , Van

15- Meyroke ; Siirt , Bitlis , Van

16- Papure ; Van , Bitlis , Muş, Hakkari , Ağrı, Siirt ,

1 Gruplandırılmalar “1. , 2. , … , 7. Bölgeye Ait Halaylar” şeklinde adlandırılırken yapılan sıralama
tamamen tesadüfi olarak şekillenmiştir. Bölgelere verilen sıra numarasıya da adlandırma biçimi önem
teşkil etmemektedir.
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17- Perican ; Bitlis , Muş( Pericane )

18- Süleymaniye ; Bitlis , Siirt

19- Temurağa ; Van , Bitlis , Siirt

20- Teşi ; Bitlis , Muş, Van ( Teyşoke )

21- Memyane ; Bitlis , Muş

22- Adley ; Mardin , Bitlis

Yukarıda tanımlanan oyunlar bölge içerisinde oynanırken hareket yapılarıda

isimlerdeki benzerlikler gibi ortak ve benzer özellikler taşırlar. Çoğu zaman oynanış

tarzlarıaynıdır. Bu da bölge içerisindeki uyum ve benzer hareket yapısınıortaya

çıkarmaktadır. Adıgeçen oyunların dışında kalan pek çok oyun ise isim olarak

benzemese de içerdiği hareket yapılarıbakımından ortak bir üslup içerirler.

Gruplandırmaya öncülük eden asıl ve önemli ikinci unsur hareket yapılarıve

özellikleridir. Kollarda , bacaklarda ve gövdede değişik şekillerde ortaya çıkan

hareket yapılarıbölgeyi diğer bölgelerden ayırt etmeye yetecektir.

a- Kollardaki tutuşbiçimleri çok çeşitlidir :

1-Ellerden kenetlenmek sureti ile tarak tutuşu ( genel adıile halay tutuşu)

halayların ve bölgenin en karakteristik tutma şekillerindendir (Garzane , Hırhır, Ağır

kövenk ). Sol kol sağkolun üzerinden geçirilerek tutulur ve arkada

birleştirilirler.

2-Aynıtutuşbiçimi bozulmadan kollar dirseklerden kırılıp öne doğru kaldırılmak

sureti ile farklıbir kol tutuştu daha elde edilebilir ( Sepe ).

3-Bunun dışında serçe parmaklar yardımıile bağlantıbiçimleri karşımıza çıkar.

Kolların dirseklerden kırılmasıile her iki kol yere paralel biçimde tutulur (Üçayak ,

Tek ayak , Meyroke, Bablekan ).

4-Kol kalkmadan da serçe parmak tutuşu gerçekleşebilir. Daha ziyade kol sallamalı

oyunlarda kullanılır (Lorke , Dello ).

5-Bazıkadın oyunlarında ( Memyane ) kollar arkaya alınır ve oyuncular birbirlerini

bellerinden kavrayarak tutarlar.

6-Bir diğer kol tutuşbiçimi ise açılarak omuzlardan tutuştur (Papure , Dokuz

ayak ).
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7-Bazıoyunlarda vücudun 90 derece sağa dönüşü esnasında geriden uzatılan sağkol

önde ve sırtta bulunan sol kolun serçe parmağından tutar (Süleymane, Dello ,

Toycular ) .

8-Kolların serbest kulanıldığıoyunlar da vardır ( Harkuştalar , Tringo ).

b-Kollardaki hareket biçimleri ve kol kullanımlarıfarklıbiçimlerdedir:

1-Halay tutuşlu oyunlarda yukarıdan aşağıyönlü omuz sallamalarıdizlerde oluşan

yaylanmalara paralel olarak sıkça kullanılmaktadır.

2-Serçe parmaklardan tutulmak sureti ile kolların öne doğru uzatılmasıdurumunda

dairesel çevirme biçiminde kol sallamalar ya da sağa ve sola doğru dirseklerden kol

kırmalar sıkça kullanılmaktadır.

3-Kolların arkadan öne sallanması ile oluşan kol hareket biçimi sıkça

kullanılmaktadır.

4-Serçe parmaklardan tutulu vaziyetteki ellerin öne uzatılıp geriye çekilmesi şeklinde

kol kullanışımevcuttur.

5-Serçe parmaklardan tutulu vaziyetteki kolların yukarıdoğru çekilip aşağı

indirilmesi ve vücudun 90 derece döndürülmesine paralel olarak sol kol sırtta, sağ

kol önde kalacak şekilde uzatılmasıbiçiminde bir kullanım söz konusudur.

c- Gövdede oluşan hareket yapılarıda grubun oluşumunda belirleyici

bir unsurdur:

1-Gövde üzerinde oluşan en belirgin hareket biçimi omuzlardaki yaylanmanın

tüm vücutta hissedilmesidir.

2-Bir diğer hareket biçimi bel kısmından itibaren öne ya da geriye doğru

eğilmelerdir. Bu eğilme biçimi bağımsız olarak yapıldığıgibi , yukarıdan aşağı

keskin yaylanma içeren bazıoyunlarda ayağın öne ya da geriye basılmasına paralel

yapılan eğilmelerdir.

d- Gruplandırmanın belirleyiciliğini en iyi şekilde sağlayacak hareket

yapılarıkuşkusuz bacaklarda ve ayaklar üzerinde oluşan hareket biçimleridir:

1-Bacaklar ve ayaklar üzerinde oluşan en belirgin hareket biçimi , çift diz üzerinde

yapılan yaylanmalardır.
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2-Üçlemeli diz kırma iki kez üst üste yapıldıktan sonra iki adet tam diz kırma ile

tamamlanmak sureti ile gerçekleştirilen 6 zamanlıyaylanma hareketi bu bölge

halaylarının tamamında kullanılan önemli bir hareket biçimidir.

3-Ağır halaylarda kapalıya da açık tüm biçimlerde ayak basılarak mesafe alınırken

yukarıdan aşağıyönlü diz yaylanmalarısıkça kullanılmaktadır.

4-“Sek bas bas” biçimindeki sekme ve basma üçlemesi “çift düşme” hareketi ile

tamamlanarak ayak atma ya da çekme hareketine bağlanır ve birçok oyunda

kullanılan karakteristik bir halay hareket zincirini meydana getirir.

5-Çökmeler genelde ayak pençeleri üzerinde ve vücut dik konumda gerçekleştirilir.

6-Sekmeler esnasında çekilen bacak direkt olarak dizden kırılıp yukarıda tutulur.

7-Hareketler mümkün olduğu kadar tabanda , daha sert , dizlerden esnemeli ve

omuzlar yukarıdan aşağıyönlü sallanarak dizlere destek verecek şekildedir.

8-Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde sekme , basma,

koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak

kaldırma , el vurma ya da alkışçalma , gibi temel hareketleri görmek mümkündür.

9-Kullanılan hareket biçimleri halay tarzınıbelirleyici nitelikler taşımaktadır. Çift

diz yaylanmalar , sekme ve basma hareketleri , Garzani türü hareketli halay karakter

oyunlarıve bu oyunlara ait üçleme şeklindeki omuz ve diz kırma , yaylanma

modelleri bu niteliklerin oluşmasında belirleyici bir öneme sahiptirler

4.2.2. İkinci Bölgeye Ait Halaylar

Yapılan incelemede coğrafi konum itibarıile Gaziantep , Adana , Hatay ,

Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye illerinin çevrelediği bölge “İkinci Bölge

Halaylar” şeklinde sınıflandırılabilir. Grubun belirlenmesinde öne çıkan bir çok

unsur vardır.

Belirleyici unsurlar şu şekildedir:

Bölgede tespit edilen bir çok oyun aynıhareket özelliklerini taşımalarına

rağmen farklıisim , melodi ve ritim yapılarıaltında oynanmaktadır. Ancak hareket

yapılarıincelendiğinde küçük ayrıntılar dışında oynanan oyunun aynıolduğu tespit

edilmiştir. Bu şekilde belirlenen oyunlara örnek olarak ;
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1-Üç ayak ; Adana , Gaziantep (Adana Üçayağı) , Hatay

2- Kaba , Yarım kaba ; Adana , Gaziantep , Kilis ,

3- Kırıkhan ; Gaziantep , Kilis , Adana , Kahramanmaraş, Hatay

4- Koseyri ; Gaziantep , Kahramanmaraş( Koser ) , Kilis , Hatay ( Kayser)

5- Sinsin ; Adana , Kilis , Gaziantep

6- Solak ; Adana , Kahramanmaraş, Gaziantep , Kilis

7- Ağır halay; Gaziantep ( Ağırlama ) , Kahramanmaraş, Kilis , Hatay

8- Temirağa ; Gaziantep , Adana , Kilis

9- Mendilli ; Gaziantep , Kilis , Hatay

10- Dokuzlu ; Kahramanmaraş, Kilis , Gaziantep

11- Lorke ; Kilis , Gaziantep , Adana

12- Çiftetelli ; Kilis , Gaziantep , Adana

13- Depki ; Adana , Hatay

14- Yağlık kenarı; Gaziantep , Adana

15- Şirvani ; Kilis , Gaziantep , Adana

16- Serçe ; Gaziantep , Adana

Yukarıda tanımlanan oyunlar bölge içerisinde oynanırken hareket yapılarıda

isimlerdeki benzerlikler gibi ortak ve benzer özellikler taşırlar. Çoğu zaman oynanış

tarzlarıaynıdır. Bu da bölge içerisindeki uyum ve benzer hareket yapısınıortaya

çıkarmaktadır. Adıgeçen oyunların dışında kalan pek çok oyun ise isim olarak

benzemese de içerdiği hareket yapılarıbakımından ortak bir üslup içerirler.

Gruplandırmaya öncülük eden asıl ve önemli ikinci unsur hareket yapılarıve

özellikleridir. Kollarda , bacaklarda ve gövdede değişik şekillerde ortaya çıkan

hareket yapılarıbölgeyi diğer bölgelerden ayırt etmeye yetecektir.

a- Kollardaki tutuşbiçimleri çok çeşit içermemektedir:

1-Ellerden kenetlenmek sureti ile tarak tutuşu ( genel adıile halay tutuşu)

halayların ve bölgenin en karakteristik tutma şekillerindendir. Sol kol sağkolun

üzerinden geçirilerek tutulur ve arkada birleştirilirler. En sık kullanılan kol tutuş

biçimidir.

2-Aynıtutuşbiçimi bozulmadan kollar dirseklerden kırılıp öne doğru kaldırılmak

sureti ile farklıbir kol tutuşu daha elde edilebilir ( Oğuzlu )
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3-Bunun dışında serçe parmaklar yardımıile bağlantıbiçimleri karşımıza çıkar.

Kolların dirseklerden kırılmasıile her iki kol yere paralel biçimde tutulur. Ancak

çok sık kullanılan bir tutuşbiçimi değildir. ( Adana Üçayak )

4-Kol kalkmadan da serçe parmak tutuşu gerçekleşebilir. Daha ziyade kol sallamalı

oyunlarda kullanılır. Çok sık kullanılan bir tutuşbiçimi değildir.

5-Bir diğer kol tutuşbiçimi ise açılarak omuzlardan tutuştur . Çok fazla rastlamak

mümkün değildir.

6-Kolların serbest kullanıldığıoyunlar da vardır ( Sinsin )

b-Kollardaki hareket biçimleri ve kol kullanımlarıfarklıbiçimlerdedir:

1-Birinci bölge halaylarında olduğu gibi dizlerdeki yaylanmalara bağlıolarak yapılan

yukarıdan aşağıyönlü omuz sallamalar kullanılmamaktadır.

2-Kol çevirme ve kol yaylanmalarıyok denecek kadar azdır. Kollar sabit tutulmak

sureti ile oynanır.

3-Kolların arkadan öne sallanmasıile oluşan kol hareket biçimi az miktarda oyunda

kullanılmaktadır.

c- Gövdede oluşan hareket yapılarıda grubun oluşumunda belirleyici

bir unsurdur:

1-Gövde üzerinde çok fazla hareket yapılmamakla birlikte genelde sabit tutulur.

2-Bir diğer hareket biçimi bel kısmından itibaren öne ya da geriye doğru

eğilmelerdir. Öne ve geriye ayak basıp çekme hareketleri esnasında bu eğilme ve

kalkama işlemleri gerçekleşebilir.

d- Gruplandırmanın belirleyiciliğini en iyi şekilde sağlayacak hareket

yapılarıkuşkusuz bacaklarda ve ayaklar üzerinde oluşan hareket biçimleridir:

1-Bacaklar ve ayaklar üzerinde oluşan en belirgin hareket biçimi , çift diz üzerinde

yapılan yaylanmalardır.

2-Üçlemeli diz kırma iki kez üst üste yapıldıktan sonra iki adet tam diz kırma ile

tamamlanmak sureti ile gerçekleştirilen 6 zamanlıyaylanma hareketi bu bölge

halaylarında kullanılmamaktadır.

3-Ağır halaylarda kapalıya da açık tüm biçimlerde ayak basılarak mesafe alınırken

birinci bölgede kullanılan yaylanmalar çok fazla kullanılmamaktadır.

4-“Sek bas bas” biçimindeki sekme ve basma üçlemesi “çift düşme” hareketi ile

tamamlanarak ayak atma ya da çekme hareketine bağlanır ve birçok oyunda
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kullanılan karakteristik bir halay hareket zincirini meydana getirir. Birinci bölge

halaylarından farklıolarak önden geriye doğru bacağın dairesel olarak çevrilmesi ile

sekme ve basma hareketleri gerçekleştirilir. (Geriye çevirme şeklinde )

5-Çökmeler genelde ayak pençeleri üzerinde ve vücut dik konumda gerçekleştirilir.

6-Çift düşmelerle basılan ayaklar daha sonra öne ya da çapraza doğru atılmak sureti

ile bu bölgeye özgü bir hareket biçimi gerçekleştirilir.

7-Hareketler mümkün olduğu kadar tabanda , ayak pençelerinden esnemeli ve

omuzlar öne ve geriye sallanarak oyunlar oynanırlar.

8-Kullanılan hareket biçimleri halay tarzınıbelirleyici nitelikler taşımaktadır.

9-Oyunlarda sekme , basma , koşma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme,

esneme , çift düşüp ayak kaldırma gibi temel hareketlere sıkça rastlamak

mümkündür. Özellikle ağırlama türü oyunlardaki ( kaba , gaba türü oyunlar)

yukarıdan aşağıesneme ve yaylanmalar Gaziantep ve içine girdiği bölge için önemli

bir karakterdir.

10-Hareketler tabanda , pençe üzerinde bol esneme ve yaylanmalıolup dizlerin

kırılıp düzeltildiği oyunlara sıkça rastlanmaktadır. Çökmeler dik ve pençe üzerinde ,

yürümeler taban basma şeklinde gerçekleşir. Diz çekme ve paralelinde ayak basmalar

sıkça kullanılırken vücudun belden yukarıkısmıdik ve hareketsizdir. Özellikle sıralı

ayak basmalar ve öne doğru bacağıuzatıp çevirmek sureti ile topuk vurma hareketi

karakteristik bir harekettir. Kol tutuşlarısabit olup hareket zenginliği çok fazla

görülmez. Özellikle kol sallamalar konusunda son derece kısır bir bölgedir.

11-En belirgin özellik dizlerde ve ayaklarda esneme ve yaylanmalara sıkça

rastlanırken vücudun belden yukarıbölümleri aynıesneklik ve yumuşaklığı

göstermez. Omuz sallamalıoyunlarıazdır. Ekip başıve sonu özel sololar yaparak

oyunu zenginleştirirler. Doğaçlamalar ve sololar oyunların temelini teşkil ederler.

12-Hareketler genellikle belden aşağıbölgelerde , öne ve geriye topuk vurmalar,

sıralıolarak ayak çıkarmalar şeklinde öne ayak uzatmalar, geriye doğru bacak

çevirmeler , çift ayak tabanıüzerinde vücudu çevirmek sureti ile yaylanmalar, çift

düşüp topuk vurmalar şeklinde göze çarparlar. Bitlis ya da Elazığ’ın bulunduğ

bölgelerde oynanan halaylara göre oldukça farklıyapıdadırlar. Hareketler ayak

basma, çekme , çift düşme , topuk vurup ayak atma şeklinde bacaklarda ve ayaklarda

yoğunlaşmakta , omuzdan bacaklara ve ayaklara taşınan salınımlar çok fazla

kullanılmamaktadır.
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4.2.3. Üçüncü Bölgeye Ait Halaylar

Yapılan incelemede coğrafi konum itibarıile Elazığ , Malatya ‘nın bir

bölümü , Tunceli , Erzincan Kemaliye ( Eğin ) illerinin çevrelediği bölge “Üçüncü

Bölge Halaylar” olarak sınıflandırılabilir. Grubun belirlenmesinde öne çıkan bir çok

unsur vardır.

Belirleyici unsurlar su şekildedir:

Bölgede tespit edilen bir çok oyun aynıhareket özelliklerini taşımalarına

rağmen farklıisim , melodi ve ritim yapılarıaltında oynanmaktadır. Ancak hareket

yapılarıincelendiğinde küçük ayrıntılar dışında oynanan oyunun aynıolduğu tespit

edilmiştir. Bu şekilde belirlenen oyunlara örnek olarak ;

1-Ağırlama ; Elazığ, Malatya

2- Arapkir halayı; Elazığ, Malatya

3- Avreş; Elazığ, Malatya , Tunceli

4- Bir ayak; Tunceli , Erzincan

5- Büyük ceviz ; Elazığ, Malatya , Tunceli , Erzincan Eğin

6- Delilo ; Elazığ, Malatya , Tunceli , Erzincan Eğin

7- Dıntıngo ; Elazığ, Tunceli

8- Fatmalı; Elazığ, Malatya

9- Halay ; Elazığ, Tunceli

10- Kasap ; Elazığ, Tunceli , Erzincan Eğin

11- Karaçor ; Elazığ, Tunceli , Erzincan Eğin

12- Kılıç kalkan ; Elazığ, Malatya

13-Kol oyunu ; Elazığ, Malatya , Tunceli

14- Lorke ; Elazığ, Malatya , Tunceli

15- Köroğlu ; Elazığ, Tunceli

16- Nare ; Elazığ, Tunceli

17- Simsime , Sinsin ; Elazığ, Malatya

18- Temurağa ; Elazığ, Malatya , Tunceli

19- Tamzara ; Elazığ, Tunceli , Erzincan Eğin , Malatya

20- Üç ayak ; Elazığ, Malatya , Tunceli



351

Yukarıda tanımlanan oyunlar bölge içerisinde oynanırken hareket yapılarıda

isimlerdeki benzerlikler gibi ortak ve benzer özellikler taşırlar. Çoğu zaman oynanış

tarzlarıaynıdır. Bu da bölge içerisindeki uyum ve benzer hareket yapısınıortaya

çıkarmaktadır. Adıgeçen oyunların dışında kalan pek çok oyun ise isim olarak

benzemese de içerdiği hareket yapılarıbakımından ortak bir üslup içerirler.

Gruplandırmaya öncülük eden asıl ve önemli ikinci unsur hareket yapılarıve

özellikleridir. Kollarda , bacaklarda ve gövdede değişik şekillerde ortaya çıkan

hareket yapılarıbölgeyi diğer bölgelerden ayırt etmeye yetecektir.

a- Kollardaki tutuşbiçimleri çok çeşitlidir:

1-Ellerden kenetlenmek sureti ile tarak tutuşu (genel adıile halay tutuşu)

halayların ve bölgenin en karakteristik tutma şekillerindendir Sol kol sağkolun

üzerinden geçirilerek tutulur ve arkada birleştirilirler.

2-Bunun dışında serçe parmaklar yardımıile bağlantıbiçimleri karşımıza çıkar.

Kolların dirseklerden kırılmasıile her iki kol yere paralel biçimde tutulur .

3-Kol kalkmadan da serçe parmak tutuşu gerçekleşebilir. Daha ziyade kol sallamalı

oyunlarda kullanılır (Lorke , Fatmalı).

4-Bir diğer kol tutuşbiçimi ise açılarak omuzlardan tutuştur (Temurağa).

b-Kollardaki hareket biçimleri ve kol kullanımlarıfarklıbiçimlerdedir:

1-Halay tutuşlu oyunlarda yukarıdan aşağıyönlü omuz sallamalar birinci bölgedeki

kadar değildir. Hatta yok denecek kadar azdır.

2-Kolların arkadan öne sallanması ile oluşan kol hareket biçimi çok az

kullanılmaktadır.

3-Kol kullanımıçok zengin değildir.

c- Gövdede oluşan hareket yapılarıda grubun oluşumunda belirleyici

bir unsurdur:

1-Görülen en sık hareket biçimi bel kısmından itibaren öne ya da geriye doğru

eğilmelerdir.

d- Gruplandırmanın belirleyiciliğini en iyi şekilde sağlayacak hareket

yapılarıkuşkusuz bacaklarda ve ayaklar üzerinde oluşan hareket biçimleridir:
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1-Ağır halaylarda kapalıya da açık tüm biçimlerde ayak basılarak mesafe alınırken

yukarıdan aşağıyönlü diz yaylanmalarıçok fazla kullanılmamaktadır.

2-“Sek bas bas” biçimindeki sekme ve basma üçlemesi “çift düşme” hareketi ile

tamamlanarak ayak atma ya da çekme hareketine bağlanır ve birçok oyunda

kullanılan karakteristik bir halay hareket zincirini meydana getirir. Ancak diğer

bölgelere göre daha ağır karakterlidir.

3-Çökmeler genelde ayak pençeleri üzerinde ve vücut dik konumda gerçekleştirilir.

4-Sekmeler esnasında çekilen bacak direkt olarak dizden kırılıp yukarıda tutulur.

5-Çok bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde sekme , basma , koşma ,

yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak kaldırma , el

vurma ya da alkışçalma , gibi temel hareketleri görmek mümkündür.

6-Kullanılan hareket biçimleri halay tarzınıbelirleyici nitelikler taşımaktadır. Çift

diz yaylanmalar , sekme ve basma hareketleri , diz kırma , yaylanma modelleri bu

niteliklerin oluşmasında belirleyici bir öneme sahiptirler

7-Halayların bir çoğu yörede 7’li sekme tabir edilen yaylanma şeklindeki ağırlama

bölümleri ile başlar. Buradaki 6 zamanlıhareket yapılarıda yine Birinci Bölge ile

benzer özellikler taşısa da yapıolarak farklıdır. Yöreye özgü farklıbir tarz

kullanılmaktadır. En önemli özelliği ağır ağır oynanmasıdır. Ayaklar bileklerden

itibaren hareketli ve pençede topuk kaldırma şeklinde kullanılmaktadır.

8-Sekmeler , çift düşmeler , topuk vurmalar daha ağır karakterli olarak

kullanılmaktadır. Çift düşmeli üçlü topuk vurmalar bu yöreye has bir hareket

çeşididir. Üçlü topuk vurmalar , “ sek bas bas , çift sol , topuk ya da çök ” hareket

kalıbıağır karakterlidir. Özellikle oyunların bölümlü olarak oynandığıyörelerden

biridir. Hareket yapısızengin ama daha ağır karakterlidir.

4.2.4. Dördüncü Bölgeye Ait Halaylar

Yapılan incelemede coğrafi konum itibarıile Adıyaman , Malatya ‘nın bir

bölümü ve Şanlıurfa illerinin çevrelediği bölge “Dördüncü Bölge Halaylar” olarak

sınıflandırılabilir. Grubun belirlenmesinde öne çıkan bir çok unsur vardır.

Belirleyici unsurlar şu şekildedir:

Bölgede tespit edilen bir çok oyun aynıhareket özelliklerini taşımalarına

rağmen farklıisim , melodi ve ritim yapılarıaltında oynanmaktadır. Ancak hareket
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yapılarıincelendiğinde küçük ayrıntılar dışında oynanan oyunun aynıolduğu tespit

edilmiştir. Bu şekilde belirlenen oyunlara örnek olarak ;

1- Berde ; Adıyaman , Malatya

2- Beşayak; Adıyaman , Malatya

3- Düz ; Adıyaman , Malatya , Şanlıurfa

4- Girani; Adıyaman , Malatya , Şanlıurfa

5- Kılıç kalkan; Malatya , Şanlıurfa

6- Lorke ; Malatya , Şanlıurfa

7- Simsime ; Adıyaman , Malatya

8- Teşi ; Adıyaman , Şanlıurfa

9- Tek ayak; Adıyaman , Şanlıurfa

10- Çift ayak ; Adıyaman , Şanlıurfa

11- Tirge ; Adıyaman , Şanlıurfa

12- Beşayak ; Adıyaman , Malatya

13- Gemi ; Adıyaman , Şanlıurfa

Yukarıda tanımlanan oyunlar bölge içerisinde oynanırken hareket yapılarıda

isimlerdeki benzerlikler gibi ortak ve benzer özellikler taşırlar. Çoğu zaman oynanış

tarzlarıaynıdır. Bu da bölge içerisindeki uyum ve benzer hareket yapısınıortaya

çıkarmaktadır. Adıgeçen oyunların dışında kalan pek çok oyun ise isim olarak

benzemese de içerdiği hareket yapılarıbakımından ortak bir üslup içerirler.

Gruplandırmaya öncülük eden asıl ve önemli ikinci unsur hareket yapılarıve

özellikleridir. Kollarda , bacaklarda ve gövdede değişik şekillerde ortaya çıkan

hareket yapılarıbölgeyi diğer bölgelerden ayırt etmeye yetecektir.

a- Kollardaki tutuşbiçimleri çok çeşitlidir:

1-Ellerden kenetlenmek sureti ile tarak tutuşu ( genel adıile halay tutuşu)

halayların ve bölgenin en karakteristik tutma şekillerindendir Sol kol sağkolun

üzerinden geçirilerek tutulur ve arkada birleştirilirler.

2-Bunun dışında serçe parmaklar yardımıile bağlantıbiçimleri karşımıza çıkar.

Kolların dirseklerden kırılmasıile her iki kol yere paralel biçimde tutulur .

3-Gidişyönüne dönülmek sureti ile sağkol önde sol kol sırtta kalacak şekilde serçe
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parmaklardan ya da ellerden kenetlenmişşekilde tutulmak sureti ile icra edilen

oyunlara rastlamak mümkündür ( Kelebek çıkışı, Urfalıyam ezelden)

4-Kol kalkmadan da serçe parmak tutuşu gerçekleşebilir. Daha ziyade kol sallamalı

oyunlarda kullanılır ( Lorke , Abravi ).

b-Kollardaki hareket biçimleri ve kol kullanımlarıfarklıbiçimlerdedir:

1-Halay tutuşlu oyunlarda yukarıdan aşağıyönlü omuz sallamalar sıkça kullanılır.

Özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman‘da abartılıolarak yukarıdan aşağıomuz sallama

vardır.

2-Kolların arkadan öne sallanması ile oluşan kol hareket biçimi çok az

kullanılmaktadır. Bir çok oyun kapalı konumda oynandığı için çok fazla

kullanılmamaktadır.

3-Kol kullanımıçok zengin değildir.

c- Gövdede oluşan hareket yapılarıda grubun oluşumunda belirleyici

bir unsurdur:

1-Görülen en sık hareket biçimi bel kısmından itibaren öne ya da geriye doğru

eğilmelerdir.

d- Gruplandırmanın belirleyiciliğini en iyi şekilde sağlayacak hareket

yapılarıkuşkusuz bacaklarda ve ayaklar üzerinde oluşan hareket biçimleridir:

1-Ağır halaylarda kapalıya da açık tüm biçimlerde ayak basılarak mesafe alınırken

yukarıdan aşağıyönlü diz yaylanmalarıçok fazla kullanılmamaktadır.

2-“Sek bas bas” biçimindeki sekme ve basma üçlemesi çok fazla

kullanılmamaktadır.

3-Çökmeler genelde ayak pençeleri üzerinde ve vücut dik konumda gerçekleştirilir.

4-Sekmeli hareket yapısıyönünden kısır bir bölgedir denilebilir.

5-Tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde , basma , koşma , yaylanma ,

çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , çift düşüp ayak kaldırma gibi temel

hareketleri görmek mümkündür.

6-“Dik halay” gibi yöreye has karakter oyununda yukarıdan aşağıdiz kırma şeklinde

yaylanmalar olduğu gibi bu yaylanmalarla aynıritmik yapıda omuz sallamalar da

mevcuttur. “Sek bas bas , çift düşsol , çift düşsağ“ biçimindeki hareket sıralaması

farklıkullanım biçimleri ile sadece Adıyaman’a özgü davranışlar içerir. “Çep” ya da
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“Dik halay” gibi oyunlarda bu temel hareketin formu değiştirilerek “sek bas bas ,

çift düş, çift düş, sol topuk sol bas “ biçimine dönüşür.

7-“Düz” oyununda sağbacak üzerinde yukarıdan aşağıyaylanmalar yapılırken,

kısmen Adıyaman’da oynanan ve genellikle Şanlıurfa ‘ya özgü “Tekayak , Çiftayak ,

Üçayak” oyunlarında hiçbir halay bölgesinde mevcut olamayan sıralıayak

çıkarmaların ardından üçlü çift düşme hareketleri önemli bir hareket biçimidir.

8-“Girani” adıaltında oynanan ağırlama oyunu Şanlıurfa , Adıyaman ve Malatya

illerinde de oynanan ağır halay tipine bir örnektir. Omuz kullanma abartılıolarak bir

çok oyunda mevcutken oyunlar genelde kapalıolarak oynanır. Ayak topuğu üzerinde

omuz kullanma ve yaylanmalar yine bu bölgede sıkça kullanılmaktadır. Ayak

basmalı, topuk kaldırma ve diz çıkarma hareketleri ile çift diz kırma eşliğinde

yaylanma hareketi yine bir çok oyunda kullanılmaktadır.

9-Ayak topuklarınıkaldırıp sağa ve sola çevirerek basmak sureti ile omuz kullanarak

altızamanlı“Abravi “ oyunu oynanır. Birinci bölgede oynanan “Garzani” ya da

“Hırhır” türü halay oyunlarından farklıolarak yukarıdan aşağıomuz sallama ve

topuk kaldırıp basma şeklinde olup üçlü diz kırma şeklinde yaylanmalar görülmez.

İkinci bölümünde ise kol sallama şeklinde açılmalar vardır.

10- “Tirge” oyunu benzer nitelikli olarak Adıyaman ve Şanlıurfa ‘ya özgü , öne sol

bacak üzerinde eğilerek yaylanıp , ardından basıp ayak atma şeklinde oynanan ilginç

karakterli bir oyundur.

4.2.5. Beşinci Bölgeye Ait Halaylar

Yapılan incelemede coğrafi konum itibarıile Diyarbakır , kısmen de olsa

Elazığve Siirt illerinin bir bölümü ile Bingöl illerinin çevrelediği bölge “Beşinci

Bölge Halaylar” şeklinde sınıflandırılabilir. Grubun belirlenmesinde öne çıkan bir

çok unsur vardır.

Belirleyici unsurlar şu şekildedir:

Bölgede tespit edilen bir çok oyun aynıhareket özelliklerini taşımalarına

rağmen farklıisim , melodi ve ritim yapılarıaltında oynanmaktadır. Ancak hareket

yapılarıincelendiğinde küçük ayrıntılar dışında oynanan oyunun aynıolduğu tespit

edilmiştir. Bu şekilde belirlenen oyunlara örnek olarak ;
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1- Çaçan ; Diyarbakır , Siirt , Bingöl

2- Çepik ; Diyarbakı, Siirt ( Karakıştani ) , Bingöl , Elazığ

3- Delilo ; Diyarbakır , Bingöl , Elazığ

4- Harrani ya da Esmer; Diyarbakır , Bingöl

5- Halay ; Diyarbakır , Bingöl

6- Meyremo; Diyarbakır , Bingöl

7- Kartal ; Diyarbakır , Bingöl

8- Nare ; Diyarbakır , Bingöl , Elazığ

9- Tek ayak; Diyarbakır , Bingöl

10- Çift ayak ; Diyarbakır , Bingöl

Yukarıda tanımlanan oyunlar bölge içerisinde oynanırken hareket yapılarıda

isimlerdeki benzerlikler gibi ortak ve benzer özellikler taşırlar. Çoğu zaman oynanış

tarzlarıaynıdır. bu da bölge içerisindeki uyum ve benzer hareket yapısınıortaya

çıkarmaktadır. Adıgeçen oyunların dışında kalan pek çok oyun ise isim olarak

benzemese de içerdiği hareket yapılarıbakımından ortak bir üslup içerirler.

Gruplandırmaya öncülük eden asıl ve önemli ikinci unsur hareket yapılarıve

özellikleridir. Kollarda , bacaklarda ve gövdede değişik şekillerde ortaya çıkan

hareket yapılarıbölgeyi diğer bölgelerden ayırt etmeye yetecektir.

a- Kollardaki tutuşbiçimleri çok çeşitlidir:

1-Ellerden kenetlenmek sureti ile tarak tutuşu (genel adıile halay tutuşu)

halayların ve bölgenin en karakteristik tutma şekillerindendir Sol kol sağkolun

üzerinden geçirilerek tutulur ve arkada birleştirilirler (Halay , Esmer ).

2-Bunun dışında serçe parmaklar yardımıile bağlantıbiçimleri karşımıza çıkar.

Kolların dirseklerden kırılmasıile her iki kol yere paralel biçimde tutulur (Delilo ).

3-Gidişyönüne dönülmek sureti ile sağkol önde sol kol sırtta kalacak şekilde serçe

parmaklardan ya da ellerden kenetlenmişşekilde tutulmak sureti ile icra edilen

oyunlara rastlamak mümkündür (Şuru mertal ).

4-Kol kalkmadan da serçe parmak tutuşu gerçekleşebilir. Daha ziyade kol sallamalı

oyunlarda kullanılır ( Meyremo).
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b-Kollardaki hareket biçimleri ve kol kullanımlarıfarklıbiçimlerdedir:

1-Halay tutuşlu oyunlarda yukarıdan aşağıyönlü omuz sallamalar sıkça kullanılır.

Halay ve Esmer oyunlarında abartılıolarak yukarıdan aşağıomuz sallama vardır.

2-Kolların arkadan öne sallanması ile oluşan kol hareket biçimi çok az

kullanılmaktadır. Bir çok oyun kapalı konumda oynandığı için çok fazla

kullanılmamaktadır.

3-Çepik gibi serbest oynanan ve karşılıklıeşleşmek sureti ile el vurulan oyun

bölgeye has bir oyun çeşididir.

c- Gövdede oluşan hareket yapılarıda grubun oluşumunda belirleyici

bir unsurdur:

1-Görülen en sık hareket biçimi bel kısmından itibaren öne ya da geriye doğru

eğilmelerdir.

2-Bacağın yukarıkaldırılmasına paralel olarak geriye yaslanan gövde , yukarıdaki

bacağın yere basılmasıile öne eğilmeler gerçekleştirmektedir (Tek ve Çift ayak

oyunlarında olduğu gibi ) .

d- Gruplandırmanın belirleyiciliğini en iyi şekilde sağlayacak hareket

yapılarıkuşkusuz bacaklarda ve ayaklar üzerinde oluşan hareket biçimleridir:

1-“Delilo” oyununda ayak basılarak mesafe alınırken yukarıdan aşağıyönlü diz

yaylanmalarıçok fazla kullanılmamaktadır.

2-“Sek bas bas” biçimindeki sekme ve basma üçlemesi genelde kullanılmamaktadır.

3-Çökmeler solo bölümlerde kullanılmakta ve genelde ayak pençeleri üzerinde

gerçekleştirilmektedirler.

4-Sekmeli hareket yapısıyönünden kısır bir bölgedir denilebilir.

5-Çoğunlukla tek bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde basma , yaylanma ,

çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , el vurma ya da alkışçalma , gibi temel

hareketleri görmek mümkündür.

6-Özellikle halayların temel hareketlerinden biri olan çift diz üzeri yaylanmalar sıkça

kullanılmaktadır.

7-“Delilo” oyununda kullanılan mesafe alarak sıralıbasma hareketi esnasında

bacaklar arasındaki açıbüyütülerek yürüme gerçekleştirilir.

8-“Keşeo” ve “Meryeme” oyunlarında kolların sallanmasıhareketi gerçekleşirken ,

“Delilo” ve “Çepik” dışındaki tüm oyunlar kapalıel tutuşlu olarak icra edilirler.
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Bireysel oynanan “Çepik” oyununda kollar değişken olarak ayak hareketlerine göre

kullanılır ve karşılıklıel vurmalar gerçekleştirilir.

9-“Halay” ya da “Çaçan” isimleri altında oynanan oyunlar yukarıdan aşağıdiz kırma

şeklinde , ikili ve üçlü diz kırmalarla kendini gösteriri ve Bingöl ve kısmen Siirt

dışında aynıtarz hareket yapısıkullanılmamaktadır. Üçlemeli topuk vurmalı

kısımlarıise kısmen Elazığve Tunceli oyunlarında kullanılmakla beraber yine

Diyarbakır ‘a özgü bir hareket biçimidir.

10-Bölge oyunlarınıdiğer il ya da bölgelerdeki halaylardan farklıkılan özellik

sekme, sekme ve basma , çift düşüp ayak kaldırma gibi karakter halay figürlerine

çok fazla rastlanmaması, yukarıdan aşağıdiz kırma ve yaylanmaların ise çok fazla

kullanılmasıolarak açıklanabilir. Ayrıca ayak topuğunu vurma ve üçleme şeklinde

bilekten ayağın çevrilmesi ile oluşan topuk vurmalar bir çok oyunda

kullanılmaktadır. Ayak topuğunun ikili ya da üçlü olarak yerdeki farklınoktalara ,

ağırlığıtaşıyan bacak üzerindeki diz kırma ve yaylanmalar yardımıile vurulması

temel bir hareket olarak karşımıza çıkar.

11-Diyarbakır , Bingöl , kısmen Siirt ili oyunlarıile benzer özelliklere sahip bölgede

kullanılan üçlemeli topuk vurma ve ayak çekme hareketleri Elazığ , Tunceli ,

Malatya oyunlarında kullanılırken , “Delilo” ve “Çepik” oyunlarıBitlis , Siirt ,

Elazığ, Malatya , Tunceli gibi merkezlerde benzer şekillerde oynanmaktadır.

12-Hareketler güney bölgelere göre daha sert ve taban ağırlıklı, üçlü ve ikili topuk

vurmalı, dizlerden esneme ve yaylanmalıdır. Ayrıca omuz kullanımlarıçoğunlukla

yukarıdan aşağıdoğru sallama biçimindedir. Topuk vurup seri basmalar yapıldıktan

sonra dizlerin geriye çekilmesi şeklinde yöreye özgü kullanımlar mevcuttur.

4.2.6. AltıncıBölgeye Ait Halaylar

Yapılan incelemede coğrafi konum itibarıile Tokat , Sivas ve Amasya

illerinin çevrelediği bölge dördüncü “Altıncı Bölgeye Halaylar” şeklinde

sınıflandırılabilir. Grubun belirlenmesinde öne çıkan bir çok unsur vardır.

Belirleyici unsurlar şu şekildedir:

Bölgede tespit edilen bir çok oyun aynıhareket özelliklerini taşımalarına

rağmen farklıisim , melodi ve ritim yapılarıaltında oynanmaktadır. Ancak hareket
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yapılarıincelendiğinde küçük ayrıntılar dışında oynanan oyunun aynıolduğu tespit

edilmiştir. Bu şekilde belirlenen oyunlara örnek olarak ;

1- Mero halayı; Tokat , Sivas ( Maro halayı)

2- Kızık Halayı; Tokat , Sivas

3- Ters Bico ; Tokat , Sivas

4- Ellik ; Tokat , Sivas

5- Madımak ; Tokat , Sivas

6- Temirağa ; Tokat , Sivas

7- Sallangel ; Tokat , Sivas

8- HoşBilezik ; Tokat , Sivas , Amasya

9- Yanlama ; Tokat , Sivas

10- Omuz Halayı; Tokat , Sivas

11- Üçayak ; Tokat , Sivas , Amasya

12- Çekirge Halayı; Tokat , Sivas

13- Ağırlama ; Tokat , Sivas

14- Kartal Halayı; Tokat , Sivas

15- Sarıkız ; Tokat , Sivas

16- Sallangel ; Tokat , Sivas

17- Burçak Tarlası; Tokat , Amasya

18- Sinsin ; Tokat ( Simsim ), Amasya

19- Deve Oyunu ; Tokat , Sivas ( Deveci Emmi )

Yukarıda tanımlanan oyunlar bölge içerisinde oynanırken hareket yapılarıda

isimlerdeki benzerlikler gibi ortak ve benzer özellikler taşırlar. Çoğu zaman oynanış

tarzlarıaynıdır. Bu da bölge içerisindeki uyum ve benzer hareket yapısınıortaya

çıkarmaktadır. Adıgeçen oyunların dışında kalan pek çok oyun ise isim olarak

benzemese de içerdiği hareket yapılarıbakımından ortak bir üslup içerirler.

Gruplandırmaya öncülük eden asıl ve önemli ikinci unsur hareket yapılarıve

özellikleridir. Kollarda , bacaklarda ve gövdede değişik şekillerde ortaya çıkan

hareket yapılarıbölgeyi diğer bölgelerden ayırt etmeye yetecektir.
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a- Kollardaki tutuşbiçimleri çok çeşitlidir:

1-Ellerden kenetlenmek sureti ile tarak tutuşu (genel adıile halay tutuşu)

halayların ve bölgenin en karakteristik tutma şekillerindendir. Sol kol sağkolun

üzerinden geçirilerek tutulur ve arkada birleştirilirler.

2-Bunun dışında serçe parmaklar yardımıile bağlantıbiçimleri karşımıza çıkar.

Kolların dirseklerden kırılmasıile her iki kol yere paralel biçimde tutulur.

3-Gidişyönüne dönülmek sureti ile sağkol önde sol kol sırtta kalacak şekilde serçe

parmaklardan ya da ellerden kenetlenmişşekilde tutulmak sureti ile icra edilen

oyunlara rastlamak mümkündür.

4-Kol kalkmadan da serçe parmak tutuşu gerçekleşebilir. Daha ziyade kol sallamalı

oyunlarda kullanılır.

b-Kollardaki hareket biçimleri ve kol kullanımlarıfarklıbiçimlerdedir:

1-Halay tutuşlu oyunlarda yukarıdan aşağıyönlü omuz sallamalar yoktur.

2-Kolların arkadan öne sallanmasıile oluşan kol hareket biçimi kullanılmaktadır.

Özellikle açık oynanan oyunlarda fazlasıile mevcuttur.

3- Omuzlardan tutuşbir çok oyunun temel tutuşşeklidir.

c- Gövdede oluşan hareket yapılarıda grubun oluşumunda belirleyici

bir unsurdur. :

1-Görülen en sık hareket biçimi bel kısmından itibaren öne ya da geriye doğru

eğilmelerdir.

d- Gruplandırmanın belirleyiciliğini en iyi şekilde sağlayacak hareket

yapılarıkuşkusuz bacaklarda ve ayaklar üzerinde oluşan hareket biçimleridir:

1- Ayak basılarak mesafe alınırken yukarıdan aşağıyönlü diz yaylanmalarıçok fazla

kullanılmamaktadır.

2-“Sek bas bas” biçimindeki sekme ve basma üçlemesi kullanılmaktadır.

3-Çökmeler genelde yumuşak ve ayak pençeleri üzerinde gerçekleştirilmektedirler.

4-Birden fazla bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde basma , yaylanma ,

çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , el vurma ya da alkışçalma , gibi temel

hareketleri görmek mümkündür.

5-Özellikle halayların temel hareketlerinden biri olan çift diz üzeri yaylanmalar

ağırlama türü oyunlarda kullanılmaktadır.
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6-Yukarıdan aşağıdiz kırma şeklinde , ikili ve üçlü diz kırmalarla kendini gösterilen

hareket yapısıkullanılmamaktadır.

7-Bölge oyunlarınıdiğer il ya da bölgelerdeki halaylardan farklıkılan özellik sekme ,

sekme ve basma , çift düşüp ayak kaldırma gibi karakter halay figürlerine çok fazla

rastlanması , yukarıdan aşağı diz kırma ve yaylanmaların ise çok fazla

kullanılmamasıolarak açıklanabilir. Ayrıca ayak topuğunu vurma ve üçleme

şeklinde bilekten ayağın çevrilmesi ile oluşan topuk vurmalar çok fazla

kullanılmamaktadır.. Ayak topuğunun ikili ya da üçlü olarak yerdeki farklınoktalara,

ağırlığıtaşıyan bacak üzerindeki diz kırma ve yaylanmalar yardımıile vurulmasıgibi

temel hareketler bölgeye yabacıdır.

8-Sivas , Amasya ve Tokat ili oyunlarının benzer özelliklere sahip olduğu bölgede

vücut üzerinde gözlenen dik ve gergin yapıhalayların temelini teşkil eden

yaylanmalarıbir kenara bırakmışve bar - halay karışımıbir tarz yaratmıştır.

4.2.7. Yedinci Bölgeye Ait Halaylar

Yedinci bölge olarak adlandırılan grup aslında halay türünün çok yoğun

olarak oynanmadığı, repertuarıdiğer bölgelere göre daha az sayıda oyun içeren ve

çoğunluğunu İç Anadolu bölgesi içerisindeki illerin oluşturduğu gruptur. Ankara ,

Yozgat , Çorum , Kırşehir , Kırıkkale , Niğde , Kayseri v.b.gibi illerin oluşturduğu

bölgede oynanan oyunlar sade ve genellikle basit hareket yapılarından meydana

gelirler. Halay türünün genel karakteri içerisinde önemli sayılabilecek bir hareket

yapılarıyoktur. Geçişbölgesi olmasınedeni ile bir çok türe ait oyunlar iç içe ve

karmaşık olarak sergilenmekte ve birbirlerini etkilemektedirler. Bu nedenle bu illere

ait oyunların hareket yapılarıüzerinde çok fazla durulmamaktadır.
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SONUÇLAR

1- Türk Halk OyunlarıTürk toplumunun , geleneksel yaşantısını, inanışlarını,

kahramanlıklarını, sevgisini , dostluk anlayışını, vücut hareketlerinin ezgi ve

ritim ile bütünleşmesi ile anlatan , Anadolu’nun geçmişten günümüze kurduğu

kültür köprüsünün vazgeçilmez bir parçası, önemli bir yapıtaşıdır.

2- Türk halk oyunlarının genel çerçevesi içerisinde ele alınan alt türleri arasında

bilinen ve en yaygın olarak oynanan oyun türü Halay ‘lar olarak tespit edilmiştir.

3- Halay türüne ait oyunların oynandığıiller tespit edilerek bu iller arasından halay

karakterinin ve tavrının en çok hissedildiği 16 il üzerinde durulmuşve bu illere ait

oyunların içerdiği temel vücut hareketleri analiz edilmiştir.

4- İl düzeyinde yöreye ait oyunların bir listesi çıkarıldıktan sonra en çok bilinen ve

kullanılan karakter oyunlarıseçilerek anlatım yolu ile bölümlere , hareket

cümlelerine ve hareketlere ayrıştırılarak incelenmiştir.

5- Anlatım , resimlendirme yöntemi ile , hareketin görüntülerinin taranıp fotoğrafa

dönüştürülmesi ile zenginleştirilmişve güçlendirilmiştir.

6- İnceleme ve analiz etme aşamasında pilot olarak seçilen oyunların hareket, biçim

ve şekilleri kullanıldıklarızaman boyutu içerisinde , en küçük birim zaman esas

alınarak incelenmişve hareketin oluşumundan bitişine kadar olan aralıklar tespit

edilip , aynıaralık içerisinde hareketi oluşturan etkiler ve hareketin şekli ortaya

çıkarılmıştır.

7- Ortaya çıkan hareket şekilleri il il ayrıştırıldıktan sonra önce halay türünün genel

hareket özellikleri tespit edilmiş, daha sonra il düzeyinde yapılan ayrıştırmaların

karşılaştırılmasıile halayın alt türlerini oluşturacak olan gruplandırmalara gidilmiştir.
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Bu gruplandırmalar isimlendirilirken ve numaralandırılırken sıralama biçimi

tesadüfen belirlenmiştir.

8- Yapılan analizler önecelikle halay türüne ait hareket yapılarının genel

özelliklerini , oyun formlarını, duruşve tutuşşekillerini ortaya koymuştur. Halay

türü için belirlenen genel özellikler şu şekilde belirlenmiştir:

a- Grup halinde oynanan ancak herhangi bir sayısınırlamasının olmadığı, ağırdan

başlayarak gittikçe hızlanan , bazen ağır oyunların aralarda da kullanıldığı, halay

başının yönetimindeki oyun türüdür. Tek kişinin oynadığıoyunlar da bir çok yörede

sololar şeklinde mevcuttur.

b- Genellikle davul ve zurna eşliğinde oynanır. Dilli ve dilsiz kavallar , kabak

kemane, rebap , bağlama , mey ve klarnet , zambır , çifte , def , dümbelek , darbuka ,

erbane gibi sazlar da halaylara eşlik ederler.

c- Birbirini takip eden değişik hareket , tempo ve temalardan meydana gelirler.

Ancak tek oynanan halaylar da çoğunluktadır.

d- Oyuncuların dizilişi ; sıra , halka , daire ya da yarım daire , karşılıklıeşleşme,

serbet yürüme biçimindedir. Oyuncular , çeşitli durumlarda birbirlerinin serçe

parmaklarınıtutarak, kollarınıbirbirlerinin omuzlarına atarak , elleri kenetlemek

sureti ile tutarak , bel kısımlarından sarılarak oyunlarınıicra ederler.

e- Dizinin başındaki oyuncuya “halaybaşı” , sondakine ise “pöççük” ya da “pöççik”

denir. Oyunu idare eden “halaybaşı”, zaman zaman sıradan ayrılarak tek başına bir

takım hareketleri sergileyip tekrar yerine döner ve diğer oyuncularla birlikte oyuna

devam eder.

f- Halayların çeşitli bölümleri vardır . Tek , iki , üç veya dört bölümlü olabilirler.

Bu bölümler yörelere göre “Ağırlama , Yanlama , Hoplatma , Hoplama , Oynatma ,

Yelleme , Yeldirme , Sıktırma v.b.” gibi isimler alırlar. Bölüm sayısıne olursa olsun

oyunun sonun doğru gittikçe hızlanırlar. Ancak bu yapıbirkaç yöre dışında

özelliğini yitirmiştir. Bir çok oyun tek ya da iki bölümlü olarak oynanmaktadır.

Oyun bölümleri zaman içerisinde başlıbaşına birer oyunmuşgibi adlandırılarak

parçalar halinde oynanmaya başlanmışlardır. Bu nedenle halaylarıçok bölümlü

olarak değil de adlandırılmışoyunlar halinde görmek mümkündür.

g- Halaylar ritmik yapılarıbakımından genellikle 2 ,3 ve 4 zamanlıana usuller ve

bunların üçerli şekilleri ile 5 , 6 ve 10 , 12 zamanlıusulleri kullanırlar. Bir çok oyun

içerisinde birden fazla ritmik yapıve melodinin varlığıtespit edilmiştir.
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h- Halay türü oyunların oynandığıbirçok ilde aynıisimle oynanan oyunlara

rastlanmıştır. Bazılarının isimleri aynıolmasına rağmen , hareket ve müzikal yapıları

farklıolabilmektedir. Bunun dışında isimleri farklıolup da hareket ve müzikal

yapılarıbenzer ya da aynıolan oyunlara da sıkça rastlanmıştır. Her yönü ile benzer

oyunlar daha ziyade birbirine yakın olan illerin oluşturduğu gruplarda görülmüştür.

ı- Sekme, koşma , basma , yürüme , çift düşme , yaylanma , çökme , atlama ,

sıçrama, esneme gibi hareket şekillerinin tamamına rastlanmıştır. Bu hareketler aynı

isim adıaltında çeşitli şekillerde tespit edilmişve belirlenen bu şekiller halayın alt

türlerinin belirlenmesinde ayırt edici bir özellik olmuşlardır.

i- Özellikle halaya özgü yaylanma ve diz kırmalar , omuz sallama şekilleri en fazla

kullanılan hareket biçimleri olarak halayıdiğer türlerden ayırt eden unsurlar

olmuşlardır.

j- Oyunların çoğunluğu sağayakla başlarken hareket yönü de genel olarak sağtaraf

olarak tespit edilmiştir. Ancak sol ayakla başlayan oyunların varlığıgibi sola doğru

oyun oynanan yörelerin de olduğu belirlenmiştir.

k- Oyunların genellikle sağa yürüme , öne ve geri yürüme , sola yürüme ve

bulunulan noktada hareket etme gibi formlarıkullandıklarıbelirlenmiştir. Sağa

dönerek yürüme , sağa dönmeden sağa yürüme , sol ayakla sağa yürüme , bulunulan

noktada 90 , 180 , 360 derece dönüşlerle oynama gibi biçimlerin varlığıtespit

edilmiştir.

l- Erkek oyunlarıkadınlara göre daha dinamik hareket yapılarıiçerirken , kadınların

biraz daha düşük tempolu ve hareket kabiliyeti az oyunlara iştirak ettikleri

belirlenmiştir. Oyunlar ve oyunlara ait hareketler hem erkek , hem kadın hem de

karma olarak kullanılmışve hareketlerin şiddeti ve büyüklüğü erkeklerde daha

yüksek boyutlarda gözlenmiştir.

9-Belirlenen hareket biçimlerinin farklıkullanılışlarından ve halay türü için tespit

edilen genel özellklerden yola çıkarak halay türü oyunların oynandığıiller benzer

bir takım özelliklerine göre karşılaştırılmak sureti ile sınıflandırılmışlardır.

10-Yapılan kıyaslamalar sonucunda iller toplam 7 grupta birleştirilmiştir:

a-Bitlis , Mardin , Siirt , Hakkari, Van, Muşve kısmen Ağrıve Bingöl illerinin

çevrelediği bölge “Birinci Bölge Halaylar” ,
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b- Gaziantep , Adana , Hatay , Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye ile Tarsus

illerinin çevrelediği bölge “İkinci Bölge Halaylar” ,

c- Elazığ, Malatya ‘nın bir bölümü , Tunceli , Erzincan Kemaliye ( Eğin ) illerinin

çevrelediği bölge “Üçüncü Bölge Halaylar” ,

d- Adıyaman , Malatya ‘nın bir bölümü ve Şanlıurfa illerinin çevrelediği bölge

“Dördüncü Bölge Halaylar” ,

e- Diyarbakır , kısmen de olsa Elazığve Siirt illerinin bir bölümü ile Bingöl illerinin

çevrelediği bölge “Beşinci Bölge Halaylar” ,

f- Tokat , Sivas ve Amasya illerinin çevrelediği bölge “AltıncıBölgeye Halaylar” ,

g- İç Anadolu bölgesi içerisindeki illerin oluşturduğu grup yani Ankara , Yozgat ,

Çorum , Kırşehir , Kırıkkale , Niğde , Kayseri v.b.gibi illerin oluşturduğu bölge

“Yedinci Bölge Halaylar”şeklinde adlandırılmışlardır.

11- Belirlenen guruplar halay türünün belirlenen genel özelliklerini taşırlarken bu

özellikler guruplar içerisinde ortak ve farklıbiçimlerde ortaya çıkmışve her gurubun

birbiri ile ortak ve birbirlerinden farklıözelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir:

a- Tüm bölgelerde de oynanışbiçimi , hareket yapısı, adıbelirtilen bölge içerisinde

aynıya da benzer olan birçok oyun tespit edilmişve belirtilmiştir.

b- Birinci bölgedeki kol kullanımıdiğer bölgelere göre zengin ve çeşitli olmakla

birlikte , hemen hemen bütün kol ve el tutuşbiçimlerine sıkça rastlanmıştır. Özellikle

kol sallama ve kolla yaylanma en sık kullanılan hareket biçimlerinden birisidir. Serçe

parmaklar yardımı ile bağlantıbiçimleri özellikle ağır karakterli oyunların

vazgeçilmez bir tutuşbiçimidir. Kolların vücut üzerindeki yaylanma ve salınımlara

paralel olarak kullanılmasıbu bölgeyi diğer bazıbölgelerden farklıkılmaktadır.

c- Birinci bölgede sıkça kullanılan serçe parmaklardan tutmak sureti ile kol sallama

ve çevirerek yaylanma biçimi İkinci bölgede çok fazla kullanılmamaktadır. Kol

çevirme ve kol yaylanmalarıyok denecek kadar azdır.

d- Aynıkol kullanımıÜçüncü ve Dördüncü bölgelerde kısmen kullanılırken , Beşinci

bölgedeki “Delilo” oyunu dışında çok fazla kullanılmamaktadır. Altıncıbölgede ise

kol kullanarak yaylanma hemen hemen hiç yoktur.

e- Halay tutuşu tüm bölgelerde kullanılan ortak bir tutuşşekli olarak tespit edilmiştir.

f- Omuzlardan tutarak oynanan oyunlara tüm bölgelerde rastlanmıştır.

g- Halay tutuşlu oyunlarda yukarıdan aşağıyönlü omuz sallamalara paralel olarak

dizlerden yaylanarak oynanan oyunlara Birinci , Dördüncü ve Beşinci bölgelerede
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sıkça rastlanırken , İkinci ve Altıncıbölgelerde dizlerdeki yaylanmalara bağlıolarak

yapılan yukarıdan aşağıyönlü omuz sallamalar kullanılmamaktadır. Üçüncü bölgede

ise çok sık olamamakla birlikte kullanılmaktadır.

h- Kolların arkadan öne sallanmasıile oluşan kol hareket biçimi Birinci bölgede

sıkça kullanılırken , diğer bölgelerde nadir olarak rastlanmıştır.

ı- Gövde üzerinde oluşan en belirgin hareket biçimi omuzlardaki yaylanmanın tüm

vücutta hissedilmesi olarak tespit edilmiştir. Bu hareket biçimi Birinci , Dördüncü ve

Beşinci bölgelerde sıkça kullanılırken , İkinci ve Üçüncü bölgelerde daha az

kullanılmakta , Altıncıbölgede ise kullanılmamaktadır.

i- Bir diğer hareket biçimi bel kısmından itibaren öne ya da geriye doğru

eğilmelerdir. Bu eğilme biçimi bağımsız olarak yapıldığıgibi , yukarıdan aşağı

keskin yaylanma içeren bazıoyunlarda ayağın öne ya da geriye basılmasına paralel

yapılan eğilmelerdir. Birinci bölgede sıkça kullanılırken diğer bölgelerin bazılarında

bu kadar belirgin olarak kullanılmamakla birlikte (İkinci bölge) , bazılarında hiç

kullanılmamaktadır.

j- Özellikle ağırlama türü oyunlardaki (kaba , gaba türü oyunlar) yukarıdan aşağı

esneme ve yaylanmalar İkinci bölge için önemli bir karakter olarak belirlenmiştir.

k- Bacaklar ve ayaklar üzerinde oluşan en belirgin hareket biçimi , çift diz üzerinde

yapılan yaylanmalardır. Üçlemeli diz kırma şeklindeki 6 zamanlıyaylanma ve

esneme hareketi Birinci , Üçüncü , Dördüncü ve Beşinci bölgelerde farklışekillerde

kullanılırken (Garzani , Diyarbakır halayı, Hırhır , Dik halay gibi hareketli halay

karakter oyunlarıve bu oyunlara ait üçleme şeklindeki omuz ve diz kırma ,

yaylanma modelleri) İkinci ve AltıncıBölgelerde kullanılmamaktadır. Üçüncü

bölgede farklıolan önemli özellik ağır ağır oynanmasıdır. Ayaklar bileklerden

itibaren hareketli ve pençede topuk kaldırma şeklinde kullanılmaktadır.

l- Altıncıbölge dışındaki tüm bölgelerde oynanan ağır halayların kapalıya da açık

tüm biçimlerinde ayak basılarak mesafe alınırken yukarıdan aşağıyönlü diz

yaylanmalarısıkça kullanılmaktadır.

m- Tüm bölgelerde çökmeler genelde ayak pençeleri üzerinde ve vücut dik konumda

gerçekleştirilmiştire. Ancak çok fazla çökmeli oyun bulunmamaktadır. Daha ziyade

solo oyunlarda kullanılmaktadır.

n- Birinci , Dördüncü ve Beşinci bölgelere ait oyunlarda hareketler mümkün olduğu

kadar tabanda , daha sert , dizlerden esnemeli ve omuzlar yukarıdan aşağıyönlü

sallanarak dizlere destek verecek şekildedir.
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o- İkinci bölgeye ait oyunlarda hareketler tabanda ya da pençe üzerinde bol esneme

ve yaylanmalıolup dizlerin kırılıp düzeltildiği oyunlara sıkça rastlanmaktadır. Diz

çekme ve paralelinde ayak basmalar sıkça kullanılırken vücudun belden yukarıkısmı

dik ve hareketsizdir.

ö- Beşinci bölgeye ait oyunlarda hareketler güney bölgelere göre daha sert ve taban

ağırlıklı, üçlü ve ikili topuk vurmalı, dizlerden esneme ve yaylanmalıdır. Ayrıca

omuz kullanımlarıçoğunlukla yukarıdan aşağıdoğru sallama biçimindedir. Topuk

vurup seri basmalar yapıldıktan sonra dizlerin geriye çekilmesi şeklinde yöreye özgü

kullanımlar mevcuttur.

p- İkinci ve Dördüncü bölgelere ait halaylarda Birinci , Üçüncü ve Altıncıbölge

halaylarından farklıolarak önden geriye doğru bacağın dairesel olarak çevrilmesi ile

sekme ve basma hareketlerinin gerçekleştirildiği gözlenmiştir (geriye çevirme

şeklinde).

r- Birinci , İkinci , Üçüncü ve Altıncıbölgelerde de kullanılan şekli ile “sek bas

bas” biçimindeki sekme ve basma üçlemesi “çift düşme” hareketi ile tamamlanarak

ayak atma ya da çekme hareketine bağlanmışve birçok oyunda kullanılan

karakteristik bir halay hareket zinciri meydana getirilmiştir. Aynıhareket yapısı

Dördüncü bölgede kısmen kullanılırken , Beşinci bölge sekmeli hareket yapısı

yönünden kısır bir bölgedir denilebilir.

s- Dördüncü bölgeye ait oyunlarda karşılaşılan sekmeler , çift düşmeler , topuk

vurmalar daha ağır karakterli olarak kullanılmaktadır. Çift düşmeli üçlü topuk

vurmalar bu bölgeye has bir hareket çeşididir. Üçlü topuk vurmalar , “ sek bas bas ,

çift sol , topuk ya da çök ” hareket kalıbıağır karakterlidir. Özellikle oyunların

bölümlü olarak oynandığıyöreleri içine alır. Hareket yapısı zengin ama daha ağır

karakterlidir.

ş- Dördüncü bölgeyi oluşturan illere ait bazıoyunların sadece bu bölgeye özgü

özellikler taşıdıklarıtespit edilmiştir. “Dik halay” gibi yöreye has karakter oyununda

yukarıdan aşağıdiz kırma şeklinde yaylanmalar olduğu gibi bu yaylanmalarla aynı

ritmik yapıda omuz sallamalar da mevcuttur. “Sek bas bas , çift düşsol , çift düş

sağ” biçimindeki hareket sıralamasıfarklıkullanım biçimleri ile sadece Adıyaman’a

özgü davranışlar içermektedir. “Çep” ya da “Dik halay” gibi oyunlarda bu temel

hareketin formu değiştirilerek “sek bas bas , çift düş, çift düş, sol topuk , sol bas”

biçimine dönüşmüştür. Yine “Düz” oyununda sağbacak üzerinde yukarıdan aşağı

yaylanmalar yapılırken, kısmen Adıyaman’da da oynanan ve genellikle Şanlıurfa‘ya
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özgü “Tekayak , Çiftayak , Üçayak” oyunlarında hiçbir halay bölgesinde mevcut

olamayan sıralıayak çıkarmaların ardından üçlü çift düşme hareketleri göze çarpan

önemli bir hareket biçimleridir. “Girani” adıaltında oynanan ağırlama oyunu

Şanlıurfa , Adıyaman ve Malatya illerinde de oynanan ağır halay tipine bir örnektir.

Omuz kullanma abartılıolarak bir çok oyunda mevcutken oyunlar genelde kapalı

olarak oynanır. Ayak topuğu üzerinde omuz kullanma ve yaylanmalar yine bu

bölgede sıkça kullanılmaktadır. Ayak basmalı, topuk kaldırma ve diz çıkarma

hareketleri ile çift diz kırma eşliğinde yaylanma hareketi yine bir çok oyunda

kullanılmaktadır. Ayak topuklarınıkaldırıp sağa ve sola çevirerek basmak sureti ile

omuz kullanarak 6 zamanlı“Abravi “ oyunu oynanmaktadır. Birinci bölgede

oynanan “Garzani” ya da “Hırhır” türü halay oyunlarından farklıolarak yukarıdan

aşağıomuz sallama ve topuk kaldırıp basma şeklinde olup üçlü diz kırma şeklinde

yaylanmalar görülmemektedir. İkinci bölümünde ise kol sallama şeklinde açılmalar

vardır. “Tirge” oyunu benzer nitelikli olarak Adıyaman ve Şanlıurfa ‘ya özgü , öne

sol bacak üzerinde eğilerek yaylanıp , ardından basıp ayak atma şeklinde oynanan

ilginç karakterli bir oyundur.

t- Beşinci bölgeye ait yörelerde “Halay” ya da “Çaçan” isimleri altında oynanan

oyunlar yukarıdan aşağıdiz kırma şeklinde , ikili ve üçlü diz kırmalarla kendini

gösteririrken , aynıtarz hareket yapısına diğer bölgelerde rastlanmamaktadır.

Üçlemeli topuk vurmalıkısımlarıise kısmen Elazığ ve Tunceli oyunlarında

kullanılmakla beraber yine bu bölgeye özgü bir hareket biçimidir.

u- Altıncıbölge içerisinde birden fazla bölümlü olarak icra edilen oyunlar içerisinde

basma , yaylanma , çökme , öne ya da geriye eğilme, esneme , el vurma ya da alkış

çalma , gibi temel hareketleri görmek mümkündür. Özellikle halayların temel

hareketlerinden biri olan çift diz üzeri yaylanmalar ağırlama türü oyunlarda

kullanılmaktadır. Yukarıdan aşağıdiz kırma şeklinde , ikili ve üçlü diz kırmalarla

kendini gösteren hareket yapısıkullanılmamaktadır.

ü- Sivas , kısmen Amasya ve Tokat ili oyunlarının benzer özelliklere sahip olduğu

Altıncıbölgede vücut üzerinde gözlenen dik ve gergin yapıhalayların temelini teşkil

eden yaylanmalarıbir kenara bırakmışve bar ve halay karışımıbir tarz yaratmıştır.

Bu durum bölgeyi diğer bölgelerden kesin olarak ayıran önemli bir ayrıntıdır.

v- İkinci bölgeye ait halaylarda özellikle sıralıayak basmalar ve öne doğru bacağı

uzatıp çevirmek sureti ile topuk vurma hareketi karakteristik bir harekettir. Özellikle

Birinci , Dördüncü ve Beşinci bölgelerden farklıolarak dizlerde ve ayaklarda esneme
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ve yaylanmalara sıkça rastlanırken vücudun belden yukarıbölümleri aynıesneklik ve

yumuşaklığıgöstermemektedir. Omuz sallamalıoyunlarıazdır. Ekip başıve sonu

özel sololar yaparak oyunu zenginleştirirler. Doğaçlamalar ve sololar oyunların

temelini teşkil ederler.

12-Yapılan analiz ve değerlendirmeler göstermiştir ki Halay türü oyunlar yayılma

alanlarının büyüklüğü ve farklıkültür yapılarının zenginliğinden dolayıkendi içinde

de farklıyapılara bürünerek bölgesel olarak gruplaşmalara doğru yönelmişlerdir.

Gruplaşmalar daha ziyade birbirine yakın illerin oluşturduğu bölgeler olarak tespit

edilmiştir.

13-Gerek hareket yapılarının gerekse diğer unsurların bu benzerlikleri halay türü adı

altında alt grupların ya da varyantların varlığının bir delili olmuştur. Bütün halk

oyunu türleri içinde kendini gösteren bu sınıflamaların ivedilikle yapılarak Türk Halk

Oyunlarına kazandırılmasıbundan sonraki hedef olmalıdır.
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