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ÖZET 

        Bu çalışmada, Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Köyü’ne ait Hakması (Zamag) 

ve Hoplama (Meşeli) halk dansları üzerine odaklanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi 

kullanılarak gözlem ve derinlemesine görüşme tekniği ile Hakması ve Hoplama halk 

danslarının müzikleri, kıyafetleri, hareketleri, figürleri üzerine halkbilimsel bir araştırma 

yapılmıştır. 

         Tezin birinci bölümünde iletişimin ilk hali ve bedensel hareketin yani dansın temeli olan 

oyun kavramı açıklanıp hem kuramcıların oyun tanımlarına hem de oyun sınıflandırılmasına 

yer verilmiştir. Oyun kavramının devamında dans ve halk dansları literatürü üzerinde 

durulmuştur. Dans ve halk danslarının tanımı yapılarak, danslar sınıflandırılıp, ülkemizde halk 

dansları üzerine yapılan çalışmalara örnekler verilmiştir.  

         Çalışmanın ikinci bölümünde, Hakması ve Hoplama halk danslarının ait olduğu Karaşar 

Köyü’nün tarihi, ekonomik, mimari ve dini inancı hakkında bilgiler verilmiştir. Dansların 

hareket ve figürlerinde taklit edilen unsurları, oluşumunda etkilenmiş olabileceği ayin ve 

ritüelleri tespit edebilmek için köyün sahip olduğu dini inancı olan Alevi- Bektaşi kültürüne 

yer verilmiştir.  

         Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise Karaşar’ın yöresel halk dansları hakkında genel 

bir bilgi verildikten sonra bu dansların özellikle de Hakması ve Hoplama danslarının icra 

edildiği düğün ritüeli ayrıntılı bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. Devamında alanda elde 

edilen bilgiler ve gözlemlerim dâhilinde öncelikle dansların hareketleri, figürleri ve türkü 

sözleri, dansların kostümleri görseller eşliğinde verilmiştir. Danslar, performans kuramı 

temelinde icra, mekân ve zaman üzerinden ele alınmıştır. Son olarak da dansların geçmişten 

günümüze kadar aktarım ve değişim süreci üzerinden, dansların eski ve yeni hallerinin 

karşılaştırması yapılıp hareket ve figürleri yorumlanmıştır. 
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ABSTRACT 

This study focuses on Hakması (Zamag) and Hoplama (Meşeli) folk dances of Karaşar 

Village in Beypazarı district of Ankara. A folkloric research was conducted on the music, 

clothes, movements and figures of the Hakması and Hoplama folk dances, using the qualitative 

research method of observation and in-depth interview techniques. 

In the first part of the thesis, the first form of communication and the concept of play, 

which is the basis of physical movement, namely dance, are explained and both the theorists' 

definitions of the play and its classification are included. Following the concept of play, the 

literature of dance and folk dances were emphasized. Dance and folk dances were defined after 

which the examples of studies on dance classification and folk dances in our country were 

given.  

In the second part of the study, information about the history, economy, architecture 

and religious beliefs of Karaşar Village, where folk dances belong and ethnographic studies 

are conducted, is given. In order to identify the elements imitated in the movements and figures 

of the dances and the rites and rituals that may have affected their formation, Alawi - Bektashi 

culture, which is the religious belief of the village, was included.  

In the third and last part of the study, after giving information about local folk dances 

of Karaşar, the wedding ritual in which these dances, especially Hakması and Hoplama dances 

are performed, was tried to be explained in detail. Then, within the information obtained in the 

field and my observations, movements, figures, folk lyrics and costumes of the dances were 

given accompanied by visuals. Dances are discussed on the basis of performance theory, 

through execution, space and time. Finally, through the transfer and change process of dances 

from past to present, the old and new forms of dances were compared and the movements and 

figures were interpreted. 
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GİRİŞ 

         Kökeni insanlık tarihi kadar eskiye dayanan dansın doğuşu, insanın doğayı taklit 

etmesiyle başlamıştır. Hayatta kalma mücadelesi veren insan bir taraftan da doğayla iç içe 

yaşamanın derdindedir. İlk insanlar doğayı ve hayvanları taklit ederek belirli beden hareketleri 

ile kendi aralarında iletişim kurmaya başlamışlardır. İşte bu beden hareketleri, insanlık 

tarihinden günümüze kadar gelen dansın ilk halidir diyebiliriz. İnsanlar, doğada 

anlamlandırılamadığı şeyler için farklı dinsel-büyüsel teknikler deneyerek anlamaya 

çalışmışlardır. Bu tekniklerden biri de danstır. Bu anlamda dans sadece bedensel hareket 

biçimleri değil aynı zamanda bir ifade ve iletişim biçimidir.   

         İlk insanlar, duygularını ve düşüncelerini ifade edebilmek, doğaüstü olayları 

anlamlandırabilmek, birbirleriyle iletişim kurabilmek için gerçekleştirdikleri beden hareketleri 

ile dansı yaratmışlardır. Dans, geçmişte de günümüzde de sadece eğlenme amaçlı yapılan bir 

eylem değildir. Kültürel bir eylem olan danslar, içinde bulunduğu toplumun gelenek ve 

görenekleriyle oluşan ve şekillenen bir sanat dalıdır. Bu anlamda danslar, ait olduğu toplumun 

gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır.   

         Bireysel veya toplu bir şekilde icra edilen, topluma ait kültürel öğeleri ve taklit unsurlarını 

barındıran belirli ritmik hareketlere, müziklere sahip olan dans türü; halk danslarıdır. Halk 

danslarının kökeni dinsel ve büyüsel ritüellere dayanmaktadır. Hem tapınma amaçlı yapılan 

ayinlerde hem de bolluk-bereket için düzenlenen ritüellerde halk danslarına sıkça 

rastlanılmaktadır. Bu doğrultuda halk dansları ait oldukları toplumların dini inanç ve 

pratiklerini, yaşam tarzlarını, kültürel değerlerini içinde barındırmakta ve yansıtmaktadır. 

         Bu araştırma, Karaşar Köyü’ne ait Hakması ve Hoplama halk danslarını halkbilimsel 

çerçevede incelemektedir. Çalışmada, bu dansların “nerede, ne zaman ve kim tarafından icra 

edildiği” üzerinde durulurken; dansların hareket ve figürlerinde taklit edilen unsurların neler 

olduğu üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.  Dansların oluşumunda genellikle doğa ve 

hayvan hareketleri taklit edilse de ait olduğu toplumun dini ritüellerinden de izler taşımaktadır. 

Bu doğrultuda bu çalışmada Hakması ve Hoplama halk danslarında toplumun sahip olduğu dini 

inanç ve pratiklerinden taklit edilen unsurlar olup olmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır.  

         Karaşar, Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı kendine özgü ekonomik, mimari, inanç 

sistemi ve ritüelleri olan senkretik bir kültüre sahiptir. Karaşar, doğayla iç içe ve birincil 

ilişkilerin ön planda olduğu küçük bir yerleşim yeridir. Günümüzde kentlere yapılan göç 
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sonrasında köyün nüfusu azalsa da daimi kalan ve gelenek görenekleri devam ettiren bir kesim 

bulunmaktadır. Kesin bilgilere ulaşamamakla birlikte sözlü kaynaklardan elde edilen bilgilere 

göre yaklaşık 700 yıl önce Horasan’dan Ankara’ya ve oradan da bugünkü Karaşar’a 

yerleşilmiştir.  

         Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip olan Karaşar bir “Alevi-Bektaşi” köyüdür.         

Alevilik ve Bektaşilik kavramlarının arasındaki ilişki biraz karmaşıktır. Her iki kavram 

birbirlerinin yerine kullanılabildiği gibi “Alevi-Bektaşi” olmak üzere yan yana da 

kullanılmaktadır. Birbirlerinin yerine sık sık kullanılan Alevilik ve Bektaşilik inancı ahlaki 

değerleri ve edebiyatları bakımından temel birkaç farklılığa rağmen ortak değerlere sahiptirler 

(Yaman, 2001: 29-30). Özü itibariyle birbirinden ayırmanın imkânsız olduğunu savunan Irene 

Melikoff’a göre Alevilik ve Bektaşilik arasındaki en büyük ayrım sosyal farklılıktır. Aleviler, 

kırsal bölgelerde birincil ilişkiler içerisinde inançlarını sürdürürken, Bektaşiler büyük kentlerde 

toplu düzenli tarikat şeklinde yaşamaktadırlar. Bu sosyal farklılık zamanla tahsili olmayan 

Aleviler, eğitim görmüş, aydın Bektaşiler olarak ikiye ayırmıştır ( Melikoff, 1993: 108). 

Metinde Karaşar Köyü için hem Aleviliğin hem de Bektaşiliğin bir arada kullanılmasının 

sebebi, köy halkının kendilerini bu şekilde ifade etmelerinden dolayıdır. Görüşmeler sırasında 

H.G. (1964) köyün dini inanç ve ritüelleri ile ilgili bir konuda şöyle bir cümle kurmuştur: “ Biz 

Alevi-Bektaşi olduğumuz için…” Köy halkı kendini bu şekilde ifade ettiği için tez boyunca 

Karaşar Köyü dini inancı ile ilgili konularda  “Alevi-Bektaşi” kavramları yan yana 

kullanılmıştır.  

         Hakması ve Hoplama halk dansları kadınlara özgü bir danstır ve sadece kadınlar 

tarafından icra edilmektedir. Karaşar Köyü’nde düğün ritüelinin bir parçası olan bu danslar kına 

gecelerinde ve düğünlerde icra edilmektedir. Ancak kentleşme sonrasında değişeme uğrayan 

düğün ritüelleri sonucunda danslar da zaman ve mekân anlamında değişime uğramıştır. 

Dansların değişime uğradığı zaman aralığı yaklaşık 23-25 yıl öncesine dayanmaktadır. Tez 

boyunca danslar için kullanılan eskiden kavramı 23-25 yıl öncesine dayanmaktadır. Danslar, 

kent hayatıyla birlikte günümüzde düğün ve kına gecelerinin yerine festivallerde, açılışlarda, 

resmi kurum ziyaretlerinde icra edilmektedir. Hatta günümüzde bu danslar sadece “Karaşar 

Köyü ve Yardımlaşma Derneği” bünyesinde kurulan “Karaşar Bayanlar Folklor Ekibi” üyeleri 

tarafından icra edilmektedir. Gündelik hayatta veya bir düğünde, kına gecesinde bu dans 

ekibinin dışında bu dansları icra eden birilerini görmek mümkün değildir. Bundan dolayı bu 

çalışmada dansları icra eden, yaşatan ve dansların aktarımını sağlayan “Karaşar Bayanlar 

Folklor Ekibi” ne odaklanılmıştır.  Araştırma boyunca danslar hakkında bilgi ve uygulamalar 
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kadın dansçılardan derlenmiştir. Bu araştırmada kadınların icra ettiği ve bildiği bilgiler 

eşliğinde Hakması ve Hoplama halk danslarının hareketleri, figürleri, kıyafet ve müzikleri 

incelenecektir.  

         Zamanla köyde nüfusun artması ve ekonomik koşullardan dolayı kentlere göçler 

başlamıştır. Özellikle Ankara ve İstanbul’a göç edilmiştir. Şehrin farklı ilçelerine ve semtlerine 

yerleşenler köy halkı uzun bir süre birbirlerinden uzak kalmışlardır. Birbirleriyle olan bağlarını 

koparmamak, yardımlaşmak ve iletişim hâlinde kalmak için 9 Ağustos 1953’de “Karaşar Köyü 

Kültür ve Yardımlaşma Derneği” Ankara’da kurulmuştur (Şahhüseyinoğlu, 2002: 266). Kente 

göç edenler, sosyal ilişkilerini sağlamak ve kültürel değerlerini devam ettirmek amacıyla bu 

derneği kurmuşlardır. Geleneksel dansların kaybolmaması ve korunması için tarihi net 

olmamakla birlikte bu derneğin bünyesinde “Karaşar Bayanlar Folklor Ekibi” kurulmuştur. Bu 

dans ekibinin kurulma amacı ise geleneksel dansların devamını sağlamak ve canlı tutmaktır. 

Kaynak kişi H.G. bu grubun kurulma amacını kısaca şöyle açıklamaktadır: “Bu ekip Karaşar 

Derneği tarafından 20-25 yıl önce kurulmuş. Efeler ve Bayan Folklor ekibi olaraktan iki grup 

halinde kurulmuş. Daha çok oyunlarımızın kaybolmaması, giyisilerimizin kaybolmaması 

amacıyla festivallerde, Karaşar gecelerinde, oyunlarımızı sergilemek amacıyla böyle bir 

girişimde bulunmuşlar” (H.G. 1964). 

         Türkiye’de halk dansları kavramı yerine kullanılan farklı terimler bulunmaktadır. Bu 

terimlerden biri de “folklor” kavramıdır. Ancak bu yanlış bir kullanımdır çünkü folklor bir halk 

dansı veya bir oyun değil, bir disiplinin adıdır. Bu konu tezin birinci bölümünde ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmıştır. Kullanımı doğru olmasa da özel bir grup ismi olduğu için tezde dans 

ekibinin adı   “Karaşar Bayanlar Folklor Ekibi” olarak kullanılmıştır. Ancak bunun dışında, 

tezde geleneksel danslar için “folklor veya halk oyunları” kavramları değil “halk dansları” 

kavramı kullanılmıştır.   

         Tez konumun belirlenme ve seçilme süreci, yüksek lisans dönemimde aldığım “Oyun 

Kültürü ve Halk Oyunları” ders kapsamında Karaşar Köyü’nün halk dansları üzerine yaptığım 

bir araştırma sonrasında oluşmuştur. Bir bakıma bu araştırma, tezin pilot çalışması olmuştur. 

Aynı zamanda bu kültürün içinde doğup büyümüş biri olarak küçüklüğümden beri dikkatimi 

çeken bu danslara, araştırmacı kimliğimle halkbilimsel bir perspektiften bakmaya çalışacağım. 

Daha öncesinde Hakması ve Hoplama halk dansları üzerinde bir çalışma yapılmamış olması ve 

nesiller arası aktarımın durması ihtimalinde danslar kaybolma riski ile karşı karşıya gelecektir. 

Dansları unutulup kaybolmadan literatüre kazandırmak amacıyla yüksek lisans tezimde bu 
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konuda çalışmaya karar verdim. Bunun yanı sıra küçüklüğümden beri bu dansların köyün dini 

ritüeli hatta ibadet şekli olan "semah” figürleri ile olan benzerliği üzerine ve dansların 

hareketlerinde taklit edilen unsurların neler olabileceği sorusuna yanıt bulmaya çalışacağım. 

         Bu kültürden biri olarak uzun yıllardır köyün hem halk danslarını hem de dini ritüelleri 

izleme fırsatım oldu. Dansların hareket ve figürleri, dini ritüellerde gerçekleştirilen pratiklerin 

bazıları ile aralarında hep bir benzerlik olduğunu düşünürdüm. Özellikle semahların dönerek 

icra edilmesi ve Hakması halk dansının da dönerek icra edilmesi en belirgin benzerlikleridir.  

Elbette dini ibadet ve ritüeller ile dansların icra edilme amaçları birbirinden çok farklıdır. 

Burada kurduğum benzerlikle semaha dans ya da danslara dini bir ritüel olarak konumlandırma 

gibi durum söz konusu değildir. Cem ritüelinin bir parçası olan semahlar dini bir ibadettir ve 

asla dans olarak tanımlanamaz. Danslar ise eğlenme amaçlı icra edilen ve kutsal bir yanı 

olmayan eylemlerdir.  İki farklı eylemler olsalar da aynı kültürün bir parçası oldukları için 

birbirlerinden etkilenmiş olma ihtimalleri vardır. Küçükken katıldığın bir Cem töreni 

sonrasında Cemevinde “baba” olan rahmetli dedeme Hakması’nın da semah gibi dönerek 

oynandığını ve benzer olduklarını dile getirdiğimde dedem, sert bir ses tonu ile “Semahımız bir 

ibadettir, hiç oyunla ya da dansla kıyaslanmaz ama biz bu hamurun içinde yoğrulduk” dediğini 

hatırlıyorum. “Bu hamurun içinde yoğrulduk” cümlesi ile dini inancın, diğer kültürel pratikleri 

etkilediğini ve izleri olduğunu vurgular gibidir.   

         Babamla semahlar üzerine yaptığımız sohbetlerde, Cemlerde çok eskiden Çarkı Semahı 

gibi çok hızlı dönülen bir semah türünden bahsederdi. “Bu semahlar o kadar hızlı dönülürdü ki 

kimin semahta olduğunu seçemezdin” (M.Ç. 1974). Ancak zamanla insanlar özellikle 

yaşlarından dolayı bu semahı dönmekte zorlandıkları için daha yavaş dönmeye başlamışlar. 

Kaynak kişi V.N.’ da danslar için benzer cümleler kurmuştur. Hakması dansının eskiden kimin 

oyunda olduğunu seçemeyecek kadar hızlı oynandığını dile getirmektedir. Hem gözlemlerim 

hem de alanda elde ettiğim bilgilerle birlikte dansların hareket ve figürlerinde taklit edilen 

unsurlar arasında bu ritüellerden izler taşıdığı için bir benzerlik olabileceğini bir kez daha 

düşündüm. Bu çalışmada dansların semahla benzerliğine odaklanma sebebim, dansların dini 

ritüellerden koparak oluşabileceği ve hareketlerinde taklit edilen unsurları tespit etmektir.  

         Araştırmacının kendi kültüründe bir saha çalışması yapmasının hem avantajları hem de 

dezavantajları olabilmektedir. O kültürün içerisinde yer aldığın için farklı ama her zaman göz 

önünde olan kültürel bir olguyu veya pratiği gözden kaçırabilir; araştırma sonrasında emik ve 

etik bakış açısını sağlamakta zorluklar yaşayabilir. Ama aynı zamanda araştırma yaptığı alanı 
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tanıması, seçtiği konuyu daha öncesinde gözlemlemiş olması, grubun adetlerine, ritüellerine, 

inanç yapısına hâkim olduğu için araştırmaya daha kapsamlı bakabilir. Alanda kaynak kişilere 

daha kolay ulaşabilir ve daha rahat iletişim kurabilir. Hatta bazen kaynak kişiler içinde 

araştırmacının o gruptan birinin olmasının da avantajları olabilmektedir. Örneğin bu çalışmada 

gerçekleştirilen bir görüşme sırasında kaynak kişi A.A. bu konuyla ilgili şunları dile 

getirmektedir: “Senin de bu kültürden biri olman anlaşılabilmek için önemli tabi, yabancı biri 

olunca bazen istediğini tam anlatamıyorsun” (A.A. 1963). Bu anlamda ait olduğum grubun 

içerisinde araştırma yapmamın artı yönleri de bulunmaktadır. Alanda kaynak kişilere ulaşmak, 

görüşmelerin iki taraf için de rahat olması, kaynak kişiler tarafından çalışmamın desteklenmesi, 

fotoğraf ve video kayıtlarına kolayca ulaşabilmek açısında olumlu birçok yanı bulunmaktadır.  

        Bu çalışmada, belirlenen konu doğrultusunda ve araştırmanın sorunsalı bağlamında iki 

farklı literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, dansın çıkış noktası ve 

temeli sayılan oyun kavramına, kuramcıların oyun tanımlarına yer verilirken, devamında dansın 

doğuşu, kökeni hakkında bilgi verilip, yine dansın temelinde var olan “ayin, büyü ve ritüel” 

kavramları açıklanmıştır. Aynı zamanda bir performans olan dansların incelenmesine 

geçmeden önce “performans antropolojisi ve kültürel performans” kuramları kısaca 

açıklanmıştır. Devamında halk danslarının tanımı yapılıp, Türkiye’de halk dansları üzerine 

yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Son olarak da Türkiye’de halk dansları kavramının yerine 

kullanılan “halk oyunları mı? – folklor mu?” kullanımlarının tartışması yapılmıştır.   

         Çalışmanın ikinci bölümünde, dansların ait olduğu Karaşar Köyü’ne dair genel bilgilere 

yer verilmiştir. Göçmen bir topluluk oldukları ve bugünkü yerleşim alanına nereden göç 

ettikleri, Karaşar isminin kökeni hakkında bilgi verilip, köyün tarihi, ekonomisi, mimari yapısı, 

dini inancı ve ritüelleri aktarılmaya çalışılmıştır.  

           Çalışmanın üçüncü bölümünde ise alan çalışması yer almaktadır. Köyün yöresel halk 

dansları hakkında kısaca bilgi verildikten sonra Hakması ve Hoplama halk danslarının esas icra 

edildiği ve bir parçası olduğu eski köy düğün ritüeli aktarılmaya çalışılmıştır. Alanda yapılan, 

görüşmelerde elde edilen bilgiler dâhilinde Hakması ve Hoplama danslarının hareket ve 

figürleri, kıyafetleri, müzikleri görseller eşliğinde betimlenmeye çalışılmıştır. 1990’larda 

Karaşar Köyü ve Yardımlaşma Derneği tarafından kurulan “Karaşar Bayan Folklor Ekibi” nin 

ne amaçlı kurulduğu ve günümüzde bu dansları icra eden kadın dansçıların bu gruba katılma 

hikâyeleri onların ağzından aktarılmıştır. Sonrasında danslar icra, mekân ve zaman üzerinden 

ele alınarak; kim tarafından nerede, ne zaman icra edildiği, aktarım sürecine, kadın dansçıların 
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bu dansları nasıl öğrendiklerine ve günümüzde gelecek nesillere aktarmak için yaptıkları 

çalışmalara yer verilmiştir.  Son olarak da dansların hareket ve figürlerinde taklit edilen 

unsurların neler olabileceği üzerine değerlendirme yapılmıştır. 

 

ARAŞTIRMANIN KONUSU ve SORUNU: 

         Bu çalışmanın konusu, Karaşar Köyü’ne özgü olan Hoplama ve Hakması halk danslarının 

hareketleri, figürleri, kıyafetleri ve müziklerinin neler olduğu; bu dansların nerede, ne zaman, 

kimler tarafından icra edildiği ve dansların aktarım sürecinin araştırılmasıdır. Danslar 

performans bağlamında zaman, mekân ve icra üzerinden incelenirken; dansların hareket ve 

figürlerinde taklit edilen unsurlar tespit edilmeye çalışacaktır.  

         Toplu veya bireysel olarak icra edilen halk dansları, ait olduğu toplumun sevincini, 

öfkesini, ilişkilerini, dini inançlarını ve kültürel değerlerini yansıtmaktadır. Bu anlamda halk 

dansları araştırmak demek, ait olduğu toplumun yaşam biçimini, dünya görüşünü, bulunduğu 

coğrafyayı, maddi ve manevi kültürel değerlerini açıklamak demektir. Bu çalışma ile Hakması 

ve Hoplama halk danslarının hareketleri, figürleri toplumun kültürel değerleri, dini inanç ve 

ritüelleri kapsamında analiz edilmeye çalışılacaktır.  

         Araştırmanın alan çalışması, Ankara kent merkezinde yaşayan “Karaşar Bayanlar Folklor 

Ekibi” ne üye olan kadın dansçılarla yapılan derinlemesine görüşmelerden oluşmaktadır. Bu 

kapsamda görüşme yapılan kadınların bu dans ekibinden olması ve bu dansları günümüzde icra 

eden kadınlar olarak sınırlandırılmıştır. Dans ekibinin dışında eskiden düğün ritüellerinde 

dansların türkülerini seslendiren ve haliyle dansların en eski hallerini bilen V.N. (1935-Erkek) 

ile görüşme yapılmıştır.  

         Araştırmanın temel sorunu, Hakması ve Hoplama halk danslarının nerede, ne zaman, kim 

tarafından ve günümüzde kent ortamında bu geleneksel dansların nerede- nasıl icra edildiğidir. 

Bu sorunu açıklayabilmek için, dansların değişim ve dönüşüm süreci ele alınmıştır. Danslar 

zaman, mekân, icracı üzerinden eski ve şimdiki hallerinin karşılaştırılması yapılacaktır. Köyde 

kına gecesi ve düğünlerde icra edilen danslar, kent ortamında nerede ve zaman icra 

edilmektedir? Bu soru ile dansların değişimi ve dönüşümü üzerine odaklanılacaktır.   

         Tezin bir diğer sorunu ise, dansların hareket ve figürlerinde taklit edilen unsurların (doğa, 

hayvan veya dini ritüellerden figürler) neler olduğudur. Dans, insanın doğayı ve hayvanları 

taklit etmesiyle doğmuştur. Geleneksel danslar da sadece doğa ve hayvan figürleri ile değil; 
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aynı zamanda ait olduğu toplumun geleneklerinden, adetlerinden, dini inanç ve pratiklerinden 

izler taşımaktadır. Bu doğrultuda dansların hareket ve figürlerinde taklit edilen unsurların neler 

olabileceği üzerine bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.   

         Halk danslarının doğal ortamlarından sahneye taşınma süreci Selim Sırrı Tarcan’la 

başlayıp Cumhuriyet döneminde (1932-1951) Halkevlerinin sahnelenme çalışmaları ile devam 

etmiştir. Farklı yörelerden gelen dansçılar Ankara’daki Halkevi şenliklerinde ve millî 

bayramlarda icra edilmeye başlanmıştır. 1960’larda halk dansları kent ortamlarında öğretilmeye 

başlanmıştır. 1970’lere gelindiğinde ise hem okullarda hem derneklerde dansların öğretimi 

yaygınlaşmaya başlamıştır. İşte tam da bu noktada yani sahne süreci ile danslar değişime ve 

dönüşüme uğramıştır. “Geleneksel dansların sahneye taşınma sürecinde geçirdiği dönüşümün 

belirleyici unsurları olan düzen, incelik ve zarafet kriterlerine; seyirciye açık mizansenler, 

çizgisel kompozisyonlar, gösterişli sunumlar, yapısal katmanlar, tek biçimlilik, etkisi 

güçlendirilmiş hareketler ile virtüözite de eklenebilir” (Okdan, 2015: 330).  

         Kent ortamı ile sahneye taşınan geleneksel dansların ait oldukları toplumsal boyutundan 

ve sosyal-kültürel bağlamından çıkarak farklı zaman ve mekânlarda icra edilmesiyle de 

değişime maruz kalmıştır. Aynı zamanda sahnenin gerektirdiği bir takım unsurlar da danslarda 

değişime neden olmuştur. Bu unsurlardan biri, yörede bir zaman kaygısı olmadan icra edilen 

danslar sahnede belirli bir sürede başlayıp bitmesi gerekmektedir. Hatta bazı danslara figürler 

eklenip çıkarılmıştır. Sahnede kullanılan kostüm, makyaj, aksesuar ve dekorlar değişime neden 

olan faktörler arasındadır.  

        Kent ortamında icra edilmeye başlanan Hakması ve Hoplama halk dansları da değişime 

maruz kalmıştır. Kentleşmeyle birlikte düğün ritüelinden koparak açılışlarda, festivallerde 

sahnede icra edilmeye başlanmıştır. Araştırmada dansların genel özelliklerini yanı sıra 

danslarda meydana gelen değişim ve dönüşümlerde ele alınacaktır  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ: 

         Sözlü kültürün hâkim olduğu aktarım sürecinde kültürel değerlerimizi, yazıya geçirmek 

ve yaşatarak koruma altına almak, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz için oldukça önemlidir. 

Bu hassasiyetle çalışmanın temel amacı kaybolmaya yüz tutmuş Hakması ve Hoplama halk 

danslarını literatüre kazandırmaktır. Daha öncesinde bu halk dansları üzerine bir araştırma 
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yapılmamış olmasından dolayı dansların kostümü, müziği, hareket ve figürlerini yazıya 

geçirerek korunma altına alınması amaçlanmaktadır.  

        Çalışmanın diğer temel amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: 

● Dansların nerede ve kim tarafından icra edildiğinin araştırılması; 

● Geçmişten günümüze kadar dansların kuşaklar arası aktarımın nasıl gerçekleştirildiği 

sorusuna yanıt bulmak; 

●  Dansların hareket ve figürlerinde taklit edilen unsurların neler olduğunun tespit 

edilmesi; 

● Dansların ait olduğu toplumun dini inanç ve ritüelleri ile olan benzer ve farklı yönlerinin 

karşılaştırılması.  

        Bir Alevi-Bektaşi köyüne özgün olan halk danslarını gün yüzüne çıkarmak ve literatüre 

kazandırmak bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Hem kendi kültürümden bir unsurunun 

kaybolmasını önlemek ve hem de unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerler konusuna dikkat 

çekmek açısından bu çalışma önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda alan çalışması yaptığım 

dansçı kadınlar ve köy halkı için dansların korunmasını sağlamak adına aktarım konusunda 

farkındalık yaratması da bu tezin amaçlarından biridir.  

       Bu çalışmada sadece alanda elde edilen bilgilerle dansların genel özelliklerinin yazıya 

aktarılmasının yanı sıra; dansların hareket ve figürlerini ait olduğu toplumun diğer ritüelleri 

bağlamında birlikte analiz edilmesi çalışmayı özgünleştirmektedir.  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ:  

        Bilimsel araştırmalarda, 17. yüzyılın sonlarından itibaren egemen olmaya başlayan 

pozitivist yaklaşımlar, 20. yüzyıla kadar etkilerini sürdürmüştür. 20. yüzyılın başlarında 

bilimsel araştırmalarda yaşanan değişimle birlikte nesnel ve indirgemeci anlayış tartışılmaya 

başlanmıştır. Bu tartışmanın sonucunda bilimin sadece nesnel, evrensel ve genellenebilir bir 

bilgi üretme süreci olmadığı üzerine istişareler yapılmıştır. “Nitel araştırma, incelediği 

probleme ilişkin sorgulayıcı, yorumlayıcı ve problemin doğal ortamındaki biçimini anlama 

uğraşı içinde olan bir yöntemdir.” Tarihsel süreçte nitel araştırmaya “doğal olguları belirleme 

sürecinden hareketle ‘doğal araştırma’, probleme ilişkin araştırmacının öznel görüşlerini 

barındırması sebebiyle ‘yorumlayıcı araştırma’ ve bir konuyu belirli bir sosyal ortam içinde 
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derinlemesine incelenmesinden dolayı ‘alan araştırması’ gibi farklı isimler verilmiştir”. 

(Baltacı, 2019: 368-369).  

         “Nitel araştırmalar, varsayımlarla bireyler ve grupların bir sosyal ya da insan sorununa 

atfettikleri anlamlara değinen ve araştırma problemlerinin incelenmesini içeren yorumlayıcı/ 

kuramsal çerçevelerin kullanımı ile başlar” (Crewsell, 2013: 44). Nitel araştırma yöntemi 

sayısal verilerle değil, alanda elde edilen verileri kavramsallaştırarak analiz etmeyi ve 

yorumlamayı amaçlamaktadır.  Bu nedenle danslar üzerine yapılan alan araştırmasında elde 

edilen verileri yorumlamak ve analiz etmek için bu çalışmada “nitel araştırma” yöntemi 

kullanılmıştır. Alanda “gözlem ve derinlemesine görüşme” tekniklerinden yararlanılmıştır.  

         Araştırmaya başlama sürecim, literatür taramasından ziyade yine alanda başlamıştır. 

Konuya karar verdikten sonra “Karaşar Bayanlar Folklor Ekibi” ne üye olan dansçı kadınlara, 

Hakması ve Hoplama halk dansları üzerine bir araştırma yapacağımı ve bu konuda benimle 

görüşme yapmayı kabul edip etmeyeceklerinin bilgisini aldıktan sonra araştırmaya başladım. 

Bu pilot çalışmasını yapma sebebim, bu danslar üzerine bilgi edinebileceğim bir yazılı kaynak 

olmamasıdır. Bu araştırmada danslarda hakkında elde edilen tüm bilgiler sözlü kaynaklara 

aittir.  

         Bir görüşme Karaşar Köyü’nde yapılırken, diğer görüşmelerin tamamı Ankara kent 

merkezinde yaşayan dansçı kadınlarla yapılmıştır. Görüşmeler genellikle kadınların evinde ve 

Karaşar Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde gerçekleştirilmiştir. Gönüllü olarak görüşmeyi 

kabul eden kaynak kişilerin yazılı olarak onayı alındıktan sonra, öncesinde hazırlanan açık uçlu 

sorular yöneltilmiştir. Görüşme esnasında bu soru başlıklarına sadık kalınsa da standart soru 

cevap şeklinde bir görüşme yapılmamıştır. Her görüşme kendine özgün bir şekilde ilerlemiştir. 

Görüşmelerin tamamında ses kayıt cihazı kullanılmış ve gerekli görüldüğü zamanlarda kısa 

notlar da alınmıştır. Sonrasında bu konuşmalar dijital ortama aktarılmıştır.  

         Bu araştırma 2020 ve 2022 yılları arasında belirli aralıklarla yapılmıştır. İlk başta literatür 

taraması yapıldıktan sonra, alan çalışmasına başlanmıştır. Ancak 11.03.2020 tarihinde başlayan 

Covid-19 salgını ve yaşadığım sağlık problemlerimden dolayı bazı dönemlerde araştırmaya ara 

verilmiştir. Özellikle yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık bir yıl kadar (2020-2021) bir 

süre alanda araştırma yapmak mümkün olmamıştır. Covid-19 salgını bu araştırmayı iki konuda 

olumsuz etkilemiştir. Birincisi uzun bir süre kaynak kişilerle görüşme sağlanamamış ve bir 

araya gelinememiştir. İkincisi, araştırma sürecinde gözlem yapmak, öncesine planlandığı 

ölçüde gerçekleşememiştir. Covid-19 salgınından dolayı toplu sosyal faaliyetlere gelen 
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yasaklardan dolayı kadın dansçılar uzun bir süre bir araya gelememiştir.  Bu süreçte kadınlar 

yaklaşık bir buçuk yıl dans edememişlerdir. Aynı zamanda dansların aktarımı için gençlere 

öğretmek amaçlı başlanan eğitim sürecine de ara verilmek zorunda kalınmıştır. 

         Alan araştırmasının sonunda, nitel araştırmanın yönteminin ön gördüğü gibi alanda elde 

edilen bilgiler, kavramsallaştırılarak, analiz edilip, tarafsızca değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

        Metin içerisinde kaynak kişilerin alıntılarına yer verilirken bir karışıklık olmaması ve 

bilginin kime ait olduğunu göstermek amaçlı: “Kaynak kişinin ad ve soyadının baş harfi- 

doğum yılı” şeklinde yazılmıştır. Kaynak kişilerin, kişisel bilgilerine kısaca hem metin 

içerisinde hem de sözlü kaynaklarda yer verilmiştir. 
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 BİRİNCİ BÖLÜM: KAVRAMSAL ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

1. 1. Dansın Kökeni: Oyundan Dansa  

         Dans, tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar bütün medeniyetlerde görülen bir sanat 

eylemidir. Dans ilk toplumlardan modern toplumlara kadar, her toplumda yaşayan varlığını 

devam ettiren, insanlığın ortak dilidir. Dans, oluşumuna göre sürekli değişen ve gelişen 

uluslararası bir sanattır ve bundan dolayı farklı tanımlara sahiptir (Şengül, Dursun, 2016: 78). 

         Kaynaklara göre dansın nerede ve ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmese de kökeni 

insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. İlk insanların en büyük mücadelesi hayatta 

kalabilmektedir. Bunun için temel ihtiyaçlarını (beslenme, barınma vb.) karşılamaya, evrende 

olup bitenleri anlamaya, doğaya uyum sağlamaya ve çevresiyle iletişim kurmaya çalışmışlardır. 

Bütün bunları yapabilmek için ilk önce taklit etmeyi keşfetmişlerdir. İnsanlar, doğada olup 

bitenleri taklit ederek, deneyimleyerek belirli ses ve hareket kalıpları ile çevresiyle iletişim 

kurmaya başlamıştır. Bu ses ve ritmik hareketler ilk insandan günümüze kadar gelen dansın ilk 

halidir diyebiliriz. 

         İnsanların doğayı taklit etmesiyle başladığı kabul edilen dans, zamanla Tanrı’ya yalvarma 

ve dua etme aracı olarak ayin veya ritüellerde dinsel, büyüsel amaçlı icra edilmeye başlanmıştır 

(Eroğlu, 2017: 216). Kesin bilgiler olmamakla birlikte dansın doğuşu ve kökeni üzerine çok 

fazla görüş vardır. Genellikle dansın kökeni, iletişime, dinsel-büyüsel tapınmalara, oyunlara ve 

ritüellere dayandırılmaktadır (Kurt, 2007: 4). İnsanın oyunculuk dürtüsüyle dünyaya geldiğini 

savunana Johan Huizinga, kültürden önce oyunun var olduğunu vurgulayarak dansın kökenini 

de “oyun”a dayandırmaktadır. Huizinga’ya göre dinsel, büyüsel, kutsal veya eğlenme amaçlı 

yapılan bütün danslar oyun kökenlidir. Dansı bir oyun türü olarak ele alan Huizinga oyun ve 

dans arsındaki ilişkiyi kısaca şöyle açıklar: “ dans kelimenin tam anlamıyla, en mükemmel 

oyundur” (2018:221). 

         Türker Eroğlu da Huizinga’nın oyun ve kültür teorisinden yola çıkarak, dansı oyunun 

temel bir öğesi olarak görür ve kültürün bir parçası olan oyun ve dans arasındaki ilişkiyi şöyle 

açıklamaktadır: 

“Kültürün doğuşunda oyun, oyunun şekillenmesinde ise dans temel öğedir. İnsanoğlu 

diğer oyunları gerçekleştirmeden önce dansla tanışmıştır. Bu nedenle kültürün en temel 

ve önemli öğesi; oyunun en temel ve önemli öğesi olan danstır” (Eroğlu, 2010). 
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         Oyunun önemli ve de özel bir parçasını oluşturan dans, insanın kültürünü, duygu ve 

düşünlerini yansıtırken; halk dansları ise geçmişle bugün arasında bağ kuran, nesiller arası 

aktarımı sağlayan genellikle dinsel-büyüsel temelli olan danslardır. Oyun ve dans arasındaki 

ilişki oldukça karmaşıktır. Bundan dolayı dans ve halk dansları tanımına geçmeden önce oyun 

literatürüne yer vermek faydalı olacaktır (Beşirli ve Ekiyor: 2021: 133). 

         Oyun, sadece çocukların ve yetişkinlerin boş zamanlarını değerlendirdiği, eğlendiği veya 

rahatladığı bir alandan ibaret değildir. Oyun, aynı zamanda insanın çevresiyle iletişime geçtiği 

günden beri var olan tıpkı dans gibi bir ifade ve iletişim biçimidir. İnsanlar geçmişte 

duygularını, düşüncelerini aktarabilmek ve iletişim becerilerini geliştirebilmek için doğayı 

taklit ederek belirli ses ve hareket kalıpları oluşturmuşlardır. Öğrenme veya deneyim yoluyla 

oluşan, iletişimi sağlayan bu ses ve hareket kalıpları ‘oyun’ biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu 

doğrultuda oyun insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır diyebiliriz ve arkeolojik buluntular 

da bu durumu kanıtlar niteliktedir. Örneğin British Museum’da yer alan İÖ 800 yılına ait pişmiş 

topraktan yapılan bir heykel, iki kızın âşıkla oynadığı oyunu betimlemektedir. Eski Mısır’da 

Orta Krallık dönemine ait duvar resimlerinde, oyun tahtası ve üzerinde oynanan oyunlar, 

sıçrama oyunları, başkaca oyunlar yer almaktadır. Yine Eski Mısır’da Ak-hor mezarının bir 

duvar resminde iki Mısırlı kızın el vuruşma oyunu oynadığı resmedilmektedir (And, 2012: 42). 

         Araştırmacılar insanı, insanın kökenini, özelliklerini, niteliklerini anlamak ve 

açıklamak için yıllarca incelemelerde, tespitlerde bulunmuşlardır. Bunun sonuncunda farklı 

çalışma alanları ortaya çıkmıştır. “ Aristoteles ve Heredot ile başlayan antropoloji ( insan 

bilim) çalışmaları, insanın vasıfları, özellikleri üzerine de yoğunlaşmış… K. V. Line insan 

için ‘Homo Sapiens’ adını kullanmış, E. B. Tylor ve Max Scheller de insana ‘Homo Faber’ 

özel adını vermiştir” (Eroğlu, 1994: 12). Bu iki çalışmaya ek olarak oyunu bir kültür olgusu 

olarak ele alan ve inceleyen Johan Huizinga’da insanı ‘Homu Ludens’ yani ‘oyuncu insan’ 

olarak adlandırmıştır.  

         Huizinga’ya göre oyun, kültürden çok daha eskidir ve hatta kültürün temelinde oyun 

vardır. Huizinga, oyunu kültürel olgu ve toplumsal yapı olarak ele alsa da oyunun ortaya 

çıkışında, oluşumunda insanın temel bir katkısının olmadığının altını çizerek, oyunu 

rasyonel ilişki üzerinden açıklamamaktadır. Huizinga’ya göre oyun, sadece insanlara özgü 

değil aynı zamanda hayvanlar âlemini de kapsamaktadır. Bundan dolayı Huizinga, oyunu 

akla dayandırmaz ve akılla tanımlamaz (2006: 16). 
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          Huizinga, “Homo Ludens” adlı çalışmasında oyunun fiziksel ve biyolojik boyutuyla 

sınırlı olmadığını, aksine eyleme anlam katarak zengin bir işleve sahip olduğunun altını 

çizmektedir. İnsan kolektif hayatta iletişim kurabilmek ve bu hayatı devam ettirebilmek için 

bir düzen kurar. Huizinga bu düzeni oluşturan hukuk, savaş, müsabaka, dans, sanat gibi 

olguların ve özellikle kültürün oluşumunda oyunun belirleyici bir faktör olduğunu savunur, 

hatta kültürün başından itibaren bir oyun biçiminde olduğunu vurgulayarak oyunu şöyle 

tanımlamaktadır:  

“Her oyun, her şeyden önce gönüllü bir eylemdir. Emirlere bağlı oyun, oyun değildir. 

Olsa olsa oyunun zorunlu bir temsili olabilir… Olağan hayatın dışında yer aldığı 

hissedilen, özgür ve “kurmaca” ama yine de oyuncuyu tamamen içine çekme 

yeteneğine sahip bir eylem” (2006: 24- 31). 

         Oyun, hem kültürün bir parçası hem de aktarıcısıdır. “Oyun ve Bugü” adlı çalışmasında 

Metin And, oyunun aktarıcılığından bahsetmektedir. Antropolog Edward Tylor’ın kültürü 

incelerken oyunların kültür hakkında ipucu verdiğini anlayan ilk kişidir. And’da eski 

çağlardaki dinleri, dilleri, ritüelleri, inançları ve gündelik yaşantılar hakkında bilgi edinmek 

için oyunların zengin bir kaynak olduğunun altını çizerek oyunu şöyle tanımlamaktadır: 

“Kimine göre oyun, enerji fazlasını atmak; kimine göre, benzetmece içgüdüsünü 

doyurmak; kimine göre ise boşalma gereksinimini karşılamaktır. Bir kurama göre 

oyun genç yaratıkları (insan ya da hayvan) ilerde yaşamın gerektirdiği ciddi iş ve 

uğraşlara hazırlamak, yetiştirmek içindir. Bir başka ilkeye göre oyunda doğuştan bir 

yeteneği geliştirme itkisi ya da üstün gelme ve yarışma isteği, yitik enerjiyi tek yönlü 

canlılıkla, eylemle onarma vb. gibi itkiler bulunmaktadır” (2012: 27-28) . 

         Türker Eroğlu, oyunun, insan hayatının her safhasında bulunduğunu iddia etmekte ve 

insan hayatını bir oyuna benzetmektedir. Çünkü insan içinde doğmuş ve büyümüş olduğu 

toplumun kültürüne göre yaşamaktadır. Çocuklukta, gençlikte, öğrencilikte, ebeveynlikte vs. 

toplumun belirlemiş olduğu görevleri ve statüleri üstlenerek görevlerini yerine getirmektedir. 

Bu bir yerde rol yapmaktır ve insan hayatı boyunca bir oyunun içerisinde rol yaptığını 

düşünebilmektedir (1994: 17). Eroğlu, bu bağlamda oyunu şöyle tanımlamaktadır: 

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

töre ve törenlere dayanan; toplumların kültür yapılarına göre şekillenen ve toplumdan 

topluma farklılık gösteren; yer ve zaman bakımından günlük hayattan farklı; isteğe 

bağlı, gönüllü, hür hareketlerdir” (1994: 18).  
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        Oyunu nitelikleri açısından sınıflandıran ve tanımlayan önemli araştırmacılardan biri de 

Roger Callious’tur. Callious, “Man, Play And Games” adlı çalışmasında oyunu analiz eder ve 

sınıflandırmadan önce oyunun altı temel özelliği üzerinde durmaktadır. Sırasıyla bu 

özellikler: Özgürlük; tamamen isteğe bağlıdır. Belirsizlik; oyun önceden belli değildir. 

Verimsizlik; oyunda illa üretim söz konusu değildir. Kurallarla Yönetilmek; gerçek hayatın 

değil oyunun kuralları geçerlidir. –Mış Gibi Yapmak; doğaçlama halinde olmaktı. Callious, 

oyunun temel özelliklerini açıkladıktan sonra oyunları dört kategoride sınıflandırmıştır. 

Bunlar: Agon: Yarışmalı oyunlardır. Fiziksel (spor) ve zihinsel (spor) olmak üzere iki faklı 

oyun tipi bulunmaktadır. Futbol ve satranç oyunları bu kategoriye örnektir. Alea: Şans 

oyunlarıdır. Rulet, zar oyunları, yazı tura, piyango bu oyun tipine örnektir. Mimicry: Taklit 

oyunlarıdır. Hayali bir karakter yaratılır veya var olan kahramanlar taklit edilir. İlinix: 

Heyecan verici, vertigo hissi uyandıran oyunlardır. Burada amaç bir süreliğine insanın 

dengesini kaybetmesi ve bundan keyif almasıdır (2001: 23-24). 

         Oyunun neliği ve özellikleri üzerine çalışan önemli araştırmacılardan Pertev Nail 

Boratav “100 Soruda Türk Folkloru” adlı kitabında oyunu halkbilimsel çerçevede hem 

çocukların hem de büyüklerin gün içerisindeki stres ve kaygıdan uzaklaşmak amacıyla boş 

zamanlarında herhangi bir sorumluluk veya zorunluluk hissetmeden sadece eğlenmeyi 

sağlayan bir eylem olarak tanımlamaktadır (2013: 267). 

         Boratav, oyunu tanımladıktan sonra toplumbilimi perspektifinde oyunun niteliklerini 

açıklayarak, oyunları sınıflandırmıştır. Sınıflandırma sisteminin ilk aşamasında, her oyunda, 

oyuncu veya oyuncuların özellikle davranışları ve oyun sürecinde başarılı işler içinde baskın 

olanın, oyuna temel niteliği verdiğinin altını çizmektedir: 

1. “Büyü, töre, kader olguları ile şartlanan davranışlar, taklitler sanat yaratmaları; 

2. Vücut gücüne ve becerisine dayanan davranışlar; 

3. Zihin gücüne ve becerisine dayanan davranışlar… 

4. Katışımlı oyunlar. Bir oyundaki davranışlardan birinin veya ötekinin üstünlüğü 

kestirilemezse, yani iki davranış, iki işlem aynı önemde olursa, oyunu ‘katışımlı’ 

oyunlar kümesine koyuyoruz (2013: 270). 

           And, oyunları isimlerine, amaçlarına, işlevlerine, oyunda kullanılan araç ve gereçleri 

baz alarak, oyunları şöyle sınıflandırmıştır:  

A) Aşık oyunları 

B) Yüzük oyunları 
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C) Top oyunları 

D) Değnek oyunları 

E) Taş ve gülle oyunları 

F) Koşma- kovalama- kurtarama- zor kullanma oyunları 

G) Atlama- sıçrama- oranlama oyunları 

H) Saklama- saklanma- oranlama oyunları 

İ) Dilsiz- şaşırtma- şaka oyunları 

J) Dramatik nitelikte- büyüsel törensel oyunlar 

K) Çeşitli oyunlar (2012: 239). 

         Toplumlar, bedensel devinim ile ait oldukları kültürlerini ifade ederler ve oyun 

eyleminin hemen hemen hepsinde devinim söz konusudur. Aynı zamanda devinim oyun 

kavramının önemli bir ögesidir. İnsan oyun oynarken yaratıcılığını keşfederken sadece o anı 

yaşar. Dans ederken de insanlar dansa odaklanıp sadece o anı yaşarlar. Aslında oyunda dans 

da bir devinim aracıdır (Güney- Adıgüzel, 2013: 4). Bu anlamda: “Dans, insanın oyun 

içgüdüsü ile birlikte kültürü içinde yoğrularak, çağlar boyunca değişip dönüşerek günümüze 

kadar varlığını sürdürmeye devam etmiştir” (Cantekin, 2011: 17). 

         Anatole Chujoy, dansın ortaya çıkışını insanlığın ortaya çıkışı ile bir tutarak açıklamaya 

çalışır. Chujoy’a göre ilk insanlar birbirleri ile iletişim kurmak için gerçekleştirdikleri beden 

hareketleriyle dansı yaratmışlardır. İlk insanlar hem duygu ve düşüncelerini ifade etmek hem 

de gece-gündüz, doğum-ölüm, hastalık, doğal afetler gibi anlamlandırmadığı, çözemediği 

olaylar karşısında bedenini hareket ettirmiştir… Bu anlamda “Dans insanın yaşam 

mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır” (Akt: Hatipoğlu, 2019:8).  

         Dans kültürel bir eylemdir. Dansta yer alan simgeler, semboller, davranış kalıpları, 

kıyafetler, dansın gerçekleştirildiği mekân ve dans kuralları o toplumun geleneğini, göreneğini, 

yaşam tarzını yansıtmaktadır. Dans, gelecek nesillere aktarım yaparak, geleneğin devamını da 

sağlamaktadır. Kültür bağlamında dansı şöyle tanımlayabiliriz; dans, insanın bedeninin 

belirlenmiş zaman diliminde ve mekânda kültürel değerleri simgeleyen bedensel hareketlerden 

oluşmaktadır (Aydın ve Emiroğlu, 2009: 204).  

         Günümüzde dans, sadece eğlenme amaçlı yapılan bir sosyal faaliyet değil, toplumun 

kültürüyle şekillenen, gelişen ve değişen bir sanat dalıdır. Kültürün içerisindeki tüm semboller 

ve motifler dansa dönüşebilir. Bu bağlamda dans, kültürün bir ürünüdür diyebiliriz (Akt: 

Hatipoğlu, 2019: 5). 
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         Sosyal antropoloji, maddi kültür, etnotarih, dans antropolojisi üzerine araştırmalar yapan 

Adrienne L. Keappler,  dansı müzik veya bir şiir eşliğinde, estetik görünüşleri olan hareketlerin 

göze ve kulağa hitap eden; toplumun sosyal ve dinsel içeriklerini taşıyan, eğlence veya dini 

amaçlı icra edilen iletişimi sağlayan “kültürel anlayışın sembolü” olarak tanımlamaktadır. 

Dansın belirli yer ve zaman içerisinde gerçekleştirilen, “sosyal ilişkilerin görsel manifestolarını 

taşıyan, anlam içeren” kültürel bir form olduğunu vurgulayarak, dansı icra etme sürecinin, 

kültürel bir form üretimi kadar önemli olduğunun altını çizmektedir (2006: 406). 

         Keappler, içinde bulunduğu topluma özgü ve yerel olan dansın uluslararası bir dil olduğu 

görüşünün kabul etmemekte aksine bunun yanlış olduğunu dile getirmektedir. Keappler’a göre 

kendine özgü gelenek ve kültürleri barındıran dansların, o kültürün, geleneksel değerlerinin 

bilinmeden dansın anlaşılmayacağını ve bundan dolayı da dansın evrensel bir dil 

oluşturamayacağı görüşündedir. Herhangi bir kültüre ait bir dans, farklı seyirciler tarafından 

farklı yorumlanmaktadır. Bundan dolayı geçmişte birçok kişinin yaptığı gibi dansın uluslararası 

bir dil olduğunu iddia etmek doğru bir tutum değildir (2006: 408-409). 

         Keappler’a göre dansın grameri, dil grameri gibi olmalıdır. İlk olarak dansın hareketleri 

(hareket iletişimi taklitsel olabilir) ve söz dizimi öğrenilmelidir ki daha sonrasında 

kültürlerarası boyutta bu hareketler tanımlanabilir. Dans belirli bir yer ve zaman içerisinde 

insan vücudunun ustalıkla kullanabildiği bir sürecin sonucunda oluşan kültürel bir formdur. 

Şiirde kelimeler ne kadar önemliyse, dansta da figürlerin tarzı, aynı şekilde ve aynı anda olması 

o kadar önemlidir (2006: 408-409). 

        Dans psikolojik bir eylemdir. Her ne sebeple icra edilse de insanın ruhsal durumunu dışa 

vuran ve çoğu zaman insanı motive eden, iyi hissettiren eylemlerdir. Hem ayin, tören, ritüel, 

festival sırasında gerçekleştirilen hem de eğlenme amaçlı gerçekleştirilen danslar, insanı 

psikolojik yönden olumlu etkilemektedir. Belirli bir amaçla veya sadece eğlenme amacıyla 

kendine özgü bir mekânda icra edilen danslar, bireysel veya toplumsal rahatlamaya, stres 

atmaya yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı dansı psikolojik bir eylem olarak kabul edebiliriz.  

Örnek, “Etnoloji Sözlüğü”nde dansın psikolojik boyutunu ele alarak, dansı şöyle 

tanımlamaktadır: “Dans, insanın, ruhsal durumunu bir takım bedensel hareketlerle ifade etmesi 

açığa vurması” dır (1971: 63). 

       Koçkar, dansın, fiziksel oluşumunda çocukluk dönemi ile ilk insanların hareketlerinin 

ortaya çıkmasında içgüdüsel etkinin aynı olduğunu vurgulamaktadır.  İnsan, doğası gereği 

genelde duygularını beden diliyle ifade etmektedir. Mutlu olduğunda el çırparak, zıplayarak 
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sevincini; üzgün ve sinirli olduğunda kaşlarını çatarak, ağlayarak, bağırarak da kızgınlığını ve 

mutsuzluğunu ifade etmektedir (1998: 7). 

         Eroğlu, dansın ritmik, hareket, müzik, din ve büyüyle olan bağlantılarını göz önünde 

bulundurarak kapsamlı bir şekilde dansı; kökeni itibariyle “majik ve kültik” yani büyüsel ve 

tapınma ile bağlantılı olan çağlar boyunca insanın duygularını ritmik hareketlerle dışa vurması 

olarak tanımlamaktadır (1994: 24).      

         “İnsan bedeni hareket için tasarlanmıştır.” diye ifade eden Ted Andwers, hareketi ve dansı 

nefes almak kadar doğal ve önemli bulmaktadır. Dans ve hareket, hayatımızı iyileştirir, 

dengeler, enerji verir. Dansların tamamı vücut hareketlerinden oluşmaktadır ve bundan dolayı 

herkesin kendine özgü vücut hareketleri bulunmaktadır. Evrendeki her canlı dans etmektedir. 

Bitkiler, rüzgârın esintisiyle ritmik bir şekilde rüzgârda sallanarak dans ederler, bütün hayvanlar 

sinirlendiklerinde, üzüldüklerinde, mutlu olduklarında dans ederler. İnsan bedeninin hareket 

için tasarlandığını ifade eden Andwers, dansı şöyle tanımlamaktadır:  

“Dans etmek; bedeni ruh ile birleştiren, bedensel hareketlerdir. Bilinçli enerjinin 

oluşumunun yanı sıra, bilinçsiz enerjinin de oluşumunun da sebebidir. Dans etmek 

vücutta elektiriksel değişimler meydana getirir, böylece belirli bilinç durumları 

oluşturur. Büyüsel Dansı uygularken gerçek enerjileri harekete geçirmek için amaçlı 

fiziksel davranışlar sergileriz” (Andwers, 2002: 11-61). 

          Gürbüz Aktaş, birden fazla tanımı olan dansı bu tanımların ortak noktalarını tespit eder 

ve bunları sentezleyerek dansı şöyle tanımlamaktadır:  

“Dans, insanın kendi duygu ve düşüncelerini anlatabilmesi ve yaşadığı toplumla kültürel 

bir iletişim kurabilmesi için, estetik, melodik ve ritmik özelliğe sahip hareketlerle 

yaptığı bedensel davranışların meydana getirdiği bir olgudur”(2014: 3). 

         İnsan yaşamı boyunca sürekli olarak olgu ve olayları sınıflandırmakla meşguldür. Hayatı 

boyunca yaşadığı her şeyi ayrı çekmecelere yerleştirmektedir ve bunu çoğu zaman bilinç dışı 

yapmaktadır (Royce, 2003: 165). Toplumların kültürel değerleri değişip, dönüştükçe dans 

anlayışlarının da değiştiğini dile getiren, Eroğlu dans türlerini üç farklı kategoride 

sınıflandırmaktadır:  

A) Dini Danslar: Doğa olaylarını, hayvanları taklit etmek, hastalıklara şifa 

bulmak ve doğaüstü güçleri kutsamak amaçlı yapılan danslardır. 

B) Sosyal Danslar: Geçiş ritlerinde yapılan danslardır.  
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C) Eğlence Dansları: Sadece eğlenme amaçlı ve güzel bedensel hareketleri 

sergilemek amaçlı yapılan danslardır (1994: 25). 

         Dansı, en eski anlatım biçimi ve iletişim aracı olarak gören Berna Kurt, dansları 

konularına göre üç grupta sınıflandırmaktadır: 

A) Dini Dansları ve Büyüsel Dansları: İnsanın anlamlandıramadığı, boyun 

eğmek durumunda kaldığı ve gücünün yetmediği olayları denetim altına 

almak amacıyla ve isteklerini ifade edebilmek ve somutlaştırmak adına el ve 

kollarını hareket ettirmiştir. İşte bu hareketler zamanla törensel bir hale 

gelmiştir. Kurt, dinsel ve büyüsel dansları da kendi içinde sınıflandırmıştır:  

● İnsanın temel kaygılarının anlatımı olarak dans: Av dansları, yağmur 

dansları, tapınma dansları, ateş dansları… vs.  

● Yaşamın çeşitli evrelerini kutsayan danslar: Doğum, ölüm, evlenme. 

● Esriklik (trans) dansları: Ayinlerin bir parçası olan danslar: Şaman 

Dansı. 

B) Eğlence Dansları: “Toplumsal düzen değiştikçe, büyü amaçlı dansın temel 

işlevi dans edenin haz alması haline gelir. Toplu olarak yapılan dansların 

tümü (halk dansları, balo dansları, salon dansları… vb.) bu sınıflandırmaya 

girer.” 

C) Gösteri Danslar: “Gösteri danslarının içeriği dinsel ya da din dışı olabilir. 

Genellikle şölenlerde ilgi çekme amaçlı olarak sahnelenir. Eğlence dansları 

ya da halk dansları da zamanla gösteri dansına dönüşebilir (Kurt, 2007: 5-6). 

 

        June Layson dansı, işlev ve bağlamlarına göre “geleneksel ve sosyal danslar” olmak üzere 

iki grupta da sınıflandırılmaktadır. Geleneksel danslar genellikle törensel ve kutsama amaçlı 

yapılırken, sosyal danslar ise sadece eğlenme amaçlı yapılan danslardır. (Lansdale, 

Layson:2006: 8) 

         Aktaş ise dansları toplumlarda icra edilme nedenlerini ve o toplum içindeki işlevlerine 

göre incelemek, sınıflandırmak gerektiğini vurgulamaktadır. Büyüsel, dinsel, geleneksel, spor 

ve sosyal amaçlı yapılan danslar toplumların kültürel değerlerine göre özgü farklıdır. Örneğin 

bir toplumda cenaze törenlerinde geleneksel olarak dans edilirken başka toplumlarda bu 

günlerde matem tutulmaktadır. Sanatsal ve sosyal danslar dışında kalan dansların birçoğunun 

geleneksel danslar olduğunu dile getiren Aktaş, dansları şöyle sınıflandırmaktadır:  
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1.) Geleneksel Danslar: 

a.) Dini Danslar (Tanrı’ya yalvarma, Tanrı’yla bütünleşme)  

b.) Büyüsel Danslar 

c.) Törensel Danslar (Doğum, evlenme, ölüm, savaşa veya ava hazırlık)  

d.) Taklidi Danslar ( Doğanın ve insanın taklit edildiği danslar)  

2.) Sosyal Danslar: 

a.) Salon Dansları 

b.) Sportif Amaçlı Danslar 

3.) Sanatsal Danslar: 

a.) Bale 

b.) Modern Danslar 

c.) Caz Dans (2104: 6) 

 

          Dans, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar doğrudan veya dolaylı olarak ritüellere, 

dinsel ve büyüsel ayinlere, mitolojik ve efsanevi hikâyelere dayalı olarak şekillenmiş; belirli 

bir mekânda ve düzende gerçekleştirilen ritmik hareketler olarak tanımlayabiliriz. Dansa 

geçmişten günümüze kadar çeşitli anlamlar yüklenerek biçimsel ve kavramsal anlamda 

değişmiş ve de gelişmiştir… Dansı tanımlamak için sadece beden hareketlerini değil, bu 

hareketlerin amacını, anlamlarını temelinde yatan ritüel ve ayinsel törenleri göz önünde 

bulundurmak gerekir. Dans sadece hareketten ibaret değildir, ait olduğu kültüre ve döneme 

göre bir amacı olan eylemlerdir (Zenbilici ve Çetin, 2018: 266). İcra edilen ve bir amacı olan 

ilk danslar din ve büyüyle iç içedir ve temelinde dinsel öğeleri barındırmaktadır. Özellikle 

doğada anlaşılmayan durumlar, kontrol edilemeyen olaylar karşısında, avlanmada başarılı 

olmak için, yaşadığı kabileye veya topluluğa ait olma duygusunu hissetmek, paylaşmak ve 

sosyalleşmek için dansa başvurulmuştur. 

 

1.2. Dansın Ritüel ve Ayinle İlişkisi  

          Dans, insanların iletişim kurması, ruhen, bedenen rahatlamayı sağlaması amacıyla icra 

ediliyor olsa da eski dönemlerde gerçekleştirilen dansların büyük bir çoğunluğu dinsel ve 

büyüseldir. Evlenme, doğum ve ölüm törenlerinde, savaşlarda, avlanma öncesinde, ekin 

zamanlarında dinsel ve büyüsel içerikli danslar çok yaygındır (Örnek, 1995: 181). Sedat Veyis 

Örnek, dansın doğuşunu ve işlevini şöyle açıklamaktadır: 
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“Sanatın en eski belirtisi danstır. İnsanın ilk aracı sayılan bedenle anlatım olanağına 

kavuşan dans, ruhsal durumların ve gerilimlerin devinime dönüşen bir boşalımıdır. 

Başlangıçta bireysel ve profan bir gereksinmeden doğan dans, giderek toplumsal ve 

dinsel bir karaktere dönüşmüştür. (Dittmer, s, 121). İlkellerde dans genel çizgisiyle 

dinsel ve büyüsel bir karakterdedir. Dans hayatın bütün önemli dönemlerine eşlik 

eder. Doğumda, erginleme törelerinde, evelenmede ve ölümde dinsel büyüsel özlü 

danslar yapılır. Savaşla, avla, totomle, bollukla, ölümle, mitlerle ilgili danslar çok 

yaygındır” (1995: 181).  

         Dans, başlangıçta hem iletişimsel hem de ayin ve büyü temelli olarak icra edilmiştir. İlk 

insanlar, doğada anlayamadığı ve açıklayamadığı olayları ve nesneleri doğaüstü güçlerle 

açıklamaya çalışmışlardır. Bu doğrultuda insan bilincini soyutlama yeteneğini geliştirerek, 

çeşitli olayları ve nesneleri kutsallaştırmışlardır. Ardından kutsal olduğunu kabul ettikleri, 

saygı duydukları nesneler için ayin ve büyüsel içerikli tapınmalar ortaya çıkmıştır. Zamanla 

bu tapınmalar ritüelistik törenlere dönüşmüştür. O dönemlerde bu törenler tarım zamanı 

(tohum ekimi, hasat ve harman zamanı) avlanma öncesi ve av sırasında, savaş, doğa olayları 

(yağmur, kar, deprem, sel felaketleri vb.) ve evlenme gibi zamanlarda gerçekleştirilmiştir. 

Büyüsel, ayinsel içerikli ilk danslar bu törenlerde görülmektedir (Koçkar, 1998: 7). 

          Dansın, tarih içerisindeki kültürel ve inançsal değişimini, ayin ve büyü ile olan ilişkisini 

anlamak için arketip törenlerde icra edilen dansları incelemek gerekir. Dans insanlığın 

doğuşuyla birlikte var olan ve amacı olan kültürel bir eylemdir. Her topluma, kabileye özgü 

olan kültürün ve kültürel birlikteliğin oluşumunu etkileyen önemli faktörlerden biri de inanç 

sistemidir. Bu inanç sisteminden doğan kutsal eylemler çoğunlukla ayin ve büyü içerikli 

danslardır. Toplumlar kaos ortamından kurtulmak, korunmak ve bir düzen kurmak için dini 

pratiklere ve büyüsel işlemlere başvurarak belirli dönemlerde tekrar edilen kurallı ve simgesel 

hareketler kutsal eylemlerin (dansın) temelini oluşturmaktadır (Teber, 2001: 24-25). 

         Sibel Özbudun, Çatalhöyük’teki kült binaların duvarlarında yer alan resimlerden yola 

çıkarak, Neolitik kültürlerde gerçekleştirilen müzikli, danslı ayinler üzerine bir değerlendirme 

yapmıştır. Özbudun’a göre neolitik dönemlerde din sadece bir ata kültü değil, aynı zamanda 

öngörülemez doğa koşullarını tahmin edebilmek, olumsuz doğa koşullarından korunabilmek 

amacıyla; doğa olaylarını denetleyebileceğini düşündüğü çeşitli ritüeller ve çalgılı danslı 

ayinler ile kendilerini, ürünlerini güvence altına almaya çalıştıklarında dansın önemli bir 

işlevi bulunmaktadır (1997: 49-50). 
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          Dansın büyü ve ayinle olan ilişkisine geçmeden önce kısaca bu kavramları açıklamak 

faydalı olacaktır. Conrad Philip Kottak, ayini ve ayinin doğasını şöyle açıklamaktadır: 

Ayinler, insanların kutsal kabul ettikleri mekânlarda, belirli zamanlarda uyguladıkları stilize 

edilmiş, biçimsel, tekrar edilen ve klişeleştirilmiş toplumsal eylemlerdir. Ayinler sırasında 

icra edilen kalıplaşmış hareketler ait oldukları toplumların gelenekleri hakkında bilgi 

sunmaktadırlar. Yıllar boyunca nesilden nesle aktarılan ayinler toplumların değerlerin ve 

duyguların eyleme çevrilmiş halidir (2002: 472). 

        Özbudun, ayinin insan soyunun, Homo Sapines türüne evrildiği günden beri var 

olduğunu dile getirmektedir. Tarih öncesi dönemlerde av hayvanlarının çoğalması, avın 

başarılı olması, ekinlerin bereketli olması, cinsellik ve ölüm için yapılan özel uygulamaların 

ayinin varlığına işaret ettiğini öne sürmektedir. Özbudun, “Ayinden Törene” adlı kitabında, 

toplumbilimlerinde ayin, ayin-tören yaklaşımına, ayin ve töreninin vazgeçilmez oluşuna, ayin 

ile tören arasındaki farklılıklara değinerek; ayinleri, siyasal iktidarların biçimlenmesi ve 

kurumlaşma süreci içinde ele alarak incelemiştir. Özbudun ayini, insanın doğaüstü güçleri 

anlamlandırarak, yaşam için geçerli koşulların oluşması ve çevreyle uyum içerisinde 

olabilmek için yapılan kalıplaşmış davranışlar bütünü olarak tanımlamaktadır (1997: 11-107).  

          Ayinler, gözlem ve taklit yoluyla öğrenilmiş veya öğretilmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan 

kurallı ve simgesel davranış kalıplarıdır. Yukarıda yapılan tanımlamalarda da açıklandığı gibi 

ayinler, toplum varlığını devam ettirebilmek, beslenme için verimliliği arttırmak, korunmak 

yani kısacası yaşamı kolaylaştırmak için belirli bir zaman ve mekânda uygulanan 

davranışlardır. Bu davranış ve uygulamalar bireyleri bir araya getirmekte, toplumların yaşam 

tarzı, geleneği, kültürü hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda inanç sisteminin bir parçası 

olan ayinler, toplumun dini inançlarını sentezlemektedir. Bu tarz dinsel içerikli ayinleri 

tamamlayan önemli unsurlardan biri de büyü ve büyüsel işlemlerdir.  

          “Ne kadar ilkel olursa olsun dinsiz ve büyüsüz halk yoktur” diyerek büyünün 

gelenekten türeyerek mistik bir atmosferde var olduğunu dile getiren Bronislaw Malinowski, 

büyü üzerine ayrıntılı bir inceleme yapmıştır. Malinowski, erginlenme ayinlerinin, doğum, 

yas, anma törenlerinin, kurban ve totem ayinleri gibi kutsal eylemlerin çoğunun topluluk 

içerisinde yapıldığını ve bunların dinsel bir törenin ilk örneği olduğunu belirtir. Büyünün 

sonradan ortaya çıkmadığını insanlığın doğal serveti olduğunu vurgulamaktadır. 

Malinowski’ye göre insanlığın doğal serveti olan büyü ve büyüsel işlemler içeriğinde 

insanidir (2000: 7-70). 
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         Örnek, büyüyü kısaca şöyle tanımlamaktadır: Doğaüstü güçler yardımı ile bir şeyi 

etkilemek veya elde etmek için yapılan efsunlu işlemlerdir. Daha çok tabuların yıkılması 

çaresizlikler ve özel istekler için temelinde psikolojik nedenlerin yattığı belirli tekniklerle 

büyücüler tarafından yapılan pratik bir sanattır (1971: 52).  

         Rit ve ritüllere ilk bakıldığında bedensel hareketler olarak görülebilir ancak bunlar 

sıradan hareketler ve davranışlar değillerdir. İçinde bulunduğu toplumun, kültürünü yansıtan, 

kalıplaşmış, tekrar edilen, az da olsa değişime uğrayan, simgesel toplumsal davranışlardır. 

Örnek, rit ve ritüeli kısaca şöyle tanımlamaktadır:  “Din, tapınma, büyü ya da ergenlikle ve 

geçiş dönemleriyle ilgili geleneksel tören, ayin. Ritler belli ilklere uymak zorundadırlar ve 

çoğunlukla kapalı bir düzen içinde işler” ( 1971: 204). 

         Gürbüz Erginer, ritüelin kökeni ve kan akıtma ritüeli olarak adlandırdığı kurban olgusu 

üzerine bir araştırma yapmıştır. Kurban olgusunun genelde din dışı yaklaşımla ilişkisini ve 

yine kurban ritüelinin Anadolu’daki durumu hakkında bilgilere yer vermiştir. Erginer, bu 

çalışmasında1 antropolojik yaklaşımla dinsel-büyüsel nitelikteki ritüeli kısaca şöyle 

açıklamaktadır: “Rit veya Ritüeller belirli zaman aralıklarında gelenek etrafında oluşturulmuş 

dinsel ve büyüsel içerikli pratiklerdir” ( Akt: 1997: 43-44). 

        Antropolog Victor Turner, Zambiya’nın Kuzeybatısındaki Ndembu halkına ait ritüelleri 

yakından incelemek için iki buçuk yıl kadar saha çalışması yapmıştır. “Ritüeller– Yapı Anti 

Yapı” adlı kitabında bu çalışmasına yer vermiştir. Turner, ritüelleri incelerken ve analiz 

ederken sembollerin oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır. Topluma ait olan 

sembollerin ve ritüellerde yer alan simgelerin, birbiriyle olan ilişkisini gözlemlemeden 

ritüelleri anlamanın ve analiz etmenin eksik olacağını dile getirmektedir. Yazara göre 

semboller toplumların sosyal süreçlerini yansıtmakta ve aktarmaktadır. Bu açıdan ritüeller 

toplumların değerlerini betimleyen ve yansıtan en önemli eylemlerdir (2018: 16). 

        Durkheim, kutsal olan ve olmayan arasında bir ayrım yaparak, ritüelleri kutsal kategoride 

kabul eder.  Durkheim’a göre ritüeller, toplumu bir arada tutan, dayanışmayı sağlayan anlamlı 

ve inançları doğuran eylemlerdir. Sosyolog, Gordon Marshall’a göre ise ritüel, belirli 

zamanlarda uygulanan sembollerin kullanıldığı, sık tekrarlanan davranışlardır. Ritüeller aynı 

zamanda seküler ve gündelik yaşama da uzanmaktadır (Marshall, 2005: 623). 

                                                           
1 Bahsedilen çalışma: “Kurban- Kurbanın Kökenleri ve Anadolu’da Kanlı Kurban Ritüeli” dir.  
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         Özetle ritüeller, toplumun veya grubun kültürel değerlerini kapsayan, standartlaşmış, 

tekrarlanan, simgesel, çoğu zaman kutsal, değişime kapalı ya da çok nadir değişen, bir amacı 

olan,  pratik sonuçlara yönelik, eylemler ve performanslardır. Ritüellerin, toplumda birden 

çok işlevi bulunmaktadır: Manevi dünyayı anlamak (dinsel işlev), bilinmeyen ve 

çözümlenemeyen olayların yarattığı kaygıyı ortadan kaldırmak (psikolojik işlev), kültürel 

değerlerin ve geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılması (kültürel-tarihsel işlev), bireyleri bir 

araya getirmek ve toplumsallaştırmak (eğitsel işlev) gibi ritüellerin birçok işlevi 

bulunmaktadır.  

         Ayin, büyü ve ritüellerdeki simgeselliği, kutsal olanı, tekrar edilen eylemleri 

canlandırmayı, aktarmayı tamamlayan önemli öğeler müzik ve danstır. Ayinlerin ve 

ritüellerin sahip olduğu sembolü aktaran ve canlandıran bedensel hareketlerdir. Büyüsel ve 

dini nitelikli yapılan danslar bir bakıma ibadet amacı da gütmektedir. Kötü ruhlardan 

korunmak için yapılan ritüellerdeki beden hareketleri, verimi arttırmak niyetiyle edilen dualar 

sırasındaki beden hareketler temelinde ibadet amaçlıdır.  Şamanın, doğaüstü güç ve ruhlarla 

iletişim kurabilmesi için vecd haline ulaşabilmek amacıyla ayin sırasında kullandığı müzik 

veya zikir dans bağlamında da incelenebilir. Aynı zamanda sema ve semah da dinsel amaçlı 

yapılan dans ritüelleri arasında yer alabilir (Emiroğlu ve Aydın, 2009: 205). 

          Dansı tanımlamak için, gerçekleştirilen beden hareketlerinin düzeni değil, hareketlerin 

amacı ele alınarak ve tartışılarak bir tanımlama yapmak en doğrusu olacaktır.  Danslar farklı 

dönemlere ve farklı kültürlere özgü eylemlerdir, bundan dolayı her eylemin uygulanış amacı 

faklıdır. Belirli bir düzende gerçekleştirilen ritmik hareketlerin bütünü olarak adlandırılan 

dans, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar biçimsel ve kavramsal bağlamda değişmekte ve 

gelişmektedir. Dans bugüne kadar, doğrudan ya da dolaylı olarak dini bir takım inanışlara, 

ritüellere, mitolojilere, kültlere, efsanelere, hikâyelere ve seremonilere dayalı olarak 

şekillenmiştir. Tarih öncesi toplumlarda dansın, ritüelle ilişkili olduğu bilinmektedir.               

         Av öncesi yapılan alıştırma hareketlerinde, tarımsal faaliyetlerin döngüsü, uygun hava 

koşulları için, yağmur, bolluk, evlilik, cenaze, savaş, doğaüstü inanışlar için yapılan 

ritüellerde dans sıkça görülmektedir… Bu doğrultuda Antik dönem kültürlerinde, dansın hem 

dini ritüellerin hem de günlük yaşamdaki pratiklerin bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. 

Örneğin, Minos uygarlığında, kadın kutsiyetine adanan bir ritüelde yılanla dans 

edilmektedir… Antik Mısır ziyafetlerinde, Tanrılar için yapılan dini festivallerde, hasat 
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zamanında Tanrılara adak sunulurken, cenaze töreni ritüellerinde ve savaş öncesinde dans 

edilir (Zenbilici, 2018: 267-268). 

         Eski toplumlarda ve günümüzde dans, ayinlerin ve ritüellerin önemli bir parçasıdır. İlk 

dönemlerde gerçekleştiren bu kültürel pratiklerin içerisinde yer alan danslar oldukça fazladır. 

Bu konuda antropolog James Frazer’ın “Altın Dal- Dinin ve Folklorun Kökenleri” adlı 

çalışması önemlidir. Frazer, bu kitabında insanı, insan düşüncesini, ilk insanların dini inanış 

pratiklerini, tapınmalarını, mitlerini, ayinlerini, büyüsel pratikleri ve tabuları üzerine kapsamlı 

bir çalışma yapmıştır. Yazar, eserinde ayin üzerine yaptığı çalışmaları değerlendirirken 

dansın, ayinlerin önemli bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Kitapta bahsedilen ağaç ruhu 

öldürme, yaz dönümü, ruh kaybı ve hasat ruhu gibi ayinlerin beden dili kullanılarak yani dans 

ile gerçekleştiğini dile getirmektedir. Bu danslı ayinleri ve ritüelleri yapıtında örneklerle 

açıklamaktadır. Ayin sırasında gerçekleştirilen dansı ve ayin-dans bağlamını, eski 

toplumlarda bedenleşmiş tanrılar yani tanrının bir insan bedenini ele geçirmesi, gelecekten 

haber vermesi ayinini şu örnekle açıklamaktadır: Güney Hindistan’da şeytan kılığına girmiş 

bir dansçı, boğazı kesilmiş keçinin kanını içerek yeni bir hayat kazanmışçasına kendinden 

geçer. Ucuna zil takılı olan sopasını sallayarak hızlı hareketlerle, değişik sesler çıkararak dans 

etmeye başlar ve artık şeytan bedenini ele geçirmiştir. Etrafındaki seyirciler dansçıya Tanrı 

gibi tapıp sağlık, kurban, istekleri üzerine kısacası insanüstü bilgiler için danışıp bilgi alırlar 

(1991: 36-37). 

         Dansın kültürle ve ayinle olan bağını, ölüm, yas danslarını “aşure töreni” üzerinden 

açıklamak mümkündür. Aşure töreni adıyla bilinen ve vefat eden tanrısal kişiler için yapılan 

danslar olmak üzere, ölünün arkasından yas tutma, ölüyü taşıma, defin etme törenlerinde dans 

çok yaygın ve de eski bir gelenektir. Aşure töreninde ölen kişiyi onurlandırmak,  saygı 

duymak amacıyla, onun kıyafetleri giyilip, maskesi takılarak, aralarında onun varlığını 

yaşatılmaktadır. Bu törendeki danslar, ölenin ruhundan ve onun öfkesinden korunmak aynı 

zamanda ölü bedeninin yanına gelen diğer ruhların kötülüğünden korunmak amaçlı 

yapılmaktadır. Bu sırada dansla birlikte çeşitli sesler ve gürültülerde çıkarılmaktadır. Çoğu 

zaman dansçılar ölen kişinin etrafında halka yapıp dolaşarak büyülü halka ile istenmeyen 

ruhlardan korunmak için yapılmaktadır (And, 2012: 36-37). 

         Ted Andrews, “Büyüsel Dans Teknikleri” adlı kitabında, ayinsel dans tekniklerini 

açıklarken, dansın ayin, büyü ve ritüelle olan ilişkisini de ele almaktadır. Andrews’a göre 

büyüsel ritüellerin en güçlü biçimi danstır. Kutsal dansların ve ritüelistik eylemlerin hemen 
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hemen tamamı fiziksel davranışlarla bilinci odaklama ve yönlendirme amacıyla yapılmaktadır. 

Ayinler ve özellikle de büyüsel dans ayinleri farklı bilinç düzeyine ulaşmak ve beden ile ruhu 

birleştirmemizi sağlayan hareket sanatıdır. Bu danslar, bastırmış olduğumuz duygu ve 

düşüncelerimizi dansla açığa vurmamızı sağlayıp bireysel yeteneklerimizi ortaya 

çıkarmaktadır:  

“Büyüsel Dans, bireyin kişisel inançlarının sembolik bir ifadesinden daha fazladır. 

Dansın, ayinsel kullanımının kökeninde, ahenkli bir büyüsellik vardır… Büyüsel Dans, 

dünya üzerindeki her topluluğun ve her medeniyetin işleyen bir parçası olmuştur” 

(2002:1-16).  

         Uzun bir geçmişi olan geleneksel halk dansları da ayin veya eğlenme amaçlı yapılan 

ritüellerin bir parçasıdır. Örneğin, geleneksel halk danslarında sıkça rastlanan hayvan 

taklitlerinin, inançsal ritüellerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Hayvan taklitleri ile yapılan 

halk dansları, hasat veya avcılık için yapılan ritüelleri çağrıştırmaktadır (Altınbay, 2021: 101). 

And’a göre eskiden icra edilen savaş dansları günümüzde eski işlevini yitirmiş olsa da şimdi 

icra edilen danslarda kalıntılarına (kılıç, hançer, kalkan vb.) rastlamak mümkündür (2012: 62).  

         Ritüeller, toplumların kültürel değerlerini kapsayan, standartlaşmış, tekrarlanan, 

simgesel, çoğu zaman kutsal, çok nadiren değişen bir amacı olan eylemler ve performanslardır. 

Geçiş ritleri ise belirli statüden başka bir statüye geçerken toplumun organize ettiği geleneksel 

ritüellerdir. Bireylerin eski statüsünden ayrılıp yeni statüsüne geçişini simgeleyen bir geçiş 

evresidir. Bu geçiş ritleri bireyin hayatında oluşacak olan yeni değişikliklerin farkına varmasını 

sağlar (Honko, 2006: 131). 

         İnsan hangi topluma ait olursa olsun, hayatının bazı dönemlerinde konum değişikliği 

yaparak bazı dönem ve evrelerden geçer. Bu geçiş evreleri toplumdan topluma değişiklik 

gösterse de özü ve amacı bir olan tören ve kutlamalardır. Bireyin geçişini sembolize eden bu 

tören ve kutlamalar ait olduğu toplumun kültürel değerlerini ve inançlarını barındırmaktadır 

(Yeşil, 2014: 118).  

         İnsan hayatında üç önemli üç geçiş dönemi bulunmaktadır: “doğum, evlenme ve ölüm” 

dür. Bu önemli geçiş evreleri bünyesinde ayinleri, adetleri, inançları ve büyüsel işlemleri 

barındırmaktadır. Örnek’e göre bu pratiklerin amacı genelde insanın geçiş yapacağı yeni 

durumunu, statüsünü kutlamak, kutsamak ve geçiş sırasında oluşabilecek zararlı etkilerden 

korumaktır (1971: 11). 
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         Arnold Van Gennep, geçiş ritlerini “eşik evresi” olarak adlandırdığı şey ritüellerin 

doğasını ve özelliklerini temsil etmektedir. Gennep, geçiş ritlerini şöyle tanımlar: “ yer, durum, 

toplumsal konum ve yaştaki her değişime eşlik eden ritler” dir. Gennep’a göre geçiş ritleri üç 

evreden oluşmaktadır: “Ayrılma, Eşiksellik, Bütünleşme” (Turner, 2018: 95). 

         Turner, Gennep’in üçe ayırmış olduğu geçiş ritlerini şöyle yorumlamaktadır: Ayrılma, ilk 

terimdir ve grubun veya bireyin içerisin bulunduğu mevcut konumdan, kültürel koşuldan yani 

“durum” dan ayrılmasını gösteren sembolik davranışlardır. Ayrılmanın ve bütünleşmenin 

arasında kalan eşik dönemi ritüelin, özne olan “yolcu” nun geçmiş ve gelecekteki olgulardan 

birine veya birkaçına sahip olan ya da hiçbirine sahip olmayan kültürel dönemden geçer. 

Üçüncü evre ise yeniden bir araya gelme ve birleşme ile geçiş tamamlanmış olur (2018: 95-96). 

        Özbudun ve Gülfem Uysal ise Gennep’ın geçiş evrelerini şöyle açıklamaktadır: Ayrılma 

evresi, birey veya grubun eski konumdan yeni konumuna geçişi simgelemektedir. Örnek, erkek 

çocuklarının, çocukluktan ergenliğe geçişi sırasında uygulanan sünnet ritüelleri, 

Müslümanların kutsal ibadethaneleri olan camiye girmeden önce abdest almaları gibi. 

Eşiksellik evresi, bireyin belirsizlik içerisinde olduğu yani “ne orada, ne burada” arafta kaldığı 

bir evredir. Son olarak bütünleşme evresi ise bireyin artık geçiş ritini tamamladığı, dönüşüme 

uğrayarak topluma yeni haliyle ve yeniden katılmasıdır. Örneğin, evli çiftlerin düğün sonrası 

yeni evlerine yerleşmeleri gibi (2012: 184).  

         Turner, Zambiya’ da yaşayan Ndembu kabilesinin ayin ve ritüelleri üzerine araştırma 

yaparken, Gennep’in geçiş ritlerinin “eşiksellik” evresi üzerinde yoğunlaşmıştır ve bu evrede 

eşit bireyleri işaret eden “communitas” kavramını oluşturmuştur (Akt: Yılmaz, 2020: 51). 

Turner’ın “communitas” terimi Latince “yoldaşlık” anlamına gelen “comminitatus” 

sözcüğünden türemiştir. Turner’a göre ritüele katılan bireyler, eşiksellik evresinde “eşit ve 

anonim” bireyler grubu communitas’a dönüştürmektedir ve yapılanmamış veya yarı yapılanmış 

duruma işaret eder. “Eşiksellik evresindeki göreli farklılaşmamış, ayinsel önderin otoritesine 

boyun eğen eşit bireyler topluluğuna işaret etmektedir” (Özbudun ve Uysal, 2012: 185). 

         Geçiş ritlerini ve ritüellerinin geçiş evrelerini, sahne sanatları veya halk danslarının icrası 

konusunda ele aldığında şu sonuca varabiliriz; geçiş ritüellerindeki “ayrılma, geçiş ve 

bütünleşme” evreleri, sahne sanatlarında ise sanatçılar ve izleyenler için “temsil öncesi, temsil 

ve temsil sonrası” olmak üzere üç evrede ele alınabilir… Gennep’in ayrılma evresinde, birey 

ait olduğu eski konumu olan zaman ve mekândan ayrılıp yeni konumuna geçmek için ritüelin 

yapılacağı zaman ve mekânına gelir. Gösteri sanatlarında ise izleyiciler ve sanatçılar günlük 
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hayatlarından ayrılıp, belirlenmiş olan mekâna ( sahne, konser alanı, düğün, festival) gelirler. 

Geçiş evresinde ise söz konusu olan ritüelin kendisi gerçekleşir. Bu evrede hem izleyiciler hem 

de dansçılar zaman ve mekâna adapte olarak topluca katılım gerçekleştirirler. Bu evrede, bir 

ritüelin bünyesinde barındırdığı toplumsallık, biçimsellik ve dönüştürücülük özellikleri ile 

ritüellerle benzerlik içerisinde gerçekleşir. Son evre olan bütünleşme evresinde ise ritüelin 

sonuna doğru seyirciler ve dansçılar bulundukları mekânı terk ederek normal hayatlarına geri 

dönerler. Bu doğrultu da gösteri sanatları ile ritüeller olukça iç içedir:  

“Sahne sanatları temsilleri, geçiş ritüelleri karakteristiğine sahiptir ve temsiller sırasında 

hem izleyiciler, hem de sanatçılar tarafından, geçiş ritüellerinin ikinci aşaması üzerine 

Turner’ın inşa ettiği eşiksel evre deneyimlenmektedir” (Yılmaz, 2020: 52). 

         Ritüel ile ne kast edilirse edilsin, daima ritüeller bünyesinde canlandırılmış ya da 

canlandırılabilen, bir amacı olan, törensel ve genelde kutsallığı barındırmaktadır. Bundan 

dolayı ritüeller nasıl tanımlanırsa tanımlansın ritüellerde mutlaka beden hareketleri kullanılır, 

belirli bir zamanda ve belirli bir mekânda icra edilir (James, 2021: 138).   

         Durkheim’a göre danslar “ritüel toplantıların bir parçasıdır” (James2021: 109). Her ne 

kadar günümüzde sahneye taşınmış olsa da halk dansları da icra, zaman, mekân anlamında ayin 

ve ritüellerin bir parçasıdır. Halk dansları günümüzde ritüeller dışında icra ediliyor olsa da 

geçmişte bir ayninin veya ritüelin bir parçasıdır. Eksiden dini ritüellerin bir parçası olan halk 

dansları, zamanla geçiş ritüellerinde (doğum, evlenme, sünnet…) yer almaya başlamıştır. Hatta 

daha sonraları ritüel bağlamından soyutlanarak sahneye taşınmıştır. Örneğin bu çalışmanın 

konusu olan Hakması ve Hoplama halk dansları da eskiden düğün ritüellerinde icra edilirken 

günümüzde festivallerde, resmi kurum ziyaretlerinde, açılışlarda sahnede icra edilmektedir.        

         Kültürel bir olgu olan dans, doğuşundan itibaren ayin, büyü ve ritüellerin hem bir parçası 

hem de kültürel birikimin bir aktarıcısıdır. Çünkü ayinsel ve büyüsel pratiklerin içerisinde 

barındırdığı kutsal inanışların, pratiklerin, mitlerin anlatım aracı bedensel hareketler aslında 

“dans”tır. Sonuç olarak, ayin kutsal olanı ortaya çıkaran pratik, büyü ise istenileni 

gerçekleştirmek için yapılan eylem, ritüel ise bütün bunları tekrar eden, kalıplaştıran, simgesel 

hareketlerdir; dans ise tüm bunları gerçekleştirmek ve canlandırmak için bir araç ve göstergedir. 

Bu bağlamda dans ve kutsallık iç içedir.  

        İlk dönemlerden itibaren bir amacı ve çeşitli işlevlere sahip olan danslar aynı zamanda 

birer performanstır. Performans,  farklı farklı anlamlara sahip olsa da bu çalışmada danslar, 

“performans ve kültür antropoloji” çerçevesinde ele alınacaktır. Performans kavramı günlük 
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hayatta farklı alanlarda kullanılsa da antropoloji çalışmalarında genellikle ritüeller üzerine 

yapılan çalışmalarda olgu ve olguların incelenmesinde ele alınmaktadır.  

 

1.3. Dans ve Performans 

         Performans terimi genel anlamda izleme ve izlenme ilişkisinin var olduğu her türlü sosyal, 

kültürel yapıya işaret etmektedir. Performans sadece sahne sanatları için değil, gündelik 

hayatımızdaki kültürel kodlardan seremonilere, kutsal ve kutsal olmayan danslarda, törenlerde, 

sanatta, ayinlerde, ritüellerde olmak üzere birden fazla alanda kullanılmaktadır. Antropoloji 

çalışmalarında ise performans, ritüeller üzerinden ele alınarak, belirli zamanlarda 

gerçekleştirilen olay ve olguların incelenmesine odaklanmaktadır (Diomand, 1996: 15). 

Performans antropolojisinin alanı, tiyatro, dans, müzik gibi gösteri sanatları veya farklı sanat 

dallarında ortaya konulan bir temsil ya da performans üzerine kurulu kavramsal ve eleştirel 

yaklaşımları yapılandırmaktır. Performans antropolojisi, “sahne ve gösteri sanatlarının 

toplumla olan karşılıklı ilişkisini tarihsel,  kültürel bağlamda değerlendirmeyi amaçlamaktadır.” 

Aynı zamanda bireyin farklı mecralarda (gündelik hayat, kamusal alan, sosyal medyada)  

kendisini sunma biçimi performansın kültürel boyutunu da içermektedir  (Güven, 2018: 105). 

         1970’li yılların ortasında ortaya çıkan “Performans Teori”, Türkçeye “bağlamsal, 

gösterimci ve icra kuramı” olarak çevrilmiştir (Kıran, 2015: 34). Farklı alanlarda çeşitli 

kullanımlara sahip olan performans terimini anlam bakımından incelediğimizde bu terimin 

kullanım alanı ve anlamı bakımından oldukça zengindir. “Performe etmek- icra etmek” ve 

“performans-icra” terimlerine sık rastlanmakla birlikte, kullanım alanları çoğu zaman 

birbirinden farklıdır. Kısacası performans denildiği zaman akla birden fazla alan ve anlam 

gelmektedir. Örneğin, sanat alanında veya bir sanatı performe etmek, sporda ya da sporcunun 

fiziksel performansı, teknolojik bir aletin performansı gibi… (Elyağutu, 2016: 108).  

         Performans kavramı 1970’li yıllarda bir sanat biçimi olarak ele alınsa da antropoloji, 

sosyoloji, halkbilim veya dilbilim gibi farklı disiplinlerde de performans tanımlanmaya 

başlanmıştır (Arıkan, 2021: 67).  Performans kavramı genel anlamda, hem sanatsal bir eylemi 

hem de sanatsal bir olayı tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak zamanla sosyal bilimler 

sahne sanatların birbirleri ile olan etkileşimi sonrasında yeni çalışmaların önünü açmada etkili 

olmuştur. Örneğin, yönetmen Richard Schecner ve antropolog Turner’ın hem birlikte hem de 

bireysel araştırmaları sonucunda “performans kuramı” sadece sahne gösterisindeki icrayı 

tanımlamasının dışında, “toplum analizi” yöntemi olarak da tanımlanabilir. Bu anlamda 
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Schecner, performansı sahnenin dışında, gündelik hayata (spor, sanat, popüler eğlence, iş 

hayatı, ritüeller, oyun) taşır (Kıran, 2015: 34). Bu doğrultuda Schecner, performansı şöyle 

tanımlar:  

“Biçimsel ritüellerin, kamusal bir araya gelişlerin ve bilgi, mal ve gelenek değiş 

tokuşunun çeşitli biçimlerinin bir parçası olan ya da onlarla devamlılık içerisinde olan 

bir çeşit iletişimsel davranış olarak tanımlar. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, 

psikoterapi, iletişim kuramı, etnoloji ve performans gibi birbirinden uzak görünen 

alanlar arasındaki temas noktalarını araştırır ve genel bir yargı elde eder: İnsanlar grup 

halindeyken, bir şekilde davranışlarını ritüelleştirirler; yani sadece ‘olmak’tan ziyade 

kendilerini ‘sergilerler” (Akt: Kıran, 2015: 34). 

        Bu tanıma göre topluluk içerisinde icra edilen eylemleri sadece yaşamsal ritüellerimiz 

olarak değerlendirdiğimiz ve gelenek-görenek çerçevesinde icra ettiğimiz tüm davranışlar birer 

performanstır. Bu performanslar “yapma-etme” eylemlerimizi gösterirken bir taraftan da 

“onaylanma-sergilenme” istemlerini barındırmaktadır. Toplumlarda gerçekleştirilen çoğu 

uygulama yani performanslar, kendinden bir sonraki neslin ritüelleri ile bağlılığını ve 

devamlılığını sağlamak için bir döngü içerisinde devam etmektedir. Bundan dolayı hem 

performanslar hem de performans çalışmaları icra edildikleri andan ibaret değildir, geçmişi 

hatırlatıp geleceğe yön vermektedir (Elyağutu, 2017: 194).  

         Performans teorisi, “performans olayının yapısına bağlı olarak icracı, seyirci ve anlatı gibi 

dinamikler ile performans/icra eylemine etki eden unsurları inceleyen bir teoridir.” 

Halkbiliminde ise “bağlam” odaklı kuramların yanı sıra yüzyıllar sonra ortaya çıkmış ve bu 

süreçte araştırmacılar tarafından kuramsal bir yapıda ele alınmıştır. “Geçmişin ürünleri olarak 

ifade edilen folklor ürünleri ise performans teori odaklı çalışmalarla birlikte zaman içerisinde 

dinamik bir iletişimsel süreç haline gelmiştir (Arıkan, 2021: 2017).  

          Performans antropolojisi denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz 

Turner’dır. Turner, “Performans Antropolojisi” adlı kitabıyla performans kavramını hem sosyal 

antropoloji alanında görünür kılmış hem de bu konuda önemli katkılar sunmuştur. Turner, bu 

kitabında alan araştırmalarından hareketle gösteri, oyun, ritüel, festival gibi kavramlar üzerine 

sosyal bilimler kapsamında yapılan analizlerde kullanmak için “sosyal drama ve eşiksellik gibi” 

gibi terimler sunmuştur. Başlangıçta sahne sanatları ve tiyatro ile ilişkilendirilen performans 

terimini,  antropolojide kısaca şöyle konumlandırır: “ritüelin, yaşayan, dönüşen sürece vurgu 

yapan, özgün ve güçlü bir iz düşümü olarak kurgular” (Güven, 2018: 156). 
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         Turner, insanın performative yanını ele alarak insan düşünebilen, alet yapan, sembol 

kullanan bir hayvansa aynı zamanda kendini performe eden bir hayvan yani “homo performans” 

olarak adlandırmaktadır. İnsan kendini performe eden bir hayvandır ve yine kendisini bu 

performans sırasında açığa çıkarmaktadır (Turner, 1988: 156). 

         Turner, performansı “sosyal performanslar (sosyal dramalar) ve kültürel performanslar 

(estetik, sahne dramalar) olmak üzere ikiye ayırır ve Erving Goffman’a atıfla performansı 

türleri ile ilgili şunları dile getirmektedir: 

“İnsan sözlü veya sözsüz kurduğu iletişim sonucunda çok çeşitli kültürel ve 

sosyal performans türlerinden söz edilebilir. Bu performans türlerinin her birinin 

kendine özgü bir amacı tarzı ve karakteristik rolleri bulunmaktadır ve kültürden 

kültüre değişiklik göstermektedir (Turner, 1988: 81-82). 

        Turner’a göre sosyal ve kültürel performanslar arasındaki ayrım önemlidir. Bir bakıma 

birbirinden sürekli beslenen çok büyük farklılıkları olmayan, hatta çoğu zaman birbirini taklit 

eden iki performansı ayıran en önemli özellik, sahnenin bir toplumsal alan olarak kurgulanma 

biçiminde yatmaktadır (Güven, 2018: 108). 

“Turner için (1988: 2), performatif türler ve sahnedeki temsiller sadece üretildikleri ve 

içinde yer aldıkları toplumların toplumsal sistemlerini ve kültürel konfigürasyonlarını 

yansıtma ve ifade etmeyle yetinmezler. Performans, esas ve daha önemli olarak, bir 

toplumdaki kabul ve reddetme biçimleri, olasılıklar, genel değerlendirmeler ile o 

toplumun tarih(iy)le yüzleşme biçimine dönük açık veya örtük bir eleştiridir” (Güven, 

2018: 6). 

        Performans kuramı konusunda önemli yazarlardan biri de Goffman’dır. Goffman, 

“Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu” adlı kitabında dramaturjik bakış açısıyla benliğin, günlük 

hayatın akışı içerisinde farklı hallerde kendisini nasıl ortaya koyduğunu, sunduğunu ve inşa 

ettiğini analiz etmektedir. Goffman, bu çalışmasında “tiyatroyu” kişinin içinde bulunduğu, ait 

olduğu toplumunda benliğini nasıl oluşturduğunu ve nasıl sergilediğine dair teorileri açıklamak 

için kullanmıştır. Analizin merkezinde bireylerin, “toplumsal benlik” lerini nasıl icra ettikleri 

ve bunun sürekliliğini nasıl sağladıkları yer almaktadır.  

         Goffman, bu eserinde performans kavramını ayrıntılı bir şekilde açıklamak ve aktarmak 

için tiyatro sahnesini kullanmıştır. Ona göre bireyler öncelikle aynı bir aktör veya aktirist gibi 

istemli ya da istemsiz olarak performans sergileyerek benliklerini ifade etme eğilimindedirler. 

Bu sırada diğer insanların bir şekilde izlenim edineceğini göz önünde bulundurmaktadır. 



31 

İzlenim yöntemi diye ifade ettiği bu süreçte bireyler benliklerini başka insanlara tıpkı bir 

oyuncu gibi sergilediğinde, performansı ile toplum tarafından onaylanmış ideal bir izlenim 

sunma eğilimindedir (Güven, 2018: 114). Goffman bu çalışmasında kullandığı tiyatro metaforu 

ile ilgili şunları dile getirmektedir:  

“Bu çalışma tiyatronun günlük yaşama sızan yanları üzerine değildir. Toplumsal 

karşılaşmaların, toplumsal yaşamda kişiler doğrudan birbirlerinin huzuruna çıktığında 

oluşan durumların yapısıyla ilgilidir. Bu yapıdaki kilit etmen durum tanımının tekliğinin 

korunmasıdır. Bu tanımın ifade edilmesi ve bu ifadenin sayısız potansiyel aksaklık 

karşısında korunması gerekir” (Goffman, 2014: 236).    

         Goffman, bu kitabında “etkileşim” kavramı üzerine durarak, insanların etkileşimi 

sonrasında ortaya çıkan performans olgusunu, “belirli bir durumda belirli bir katılımcının diğer 

katılımcılardan herhangi birini etkilemeye yönelik tüm etkinlikleri kapsamaktadır” diye 

tanımlar ve performansları sekiz farklı teori ile ele almaktadır: “kişinin oynadığı role inanması, 

vitrin dramatik canlandırma, idealize etme, ifade denetiminin elde tutulması, yanlış sunum, 

gizemleştirme, gerçeklik ve düzmece” (2014: 28). 

         Merril Singer, performans terimini kültürel platformda değerlendirmektedir. “Kültürel 

performans” terimi ise Singer’ın editörlüğünü yaptığı 1959 yılında Hint kültürü üzerine yazılan 

bir kitabın giriş yazısında kullanılmıştır. Daha sonrasında antropoloji ve etnografik yazılarda 

kullanılmaya başlanmıştır. Singer, kültürel performansı şöyle tanımlamaktadır: 

“Bütün kültürü temsilen nakşolduğunu, hem kendileri hem de başkaları tarafından 

görünebilir olduğunu ve bunların kültürel yapıların gözlenebilir bir en somut 

birimleridir” (Akt: Carslon, 2013: 36).  

         Singer’ın kültür çerçevesinde ele aldığı performans olgusunu, kültürel bir olgu olarak 

meydana geldiğini ve içinde bulunduğu toplumun öğelerini yansıtan, sadece o topluma ait 

kişiler tarafından değil, farklı toplumlardaki bireyler tarafından da algılanabilir eylemler 

olduğunu dile getirmektedir (Carslon, 2013: 36-37).  

        Marvin Carslon’ a göre performans, kültürel düzeyde sadece “yapmak” ile ilgili değildir. 

Hem performansçılar hem seyirciler ile birlikte “yapmak ve yeniden yapmak” ile ilgilidir. 

Carslon, bu analizi ile özellikle kültürel etkinlikler için kullanılan performans kavramının, 

“icracı ve seyirci etkisiyle yeniden şekillenen olgular olarak ortaya çıktığını” vurgulamaktadır 

( Carslon, 2013: 15-36).  
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        Kültürel performansını kısaca toplumların kültürel platformlarda meydana getirdikleri ve 

sergiledikleri unsurlar olarak tanımlayabiliriz. Kültürel performanslar toplumların kendi 

kültürlerine özgü bazı özellikleri daha görünür kılar ve ortaya çıkarır. Bundan dolayı kaynağı 

halk olan ve gelenek-göreneklere dayanan dans, tiyatro, müzik gibi kültürel yatırımlar için bu 

kavramı kullanmak mümkündür (Elyağutu: 2019: 195). 

        Günümüzde kültürel performans kuramı “halk ve sanat” olmak üzere iki farklı kavramları 

yan yana getirdiğimizde ortaya çıkan halk dansları kavramını anlamaya, yaşatmaya yarayan ve 

kuram bünyesinde bu kavramları koruyan bir süreç olarak algılanmalıdır… Dans için kültürel 

performans, bir mekân ve zaman içerisinde öykünme,  beğenme yoluyla olabilmelidir. Bunun 

yanında bir de kültürel süreçler dansların yaşanır hale gelmesi ve “otantikçilik” meselesi ile 

kaynağı korunmak istenirken, aslında kaynağının sürekli değişime uğradığının sorgulandığı bir 

süreçtir (Elyağutu, 2019: 196).  

         Toplumun gelenekleri doğrultusunda gerçekleştirdiği birçok etkinlik kültürel performans 

alanı içerisindedir. Örneğin, asker uğurlaması, geleneksel toplantılar veya eğlenceler, düğünler 

gibi birçok etkinlikler sergilendiği performans ortamlarında bireyler kimi zaman izleyici kimi 

zamanda icracıdır. Bu anlamda icracı, izleyici, mekân, gerçekleştirilme amacı ve zamanı; 

icracının hissettiği duygu ve izleyiciye hissettirdiği duygu ile tam anlamıyla performans 

durumunu gerçekleştirir. “Kültürel performans kültürleşme kavramında, öz kültürün 

korunmasını sağlayan bir olgudur. Türk Halk Dansları da bu alanlardan bir tanesidir.”  Türk 

halk dansları da hem kültürel performans ürünü hem de bir halk sanatıdır. Halk dansları da diğer 

kültürel kültürel performanslar gibi performans kuramı bünyesinde incelenmelidir. Bir 

araştırmada halk dansları “ icracı, zaman ve mekân” boyutlarıyla ele alınmalıdır (Elyağutu, 

2017: 199-200). Bu doğrultuda Hakması ve Hoplama halk dansları performans bağlamında ele 

alınıp nerde, ne zaman kim tarafından icra edildiği üzerine durulacaktır. Belirli bir mekânda 

icra edilen danslar günümüzde değişikliği uğramış olsa da hem performansçılar hem de 

seyircilerle birlikte yaşatılmaya çalışılan dansların, nesiller arası aktarımı da sağlanmaktadır.  

         Performans teorinin temelini “metin, sözel doku ve bağlam” oluşturmaktadır. Buna bağlı 

olarak “metin” halkbilimsel ürünlerinin herhangi bir bağlamda icra edilen forumlara verilen 

addır. Metinler, her topluma özgü tek ve özel olmakla birlikte; farklı icralar tarafından farklı 

mekânlarda ve zamanlarda yeniden icra edilebilmektedir… Performans kuramının önemli yapı 

taşı ise “folklor ürünün yaratıldığı, derlendiği, icrasıyla dinleyiciyle ve söz boyutuyla birlikte 

bir bütün oluşturduğu özel bir ortamdır.” Başka bir ifadeyle bağlam, halkbilim ürünün nerde, 
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ne zaman, ne amaçla ve kim tarafından icra edildiğinin, bu ürünün toplumda hangi işlevlerde 

kullanıldığının ve o toplum için ne ifade ettiğinin tespit edilmesidir (Kıran, 2015: 36).   

          Eroğlu’na göre toplumun kültürel değerler değişip, dönüşürken dans anlayışı da 

değişmektedir. Başlangıçta taklit, oyun, dinsel ve büyüsel amaçlı yapılan danslar daha 

sonrasında bu fonksiyonları ayrı salon dansları ortaya çıkmıştır. Salon dansları oluşumundan 

sonra diğer danslar “folk dans” (halk dansları) adlandırması ile “salon dansları ve halk dansları” 

olmak üzere iki tür sınıflandırma yapılmıştır ( 1995: 18). 

 

1.4. Halk Dansları 

         Çıkış noktası kesin olarak bilinmeyen halk dansları, toplu veya bireysel olarak icra edilen 

anonimleşmiş, ritmik vücut hareketleri ve dramatik unsurları içinde barındıran bir dans 

biçimidir. Halk danslarının temelinde pagan inancı, tapınma, bereket, bolluk için yapılan 

ayinler ve ritüeller yer almaktadır. Halk dansları ait olduğu toplumun sevincini, öfkesini, 

savaşlarını, dayanışmalarını, doğayla ve insanlar arasındaki ilişkileri içerisinde barındırmakta, 

yansıtmakta ve gelecek nesillere aktarmaktadır (Aydın, 2009: 2). 

        Bir iletişim aracı ve kültürleşme süreciyle oluşan, gelişen dans kavramı ait olduğu 

toplumun temel kültürel dinamiklerinden biri olarak, milli bir kimlik kazanarak halk danslarına 

dönüşmüştür. Hatta II. Dünya Savaşı sonrasında yeni sınırların oluşmasıyla ortaya çıkan 

komünist ülkelerde halk dansları, toplum içerisindeki etnik grupları tek bir kimlik altında 

toplamak amacıyla kullanılmıştır (Özbilgin, 2003: 107). 

        İnsanın kendini ifade etme biçimlerinin estetikle birleşmesi sonucu halk dansları 

doğmuştur. Halk dansları, müzik ve hareketin uyumu içerisinde, kostümü olan, görsel estetiğin 

yanı sıra amacı ve mesajı olan bir dans türüdür. Halk dansları, toplumun duygu ve düşüncelerini 

yansıtan halkın bilinçaltını harekete geçiren önemli kültürel bir unsurumuzdur. Halk danslarının 

icrası ile tarihi olaylar hatırlatılarak halkın belleğini taze tutarak, nesilden nesle aktarım 

sağlamaktadır (Bali, 2017: 81). 

         Halk danslarını tanımlamak demek, ait olduğu halkın yaşam biçimini, dünya görüşünü, 

dini inancını kısacası maddi manevi kültürel değerlerini, bulunduğu coğrafyayı (doğa ve iklim 

koşulları) açıklamak demektir. Her bölgenin ve yörenin kendi kültürüne özgü farklı halk 

dansları bulunmaktadır. Bu danslar, toplumun gelenek, görenek ve kültürel birikim ve 

değerlerine göre şekillenmektedir.  
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          Kavram olarak, halk dansları göze ve kulağa hoş görünecek bir biçimde düzenlenen, 

dengeli ve ölçülü hareketlerin yanı sıra estetik bir yapıya sahip olan, çoğunlukla anonim halk 

müzikleri ile desteklenen, “hareket ve müzik bütünleşmesi” dir (Emekçioğlu, Kaplan ve Bekar, 

2001: 21). 

          İlk insandan bugüne kadar gelen halk danslarının kökeni büyüye dayanmaktadır. İlk 

insanlar avlanmaya gitmeden önce toplu bir şekilde ellerini çırpıp, ayaklarını yere vurarak bir 

ritim ve ahenk içinde dans ederler. Bu danslarla birlikte toplumun güven duygusu artar ve avına 

karşı üstünlük kurar… Halk dansları ait olduğu toplumun kültürel göstergesidir. Toplumun 

kimliğini ifade eden halk dansları içeriği ve işlevleri bakımından halkbilgisi yaratmalarıdır. 

Görsel ve işitsel olan halk dansları ait olduğu toplumun kültürel zenginliğini, bilgi birikimini 

ve sosyal hayatını yansıtan önemli araçlardan biridir (Bali, 2017: 78-80).  

         Koçkar,  halk danslarının oluşumunu “insan-insan ilişkileri, insan-doğa ilişkileri” olmak 

üzere iki farklı açıdan ele almaktadır. İnsan-insan ilişkileri açısından halk dansları, insanların 

birbiriyle ilişkileri; aşk, kıskançlık, evlilik, özgürlük, askerlik, kavga, yiğitlik, savaş, din, 

uğurlama gibi olaylardan esinlenerek oluşan danslardır. İnsan-doğa ilişkileri açsından halk 

dansları ise üretim, tüketim, toplu çalışma, teknik iş bölümü, korunma, ticaret gibi 

gelenekselleşmiş olgular etrafında şekillenen ve oluşan halk danslarıdır (1998: 72). 

         Dilin henüz oluşmadığı ilk dönemlerde, insanlar ses, taklit ve dans yoluyla iletişim 

kurabilmişlerdir. İnsanlar, iletişim kurabilmek için doğayı ve hayvanları taklit ederken, dans, 

halk dansları, tiyatro, dil, müzik o zamanlarda zor koşullarla mücadele edilirken ihtiyaçtan 

dolayı ortaya çıkmış ve oluşmuştur (Akkaya, 2014: 29). 

         Din, bilindiği üzere insan yaşamını belirleyen önemli toplumsal normları oluşturmaktadır. 

Hatta insanların ilk anayasaları, dini inançlarıdır. İlk dönemlerde insanlar, yaşamlarını din ve 

inançları etrafında şekillendirirken, ibadetlerini dans aracılığıyla gerçekleştirmişlerdir. Bu 

anlamda insanları bir araya getiren dini seremoniler, zamanla insanlığın gelişmesi ve dini 

inançlarda meydana gelen değişiklikler sonucu bu dini seremonilerin birçoğu önceki 

anlamlarını yitirerek, halk dansı biçiminde dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşümle halk dansları, 

insanları eğlendirmeye yönelik sosyal bir içerik kazanarak, insan ilişkilerinde birlikte 

paylaşmanın, sosyalleşmenin, sevincin, coşkunun, birlik ve beraberliğin sembolü haline 

gelmiştir. Zamanla bu halk danslarına yenileri eklenmiştir (Akkaya, 2014: 31-32). 

         Halk dansları, içinde yaşamış olduğu toplumun hayat hikâyelerini anlatmakta ve 

aktarmaktadır. Halk danslarının icrası sırasında gerçekleştirilen el, ayak ve vücut hareketleri, 
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figürler, dansa eşlik eden müziğin melodisi, ritmin dansla uyumu ait olduğu halkın hikayesini, 

dansların çıkış kaynağı hakkında bilgi vermektedir. (Akkaya, 2014: 32) Halk danslarının 

çoğunun içinde barındırdığı eski dini inançların yanı sıra bu dansların savaşı, aşkı, sevgiyi, 

yiğitliği ve kahramanlığı ifade ettiğini dile getiren Ali Akkaya halk danslarını şöyle 

tanımlamaktadır: 

“Müzik ve ritim eşliğinde, gruplar halinde toplu olarak icra edilen halk dansları; 

insanların ortak inançlarını, sevinçlerini, coşkusunu, aşkı, halk kahramanlıklarını ve 

insanların günlük yaşamlarındaki farklı konuları ele alan, bunları sembolik olarak el, 

ayak baş gibi vücut hareketleriyle birlikte yerine getiren, düzenli, ölçülü, figüratif 

hareketlerin beden dilinde dışa vurmasıdır” (2014: 42). 

         Eroğlu, klasik salon ve modern danslar dışında kalan diğer danslara “halk dansı” 

demektedir. Eroğlu, “Belirli adım ve formlar aynı olmakla beraber, her kıta, aşiret, kabile, boy 

ve millet kendi stiline sahiptir.” açıklamasıyla halk danslarının içinde bulunduğu coğrafyaya, 

iklime, tabiat şartlarına ve evrensel fonksiyonlarına göre değişiklik gösterdiğini 

vurgulamaktadır. Halk dansları uygun ortamlarda seyirci eşliğinde sahnelenmekte ve kültür 

mirası olarak kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır (1994: 21-31). 

          Halk dansları, kökeni majik ve kültik olan, ait olduğu toplumun yaşam tarzını, dünyaya 

bakış açısını, sevinçlerini, üzüntülerini, kültürel değerlerini yansıtan; bireysel veya grup halinde 

müzik eşliğinde ya da müziksiz bir düzen içerisinde yapılan ritmik hareketlerdir (Eroğlu, 1994: 

31). 

         Dans üzerine araştırma yapan Amerikalı antropolog Joann Wheeler Kealiinohomoku,  

halk danslarının temelde ritüel kökenli olduğunu ve zamanla ritüel bağlamını yitirdiğini ve 

dönüştüğünün altını çizerek, dansı ve halk dansını kısaca şöyle tanımlamaktadır: “dans figürleri 

de zaman olmasa da deneme yanılma yoluyla kombine edinilen nesilden nesle aktarılmış 

kalıplaşmış hareketlerdir” (2007:131).  

          

   1.4. 1. Türkiye’de Halk Dansları 

          Türk halk danslarının kökeni ve gelişimine geçmeden önce ülkemizde halk dansları 

kavramı yerine kullanılan terimler ve kullanımların doğruluğu üzerinde durmak, biraz da olsa 

kavram kargaşasını açıklığa kavuşturmaya çalışmak yararlı olacaktır. 
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         Türkiye’de “halk dansları” kavramı yerine “halk oyunları” ve “folklor oynamak-

oynuyorum” terimleri de kullanılmaktadır. Ancak kullanılan bu iki terim de bu alanı 

tanımlamak için hem eksik hem de yanlıştır. Türkiye’de bu alanda, “Halk dansları mı? Halk 

oyunları mı? Folklor mu?” olmak üzere bir kavram kargaşası vardır. Genel anlamda doğru 

kullanım ise “halk dansı” dır. Oyun kavramının Türkçede birden fazla anlamı ve kullanım alanı 

bulunmaktadır. Oysa oyun ile dans çok farklı şeyleri tanımlamaktadır. Folklor ise bir bilimin 

(Halkbilim) adıdır. “Folk: halk, lore: bilim, bilgi çevirisiyle, halk bilgisi ya da halkbilim anlamı 

ortaya çıkmaktadır. Kısaca folklor; bir kabileyi veya toplumların kültürel değerlerini inceleyen 

bir bilim dalıdır (Eroğlu, 1990: 31). 

         Türkiye’de, uzunca bir süre halkbilim konusunda çalışma yapan araştırmacılar, yazarlar, 

akademisyenler, devletin görevlendirdiği araştırmacılar, halk dansları için halk oyunları 

terimini kullanmışlardır. Resmi kurumların kullanmış olduğu bu terim, bu alanı tanımlamada 

eksik kalmış ve yanlış kullanımlara neden olmuştur. Bundan dolayı halk dansı mı, yoksa halk 

oyunları mı karmaşası ortaya çıkmıştır. Bu konuda Batu Avrupalıların birçoğu “halk dansı” 

terimini kullanmaktadır, çünkü oyun ile dans çok farklı eylemlerdir… Hatta “oyun” sözcüğü 

birçok halk dansını ifade ederken kullanımı doğru olmamakla birlikte dansın yapısına ve adına 

uymamaktadır. Örneğin, “halay oynanmaz, çekilir; semah oynanmaz, dönülür; bar oynanmaz, 

tutulur.” Yani dans olarak adlandırılmasa bile bazı dansların eylemine uygun ve uyumlu 

terimler kullanılmaktadır, verilen örneklerde oluğu gibi (Akkaya, 2014:111-11). 

          Halkın boş zamanlarında eğlenmek ve vakit geçirmek amaçlı yapılan gösteriler sahnede 

veya sahne dışında insanları bir araya getiren, orta oyunu, karagöz, kukla veya yarışmalar 

oyundur. Ancak müzik veya türkü eşliğinde,  belirli ve ritmik hareketler eşliğinde yapılan 

eylemler (halay, bar, zeybek…) bir dans türüdür. Dans türü olması nedeniyle “halk oyunları” 

yerine “halk dansları” terimini kullanmak daha doğru bir kullanım olacaktır (Akkaya, 

2014:114). 

         And, bu alanda “halk oyunları” teriminin kullanımını yanlış bulmaktadır, çünkü hem 

büyük kentlerdeki danslar ile köyde icra edilen danslar farklı ve değişiktir hem de “halk 

oyunları” terimi bütün halkın bildiği dansları kapsamaktadır. Ancak Türkiye’de bütün yurtta 

var olan yaygın bir dans yoktur. Danslar her bölgeye, yöreye göre değişiklik göstermektedir, 

bundan dolayı “halk oyunları” terimi yerine “köylü dansı” ve “köylü müziği” demek daha 

doğrudur. Anadolu’da “dans” kavramı için “oyun” kelimesinin kullanımı daha yaygın olsa da, 

bazı bölgelerde “oyun” yerine “dans, raks” gibi farklı terimler de kullanılmaktadır. Örneğin, 
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“kalgı” terimi birçok yerde dans ve karşılığı olarak bilinir, Tekirdağ çevresinde dans için 

“kırım”, Konya’da “kırınmak” terimleri kullanılmakta ve hemen hemen her bölge kendi 

dansları için farklı bir terim kullanmaktadır (2012:143-144). 

          Türkiye’de “folklor” terimi esas anlamını yitirerek zamanla bilim dışı alanlar için 

kullanılmaya başlanmıştır. Genelde yöresel halk danslarını, müziklerini, kıyafetlerini 

tanımlamak için dar ve yanlış bir alana sıkıştırılmıştır. Zamanla daha da yozlaşarak 

“folklorculuk” gibi yanlış algılar ile bilimsel alandan tamamen saptırılmıştır. Bu durumun böyle 

olmasında folklor çalışmaları yapan bazı devlet kurumlarının, derneklerin, radyo, basın ve 

televizyon dünyasının bağışlanamayacak rolleri olmuştur. Oysaki “folklor” bir disiplinin adı; 

“halk dansları” ise dans türünün koludur (Örnek, 2000: 16). 

          Anadolu’da dans eylemi çok eskiye dayanmaktadır. İngiliz arkeolog James Mellaart’ın 

Çorum’da bulunan Çatal Höyük’teki neolitik dönemlerden kalma duvar resimlerinde, toplu bir 

şekilde dans eden grup resimleri bulunmuştur. Resimlerde, Pars derisi giyen, geyik avcılarının 

davul eşliğinde dans ettiği çizilmiştir… Daha sonraki uygarlıkların heykel, duvar resimlerinde,  

kabartmalarında dans ve dansa ait kalıntılar bulunmaktadır (And, 1990: 111). 

        Geniş bir coğrafyaya hâkim olan, varlığını devam ettiren çok uluslu devletler, birçok dini 

görüşü, etnik yapıyı, farklı ulusların kültürel birikimlerini bünyesinde barındırmakta ve zengin 

bir kültürel mirasa sahip olmaktadır. Kökeni Orta Asya’ya dayanan Türk halk dansları da birçok 

medeniyeti ve kültürler değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Türkler, Anadolu’ya ve farklı 

coğrafyalara göç ederken, Orta Asya’daki kültürellerini, gelenek, göreneklerini göç ettikleri 

yeni yerleşim alanlarına taşımışlar ve orada var olan kültürle etkileşimde bulunmuşlardır 

(Şengül, 2017: 15). Bu etkileşim sonrasında var olan halk danslarımıza yenileri eklenmiş ve 

farklı halk dansları oluşmuştur.  

        Anadolu toprakları, doğu ve batı kültürünün geçişinin sağlayan, büyük kültürlerin yaşadığı 

ve geliştiği, zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bundan dolayı, Anadolu Türkiye’si olağanüstü 

danslara ve dans hareketlerine sahiptir (Koçkar, 1998: 46).  

          Türk halk danslarının temelinde ve oluşumunda birden fazla etken bulunmaktadır. 

İslamiyet ve öncesinde sahip olunan farklı inançlar yani dini, kültürel değerler, coğrafi yapı, 

iklim, bitki örtüsü gibi birçok etken bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Türk kültüründe sık 

görülen su, toprak, dağ, ateş kültleri, bazı hayvan (kurt, kartal, güvercin, vs.) kültleri ve 

taklitleri, Türk halk danslarının oluşumunda önemi büyüktür (Eroğlu, 1994: 32).  
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         Türk halk dansları genellikle “insan-tabiat, insan-hayvan, din ve toplumsal ilişkileri” konu 

edinmektedir. “İnsan- tabiat” ilişkisine bakıldığında, Anadolu’da yaşayan insanlar bu bölgenin 

coğrafi yapısından etkilenerek, doğa olaylarını, yağmur-kar-dolu yağışlarını, yer şekillerini 

halk danslarına yansıtmışlardır. Hatta bazı yörelerde coğrafi yer adlarını halk danslarını 

isimlendirmişlerdir. Örnek olarak gökkuşağının renkleri de özellikle dans kıyafetlerinde 

görmek mümkündür. “İnsan- hayvan”  ilişkisine bakıldığında sıklıkla kartal, kuş, tilki, dağ 

keçisi gibi hayvanların taklitlerine rastlanılmaktadır. Hayvanların deri renklerinden ve 

türlerinden de halk dansları isimlendirilmiştir (ördekbaşı, turangözü…) (Bali, 2017: 82). 

         Eroğlu, Türk halk danslarının oluşumunda etkili olan ilkim ve coğrafyanın etkisini şöyle 

açıklamaktadır: 

“Çok sıcak yerlerde danslar akıcıdır, kaslar fazla zorlanmaz. Gece gündüzle arasındaki 

iklim durumu çok kesin olarak ayrılmış yerlerde kuvvetli ile yumuşak hareketler 

arasında belirginlik, yumuşaktan serte veya sertten yumuşağa birden geçişler gösterir, 

ayağı yere sert basmalar bulunur. Yaz ile kış arasında büyük ısı ayırımı bulunan 

yerlerde, uzun cümleler, danslarda belden iki yana sallamalar görülür, baş ve ayak dansa 

yön verir, kolların, ayakların hareketi karışıktır. Gece ile gündüz arasında eşitlik 

bölgelerde; Hareketlerde, vuruşlarda eşitlik ve dengelilik bulunur. Hele nemli yerlerde 

aşırı canlılık görülmez. Soğuk yerlerde hareket güçleşir, kaslar gerilir, adımlar ve 

hareketlerin başı, sonu iyi belirlenir” (Eroğlu, 1995: 19). 

         Türk halk danslarının oluşumunda insan-tabiat, insan-hayvan ilişkilerinin yanında, 

insanların kalıp davranışları, savaşlar, kavgalar, din ve sosyal hayatlar da etkilidir. Örneğin, 

bazı halk danslarında kılıç, kalkan gibi savaşlara ait malzemeler dans sırasında kullanılmaktadır  

(Bali, 2017: 82).  

         Halk danslarının oluşmasında dini ritüel ve ayinler yer almaktadır. Dansları oluşturan 

hareketler, figürler ve müzikler bir bütünlük içeresinde zaman ve mekân unsurlarına bağlı 

olarak doğmuştur. Bu unsurlar eski dinlerin inanç ve ibadetlerin çerçevesinde oluşmuştur. İcra 

edilen ilk danslar dinsel ve büyüsel amaçlı gerçekleştirildiği için günümüzde bu amaçtan 

soyutlanmış ve sadece eğlence gösteri amaçlı yapılsa da kökeninde olan bu dinsel büyüsel 

kalıntılara rastlamak mümkündür (Aytaç, 2020: 17). 

         Halk danslarının kökeninin dine dayandığı çok açıktır. Türklerin eski dini olan 

Şamanizm’e ait dini ayin ve ritüellerden esintilere rastlamak mümkündür. Şaman ayinlerinde 

“eriştirme töreninde” dansçılar, ayin için taktıkları kemerlerden tutarak daire biçiminde dönerek 
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dans ederler ve bu sırada trans haline geçmek için davul çalınır. Kastamonu’da dansçıların 

davul ile dans etmesi, kimi araştırmacılara göre şamanlığın bir uzantısıdır (And, 2012: 90-92). 

         Günümüzde icra edilen halk dansları zaman, mekân ve performans anlamında eski 

bağlamından koparılmış olsa da kökeninde ait olduğu toplumun coğrafi yapısı, iklimi, kültürel 

değerleri ve dini inançlarına dair özellikleri devam ettirmektedir. “Dolayısıyla her etnik yapının 

da kendine göre gelenek, görenek ve inanç yapısı olduğundan bu olguların halk oyunları 

üzerinde etkisi oldukça büyüktür” (Aytaç, 2020: 22). 

          Türkiye’de halk dansları ve müzikleri üzerine yapılan çalışmalar 1950 ve 1960’lı 

yıllardan sonra yoğunlaşmıştır. 1960’larda Cemil Demir Sipahi, Sadi Yaver Ataman, Şerif 

Baykurt, Ahmet Çakır gibi birçok araştırmacı ve yazar eserlerinde Türk halk dansları ile ilgili 

bilgilere yer vermişler ve dansları belirli kriterlere göre sınıflandırmışlardır. Aynı zamanda 

1966 yılında “Milli Folklor Enstitüsü” kurulmuştur ve folklor temalı derlemeler yapılmış, 

dergilerde bu konudaki yazılara yer verilmeye başlanmıştır. 1949 yılında Türk “Folklor 

Araştırmaları Dergisi, 1960’lardan itibaren Halkbilimi, Folklor, Folklora Doğru” gibi dergiler 

çıkmış ve bu dergilerde folklor, antropoloji konularına daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. 

1980’li yıllardan sonra üniversitelerde halk dansları ile ilgili lisans ve lisansüstü bitirme 

tezleriyle bu alanda veri toplama ve belge üretimi artmıştır. Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, 

çeşitli devlet kurumları, bazı yayınevleri, halk dansları kulüp ve dernekleri bu alanda 

çalışmalara yoğunlaşmıştır (Kurt, 2017: 13-14). 

         1950’li yıllarda Türkiye’de folklor çalışmalarında Halkbilgisi Derneği ve daha sonra 

açılan Halkevleri döneminin önemi büyüktür. Bu dönemde atılan önemli adımlardan biri çeşitli 

folklor türlerinin araştırılmaya başlanması ve halk dansları alanında yapılan çalışmalardır. 

Halkevlerinin derlediği ve sunduğu halk dansları, Halkevlerinin kapanmasıyla resmi 

himayeden çıkarak özel kurumlar çalışmalara devam etmiştir (Öztürkmen, 2009:193-194). 

         1950’lerden itibaren folklor araştırmaları için özel ve devlet destekli kurumlar açılmıştır. 

1932 yılında kapanan Halk Bilgisi Derneği 1946 yılında yeniden açılmıştır. Derneğin yeniden 

açıldığı dönemdeki en önemli gelişmelerden biri, 1955 yılında düzenlemiş olduğu “İstişare 

Türk Folklor Kongresi”dir. Kongreye Ahmet Kutsi Tecer, Mahmut Ragıp Gazİmihal, Vedat 

Nedim Tör,  Şerif Baykurt, Sadi Yaver Ataman, Halil Cemal Oğultürk ve birçok folklorcu 

katılmıştır. Kongrede ele alınan önemli karalardan biri milli bir Folklor Enstitüsünün kurulması 

için gerekli resmi kurumlara başvurulması ve halk danslarının kayıt altına alınmasıdır 

(Öztürkmen, 2009: 194-195). 
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         Türkiye’de halk danslarının kurumsallaşma sürecinin 1950’lerden sonra yükseköğretim 

kurumlarında başladığını söyleyebiliriz. Bu yıllarda aynı bölgelerden üniversite okumaya gelen 

öğrenciler genellikle aynı yurtlarda kalmışlar ve yerel kimliklerini büyük ölçüde korumuşlardır. 

Bu dönemde öğrenciler, yöresel halk danslarını icra etmeye başlamışlar ve zamanla bu danslar 

bir dayanışma aracı haline gelmiştir. Kısa sürede “Türk Halk Oyunları Federasyonu”, “Türk 

Milli Talebe Federasyonu”, “Türk Devrim Ocakları” ve “İstanbul Talebe Birliği” halk 

danslarında söz sahibi olan kurumlar olmuşlardır. Bu kurumlardaki üniversite öğrencileri, 

bildikleri yöresel dansları ilk ve ortaokullardaki öğrencilere öğretmeye başlamışlardır. Yine bu 

dönemlerde folklor kurumları kurulmaya devam etmiştir. 1952 yılında Ankara’da “Türk 

Folklor Oyunları ve Estetik Dans Kulübü, 1959’da “Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü” 

kurulmuştur. Yine bu dönemdeki önemli kurumlardan biri de 1950’ler de kurulan “Türk Halk 

Oyunlarını Yayma ve Yaşatma Tesisi” dir (Öztürkmen,2009: 199-202). 

        1960’lı yıllarda halk dansları alanında çalışmalar devam etmiştir. Bu dönemde folklor 

alanında araştırma yapan iki önemli kurum vardır. Bunlar, “Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü” ile “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halkbilimi Topluluğu” dur. 1961’de 

kurulan, “Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü” daha çok sözlü kültür, coğrafya, inanç sistemleri, 

maddi kültür, el sanatları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk 

Halkbilim Topluluğu” ise daha çok halk dansları üzerine çalışmalar yaparak bu alanda 

seminerler, kurslar, sergiler ve gösteriler düzenlenmiştir (Öztürkmen: 2009: 205-206).  

         Türkiye’de halk dansları üzerine yayımlanan ilk metin, Rıza Tevfik’in “Nev-Sal-i Afiyet- 

Selnâme-i Osmaniye’de Raks ve Muhtelif Tarzları” başlıklı makalesidir. Tevfik, bu 

makalesinde hem dansın ilk dönemlerdeki önemini ve zamanla bu önemin kaybolduğunu hem 

de Osmanlı’daki dans türlerini, dansın fizyolojik nedenlerini, resmi törenleri ve zeybek dansları 

incelemektedir. Yazar bu genel değerlendirmeden sonra Osmanlı döneminde icra edilen icra 

edilen dansları yorumlamakta ve bir dansı oluşturan ve şekillendiren etkenlerin o milletin adet 

ve gelenekleri olduğunu vurgulamaktadır (Kurt, 2017: 24-25). 

         Halk danslarını kaleme alan ilk yazarlardan biri de Selim Sırrı Tarcan’dır. Halk danslarını, 

“milli bir sembol” olarak niteleyen ve ortaya atan ilk yazardır. Tarcan, halk dansları, dans ve 

özellikle zeybek danslarına dair araştırmalarını ve tecrübelerini “Tarcan Zeybeği” adlı kitabında 

yazıya dökmüştür. Kitabında, halk danslarına olan ilgisinin nasıl oluştuğunu ve halk danslarını 

nasıl derlemeye başladığını anlatmaktadır. Tarcan’ın halk danslarına olan ilgisi 1909’da 

İsveç’te Beden Terbiyesi eğitimi sırasında başlamıştır. İstanbul’a döndüğünde ise ilk işi bu 
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alanda çalışma yapabilmek için Anadolu’da teftişe çıkmıştır. Özellikle zeybek dansları üzerine 

yoğunlaşan Tarcan Afyon-Karahisar, Eskişehir, Uşak, Manisa bölgelerinde gözlem yapmıştır 

(Öztürkmen, 2009:224-227).  

         Türk halk dansları üzerine yapılan birçok önemli çalışma bulunmaktadır. Bunlardan 

bazıları; Türk Halk Oyunları Kataloğu Cilt 1 (Nail Tan, 1990), Türk Halk Oyunları Kataloğu 

Cilt 2 (Nail Tan- Ahmet Çakır, 1997), Oyun ve Bügü (Metin And,1974), Türk Köylü Dansları 

(Metin And,1964), Türk Halk Dansları ( Şerif Baykurt, 1973), Türk Halk Oyunları (Şerif 

Baykurt, 1965), Türkiye’de Folklor (Şerif Baykurt, 1976) gibi bu alana katkı sağlayan birçok 

çalışma bulunmaktadır. 

         Türkiye’de halkbilim çatısı altında halk dansları üzerine yapılan çalışmalar genellikle alan 

araştırmasına dayalı yapılmıştır. Öncesinde hazırlanan soru cetvelleri ile kaynak kişilerle 

görüşmeler yapılarak danslar hakkında bilgi toplanılmıştır. Dansları doğal ortamlarında ve 

grubun en yaşlı üyelerinden dansları izlemeyi tercih etmişleridir. Bunun nedeni ise dansların en 

eski hali toplumun geçmişini ve kültürünü en saf haliyle yansıtmasındandır. Derleme 

sonrasında elde edilen veriler analiz edilip tür ve biçim özelliklerime göre sınıflandırılıp 

arşivlenmiştir. Sonrasında ise birçok dans, sahneye taşınmıştır (Ünlü, 2009: 56). 

        Antropolojik düşünceye göre danslar, toplum tarafından üretilir ve tüketilir. Danslar 

zamanla kaybolabilir ve yerine yenisi gelebilir. Burada önemli olan dansın sabit ve değişmez 

formundan ziyade dansların toplumdaki sahip oldukları işlevleri, kültürün diğer unsurları ile 

arasındaki konumu, neden ve nasıl değişime uğradıklarıdır (Ünlü, 2009: 56). 

          Bu çalışmada ise klasik folklor çalışmasında olduğu gibi alan araştırması yöntemi ile 

derinlemesine görüşmeler yapılarak danslar hakkında bilgi edinmeye çalışılmıştır. Bu çalışmayı 

diğer klasik araştırmalardan özgün kılan şey; antropolojik bir bakış açısı ile dansların, çıkış 

noktası, taklit edilen olay ve olguların neler olabileceği üzerine toplumun dini inanç sisteminin 

ritüelleri de ele alınarak tespit edilmeye çalışılmasıdır. Aynı zamanda dansların nerde, ne zaman 

ve kim tarafından icra edildiği üzerine odaklanılıp, eskiden günümüze kadar geçen süreçte 

danslarda meydana gelen değişim, dönüşüm, nesiller arası aktarımı üzerine durulmuştur. 
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İKİNCİ BÖLÜM: BİR ALEVİ-BEKTAŞİ KÖYÜ: KARAŞAR 

 

2. 1. Karaşar Köyü’nün Tarihi 

           Karaşar, Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı etrafı dağlarla kaplı küçük bir yerleşim 

yeridir. Beypazarı’na 30 km uzaklıkta olan Karaşar, kuzeyden Kıbrıscık ve Kızılcahamam 

ilçelerinin güneydoğuda Güdül ilçesinin ve doğuda Uruş bucağının ortasında yer almaktadır. 

Aynı zamanda kendisine bağlı Köseler, Saray ve Dereli olmak üzere üç mahallesi vardır. 

Karaşar Köyü, Beypazarı ilçesine bağlı olmasına rağmen sosyal kültürel, coğrafi şekilleri, 

iklimi ve mimarisi bakımından İç Anadolu’dan ziyade Batı Karadeniz bölgesine 

benzemektedir. Göç sonrası kurulan bir yerleşim yeri olmasından dolayı, bağlı olduğu ilçe ile 

çok fazla benzerlik göstermemektedir. Sadece coğrafi, mimari, sosyal-kültürel değil din ve 

inanç konusunda da birbirlerinden çok farklıdırlar. Örneğin, Karaşar Türkmen bir Alevi- 

Bektaşi inanç sistemine bağlıyken, Beypazarı Sünni İslam merkezli bir inanç yapısına sahiptir 

(Ersal, 2002: 2; Yaşayanlar, 2020: 9). 

        Göç sonrasında kurulan bir yerleşim yeri olduğu için, tarihi geçmişi hakkında çok fazla 

yazılı kaynak bulunmamaktadır. Bundan dolayı Karaşar, Köseler, Saray ve Dereli yerleşim 

yerleri hakkında bilgi edinmek oldukça zordur. Bu aşamada bilgi edinebileceğimiz kaynak, 

sözlü kültür çalışmaları olacaktır. Nesilden nesle sözlü olarak aktarılan bilgilerin yanında sözlü 

öyküler, destanlar, türküler de bilgi sunmaktadırlar.  

         Geçmişten günümüze kadar Karaşar Köyü üzerine yapılan araştırmalarda, Karaşar’ın 

tarihi ile ilgili en genel geçer kabul edilen görüş, Horasan’dan göçmüş olduklarıdır. Moğol 

İmparatoru Cengizhan, 13. yüzyılda İran’ın kuzeydoğusunda yer alan Horosan bölgelerini ele 

geçirdikten sonra, bugün Karaşar’da yaşayan Türkmen boylarının bir bölümü Konya 

yakınlarına doğru göç etmişlerdir. Bu göç sırasında Türkmenler arasında tartışmalar başlamış 

ve kendi aralarında ayrılıklar yaşanmıştır. Bu ayrılmalar sonucunda rivayete göre yedi aile önce 

Beypazarı’na bağlı olan Yoğunpelit yakınlarına sonra da bugünkü konumu olan Karaşar 

Köyü’ne yerleşmişlerdir (Yaşayanlar, 2020: 9- Günaydın, 1997: 1). 

        Göç sonrasında kendilerine yeni bir yurt edinen Karaşarlılar, tahminlere göre Asya’da 

yaşadıkları bölgenin ismini bugünkü yaşadıkları coğrafyaya vermiş oldukları düşünülmektedir. 

Yaklaşık 600-700 yıllık bir geçmişe sahip olan Karaşar’ın Alevi-Bektaşi geleneğine sahip 

olması ve Hacı Bektaş Veli’nin Horasan erenlerinden olması Karaşarlıların Horasan’dan 

göçmüş olması ihtimalini güçlendirmektedir (Günaydın, 1997:2). 



43 

          Saray, Köseler ve Karaşar Köyü’nün yaşlılarının söylediklerine göre 700 yıl önce 

Türkmen aşireti olarak Horasan’dan Anadolu’ya göç etmişler ve bir süre Ankara’da kalmışlar. 

Daha sonra Konya’dan göçüp oradan da bugünkü yaşadıkları Karaşar’a yerleşmişler. 

Konya’dan göçerken de üç kardeş Sarı adındaki Saray’a; Köse adındaki Köseler’e ve Kara 

adındaki Karaşar’a yerleşmişlerdir (Şahhüseyinoğlu, 2002:  21). 

           Köyün geçmişi ile dile getirilen diğer bir söylence de; köyün kurucuları ilk önce 

Horasan’dan Konya’ya oradan da Karaşar’a gelmişlerdir. Konya’da yörükler arasında bir 

kargaşa çıkınca 7 aile buradan ayrılarak kuzeye doğru göç etmişler. İşte bu yedi aile 

Beypazarı’nın doğusundaki Yoğunpelit Köyü’ne yakın bir yere gelmişler. Daha sonra gözden 

uzak olmak için etrafı ormanla çevrili rakımı yüksek olan bugünkü yaşadıkları yere 

yerleşmişlerdir (Şahhüseyinoğlu, 2002: 22). 

          Karaşar, isminin geçtiği en eski yazılı belgede, köyün adı “Korşar” olarak geçmektedir. 

1462 yılına ait belgelerde Korşar ismi yer almaktadır. Bu isim değişikliğinin nedeninin 

telaffuzdan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Karaşar adının önceki isimleri ilgili iki rivayet 

söz vardır. Birincisi, Doğu Türkistan tarafından 7. yüzyılda Karaşar’ın Çin hâkimiyeti altında 

olduğu zamanlarda bir rahip tarafından Karaşar ismi “Ach’i’ni” adıyla kaydedilmiştir. 

Kaydedilen bu isim sonrasında Sanskritçeden doğrudan Çinceye çevrilmiştir. Karaşar isminin 

Sanskritçe’deki kullanımı Agnidesa’dır. Agni kökü ateş anlamına gelmektedir. Bundan dolayı 

eski kullanımı Karaşahr ya da Karaşehir’in anlamı kara şehir değildir. Karaşar ismi tahminlere 

göre Uygurca’da “ateş kenti-şehri” manasında kullanılan bir isim olduğu düşünülmektedir. 

Karaşarlıların Türkistan’dan Anadolu’ya gelme süreçlerinde farklı telaffuzlarda dile getirilen 

Karaşar kelimesi ve köyün adı kayıtlarda Korşar veya Kor Şehir” olarak geçmektedir 

(Yaşayanlar, 2020: 12). 

        İkinci rivayete göre ise köy halkının anlattıklarına göre Karaşar erkeklerinin giydikleri 

kıyafetlerden yol çıkılarak verilen bir isim vardır. Horasan’dan gelirken siyah şalvar, başlarını 

sardıkları siyah puşu ve bellerine bağladıkları siyah şaldan dolayı “Karaşallılar” olarak 

adlandırılmışlardır. Bu isim zamanla dönüşüme uğrayarak en son hali olan Karaşar ismini 

almıştır. 1830 yılına ait Beypazarı Kazası Nüfus defterinde köyün adı “Karaşar” olarak 

yazılmıştır. 
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2. 2. Karaşar Köyü’nün Ekonomisi ve Mimari Yapısı  

       Karaşar Köyü ve ona bağlı olan Saray, Köseler, Dereli mahalleleri 1500- 1800 metre 

yükseklikteki dağlar ile çevrili engebeli bir araziye sahiptir. Yer şekillerinden dolayı köyün 

temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılıkla uğraşan halk konar- göçer bir yaşam tarzına 

da devam etmiştir. Çünkü yaz aylarında hayvanlara otlak alanlar bulmak için köylüler yazın 

yaylalara göç eder. Mayıs ayının sonuna doğru başlayan göçlerde gidilecek yerler bellidir ve 

kışa kadar burada kalınır. Köy halkı yaz boyunca süt, yağ, peynir yapıp satarak hem para 

kazanmışlar hem de kendi kışlık yiyeceklerini de depolamışlardır (Şahhüseyinoğlu, 2002: 143-

146). 

         Etrafı ormanlarla kaplı olan Karaşar’ın önemli geçim kaynaklarından biri de 

ormancılıktır. Orman Bakanlığı’na bağlı olan işletme köy halkı için geçim kaynağı olmuştur. 

Mevsimlik bir iş olan ormancılık için köylüler yine yaz aylarında yaylalara göç etmişler ve kış 

aylarına kadar (halkın tabiriyle kar yağana kadar) ormanda çalışmaya devam etmişlerdir. 

Ormancılıkta, sanayi, mobilya, kâğıt gibi alanlarda kullanılması için ağaçlar kesilip temizlenir 

ve tomruk haline getirilir ve bu tomrukların taşımacılığından da para kazanılır.  

        Köyün hem ormanlık bir alanda olması hem de ağaç türünün çam olması ile köy haklı için 

bir geçim kaynağı daha doğmuştur. Çok eskiden daha harman makinelerinin olmadığı 

zamanlarda nohut, mercimek, arpa ve buğday tanelerinin samandan ayrılması için “döven” 

isimli bir alet kullanılırmış. Dövenin sadece çam ağacından yapılıyor olması ve çevredeki 

ovalarda çam ağacının olmaması köy halkı için büyük bir avantaj olmuştur.  

        Ekip- biçmeye elverişli olmayan yer şeklinden dolayı köyde tarım gelişmemiştir. Köylüler 

sadece evlerinin önündeki küçük alanlarda kendilerine yetecek kadar meyve, sebze 

yetiştirmişleridir. Tarım üzerinden bir geçim sağlanmasa da boş arazilerdeki elma, armut, ayva 

ceviz ağaçları az da olsa köy için para kazandırmıştır. Köylüler zamanı geldiğinde meyveleri 

toplayıp şehirde satmışlardır.  

         Zamanla köy hayatının zorlukları ve para kazanmak için kentlere göç başlamıştır. 

Şehirlere göç edenler, farklı alanlarda iş sahibi olmuşlar ve genel olarak köy halkının ekonomik 

durumu iyileşmiştir. Günümüzde ise halkın büyük bir çoğunluğu kentlere göç etmiştir. Şu an 

da köyde hayvancılıkla geçimini sağlayan çok az insan bulunmaktadır.  

         Karaşar Köyü’nün etrafı ormanlarla kaplı olması ve Batı Karadeniz Bölgesine yakın 

olmasından dolayı ahşap mimari yaygındır. Ev konutları genellikle iki katlıdır. Zemin kat yani 
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evin girişi ahır için kullanılırken, üst kat ise ev biçimindedir. Girişte büyükbaş hayvanların 

rahatça girip çıkabileceği büyük bir avlu kapısı bulunmaktadır. Üst kata çıkmak için genelde 

evin içerisinde bir merdiven vardır. Evlerin yapımında en çok kullanılan malzeme taş ve 

ahşaptır. Genelde alt katta taş kullanılırken üst katta daha çok ahşap malzeme kullanılmaktadır. 

Duvarların içerisinde 10-15 cm yüksekliğinde ısı kaybını önlemek için kil ve saman 

karışımından yapılan bir harçla sıvanır. Üst katta, yatma ve oturma için genelde iki oda, 

erzakları saklanmak için ismi “ambar” olan büyük oda, mutfak, banyo ve tuvalet 

bulunmaktadır. Bir de üst katta gömme bir balkon vardır. Çok eskiden cam olmadığı için evin 

aydınlatması ve havalandırılması 25x 40 cm boyutlarındaki ahşap sürgülü “temek” adlı delikler 

yapılırmış (Günaydın, 1997: 7-8).  

         1928 yılında köy çok büyük bir yangın atlatmıştır. Köyde evlerin yakın ve ahşap 

olmasından dolayı yangın büyük tahribatlara neden olmuştur. Bu olaydan sonra evler 

birbirinden uzak inşa edilmeye başlanmış ve 1980’den sonra ahşap malzemenin yanında taş, 

çinko, kiremit gibi malzemelerde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak kentlere yaşanan göç 

sonrasında ahşap evlerin birçoğu harap olurken yerini beton evler yer almıştır.  

 

2. 3. Karaşar Köyü’nün İnanç Yapısı 

        Karaşar, hem Aleviliği hem de Bektaşiliği bir arada yaşayan, kendine özgün bir inanç 

sistemine sahiptir. Alevilik ve Bektaşilik arasında belirli farklılıklar olsa da yöre halkı bu 

farklıları göz ardı edip kalıplaşmış bir biçimde kendilerine “Alevi-Bektaşi” demektedirler.  

         Karaşar Köyü’nün dini inanç yapısının temelinde güçlü bir Alevilik yapılanması vardır. 

Alevilik ocak merkezli soya dayanırken, Bektaşilikte böyle bir şart aranmamakla birlikte 

“liyakat” merkezli hiyerarşik bir yapıyla devamlılığını sağlamaktadır. Karaşar’da bu iki inancı 

bir arada görmek mümkündür.  

         Karaşar, Saray, Dereli ve Köseler köyleri Ankara’nın Çubuk İlçesine bağlı Sele Köyü’nde 

yaşayan Şah Kalender Veli Ocağı’na2 taliptirler. Çok eskiden Karaşar’a ve ona bağlı olan 

köylerin dedeliğini Şah Kalender Veli Ocağı’ndan gelen dedeler yapmıştır. Bu ocağa bağlı 

dedeler birkaç ay köyde kalıp görevlerini yerine getirdikten sonra köylerine geri dönerlermiş. 

                                                           
2 Şah Kalender Veli Ocağı, Çubuk ve Çankırı Şabanözlü merkezli dört Alevi İnanç Dede Ocağı’nın 

mürşid ocağıdır. Bir üst ocak olarak Kırıkkale’de Hasan Dede Beldesi merkezli Hasan Dede Ocağına 

bağlıdır (Ersal, 2012: 4).  
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Dedeler, köye gelmeden önce görevli olan rehberciler, musahipli olacak ve Cemlere katılacak 

kişilere haber verip Cem hazırlıklarına başlanırmış. Dedeler geldiğinde hem Görgü Cemleri 

yapılır hem de toplumun sorunları ele alınılırmış. Bunun yanında Cemlerde sosyal ve kültürel 

konular ve Alevi-Bektaşi hakkında bilgilendirmeler de yapılırmış. Bu Cemler, köy halkı için 

hem yargılama, sorunları çözüme kavuşturma, barış ortamını yeniden kurma işlevi görmüş hem 

de halka kültürel eğitsel alanda katkı sağlamıştır (Şahhüseyinoğlu, 2002: 199). 

          Uzun yıllar devam eden bu düzen 1940’lı yılların başında bozulmaya başlamış. Rivayete 

göre, Kargın Köyü’nden hizmet için gelen bir dede, Cem halkına evinin yandığını dile getirerek 

yol hakkının ona göre verilmesini ister. Halk dedeye güvenmeyip köyüne birkaç kişi 

gönderirler. Dedenin söylediği gibi bir yangın çıkmıştır ancak evin tamamı değil köşesindeki 

ahır yanmıştır sadece. Dede bu durumun sorgulanmasından rahatsız olurken halk da dedenin bu 

isteğinden rahatsızlık duymuştur. Bu olay üzerine Şah Kalender Veli Ocağı’na bağlı dedeler 

Karaşar’a bir daha hiç uğramamışlar (Ersal, 2012: 3-5).  

       Bu olaydan sonra köyde on beş yıla kadar Cem toplantıları yapılmamıştır. Halk bu 

durumdan rahatsız olmaya başladığı vakit, Hacı Bektaş Veli Dergâhına bağlı Lütfü Baba 

Karaşar ve ona bağlı mahallelere hizmet vermek için ara ara gelmeye başlamıştır. Lütfü Baba 

birkaç köyün hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmekte zorluklar yaşamaya başlayınca 

Karaşar’a ve mahallerine baba tayin etmeye başlamış. Bir süre sonra Lütfü Baba yılda bir iki 

kez tayin ettiği babaların görgüleri için Hacı Bektaş Veli’ye götürmek için uğrarmış köye. 

Böylelikle Karaşar Aleviliği Lütfü Baba ile farklı bir hiyerarşik yapıya, yani babalık ile 

yönetilen bir sisteme geçmiştir (Ersal, 2010: 5-6). 

        Karaşar’da soya dayalı Aleviliğin yanı sıra Babagan Bektaşiliği’de3 vardır. Ancak bu 

Babagan Bektaşiliği tarihine dair yazılı bir kaynak bulunmamakla birlikte, sözlü kültürlerden 

edinilen bilgilere göre Karaşar’da Bektaşiliğin yüz elli yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 

Karaşar Bektaşiliğin ilk merkezi Hacı Bektaş Dergahı olmuştur. O dönemlerde Hacı Bektaş 

Veli Dergahına bağlı babalar, Karaşar’daki taliplerin hizmetleri için sık sık gelip gidilirmiş 

(Ersal, 2010: 5-6). 

        Tarihi süreçte yaşanan Balkan Harpleri, Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı’nın 

yaşandığı dönemlerde köye Hacı Bektaş’tan gelen babalar ile irtibat kesilmiştir. Bu dönemde 

                                                           
3 Babagan Bektaşiliği, hiyerarşik olarak Dedebaba, Halife Baba, Baba, derviş ve muhipleriden oluşan 

bir yapı sergiler. Alevilikte inanç önderi ile yola girecek bireyin soy aidiyeti ön plandayken Babagan 

Bektaşiliğinde böyle bir şart aranmaz Babagan Bektaşiliği’nde esas olan liyakattır (Ersal, 2012: 4-5). 
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köyde Bektaşi nasiplileri, Usta Ali’nin evinde hizmet etmeye başlamışlardır. 1920’li yılların 

başında Hilmi Dedebaba’nın dervişlerinden olan Derviş Rıza Karaşar’a gelir ve burada 7 yıl 

kalarak İmirza Baba Tekkesinde Bektaşiler için bir kapı açar. Derviş Rıza köyden ayrıldığında 

bile Bektaşiler gizli gizli ibadetlerine ve hizmetlerine devam etmişler. 1940’lara gelindiğinde 

köyden Ankara’ya yaşanan göçler vesilesiyle Ankara’daki Bektaşi babalar ile irtibat sağlanır. 

1950’lerde ise Mehmet Ziya Baba, Karaşar Babagan Bektaşiliği adına bir çerağ uyandırır. 

Köyden Emin Uras ve Zeynel Usul,  Ziya Baba ile irtibata geçerler ve Ziya Baba’nın mürşidi 

olurlar. Ve zamanla Ziya Baba’dan nasip alanların sayısı artar ve hem Ankara’da hem de 

Karşar’da hizmetler yeniden başlanır ve bu sayede yeni dergâhlar kurulur (Ersal, 2012: 8-11). 

        Karaşar, hem Aleviliğim hem de Bektaşiliğin bir arada yaşandığı bir inanç sistemine 

sahiptir. İki farklı inanç yapısının farklı dini inanç pratikleri olsa da halk arasında bir ayrışma 

veya ayrılık yaşanmamaktadır. Yolu ve niyeti hemen hemen bir olan iki grupta iç içedir. Karaşar 

Aleviliği de “Allah-Muhammed-Ali” üçlemesi çerçevesinde “eline, diline ve beline sahip çık” 

felsefesi üzerine kuruludur. “Eline, beline, diline sahip çık” felsefi ile ahlaki kurallara uymak 

da bu inancın temel kurallarından biridir. Örneğin, köyde de ahlaki kurallara aykırı davranan 

insanlar Ceme alınmaz.   

        Köyde, Alevi-Bektaşiliğe dair dini toplantılar ve ritüeller uzun yıllardır varlığını 

korumaktadır. En yaygın olan toplantılar Musahiplik Cemi, Görgü Cemi, İkrar Cemi ve Dikir 

(ölü) Cemidir. Bunun yanında eskiden köyde perşembe günleri dedenin evinde toplanılıp 

muhabbet edilir, dua ve nefesler okunarak aslında küçük bir Cem yapılırmış. Ancak kent 

ortamlarında bunu gerçekleştirmek çok mümkün olmadığı için zamanla ortadan kalkmıştır. 

Ama diğer büyük Cemler eskiye oranla daha az yapılsa da devamlılığını korumaktadır. Son 

dönemlerde Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır Cemlere ara verilmiştir.  

        Aleviliğin önemli ibadetlerinden biri Cem törenleridir. Karaşar’da da yapılan Musahiplik, 

Görgü ve İkrar Cemleri de diğer yörelerdekiler ile oldukça benzerdir. Diğer yörelerden farklı 

ve sadece Karaşar’a özgü olan Cem töreni, “Dikir Cemi”dir. Dikir Cemi, musahipli olunması 

şartı ile ölen kişinin adına yapılan bir Cem törenidir. Diğer Cemlerde olduğu gibi Dikir Cemi’de 

babalar tarafından yönetilir ve on iki hizmetin hemen hemen tamamı yerine getirilir. Akşamüstü 

5 gibi babanın Cemevine gelmesi ve cemaati selamlamasıyla Cem başlamış olur. Selamlamadan 

sonra dede on iki hizmette görev alacak kişileri sırasıyla dualarını okur ve görevlerini verir. 

Daha sonrasında, ölen kişinin adına kesilecek kurbanlık koyun meydana getirilir ve bir süre 

süre serbest bırakılır. Kurbanın meydana getirilip serbest bırakılmasının nedeni, Cemde 
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birbirine küs birilerinin olup olmadığını öğrenmek amaçlıdır. Eğer koyun yerinde durmayıp 

sağa sola kaçıp, huzursuzluk çıkarırsa Cemde küs olan birilerinin olduğu anlamına gelmektedir. 

Böyle durumlarda baba cemaate küs olan birileri varsa halkın huzurunda barışıp, 

helalleşmelerini veya Cemi terk etmelerini ister. Bunun nedeni ise erkânda küslüğe, kırgınlığa 

yer yoktur. Sonrasında kesilen etler tekrar meydana getirilir ve dualanır. Yerine getirilen bu 

hizmetler arasında dini, siyasi ve günlük konular üzerine sohbet edilir, nefesler söylenir ve 

semahlar dönülür. Gecenin sonuna doğru on iki imamların adları sesli okunarak her biri adına 

12 adet mum yakılır. Yani çerağ uyandırılma ritüeli gerçekleştirilir. Çerağ uyandırılmasının 

ardından, kilim kılavuzu okunur. Kilim kılavuzu: dikir sahibinin yerine hukuklaşmak için iki 

hacı4 meydana serilen kilimin üzerine oturur ve dikiri yapılacak kişinin alacağı varsa 

alacaklarını vereceği varsa vereceklerini vereceğine dair halkın huzurunda söz verirler. Hemen 

sonrasında baba dikir sahibinin çocukları varsa onları ayağı kaldırıp, “Biz canlara sorduk, 

herhangi bir alacağı vereceği olmadığını öğrendik. Bu gün Cemde bulunmayan ve alacakları 

olan biri veya birileri çıkarsa, ödeyeceğinize söz veriyor musunuz?” diyerek evlatlarından 

halkın önünde söz alır ve Cem yemek ile sonlanır.  

        Hakması ve Hoplama halk dansları doğayı ve hayvanları taklit ederek oluşabileceği gibi, 

ait olduğu toplumun dini ritüellerinden de kopmuş veya etkilenmiş olabilir. Bu doğrultuda 

toplumun sahip olduğu dini inanç ve ritüelleri hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır.  

 

2. 3. 1. Alevi-Bektaşi İnancı ve Ritüelleri 

         Etimolojik olarak çoğul şekli “Aleviyye – Aleviyyûn” olan Alevi kelimesi, Arapçada 

“Ali’ye mensup, Ali’ye ait” anlamlarına gelmektedir. Hz. Ali’ye bağlılık noktasında bir araya 

gelen gruplar ve Hz. Ali’nin soyundan gelen kişiler için Alevi kelimesi kullanılagelmiştir. 

(Ocak, 1989: 368-369) Mezhepler tarihi ve tasavvuf edebiyatında ise, “Hz. Ali’ye bağlı olmak, 

O’nu sevmek, saymak anlamlarında kullanılmaktadır. Bu açıdan Hz. Ali’yi seven, O’na bağlı 

olan ve O’nun soyundan olan kişilere Alevi denilmektedir (Dalkıran, 2002: 96). 

         İslam Tarihi’nde Alevi terimi ilk olarak hilafetle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar sırasında 

kullanılmıştır. Hz. Peygamber’in vefatı ve üçüncü halifenin öldürülmesinden sonra iyice 

kızışan hilafet tartışmalarında, Hz. Ali,  Hz. Osman ve Hz. Ömer taraftarları karşı karşıya 

gelmiştir. Hz. Ali tarafını tutan gruba el- Alevviye veya şiâtü Ali (Ali taraftarları) Hz. Ömer ve 

                                                           
4 Cem’de musahipli olan kişilere hacı denilir.  
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Hz. Osman taraftarlarına ise el- Ömeriyye, el- Osmâniye (Hz. Ebu Bekir’ bağlı olanlar) 

denilmiştir (Ocak,1989:369). 

         Alevi inanç ve ibadetleri “Allah-Muhammed-Ali” üçlemesi üzerine kurulmuş kendine 

özgü inanç ve pratikleri olan, temelde biçimden çok öze önem veren bir inançtır. Alevilikte esas 

önemli olan “zahir” diğer bir deyişle biçim ve dış anlamlar değil, “batın” olandır yani öz ve iç 

anlam değerlidir. Bu doğrultuda Hacı Bektaş Veli Tanrı’nın bir zahiri bir de batın yanın 

olduğunu dile getirmektedir. Bu açıdan Kur’an’ı Kerim’in hem zahiri hem de batın anlamlarının 

olduğunu vurgulamaktadır. İşte kitaptaki bu batın olanı kavrama süreci ideal ve olgun insanı 

tanımlayan “insan-ı kâmil” olmak ile nitelendirilir. İnsan-ı kâmil yani olgun insan olmak; 

ölmeden önce Hak ile Hak olmak yani başka bir ifadeyle Allah ile bütünleşmektir. Allah-

Muhammed-Ali üçlemesinin temelinde şekillenen Alevi inanç ve ibadetlerinin özünde ideal ve 

olgun insanı şekillendiren pratikler yer almaktadır. Alevilik kurum ve kurallarının özünde olgun 

insan olmayı hedefleyen ayrıntılar bulunmaktadır (Yaman, 2007: 204). 

         Alevi inancın temel ilkelerinden biri de ahlak ve ahlaki kurallardır. Hatta inanç ve 

ibadetlerin ön şartı ahlaki kurallardır denilebilir. Ahlaki açıdan uygunsuz davranışları olan bir 

bireyin Cem’e alınması hoş karşılanmaz. Alevilikte bu ahlaki kurallar  “eline, diline, beline 

sahip ol” felsefesi ile temellendirilmiştir. Bu felsefeye göre: kendi elinle koymadığını almamak, 

gözünle görmediğini söylememek, haram olan cinsel ilişkiye girmemektir. Bu kurallara 

uymayan bireyler toplum tarafından kınanıp ve cezalandırılmaktadır (Yaman, 2007: 210). 

         Alevilik, kısaca “eline, beline, diline sahip çıkmaktır” temelinde insan sevgisi olan ten, 

dil ve din ayrımı yapmayan; doğru ve dürüstlüğü ilke edinen bir inanç sistemidir.  Alevilik, Hz. 

Ali sevgisinin yanında “Ehl-i Beyt” ve “On İki İmam” sevgisini de içinde barındırmaktadır. 

“Ehl-i Beyt”in sözlük anlamı, ev halkı demektir. İslamiyet döneminden bugüne kadar Hz. 

Peygamber’in ailesi ve onun soyundan gelenler için kullanılmıştır  (Sis ve Çeçen, 2016: 427-

428; Yaman, 2007: 206). “On İki İmamlar” ise, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın soyundan gelen ve 

Ehl-i Beyt’ten kabul edilen sevilen, sayılan, Aleviliğin oluşumunda önemli ve de değerli 

katkıları olan kutsal şahsiyetler olarak anılır ve de bilinirler. İlk İmam Hz. Ali olmakla birlikte 

sırasıyla “On İki İmamlar”ın adları: “İmam Hasan, İmam Hüseyin, Zeynel Abidin, Ali Rıza, 

Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım (Yaman, 2007:207). 

         Alevi- Bektaşi inancı, bireyi merkeze alsa da tam anlamıyla bireysel devam edilen bir yol 

değildir. Toplum hizmetine gönül verilmiş, Hak’tan halka dönme ve bir olma odaklı, toplumsal 

ağırlıklı bir inançtır. Aleviliğin temel felsefelerinden biri de kişinin Tanrı katındaki ruhsal 
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olgunluğun manevi aşamaları olan “Dört Kapı Kırk Makam”dır. Bu yolda birey kâmil insan 

olma mertebesine ulaşırken, ait olduğu toplumun hizmetine de girmiş olur (Korkmaz, 1998: 

21). 

         “Dört Kapı Kırk Makam”; “Şerait, Tarikat, Marifet, Hakikat” olan her kapının kendi 

içinde “on makamı” yani on basamağı bulunmaktadır. “Dört Kapı Kırk Makam”, Aleviliğin 

özünü ve manasını anlamının ilk aşamasıdır. “Benlik” i ortadan kaldırıp, “Birlik” e ulaşmak bu 

kapıları aşmak ile mümkündür. Dört Kapı’nın farklı farklı yorumları yapılmıştır; Yel’e 

benzetilen Şeriat Kapısı ‘İnsanlar Evreni’, ateşe benzetilen Tarikat “Melekler Evreni” , suya 

benzetilen Marifet Kapısı “Tanrısal Evren olarak yorumlanmaktadır (Ulusoy, 1986: 215-216). 

         Şeriat Kapısı, olgunluğa erişmemiş bireyin, inanç sisteminin kuralları ile öz benliğini 

kötülükten arındıran ve topluma zarar verecek hareketlerden kaçınmasıdır. Tarikat Kapısı, 

insanın kendi isteği doğrultusunda benliğinde kötülüğe yer vermemesi ve elinden gelebilecek 

yardım ve iyiliği kimseden esirgememesidir. Marifet Kapısı, ilimde ve duygusal anlamda en 

yüce noktaya ulaşma bir nevi “Tanrısal sırra erişme” dir. Hakikat Kapısı ise Hakk’a ulaşmak ve 

mekân ve zaman içerisinde Tanrısal sırra erişme evresidir. Bazı yorumcular Şeriat Kapısı’nı 

yol, Tarikat Kapısı’nı kulak, Marifet Kapısı’nı ağız, Hakikat Kapısı’nı burun olarak 

adlandırmaktadır. “Tarikat ikrar vermek, Marifet nefsini bilmek, Hakikat Hakk’ı özünde 

bulmak yollarıdır” (Ulusoy, 1986: 215-216). 

         Alevi, terimi etimolojik açıdan kısaca Hz. Ali’ye ait ve Hz. Ali’ye mensup anlamlarına 

gelmektedir. Ne olduğu ve nasıl tanımlanması gerektiği ile ilgili tartışmaları devam eden 

Aleviliğin farklı görüşler ve farklı değerlendirmeler sonucunda birden fazla tanımı 

bulunmaktadır. Bundan dolayı herkes için tek ve ortak bir anlamda Alevilik tanımı yapmak 

mümkün değildir. Aleviliği bir yaşam biçimi, kültür, gelenek ve etnik kimlik olarak 

tanımlayanların yanı sıra bir de Aleviliğin İslamiyet’in bir parçası olduğunu ve İslam’la bir 

ilişkisi olmadığını savunarak farklı tanımlamalar yapılmaktadır. 

         Aleviliği, İslamiyet’in bir parçası olduğunu düşünenlere göre Alevilik; İslam inancı 

temelinde ortaya çıkmış ve şekillenmiştir. Bu düşünürlere göre Aleviliğin inanç ve ritüelleri 

İslam’ın bir yorumudur. Genel olarak bu düşünürlerin Alevilik tanımı şöyledir; Peygamber 

Muhammed’in yolundan giden Ali’yi halife kabul eden kendine özgü dinsel ve siyasi bir 

inançtır (Korkmaz, 1993: 28). Mezhepler tarihi ve tasavvuf edebiyatında ise Alevilik, Hz. Ali’yi 

seven, sayan ve ona bağlı kalan insanların dünya görüşüdür (Fığlalı, 1987: 19). 
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         Aleviliğin ortaya çıkışını ve kaynağını siyasi bir biçime dayandıran Rıza Zelyurt, 

Aleviliğin İslamiyet’in içinde ortaya çıkan bir taraf tutuma olayı olduğunu vurgulayarak, 

Aleviliği,  Hz. Ali taraftarlarının dünya görüşü olarak tanımlamaktadır. Aleviliğin kaynağını 

siyasi bir harekete dayandıran Zelyurt’a göre Alevilik şu üç temel unsurda İslam’ın parçasıdır 

ve dayanmaktadır: “Alevilik İslam’ın içerisindedir, Hz. Muhammed İslamiyet’in kurucusu 

olarak Alevilikte de temeldir, Alevilikte Hz. Muhammed dışlanmaz” (1992: 19). 

         Aleviliğin, İslamiyet’le bir ilişkisi olmadığını düşünenlere göre ise Alevilik bir inanç 

değildir, Anadolu esintileriyle şekillenmiş bir yaşam biçimidir. Aleviliğin ayrıntılı bir şekilde 

incelendiğinde, Alevilikte yer alan İslami kavramların, İslamiyet’teki içreğinden farklı ve hatta 

zıt anlamlı olarak kullanıldığını vurgulayan araştırmacı yazar Erdoğan Aydın, Aleviliğin 

İslam’ın bir yorumu olmadığını savunan düşünürlerdendir. Aydın’a göre Alevilikte İslami 

kavramların kullanılmasının nedeni hem İslamiyet baskısı hem de ideolojik saldırıyla 

İslamlaştırılmaya çalışılan Alevilik anlayışının kendini koruyabilmesi için baskıcı gruba karşı 

bir esneklik yaratmaya çalışmasındandır. Aynı zamanda Alevi inancı ve ritüellerine 

bakıldığında, İslami izler taşımadığı aşikardır ve hatta Cem törenlerinde yer alan nefesler, şiirler 

ve semah ritüeli İslamiyet’e ters düşmektedir. Alevilikte yer alan ruhun göçü, Tanrı’nın insanda 

tecelli etmesi kıbleye değil insana secde ve halka namazı gibi inanç pratikleri Aleviliği 

İslamiyet’in dışına taşımaktadır (2013: 40-41). 

         Tarih araştırmacısı Baki Öz’e göre Alevilik, yaşamın gerçeğinde yoğrulmuş ve yaşamdan 

kopmadan, yaşamın bir parçası olmuştur. Bundan dolayı Alevilik ne bir mezheptir ne de bir 

tarikattır, kendi bağlamında, kendine özgü düşünce, inanç ve yaşam yoludur. İnsan yaşamıyla 

bütünleşen Aleviler, Alevice düşünür, Alevice inanır ve Alevice yaşarlar. Bundan dolayıdır ki 

Alevilik bir yaşam biçimidir. Aleviliğin hiçbir zaman din, tarikat, mezhep olmak gibi bir çabası 

olmamıştır, aksine Aleviliğin esas çabası olgun ve yetkin bir insan olma çabasıdır. Öz’e göre 

Alevilik, “İslamlık, Orta Asya (Türklük- Şamanilik), Orta Doğu (İranilik- Zerdüştlük), Anadolu 

ve Balkan Kültürleri (Eski Anadolu, Grek Yunan Kültürleri ve Hristiyanlık) üzerine 

kurulmuştur” (1995: 10-11). 

       Anadolu Aleviliği ise, geçmişte Anadolu’da yaşamış ve günümüzde hala yaşamaya devam 

eden Aleviliği tanımlamaktadır. Anadolu Aleviliği, Orta Asya, Arabistan Yarımadası, 

Mâverâünnehir,  Anadolu ve Balkan bölgelerinde yaşamış, gelişmiş ve zenginleşerek 

günümüze kadar yaşamayı başarmıştır.  
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         Tarihte Türklerin 10. yüzyılın başlarında İslamiyet’le karşılaşıp, Müslüman olmaya 

başladığı süreçte Anadolu Aleviliği doğmuştur. Dolayısıyla Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi, 

Aleviliğin doğmasında önemli bir etkiye sahip olmuştur (Turan, Yıldız, 2008:  12). Esasen 

Anadolu Alevi tarihi, Türklerin İslamiyet’i benimseme aşaması ve İslam’dan önce bağlı 

oldukları tabiat kültleri, atalar kültü, Gök Tanrı kültü ve eski Türk inanışları; Şamanizm, 

Budizm, Maniheizm, gibi dinlerin etkisi altında yeni bir dine giren ve kısa bir süre içinde kendi 

kültürel yapılarını tamamlayan göçebe Türklerin tarihidir (Ocak, 1991:4). Kısaca Anadolu 

Aleviliğini, tarihi ve sosyal koşulların doğal bir sonucu olarak, sözlü bir geleneğe bağlı olan 

eski inanç sistemlerinin İslamiyet altında yaşamaya ve yaşatmaya devam ettirilen halk islamı 

olarak tanımlayabiliriz (Yaman, 200: 31). 

        Sosyolojik açıdan bir birey veya bir grup yeni bir din ile karşılaştığında ve benimsediğinde, 

sahip olduğu önceki inançlarını ve geleneklerin tamamını bir anda hayatından çıkarması terk 

etmesi oldukça zordur. Bir de bu birey veya gruplar göçebe bir hayat yaşıyorsa yeni bir dini 

benimsemesi oldukça güçtür. Orta Asya’da yarı göçebe yaşayan Aleviler de, İslamiyet’le yüz 

yüze gelmemiştir. Bundan dolayı Aleviler, eski inanç ve geleneklerini koruyarak, İslamiyet’le 

harmanlanmış “halk islam”ı veya halk Müslümanlığı” olarak nitelenen gruplar olmuşlardır 

(Üzüm, 1997:5).  

        Türkler, Müslüman olmayı kabul ettikten sonra vazgeçemedikleri eski inançlarını 

İslamileştirmişlerdir. Türkler, Ehl-i Sünnet anlayışı çerçevesinde İslamiyet’i kabul etmiş gibi 

görünseler de aslında Ehl-i Beyt’i ön planda Sufilik akımından etkilenmişlerdir. Sufiliğin, 

Şamanizm’le olan benzerliğinden dolayı sufi akımların yaygınlaşması daha kolay olmuştur. Bu 

dönemlerde Horasan ve Maveraünnehir’de mutasavvuf ve tasavvuf akımları ortaya çıkmıştır ve 

Türkler de dini bilgiler veren mutasavvuflara “baba” ismini vermişler (Uçar, 2006: 21-22).  

           Türkler başlangıçta bireysel ve küçük gruplar halinde daha sonraları büyük gruplar 

halinde İslamiyet’i kabul etmişlerdir ve Türkler de İslamlaşma gruplara göre değişiklik 

göstermiştir. Özellikle göçebe hayatı yaşayan gruplar, yerleşik hayat yaşayanlara göre 

İslamiyet’le daha az temas etmişlerdir. Göçebe olduklarından dolayı İslam dininin bütün 

kurallarını yerini getirmek zorunda kalmamışlar ve mevcut olan inançlarını, geleneklerini 

tamamen terk etmemişlerdir. Örneğin, düzenli bir şekilde ve tam vaktinde namaz kılınmamış, 

Ramazan ayında oruç tutulmamış veya İslam’ın haram kıldığı alkol-içki içmeyi bir anda 

hayatlarından çıkarmak zorunda kalmamışlardır (Üzüm, 2007: 14). 
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         Anadolu Aleviliğinde var olan unsurların birçoğu, Türklerin batıya doğru ilerleyişi 

sırasında gördükleri coğrafyaların kültürlerinden izler taşımasına rağmen özü itibariyle Orta 

Asya geleneği ve inancının İslami yorumundan başka bir şey değildir. İslam öncesi var olan 

birçok maddi manevi kültürel unsurları da İslamlaştırılarak aynı samimiyet ile yaşatılmıştır 

(Fığlalı, 2004:242). Başka bir deyişle Türkler, Müslümanlaşırken geçmişten gelen Maniheist, 

Mazdeist ve Hristiyan inançlarını yeni dinlerine aktarmışlardır. Bu aktarım sırasında 

inançlarında özde büyük değişimler olmamış, sadece biçimsel ögelerde değişikler meydana 

gelmiştir. “Hak Muhammed Ali” üçlemesi ile eski inançlarını koruyarak İslamiyet’i 

benimsemişlerdir. Eski dinlerindeki ayin ve ritüellerini yeni dinlerine entegre ederek 

varlıklarını korumuşlardır. Eski-yeni dinin harmanlanması sonucuyla ortaya çıkan senkretik 

Müslümanlık Anadolu’ya kadar gelmiştir. Burada yaşayan toplumlar bu senkretik Müslümanlık 

ile karşılaşmışlardır (Ötken,1994:6). 

         Araştırmacı yazar, Baki Öz Anadolu Aleviliğin oluşumuna katkısı olan dört unsurdan 

bahseder: İslami etkenler (Kur’an, Hz. Ali, Ehl-i Beyt inancı), Orta Asya etkeni (Şamanîlik, 

Budacılık), Anadolu ve Balkan etkeni (Anadolu’daki paganist ve Hristiyan esintileri), Ortadoğu 

etkeni (Mazdeizm, Manicilik, Zerdüştlük) (Öz,1997: 93-117). Anadolu Aleviliği sosyal ve 

tarihsel koşulların doğal bir sonucu olarak, sözlü geleneğe dayalı eski inançların İslami şekiller 

altında yaşamaya devam eden bir halk islamıdır (Yaman, 2001: 31). 

          Özetle, Anadolu Aleviliği 10. yüzyılda Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecinin 

başlangıcı ile yarı göçebe hayatı yaşayan Türkmenlerin İslamiyet’i sahip oldukları dini 

inançlarla bütünleştirmesi ile farklı dini inançların yorumlanmasıdır diyebiliriz. Sonuç olarak 

Anadolu Aleviliği, Türklerin Orta Asya’da mensup oldukları dini inançları da bünyesinde 

barındırmaktadır (Yılmaz, 2005: 37). 

        Alevilerin, “Hak Muhammed Ali Divanı” olarak da adlandırdığı Cem ayini, tarihsel 

süreçte Alevileri bir arada tutan en önemli ritüellerinden biridir. Arapçada “bir arada olmak, 

toplanmak, güçlü ve bir olmak” anlamına gelen “Cem” ile Farsçada “ibadet şekli, gelenek, 

görenek” anlamlarına gelen “ayin” kavramlarının bir araya gelmesiyle oluşan “Ayin-i Cem”  

Alevi Bektaşi toplumlarının en temel ibadetleridir (Rençber, 2012: 74). Alevi Bektaşi inancında 

Tanrı’ya ulaşmanın yolu “bir olmak” tan geçtiği için, toplu bir şekilde ve Cemaatle birlikte 

yapılan Ayin-i Cem ritüelinin bu anlamda önemi büyüktür. Alevi inancına göre, dünyadaki her 

şey Tanrı’dan gelmiştir ve tekrar O’na döneceğine dair bir “devir” inancı vardır. Böylelikle 
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evrende var olan her şey birliğin bir parçasıdır ve Tanrı’da bu birliğin içerisinde saklı olduğu 

için O’na bireysel değil birlik ile ulaşmak mümkündür (Odabaşı, 2016: 34).   

         Aleviliği sembolize eden Cem’in diğer bir adı da “halka namazıdır”. Burada namaz ile 

kast edilen Buyruk’ta ifade edildiği gibi aslında niyazdır (Yaman, 2007:211). “Halka namazı, 

Cem de yarım daire gibi karşılıklı olacak biçimde yüz tüze gelmektir.” Halka namazı, 

İslamiyet’teki namazdan hem şekil hem de içerik bakımından farklı bir ibadettir. Halka namazı 

için alınan abdest de İslamiyet’tekinden yine farklıdır. Anadolu Alevilerindeki esas namaz, 

Cemde oturuş biçiminden dolayı halka namazı adını alan önemli ibadetlerinden biridir. Cemde 

karşısında oturan kişi ise onun kıblesidir (Er, 1998: 14-16). 

         Alevi inancının dini yapısını ve bakış açısını sembolize eden Cem ayini, sembolik olan 

“on iki hizmet” in biçimsel anlamda yerine getirilmesinden oluşur. Cem’de bu “on iki hizmeti” 

yerine getiren on iki görevli bulunmaktadır. Aleviliğin genelde sözlü kültür ile aktarılmasından 

ve yöreye özgü olmasından dolayı bu on iki hizmetin sırasında ve adında farklılıklar olsa da 

temelde aynı olan on iki hizmetli ve görevi şu şekildedir: 

Dede: Toplumun dini lideri olan dede, Cem’in genel gidişatını belirler ve Cem’i yönetir.  

Rehber: Dede’nin yardımcısı olup, Cem’e katılanlara yardım eder.  

Gözcü: Cemevin’de düzeni ve sessizliği sağlar.  

Çerağcı: Mekânı aydınlatmakla ve çerağı yakmakla görevlidir.  

Sazandar: Saz çalıp, deyiş söyler ve ritüel boyunca dönülen semahları yönetir.  

Süpürgeci: Cem meydanını ritüele bağlı kalarak sembolik açıdan süpürür ve Cem evinin 

temizliğinden sorumludur.  

Sakka: Ayin boyunca içeceklerin dağıtımından sorumludur.  

Sofracı: Kurban kesiminden ve yemek işlerinden sorumludur.  

Pervane: Cem’in yapıldığı mekânının dışarısından sorumludur.  

Peyik: Cem’in yapılacağı günü ve saati halka haber vermekle görevlidir.  

 Meydancı: bir diğer adı Bekçi’dir ve Cem evini giriş çıkışını kontrol etmekle görevlidir 

(Çıblak, 2005: 72-  Okan, 2004: 71-72).  
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         Türklerin eskiden inandıkları ve hala izleri olan Gök Tanrı inanç ve pratikleri ile benzerlik 

gösteren Cem ayinleri dinsel temelli bir ritüel olsa da eğitim, ahlaki öğretiler ve adaleti 

sağlamak gibi işlevleri de vardır. Birincil amacı dini bir merasim olan Cemlerde gündelik 

sorunlar, toplum arasında yaşanan anlaşmazlıklar dile getirilir; tarih, eğitim ve bilim hakkında 

bilgi verilir. Özellikle eskiden kırsal bölgelerde, bilginin kolay ulaşılamadığı dönemlerde 

Cem’in bu açıdan önemi büyüktür.  

         Yöreye göre farklılık gösteren Cemler yapılma amacı ve zamanına göre 

değerlendirildiğinde temelde “İkrar Verme, Görgü, Musahip, Hızır ve Abdal Musa Cemleri”5 

olmak üzere farklı Cemler bulunmaktadır. “On İki Hizmet”te olduğu gibi Cemlerin adı ve 

yapılış şekilleri farklılık gösterse de yapılma amaçları hemen hemen aynıdır.  

         Yöreler göre farklılıklar gösteren Cem ayinlerinin ortak ve de önemli ritüellerinden biri 

semahtır. Cem ayinlerinin bir parçası olan, söz ve müzik eşliğinde belirli figürlerle icra edilen 

özünde dini nitelikli olan ritmik hareketlere semah denir. Semahların figürleri ve müzikleri 

yazıya geçirilmeden nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar ulaşan semahlar Aleviliğin 

önemli sözlü kültür ürünlerinden biri haline gelmiştir. 

 

2.3. 2.  Semah Ritüeli 

        Alevi-  Bektaşi inanç kültürünün önemli ritüellerinden ve ibadetlerinden bir de “semah” 

tır. Semahlar, Alevi- Bektaşi inanç kültürünü ve felsefesini sembolize eden, Orta Asya 

Türklerinin ayinlerini, Anadolu halk kültürünün gelenek ve göreneklerini içinde barındıran dini 

bir ibadet şeklidir. Aynı zamanda semaha eşlik eden sözlü müzik ve semah figürleri Alevi-

Bektaşi inanç sistemi, felsefesi hakkında bilgi sunmaktadır. Uzun yıllardır Alevi- Bektaşi 

toplumları inanç kültürlerini semahlar aracılığıyla ifade etmişler ve etmeye de devam 

etmektedirler.  

          Semah, Arapça’ da “sema” ve “sima” köküne dayanmaktadır. Sözlük anlamı “güzel, iyi 

şöhret, işitmek” olan sema ve sima terim olarak, müzik melodisini dinlemek, dinlerken 

                                                           
5 Detaylı bilgi içim bakınız: “Rençber, F. (2013). Anadolu Aleviliğinde Görgü Cemi: Adıyaman Örneği, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 34, 197-231.” – “Ulusoy, C. A. (1986). Hünkar 

Hacı Bektaş Veli ve Alevi Bektaşi Yolu. Ankara: Akademi Maatbası”  
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coşkuyla kendinden geçmek, oynamak ve kendi etrafında dönmek anlamlarına gelmektedir.  

Müziğe ve müzik sözlerine uyarak kendinden geçip belirli hareketlerde dans etmek, yüksek 

sesle şarkılar veya ilahiler söylemek insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Bu doğrultuda 

semahın kökeni insanlık tarihi kadar eskidir (Gölpınarlı, 1963: 48). Bu bilgiye göre de Alevi- 

Bektaşi toplumları, ilk Türk toplumlarının sahip olduğu dini inanç ve ritüellerine dair izler 

taşımaktadır. 

        Çin kaynaklarında MS den sonra 6-7 yüzyılda Göktürklerin kollarını iki yana açarak, sağ 

ayağı üzerinde döndüklerini anlatılır. Bu dans, milat devrinde de var olduğu Çin’deki mezar 

taşların üzerindeki tasvirlerden bilinir. Dans eden kişi sağ ayağı bir top üzerinde, sol ayağını 

arkada tutarak kendi etrafında döner gibidir. İki yana açılan kolları uçuşur gibidir. Çin’deki bu 

resimlerde tasvir edilen hızlı dönüşler, semahların yeldirme bölümü olarak düşünülmektedir. 

Semahlardaki yeldirmenin temeli çok hızlı dönülüyor olmasıdır (Birdoğan, 2019: 393).    

          Semah, Türkiye’de farklı yörelerde halk arasında “zamah, semağ, samah, semah” olarak 

farklı söylenişlere sahip olan semah sözcüğünün aslı “sema” terimine dayanmaktadır 

(Birdoğan, 201: 392). Sema kökünden gelen semah; Türkçede sema ve semah olmak üzere iki 

ana söyleyişe sahip olsa da iki terimde farklı iki dini ritüeli tanımlamaktadır. Sema, Mevlevi 

tarikatlarına ait önceden kuralları koyulmuş, Mevlevilerin dini törenlerinde icra edilen dini bir 

ritüeldir. Semah ise çok net kuralları olmayan Alevi-Bektaşi gruplarının Cem ayinlerinde, on 

iki hizmet ibadetlerinin bir parçası olarak icra edilen bir ibadet biçimidir (Bozkurt, 2008: 2). 

         Temelde Kırklar Cem mitosuna dayandırılan semahların kökeni konusunda iki görüş 

hâkimdir. Birincisi semahlar, İç Asya inançlarının kökeninden gelir; ikincisine göre semahlar, 

kaynağı İslam’dır. Ancak çoğunluğa göre ve bilimsel açıdan semahlar İç Asya inanç sistemine 

dayanmaktadır.  

          İslamiyet’i sonradan benimseyen Türk toplumları, eski inanç ve ayinlerini yasaklara 

rağmen tamamen bırakmayıp gizli tutarak  –dinsel bir kılıklama- ile devam ettirmişlerdir. Bu 

doğrultuda semahın Orta Asya inanç ve ritüellerinden kaynaklandığını savunan görüşe göre; 

hem Cem törenleri hem de semahların temeli Şamanizm ritüellerine dayanmaktadır. 

Şamanizm’in dini lideri ve kutsal kişisi olan Şaman, davulu başının üstünde tutar, sağında on 

iki kadın solunda on iki erkek sıralı bir biçimde davulun ritmine göre Şaman’ın etrafında 

dönmeye başlarlar. İşte bu dönme hareketi ve anlamı bakımından birçok araştırmacıya göre 

Mevlevilerin sema’sı ve Alevi-Bektaşi toplumlarının semah ritüellerinin temelini 

oluşturmaktadır (Turhan-Ayışıt, 2019: 59-60). 
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         Semahların, eski dönemlere ait izleri belirli belirsiz olmasına rağmen, eldeki verilere göre 

semahların İsa’dan önce var olduğuna dair kalıntılar bulunmaktadır. Çin ve Bizans kaynaklarına 

göre Hun ve Göktürklerin eski çağlardaki dansları semahı andırmaktadır (Bozkurt, 2007: 19). 

Semahların ilk nerede ve ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmese de bilimsel açıdan 

semahlar, İç Asya İnanç sistemine dayandığı söylenmektedir (Bozkurt, 2007: 19). Örneğin, 

Yakut Türklerine ait olan “Isı-ah” adlı dini törende icra edilen danslarında semahla bir 

benzerliği bulunmaktadır. Isı-ah, eski yılın sona erdiğini yeni yılın başlangıcını, doğanın 

yeniden canlandığını temsil etmek için yaz aylarında yapılan dini nitelikli bir merasimdir. Bu 

törende halk bir araya gelerek topluca yemek yenir, dualar edilir, at yarışları düzenlenip, dans 

edilir. Yaşam döngüsünü sembolize eden el ele tutuşarak bir çember oluşturulur ve “hu hu” 

diyerek dans edilir (Bozkurt, 2007: 20). 

         Semahın, İç Asya kökeninden geldiğine dair bir kanıt da Çin kaynaklarında yer 

almaktadır. Bu bilgiye göre; Köktürkler, bir ayak top üzerinde, diğer ayak yerde kollarını iki 

yana açarak dönmeye başlar. Hatta Kuzey Çin’de yer alan bir mezar taşının üstünde bu dansı 

betimleyen çizimler bulunmaktadır. Çizimde de dans eden kişinin sağ ayağı top üzerinde, yana 

açılmış kolları ve geriye attığı sol ayağı ile kendi etrafında döner gibidir (Bozkurt, 2007: 20). 

         Semahların Orta Asya inanç ve kültürü ile birbirine benzerliği çok fazladır. Türklerin eski 

inancı olan Şamanizim’de var olan ayin ve ritüel arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bu 

konudaki ayinlerin ayrıntılı olarak nasıl yapıldığına dair bir belge olmasa da dansların Mevlevi 

semasına benzemesi olasılığı yüksektir. Son asırlarda Orta Asya’ya giden seyyahların 

eserlerinde yer alan resimlere göre Asya’daki Türklerin raksları Mevlevi seması arasında büyük 

bir benzerlik görülmektedir (Erseven, 1996: 95). 

        Semahların İslamiyet’ten kaynaklandığına dair dört farklı söylence vardır; “Tanrı ile 

Cebrail- Hz. Muhammed ile Muaviye – Kırklar Cemi- Hacı Bektaş Veli Hırka Dağında” Bu 

söylenceler arasında en bilindik olanı Kırklar Cemi mitosudur. Kırklar Cemi daha öncede 

bahsettiğimiz gibi Hz. Muhammed’in Miraç’a giderken Kırklarla karşılaşıp tanışma 

hikâyesidir.  

         Tanrı Cebrail’i yarattıktan sonra yanına çağır ve ona “Sen kimsin ve ben kimim” diye bir 

soru yöneltir. Cebrail ise; “ Sen sensin, ben benim” diye yanıt verir. Tanrı Cebrail’in verdiği bu 

cevaba öfkelenerek yanından kovar. Bu duruma çok üzülen Cebrail, kollarını iki yana açarak 

gökyüzünde üzgün bir vasiyette uçmaya başlar. Uzun süre uçmaya devam eden Cebrail, “Ey 

Cebrail niyaz et” diye bir ses duyar, Cebrail Niyaz eder ve bir kapı açılır.  Tanrı yine aynı soruyu 
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yöneltir. Cebrail bu sefer “Ey Tanrı sen yaratıcısın, ben yaratılanım” diye cevap verir. Tanrı ise 

“Ey Cebrail sen mürşidini bulmuşsun, onun yanına git” diye buyurur. Cebrail bunun üzerine 

sevinerek uçmaya devam eder. Bu söylence halk tarafından şöyle yorumlanmıştır: “ Biz de 

Cebrail gibi, mürşidimize ulaşmak amacıyla onun duyduğu sevinci duymak için semah 

dönüyoruz” (Bozkurt, 2007: 21-22). 

         Diğer bir söylence de Hacı Bektaş Veli’nin Hırka Dağı’na çıkma olayıdır.  Hacı Bektaş 

Veli bir gün abdallarıyla Hırka Dağı’na çıkmak için yola koyulur. Dağın tepesine ulaştığında, 

abdallardan ateş yakmasını ister. Abdallar, etraftaki odunlarla ateşi yakar ve Hacı Bektaş Veli, 

yanan ateşin etrafında coşkuyla dönmeye başlar. Abdallar da Hacı Bektaş Veli’ye eşlik ederek 

kırk kez ateşin etrafında dönerler. Daha sonrasında Hacı Bektaş Veli üstündeki hırkasını ateşe 

atar ve yandıktan sonra küllerini etrafa saçarak, “Bu külün düştüğü yerden odun bitsin der” o 

gündür bugündür Hırka Dağı’nın odunu eksik olmaz. (Bozkurt, 2007: 27) 

        Bu farklı söylencelerin dayandırılmak istendiği nokta birbirinden farklıdır. Tanrı ile 

Cebrail söylencesinin temeli İslamiyet’tir ve tamamen Aleviliği İslam ile bağdaştırır. Kırklar 

Cemi ve Hacı Bektaş Veli’nin Hırka Dağı’na çıkma söylencesi ise Alevi- Bektaşi inanç 

temellidir (Bozkurt, 2007: 27-28). 

        Semahların ilk nerede, ne zaman ve kimler tarafından ortaya çıktığı kesin olarak bilinmese 

de bilimsel açıdan semahlar Orta Asya İnanç sistemine dayanmaktadır. Orta Asya ve İlk Çağ 

Anadolu dini inanç ritüellerinin müzikli- danslı olması ve kadın ve erkeğin bir arada yapılması 

açısından Cem töreni ve semahlarla olan benzerlikleri tutarlılık göstermektedir. Ancak 

semahların İslam’dan kaynaklandığına dair söylenceler için durum aynı şeyleri söylemek 

mümkün değildir. İslamiyet’te Cem törenlerinde olduğu gibi sözlü, müzikli, danslı, kadın ve 

erkeğin yan yana olduğu herhangi bir dini bir ritüele rastlanmamakla birlikte, bu tarz ritüeller 

İslamiyet’te haram kılınmıştır. İslamiyet’in bu tarz ritüelleri haram kılmış olması, semahların 

İslamiyet’e dayandırılması tezini ve görüşünü çürütmektedir (Erseven, 1996: 70). 

          Alevi-Bektaşiler, bugüne kadar sahip oldukları inançlarını, yaşam tarzlarını, dünyaya 

bakış açılarını, felsefelerini ve gelenek-göreneklerini Cem ayinleri ve semahlar aracılığıyla 

yansıtmışlardır. Cem törenleri Alevi-Bektaşiler için sadece dini bir ritüel olmaksızın kültürel, 

toplumsal ve eğitsel boyutları da vardır (Elçi, 1999: 171). Cem törenlerinde, Ceme katılan 

kişilerin belirli kurallar doğrultusunda yerine getirmesi gereken hizmetlerden biri de 

semahlardır. On iki hizmetten biri olması nedeniyle semahlar, Cem ayinlerinin bir ayrılmaz bir 

parçasıdır. Semahların Cemlerde gizli tutularak dönülmesi ve on iki hizmetten biri olması 
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nedeniyle semahları Cem ayinlerinden ayrı düşünemeyiz. Ancak İlhan Cem Erseven’e göre 

semahlar, sadece Cem törenlerine özgü değildir. Cemin dışında bazı yerleri kutsamak ve önemli 

günleri anmak için de semah dönülür.  Örneğin, Hacıbektaş ilçesinde, her yıl 16-18 tarihlerinde 

Hacı Bektaş Veli’yi anmak için yapılan dini törenlerde Delikli Taş denilen kutsal mekânda 

semah dönülmektedir. Aynı zamanda Anadolu’nun birçok bölgesinde 1 Mart Nevruz 

kutlamalarında da semah dönülmektedir. Bu da semahın gizli tutulması kuralının kaldırıldığını 

göstermektedir (1999: 171- 1996: 90).  

          Tarihsel süreçte siyasi ve toplumsal baskıdan dolayı gizli yapılan semahlar zamanla 

açıkça yapılmaya başlanmıştır ve böylelikle dini temelli olan semahlar zamanla seyirlik özelliği 

kazanmıştır (Elçi, 1999: 171). Hatta günümüzde semah uygulamaları, Cem ayinlerinden 

soyutlanarak, Alevi-Bektaşi kimliğini temsil eden bir ritüele dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu 

duruma yol açan en önemli etken 1950’lerden sonra yoğunlaşan köyden kente olan göçlerdir. 

Kentlere artan bu göçler sonrasında Aleviler dernekler sayesinde bir araya gelmişlerdir. Göç 

sonrası hem kent yaşamı hem de tarihsel süreçte yaşanan dini, siyasi, ekonomik ve kültürel 

değişiklikler Alevi-Bektaşilerin dini uygulamalarında değişikliklere neden olmuştur. Böylelikle 

kırsal bölgelerde kapalı ve gizli olarak icra edilen ayin ve ritüeller 1980’lerden sonra kentlerde 

daha açık ortamlarda uygulanmaya başlanmıştır (Bekki, 2018: 67-68). 

        Kırsal yaşamda genellikle dedenin evinde icra edilen semahlar, gözlemlenerek 

öğrenilirken, kent hayatında Alevi derneklerinde verilen kurslarla öğrenilmeye başlanmıştır. 

Geçmişte sadece Cem ayinlerinde gizli olarak dönülen semahların zamanla seyirlik yönünün 

ön plana çıkmasıyla, semahlar rahatça sergilenebilir hale gelmiştir. Hatta günümüzde semah 

üzerine etkinlikler düzenlenmeye başlanmıştır. Böylelikle semahlar, Alevi-Bektaşi toplumlarını 

diğerlerinden ayıran önemli bir kimlik unsurlarından biri haline gelmiştir (Bekki, 2018: 68.). 

       Semahlar, Cem törenlerinde, belirli kurallara uyularak, törenin ayinsel havası içerisinde, 

Cemin düzenine göre icra edilmektedir. Hangi Cem olursa semahlar belirlenmiş kurallara göre 

dönülür. Bazı Cem törenlerinin sonuna doğru, bazı Cemlerde ise törenin belirli zamanlarında 

gerçekleştirilen semahların başlama ve bitiş zamanını Cemin yöneticisi olan dede veya babalar 

belirlemektedir (Erseven, 1996: 112).  

        Cem törenlerinde, semaha kalkış, dönme ve semahı bitirme hem belirlenmiş kurallara hem 

de Cemin düzenine ve işlem sırasına göre gerçekleştirilir. Bu işlem sırasına ve düzene uyumlu 

olmak oldukça önemlidir. Semahların başlangıcı, dönülmesi ve bitişi yörelere göre farklılık 
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gösterse de belirli düzene sahiptir. Semaha kalkışta atılan ilk adım “niyaz etmektir” (Elçi, 

1999:172). 

         Cem’de semaha kalkış yörelere göre değişiklik gösteren bir aşamadır. Genelde semahçılar 

gönüllü olarak semaha kalkarken bazen de gözcü tarafından semaha kaldırılabilirler. Gözcünün 

seçtiği kişi bir çekingenlik gösterirse Cemdekilerin ısrarı ile yine de semaha kalkar. Çünkü 

semaha kalkmak bir onur sayıldığı için bu davet geri çevrilmez. Anadolu’nun hemen hemen 

her bölgesinde semah dönmeye başlamadan önce ilk yapılan dedeye niyaz etmektir. Yine bu 

niyaz şekli de yörelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin, Denizli’de erkekleri kadının 

önünde niyaz eder. Kadın sağ elin sol elinin parmaklarını üst üste koyar ve niyaz eden erkeğin 

sırtına hafifçe dokunarak ona niyaz eder. Bu niyaz, iki kişinin döndüğü semahlarda yapılan bir 

niyazdır. Erzincan- Maraş bölgesinde ise en yaygın olan niyaz şekli kadının erkeğin sağ omzuna 

niyaz etmesidir. Bazı yörelerde ise semah, sadece kadın erkeğin selamlaşması ile de 

başlayabilir. Bazı bölgelerde ilk semah dönüleceği zaman semahçıların dedeye niyaz edeceği 

sırada Cemdeki herkes dede de dâhil ayağa kalkmaktadır (Bozkurt, 2008: 10-11).   

        Semahlar, Alevi-Bektaşi inanç yapısının bir yansımasıdır diyebiliriz. Bu yansımanın iki 

farklı şekli bulunmaktadır. Birincisi semahların fiziksel hareketleri yani figüratif biçimleri6, 

ikincisi ise fiziki hareketlerin alt yapısını oluşturan içsel anlamlardır. Anadolu’nun farklı 

bölgelerine ve yörelerine göre çeşitlilik gösteren semahlar figür, müzik, kişi sayısı ve kıyafetleri 

bakımında da farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık gösteren figürler, müzik, kişi sayısı, 

müzik ve kıyafet semahların şekil ve yapısal özellikleri şekil ve yapısal özelliklerini 

oluşturmaktadır.  

         Semah türleri çeşitlilik gösterse de temelde semah dönme biçimlerine göre 3 ana 

bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla: “ Ağırlama, Yeldirme ve Hızlanma” dır. Tek 

bölümlük semahlar olmakla birlikte genelde ya “ağırlama ve yeldirme” ya da “ağırlama, 

karşılama ve yeldirme” olmak üzere iki veya üç bölümden oluşmaktadır. Ağırlama bölümü 

nefes veya deyişle başlayan hareketlerin yavaş olduğu bölümdür. Bir nevi semaha hazırlanma 

bölümüdür. Genellikle bu bölüm, 6+5 ya 4+4+3 duraklı, 15 heceli ve abab- cccd- dddb 

şeklindeki kafiyeli ezgiler eşlik etmektedir. Genellikle bu bölümde erkekler kollarını sağa sola 

hareket ettirirken kadınlar da aynı hareketi kollarını omuzlarından yukarıya geçmeyecek şekilde 

müzikle birlikte ileri geri küçük adımlar atılır. Bu bölüm diğer bölümlere göre en yavaş 

                                                           
6 “Figüratif biçim: semah dönenlerin el ve kol hareketlerinden en belirgin biçimiyle göze çarpan ritimle 

uyumlu ve kendine eşlik eden müzikle birlikte oluşturduğu estetik biçimidir” (Erseven, 1996: 149).  
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seyreden bölüm olmakla birlikte diğer bölümlere geçiş için hazırlık bölümüdür diyebiliriz. 

Yusuf Ziya ağırlama bölümünü, “Cemde ayak kesmeden yapılan bir semah” olarak 

tanımlamaktadır (Elçi, 1999:177). 

       Semahların ikinci bölümü “yeldirme” kısmıdır. Bu bölümde ağırlama bölümünde söylenen 

deyiş, ya daha hızlı söylenmeye başlanır ya da farklı bir deyiş söylenir. Ağırlama bölümüne 

göre hızlanan bir bölümdür. Yöreye göre farklılık gösteren semahların yeldirme bölümleri 

kendi içinde farklı bölümlere ayrılmaktadır. Bitimine yakın söylenen deyişin son kıtasında yani 

şah beyitte ozanın adı geçtiği için, ozana saygıdan dolayı bir iki dakikalığına semah durur ve 

yeniden devam edilir.  Hızlanma bölümü ise genelde yeldirme bölümünün içinde yer alır. 

Zaman zaman farlılık gösterse de semahların tamamında yavaş hareketlerin ardından hızlanan 

canlandırma bölümüne geçilmesi esastır. Canlandırma bölümü ise ağırlama ile yeldirme 

bölümü arasında bir geçiş bölümüdür (Elçi, 1999: 177).   

        Alevi- Bektaşi inanç kültürünün önemli bir simgesi olan ve temelde kırklar söylencesini 

betimleyen semahların ortak ve farklı figüratif biçimleri bulunmaktadır. Figürlerin farklılığı ve 

güzelliği semahları üstün kılmaktadır. Semahlar da figürlerin farklı olması ve birden fazla kişi 

ile dönülmesine rağmen semahlarda “bireyin bağımsızlığı” ana ilkelerden biridir. Hiçbir semah 

türünde semahçılar el ele tutuşmaz veya birbirleri ile temas etmezler. Semahlarda bireylerin 

bağımsızlığına rağmen bir bütünlük söz konusudur (Bozkurt, 2008: 12).  

        Semahlar, temelde iki figüre dayanmaktadır. Birincisi, kuşun uçuşunu betimleyeni kolların 

aynı anda yukarı aşağı hareket ettirilmesi; ikincisi ise ayak ve yürüyüş figürüdür (Bozkurt, 

2008: 12). Alevi-Bektaşi inanç kültürünün temelinde Şamanizm, Maniheizm ve Brahmanizm 

gibi Asyatik inançlar bulunmaktadır. Aleviliğe ait ibadet, ayin ve ritüellerde bu inançlara dair 

kalıntılara ve motiflere rastlamak mümkündür. Örneğin, Şamanizm’de gök 7. katta ve Tanrı’da 

yukarıdadır. Hem Alevilikte hem bu inançlarda ortak olan yönlerden biri de Tanrı inancıdır ve 

bunun gibi birçok benzerlikler vardır. Örneğin, semahtaki el ve kol figürleri Gök Tanrı’ya ayak 

figürleri ise Yer Tanrı’ya olan bağlılığı sembolize etmektedir (Erseven, 1996: 149-150). 

         Türklerin eski inançlarına göre doğal afetlerden ve zararlardan koruyan, aynı zamanda 

kendilerini başarıya ulaştıran Gök Tanrı’dır. Hatta Güneş ve Ay’da birer Tanrı’dır ve Ateş’ de 

Güneş’in yerdeki temsilcisidir. Alevi- Bektaşi inancında ise Güneş Hz. Muhammed’i, Ay ise 

Hz. Ali’yi temsil etmektedir. Bu benzerlik ve bilgiler doğrultusunda bugünkü Alevi Mevlevi 

semahları dönüş yönü, gezegenlerin güneş etrafındaki dönüş yönü ile benzerlik göstermektedir. 

Bazı araştırmacılara göre Alevi ve Mevlevi dini ayinlerin (semah/sema) güneş, gezegen ve 
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yıldızların hareketini dört mevsim ile ilişkilendirmektedir. Araştırmacı Ahmet Kutsi Tecer bu 

bilgiler çerçevesinde derviş dansları olarak isimlendirdiği semah ve semayı “Güneş, Ay, Güneş-

Ay” dansları olmak üzere üç gruba ayırmıştır. Bugün Anadolu’nun hangi yöresine ait olursa 

olsun semahların dönüş şekli dairesel yani yörüngeseldir. Bu figür semahların, Güneş-Ay 

dansları ile olan önemli bir benzerliktir. Bu dairesel dönüş semahın üç bölümünde de devam 

etmektedir. Aynı zamanda Güneş, Türklerin eski inancı olan Şamanizm’de Gök Tanrı 

konumundadır (Erseven, 2002:150). 

          Semahların ana figürlerini el ve kol hareketleri oluşturmaktadır. Özellikle sağ elin önce 

yukarı göğe doğru kaldırılıp çizilen dairesel hareketten sonra, kalbin üzerine koyup sağ elle 

birleşmesinin anlamı; Gök Tanrı ile Yer Tanrı’nın birleşmesidir. Başka bir figür olan iki elin 

aynı anda yukarıya kaldırılması Gök Tanrı’ya, ellerin aşağı indirilmesi ise Yer Tanrı’ya olan 

inancı sembolize etmektedir (Erseven, 2002:151). 

          Semah sırasında yapılan el-kol hareketlerinin ve duruş biçimlerinin sembolik bir anlamı 

bulunmaktadır.  Aynı zamanda semah figürlerinin her biri Alevi-Bektaşi felsefesine ait 

anlamları da barındırmaktadır: Bir elin yukarı kaldırılıp avuç içinin açılması, diğer elin aşağı 

bakması şekli ve başka bir figür olan iki elin aynı anda göğe doğru kaldırılıp ters çevirerek aşağı 

indirme figürleri; “Hak’tan alınıp, halka verilmesini” ifade etmektedir. Semah dönenlerin yan 

yana bir arada durması ve insana secde edilmesinde ifade edilen düşünce ise “Hak’kın insanın 

içinde” olduğu düşüncesidir. Genellikle Hacı Bektaş Semahı’nda görülen semahçının kendi 

elinin içine bakmasının anlamı “aynada kendi yüzüne bakması ve dolayısıyla Tanrısal güzelliği 

görme düşüncesidir” (Er, 1998: 78). 

        Cem ayinlerinin ayrılmaz bir parçası olan dini kökenli semahlar, türlerin göre farklılık 

gösterse de belirli kişi sayısı ile dönülmektedir. Alevi-Bektaşi semahları hakkında bilgi veren 

bazı kaynaklara göre 2-4-6-8-10-12 kişilik gruplar halinde dönülür. Ancak verilen bu sayıların 

yanında 3-5-7-9-12 kişilik gruplar halinde de dönüldüğü görülmektedir. Bu grup sayıları 

rastgele seçilmiş sayılar değildir. Alevi –Bektaşilere göre bu sayılar önemli ve de kutsal 

sayılardır. Hatta bu sayıların çoğu dualar içinde de geçmektedir. Örneğin, “üçler, beşler, yediler, 

on ikilerden” yardım ve şefaat dilenilir.  Bu sayıların dışında daha kalabalık dönülen semahlar 

da vardır. On altı kişilik bir semahta, semahçılar dörder kişi olmak üzere karşılıklı durarak, 

çaprazlama dönmeye başlarlar. Daha çok Fethiye Tahtacılarında rastlanan Kırklar Cemi 

mitosunun ansına dönülen kırk kişilik dönülen semahlar da vardır (Bozkurt, 2008:9). 
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         Anadolu’nun hemen hemen hiçbir yöresinde belirli ve özel semah kıyafeti veya kostümü 

yoktur. Kadınlar da erkekler de günlük kıyafetleri ile semah dönerler. Önemli olan tek şart 

kıyafetlerin temiz olmasıdır.  Kıyafetlerin temiz olmasına özen gösterilmesini nedeni hem 

Cemdekilere saygı hem de ruhun benlik güzelliğini simgelemektedir. Bazı semahçıların ait 

olduğu toplumun yöresel kıyafetini giydiği de görülmektedir. Örneğin üç etek ve fistan giyen 

kadınlar vardır. Ama burada önemli olan Alevi-Bektaşiliğin temel felsefesi olan “biçim değil 

öz önemlidir”. Bundan dolayı kıyafetin temiz olması dışında herhangi bir şart aranmaz 

(Erseven, 1996: 118). 

 

2.3. 4. Semah Türleri 

         Cem törenlerini ve semahları belirli bir kalıbın içine sokmak çok mümkün değildir. Çünkü 

hem Cem törenleri hem de semahlar özünde aynı olsa da uygulama da yöreden yöreye 

değişiklik göstermektedir. Alevi- Bektaşiler bu durumu şöyle özetlemektedir: “ Yol bir sürek 

bin” (Elçi, 1999:171). Belirli bir düzene ve kurallara sahip olmasına rağmen semahlar katı 

kurallar ile sınırlandırılmamıştır. Bundan dolayı semahlar yöreye göre farklılık göstermiş ve 

farklı semah türleri ortaya çıkmıştır. Semahların bu kadar çeşitlilik göstermesinin diğer bir 

nedeni de toplumun göçebe yaşam biçimine sahip olmasından kaynaklıdır. Nihayetinde 

kurallarda yaşam biçimine göre şekillenmektedir (Bozkurt, 2009:7-8). 

        Anadolu’nun her bölgesinde yöreye göre farklı semahlar vardır. Yöreye ait olan müzik 

karakterleri ve ritim özellikleri, semahların oluşması ve şekillenmesinde önemi büyüktür. 

Semahların uzun yıllardır yazıya geçirilmeden, sözlü kültür nesilden nesle aktarılmasından 

kaynaklı da semahların farklılaşmasına neden olmuştur (Er, 1998: 76).  

         Piri Er, semahları İçeri Semahlar (Tarikat Semahları) ve Dışarı Semahlar (Avare 

Semahları) olmak üzere iki grupta sınıflandırmıştır.  

İçeri Semahları: Cem törenlerinde musahipli, ikrar vermiş ve genelde evli çiftlerin döndüğü 

semahlardır. Cemevi ve Cem törenlerinin dışında Alevi olamayanların önünde dönülmesi hoş 

karşılanmamaktadır. İçeri semahlar dört ana bölümden oluşmaktadır: “Ağırlama, yürütme, 

yeldirme ve bitirme duası” dır. Bitirme duası ile son bulan içeri semahların en bilinen ve yaygın 

olanı Kırklar semahıdır (Er, 1998: 76). 

Dışarı Semahlar: Bir ibadet ve ayin havasının dışında gelecek nesillere semahı aktarmak 

amaçlı gençlere semahı benimsetmek ve öğretmek amaçlı yapılan semahlarıdır. Belirli semah 
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kurallarından ayrılmadan dönülen semahlar olsa da on iki hizmetin dışında tutulan semahlardır. 

Dışarı semahları üç ana bölümden oluşmaktadır: “Ağırlama, yürütme ve bitiş duası” dır. İçeri 

semahlarında yer alan yeldirme bölümünün olamamasının nedeni, yeldirme bölümünün 

yetenek ustalık gerektiren bir bölümdür ve dışarı semahları öğrenme düzeyinde olmasından 

kaynaklı yoktur (Er, 1998: 79).  

          Semahları içeriği ve isimlendirilmesi bakımından iki gruba ayırabilir. Birincisi, dönülme 

amacı yani kimi ve hangi olayı temsil etmesi açısından adlandırılan semahlardır: “Kırklar 

Semahı, Turnalar Semahı, Ya Hızır Semahı, Ali Nur Semahı” vb. İkinci grup ise bölgeye ve 

kültürel özelliklere göre adlandırılan semahlardır: “Erzincan Semahı, Çorlu Semahı, Şiran 

Semahı, Tahtacı Semahı vb. 

            Bölgeye, yöreye, kültürel özelliklere, zamana, mekâna ve dönme amacına göre birçok 

semah türü bulunmaktadır. Ve en yaygın olan semah türleri şunlardır:  

Kırklar Semahı: Kaynağı Kırklar mitosuna dayanan Kırklar Semahı tüm Alevi-Bektaşi 

toplumları için en kutsal sayılan en yüce semah türüdür. Ait olduğu bölgeye göre farklı isimlere 

ve figürlerde farlılıklar olsa da hemen hemen her yerde bilinen ve dönülen Kırklar Semahı, Cem 

törenlerinin ana semahlarındandır. Örneğin, Sivas’ta “Divriği Semahı” Erzincan’da “Tercan 

Semahı”, Malatya’da “Arguvan Semahı” olarak adlandırılmaktadır (Turhan- Ayışıt, 2019: 72). 

          İçeri Semahlarından olan Kırklar Semahı en az dört, en fazla on iki kişiyle dönülür. Bu 

kişi sayıları 4 kapı ve 12 imamı veya 4 mevsim 12 ayı simgelemektedir. Karşılıklı 

niyazlaşmadan sonra erkek ve kadınlar karşılıklı olacak şekilde dizilirler ve sazla birlikte 

oldukları yerde ileri geri adımlarla ağırlama bölümüyle başlamış olur. Semahın bu ağırlama 

bölümünde Hz. Muhammed’in Miraç yolculuğu ve Kırklar ile tanışması anılır. Üç dörtlük ile 

sona eren ağırlama bölümünden sonra çiftler yere doğru eğilip birbirlerini selamladıktan sonra 

yürütme bölümüne geçebilir. İleri ve geri adımlar atılırken hızlanan müzik kollar da öne arkaya 

hareket ettirilerek semah daha da hızlanmaya başlar. Bu bölümde ise Hz. Muhammed’in Kırklar 

meclisi ile olan sohbeti anılmaktadır. Yine üç dörtlük ile sona eren yürütme bölümünden sonra 

son bölüm olan yeldirme bölümüne geçilir. Kırklar meclisinde içilen üzüm suyu ve Hz. 

Muhammed’in Kırklar ile semah dönmesinin böylelikle Tanrı ile buluşup Miraç’ın 

tamamlanışının anıldığı bu bölüm semahın en coşkulu ve en hızlı dönülen bölümdür (Erseven, 

2002: 151-152). 

         Kırklar Semahı’nda, sağ elin yukarı kaldırılıp sonra kalbin üzerine getirilmesi, bu sırada 

sol elin yerden yukarıya doğru kaldırıp kalbin üzerine başka bir ifadeyle sağ elin yukarıdan 
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aldığını yere doğru verir gibi hareketi “Hak’tan alıp Halk’a (insana) sevgi, barış, iyilik 

dağıtmayı” anlatır. Her iki elin kalpte birleşmesi ise her şeyin temelinde sevgi olduğunu ifade 

etmektedir (Erseven, 2002: 152). 

Turnalar Semahı: Türk halk edebiyatında hep gördüğümüz Turna kuşu, Alevi-Bektaşi 

inancında da kutsal bir yere sahiptir. Bu inanca göre Turna kuşu ile Hz. Ali’nin arsında bir ilgi 

olduğuna inanılmakta ve hatta Hz. Ali’nin sesi Turna kuşunun sesine benzetilmektedir (Turhan- 

Ayışıt, 2019: 71). 

        Alevilerde daha çok 3-5-7-9-12 Bektaşiler’de ise 2-4-6-8-10 veya daha fazla kadın erkeğin 

birlikte dönüldüğü Turnalar Semahı’nın bölüm sayısı bölgeye göre değişiklik göstermektedir 

ve semahın temel hareketleri Turna kuşunun figürlerine dayanmaktadır. Semahta kuşun 

duruşuna, kanat çırpmasını ve uçuşuna dair bir öykünme vardır (Bozkurt, 2008: 45). 

        Birçok bölgede bilinen ve yaygın olan ağır semah türlerinden biridir. Hareketleri oldukça 

yavaş olan Turnalar semahında, kollar kanat gibi iki yana açılıp, hafifçe sekme hareketi ile 

dönülmeye başlanır. Dönüşler müziğin ritmine göre semahın sonuna doğru hızlanır. Kolların 

yana açılması Turna kuşunun kanatlarını, sekme hareketi kuşun duruşunu sembolize etmektedir 

(Erseven, 2002: 153). 

         Turna kuşlarının sürü halinde V biçiminde uçuşuna benzeyen, belirli düzendeki uçuşu 

simgeleyen ve sadece kadınlar tarafından dönülen farklı bir Turna Semahı da vardır. Genelde 6 

kişilik dönülen bu semahta kadınların her biri bir renge sahiptir ve nefeste söylenen renklere 

sahip olan semahçılar meydana doğru ilerler. Bu diziliş ile kuşların V şeklindeki uçuşu 

sembolize edilir ve bu diziliş sonrasında hep birlikte “oldukları yerde sağa ve sola kollarını 

açarak, ayaklarını bükerek dört yana dönerler. Böylece 4 Kapı’ya selam vermiş olurlar 

(Erseven, 2002: 154).  

Çark Semahı: Hızlı semah olarak da bilinen Çark Semahı, bazı bölgelerde “Pervaz Semahı” 

olarak da adlandırılmaktadır. Hızlı dönülmesinden dolayı zor olduğu için herkes tarafından 

dönülebilen bir semah değildir ve genelde 40 yaş usta üstü kadınlar semaha kalkar. Çark semahı 

sadece on iki hizmetin yerine getirildiği Cemlerde dönülür. Semah öncesi tevhid okunur ve 

bitimine doğru semaha kalkılır. Bu semahtan hemen önce Ali Nur Semahı’nda meydanda 

oturan kadınlardan biri Çark Semahı için tekrar meydanın ortasına gelir ve müziğin ritmine 

uyumlu bir şeklide sol ayağının üzerinde dönmeye başlar. Hızlanan müzik ile birlikte 

ağırlamadan sonra yeldirme bölümüne geçilir. Bu bölümde semahçı adeta uçar gibidir. Ali Nur 

Semahı ile başlayan semah dizisi Çark Semahı ile tamamlanmış olur. Sonrasında semahçılar ile 
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saz çalan kişiler için dua okunur ve yerlerine otururlar, böylelikle on iki hizmetin son görevi 

yerine getirilir (Erseven, 1996: 123-124). 

Hızır Semahı: Ağırlama ve yeldirme bölümlerinden oluşan Hızır Semahı, Hızır adına ve 

Hızır’ın gelmesi için dönülen bir semahtır. Genellikle Malatya, Sivas ve Tokat yöresinde 4-5 

kişi ile dönülen bir semah türüdür. Dönme şekli ve hareketleri bakımından diğer semahlara göre 

farklı olan Hızır Semahı’nda semahçılar belli aralıklarla art arta dizilir ve müziğin ritmine göre 

bir kol ileri uzatılır. Ve aynı kol göğüs hizasına bükülerek geri getirilip sağ el göğsün üzerine 

konulur. Sonrasında sağ el indirilirken aynı şekilde sol el göğsün üzerine getirilir. Oluşturulan 

çember ile dönerek bu hareketler tekrarlanır. Ellerin göğsün üzerine getirilmesi bir nevi tarikat 

selamıdır (Bozkurt, 2008: 61-62). 

         Hızır Semahı kadın erkek karışık dönülen bir semahtır ve daha çok erkek semahı olarak 

bilinmekte ve genelde iki bölümden oluşmaktadır. Hızır, Kur’an ve Tevrat’ta birden ortaya 

çıkıp ve yine aynı şekilde aniden ortadan kaybolmasıyla ünlüdür. Zor durumda olan kişilere 

yardım eder ve yol gösterir. Hızır bazı halk inançlarında peygamber olarak da görülür. Hızır 

Semahı’da Hızır’a bir çağrıdır aslında (Bozkurt, 2008: 62). 

Ali Nur Semahı: Muhammed- Ali- Fatma sevgisini barındıran Ali Nur Semahı’ın diğer adı da 

Fatıma Semahı’dır. Kırk yaş üstü 3 kadın semahçı tarafından dönülen bu semah ağırlama, 

canlandırma ve yeldirme bölümlerinden oluşmaktadır. Ağırlama bölümünde, kadınlar kollarını 

yukarı doğru kaldırıp müziğin ritmine göre öne doğru bir adım atılarak dedenin karşısına gelinir 

ve kadınlar yüzlerini dedenin olduğu yöne çevirirler ve asla sırtları dedeye karşı dönük olmaz. 

Tam bu sırada canlanma bölümüne geçilir. Yeldirme bölümünde iyice hızlanan semahın 

sonunda kadınlar diz çöker ve içlerinden biri Çark Semahı için yeniden meydana çıkar 

(Erseven, 1996: 123). 

Yatır Semahları: Bu semahlar, ermiş, ulu ve aziz kişilerin türbelerinde, yatırlarında ve eğer bu 

kişililerin doğum ve ölüm günlerinde dönülen semahlardır. Yatır Semahları yılın belirli 

günlerinde ve belirli zamanlarında yatır veya türbe ziyaretlerinde dönülmektedir. Alevi- 

Bektaşilere göre bu ziyaretler oldukça önemli günlerdir. Ziyaret öncesi hazırlıklar yapılır, 

kurbanlar kesilir, yemekler dağıtılır ve bir arada muhabbet edilir. Hatta bazı ziyaretlerde 3-4 

gün konaklanır. Bu konaklamanın son Cem töreninde dedenin yönetiminde yüksek sesle 

okunan deyişler eşliğinde semah dönerler. İşte bu semahlar Yatır Semahlarıdır. Yatır Semahları 

açık alanda ve topluca dönülmesinden dolayı zamanla dini boyutundan uzaklaşarak Hıdırellez 

ve Nevruz kutlamalarında da dönüldüğü görülmektedir (Erseven, 1996: 123-124). 
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Zeynel Abidin Semahı: Cem törenlerinde dedenin veya gözcünün seçtiği 4 kadın ve on iki 

hizmette görevli olan 1 erkek ile dönülen bir semahtır. Kadın semahçılar, erkek semahçının 

etrafına daire biçiminde dizilip müziğin ritmine göre dönmeye başlarlar. Kadınlar bu dönem 

esnasında, dedenin önüne geldikleri zaman yüzlerini dönük bir biçimde dönmeye devam 

ederler. Müziğin ritmine göre hızlanan semah, yukarıdan bakıldığında semah, değirmen taşının 

dönüşüne benzetilmektedir (Erseven, 2002: 155). Zeynel Abidin Semahı’nın çıkış noktası ise 

şöyledir: 

Figür olarak, ortadaki erkek semahçı, Kerbela’da şehit edilen İmam Hüseyin’in oğlu 

Zeynel Abidin’i, kadınlar da Zeynel Abidin’i Yezit askerlerinin attığı oklardan 

korumaya çalışan ve aralarına alarak saklayan kadınları canlandırmaktadır. Doğrudan 

doğruya Kerbela Olayı’nı yansıtmaktadır (Erseven, 2002: 155). 

        Yukarıda yer alan en bilindik ve yaygın olan semahlar dışında farklı yörelere ait birçok 

semah türleri de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Kırat Semahı, Gönüllüler Semahı, 

Muhammed – Ali Semahı, Çorlu Semahı, Çoban Baba Semahı, Cebrail Semahı, Tahtacı 

Semahı, Bademler Semahı, Narlıdere Semahı, Uzundere Semahı, Erzincan Semahı, Hubuyar 

Semahı, Şiran Semahı, Fethiye Semahı, Hamza Şıh Semahı, Kırat Semahı, İrfan Semahı. 

        Alevi-Bektaşi inancının en önemli ibadetlerinden biri yukarıda da bahsettiğimiz gibi 

semahlardır. Cem törenlerinin ayrılmaz bir parçası olan semahlar kökende dini nitelikli bir 

ritüeldir. Alevi- Bektaşiliğin inanç yapısını ve felsefesini içinde barındırmakta ve sembolize 

etmektedir. Bölgelere ve yörelere göre farklı semah türleri olsa da temelde belirli bir düzene ve 

kurallara sahiptir. Kısaca semahların ortak özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

● Tüm semahlar Cem ayinin bir parçasıdır ve bundan dolayı Cem törenlerinde dönülür.  

● Semahların hepsi Kırklar Mitosu’na dayanmaktadır ve çoğu semah bu mitosu 

canlandırmaktadır.  

● Semahlar genelde ağırlama ve yeldirme olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

● Semah dönülürken söylenen “hü” nidası ortak bir nidadır.  

● Bütün semahlar çıplak ayakla dönülür. Bunun nedeni ise ayakkabı veya çorabın 

yaratacağı sosyal statüyü ortadan kaldırmak içindir (Dönmez, 2012: 76-78). 
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ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM: HAKMASI VE HOPLAMA HALK DANSLARINA 

HALKBİLİMSEL BİR BAKIŞ 

 

        Karaşar Köyü’ne ait Hakması ve Hoplama halk dansları gerek yöresel kıyafetleri gerekse 

türküleri, hareket ve figürleri açısından kendine özgün halk danslarımızdır. Hakması da 

Hoplama da kadınlara özgü bir danstır ve sadece kadınlar tarafından icra edilmektedir. Köyde 

hem kadın oyunları (Hakması ve Hoplama) hem de erkek oyunlar (Efeler veya Karaşar 

Zeybeği) olmakla birlikte kadın ve erkeğin bir arada oynadığı (Düz Oyun) halk dansları da 

vardır. Genelde düğünlerde ve kına gecelerinde icra edilen danslar zamanla köyden kente 

yaşanan göçler sonrasında, kent hayatı ile birlikte düğünlerin ve kına gecelerinin dışında 

festivallerde, özel gecelerde, açılışlarda da oynanmaya başlanmıştır.  

         Kent hayatı ile değişen ve dönüşen yaşama şeklimiz karşısında birçok kültürel değer ve 

olgularımızda değişime uğramış ve hatta zamanla kaybolmaya yüz tutmuştur. Hakması ve 

Hoplama halk danslarımızın bu aşamada günümüze kadar ulaşmasında Karaşar Köyü ve 

Yardımlaşma Derneği bünyesinde kurulan “Karaşar Bayan Folklor Ekibi” nin rolü çok 

büyüktür. Kurulma tarihi tam olarak bilinmese 1990’larda dernek tarafından “Efeler ve Bayan 

Folklor Ekibi” olmak üzere iki dans grubu kurulmuştur. Bu dans ekibine hem gönüllü katılmak 

isteyenler hem de davet üzerine yine gönüllü olarak katılan dansçılar uzun yıllardır aktif bir 

şekilde bu dansları icra etmeye devam etmektedirler. Dernek, yöresel dansların ve bu dansların 

kıyafetlerinin, müziklerinin kaybolmaması ve canlı tutulması amacıyla bu iki dans ekibini 

kurmuştur.  

        Karaşar Köyü ve Yardımlaşma Derneği tarafından 1990’larda köyün halk danslarının 

kaybolmaması ve yaşaması amacıyla kurulan dans ekibine görüşme yaptığımız kaynak kişilerin 

bu gruba dâhil olma hikâyesi ise hemen hemen aynıdır. Kadınların birçoğu dernek tarafından 

gelen davet üzerine gruba dâhil olurlarken bunun yanı sıra gruptan haberdar olup gruba 

katılmak için derneğe başvuranlar da olmuştur. Yaklaşık yirmi yıldır aktif olarak festivallerde, 

açılışlarda, resmi kurum ziyaretlerinde, her yıl düzenlenen Karaşar Gecesi’nde bu dansları icra 

etmektedirler.  

       H.G. Karaşar Köyü ve Yardımlaşma Derneği tarafından davet edilerek dans grubuna 

katılanlardan biridir. Dernekteki dansçılar, H.G.’nin dansları güzel oynadığını ve yetenekli 

olduğunu fark edip, gruba davet etmişler. H.G.’nin dans grubuna katılma hikâyesi şöyledir:  
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  “Bu ekip Karaşar Köyü ve Yardımlaşma Derneği tarafından 20-25 yıl önce kurulmuş. 

Efeler ve Bayan Folklor ekibi olaraktan iki grup halinde kurulmuş. Daha çok 

oyunlarımızın kaybolmaması, giyisilerimizin kaybolmaması amacıyla festivallerde, 

Karaşar gecelerinde, oyunlarımızı sergilemek amacıyla böyle bir girişimde 

bulunmuşlar. Benim bu oyunları güzel oynadığımı söylerler ve gerçekten de güzel 

oynarım. Dernekten 1998 yılında bana bir iki kere teklif geldi ancak o zamanlar annem 

rahatsız olduğu için katılamamıştım. Daha sonrasında ekibi büyütmek için yine bir teklif 

geldi. Bu sefer 7-8 kişi, gün arkadaşlarımızla birlikte hepimiz folklor ekibine katıldık. 

Hepimiz oyunları biliyoruz ama grup halinde aynı şekilde oynamak için, aynı anda 

ayağını vurmak, aynı anda dönmek ve ellerini vurmak için bir araya gelip çalışmalar 

yaptık. Her hafta düzenli bir şekilde derneğe gidip sazcımızla birlikte düzenli bir şekilde 

çalışırdık biz. Bu yöresel oyunlarımıza gönüllü olarak derneğimizde çalışmaya başladık, 

15-16 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Gruba dâhil olduğumdan beri ekip başıydım. Başta 

biz 12 kişiydik ama daha sonraları kopmalar oldu, rahatsız olanlar oldu şu an 7-8 kişiyiz. 

Son iki senedir pandemiden dolayı çalışamıyoruz ve aktif değiliz”(H.G, 1964). 

         A.G. ise dans grubuna kendi isteğiyle katılanlar arasındadır: 

“Ben katılmak istedim, benim yan komşum gidiyordu ona sen oynamadığın ve 

birine ihtiyaç olursa ben katılmak istiyorum dedim. Daha sonrasında komşum 

ekipten ayrılınca ben onun yerine geçtim. Ben dernekte grupla birlikte oynamayı 

çok istedim, çünkü oynamayı çok seviyorum”(A.G. 1967). 

         Kaynak kişi D.D. de derneğin daveti üzerine gruba katılanlardan arasındadır. D.D. hem 

dans grubunda yer alarak yöresel danslarını aktif olarak icra etmeleri hem de ekiple sosyal bir 

ortamının olmasından dolayı uzun yıllardır bu grupta yer almaktadır. Dans grubuna katıldığında 

küçük oğlu olmasına rağmen çalışmalara katılmaktan geri kalmamıştır. Çalışmalara giderken 

her zaman küçük oğlunu da yanında götürüp getirmiş ve bu sürecin sonucunda oğlu da Efeler 

ekibine dâhil olmuş. Bu sayede nesiller arası kültürel aktarım alanı oluşmuştur demek yanlış 

olmayacaktır. D.D. gruba katılma hikâyesinden kısaca şöyle bahseder: 

“15 sene önce dernekten davet geldi ve öylelikle katıldım bu gruba. Zaten yöresel 

oyunlarımız olduğu için biliyordum ama orada grup halinde oynamayı öğrendik. 

Öncesinde tek başımıza karışık oynamayı biliyorduk oyunları ama birlikte grup 

halinde oynamaya başladık. İlk zamanlar her hafta derneğe gidip çalıştık” (D.D. 

1960). 

         Kaynak kişi H.T. dans ekibine katılması ile ilgili şunları söylemektedir: 
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“Benden önce bir grubun çalışması vardı ve sonra beni davet ettiler. Ben de katıldım ve 

1998 yılından beri faaliyetlere katılıp bu oyunları oynuyorum. O gruptan birçoğu ayrıldı 

ama yine de eskilerden birkaç kişi hala oynuyor” (H.T. 1964).   

        Dans ekibinin üyeleri kendi istekleri veya davet üzerine katılarak bugünkü grubu 

kurmuşlardır. Uzun yıllardır gönüllü olarak ve hiçbir karşılık beklemeden, grupta yer alarak 

köyün yöresel danslarını yaşatmaya devam etmektedirler. Grup ilk kurulduğunda, hem dansları 

daha iyi icra etmek hem de bir arada daha düzenli oynamak için her hafta dernekte çalışmalar 

yapılmış.  Kadınlar yöresel danslarını yaşatmayı ve en iyi şekilde temsil etmek için bugünkü 

dans ekibini inşa etmişlerdir. Dansların bugün hala icra ediliyor ve yaşıyor olmasında çok ciddi 

emekleri vardır. Bu kültürel değeri yaşatan ve ayakta tutan bu dans ekibi ve dernektir 

diyebiliriz. Çünkü düğünlerde veya eğlenme amaçlı herhangi bir yerde bu dansların icra 

edildiğini görmek neredeyse imkânsızdır.  

          Kadınlar, bu dans ekibine dâhil olduktan sonra; dernekte belirli günlerde yapılan 

çalışmalara katılarak, grubun müzisyeni M.K.C. (1955-Erkek)  önderliğinde bir koreografi 

oluşturup daha düzenli oynamak için uzun bir süre prova çalışmaları yapmışlardır. Bu 

çalışmaların yanı sıra eksik olan dans kostümlerinin parçalarını tamamlamak için köyün yaşlı 

kadınlarının sandıklarından kıyafetler alınmış ve kalanlar ise hazır giyim olarak diktirilerek 

kıyafetler tamamlanmıştır. Genelde dans ekibinin kıyafetleri onlara anane ve annelerden 

mirastır.  

         Köyün yöresel halk dansları hem derneğin katkıları hem de dans ekibinin emekleri ile 

bugüne kadar kaybolmadan ulaşmış ve festivallerde, açılışlarda tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Burada eksiklik olarak gördüğümüz tek şey danslar üzerine detaylı bir çalışma yapılmamış ve 

yazıya aktarılmamış olmasıdır. Nesil aktarımı durduğu takdirde bu halk danslarımız kaybolma 

tehlikesi ile karşı karşıya gelecektir. Tezin çıkış noktası ise tam da bu noktada doğmuştur. 

Dansların kökeni, hareketleri, figürleri üzerine detaylı bir çalışma yapılmamış ve yazıya 

aktarılmamış olmasından dolayı derinlemesine görüşmeler yapılarak dansları detaylı bir şekilde 

literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. Bu bölümde Hakması ve Hoplama halk danslarını, 

alanda yaptığımız görüşmelerde elde ettiğimiz bilgilerle ve kaynak kişilerin yorumları ile bu 

dansları tanımlamaya çalışacağız. Hakması ve Hoplama halk danslarına geçmeden önce bu 

çalışmada ele almadığımız köyün diğer halk dansları ve bu dansların icra edildiği düğün 

ritüelini açıklamak bütünlük açısından faydalı olacaktır.  
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3.1.  Karaşar’ın Yöresel Halk Dansları 

        Birçok kültürü bir arada barındıran Karaşar Köyü, halk dansları bakımından da kendine 

özgün danslara sahiptir. Geçiş ritlerinde (özellikle düğün ve kına gecelerinde) özel günlerde, 

festivallerde veya şenliklerde icra edilen farklı halk dansları vardır. Karaşar’ın tarihinde olduğu 

gibi halk dansları hakkında da yazılı bir belgeye ulaşmak oldukça zordur. Son zamanlarda 

Karaşar ile ilgili yapılan çalışmalarda da halk dansları hakkında detaylı bir bilgi yer 

almamaktadır.  

         “Karaşar Zeyebeği, Düz Oyun, Tıktıkı Oyunu, Hoplama ve Hakması Oyunu” bilinen 

Karaşar’a özgü olan halk danslarıdır. Birinci bölümde değindiğimiz “halk dansları mı, halk 

oyunları mı?” kavram kargaşasına yer vermemek adına: Köy halkı dans yerine oyun kelimesini 

kullanmaktadır, bundan dolayı dansların ismi ve eylemi orijinal haliyle “Düz Oyun, Hakması 

Oyunu, Hoplama Oyunu ve Tıktıkı Oyunu” olarak kullanılacaktır.  

         Köyde sadece erkeklere ve sadece kadınlara özgü danslar olduğu gibi kadın-erkek birlikte 

icra edilen danslar da vardır. Karaşar Zeybeği; erkeklere özgü, ağır bir zeybek dansıdır. En az 

2 kişi tarafından icra edilen bir dans olsa da genelde daha kalabalık bir grup ile oynanmaktadır. 

Dansların en gösterişlisi olarak nitelendirilen Karaşar Zeybeği, ağır bir zeybek türüdür ve çıkış 

hikâyesinde olduğu gibi figürleri yiğitlik ve mertliği hissettirmektedir.  
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          Karaşar Zeybeği ile ilgili birden fazla rivayet bulunmaktadır. Bir rivayete göre 

Cumhuriyet’ten önce Karaşar dağlarında “efe, eşkıya, kaçakçı” olarak adlandırılan kişiler 

yaşarmış. Bu grup bir gün köyden bir kızı rahatsız edince, bu kişi köylüler tarafından 

öldürülmüş. Bu olayın üzerine türküler yakılıp, şimdiki zeybek dansı ortaya çıkmıştır 

(Şahhüseyinoğlu, 2002: 78). Ancak bu rivayet köy halkı için uygun ve doğruluk payı olmayan 

bir rivayettir. Çünkü böyle kötü bir olay için türküler yakılıp dans edilmesi mümkün değildir. 

Görüşme yaptığımız kaynak kişi, M.K.C. (1955-Erkek) bu konu ile ilgili şunları söylemektedir: 

“Böyle kötü ve üzücü bir olay için neden türküler yakılıp zeybek oynansın ki bence bu bir 

karalamadır.” der.    

          Kadın ve erkeklerin bir arada oldukları dans ise, Düz Oyun’dur. Genellikle düğünlerde, 

şenliklerde, eğlenmek amaçlı icra edilen danslardır. Diğer danslara göre daha yavaş hareketlere 

sahip ve daha sakin bir danstır. Bir çember oluşturulup dönerek, kollar aşağı yukarı hareket 

ettirilirken, 4-5 adım ilerleyip öne ve arkaya doğru 3 adım atarak yine dönülmeye devam edilir. 

Ayrıca bu dans, karşılıklı iki kişi ile de oynanmaktadır. Karşılıklı durarak, oldukları yerde 3 
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adımda sağa-sol hareketini 3 kere tekrarladıktan sonra kendi etraflarını dönüp oynamaya devam 

ederler.  

3.2. Karaşar Folklorunda Düğün Ritüeli  

          Karaşar, hem dini yapılanması hem de gelenek-görenek konusunda oldukça özgün bir 

kültüre sahiptir. Doğum, sünnet, diş hediği, nişan, düğün, askerlik, ölüm gibi geçiş ritleri 

açısından köklü bir kültürel yapısı vardır. Tez konumuz olan Hakması ve Hoplama halk 

dansları; daha çok düğünlerde, kına gecelerinde icra edildiği için düğün ritüelini detaylı bir 

şekilde ele almak faydalı olacaktır. Düğün ritüeli, kentleşme sonrasında zamanla değişikliğe 

uğramıştır. Eskiden 3 veya 4 gün süren yöresel düğünlerin yerini modern düğünler almıştır.  

         Eskiden köyde iki tür evlenme biçimi varmış; görücü usulü veya anlaşarak evlenme, o 

dönemlerde yaygın olan ise görücü usulü olanıymış. Görücü usulünde oğlan tarafı, uygun 

buldukları kızın ailesine durumu anlatacak ve haber verecek bir yakınını gönderip karşılıklı 

olumlu ya da olumsuz haberleşme sağlanırmış. Olumlu olan görüşmelerden sonra atılan ilk 

adım bu birlikteliği duyurmak için aile ve yakınlar arasında söz kesilmesidir. Kız evinde 

gerçekleştirilen söz kesmede, kız isteme merasimi olup, babanın (Cemin dini lideri) duası 

eşliğinde yüzükler takılıp, yemek yenir. Ertesi gün ise oğlan tarafının getirdiği kuruyemiş, 

tırnak makası ve aynadan oluşan, adına “kırıntı” adı verilen hediyeler komşulara dağıtılırmış. 

Bunun asıl amacı dağıtılan hediye ile köy halkına sözlenen çiftleri duyurmaktır. Sonrasında köy 

işlerinin hafiflediği sonbahar aylarına doğru bir düğün tarihi belirlenir. Köyde erkek tarafının 

yaptığı eğlenceye “düğünevi” kız evinin yaptığı eğlenceye ise “çeyizevi” denilir (Günaydın, 

1997: 58).  

         Yöresel köy düğünü yaklaşık 3-4 gün sürmektedir. Düğüne davet edilme günümüzdeki 

gibi yazılı davetiye ile sözlü bir şekilde halka haber verilmektedir. Erkek tarafından iki erkek 

köydeki bütün evlerin kapısını tek tek çalarak sözlü olarak yarınki düğününe davet ederlermiş. 

Aynı şekilde kız tarafından iki genç kız davet etmek için tüm köyü dolaşır. İnsanlar da yine 

sözlü olarak düğüne katılıp katılmayacaklarını bildirirlermiş. 

         Düğünün ilk günü, düğünevi tarafından yani erkek tarafından kızevine yağlanmış yufka 

gönderilir ve kızevine ziyarete gelen insanlara bu yufka pilav ile ikramda bulunulur.7 Bu esnada 

bir davulcu ve zurnacı da köydeki eğlence ortamını sağlamaktadır. Düğünün ikinci gününe ise 

                                                           
7 Bu yufka ve pilavın yerini zamanla paça çorbası, köfte ve yaprak sarması almıştır. En çok ikram edilen yemek 

çeşitleri bunlardır 
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“Yastık Astarı” adı verilir ve yine düğünevinden, kızevine 3-4 metre basma ya da 1 top kumaş 

hediye olarak götürülür ve o günde kızevinde yemek dağıtılıp eğlenceye devam edilir. Ertesi 

gün kızevinde gelin kızın hazırlamış olduğu çeyizler sergilenmek amacıyla odanın birine tüm 

çeyizlikler asılır. Düğünevi ve köy halkı kızevinde toplanıp sazlı-sözlü eğlenceye devam edilir. 

Bu eğlencelerde kadınlar en çok Hakması ve Hoplama danslarını icra ederler. Düğünlerde dans 

edilmesi veya oynanması oldukça önemlidir. Çünkü dans edilip şenlikli geçmesi, düğünün iyi 

geçtiğinin göstergesidir. Bundan dolayı düğünde oynayan birileri olmazsa düğün sahipleri ve 

yakınları, gelenleri oyuna davet ederler. Eğlencenin sonunda sesli bir şekilde okunan dua 

eşliğinde gelin kızın saçına kına yakılır (Günaydın, 1997: 60-63).   

         Düğünün son günü “kız alma veya gelin alma” ile son bulur. Kız alma günü düğünevinde 

“damat düzülmesi”8 olarak adlandırılan merasim gerçekleştirilir. Bu sırada gelin kıza da, dua 

ve türküler eşliğinde gelinlik kıyafeti giydirilir. Köyün en güzel atı “Gelin Atı” olarak seçilir 

ve bu ata “Çerkes Eğeri” vurulur. Bu eğerin özelliği sadece düğünlerde kullanılıyor olmasıdır. 

Sonrasında düğünevi kalabalık bir grup ile çeyizevine gider, gelini ata bindirerek yaşayacağı 

eve getirirler (Günaydın, 1997: 60-63). Ancak günümüzde bu düğün ritüelleri 

gerçekleştirilmemektedir.  

        TRT GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) programı kapsamında Karaşar’ın düğün ritüeli9 

belgesel niteliğinde çekimi yapılmıştır. Tarihi net olmamakla birlikte, belgeseldeki düğün 

ritüelinin en eski halidir diyebiliriz. Yukarıda anlatılan düğün ritüelinin her aşamasını (halkın 

düğüne davet edilmesi, düğünevinde yapılan eğlence, damadın düzülmesi, gelinin evinden 

alınması) bu belgeselde yer almaktadır.  

        Düğün ritüelinin bir parçası ve sadece kadınlara özgü olan Hakması ve Hoplama halk 

danslarını geçmişten bugüne kadar yaşanılan değişimleri de ele alarak zaman, mekân ve icra 

üzerinden değerlendirmeye çalışacağım.  

 

                                                           
8 Damat düzülmesi; damadın önce bir hocanın okuduğu iç çamaşırlarını yine hocanın yardımı ile 

giyilmesi, ardından da damatlık elbisenin giyilmesi anlamına gelmektedir. Damat giyinip kuşandıktan 

sonra başındaki kasketi güneşliği arkaya gelecek biçimde ters çevrilerek üzerine yörede “poçu” denilen 

parlak bir kumaştan yapılmış şal sarılmaktadır. Ardından başına, boynuna ve kemerine aynı kumaştan 

hazırlanmış kuşaklar bağlanır (Günaydın, 1997: 61). 

 
9 https://www.youtube.com/watch?v=K5IlMLCIORk (TRT GAP programı kapsamında çekilen 

“Karaşar Düğünü”) 

https://www.youtube.com/watch?v=K5IlMLCIORk
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3. 3.  Hakması (Zamag) Halk Dansı 

        Hakması10, yöredeki bir diğer adı ile “Zamag” 4 kişilik bir halk dansıdır. Çiftler karşılıklı 

durarak bir daire oluştururlar ve karşısındakiyle ele ele tutuşarak ileriye doğru dairesel bir 

biçimde dönerek bir adım atıp dururlar. Bu hareketi üç kere tamamladıktan sonra, sağ eliyle 

yanındakinin kuşağından tutup sol elini de diğer yanındaki kişinin omzuna koyarak, herkes 

kafasını yanındakinin sağ omuzuna çevirerek (burada sabit tek yöne bakılır ve başka yöne 

bakmak yasaktır) hızlı bir şekilde dönmeye başlar. Sonrasında müziğin ritmine göre yavaşlanır 

ve yine el ele tutuşarak küçük adımlarla ileriye doğru adım atılır ve yine hızlanılır. Bu hareketler 

üç kere tekrarlandıktan sonra dans sona erer.   

 

Fotoğraf 1. Hakması Dansında Kadınların Ele Ele Tutuşarak Dairesel Biçimde İleriye Doğru Adım 

Attıkları Dansın Başlangıcından Bir Kesit 

                                                           
10 https://www.youtube.com/watch?v=cZpFOIfxSmw (Hakması Dansı’nın videosu)  

https://www.youtube.com/watch?v=cZpFOIfxSmw
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Fotoğraf 2. Hakması Oynayan Kadınlar  

 

Fotoğraf 3. Hakması Dansında Kadınların Birbirlerine Kenetlenerek Hızlı Döndükleri Bölümden Bir 

Görsel   
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         Köyün en yaşlı ozanlarından V.N. (1935-Erkek) düğünlerde ve çeyizevlerinde tef 

eşliğinde dansların türküsünü seslendiren kişidir. Hatta bu danslar için yazdığı türküleri de 

vardır. Dansların daha öncesinde nasıl oynandığını ve hareketlerin, figürlerin nasıl olduğunu 

bilen sayılı kişilerdendir. Düğünlerde ve çeyizevlerinde tef çaldığından danslara aşinadır. 

V.N’ye göre “Kocakarı Hakması ve Kız Hakması olmak üzere iki farklı Hakması Dansı vardır. 

Aralarındaki tek fark Kız Hakması’sının daha hızlı dönülüyor olmasıdır. Onun dışında dansın 

figürlerine dair herhangi bir farklılık yoktur. V.N Hakması ile ilgili şunları aktarmıştır:   

“Önceden Kocakarı Hakması ile kızların döndüğü Hakması ayrıdır. Kız Hakması 

daha hızlıdır Kocakarı Hakması’na göre. Ben bir düğünde Hakması çaldığım 

zaman, “kocakarı oyunu gibi bırak böyle Hakması olmaz dediler”. O zaman anladım 

ki kız Hakması seri dönülürmüş ve benim de seri çalıp söylemem gerekirmiş. 

Önceden kadınlar üç kere sekerek vurunca tahtanın çıkardığı sesle birlikte ben de 

tefi onlara göre çalardım. Şimdikiler Kocakarı Hakması’ sıdır” (V.N, 1935). 
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3.4. Hoplama (Meşeli) Halk Dansı         

        Hoplama11 bir diğer adı “Meşeli”  Hakması’na göre hem müzik hem de hareketleri 

bakımından daha haraketli bir danstır. Eskiden iki kişi karşılıklı oynanırken şimdi dört kişi 

tarafından oynanmaktadır. Çiftler karşılıklı duracak şekilde yine bir daire oluştururlar. Dans, 

sağ ayak üzerinde sekerek üç adım atılmasıyla başlar. Sağ ayak üzerinde üç kere sekerek üç 

adım ileri adım attıktan sonra durulur ve sol ayak hafifçe yukarı kaldırılır. Bu hareket üç kere 

tekrarlandıktan sonra, eller ya öne ya da dizlerin üstüne koyularak, önce sağa sonra sola 

hoplanır ve kendi etrafında dönülür. Sonrasında yine sekerek üç adım ileri atılarak dans devam 

eder. Yine bu dansta da Hakması’nda olduğu gibi bütün figürler üç kere tekrarlandıktan sonra 

dans sona erer.  

 

                                                   

 

                                                           
11 https://www.youtube.com/watch?v=dtG8CE99TCI&t=313s (Videonun 03.37 ila 05.16 dakika aralığındaki 

bölüm Hoplama  Dansı’dır) 

https://www.youtube.com/watch?v=dtG8CE99TCI&t=313s
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Fotoğraf 4. Hoplama Dansının ilk Hareketi olan, Kadınların Üç Adım Atarak Kendi Etraflarında 

Dönemeye Başladıkları An    

 

 

Fotoğraf 5. Hoplama Dansının ikinci Figürü Olan Sağa ve Sola Hopladıkları Andan Bir Görsel 
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Fotoğraf 6. Hoplama Dansında Sağa ve Sola Hopladıktan Sonra Kendi Etraflarında Döndükleri An 

 

  3. 5.   Dansların Kostümü  

        Günümüzde danslar icra edilirken giyilen dans kostümleri aslında köyün yöresel 

kıyafetidir. Eskiden düğünlerde veya farklı mekânlarda bu danslar icra edilirken de ya köyün 

yöresel kıyafeti ya da gündelik kıyafetler giyilirmiş. Zamanla dansların sahneye taşınması ile 

bu yöresel kıyafetler Hakması ve Hoplama halk danslarının kostümü olmuştur. Kadınlar 

annelerinden veya ananelerinden miras kalan bu yöresel kıyafetler ile bugün bir geleneği 

yaşatmaya devam ettirmektedirler.   

        Dans kostümü, 12 farklı parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar; “fes, çeki, boncuklu süs, 

Cember, entare, üç etek, feymana, kuşak, don, elmalı çorap, lastik”. Fes, çeki ve Cember 

başlığın parçalarıdır. Üst üste birkaç kattan oluşan bu kostümün belirli bir giyilme sırası vardır. 

Çeki ve boncuklu süsle birleşik olan fes önce takılır ve üstüne Cember sarılır. Kıyafetin üst 

kısmına gelindiğinde ise; en alta içlik giyilir ve sırasıyla onun üstüne entare, üç etek, feymana 

giyildikten sonra en üstte kuşak bağlanır. Altına ise don, elmalı çorap ve lastik ayakkabı giyilir. 

Kostümün yukardan aşağı giyilen kıyafetlerinin adları ve görselleri şöyledir:  
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         Kostümün ana parçasından biri başlığıdır. Tek parça halinde görünen başlık fes, çeki, 

Cember ve boncuk süs olmak üzere 4 parçadan oluşmaktadır. Başlığın genel görümü ve 

parçalarının görselleri aşağıdaki gibidir: 

 

Fotoğraf 7. Kostümün Başlığı 

 

Fotoğraf 8. Başlığın Fesi ve Boncuklu Süsü (Başlığın önden görünüşü) 
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Fotoğraf 9. Başlığın Arkadan Görünüşü ve Çeki 

 

 

Fotoğraf 10. Fesin Üzerine Bağlanan Cember  



83 

Kostümün genel görünüşü ve parçaların görselleri ise şöyledir: 

 

Fotoğraf 11. Dans Kostümünün Genel Görünümü 

         Yukarıda da bahsettiğimiz gibi üst giyim kuşakla birlikte 5 parçadan oluşmaktadır. İlk 

önce içine entare üstüne içlik, onun üstüne üç etek, üç eteğin üstüne feymana giyilir ve en son 

üzerine kuşak bağlanır. Eskiden içlik ve entare ayrı parçalarken günümüzde tek parça haline 

getirilmiş.  
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Fotoğraf 12. İçlik ve Entare  

(İçlik ve entarenin birleşmiş hali.)  
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Fotoğraf 13. Üç Etek 



86 

 

Fotoğraf 14. Feymana 

 

Fotoğraf 15. Kuşak  
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          Kıyafetler üst üste giyilip kuşak bağlandıktan sonra üç eteğin öndeki parçaları kuşağa 

bağlanarak üç etek haline getirilir. Altta ise don ve elmalı çorap giyilir ve ayakkabı olarak da 

eskiden köyde giyilen lastik ayakkabı giyilmektedir.  

 

Fotoğraf 16. Don  
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Fotoğraf 17. Elmalı Çorap 

    

Fotoğraf 18. Lastik  
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          Dans kostümleri, eskiden köyün hem yöresel kıyafeti hem de gelinlik kıyafetidir. Eskiden 

evlenecek olan genç kızlara başlığın üzerine beyaz tülbentten duvak takılarak bu kıyafet 

giydirilirmiş. Genç kıza gelinliği dua eşliğinde giydirilir ve buna halk arasında “gelin düzmesi” 

denilir. Günümüzde ise dans eden kadınlar bu kıyafetleri giyerken uyguladıkları herhangi bir 

ritüel veya dua okuması yoktur. Görüşmelerde elde edilen bilgilerin geneline göre kadınlar 

“Besmele” çekerek kendi giyinme sıralarına göre giyinmektedirler. Üst kıyafetlerin içten dışa 

bir giyilme sırası olsa da kadınlar kendisine göre giyinme sırası oluşturmuş. Kimisi önce 

başlığını giyerken kimisi don, çorap ve lastiğinden giyinmeye başlamaktadır. 

         Kaynak kişilere yöneltilen “kıyafetlerin giyimi sırasında bir dua okuma veya herhangi bir 

ritüelleri var mıdır?” sorusuna, 58 yaşında evli ve ev hanımı H.G. kıyafetlerin çok değerli ve 

onlara annelerinden kalan en kıymetli mirasları olduğunu ve kendisinin hem çocuklarına hem 

de torunlarına bırakmak istediğini vurgulayarak şunlar dile getirmektedir: 

“Kıyafetlerimizi giyerken okuduğumuz bir dua filan yok sadece Besmelemizi 

çekiyoruz ve giyiniyoruz. Sadece kıyafetleri bir giyinme sırası vardır. İlk başta 

entare giyilir, onun üstüne bir içlik giyilir, içlikten sonra, don giyilir, onun üstüne 

de üç etek giyilir, üç etekten sonra feymanamız var ve en üstüne de kuşağımızı 

belimize dolarız. Benim sadece kuşağım hazır diğer kıyafetlerimin hepsi 50-60 

senelik, annemden bana mirastır. Daha sonra fesimizi diğer adıyla çekimizi 

takıyoruz. Çekinin üstüne de Cemberimizi örtüp başımızın üstünde bağlarız. 

Çekideki gümüş takke Cemberin kaymasını önler, onsuz çeki olmaz. En son olarak 

üç eteğin ön kulakları kuşağa takılır ve üçgen şeklinde bir üç etek olur. Elmalı 

çoraplar ve lastik ayakkabımızı giyeriz”  (H.G. 1964).  

         62 yaşında evli ve ev hanımı olan kaynak kişi D.D. ise birden fazla parçası olan kıyafetin 

hareket alanını kısıtladığından ve eğilmesi zor olduğu için ilk önce don ve çorabından giymeye 

başlayarak, giyinme sırasını kısaca şöyle anlatmaktadır:   

“İlk önce don giyilir, ondan sonra çorap giyilir kıyafetlerle eğilmesi biraz zor olduğu 

için çorap önden giyilir. Uzun etekli göynek giyilir, göyneğin üstüne içlik giyilir, 

içliğin üstüne de enteri ve onun üstüne de feymana giyilir. Feymanın üstüne de 

kuşağımızı bağlarız. Sonra çekimizi takıp, üstüne de Cemberimizi takarız. En son 

da eteğimizin kulaklarını kuşağımıza takarız ve üç etek haline gelir. Ayaktan 

başlayıp yukarıya doğru bir giyinme sırası oluyor aslında” (D.D. 1960). 

       55 yaşında ilkokul mezunu A.G’ nin kıyafetlerini giyme sırası ise şöyledir:  

“Ben ilk önce donumu giyerim, onun üstüne göyneğimi giyerim, göynekten sonra 

çorabımı giyerim, onun üstüne üç eteğimi giyerim. Rahat hareket edemediğimiz için 
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göynekle içliği birleştirip tek parça haline getirdik ve göyneğin de kollarını çıkardık. 

Üç eteğin üstüne feymana, onun üstüne de kuşağımızı bağlarız. Üç eteklerin 

parçalarını kuşağımıza bağlarız” (A.G. 1967).  

         Kıyafetlerin belirli bir giyilme sırası olduğundan kadın dansçılar bu sırayı bozmadan 

kendilerine isteklerine göre giyinebiliyorlar. Görüşmelerden elde ettiğimiz bilgilere göre 

kıyafetler kat kat olduğu ve hareket alanını kısıtladığı için genellikle ilk önce don ve çorap 

giyilirken en son başlık ya da kuşak sona bırakılmaktadır. Dansçı kadınlar için diktirme 

kıyafetten çok annelerinden veya büyüklerinden miras kalan kıyafetler çok daha kıymetli ve de 

önemlidir. Hem eski kumaşların farklı oluşundan hem de onlara büyüklerinden yadigâr ve eşsiz 

oluşundan dolayı bu kıyafetler daha kıymetlidir. Dans ekibi, sahne aldıkları festivallerde, 

şenliklerde, kurum ziyaretlerinde sadece dansları icra etmiyorlar aynı zamanda kostümleri ile 

Karaşar Köyü’nü temsil ettiklerini dile getiriyorlar. Bundan dolayı benzeri olsa da hazır 

tekstilde dikilmiş kıyafetten ziyade orijinal hali ile sahne almak istemektedirler. 

         58 yaşında ve evli olan H.T. zamanla daha rahat hareket etmek için kıyafetlerde yapılan 

değişikliklere rağmen kıyafetin bütün parçalarını orijinal haliyle giyenler arasındadır ve bu 

konu da şunları söylemektedir: 

“Önceden gelinler de bu kıyafeti giyerdi o zaman dua ile giydirilirdi. Ama biz oyun 

için giyinirken okuduğumuz bir duası yok. Giyilmesi zor olduğu için çorap ile 

giymeye başlıyorum. Sonrasın da entareyi ve feymanayı giyiyorum. Önceden entare 

ve feymana farklıydı şimdi arkadaşlar tek parça haline getirip giymeye başladılar 

ama ben hale çift giyiyorum. Arkadaşlar biraz modernleştirdiler ama orijinali ayrı 

ayrı olmasıdır. Önce göynek giyilir, üstüne içlik, onun üstünü de entare ve onun 

üstüne feymana giyilir ve en üstte de kuşak takılır. Ve entarenin parçalarının 

kulakları kuşağa takılır ve üç etek haline getirilir. Sonra kafamızı düzeriz. Çekimizi 

takıp üstüne Cemberimizi sarıyoruz. Bu kıyafet olduğu için kız ve evlileri ayırmak 

için başlığın konuşan bir dili var. Genç kızların çekisi kırmızı olurmuş, evli olanların 

bordo kızlıktan kadınlığa geçişi ve dulların ise siyah renkte olurmuş” (H.T. 1964). 

        Kaynak kişi H.T.’ nin dile getirdiği gibi bu kıyafetler eskiden gelinlik için giyildiği 

zamanlarda dua okuyarak, bir ritüelle giydirilirmiş. Ama kadınlar sadece dans ederken 

giydikleri için giyinme sırasında herhangi bir ritüel veya dua okuma gibi bir durum söz konusu 

değildir. Kültür ve kültürel değerlerimiz mekân ve zamana göre değişen, dönüşen ve yeniden 

şekillenen bir yapıya sahiptir. Burada da olduğu gibi köyün yöresel kıyafeti zamanla gündelik 

kıyafet olarak bir ritüelin kostümü olarak giyilmeye başlanmıştır.  
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         Bu yöresel kıyafet eskiden köyün hava şartlarına, kadınların günlük işlerine göre ve 

medeni durumunu sembolize etmek üzere tasarlanmıştır. Eskiden kışın soğuktan, yazın sıcaktan 

korunmak için kıyafetler ham keten ve kadife kumaştan dikilirmiş. Başlık ağır ve yaz ayları için 

bunaltıcı gibi görünse de kışın soğuktan korurken yazın da içindeki çeki sayesinde serin tutma 

özelliğine sahiptir. Aynı zamanda başlık kadınların toplumda medeni durumunu sembolize 

etmektedir. Bekârlar başlığın ön tarafına boncuklu süslemeyi takarken evli olanlar başlığın arka 

tarafındaki çekiyi öne takarlar ve buna halk arasında “çeki çıkarması” denilir. Dul kadınlar 

içinse başlığın ön tarafındaki fesin rengi siyah ya koyu bordo olur. 

          Köyde kadınlar günlük hayatta ağır işler yaptıkları için, gündelik kıyafetler de ona göre 

tasarlanmıştır diyebiliriz. Yaz aylarında sırtlarında ot ve odun taşırken sırt ve bel bölgelerini 

korumak amaçlı kuşak takılırmış. Bu kıyafetler hem hava şatlarına uygun hem de iş yapma 

koşulları düşünülerek oluşturulmuştur. Ancak zamanla değişen yaşam koşulları ile bu kıyafetler 

yerini daha sade bir şalvar ve bir üste bırakmıştır. Hatta neredeyse köyde, yöresel kıyafeti giyen 

hiç kimse yoktur.   

         Dans grubundaki kadınlar bu kıyafetler üzerinde değişiklikler yapmışlardır. Üst üste 6 kat 

kıyafet giyilmesi onların hareket etmesini engellediği için içlik ve entareyi tek parça haline 

getirip, kollarını kesmişler. Ama yine de içlik ve entareyi kollarını kesmeden tek tek giyenler 

de vardır. Kıyafetlerde bir değişiklik yapılsa da kıyafetin genel görünümünde bir farklılık 

olmamıştır. Kıyafetlerdeki değişiklik yapan ve köyün yöresel kıyafet diken kaynak kişi A.A. 

bu konuda şunları söylemektedir:  

“Bunlar yöresel kıyafetimiz olduğu için soğuğa ve sıcağa göredir. Başlıktaki keçe 

kışın sıcak tutarken gümüş tepelik de yazın serin tutar. Mesela hepsini giyince kat 

kat oluyor ve bu bizim için oynarken çok zor oluyor. Bundan dolayı kıyafetin genel 

görüntüsünü bozmadan içindeki bazı parçaların astarlarını aldım, değiştirdim. Daha 

rahat olmak için. Mesela feymana iki katlı içi de dışı da koton kadife, eskiden soğuk 

havalardan korunmak için giyilirdi ama bizim öyle değil o yüzden feymananın iç 

astarını aldım. İçlik ile göyneği birleştirdim bir parça yaptım. Ve daha rahat hareket 

etmeye başladım. Giyinirken belirli bir sıra veya okuduğumuz bir dua yoktur. Ben 

sadece Besmele çekip giyiyorum. En altta göynek, üstüne içlik, onun üstüne üç etek 

ve feymana giyilir” (A.A. 1963). 

           

H.T. de kıyafet konusunda şunları söyler:  
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“Önceden entare ve feymane farklıydı şimdi arkadaşlar tek parça haline getirip 

giymeye başladılar ama ben hale çift giyiyorum. Arkadaşlar biraz modernleştirdiler 

ama orijinali ayrı ayrı olandır” (H.T. 1964). 

       Şu an dans ekibindeki birçok kadının yöresel kıyafeti ananelerinden ya da annelerinden 

kalan en az 60-70 yıllık kıyafetlerdir. Hatta 100 yıllık olan kıyafetler de vardır. Köyde artık 

giymediği için sandığına kaldırdığı kıyafetleri dans eden gruba verenler de olmuştur. Kaynak 

kişiler için bulunması neredeyse imkânsız olan bu kıyafetler çok değerli ve de kıymetlidir. 

Bundan dolayı kendilerine bırakılan bu mirasa önem vermektedirler. Özenli bir şekilde 

muhafaza etmekte ve kıyafetleri hem renklerinden dolayı hem de hassas olduğu için çamaşır 

makinesinde yıkamayıp genelde havalandırarak temiz tutmaktadırlar.  

 

3. 6. Dansların Performansı ve İcracısı 

         “Performans teorisine göre folklor; anlatan ve dinleyen arasında geleneksel bir anlatı 

yoluyla kurulan iletişim biçimidir.” Folklor dinamiktir çünkü folklor “canlı” bir olaydır ve canlı 

olan icraları inceler. Bundan dolayı performans kuramı sadece bir metin ve anlatı üzerine 

yoğunlaşmaz ve üç temel unsuru kapsar: “birincisi folklorun gerçekleştirilişi ve icrası, ikincisi; 

icracı, sanatın formu, üçüncüsü; dinleyici veya izleyici ile birlikte icranın gerçekleştiği sosyal 

çevrenin bir bütün olarak ele alınışı” (Kıran, 2015: 37).  Hakması ve Hoplama halk danslarını, 

performans bağlamında bu bölümde “icracı, zaman ve mekân” üzerinden değerlendirilecektir.  

         Daha öncesinde de belirttiğimiz gibi Hakması ve Hoplama halk dansları sadece kadınlara 

özgü danslardır yani başka bir ifadeyle bu dansların icracısı kadınlardır. Dansların neden 

kadınlara özgü olduğuna dair elimizde kesin bilgiler olmamakla birlikte dansların nerede ve ne 

zaman icra edildiği ve görüşmelerden elde ettiğimiz bilgiler eşliğinde tahminlerde bulunabiliriz. 

Bu danslar günümüzde festivallerde, özel günlerde icra ediliyor olsa da eskiden düğünlerde ve 

kına gecelerinde icra edilmekteydi. Eskiden köyde gerçekleştirilen düğünlerde çoğu zaman 

kadınlar ve erkekler ayrı odalarda eğlenirmiş. Hem düğün evlerinde hem de çeyizevlerinde 

kadınlar daha çok kapalı bir mekânda eğlenirken erkekler ya başka bir oda da ya da dışarda bir 

arada toplanırlarmış. Bu anlamda kadınların genelde bir arada olmasından dolayı bu danslar 

kadınlar tarafından icra edilip kadınlara özgü bir dans olma ihtimali de söz konusu olabilir.  

         Geleneksel halk danslarının icrasında toplumsal kültürel değerler ve dini inançların etkisi 

büyüktür. 1950’li yıllara kadar dini inanç sisteminden dolayı kadın ve erkeklerin bir arada dans 

etmesi mümkün değildi. Bundan dolayı kadın ve erkek halk dansları vardır (Ötken, 2010: 50). 
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Ancak bu durum Hakması ve Hoplama halk danslarının kadınlara özgü oluşunda çok etkisi 

olmadığı kanısındayım. Çünkü Karaşar Köyü’nün sahip olduğu Alevi-Bektaşi inancında kadın 

ve erkek ayrımı hiçbir zaman çok keskin olmamıştır. Dini inanç ve ritüellerinde de bir 

aradadırlar. Örneğin, Cemevlerinde bir arada oturup, bir arada semah dönmektedirler.  

         “Dansların neden kadın özgü olabileceği” sorusuna kaynak kişilerden bazıları da bu 

ihtimale dayandırmaktadır ve kaynak kişi D.D.’nin bu konudaki görüşleri şöyledir:  

“Bu oyunlar kadınlara aittir, erkeklerde de oynadığımız oyunlar vardır ama Hakması ve 

Hoplama kadınlara aittir. Efe oyunu da erkeklere aittir mesela kadınlar oynamaz. 

Düğünlerde kız evinde toplanıp bu oyunları oynardık, erkekler de yan odada veya 

dışarda oluyorlar. Erkekler içeri asla giremez diye bir şey yok tabi. Arada içeri girip 

oynadıkları ya da kapıdan baktıkları da olur. Genelde düğünlerde kadınlarla arasında 

oynandığı için baştan itibaren bize ait olabilir” (D.D. 1960).  

         Günümüzde Hoplama ve Hakması halk dansları dernek faaliyetleri, festivaller, açılışlar, 

kurum ziyaretleri gibi etkinlikler dışında gündelik hayatta ve eskiden olduğu gibi düğünlerde 

icra edilmemektedir. Hatta “Karaşar Bayan Folklor Ekibi” nin dışında bu dansları icra eden 

birileriyle karşılaşmak mümkün değildir. Bu anlamda dansların gündelik hayatta yer almaması 

ve karşılık bulmaması sebebiyle bu dansların icracısı sadece bu dans ekibinin üyeleridir demek 

yanlış olmayacaktır.  

         Gelenek çerçevesinde gerçekleştirilen eylemler kültürel performans alanı içerisindedir. 

Belirli bir mekânda ve zamanda belirli bir amaç doğrultusunda icra edilen eylemler, hem 

icracıların hem de izleyicilerin hissettikleri duygu ile tam bir performans durumu gerçekleşir. 

Kültürel performanslar ile kültürel değerler gün yüzüne çıkarılırken aynı zamanda koruma 

altına alınır. Kadın dansçıların bu dansları belirli bir zamanda ve mekânda icra ederek kültürel 

mirası canlı tutmaktadırlar. Zaman içerisinde performansların zamanı, mekânı değişiklik 

gösterse de icracılar sayesinde Hakması ve Hoplama halk dansları yaşamaya ve gelecek 

nesillere aktarımı sağlanmaya devam etmektedir.  

        Singer’ın kültürel anlamda ele aldığı performanslar ait olduğu toplumun kültürel 

değerlerini yansıtan bir olgu olarak tanımlamaktadır. Singer’ın bu tanımı doğrultusunda dans 

ekibi hatta icracılar, sahnede sadece dansları sergilemekle kalmayıp, bu performansları ile 

toplumun kültürel değerlerini de yansıtmaktadırlar. Gerek dansların figürleri gerekse kıyafetleri 

ile sahnede topluma ait özellikleri görmek mümkündür. Bu konuda kaynak kişi H.T. de şunları 
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dile getirmektedir: “ Biz sadece dans etmiyoruz köyümüzü, kıyafetimizi ve kültürümüzü de 

tanıtıyoruz” (H.T. 1964).  

        Carslon’a atıfla kültürel performanslar sadece “yapmak” icra etmekle ilgili değil aynı 

zamanda “yapmak-yeniden yapmak” kavramları ile kültürel ürünün yeniden şekillendiğini ve 

ortaya çıktığının altını çizmektedir. Bu anlamda kadın dansçılar da sahnede performanslarını 

sergilerken “icracı seyirci” etkileşimi” ile bu kültürel miraslarını seyirciye de hissettirip, bu 

mirası canlı tutmaktadırlar. Kadın dansçılar sadece sahnede dans etmeninin dışında 

performanslarıyla bu mirası canlı tutmakta, yaşatmakta ve gelecek nesillere aktarımı 

sağlamaktadırlar.  Dansların aktarımını kadınlar sağlasa da burada Karaşar Yardımlaşma ve 

Kültür Derneği’nin önemi göz ardı edilemez. Sonuç olarak hem derneğin katkıları hem de kadın 

dansçıların icraları ile danslar varlığını korumaya devam etmektedir.   

 

3. 7. Dansların Mekânı ve Zamanı 

         Doğal ve kültürel mekânların, bireylerin toplumda sosyalleşmesinde, bir gruba ait 

hissetmelerinde, ait olunan grubun kimliğini oluşturmasında ve grubun kültürel birikimlerini 

aktarmak gibi işlevleri bulunmaktadır. Mekânlar, kültürel birikimleri aktarmak için “varoluşun 

ve kimliğin” temel bir ögesidir (Aydın, 2017:288).  

         “Mekân, kavram olarak dans terminolojisinde icrayı gerçekleştirilen alan ve alanla 

kurulan ilişkiyi temel almaktadır” (Acet, 2019: 4). Diğer alanlarda olduğu gibi halk dansları 

alanında da kültürel ürünlerin üretildiği, icra edildiği ve aktarıldığı “kültürel mekânlar” oldukça 

önemlidir. Bu nokta da bir bakıma halk danslarının sergilendiği, yaşatıldığı kültürel mekânların 

yok olma endişesi, bir kültürün yok olma endişesini de beraberinde getirmektedir. Bu anlamda 

kültürel mekânları korumak aslında kültürü de koruma altına almak demektir (Aydın, 2017: 

287).  

        Halk danslarının icra mekânları genellikle, geleneğin yaratıldığı ve aktarıldığı geleneksel 

kültüre ilişkin doğum, evlenme, sünnet, festivallerin gerçekleştirildiği kapalı veya açık 

mekânlardır (Aydın, 2017: 289). Bu ritüellerin gerçekleştirildiği köy meydanları, düğün evleri, 

sokaklarken günümüzde düğün salonları, festival alanları yani çoğu zaman sahnesi olan 

mekânlarda icra edilmeye başlanmıştır.  

         Evrensel kültür ile yerel kültürün bir araya gelmesiyle gelenekler de mekân ve zaman 

değişikliğine uğrayarak yeniden şekillenmiştir. Kentleşme, küreselleşme ve teknoloji gibi 
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etkenlerden dolayı hem kültür aktarımı hem de aktarımın mekânları değişikliğe uğramıştır. 

Folklor ve kültürel mekânlar üzerine odaklanan Öcal Oğuz bu konuda şunları dile 

getirmektedir:  

“Topluluklar, gruplar ve bireyler, kültürel belleklerinin oluşup geliştiği ve kültürel 

üretimlerinin kuşaktan kuşağa aktarılıp yaşatıldığı ritüel mekânlarını terk ederek 

modern yaşamın peşinden gittiler ve geçmişle bağlarını büyük ölçüde kopararak yeni 

mekânlarda yeni kültürler edindiler” (Oğuz, 2007: 32).  

        Özellikle kentleşme ile birlikte geleneğin icra edildiği düğün ritüelinin mekânı köy 

meydanlarından, bahçelerden, düğün evlerinden düğün salonlarına taşınmıştır. Düğünlerde ve 

kına gecelerinde icra edilen halk danslarının mekânı da yer değiştirmektedir. Hatta sadece 

mekân değişikliği değil parçası olduğu bir ritüelin bağlamından da kopabilmektedir. Böylelikle 

kültürlerin devamı farklı bağlam ve mekânlarda yeniden üretilmeye devam etmektedir. 

Hakması ve Hoplama halk danslarının bu konudaki değişimi bu duruma bir örnektir. Eskiden 

köyde düğün ritüellerinde yani düğün sahibinin evinde veya çeyizevlerinde icra edilen danslar 

günümüzde festivallerde, özel gecelerde, açılışlarda, kurum ziyaretlerinde icra edilmektedir.    

         Kaynak kişilerden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda danslar, zaman ve mekân olarak 

düğün ritüelleri ile aynı zamanda icra edilmektedir. Dansların nerede, ne zaman icra edildiğine 

dair sorumuza kaynak kişilerden A.G.’ nin ve A.A.’ nın yanıtları şöyledir: 

“Eskiden çeyizevlerinde oynanırdı, en zevklisi de orada olurdu. Hakması, Meşelisi, 

Tıktıkı çeyizlerin altında oynanırdı ve eski köy evlerinde tahtayı kırarlardı. Şimdi daha 

çok festivallerde, gecelerde, açılışlarda oynanıyor (A.G. 1967).  

“Eskiden kız evlerinde çeyiz asılırdı o çeyizin altında oynanırdı. Tef çalınırdı kadınlar 

ona ayak uydurarak oynardı” (D.D 1960). 

        Kaynak kişilerinde ifade ettiği gibi danslar eskiden köyde düğün ve kına gecelerinde 

şimdiki gibi saz eşliğinde değil tef eşliğinde dans edilirmiş. Köyde düğünler, düğün sahibinin 

evinde yapıldığı için bu dansların mekânı da zamanı da düğün ritüelleri ile birebirdir. Geçmişten 

günümüze kadar çeşitli sebeplerden dolayı mekân ve zaman değişikliğine uğrayan halk 

danslarının icra edilme amacının değiştiğini söyleyebiliriz. Eskiden, kimin bu dansları ne kadar 

iyi bildiği ve çok iyi dans ediyor olması veya olmamasından ziyade düğünlerde eğlenmek 

amaçlı icra edilirken; günümüzde dans ekibi belirli günlerde (Karaşar Gecesi, festivaller, 

açılışlar veya kurum ziyaretlerinde) eğlenmenin dışında, köyün yöresel danslarını temsil 

etmektedirler. Bu konuda kaynak kişi H.G. D.D. ve H.T. şunları dile getirmektedir: 
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“Geçmişte ve günümüzde en çok oynanan yer düğünlerimizdir. Ama bizim grup daha 

profesyonel oynadığı için dernek adı altında festivallerde, Karaşar gecemizde, 

açılışlarda oynuyoruz” (H.G. 1964). 

“Eskiden düğünlerde oynanırdı, sonra Ankara’ya göçünce bu oyunları bilenler arasında 

bizler kaldık. Şimdi düğünlerin yanı sıra açılışlarda, festivallerde oynamaya başladık” 

(D.D. 1960).  

“Biz deneğin bu grubuna katılınca kültürün tanıtımına da girmiş olduk. Festivallerde, 

açılışlarda, Karaşar gecelerine katıldık, davetler oldu onlara katıldık. Önceden ama 

çeyizevlerinde oynanırdı” (H.T. 1964). 

        Kaynak kişilerinde ifade ettiği gibi dansların sadece mekânı ve zamanı değişmekle 

kalmayıp, ritüel bağlamından da kopmuştur. Ya da tam tersini söylemek de mümkündür, 

bağlamından yani düğün ritüelinden koptuğu için dansların mekânı ve zamanı değişmiştir. 

Kentleşme ile birlikte eski köy düğünü ritüelinin yerini artık modern düğünler almaya 

başladıkça düğünlerde yapılan pratiklerde değişime uğramış veya tamamen ortadan kalkmıştır. 

Zamanı ve mekânı düğün ritüelleri olan Hakması ve Hoplama halk dansları artık başka 

mekânlarda ve zamanlarda icra edilmektedir. Düğünlerde bu danslara rastlamak mümkün olsa 

bile yok denecek kadar azdır. Köyde düğün ve kına gecesini yapan kişinin evinde icra edilen 

danslar, günümüzde festival alanlarında kurulan açık sahnelerde, Karaşar ve Yardımlaşma 

Kültür Derneği’nin her yıl düzenlediği Karaşar Gecesi’nde sahnede, resmi kurum ziyaretlerinde 

bir devlet binasında icra edilmektedir.  

 

3.8. Dansların Aktarım Süreci ve Değişimi  

         İnsan, geçmişten günümüze kadar hayatta kalmayı, barınmayı, beslenmeyi, eğlenmek gibi 

birçok davranışı nesiller arası sağlanan aktarımlarla öğrenmiştir. Bu aktarımların zamanla şekli, 

boyutu ve içeriği değişiklik gösterse de geleneği koruyan ve de yaşatan nesiller arası 

aktarımlardır (İşcan, 2016: 1037).  

         Toplumları ve grupları bir araya getiren, yaşatan o toplumun kültürel değerleridir. Ait 

oldukları kültürü korumak ve gelecek kuşaklara aktarmakla sorumlu olan toplumlar, hem 

şimdiki hem de gelecekteki toplumsal, sosyal birlikteliği bir arada tutmaya çalışmaktadırlar 

(İşcan, 2016: 1037).  
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         Halk dansları ise usta çırak ilişkisi içerisinde ya da izleyerek, gözlemleyerek kuşaktan 

kuşağa aktarılan bir kültürel değerimizdir. Halk dansları uygun ortamlarda veya sahnede icra 

edilmekte ve kültürel miras olarak nesilden nesle aktarılmaktadır (Koraltan, 2020: 15). 

Günümüzde halk danslarının aktarımında eğitim söz konusu olsa da eskiden çoğunlukla 

gözlemleyerek bir aktarım söz konusudur. Karaşar Köyü’nde de bugüne kadar halk dansların 

aktarımında eğitimden ziyade insanlar büyüklerini izleyerek ve gözlemleyerek öğrenmiştir.  

         Uzun yıllardır köyde halk danslarının nesilden nesle aktarımında bir eğitim söz konusu 

olmamıştır. Öğrenme süreci genellikle gözlemleyerek ve izleyerek olmuştur. Dans ekibinin 

üyelerinin de öğrenme süreçlerin de bir eğitim söz konusu değildir. Kadınlar annelerini ve 

büyüklerini izleyerek öğrenmişlerdir. Kaynak kişilerin dansları öğrenme şekli ve süreçleri bu 

şekilde gerçekleşmiştir.  

        H.G dansları öğrenme sürecini ve Hoplama dansı hakkında şunları dile getirmektedir: 

“Birisi bize bir şey öğretmedi, çocukluktan gördüğümüz oyunları ve büyüklerimizi 

izleyerek öğrendik. Hep bir göz aşinalığı vardı. Hoplama daha zor bir oyun olduğu 

için, herkesin becerebileceği bir oyun değil. Figürleri filan daha zor olduğu için 

herkes oynayamaz, o biraz daha kabiliyet istiyor” (H.G. 1964). 

        Çocukluğundan itibaren bu kültürün içinde olmasından dolayı düğünlerde gözlemleyerek 

öğrenen H.T. bu süreçten kısaca şöyle bahseder:  

“Benim küçüklüğüm Karaşar’da geçtiği için bu kültürün içinde büyüdüm. 

Kızevlerine gidiyordum, düğünlere gidiyordum. Ondan dolayı bu oyunlarda hep 

haşır neşirdim ve izleyerek, gözlemleyerek öğrendim” (H.T. 1964). 

        A.G. ise izleyerek dansları öğrenmiştir:  

“Annemleri gözlemleyerek öğrendim ben bu oyunları, örnek annemdi” (A.G. 

1967). 

        Küçük yaşlardan itibaren danslara ilgisi olan ve o zamanlarda oynamaya başlayan A.A ise 

öğrenme sürenini şöyle anlatmıştır:  

“Bu oyunları biz çocukken annelerimizden öğrendik. Taa küçükken bile 

ilkokuldayken filan oynuyorduk. Sonrasında bu grupla birlikte aynı oyunları kendi 

aramızda düzenli bir şekilde oynamaya başladık Çocukluktan annelerimizi 

izleyerek öğrendik. Zaten bildiğimiz oyunlardı ama kendi aramızda daha düzenli 

oynamayı öğrendik ” (A.A. 1963). 

        Görüşmelerden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda halk danslarının aktarımı, kaynak 

kişilerin de ifade ettiği gibi büyüklerini ve dans edenleri model alan bir öğrenim içerisinde 
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gerçeklemiş. Bugüne kadar dansların aktarımında bir eğitim ve öğretim süreci olmamıştır. 

Eğitim süreci bu dans ekibinin kurulmasıyla başlamıştır. Grup kurulduktan sonra, kadınlar 

dansları daha iyi ve düzenli bir şekilde icra etmek için uzun süre çalışmalar yapmışlar. Aktarıma 

dair eğitim sürecinin burada başladığını söyleyebiliriz. Bu süreçte ilk zamanlar derneğe bu 

dansları bilen büyükleri davet edip hem onların oynama şeklini izleyip hem de kendi bildiklerini 

birbirlerine öğretmişler.  

         Yaklaşık yirmi yıldır bu dansları icra eden yaşatan ve koruyan dans ekibi, sahip çıktıkları 

ve yaşattıkları bu kültürel miraslarını kaybolmadan gelecek nesillere aktarabilmek için, dernek 

adı altında dansları öğretmek amaçlı gençlere bir çağrıda bulunmuşlardır. Dernekte haftanın 

belirli günlerinde başlayan bu eğitime Covıd-“19 salgını nedeniyle ara verilmiştir.  

        Kültürün taşıyıcısı ve aktarıcısı olan dans ekibi, bu dansların kaybolmaması ve gelecek 

nesillere bırakmak için attıkları en önemli adım eğitim sürecini başlatmış olmalıdır. Ancak 

kaynak kişilerin ifade ettiğine göre hem çok fazla ilgi gösteren olmamış hem de Covid-19 

salgını nedeniyle uzun süre bir araya gelememişlerdir.  

        H.G. dansların korunması ve gelecek nesillere aktarımı konusunda, öncelikle dansların 

Karaşar Köyü’ne ait olduğunu ve danslara ait hareket ve figürlerin başkaları tarafından taklit 

edilmemesi için patent alınıp sonra da gençlere öğretilmesini gerektiğini vurgulayarak bu 

konudaki düşünceleri şöyledir: 

“Pandemi öncesinde oyunlarımızın patentini almak istedik, Hakması ve Hoplama 

olsun, daha diğer oyunlarımızın hepsi Karaşar’a özgü oyunlarımızdır. Ankara’nın 

bazı yerel bölgelerinde oyunların patenti alınmaya başlamış ancak bizim 

oyunlarımızdan figürler aldıklarını görünce bizde patent almak istedik. Ancak o 

arada pandemi süreci girince bu işler durdu. Ama şu an yine dernek başkanımıza bu 

teklifi sunmak istiyoruz. Başvuru yapalım ki oyunlarımız Karaşar oyunları ekibi 

olsun, nasıl Karaşar Zeybeği olarak geçiyor, bunlar da Karaşar Hakması, Karaşar 

Hoplaması geçsin istiyoruz. Gençlerimize bu Hakması ve Hoplama oyunlarımızı 

bilsinler diye çağrıda bulunduk, duyuru yaptık birkaç kişi geldi ama yine bu 

pandemiden dolayı devam edemedik. Ama gençlerimiz okuyorlar, çalışıyorlar yani 

hayat şartlarından çok vakit ayıramasalar da şu sıralar oyunlarımız cazip 

gelmektedir ve eskiye bir dönüş var diyebiliriz” (H.G. 1964). 

       Dansların gelecek nesillere aktarılmasını ve unutulmamasına önem veren D.D. gençlerin 

çok vakti olmadığını vurgulayarak şunları dile getirmektedir:  

“Biz dernek altında bir grup oluşturduk. Oyunumuzu gençlerimize gösterelim 

unutulmasın diye. Gençlere öğretmeyi istiyoruz ama herkes çalışıyor, okuyor 



99 

vakitleri pek olmuyor. Ama yine de oyunlarımızı aktarmak için uğraşıyoruz, ara ara 

gençlerimizi çağırıyoruz, aramıza katmaya çalışıyoruz” (D.D. 1960). 

      H.T. dansları kendilerinin çocukluktan itibaren izledikleri için kolay öğrendiklerini ancak 

şimdiki neslin böyle bir imkânı olmadığı için birebir öğretmenin faydalı olduğunu 

düşünmektedir. Ancak bu süreçte gençlerin ciddi emek vermeleri ve zaman ayırmaları 

gerektiğinin altına çizerek bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir:  

“Bizleri festivallerde veya gecelerde gördükleri zaman gruba katılıp oyunları 

öğrenmeyi istiyorlar. Ama sonrasında geri dönüşler olmuyordu ya da bahaneleri 

oluyor. Kimisi okuyorum, kimisi çalışıyorum diye katılım olmuyor. Ama bu ödün 

ve fedakarlık isteyen bir şey çünkü zaman ayırıyorsun ve emek veriyorsun. Bir de 

bizler aşina olduğumuz için daha kolay öğrendik ama onlara anlatmak ve onların 

öğrenmesi daha zor olabiliyor ve bizimki kadar estetik olmuyorlar mesela dik 

duruyorlar, halbuki biraz eğilerek durmaları gerekir” (H.T. 1964). 

        Kendi kızına hem dansı öğreten hem de gruptaki yerini ona devredecek olan A.G. anneden 

kıza tam bir nesil aktarımını sağlayarak, bu konuda şunları dile getirmektedir: 

“Oyunlarımızın gelecek nesillere aktarılmasını çok istiyorum. Şu an kızıma 

öğretiyorum aktarıyorum ve benden devir alsın istiyorum. Şu an da ekibimizde 

oynuyor da ve bayrağı ona devrederek benim katılamadığım yere kızım gidecek. 

Düğünlerde filan oyuna kalktığım zaman hemen kızımı da yanıma çağırıyorum. 

Oğlumda şu an burada değil ama Efe’lerde oynuyor. Onun da torunuma öğretmesini 

istiyorum” (A.G. 1967).  

       A.A. ise dansların korunması ve aktarımı konusunda şunları dile getirmektedir: 

“Ben bu oyunların kaybolacağını düşünmüyorum. Biz bir bu konu ile ilgili çalışma 

yaptık genç kızlarımıza öğretelim diye ama Covid’den dolayı yapamadık. Ama bu 

iş fedakârlık ister ciddi zaman ayırmak gerekiyor. Hem çalışmalar için hem de bir 

yerlere gideceğimiz zaman. Mesela bir festivale gidiyoruz sabahtan akşama kadar 

orada oluyoruz” (A.A. 1963). 

          Dans grubu, halk danslarının gelecek kuşaklara aktarılması, koruma altına alınması,  

kalıcılığının sağlanması ve geleneklerinin devam etmesine önem vermektedirler. Sahip 

oldukları bu kültürel mirasın aynı şekilde devam etmesi konusunda hassasiyetleri fark 

edilmektedir. Bu mirasın devam etmesi için gençlere dansları öğreterek aktarım sağlamayı 

amaçlamaktadırlar. Görüşmelerde de dile getirildiği gibi kaynak kişilere göre, gençlerin 

kendileri kadar bu dansları gözlemleyemedikleri için, dansları öğrenmelerinin biraz daha zor 

olduğunu vurgulamaktadırlar. Bundan dolayı birebir öğretmenin onlar için çok daha kolay 

olabileceğini düşünmektedirler. Bu doğrultuda Karaşar Köyü ve Yardımlaşma Derneği 
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bünyesinde çalışmalar yapılmaya başlansa da Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmek zorunda 

kalınmıştır.  

         Hakması ve Hoplama halk dansları da zamanla icra edildiği zaman ve mekâna göre 

değişiklik gösterse de toplum tarafından değerini kaybetmeden varlığını koruyan kültürel bir 

mirastır. Dans grubunun üyeleri de bu mirasın kaybolmaması için gelecek nesillere aktarmanın 

ne kadar önemli olduğunun farkındalığı ile bu anlamda çalışma yapmaya gayret göstermekte 

ve gençlerden de bu gayreti görmek istemektedirler.   

         Halkbilgisi ürünlerinin en temel özelliklerinden biri “geleneksel” olmalarıdır. Ancak 

geleneksellik kavramı “eski ve antik” olmak üzerine kurulmamalı ve sınırlandırılmamalıdır. 

Geleneksellik kavramı kapsamında asıl vurgulanması gereken olgular, “toplumsallık, süreklilik 

ve çeşitliliktir.” Toplumsallık özelliği, bir halk bilgisi ürünün içerik, işlev ve estetik bakımından 

toplumun ihtiyacının karşılanması ve toplumun üyelerini bir araya getirip ve yine o toplumun 

sanat estetik anlayışını yansıtmasıdır. Süreklilik ise halkbilgisi ürünün toplumda nesilden nesle 

görsel, yazılı, sözlü veya materyal olarak aktarılması ve devamlılığın sağlanmasıdır. Çeşitlilik 

ise toplumun ihtiyaçları doğrultusunda halkbilgisi ürünlerinin süreklilik kavramı içerisinde, 

kendi sanat anlayışlarını yeniden şekillendiren ve yaratan bireysel sanatçıların getirdiği 

farklılıktır ( Ekici, 2004: 17). 

         Yukarıdaki kavramlardan da yola çıkarak gelenekseli “zamanın ihtiyaçlarına göre resmi 

veya gayri resmi yol ve yöntemlerle kazanılan bilgi, hareket ve materyal ürünlerini üretme ve 

kullanma” şeklinde tanımlayabiliriz.  Genelde geleneksel tanımlarında “eski ve aktarım” 

olguları üzerine durulmaktadır. Ancak asıl üzerinde durulması gereken olgular “yaratıcılık ve 

değişme” dir. Değişme ve geleneksel kavramları birbirine zıt olarak görülse de, değişen ve 

dönüşen kültürel çevre ile kültürel olgular değişime uğramaktadır. Özellikle toplumsal bir 

örgütlenme, teknoloji ve ideolojik birimler kapsamında değişimler meydana gelmekte ve bu 

kaçınılmaz bir durumdur (Ekici: 2004: 18). 

         Kültürel değişimler sonucunda değişmeyen toplumlar ve değerler yoktur. Başka bir 

ifadeyle değişim kaçınılmaz bir olgudur. Toplumlar hiçbir zaman statik bir yapıya sahip 

olmamıştır ve her toplumun kendine has bir dinamizmi vardır (Ertürk ve Sivritepe, 2017: 7). 

Gelenekler ve göreneklerimizde toplumla birlikte nesilden nesle devamını sağlarken çoğu 

zaman değişime uğramaktadırlar.  

         Bu araştırmada ele aldığımız Hakması ve Hoplama halk danslarında da bir takım 

değişiklikler söz konudur. Danslar, hareket ve figürden ziyade zaman ve mekân anlamında bir 
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değişime uğramıştır. Bu değişimin dönüm noktası şehre yapılan göç sonrasında yaşanmaya 

başlamıştır. Yaklaşık 23-25 yıl öncesine kadar köyde yapılan düğün ve kına gecelerinde 

Hakması ve Hoplama dansları icra edilirken,  kent hayatı ile birlikte geleneksel düğün ve kına 

geceleri yerini modern kutlamalara bırakmıştır. Böylelikle zamanla danslar düğün ritüelinden 

koparak farklı organizasyonlarda sahneye taşınmıştır.  

         Hem alanda elde ettiğim bilgiler hem de bu kültürden biri olarak geçmişten bugüne kadar 

gözlemlerim ile danslarda meydana gelen değişiklikler üzerine durmaya çalışacağım. 

Katıldığım eski köy düğünlerinden hatırladığım kadarıyla her iki dansın hareket ve figürlerinde 

bir değişiklik yok denecek kadar azdır. Elbette sadece benim bir nesil gözlemlediğim kadarıyla 

bu kanıya varmak mümkün değildir. Bu anlamda köyün hem yaşı büyük olan kaynak kişilere 

hem de dans grubuna danslarda bir değişim olup olmadığı sorusunu yönelttim. Video olarak 

dansların en eski halini, Karaşar düğün ritüelinde bahsettiğimiz TRT’nin çekmiş olduğu 

belgeselde12 izleyebilme şansını bulmaktayız. Ancak bu videoda sadece Hakması dansı 

bulunmaktadır. Bu videodan hareketle ve eskiden düğünlerde gözlemlediğim kadarıyla 

Hakması dansı günümüzdekine göre daha hızlı dönülmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi 

bu dansların en eski oynanış biçimlerine şahit olan V.N. dansların değişimini şöyle 

açıklamaktadır: 

“Önceden Kocakarı Hakması ile kızların döndüğü Hakması ayrıdır. Kız Hakması daha 

hızlıdır Kocakarı Hakması’na göre. Ben bir düğünde Hakması çaldığım zaman, 

“kocakarı oyunu gibi bırak böyle Hakması olmaz dediler”. O zaman anladım ki kız 

Hakması seri dönülürmüş ve benim de seri çalıp söylemem gerekirmiş. Önceden 

kadınlar üç kere sekerek vurunca tahtanın çıkardığı sesle birlikte ben de tefi onlara göre 

çalardım. Şimdikiler Kocakarı Hakması’ sıdır” (V.N. 1935). 

        Kaynak kişilere danslarda bir değişim olup olmadığı sorusuna verilen cevaplar hemen 

hemen aynıdır diyebiliriz. Genelde dansların hareket ve figürlerinde bir değişiklik olmadığı 

yönündedir. Bu konuda H.T benzer bir şekilde bu konuda şu yanıtı vermiştir:   

“Yok bir değişiklik yoktur. Sadece eskiden Hakması filan rastgele oynanırmış şimdiyse 

daha düzenli oynuyoruz” (H.T. 1965). 

         Kaynak kişilerden H.T ise danslardaki değişikliğin, dansı tamamlayan müziğe dikkat 

çekmektedir: “Önceden bir türkücü tutulurdu ve tefle çalınıp söylenirdi” (H.T. 1964). Eskiden 

                                                           
12 https://www.youtube.com/watch?v=UGTLaSzn_AE  

https://www.youtube.com/watch?v=UGTLaSzn_AE
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sadece tef eşliğinde türküler söylenirken, günümüzde teknoloji ile birlikte türküler saz eşliğinde 

söylenmektedir. 

         A.A. ise Hoplama halk dansındaki yaşanan değişikliğin sadece kişi sayısında olduğunu 

dile getirmektedir: “Danslar da bir değişiklik yok sadece Meşeli iki kişilikti şimdi ise 4 

kişiliktir” (A.A. 1963).  

         A.G. ise diğer kaynak kişilere göre Hoplama dansının eskiye göre daha farklı oynandığını 

dile getirmektedir:  

“Hakması da bir değişiklik yok ama Hoplama da biraz değişiklik var. Annemler 

hoplama sırasında sekerek üç adım ileri gittikten sonra hoplama sırasında dizlerini 

hafiften yere değdirirlerdi. Zaten yere hafiften eğilerek oynanır. . Ama şimdikilerin 

ayağı bacağı ağrıyor” (A.G. 1967).  

         Dansların, hareket, figür, oynama şekli ve hızında çok bir değişiklik olmasa da dansların 

esas değişikliğe uğradı şeyler mekân ve zaman konusunda yaşanmıştır. Eskiden, düğünlerde 

icra edilen danslar günümüzde festivallerde, açılışlarda, kurum ziyaretlerinde yer almaktadır. 

Zaman konusunda da düğün ritüellerinde gerçekleşmediği için farklı zamanlarda ve farklı 

mekânlarda icra edilmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra Hakması eskiye göre daha yavaş icra 

edilmektedir. Hoplama eskiden iki kişilik oynanan bir dansken günümüzde 4 kişi tarafından 

oynanmaktadır. Dansın türküleri aynı olsa da ses sitemi olarak tef yerini saza bırakmıştır. Genel 

olarak çok büyük değişiklikler olmasa da özellikle göç sonrasında yeniden şekillenen kültürel 

ritüeller ile danslarda değişiklikler meydana gelmiştir.  

 

3.9. Dansların Hareket ve Figürleri Üzerine Halkbilimsel Bir Değerlendirme  

         Berna Kurt’a göre herhangi bir dans türü üzerine araştırma yapılırken, dansın ait olduğu, 

şekillendiği, geliştiği toplumun gelenek göreneği ve toplumsal düzeni de araştırılmalıdır; “dansı 

oluşturan her türlü hareket biçimi, tarihsel ve ekinsel bir bağlam içinde gelişir ve kendinden bir 

önceki örneklerle etkileşime uğrar” (2007: 1). Bir dansın hareket ve figürleri veya taklit edilen 

unsurlar ait olduğu toplumun kültüründen, tarihinden, yaşam tarzından, dünyaya bakış 

açısından, inanç yapısından, ayinlerinden ve geçiş ritüellerinden izler taşımaktadır. 

         Halk danslarının oluşumunda toplumun yaşadığı hem coğrafi yapının, bitki örtüsünün, 

iklimin hem de topluluğun sahip olduğu dinin inancın etkilerini görmek mümkündür. Eskiden 

insanlar doğada anlamlandırmadığı ve açıklayamadığı olağanüstü şeylerin arkasında bir yaratıcı 
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olduğuna inanmışlarıdır ve ona biat etmişlerdir. Dolayısıyla ayin ve törenlerde gerçekleştirilen 

dinsel ve büyüsel pratikler kutsal törenlerdeki hallerinden yola çıkarak ve “zamanla çeşitli 

evrelerden geçerek eğlence haline dönüşerek müzik eşliğinde halk oyunları haline 

dönüşmüşlerdir” (Bozkuş, 2020: 17).  

         Halk danslarının kökeninin genellikle dine dayandığı açıkça görülmektedir. Dolayısıyla 

bir topluma ait halk danslarını incelerken dini inanç ve ritüellerinde göz önünde bulundurulması 

önemlidir. Dinsel ve büyüsel amaçlı icra edilen ayin ve ritüellerdeki davranışlar zamanla ve 

çeşitli evrelerden geçerek eğlenme amaçlı yapılan halk danslarına dönüşmüştür. Dolayısıyla 

ayinler ile halk dansları arasında benzerlikler olması çok doğaldır (Bozkuş, 2020: 18). 

         İlk insanlardan günümüze kadar geçen süreçte sanatsal yaratıların oluşmasında dinin 

etkisi büyüktür. Hatta Anadolu folklorunda “dil”den sonra ikinci en önemli etken “din”dir. 

Temelinde dinsel, büyüsel etkileri barındıran halk danslarının oynanma nedenleri arasında ayin, 

ritüel ve tapınma unsurlarını da barındırmaktadır. Zamanla bu danslar törensel ve dinsel 

niteliklerini, anlamlarını kaybederek açıklayamayacağımız hareket ve figürler ile soyut bir hale 

bürünmüştür (Ekmekçioğlu, Bekar ve Kaplan, 2001: 21-22). 

        Dansları ve halk danslarının figürlerini ait olduğu toplumundan kültüründen bağımsız 

düşünmek ve değerlendirmek çok doğru değildir. Kurt’un da dediği gibi dans figürleri 

kendinden önceki danslarla etkileşime uğrar. Hakması ve Hoplama halk dansları da toplumun 

ait olduğu Alevi-Bektaşi ritüellerinden kopmuş veya ritüellerdeki figürler taklit edilerek 

oluşmuş olabileceği düşünülebilir. Bağlamsal anlamda olmasa da hareket ve figürlerle 

benzerlikler görülmektedir.  

         Başlangıçta iletişim kurmak, ruhsal gerginliğini, sevinci ve üzüntüyü beden yoluyla 

aktarmak için bireysel gerçekleştirilen danslar toplumsal ve dinsel amaçlı icra edilmeye 

başlanmıştır. Toplumların önemli günlerinde ve geçiş ritlerinde hem eğlenme amaçlı hem de 

dinsel, büyüsel amaçlı danslar icra edilir. Dansları bu anlamda amaçlarına ve biçimlerine göre 

iki gruba ayırabiliriz: “kutsal ve kutsal dışı danslar”. Kutsal danslar ayin veya ritüellerde ibadet 

amaçlı yapılırken; kutsal dışı danslar eğlenme amaçlı, bedensel yetenekleri sergilemek 

amacıyla yapılmaktadır (Örnek, 1995: 181-183). 

         Ahmet Kutsi Tecer’e göre sema ve semahlar halk danslarından içerik anlamında ayrı 

olsalar da hareket ve figürlerde benzerlik göstermektedirler. Örneğin halay ile sema ve semahlar 

küçük de olsa benzerlik söz konusudur. Halaylar da aynı semah ve sema gibi ağır başlar ve 

sonradan hızlanmaya başlar. Halk dansları ile dinsel içerikli danslar ve ritüeller arasında bir 
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ilişki vardır. (Bozkurt, 2008: 29) Fuat Bozkurt ise halk dansları semaların benzerliği üzerine 

şunları dile getirmektedir:  

“Sema ve semah gibi dinsel oyunlar özellikle XV. yüzyıldan başlayarak biçimlenmeye 

başlar. Dolayısıyla eski bir halk geleneğinden alınan öğelerle buna eklenen yani 

öğelerden oluşan sema ve semah şekilleri daha sonraki yüzyıllarda halk oyunlarını 

etkilemekten geri kalmaz” (Bozkurt, 2008: 29). 

 

        Bozkurt’un da dediği gibi sema ve semah gibi dini danslar hareket ve figürleri ile halk 

danslarını etkilemiştir. Karaşar Köyü’ nün sahip olduğu Alevi-Bektaşi inanç yapısı halkın 

yaşam tarzını dünyaya bakış açısını şekillendirirken; Aleviliğin dini ritüelleri ise halk 

danslarının oluşumunda ve şekillenmesinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Hakması ve 

Hoplama danslarının hareket ve figürleri bakımından birkaç benzerlik bulunmaktadır. En temel 

benzerlik halk danslarının da genelde Alevi- Bektaşi ritüellerinin özellikle semahların dönerek 

icra edilmesidir. Özellikle Hoplama halk dansının el ve kol hareketlerinin benzerliği de 

yadsınamaz. Hakması’nın yavaş hareketlerle başlayıp hızlanması da semah ritüelinin ağırlama 

ve yeldirme bölümleri ile benzerlik göstermektedir. Buradaki amacımız asla semahı dans olarak 

nitelendirmek değildir. Semahlar, hem dini bir ritüel hem de bir ibadet biçimidir. Halk dansları 

ise eğlenme amaçlı icra edilen danslardır. Zaman, mekân, icra ve bağlam bakımından çok farklı 

ve de ayrı iki eylemdir. Buradaki tek amacımız dansların hareket ve figürlerini oluşturan ve 

taklit edilen unsurları tespit etmeye çalışmaktır.  

         Semahlardaki hareketlerin birçoğu doğadan esinlenen figürlerdir. Doğayı sembolize eden 

figürler, her bölgenin semahında farklı bir anlamı bulunmaktadır. Semahların ortak özellikleri 

olduğu gibi yöreye özgü farklı hareket ve figürleri de vardır. Örneğin, Turna Semahı, turna 

kuşunun duruşunu ve uçuşunu sembolize etmektedir. Kırat semahı, güneşin etrafındaki 

parlayan yıldızları ve bu yıldızların dönüşünün simgelemektedir (Elçi, 1999: 179). 

         Hakması ve Hoplama halk danslarının temelinde bir taklit unsuru ve içinde bulunduğu 

toplumun dini ritüellerinde izler taşımaktadır. Halk danslarında genellikle hayvan ve doğa taklit 

edilmektedir. Totemizmin hâkim olduğu dönemlerde genelde dört ayaklı olan koyun, közü, at 

gibi hayvanları totem olarak gören Türklerde “üç ayak” ve “sekme” hareketlerinin temeli bu 

hayvanların hareketlerine dayanmaktadır. Farklı yörelerde görülen “çömelme” ve “küçük 

sıçramalar” hayvan yürüyüşlerini simgelemektedir. Özellikle halay ve bar türlerinde bu 

figürlere sıkça rastlanılmaktadır (Ekmekçioğlu, Bekar ve Kaplan, 2001: 20).  
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         Hakması dansında da adımların üç kere atılıyor, dört kişi tarafından icra ediliyor olması 

dört ayaklı hayvan simgesini andırmaktadır. Aynı şekilde Hoplama dansında da sekerek üç 

adım atılıyor olması, hafif çömelerek sağa ve sola zıplama hareketinden sonra kendi etrafında 

dönülmesi hayvan hareketleri ile benzerlik göstermektedir. Bunların yanında her iki dans da 

toplumun sahip olduğu dini inanç sisteminin ritüeli olan semahla da benzerlik göstermektedir. 

Başka bir ifadeyle dansların, semah ritüelinden koparak ortaya çıkma ihtimali söz konusudur 

diyebiliriz.  

         Hem bu çalışmada hem de bu çalışmanın dışında da olsa semahı dans olarak 

nitelendiremeyiz ve Hakması ile Hoplama halk danslarını da dini danslar kategorisine alamayız. 

Aralarında bir benzerlik olsa da her iki ritüelin de yeri, zamanı ve icra edilme amacı çok 

farklıdır. Semah, Cemevlerinde dini bir ibadet için icra edilirken, Hakması ve Hoplama halk 

dansları eğlenme amaçlı düğünlerde veya farklı mekânlarda icra edilmektedir. Hareket ve 

figürler açısından benzerlikler gösterse de mekân, zaman ve icra edileme bakımından 

birbirinden ayrı, iki farklı ritüeldir.   

        Görüşmeler esnasında, kaynak kişilere dansların hareket ve figürlerinin anlamları, 

danslarda neyin taklit ediliyor olabileceği, köyün dini inanç ritüellerinden izler taşıyıp 

taşımadığı sorusuna kaynak kişi H.G. dansların dini ritüeller ile olan benzerliği ve farklılıkları 

konusunda şunları dile getirmektedir:  

“Daha öncesinde Şamanizm’de güneşe tapar dönermişiz, daha sonra semah dönmeye 

başlamışız, Mevlana semasında dönerek hakka ulaşmadır. Cemlerde döndüğümüz 

semahlar tamamen dini ve anlamı çok farklı düğünlerde oynadığımız oyunlar tamamen 

farklıdır. Cemevlerimizde döndüğümüz semahlar daha ağırdır ve manevi duygularla 

dönülür, musahipli olduğum için semah dönebiliyorum ben. Eğlenmeyi de seven bir 

toplumumuz galiba hepsini aranjman yapmışız, ben öyle diyorum.  Dönme anlamında 

benzerlik göster de ikisinin yeri ve zamanı farklıdır. Mesela diğer bölgelerde düğünler 

semah dönüldüğünü gördüm ama bizde Cemin dışında dönülmez. İkisinin yeri çok 

ayrıdır. Hakması’ya da Zamag denilmiş ama semah değildir” (H.G.1964). 

         H.G.’ ninde ifade ettiği gibi icra edilme amaçları ve mekânları farklıdır. Danslar 

düğünlerde eğlenme amaçlı oynanırken, dini ritüeller ve semah bir ibadet biçimi olup, sadece 

Cemevlerinde dönülmektedir.  

          Kaynak kişi D.D Hakması dansının türkü sözleri ve dönerek oynanması üzerinden 

semahla bir benzerlik olabilme ihtimalini üzerine şunları dile getirmektedir:  
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“Oyunların çıkış yeri semah olabilir bence, mesela türkünün şöyle sözleri var: “Üç 

yaşımda takke taktım başıma, beş yaşımda elim erdi aşıma, on beş on altı yaşımda dalga 

düştü başıma” mesela burada insanın hayatını anlatılmış ve semahla bunu döne döne 

yaşamışlar. Bizim oyunda pervane gibi dönüldüğü için arasında benzerlik bana da var 

gibi geliyor. Zaten oyun da şıkkıdı şıkkıdı hareketli değil daha ağır bir oyun. Semah 

gibi biz de yavaş yavaş başlayıp hızlanıyoruz. Yavaş yavaş başlayıp hızlanıyor ve sonra 

duruyor aslında insanın yaşamını ve sona gelişinin anlatıyor” (D.D. 1960). 

        Başka bir sözlü kaynağımız H.T. ise dönme hareketlerinin benzerliği ve her ikisinde de 

sözlü müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor olmasını ortak yönlerine vurgu yaparak bu konuda şu 

yorumu yapmaktadır: 

“ Aslında dönüş stilleri semahla hemen hemen aynı sadece söylenen sözler değişik. Tabi 

biri deyişle oluyor diğeri türkü eşliğinde oluyor (H.T. 1964). 

         Kaynak kişilerin de dile getirdiği gibi dansların dini törenlerde icra edilen ritüellerle bir 

benzerliği olsa da icra edilme amacı, zamanı ve mekâna göre her ikisi de farklı amaçlarla 

yapılmaktadır. Biri eğlenme amaçlı düğünlerde icra edilirken diğeri ise ibadet amaçlı kutsal bir 

mekânda icra edilmektedir. Hakması ve Hoplama halk dansları düğün ritüellerinin bir parçası 

olsa da farklı bir mekânda, zamanda ve herkes tarafından icra edilebilirken, dini ritüel olan 

semahlar Cem ayinlerinin bir parçası olup ibadet amaçlı Cemevlerinde icra edilir.  

        Din, hayatımızı şekillendiren en büyük etkendir ve birçok eylemimizde etkisi görülür. 

İnsanlar Cem de dini ritüellerini gerçekleştirirken dışarda da eğlenmek amaçlı gerçekleştirdiği 

ritüelleri vardır.  İşte tam bu nokta da eğlenme veya bolluk bereket gibi ritüellerin oluşumunda 

Hakması ve Hoplama’da dini ritüellerin figürlerine benzer hareketler görmek mümkündür.  

Dansların semahla olan benzerliklerini şöyle maddeleyebiliriz:  

● Hakması ve Hoplama dansları da semah gibi dönerek icra edilmektedir.  

● Hakması dansının yavaş hareketlerle başlayıp hızlanması, semahın ağırlama ve 

yeldirme bölümlerini andırmaktadır.  

● Hoplama dansında kolların yana açılarak yukarı aşağı hareket ettirilmesi, özellikle 

Turna Semahı’nda gerçekleştirilen el ve kol hareketlerine çok benzemektedir. Burada 

turna kuşu taklit edilmektedir. Aynı zamanda Turna Semahı’nın da sadece kadınlar 

tarafından dönülüyor olması ve bu dansın da kadınlara özgü olması ortak olan 

yönlerinden biridir.  
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● Hakması’nın ve Çarkı Semahı’nın çok hızlı dönülüyor olması ve yine kadınlar 

tarafından dönülmesi benzer durumlardandır. Alanda kaynak kişiler bu dansın zor 

oluğunu ver herkesin dönemediğini dile getirirken; Çarkı Semahı için de aynı şey 

söylenmektedir.  

● Hoplama dansın da olduğu gibi kadınların kendi etrafında dönmesi, Çarkı Semahı ile 

benzerlik göstermektedir.   

         Hakması dansı aynı semah gibi ağırlama ve yeldirme olmak üzere iki bölümden oluşuyor 

diyebiliriz. Öncesin de daire biçiminde yavaş adımlarla dönülmeye başlayan dans, müziğin 

ritmine göre gittikçe hızlanır ve hızlıca dönüldükten sonra tekrar yavaşlanır. Dansın bu aşaması 

semahın başlangıcı, dönülmesi ve bitişi olan sıralamayı andırmaktadır. Semahın yeldirme 

bölümünde deyiş hızlı söylenmeye başlandığı gibi dansın hızlanma bölümünde de müzik de 

hızlanır. Semahın, ağırlama bölümünde olduğu gibi dansın hareketleri de müziği de yavaştır ve 

sonradan hızlanır. Dansın her aşaması veya hareketleri birebir aynısı değil belki ama ritüelin 

bütünlüğü ele alındığında bir benzerlik söz konusudur. 

        Cemde bazen semah dönecek kişiyi gözcü seçer ve meydana kalkması için davet eder. 

Eğer kişi utangaçlık gösterirse etraftakiler ısrar eder.  Aynı durum düğünlerde vardır.  Önceden 

düğünlerde meydanda oynayan biri olmayınca düğün sahipleri davetlileri oynaması için elinden 

tutup kaldırırmış. Eğer kişi utangaçlık gösterirse hem düğün sahibi hem de etraftakiler ısrarda 

bulunurmuş. Her iki ritüelde de meydana davet edilmesi ortak olan yönlerden biridir diyebiliriz.  

        Hakması, köyde Cemevinde dönülen Zeynel Abidin Semahı’nı daha çok andırmaktadır. 

Zeynel Abidin Semahı ikinci bölümde anlatıldığı gibi kadınların Zeynel Abidin’i korumak 

amaçlı ortalarına alarak döndükleri semahtır. Hakması’nın da sadece kadınlar tarafından 

dönülüyor olması ve hızlanamaya başladıklarında birbirlerine kenetlenmeleri sanki ortada kalan 

biri ve bir şeyi korumak istedikleri algısını yaratmaktadır. 

         Hakması dansında, kıyafette dans öncesi bir değişiklik yapılır ve üç eteğin etekleri serbest 

bırakılarak, katlanmış olan kol detayı indirilir ve kollar tamamen kapanır. Sanki burada bir 

hazırlık söz konusu gibidir. Kaynak kişilere bunun nedeni sorulsa da büyüklerimizden böyle 

gördüklerini ve nedenini bilmediklerini dile getirildi. Dönerken uçuşan üç etek, semah 

dönerken bazı yörelerde giyilen kıyafetin eteklerinin uçuşuna benzemektedir. Aynı zamanda 

yöresel kıyafette kuşağın olması ve kadınların dans ederken kuşaktan tutulması, Kırklar Cem 

mitosunda semah dönerken Hz. Peygamber’in yere düşün tülbentinden bir parça alıp bellerine 

sarması olayını çağrıştırmaktadır.  
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        Hoplama, Hakması kadar semaha benzemese de yine temelde dönülüyor olması ve 

özellikle el, kol, ayak hareketleri bakımından semahla birbirine benzemektedir. Ayak sekme ve 

kolların aşağı yukarı hareket etmesi dansın semahla benzeyen en belirgin özelliğidir. Örneğin, 

Turna Semahı’ndaki sekme hareketi ile dansta sağ ayağın üzerinde sekerek ilerlenmesi, kolların 

kanat gibi hareket ettirilmesi ve sekerek 3 kere ilerlendikten sonra kendi etrafında dönmeleri 

çok benzerdir. Bir de Kırklar Semahı’nın ağırlama bölümünde çiftlerin yere doğru 

selamlaşması, dansta kadınların kendi etrafında dönemden önce öne doğru eğilip sağa sola 

hoplamaları benzerlik göstermektedir.   

        Dansların genelde 4 kişilik olması ve hareketlerin çoğu zaman hep 3 kere tekrarlanıyor 

olmasının çok da tesadüf olmadığı kanısındayım. 4 kişi olması Alevilikteki 4 Kapı Kırık 

Makamı ve 3 kere tekrarlanması da “üçler, beşler, yediler” veya “Allah, Muhammed, Ali” 

üçlemesini çağrıştırmaktadır.  

         Dansların semahla benzerlikleri olduğu gibi benzemeyen yönleri vardır. Semahlar, toplu 

halde dönülüyor olsa da aslında bireyseldir ve bundan dolayı semah dönenlerin birbirleri ile bir 

teması olmaz. Hoplama dansında ise dansçıların birbirlerine bir teması olmasa Hakması 

dansında temas söz konusudur. Semah dini bir ibadet olduğu için parmak şıklatma gibi bir 

durum söz konusu değildir. Ancak Hoplama’de parmak şıklatılmaktadır. Semah öncesi 

niyazlaşma ritüeli varken dans öncesi yapılan herhangi bir ritüel bulunmamaktadır. Bunlar 

dansın semahla farklı olan yönleridir.  Sonuç olarak, danslar semahla birebir aynı olmasa da 

benzer ve ortak olan yönler vardır diyebiliriz. Bu doğrultuda yukarıda açıkladığımız 

benzerlikleri göz önünde bulundurarak halk dansların semah figürlerinden izler taşıdığını 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

         Halkbilimin doğal bir ürünü olan halk dansları, diğer modern danslar gibi popüler ve 

moda akımları üzerine, sadece koreografik amaçla üretilen kültürel ürünler değildir. Halk 

dansları da folklorun diğer öğeleri gibi kolektif ve tarihsel bir geçmişin ürünleridir. Halk 

danslarına ait figürler koreografik ve estetik amacı barındırabileceği gibi, geçmişte yaşanmış 

tarihi bir olayı, sosyal davranışları, inançsal ritüelleri, kadın erkek ilişkilerini de 

barındırmaktadırlar (Dönmez, 2013: 75-76) Hakması ve Hoplama dansları da kendi 

kültüründen izler taşımaktadır.  
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SONUÇ  

         Dinamik bir yapıya sahip olan halkbilimi ve halkbilgisi ürünleri geçmişten günümüze 

kadar gelenek içerisinde nesilden nesle aktarımı sırasında, değişime uğramakta hatta bu ürünler 

kaybolmanın eşiğine gelmektedir. İşte bu noktada halkbilim araştırmalarının amaçları 

doğrultusunda kültürel değerlerin hem özgün hallerini hem de değişen hallerini araştırmalar ile 

koruma altına almak büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Karaşar Köyü’ne özgü Hakması 

ve Hoplama halk danslarını geçmişten günümüze kadarki hallerini zaman, mekân ve icra 

bağlamında kaybolmadan literatüre kazandırmak amaçlanmıştır.  

         İnsanın doğayı ve hayvanları taklit etmesiyle doğduğu kabul edilen dansın nerede ve ne 

zaman doğduğu kesin olarak bilinmese de kökeni insanlık tarihi kadar eskidir. Dans geçmişten 

günümüze kadar bütün medeniyetlerde görülen ortak bir sanat eylemdir. Geçmişte genellikle 

iletişim kurmak, Tanrı’ya dua etmek, ayin ve ritüellerde tapınma amaçlı icra edilirken 

günümüzde hem dini amaçlı hem de daha çok eğlenme amaçlı icra edilmektedir.  

         Kültürel bir eylem olan dansların hareket ve figürlerinde yer alan simgeler, semboller, 

dansın mekânı, zamanı ve icra edilme amacı ile bir toplumun geleneğini, göreneğini ve yaşam 

tarzını bünyesinde barındırmaktadır. Toplu veya bireysel olarak icra edilen halk dansları, 

anonimleşmiş, ait olduğu toplumun kültürel değerlerini, sevincini, üzüntüsünü, dayanışmasını 

yansıtan ritmik ve dramatik unsurları içinde barındıran bir dans türüdür. Bu doğrultuda halk 

dansları hem kültürel bir bellek hem de kültürün aktarıcısıdır. Bu çalışmaya konu edinilen 

Hakması ve Hoplama halk dansları sadece bir dans eylemi olarak değil, içinde barındırdığı 

kültürel değerler göz önünde bulundurularak incelenmiştir.  

         Ritüellerin temel özelliklerinden biri de bellek taşıyıcısı ve aktarıcısı olmasıdır. Ritüeller 

sayesinde topluluklar geçmişteki bilgilerini tazelerken, kültürel değerlerini hatırlatırken bir 

taraftan da bu değerlerin gelecek nesillere aktarımını sağlamaktadır. Bu anlamda eskiden düğün 
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ritüellerinin bir parçası olan Hakması ve Hoplama halk dansları, toplumun hem kültürel bir 

belliği hem de taşıyıcısıdır.  

        Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Köyü’ne ait olan Hakması ve Hoplama halk 

dansları kostümü, müziği, hareket ve figürleri ile özgün bir halk dansıdır. Sadece kadınlara özgü 

ve kadınlar tarafından icra edilmektedir. Yaklaşık 25-30 yıl önce düğünlerde ve kına 

gecelerinde icra edilen bu danslar özellikle kentlere yaşanan göç sonrasında “zaman ve mekân” 

konusunda değişime uğramıştır. Danslar zamanla düğün ritüellerinden koparak, sahneye 

taşınmıştır. Günümüzde daha çok festivallerde, açılışlarda icra edilmeye başlanmıştır. Sahnede 

icra edenler ise Karaşar Köyü ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı “Karaşar Bayanlar Folklor 

Ekibi” dir. Günümüzde bu dansların icracısı bu dans ekibidir ve bu grubun dışında bir düğünde 

veya herhangi bir yerde bu dansları icra eden birilerini görmek neredeyse imkânsızdır. Hareket 

ve figürler bakımından çok fazla bir değişikliğe uğramasa da zaman ve mekân konusunda 

değişikliğe uğramıştır. Dansların hareket ve figürlerindeki değişiklikler, zaman ve mekân 

konusundaki kadar büyük bir değişim söz konusu değildir. Hatta bu değişimler figürlerden 

ziyade kişi sayısı ve dansın temposunda yaşanmıştır. Hakması daha hızlı icra edilirken 

günümüzde daha yavaştır. Hoplama ise eskiden iki kişi ile dans edilirken günümüzde 4 kişi 

tarafından icra edilmektedir. 

         Çalışmada ele alınan bir diğer konu ise dansların hareket ve figürlerinin anlamları ve 

içinde bulunduğu toplumun dini ritüellerinden izler taşıyıp taşımadığı, benzerlikleri ve 

farklılıklarının neler olduğudur. Karaşar, kendine özgü bir inanç sistemine sahiptir. Halk 

dansların oluşumu sırasında doğa ve hayvanlar taklit edilirken içinde bulunduğu toplumun 

kültürel ve dini ritüellerinden de etkilenmiştir. Bu doğrultuda danslar, toplumun dini ritüeli olan 

semahla zaman, mekân, icra ve hareket anlamında benzer ve doğal olarak farklı yönleri de 

bulunmaktadır. Dansların hareket ve figürlerinde taklit edilen unsurları değerlendirmek için 
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sadece doğa ve hayvan unsurları değil, köyün dini ritüelleri de ele alınmıştır. Bu anlamda 

çalışmayı diğer halk dansları çalışmalarından özgün kılmaktadır.  .  

         Danslardaki üçayak, sekme, çömelme, küçük sıçrama hareketleri hayvan hareketlerini 

simgelerken, dansların dönerek icra edilmesi, Hakması dansının yavaş başlayıp hızlanması, 

semahın ağırlama ve yeldirme bölümüne benzerken; Hoplama dansında kolların yana açılarak 

yukarı ve aşağı hareket ettirilmesi ve kendi etrafında dönme hareket ve figürleri benzerlik 

göstermektedir. Tez boyunca vurguladığımız gibi, semah danstır veya danslara semahtır gibi 

bir iddiamız yoktur ve de olamaz. Çünkü her iki eylemde icra edilme amacı, zamanı ve mekânı 

açısından iki farklı eylemdir. Ancak din, içinde doğduğu kültürün temel unsurlarını hem etkiler 

hem de etkilenir. Bu doğrultu da dansların semah ritüeli ile olan benzerlikleri ve farklılıkları 

hakkında şunları söyleyebiliriz; 

● Hakması ve Hoplama dansları da semah gibi dönerek icra edilmektedir.  

● Hakması dansının yavaş hareketlerle başlayıp hızlanması, semahın ağırlama ve 

yeldirme bölümlerini andırmaktadır.  

● Hoplama dansında kolların yana açılarak yukarı aşağı hareket ettirilmesi, özellikle 

Turna Semahı’nda gerçekleştirilen el ve kol hareketlerine çok benzemektedir. Burada 

turna kuşu taklit edilmektedir. Aynı zamanda Turna Semahı’nın da sadece kadınlar 

tarafından dönülüyor olması ve bu dansın da kadınlara özgü olması ortak olan 

yönlerinden biridir.  

● Hakması’nın ve Çarkı Semahı’nın çok hızlı dönülüyor olması ve yine kadınlar 

tarafından dönülmesi benzer durumlardandır.  

● Hoplama dansın da olduğu gibi kadınların kendi etrafında dönmesi, Çarkı Semahı ile 

benzerlik göstermektedir.   

● Semahlar, Cemevlerinde icra edilirken, danslar eskiden düğün ve kına gecelerinin 

yapıldığı mekânlarda, günümüzde ise sahnede icra edilmektedir.  

● Semahlar dini amaçlı icra edilirken, danslar eğlenme amaçlı icra edilmektedir.  

         Belirli bir mekânda ve zamanda icra edilen Hakması ve Hoplama halk dansları kültürel 

bir performanstır. Günümüzde bu performanslara gündelik hayatta karşılaşmak artık mümkün 

olmasa da geleneğin devamını sağlama ve aktarım süreci konusunda oldukça önemlidir. 

Danslar, mekân ve zaman anlamında değişime uğrasalar da sahnede gerçekleştirilen 
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performanslar sayesinde hafızalarda tazelenen geleneksel halk dansları canlı tutulmaya devam 

etmektedir.   

         Günümüzde gündelik hayatın dışında festival, açılış, özel gün etkinliklerin bir parçası 

olmaya başlayan halk dansların korunması ve aktarımında kültür veya yardımlaşma 

derneklerinin önemi göz ardı edilemez.  Halk dansları için etkinlikler düzenleyen birçok dernek 

aynı zamanda dansların aktarımı için bir eğitim süreci de başlatmış durumdadır. Günümüzde 

icra edilen birçok halk dansı dernekler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu konuda Karaşar 

Yardımlaşma ve Kültür Derneği ve kadın dansçıların önemi çok büyüktür. Dernek tarafından 

kurulan dans ekibi ve kadın dansçıların emekleri ile Hakması ve Hoplama halk dansları 

sürekliliğini devam ettirmektedir.  

         Sonuç olarak, düğün ritüellerinin bir parçası olan Hakması ve Hoplama halk dansları 

günümüzde farklı mekânlarda icra edilmektedir. Zaman ve mekân konusunda değişime uğrayan 

danslar günümüzde festival, açılış veya özel gecelerde sahnede icra edilmektedir. Eğlenme 

amaçlı icra edilen halk dansların temeli ayin ve ritüellere dayanmaktadır. Dansları oluşturan 

hareketler, figürler, müzikler, kostümler zaman ve mekân unsurlarına bağlı olarak 

doğmuşlardır. Bu unsurlar arasında toplumların dini inanç ve pratiklerin de etkisi olmuştur. 

Eskiden dinsel ve büyüsel amaçlı icra edilen günümüzde bu amacın dışında icra edilse de 

kökeninde yatan dinsel ritüel kalıntılarına rastlamak mümkündür. Bu anlamda Hakması ve 

Hoplama halk dansları, hareket ve figürlerinde ait olduğu toplumun dini ritüellerinden izler 

taşımaktadır.  
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EK 1 

GÖRÜŞME YÖNERGESİ 

1. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?  

2. Kaç yıldır dans ediyorsunuz ve bu danslar için bir grubunuz veya dans ekibiniz var mı? Bir 

dans ekibiniz varsa eğer bu ekip ne zaman kuruldu, nasıl bir araya gelindi ve siz bu gruba 

nasıl dâhil oldunuz, kısaca bahsedebilir misiniz?  

3. Genelde nerelerde dans edersiniz? Belirli bir mekânı var mı ve şuralarda, şu zamanlarda 

dans edilmez veya dans edilmesi uygun olmaz dediğiniz durumlar var mıdır? 

4. Dansın korunması ve gelecek nesillere aktarımı konusunda neler düşünüyorsunuz ve bu 

konuda bir çalışmanız var mıdır?  

5. Hakması ve Hoplama halk danslarını kaç yaşınızda, kimden ve nasıl öğrendiniz?  

6. Dansı öğrenme süreciniz nasıl oldu yani bir öğreticiniz var mıydı yoksa gözlemleyerek 

kendi imkanlarınızla mı öğrendiniz? 

7. Dansları öğrettiğiniz başka birileri var mı ve eğer varsa yeni dansçıları seçerken dikkat 

ettiğiniz hususlar var mıdır? (Dansı öğretme, diğer bir deyişle aktarım süreci nasıl 

ilerlemektedir.) 

8. Covid-19 pandemisinde, yakın temasın bir araya gelmesinin sakıncalı olduğu bu dönem 

dans etmenize engel oldu mu ve bu süreçte neler yaptınız?  

9. Halk danslarının yöresel kıyafetleri birden fazla parçadan oluşmaktadır. Bu kıyafetlerin 

belirli bir giyilmesi sırası ve giyilirken gerçekleştirilen gelenekselmiş herhangi bir ritüel var 

mıdır? 

10. Sizce danslar, neden sadece kadınlara özgüdür? 

11. Oynanış biçimi, el ve ayak hareketleri itibariyle size göre Hakması halk dansı, semaha 

benzemekte midir?  

12. Hakması halk dansının semahla olan benzerliği konusunda görüşleriniz nelerdir?  

13. Bu dansların sizin için önemi nedir? 

 

          

  

          

          


