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ÖZET 
 

Günümüzde kültürleĢme ve küreselleĢme sürecinde olan dünyada birçok kültür 

birbirinden etkilenmektedir ve her kültür, kendine has unsurları yerelden ulusala, 

ulusaldan evrensele taĢımaktadır. Bu süreçte UNESCO, Somut Olmayan Kültürel 

Miras değerlerinin tespiti, korunması ve tanıtılmasını desteklemektedir. Nitekim 

Uygur Türklerinin uzun tarihi dönemlerden beri sürdürdüğü ve “ziyafet”, “keyif 

meclisi” ve “Ģölen” anlamına gelip türkü, müzik, halk oyunları ile halkın örf ve 

adetlerinin bir araya geldiği bir çeĢit eğlence Ģekli olarak tanımlanan “meĢrep 

geleneği” de 2010 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras 

listesine alınmıĢtır. Uygur halk meĢreplerinin tarihi oldukça eski dönemlere 

uzanmakla birlikte; günümüzde de bütün güzelliğiyle icra edilmektedir.  

 

ÇalıĢmamızın GiriĢ Bölümünde; Uygur Türkleri, tarihi, Doğu Türkistan bölgesinin 

sosyo-kültürel, coğrafi, mimari, idari ve iktisadi yapısı ile Uygur Türklerinin alfabe 

özellikleri tanıtılmıĢ araĢtırmanın konusu, amacı ve yöntemi belirlenerek araĢtırma 

konusu ile ilgili Çin‟de ve Türkiye‟de yapılan çalıĢmalar ele alınıp değerlendirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

 

Birinci Bölüm‟de; “meĢrep” kavramı incelenerek Uygur meĢreplerinin genel 

özellikleri tanıtılıp değerlendirilmiĢtir. 

 

“MeĢreplerin Sınıflandırılması” baĢlığını taĢıyan Ġkinci Bölüm‟de Uygur Türkleri 

arasında yaĢatılan meĢrep geleneği, Doğu Türkistan coğrafyasında icra edildiği 

bölgeler bağlamında tasnif denemesine gidilmiĢ ve meĢrep türleri, müstakil olarak 

incelenmiĢtir. 

 

Üçüncü Bölüm; meĢrep oyunlarına ayrılmıĢ olup eğlence, rekabet ve ceza 

oyunlarının meĢrep geleneği içerisindeki önemi ve iĢlevi bu bölümde 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

Dördüncü Bölüm‟de, meĢrep ussulleri (halk dansları) ve özellikleri ele alınmakla 

birlikte; icra bölgeleri bağlamında ussul ve oyun türleri tanıtılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

BeĢinci Bölüm‟de, “makam” kavramı, Uygur on iki makamı, meĢrep ve makam 

iliĢkisi, Uygur makamlarında kullanılan müzik aletleri ve özellikleri incelenmiĢ; 

ayrıca meĢreplerde icra edilen destan, koĢak, beyit, söz oyunları, latife ve bilmece 

gibi sözlü ürünler, konunun sınırlılıkları dâhilinde ele alınmıĢtır. 

 

“Uygur MeĢrepleri ve Anadolu Sahası Geleneksel Sohbet Toplantıları” baĢlığını 

taĢıyan Altıncı Bölüm‟de Türkiye‟de icra edilen ve UNESCO tarafından Somut 

Olmayan Kültürel Miras Listesi‟ne dâhil edilen “geleneksel sohbet toplantıları” 

Uygur meĢrepleri ve özellikleri ile iliĢkisi bağlamında değerlendirilmeye 
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çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın amacının büyük bir kısmını oluĢturan bu bölüm, her iki 

geleneğin yapısındaki ortaklıkları ortaya koyması açısından önem taĢımaktadır. 

 

Sonuç kısmında her bölümde elde edilen bulgular ve ulaĢılan tespitler toplu olarak 

değerlendirilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uygur Türkleri, meĢrep, ussul (halk dansı), makam, geleneksel 

sohbet toplantıları 
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Tugba GÖNEL SÖNMEZ 
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Department of Turkish Language and Literature, PhD, October 2017 

Consultant: Doç. Dr. Adem ÖGER 

 

ABSTRACT 

Today in a world, within the process of accculturaltion and globalization, lots of 

cultures are being affected by each other, and each culture is carrying its unique 

elments from local to national level, and from national to the universal one. In this 

process, UNESCO supports the identification, preservation, and promotion of 

Intangible Cultural Heritage values. As a matter of fact,  having been sustained for 

long periods of times by Uyghur Turks, the  “meshrep culture”, which is a 

representation of both the customs and traditions of the Uyghur community and, as 

part of pleasure gathering and entertainment, the cultural elements such as festive 

events, folk music, and dance, was inscribed in 2010 on “The List of Intangible 

Cultural Heritage” by UNESCO.  While the history of meshreps of the Uyghur 

Community dates back to rather early periods of time, these customs and traditions 

are also being practised at present, with all its beauty. 

 

The Introduction of our study introduces Uyghur Turks, their history, their socio-

cultural, geographical, architectural, administrative, and economic structures as well 

as the alphabetical features of Uyghur Turks. After the topic, purpose, and method of 

the research study were identified, it was aimed to focus on and evaluate related 

studies done in China and Turkey. 

 

In the first section, the notion of “meshrep” was analysed and the general features of 

Uyghur Meshreps were introduced and evaluated. 

 

In the second section, titled as “Classification of Meshreps”, it was attempted to 

classify the meshrep tradition sustained by Uyghur Turks in relation to the context of 

the areas it is performed, within the geography of East Turkistan, and the meshrep 

types were analysed independently.  

 

The third section is allocated to Meshrep Games, and the significance and function of 

entertainment, rivalry, and punishment games within the meshrep tradition were 

aimed to be evaluated.  

 

In the fourth section, meshrep folk dances (ussul) and features were taken into 

consideration, and it was aimed to introduce the methods and game types within the 

context of the regions they are performed. 

 

The fifth section analyses the concept of maqam,  the Uyghur twelve maqam, the 

relation of meshrep and maqam, the instruments used in Uyghur maqams and their 

features. In addition, oral performances such as epic stories, long narrative poems 
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(koĢak), couplets, the art of playing with words (söz oyunları),  jokes, and riddles 

were handled within the limits of the research topic.  

Titled as “Uyghur Meshreps and Anatolian Region Traditional Conversation 

Meetings”, the sixth section focuses on “ the traditional conversation meetings” 

performed in Turkey and inscribed in The List of Intangible Cultural Heritage” by 

UNESCO, and aims to evaluate these performances within the context of Uyghur 

meshreps and their features. This section, which constitutes the largest part of the 

research objective,  is of utmost importance as it aims to put forward the structural 

similarities in both traditions. 

 

In the conclusion, the outcomes gathered and the findings reached in each section 

were evaluated as a whole.  

 

Keywords: Uyghur Turks, meshrep, ussul (folk dance), maqam, traditional 

conversation meetings 
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GĠRĠġ 

A. Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan (ġinciang Uygur Özerk Bölgesi) 

aa. Uygur Adı 

Orhun kitabelerinde ilk defa, 717 yılındaki ayaklanmalar münasebetiyle zikredilen 

Uygurlar, Çin kaynaklarında adlarının türlü Ģekilleri ile anılmıĢlardır: Hoei-ho, Vei-

ho, Huei-hı, Wei-wu vb. Uygur adının manası, 974‟te tamamlanan Çince Kiu Wu Tai 

adlı eserde “Ģahin sürati ile dolaĢan ve hücum eden” diye açıklanmaktadır. Diğer 

taraftan kelimenin etimolojik olarak “uy (takip etmek)+gur” tarzında (Sal+gur gibi) 

meydana geldiği ileri sürülmüĢ ise de o tarihlerde Türkçe “takip etmek” manasındaki 

fiil kökünün “ud+” olduğu belirtilerek, Uygur adının “Oy (oymak, baskı 

yapmak)+gur” Ģeklinde açıklanabileceği bildirilmektedir (Kafesoğlu, 2007: 130). 

 

Uygur adının siyasî bir addan ziyade, kabile ve bölge adı olarak kullanıldığı yolunda 

görüĢler de vardır. Göktürk lehçesinde yazılan kitabelerden ve Çin kaynaklarından 

öğrendiğimize göre, Uygurların tarih sahnesine çıktıkları ilk yurdun, Selenge 

nehrinin doğu kısımları olduğu anlaĢılmaktadır (Azizi, 1998: 10).  

Uygur adının kökeniyle ilgili çeĢitli görüĢler bulunmaktadır:  

 

“1. „Uygur‟ ile „Oğuz‟ aynı kelimenin degiĢik biçimleridir. Uygurların Tanrı 

Dağları civarına yerleĢenleri „Wu-hu‟, Altay Dağları civarına yerleĢenleri 

„Wu-he‟ yani Oğuz; Selenga Nehri vadilerine yerleĢenleri „Wei-he‟ sonra „Hui-

he‟ yani „Uygur‟ diye adlandırılmıĢtır. „Hui-he‟ler Oğuzlardır. Bunlar 

Türklerin yazılı kaynaklarında „Dokuz Oğuzlar‟ ve „Dokuz Uygurlar‟ Ģeklinde 

adlandırılmıĢtır. 
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2. „Uygur‟ sözcüğü, Orta Dönem Türkçesindeki „Udgur‟ kelimesinden 

gelmiĢtir. Bu kelime aslında „Hudgur‟ olabilir. Bu ad eskiden „Hudgur-Udgur-

Uygur‟ Ģeklinde fonetik değiĢiklik geçirmiĢtir. Uygur adının Çince tarihî 

kaynaklarda „hui-gu‟ ve „huihe‟ Ģeklinde yazılıĢı, „Hudgur‟ kelimesine 

bağlanabilir. 

 

3. „Uygur = Yugur, Ogur = Ögür, Oguz = Ögüz‟ sözcüklerinin anlamı „akıllı, 

güçlü, kudretli‟dir. Bu kelimeler „r‟ sesini konuĢan kabilelerin dilinde „Oğur, 

Yuğur, Uyğur‟ Ģeklini almıĢtır; „z‟ sesini konuĢan kabilelerin dilinde „Oğuz, 

Ğuz, Uz‟ Ģeklini almıĢtır. Eski Türkçede tek heceli „o-‟ (düĢünmek), „ög‟ (akıl, 

tefekkür) fiili de vardır. ĠĢte bu „o-‟ , „ög‟ ve „uk-‟ fiil köküne „ğuz‟, „gur‟ ekleri 

getirilerek „bilici, planlayıcı, çevik, kudretli‟ anlamındaki kelime ortaya çıkar. 

 

4. „Uygur‟ sözcüğünün eski Ģekli „Ogur-Ugur (oghur)‟ ya da „gur‟ (ghur)dur. 

Çince kaynaklardaki „Gu-shi‟, „Che-shi‟ guz-kus (guz-ghuz) adının Çincedeki 

transkripsiyonudur. 

 

5. „Uygur‟ sözcüğü Uygurların yaĢadıkları yer olan „Ughei Nor‟ adından 

gelmiĢtir. „Ughei Nor‟, Karakurum Ģehrinin kurulduğu yerin 30-40 km 

kuzeybatısında bulunan Orhun Nehri‟dir. „Ughei Nor‟, „yüce adam-asilzade‟ 

anlamına gelir (Ġnayet, 2008: 3-4)” 

 

6. „Uygur‟  kelimesi “ġur”, “oġur” kelimesi ile iliĢkli olup ġur-oġur-onġur-

oyġur-uiġur Ģeklinde bir oluĢum göstermiĢtir. “Oğuz” kelimesinin ilk Ģekli 

“çevik” anlamındaki ġur, gur‟dur (Habibulla, 2000: 51; Ġnayet, 2008: 3-4). 

 

“7. Ptolemaos'a göre, „Oykhardis‟ veya Uygur kelimesi „yerleĢik‟ mânasına 

gelmektedir. 

 

8. Laszlo Rasonyi'ye göre Uygur kelimesi „itaatlı‟ mânasına gelmektedir. 
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9. „Uygur‟ isminin mânasıyla ilgili olarak Rr. Rıza „Uygur‟ Türkçe „yapıĢır‟, 

„Uyar‟ mânasındadır. Nitekim süt, yoğurt yapılınca Çağatayca „süt uyundu‟ 

derler (Alptekin, 1978: 12)” 

 

 10. Alimcan Ġnayet, Uygur adının kökenine iliĢkin görüĢleri değerlendirdikten 

sonra “Uygur” adının;  Eski Türkçede “nehir” anlamına gelen ögüz/ügüz 

sözcüğü; ögüz/ügüz oguz/uguz-ögür/ügür-ogur/ugur-uygur Ģeklinde bir 

değiĢiklik geçirdiğini, sonuç olarak “Oğuz” ile “Uygur” sözcüklerinin aynı 

kökten geldiğini belirtmektedir. Ġnayet, aynı adı taĢıyan bu iki kavmin, uzun 

tarihi süreçte farklı coğrafya ve kültürel çevrede yaĢamalarından dolayı farklı 

istikamette geliĢim gösterdiğine ve nihayet birbirlerinden ayrı farklı iki boy 

olarak ortaya çıktığına dikkat çekmektedir (Ġnayet, 2008: 14). 

  

Elimizde bulunan Karabalgasun yazıtının Çince yazılar yüzünde Uygurların dokuz 

aileden meydana gelmiĢ oldukları zikredilmiĢtir (Emet, 2000: 5); fakat bu “dokuz 

aile”nin adı tek tek sayılmamıĢtır. Çin kaynaklarının yardımıyla Uygurları meydana 

getiren dokuz aileyi Ģu Ģekilde belirtebiliriz: 1) Yüe-lo-ko (Yaglakar), 2) Hu-to-ko 

(Uturkar), 3) Tolo- wu/Hou (Kürebir), 4) Mo-Ko-si-k'i (Bakasıkır), 5) A-vu-ti 

(Ebirçeg), 6) Ko-sa (Kasar), 7) Hu-Wu-su, 8) Yüe-wu-ku (Yagmurkar), 9) Hi-Ye-Vu 

(Aymur/Eymür). Bunların liderliği ise Yaglakar ailesinin elinde bulunuyordu (Azizi, 

1998: 10). 

 

ab. Uygur Türklerinin Tarihi 

Çin kaynaklarına göre Asya Hunlarından gelen Uygur Türkleri, baĢlangıç 

devirlerinde günümüzdeki Çin‟in Huangho (Sarı Irmak) nehrinin kuzey kesimlerinde 

kalan Kansu (Gensu) Çinhey ve ġensi eyaletlerinden itibaren Tarım nehrinin kuzey 

kesimlerine kadar olan geniĢ sahada yaĢamaktaydılar (KaĢgarlı, 1998: 4). Hun 

Ġmparatorluğunun parçalanmasından sonra pek çok Türk boyu, varlıklarını devam 

ettirebilmek için birer federasyon (boylar birliği) oluĢturmuĢlardır. Töles boyları 

bunun en ünlülerinden biridir. Pek çok Türk boylarından oluĢan bu Töles Boylar 

Birliği, Hunların evlatları olarak varlıklarını baĢarıyla korumuĢlardır. Bu boyların en 

büyük baĢarısı ise Göktürk ve Uygur hakanlıklarını kurmuĢ olmasıdır. Hunlardan 

sonra Türk boylarını bir araya getirerek Türk adı ile Göktürk Hakanlığı‟nı (552-744) 



4 

 

Bumin Han kurmuĢtur. Uygurların bu Göktürk Devleti bünyesinde yer aldıklarını 

biliyoruz. Kaynaklara göre Uygur boyları, o zamanlar Selenge, Orhun ve Tola 

nehirleri kıyılarında, yani Göktürk Devleti'nin ortasında yaĢamıĢlardır. Ne var ki, bir 

müddet sonra Uygur boylarının ülke yönetiminden kaynaklanan sebeplerden dolayı 

Göktürk Kağanlığı'na karĢı isyan ettiğini görüyoruz. Fakat Göktürk idarecilerin bu 

ihtilafı geçici de olsa hallettiğini ve Uygur boylarının devletin bir parçası olarak 

devam ettiğini devrin kaynakları ifade etmektedir. VII. asrın ilk çeyreğinden sonra 

zayıflamaya baĢlayan Göktürk Hakanlığı yalnız Çin'e karĢı değil, idaresi altındaki 

bazı Türk boylarına da sözünü geçiremez hale gelmiĢti. Göktürk Hakanlığı‟na isyan 

eden Boylar Birliği (Töles) içinde Uygurlar baĢta geliyordu. (Saray, 1998: 31-33) 

 

Göktürk devleti ortadan kalkınca Basmılların idaresinde yeni bir kağanlık kuruldu. 

Uygurlar sol (doğu), Karluklar sağ (batı) yabguluğu teĢkil ettiler. 744 senesinde 

Uygur Yabgusu, Basmıl kağanını mağlup ederek kendini kağan ilan etti. Kutlug 

Bilge Kül “kağan” unvanını aldı. Böylece Uygur Kağanlığı kurulmuĢ oldu 

(Çandarlıoğlu, 2004: 12). Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül, 747 yılında ölünce 

yerine oğlu Moyun-çur (747-759) kağan oldu. Moyun-çur tarafından babası adına 

dikilmiĢ olan "ġine-Usu" yazıtında “…gök, yer emretti, Gök (Tanrı) tutuverdi” 

ifadelerinden de anlaĢılacağı üzere bu dönemde Uygurlar Gök Tanrı'ya inanıyorlardı 

(Günay ve Güngör, 1997: 131). Babasının ölümü üzerine 759 yılında tahta geçen 

Bögü Kağan (759-779) da dikkatini karıĢıklıkların devam ettiği Çin‟e çevirmiĢti. 

Niyeti Tang sülalesinin artık sözünün geçmediği Çin‟e hâkim olmaktı. Tibetlerin 

hücumuna uğrayan Çin'i kurtarmak için Pu-ku Huei-en'in daveti üzerine Lo-yang 

Ģehrine giren Bögü Kağan, dört Mani rahibi de beraberinde getirdi. Böylece hayvanî 

gıdalar yemeyi yasaklayan, savaĢçılık duygusunu zayıflatan, Hıristiyanlık, Mazdeizm 

ve Budizm karıĢımı bir din olan Maniheizm, hakan tarafından kabul edilerek Türk 

ülkesinde resmi bir mahiyet aldı (Kafesoğlu, 2007: 132).  

 

840 senesine gelindiğinde baĢkent Karabalgasun Kırgız Ordusu tarafından 

kuĢatılmıĢ, son Uygur Kağanı “Wu-Cheih” öldürülmüĢ ve Uygur Devleti'ne son 

verilmiĢti. Ancak Kırgızlardan kurtulan Uygurlar, Tibet ve An-hsi bölgesine göç 

etmiĢlerdi. Bu bölgenin merkezi Kansu Ģehri idi. Bu nedenle burada devlet kuran 

Uygurlar, Kansu Uygurları veya Sarı Uygurlar denildi (Güngör, 2002: 20). Mani 
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dininin resmi din olarak kabul edildiği Ötüken Uygur Devleti, diğer bir Türk devleti 

olan Kırgızlar tarafından 840 yılında yıkılınca Uygurlar, kitleler halinde yurtlarını 

terk ederek, Çin sınırlarına ve daha ziyade zengin ticaret merkezlerinin bulunduğu Ġç 

Asya sahasına göçtüler. Bundan sonra Uygur tarihinin ikinci devresi baĢlamıĢ oldu. 

DeğiĢik bölgelere göç etmek zorunda kalan Uygurlar, zamanla küçük Ģehir devletleri 

kurarak Orta Asya Ġpek Yolu ticaretine hâkim oldular (Çandarlıoğlu, 2004: 34). 

Hakanın oğlu Pantık‟ın vezir ġarçık baĢkanlığındaki Uygur kafilesi, Altay dağlarının 

batı, BalkaĢ gölünün güney ve kuzey taraflarına; en kalabalık olan ikinci kafile Doğu 

Türkistan‟ın BeĢbalık, Turfan, Kuçar ve Aksu taraflarına; üçüncü kafile Uygurlar‟ın 

eski yurdu olan Kansu taraflarına; dördüncü kafile Sarı Irmak‟ın kuzeyine yerleĢti. 

Türkistan‟ın kuzey ve batı taraflarına göç eden Uygurlar, meĢhur Kuçu Uygur 

Devleti‟ni kurdular. 850-1209 yılları arasında hüküm süren bu devletin yazlık 

baĢkenti BeĢbalık (Cimsar), kıĢlık baĢkenti Kuçu (günümüzdeki Astane Karaguca) 

idi. Bu devletteki Uygurlar, Çin tarihinde “Gavçañ Uygurları (Yüksek Tekerlekli 

Arabalılar)”, Türk tarihinde “Ġdikut Uygurları” adıyla anıldılar (KaĢgarlı, 1998: 6-7). 

 

751 yılındaki Talas SavaĢı'ndan sonra Uygur Türkleri Ġslâmiyet'i de tanımaya 

baĢladı. Müslüman Uygurların da katılması ile kurulan Karahanlı Devleti‟nde (840–

1212) Karluk, Basmil, Çiğil, TürgiĢ, Yağma ve farklı dilden Soğdlu gibi tarımla 

uğraĢan halklar ve göçebe hayatı sürdüren çobanlar yer aldılar. Bu dönemde Koçu 

Uygurlarıyla He-ġi Uygurları Gök Tanrı dinine, Manihaizm‟e ve Budizm'e 

inanıyorlardı (Azizi, 1998: 10-15). Satuk Buğra Han, Samani Ģehzadesi Abu Nasir 

Samanî'nin daveti üzerine 920‟de Ġslâmiyet'i kabul edip bir Müslüman adı olan 

“Abdülkerim”i aldı ve yirmi beĢ yıl kadar ülkesini Türk töresine ve Ġslamî 

prensiplere göre baĢarıyla idare etti. Abdülkerim Satuk Buğra Han 955 yılında vefat 

edince KaĢgar yakınlarındaki ArtuĢ Ģehrine defnedildi (Öger, 2012: 590). Koyu 

Budist olarak bilinen Karahanlılar halkları arasında Ġslâm dininin yayılması, dinsel 

inanç alanında büyük bir yenilik getirmekle kalmayıp örf, adet ve ideolojik yapıda da 

etkisini göstererek birtakım temel değiĢikliklerin oluĢmasına neden oldu (Azizi, 

1998: 10-15; Abdukelimı, 2006: 10-11). Karahanlı Hanı Yusuf Kadir Han da vefat 

ettikten sonra, onun yerine oğulları Arslan Han Süleyman ile Buğra Han Muhammed 

çifte hükümdar olarak Karahanlı Devleti'nin baĢına geçti. 1034 yılında Karahanlı 

Devleti'ni idare eden bu iki kardeĢ, ülkeyi iki idari bölgeye ayırdı. Arslan Han doğu, 
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Buğra Han ise batı bölgesinin idarecisi oldu. Böylece Karahanlı Devleti fiilen ikiye 

bölünmüĢ oldu (Saray, 1998: 53). 1211 yılı Nayman Hanı Küçlük‟ü Doğu 

Karahanlıları mağlup etti (Hacı, 1995: 490). Cengiz Han (1155-1227) 1215 yılında 

Mançuriya ve Pekin'i ele geçirdi ve Küçlük'ü KaĢgar'da mağlup etti. Kaçan Küçlük, 

Cengiz Han tarafından Hoten'de öldürüldü. Uygur hükümdarı Ġdikut'un kritik bir 

anda Cengiz Han'ın hâkimiyetini kabul etmesinin Moğol-Uygur yakınlaĢmasında 

önemli bir rol oynadı. Daha önce Kansu bölgesinde yaĢayan Sarı Uygurlar ile Moğol 

kabileleri arasında Budizm'den dolayı bir yakınlık oluĢtu. Uygur Budist rahipleri 

Moğollara Uygurcayı öğretmekle birlikte; buna benzer bir geliĢme de Turfan 

Uygurları arasında oldu. Bu iki geliĢme Uygur dili ve alfabesinin Moğollar arasında 

hızla yayılmasını sağladı (Ligeti, 1986: 117-122). 

 

Çağataylılar döneminde Doğu Türkistan halkının en mutlu devirlerinden biri, Tuğluk 

Timur Han (1347-1363) zamanı idi. Tuğluk Timur Han'ın Müslüman olmasında Sofî 

ġeyh Cemaleddin ve ġeyhin oğlu ErĢiddin (Mevlana RaĢiddin) büyük katkı sağladı 

(Hacı, 1995: 171). 

 

1456 yılında Duglat Sansız Mirza'nın (1457–1465) oğlu Ebu Bekir Mirza, Doğu 

Türkistan tahtının varisi Emir Muhammed Haydar'ın yardımıyla zafer kazanarak 

bağımsızlığını ilan etti. KaĢgar ve Hoten'deki Moğol emirlerini kovarak onların 

topraklarını kendi devletine birleĢtiren Ebu Bekir Mirza, Yarkent'i baĢkent yaptı. 

BaĢkentin Yarkent olmasından dolayı hanlık, Yarkent Hanlığı olarak adlandırıldı. 

Yarkent Hanlığı'nın tahtına Moğolistan Hanı Yunus Han'ın torunu Sultan Seyit 

Han‟ın çıkmasıyla hanlık, Tuğluk Timur Han‟ın evlatlarının eline geçti. Onlar da 

Çağatay soyundan sayılmaktaydılar (Abudukelimı, 2006: 15-19).  Doğu Türkistan‟da 

bu dönemden itibaren nüfuzları gittikçe artan hocalar, üç kol halinde görülür. Bunlar, 

“Kuça hocaları”, “Aktağlık hocalar” ve “Karatağlık hocalar”dır. XVI. yüzyılın 

sonlarına doğru Kuça hocalarından ayrı bir soydan gelen Mahdum-ı Azam‟ın 

oğullarından Hoca Ġshak, Yarkent‟e geldi. O sırada Yarkent Hanlığı tahtında bulunan 

Mahmut Han (1591-1609), onun müridi idi. Böylece hanlıkta nüfuz sağlayan Hoca 

Ġshak‟ın nesli “Karatağlıklar” olarak adlandırılmaya baĢlandı. Diğer yandan, Yarkent 

Hanı Abdullah Han döneminde (1638-1668) Mahdum-ı Azam‟ın büyük oğlu Hoca 

Kalan‟ın oğlu olan Hoca Yusuf, Yarkent‟e geldi ve nesli “Aktağlıklar” olarak 
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adlandırıldı. 1706 yılından itibaren Hocalar sülalesine mensup Hoca Mahdumi 

Azam'ın oğulları Muhammad Amin Hoca'nın evlatları “Ak Tağlıklar” ve Hoca Ġshak 

Veli Hoca Aziz'in evlatları “Karatağlıklar” yönetimi ele geçirdiler (Ercilasun, 2003: 

43). 1863-64 yıllarında Kırgız beylerinden Sadık Atar, Yenihisar ve TaĢmalık 

bölgelerinden sağladığı ordusuyla Doğu Türkistan Türklerine yardım etmek üzere 

KaĢgar‟a hareket etti. Bölgeden katılan çeĢitli gruplarla güçlenerek Köhne ġehir, 

Yenihisar ve Feyzabad‟ı ele geçirdi. Hokand Hanlığı‟ndan Cihangir Hoca‟nın oğlu 

Buzurg‟un yardımıyla 1864 yılında KaĢgar‟a girdi ve KaĢgar Hanlığı kuruldu 

(TürkeĢ Günay, 2006: 207). Sıdık Bey‟in Hokand Hanı Hudayar Han'a bağlılığını 

bildirmesiyle Hudayar Han; Büzrük Han Töre'yi KaĢgar Valisi, Yakup Bey'i de 

baĢkumandan olarak bölgeye gönderdi. Ancak Sıddık Bey, bunu kabul etmeyince 

bertaraf edilerek KaĢgar resmen Hokand Hanlığı'na bağlandı. Bir süre sonra Yarkent 

de Hanlığın topraklarına katıldı. Bu sırada Batı Türkistan Rus iĢgaline uğradı ve 

KaĢgar'a büyük göçler oldu. Göç sırasında, 1865'te Yakup Bey KâĢgar valisini 

devirerek Hokand Hanlığı'nın sona erdiğini ilân etti ve Atalık Gazi Bedevlet Yakup 

Bey unvanı ile KâĢgar ve Yarkent Hükümdarı oldu. Yakup Bey 1866'da Hoten'i, 

1867‟de Kuça'yı, 1868‟de Turfan, Urumçi ve Kumul'a kadar olan bölgeleri ele 

geçirerek hâkimiyet sınırlarını geniĢletti (Abudukelimı, 2006: 15-19). Bir süre sonra 

Rusların Batı Türkistan‟ı ele geçirmeleri ve Hindistan‟a doğru yayılmaya baĢlaması 

Ġngilizleri endiĢelendirdi ve Rusları engellemek üzere Osmanlı ile anlaĢarak KaĢgar 

Hanlığı‟na destek verdi. Osmanlı Devleti, 1870 yılında KaĢgar ordusunu eğitmek 

üzere nitelikli subaylar ve mühimmat gönderdi. Bu yardımlardan sonra Yakup Bey, 

Abdülaziz Han adına hutbe okutup sikke bastırdı. Osmanlı Devleti de Yakup Han‟a 

“Emir‟ül Müslimin” unvanını verdi (TürkeĢ Günay, 2006: 207; Gömeç, 2003: 272). 

1877 yılında Yakup Bey‟in vefat etmesiyle 1878‟de Çin bölgeyi iĢgal etti. Mançu-

Çin hâkimiyeti 1911 yılına kadar devam etti. 1911 yılında Çin‟de Mançu Hanedanı 

devrildi ve Cumhuriyet ilan edildi. 1931 yılında Hoca Niyaz Hacı baĢkanlığında 

baĢlayan mücadele 1933 yılında milli bir hükümetin kurulmasıyla neticelendi. 12 

Kasım 1933‟te KaĢgar‟da kurulan hükümetin cumhurbaĢkanlığına Hoca Niyaz Hacı, 

baĢkanlığına Sabit Damolla getirildi; ancak bu hükümet Çin ve Rus iĢbirliği ile 

dağıldı. 1944‟te Ġli, Altay ve Çövçek bölgelerinde baĢlayan ayaklanmalarla 12 Kasım 

1944‟te Doğu Türkistan Cumhuriyeti Hükümeti kuruldu; ancak Ali Han Töre‟nin 

cumhurbaĢkanlığında kurulan inkılabi Doğu Türkistan Hükümeti 1949 yılının 
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sonunda Rus ve Çin iĢbirliği ile dağıtıldı. Böylece Doğu Türkistan 1950 yılından 

itibaren resmen Çin idaresi altına girmiĢ oldu. O tarihten günümüze dek Çin'e karĢı 

bağımsızlık mücadelesi devam etmektedir (KaĢgarlı, 1998: 11). 

 

ac. Doğu Türkistan’ın Demografik Yapısı ve Coğrafî Özellikleri 

ġinciang Uygur Özerk bölgesinde 2010 yılındaki nüfus araĢtırması sonucunda (Çin 

devlet istatistiğinin verilerine) göre, 10.069.346 Uygur Türkü yaĢamaktadır 

(wapbaike.baidu.com item/ 维吾尔族). 

 

Ayrıca ġinciang Uygur Özerk bölgesininin dıĢında Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Almanya, Kanada, ABD, Norveç, Ġngiltere ve 

Hollanda gibi ülkelerde sayıları kesin olarak bilinmemekle birlikte; Uygur Türkü 

bulunmaktadır (ġemseddin, 1997: 34). 

 

Doğu Türkistan konumu itibariyle, baĢ meridyene göre yaklaĢık 73°-96° doğu 

boylamları ile 35°-49° kuzey enlemleri arasında yer alan çok geniĢ toprakları ihtiva 

etmektedir (ġemseddin, 1997: 34). 

 

Doğu Türkistan, kuzeybatısından Kazakistan, kuzeyinden Altay Cumhuriyeti, 

kuzeydoğusundan Moğolistan, doğusundan Çin, güneyinden Çin'e bağlı Tibet Özerk 

Bölgesi, güneybatısından KeĢmir ve Pakistan, batısından Tacikistan ve Kırgızistan 

ile çevrilidir (Özey, 1997: 221).  

 

Doğu Türkistan'ın toplam yüzölçümü 1. 663.900 km² yi bulur. Bu yüz ölçümü ile 

Doğu Türkistan, Türk Dünyası'nın Kazakistan'dan sonra ikinci geniĢ coğrafyasıdır 

(Özey, 1997: 221). 

 

ad. Doğu Türkistan’ın Ġdarî Yapısı 

Ekim 1949‟da Çin Halk Cumhuriyeti‟nin kurulmasıyla birlikte; Çin anayasasında 

belirtilen “Ulusal Azınlıkların Bölgesel Özerkliği” maddesine dayanarak 1 Ekim 

1955‟te “ġincañ Uygur Özerk Bölgesi” kurulmuĢtur. Bölgede Karamay ve Urumçi 
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olmak üzere il
1
 düzeyinde iki belediye; Turfan, Kumul, Aksu, KaĢgar, Hoten, 

Tarabagatay ve Altay olmak üzere yedi il; Kızılsu Kırgız Özerk Yönetim Bölgesi, 

Boritala Moğol Özerk Yönetim Bölgesi, Sanji Hui Özerk Yönetim Bölgesi, 

Bayıngolın Moğol Özerk Yönetim Bölgesi, Ġli Kazak Özerk Yönetim Bölgesi olmak 

üzere de beĢ özerk bölge bulunmaktadır. Ġdari baĢkent Cungar Havzası‟nda yer alan 

Urumçi‟dir (ġemseddin, 1997: 30-36; Tuerde, 2016: 7-9; Tuna, 2012: 40). 

 

Urumçi: ġinciang Uygur Özerk Bölgesinin siyasî, iktisadî ve ulaĢım merkezidir. 

Urumçi, Tanrı dağlarının kuzeyinde Cungarya havzasının güney doğusunda 

bulunmaktadır. Nüfusu ise, 1. 336.456 civarındadır (ġemseddin, 1997: 30-36; 

Tuerde, 2016: 7-9; Tuna, 2012: 40). 

 

Kaşgar: Tarım havzasının batısında, Kızıl Derya (ırmak)‟nın kenarında yer 

almaktadır. Ġki bin yıldan fazla tarihi geçmiĢe sahip olan eski bir Türk Ģehridir. 

KaĢgar, güney ġincañ‟ın önemli siyasi, iktisadi ve kültürel merkezlerinden biridir. 

Nüfusu 235.000 civarındadır (ġemseddin, 1997: 30-36; Tuerde, 2016: 7-9; Tuna, 

2012: 40). 

 

Gulca: Ġli Kazak Otonom Oblastının önemli merkezlerinden olup Uygur Özerk 

Bölgesi‟nin batısındaki Kazakistan sınırına 100 km. uzaklıkta, Ġli derya vadisinde yer 

almaktadır. Gulca, aynı zamanda Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine açılan önemli 

ticaret merkezi konumundadır (ġemseddin, 1997: 30-36; Tuerde, 2016: 7-9; Tuna, 

2012: 40). 

 

Hoten: Pamir-Altın dağ silsilesinin kuzeyi ile Taklamakan çölü arasında yer alır. 

Bölgenin en önemli iĢ kolu ipekçilik olup yeĢim taĢı ile ünlüdür (ġemseddin, 1997: 

30-36; Tuerde, 2016: 7-9; Tuna, 2012: 40). 

 

Karamay: Cungarya havzasının batısında yer alır ve 1950‟lerden bu yana çölde 

kurulan ilk petrol Ģehridir. Nüfusu 210.000 civarındadır (ġemseddin, 1997: 30-36; 

Tuerde, 2016: 7-9; Tuna, 2012: 40). 

                                                 
1
 Doğu Türkistan‟daki yer adları hakkında detaylı bilgi için bk. KürĢat Yıldırım, Doğu Türkistan’ın 

Yer Adları, Ġstanbul: Kesit Yayınları, 2015; KürĢat Yıldırım, Çin Kaynaklarında Türkistan 

ġehirleri, Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 2013. 
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Turfan: Turfan havzasının kuzeyinde kurulmuĢ bir vaha Ģehri olan Turfan‟ın yer 

Ģekli çukur ve etrafı yüksek dağlarla çevrili olduğundan ortalama sıcaklık çok 

yüksektir ve halk arasında “ateĢ adası” olarak adlandırılmaktadır. Bölge karızları
2
 ve 

üzümüyle ünlüdür (ġemseddin, 1997: 30-36; Tuerde, 2016: 7-9; Tuna, 2012: 40). 

ae. Doğu Türkistan’ın Ġktisadî Yapısı 

Uygur Türklerinin dağlık bölgelerinin ekonomisinde avlanmak, doğadan toplamak, 

ormancılık, madencilik sektörü; balıkçılık bölgelerinin ekonomisinde su hayvanları, 

su bitkileri, su ürünleri yetiĢtirilmesi; hayvancılık bölgelerinin ekonomisinde hayvan 

besleme, deri ve yün, süt ve et ürünleri; çiftçilik bölgelerinin ekonomisinde hububat, 

yağ, pamuk, sebze, yumurta ve et ürünleri ön plana çıkmaktadır (Rahman, 1996: 16-

19). 

 

Doğu Türkistan‟ın dağlık bölgeleri avcılık için elveriĢli olduğundan, çok eskiden beri 

avcılıkta dünyaca ünlü bir bölge olmuĢtur. Doğu Türkistan'ın av ürünlerinin baĢında 

boğa boynuzu, arslan kemiği, ayı ayağı, ayı yağı, damla sakızı ve ipar gibi 

malzemelerin yanında samur, sincap, tilki ve kurt derisi gibi ekonomik değere sahip 

malzemeler gelmektedir. Yine bölgede su ürünlerinden balığı kurutarak saklama, 

balıktan un yapma ve yosunlardan gıda olarak yararlanılmaktadır (Rahman, 1996: 

16-19).  

 

                                                 
2
 Orta Asya‟ya özgü olan Karızlar, Doğu Türkistan‟la birlikte Afganistan ve Ġran‟da da kurak 

bölgelerde görülen geleneksel bir yer altı kanal sistemidir. Pek çok kurak bölgede olduğu gibi Doğu 

Türkistan‟da da devasa yer altı su rezervleri bulunmaktadır; ancak bu rezervler çok derinlerde olduğu 

için kuyu kazmak gibi sıradan yöntemlerle suyun elde edilmesi mümkün olamamaktadır. Dağ 

zirvelerinde eriyen kar sularını toplayan derin tüneller ve bu tünelleri yüzeye bağlayan dikey kanallar 

ile gelen suyun muhafaza edildiği su hazneleri ve dağıtımının yapıldığı barajlar, köprüler ve küçük 

kanallar karızları oluĢturmaktadır. Tünellerin ve kanalların yapısı fazla suyun israfını önlemekte ve 

suyun yüzeye çıkarılmasında pompalama iĢlemine gerek bırakmamaktadır. Özellikle Turfan Ģehri 

varlığını karız sistemine borçludur. Yüzlerce yıllık geçmiĢi olan bu yerleĢim merkezinde kimisi 2000 

sene önce inĢa edilmiĢ karızlar mevcuttur. Bölgedeki kanalların sayısı 1.000‟in üzerindedir ve 

bunların uzunluğu 5.000 km.yi bulmaktadır. Tüm bu kanallar tamamen insan emeği ürünüdür ve 

yapımında ne modern anlamda inĢa sistemleri ne de harici malzeme kullanılmıĢtır. Çöllük alanlarda ve 

nehir havzalarında yer alan vahalarda sınırlı su kaynaklarından en yüksek verimi alma imkânı 

sağlayan karızların kullanımı ile dünyanın Lut Gölü‟nden sonra en çukur havzası olan ve sert çöl 

ikliminin görüldüğü Turfan Ģehri Ġpek Yolu‟nun bereketli ve ticaretin en yoğun olduğu duraklarından 

biri olmuĢtur (Tuna, 2012: 20-23). Uygur karızları hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Dursun Özden, 

Uygur Karızlarına Yolculuk, Ġstanbul: Kaynak Yayınları, 2006; Dursun Özden, Turfan Karız 

Cenneti, Ġstanbul: Yoleri Yayınları, 2010. 
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Doğu Türkistan‟ın en önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Ġklim 

çeĢitliliği sebebiyle tarım ürünleri açısından oldukça zengin olan bölgede kayısı, 

üzüm, elma, kavun, dut, armut, Ģeftali, nar ve incir gibi her türlü meyve ile buğday, 

pirinç, mısır, arpa, yulaf gibi çeĢitli tahıllar; keten tohumu, ayçiçeği gibi yağlık 

bitkiler ve pamuk, Ģeker pancarı gibi endüstriyel bitkiler yaygın olarak 

yetiĢtirilmektedir. Vaha tarımının çok önemli bir yere sahip olduğu Doğu 

Türkistan‟da sulamada Tanrı dağlarından eriyen kar sularını kullanabilmek için inĢa 

edilmiĢ karız denilen geleneksel kanal sisteminden faydalanılmaktadır (Yalçın ve 

Türkay, 2001: 6-7; Ataman, 2006: 57-58). Hayvansal ürünler bakımından oldukça 

zengin olan bölgede koyun, keçi, sığır, at, deve vb. hayvanlar geçim kaynaklarının 

önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. Dericilik sanayi de yaygındır. Dokuma 

tezgâhlarında halı, kilim, ipekli ve pamuklu kumaĢlar dokunur. 1942‟lerde 

Urumçi‟de sabun, konserve ve tekstil fabrikaları kurulmuĢtur (Ataman, 2006: 57-58; 

Türköz, 1998: 23).  

 

Stratejik madenlerin ve enerji kaynaklarının bulunduğu Doğu Türkistan, yer altı ve 

yer üstü kaynakları açısından da önemli bir zenginliğe sahiptir. Bölgede üç bin 

madenden yüz yirmi iki çeĢit mineral çıkarılmaktadır. Bunların en önemlileri demir, 

kömür, manganez, krom, kurĢun, uranyum, volfram ve asbesttir. Çin‟in kömür 

üretiminin beĢte ikisi Doğu Türkistan‟da yapılmaktadır. Cungar Havzası‟nın doğu ve 

kuzeybatı kısımlarında ve güney sınırlarında; Tarım Havzası‟nın güneybatı kısımları 

ile Turfan ve Kumul havzalarında zengin doğal gaz ve petrol rezervleri 

bulunmaktadır (Türköz, 1998: 14, 23). 1979 yılında Çin‟de serbest pazar politikası 

uygulamasının hayata geçirilmesiyle Doğu Türkistan‟da da iç pazar geliĢmiĢ ve 

bunun sonucunda sınır ticareti artmıĢtır. 1992‟de çok sayıda sınır kasabası ticarî 

bölgeler olarak tayin edilmiĢ, sınır ticaretinin artması KaĢgar gibi Ģehirlerde ticarî 

hareketliliği sağlamıĢtır. Bugün özellikle Pakistan, Türkistan cumhuriyetleri ve 

Moğolistan‟la olan sınır ticareti Doğu Türkistan için hayati önem taĢımaktadır. Orta 

Asya‟daki komĢu cumhuriyetler kadar Ortadoğu‟daki Ġslam ülkeleri ile iliĢkiler de 

dıĢ ticaret açısından oldukça umut vaat eder bir Ģekilde geliĢmektedir (Tuna, 2012: 

20-23). 

 



12 

 

af. Uygur Türkçesi ve Alfabesi 

Zengin ve köklü bir geçmiĢe ve kültüre sahip olan Uygur Türklerinin dili önceleri 

Türk dilinin Hakaniye Ģivesine dâhil olup, sonraları Çağatay Türkçesi esasına göre 

ĢekillenmiĢ ve geliĢmiĢtir. Bu dil, tarihi süreçte çeĢitli değiĢikliklere uğramıĢ ve 

zamanla Yeni Uygur Türkçesini oluĢturmuĢtur. Güney Doğu Türkçesinin Doğu 

sahası içinde yer alan ağızlar topluluğu içinde geliĢen yazı dilinin bir kolu olan 

Uygur Türkçesi, tarihi geliĢme ve aĢamaları ve fonetik, morfolojik, leksik özellikleri 

bakımından Eski Uygurca Devri, Orta Uygurca Devri, Yakın Uygurca Devri, Yeni 

Uygurca Devri olmak üzere dört tarihî devreye bölünmektedir (KaĢgarlı, 1992: 4). 

 

Eski Uygurca Devri: Eski Uygur Türkçesi Uygurların M.S. VII. yüzyıldan X. 

yüzyılın sonuna kadar olan devridir. Bu devirdeki Uygur dili, eski Türkçenin önemli 

bir koludur. Eski Türkçe Göktürkçe ve eski Uygurcayı içine almaktadır (Togan, 

1981: 48; KaĢgarlı, 2004: 29). 

 

Orta Uygurca Devri: Orta Uygurca devri XI. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar olan 

devirdir. Bu devrin Türk edebiyatı ve Türk dili için önemi çok büyüktür. “Uygur 

Türkçesi” yani Uygur devrine ait Türkçe, ÇuvaĢ ve Yakut Türkçeleri müstesna 

olmak üzere bugünkü Türk Ģiveleri için bir ana dil mahiyetindedir (Arat, 1987: 398). 

XI. yüzyılda Orta Asya Türk Ģivelerinin teĢekkül etmiĢ olup yazı dili olarak henüz 

Hakaniye (Karahanlı) Türkçesi kullanılmaktadır. Karahanlı devresinde Uygur 

Türkleri tarafından kullanılan yazı dilinin adı Karahanlıca veya Hakaniye 

Türkçesidir. XIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra Uygur Türkleri diğer birçok Türk 

boyları ile birlikte ortak yazı dili olarak Harezm Türkçesini kullanmıĢlardır 

(KaĢgarlı, 2004: 32). 

 

Yakın Uygurca Devri: Yakın Uygurca Devri, Uygur Türkçesinin XIV. yüzyıldan 

XX. yüzyıla kadar olan devridir. Bu devir Uygur Türkçesinde Arap yazısıyla 

yazılmıĢ pek çok dil yadigârları ile birlikte XIV. ve XVI. yüzyıllar arasında eski 

Uygur yazısı ile yazılmıĢ metinler de görülmektedir. Bu devir dili “Çağatayca” 

olarak adlandırılmaktadır (Eckmann, 2005: 11-17).  
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Yeni Uygurca Devri: Yüzyıllar boyunca çok geniĢ bir sahaya yayılarak Uygur, 

Karahanlı ve Çağatay devletlerinin dili olan ve çeĢitli kültürel, tarihî devirleri 

yaĢayarak günümüze gelmiĢ olan ve “Doğu Türkçesi” olarak da anılan bu dil, Türk 

yazı dilinin en büyük dalının devamını teĢkil etmektedir (Çağatay, 1972: 52). Yeni 

Uygur Türkçesinin baĢlıca Güney (KaĢgar-Yarkent, Hoten-Keriye, Aksu ya da 

MaralbaĢı-KaraĢar) ve Kuzey (Kuça-Turfan-Hami “Çin‟de”, Tarançi “Kazakistan, 

Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan‟da”) diyalektleri olmak üzere pek çok 

diyalekti bulunmaktadır (Tekin ve Ölmez, 2003: 136). 

  

Yeni Uygur Türkçesi yazı dili Güney diyalektleri üzerine kurulmuĢtur. Uygur 

Türkçesi Çin‟de 1960‟a kadar Arap alfabesiyle, bu tarihten sonra on yıl kadar Latin 

asıllı yeni alfabe ile yazılmıĢtır. Kültür devriminden sonra ise 1983‟ten beri yine 

Arap alfabesi kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Tekin ve Ölmez, 2003: 137). 

 

Eski SSCB‟de konuĢulan Uygur Türkçesi ise 1930‟a kadar Arap alfabesiyle, 1930-

1947 yılları arasında Latin alfabesiyle yazılmıĢtır. Bu bölgedeki Uygur Türkçesi 

1947‟den beri Kiril alfabesiyle yazılmaktadır (Tekin ve Ölmez, 2003: 138). 

 

ag. Uygur Sanatı ve Mimarîsi 

Uygur Türklerinin en önemli sanatları, duvar resimleri olup bu resimlerde doğal 

boyalar kullanılmıĢtır. Resimle bazen doğrudan doğruya, düzleĢtirilmiĢ duvar üzerine 

bazen de yaĢ sıva üzerine uygulanmıĢtır. Bunun yanı sıra kendilerinden önceki 

Türkler gibi keten kumaĢlar üzerine yapıĢtırılan lake resim sanatı, alçı ile kaplanmıĢ 

tahta üzerine yapılan balmumu resim sanatı, kâğıt ve ipek üzerine tezhip sanatı, 

kenevir üstüne yapılan resim sanatı, kitap resimleri ve tahta baskı sanatlarıyla 

uğraĢmıĢlardır. Uygur Türklerinin duvar resimleri genellikle Mani ve Buda dinî 

metinleriyle ilgilidir. Uygurlar renk olarak parlak renkleri, bilhassa mavi ve kırmızı 

renkleri tercih etmiĢlerdir. Eski Uygur harabelerinde bulunan VIII. ve IX. yüzyıldan 

kalma Budist ve Maniheist duvar resimleri ile minyatürler Türk resminin bugüne 

kadar bilinen en eski örnekleridir. Özellikle Turfan harabelerinin duvarlarında 

resimlerle süslü mabetler vardır (BaĢbuğ ve BaĢbuğ, 2007: 62-66; Gömeç, 1997: 82).  
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Uygur Türklerinin heykel sanatıyla ilgili örnekleri Kuça, Hoten ve Akterek gibi 

Ģehirlerde bulunmuĢtur. Orta Asya heykel sanatında Gandara, Tohar, Köktürk, ilk 

Uygur ve Uygur üslupları olmak üzere beĢ üslup görülmektedir. BaĢlangıçta normal 

insan boyundaki heykeller giderek yerlerini on metreyi aĢan insanüstü heykellere 

bırakmıĢtır. Bunun baĢlangıcı Köktürklerdeki balbal heykellere dayanmaktadır. 

Kızıl‟da bulunan diz çökmüĢ halde, omzunda yük taĢıyan 47 cm. boyundaki alçı 

heykel, VIII. ve IX. yüzyıl Uygur heykel sanatı için karakteristik özellikler 

yansıtmaktadır (Gömeç, 1997: 81-82). 

 

Ġpekçiliğin de yaygın olduğu bölgede, halıcılık ve dokumacılık en önemli ve yaygın 

el sanatlarındandır (Türköz, 1998: 23). Ayrıca demircilik, bakırcılık, kuyumculuk, 

taĢçılık (onun devamı olan oymacılık), el örgüsü sanatı, dokumacılık (halıcılık) ve 

kunduracılık gibi geleneksel meslekler icra edilmektedir (Rahman, 1996: 33). 

Bununla birlikte; Turfan ve Hoten Ģehirlerinde çömlekçilik yaygın olan sanatlar 

arasındadır (Gömeç, 1997: 82).  

 

Uygur mimarî sanatı oldukça uzun bir geçmiĢe sahiptir. TaĢ devrinden baĢlayarak 

günümüze kadar geliĢerek devam etmiĢtir. Dunhuang'daki bin ev, Bay nahiyesindeki 

Kızıl bin ev, Kuçar‟daki Kımtıra, Sim-sim, Kızıl Kaga Ġslam öncesi Uygur 

mimarîsinin önemli ürünlerindendir. Ġslam döneminde ise minare, kümbet, büyük 

kapı, kubbe, kapı baĢı (iĢik baĢı) duvar oyması, baca ve sütunlar sivil mimarîde 

kendini göstermeye baĢlamaktadır. Misafirhane kapılarına, duvarlara, camilere, 

medreselere, piĢayvanlara, salonlara mürekkep ve renkli boyayla çeĢitli manzaralar 

ve çiçekler çizilmektedir (Rahman, 1996: 77-79). 

 

Uygur mimarîsinde boya (sir) ile çizilmiĢ, renkli motifler iĢlenmekle birlikte;  alçı ve 

ağaç oymacılığına daha çok önem verilmektedir. Alçı nakıĢlar mescit, kabir, kümbet, 

minare ve duvarlara oyma Ģeklinde iĢlenmiĢtir. Tuğlaları dizerek motif ortaya 

çıkarmak ve tuğlalara çiçek oyma sanatı Uygur mimarîsinin diğer bir özelliğidir. 

Lempe (çardak) ve merdivenlere üç, dört ve altı köĢeli tuğlaları dizmek suretiyle 

motifler iĢlenmektedir.  Uygurların evlerinin bahçesinde çiçek ve üzüm yetiĢtirme 

geleneği Uygur mimarî sanatına yansımıĢ olup bitki yaprakları, goncalar; badem, nar, 

üzüm gibi meyveler ve ibrik, çaydanlık gibi gereçler Uygur nakıĢlarında 
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kullanılmaktadır. Ayrıca halıcılık, dokumacılık, oymacılık, kuyumculuk ve bakırcılık 

gibi el sanatlarında da bu motif ve iĢlemler yaygın olarak kullanılmaktadır (Rahman, 

1996: 77-79). 

 

B. AraĢtırmanın Konusu, Amacı ve Yöntemi Hakkında 

MeĢrep; “ziyafet”, “keyif meclisi” ile “Ģölen” anlamına gelmektedir ve türkü, müzik, 

halk oyunları ile halkın örf ve adetlerinin birleĢtiği bir çeĢit eğlence Ģekli olarak 

Uygur Türkleri arasında yaĢatılmaktadır. Uygur Türkleri arasındaki meĢrep geleneği, 

bölge ve katılımcılara göre meĢrep çeĢitleri, meĢreplerde yer alan ussuller (halk 

dansları), oyunlar ve cezalar baĢta olmak üzere makamlar ve sözlü kültür ürünleri; 

meĢreplerin iĢlevi, yapısı, yaratım ve aktarım özellikleri çalıĢmamızın konusunu 

oluĢturmaktadır.  

 

Türk kültürünün özde bir olduğu, ancak mekân ve zamana bağlı olarak çeĢitlendiği 

bilinen bir durumdur. Uygur Türklerinin sosyal hayatında önemli yer tutan, millî ve 

dinî açıdan özel bir anlama sahip olan ve belli bir takvime bağlı olarak kutlanan 

Uygur halk meĢreplerinin tarihi oldukça eski dönemlere kadar uzanır. Müzik, Ģarkı 

ve dans gibi birçok unsuru içinde barındıran, on iki makam etrafında Ģekillenen ve 

geliĢen Uygur meĢrepleri, günümüzde de bütün güzelliğiyle icra edilmektedir. Bu 

noktada Türk dünyasındaki birçok eğlence ve geleneksel toplantılarla benzerlik 

gösteren Uygur meĢreplerinin bir bütün olarak ele alınıp incelenmesi, eski Türk 

kültürünün günümüzde köklü bir gelenek içinde nasıl korunduğunu, zamanla nelerin 

farklılaĢtığını ve müzik ile sosyal yaĢam arasındaki iliĢkiyi göstermektedir. Bu 

konuda Uygur Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile yazılmıĢ kaynaklar incelenmiĢtir.  

 

ÇalıĢmamızın amacı, UNESCO‟nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer 

alan Uygur meĢreplerinin yaratım, aktarım, içerik, Ģekil, yapı ve iĢlev özelliklerini 

tespit ve tahlil ederek kültürel mirasın korunması ve gelecek kuĢaklara aktarılması 

bağlamındaki yerini, önemini ve Anadolu‟daki benzer uygulamalarla iliĢkisini ortaya 

koymaktır.  

 

ÇalıĢmamızda öncelikle Çin‟de meĢrepler konusundaki yazılı kaynaklar tespit 

edilmiĢ ve Türkiye Türkçesine aktarılmıĢ, bu konudaki görseller ve sözlü kaynaklara 
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baĢvurulmuĢ; bu kapsamda metin merkezli ve bağlam merkezli kuramlardan 

yararlanılmıĢtır. 

 

C. AraĢtırma Konusu ile Ġlgili ÇalıĢmalar 

ca. Çin’de Yapılan ÇalıĢmalar 

Muhemet Osman, Mutellip Séyit, Mutellip Ġskender ve Ehmet Davut (1995) 

tarafından yazılan “Dolan MeĢrep Mukamliri” adlı iki ciltlik eserde, meĢrep ve 

makam kavramı Dolanlar bağlamında incelenmiĢ olup meĢrep ve makam iliĢkisi, 

müzik aletleri, meĢreplerde oynanan ussul, oyun ve cezalar, meĢhur makam ustaları 

ve makam metinlerine yer verilmiĢtir. 

 

“Uyğur Tiliniñ Ġzahlik Luğitinde” (1996) “meĢrep” kavramı; “Bir yerde toplanılarak 

yapılan müzik ve danslı eğlence.” Ģeklinde tanımlanırken meĢreplerin Uygur 

kültüründeki önemini belirten “Balañni mektepke ber, bolmisa meĢrepke ber.” 

(Balanı mektebe ver, olmazsa meĢrebe ver.) atasözüne yer verilmiĢtir. 

 

Abdukérim Rahman, Reveydulla Hemdulla ve ġérip HuĢtar (1996: 137-147) 

tarafından yazılan “Uygur Örp Adetliri” adlı eserin VIII. bölümü Uygurların bayram 

ve merasim adetlerine ayrılmıĢ olup bu bölümde karlık oyunu, otuz oğul meĢrebi, 

erik seylisi meĢrebi ve meĢrep oyunları incelenmiĢtir. 

 

Abdurehim Habibulla (2000: 443-455) tarafından kaleme alınan “Uygur 

Etnografiyisi” adlı eserin XIV. bölümü Uygur eğlence ve oyun kültürüne ayrılmıĢ 

olup bu bölümde meĢrep kavramı, meĢrep oyunları ve seyle baravet meĢrepleri ele 

alınmıĢtır. Ayrıca eserin muhtelif bölümlerinde Uygur müzik kültürü, buna bağlı 

olarak meĢreplerde oynanan ussuller ve Uygur müzik aletleri yer almaktadır. 

 

Ehmet Ġmin (2006) editörlüğünde yayımlanan “Uygur Helk Oyunliri” adlı eser, halk 

oyunları ve meĢrep oyunları olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Toplam 262 

oyun türü ele alınmıĢ olup on altı adet meĢrep oyunu tanıtılıp değerlendirilmiĢtir.  
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Enver Tursun Ependi (2007: 277-288) tarafından yazılan “Uygur Örp Adetliridin 

Örnekler” adlı eserin III. bölümünde meĢrep kültürü kısaca tanıtılmıĢ olup oğlak 

tartiĢ ve karlık meĢrebi üzerinde durulmuĢtur.  

 

Adil Muhemmet (2009) tarafından yazılan “KaĢkar Uygur Dolan Medeniyiti” adlı 

eserde meĢrep konusu ele alınmakla birlikte; makam, ussul, oyun ve ceza gibi 

meĢrep kültürüne paralel hususlar, Dolanlar bağlamında incelenip 

değerlendirilmiĢtir. 

 

Tömür Davamet (2009) editörlüğünde hazırlanan “Cungo Uygur MeĢrepleri” adlı 

eser; Kumul, Turfan, Toksun, Hoten, Yarkent, Mekit, KaĢgar, AtuĢ, Aktu, Kelpin, 

Aksu, Kuça, Lopnur ve Ġli bölgelerinde yaygın olarak yapılan meĢreplerden birer 

tanesini örnek olacak Ģekilde ve diyaloglar vasıtasıyla canlandırarak tanıtmıĢtır. Üç 

bölümden oluĢan eserin ikinci bölümünde Uygur meĢrepleri ile ilgili çeĢitli yazarlar 

tarafından kaleme alınmıĢ altı makale yer almaktadır. Üçüncü ve son bölüm meĢrep 

kültürünü tanıtan resimlere ayrılmıĢtır. 

 

Abdukérim Rahman (2009: 250-312) tarafından hazırlanan “Azizane KeĢker” adlı 

eserin I. cildinin üçüncü bölümünde Uygur müzik kültürü ve tarihçesinden hareketle 

Uygur on iki makamı, KaĢgar bölgesinde icra edilen ussuller (halk dansları), nahĢalar 

(Ģarkılar, türküler) ve meĢrep ussulleri kısaca tanıtılıp değerlendirilmiĢtir. 

 

Rahile Davut ve Yasin Muhpul tarafından “Uygur MeĢrep Medeniyeti” adıyla 

kaleme alınan dört ciltlik çalıĢmada meĢrepler, icra edildikleri bölgeler bağlamında 

ele alınıp değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın I. cildi (2011a)  Kumul ve Turfan 

bölgesinde icra edilen meĢrepler, icra ortamları, özellikleri, katılımcıları, meĢrep 

mekânı ve zamanı gibi hususlar; bahsi geçen bölgelerde yaygın olarak yapılan 

meĢrepler üzerinden ele alınmıĢ olup beĢ Ģehir meĢrebi, kök meĢrep ve bahar meĢrebi 

Kumul bölgesi meĢrepleri içerisinde; karlık meĢrebi, mélis meĢrebi, kéyt meĢrebi ve 

hucra meĢrebi Turfan bölgesi meĢrepleri içerisinde ele alınmıĢtır. 
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II. ciltte (2011b)  , Ġli bölgesinde yaygın olarak yapılan otuz oğul meĢrebi, Lopnur 

bölgesi ve gülhan meĢrebi, toy meĢrebi; Kelpin bölgesinde sıklıkla yapılan toy 

meĢrebi, baravet meĢrebi, erik seylisi meĢrebi ve kavun seylisi meĢrebi incelenmiĢtir.  

 

ÇalıĢmanın III. cildi (2011c); heyt-bayram meĢrebi, toy meĢrebi, kütüveliĢ meĢrebi, 

katari (sıra) meĢrep, teklif meĢrebi, namakulluk (özür dileme) meĢrebi, ceza meĢrebi, 

derdmenler (dertliler) meĢrebi, adavetni yuyuĢ (barıĢma) meĢrebi, karlık meĢrebi, 

sağadi (sarardı) meĢrebi ve bağ meĢrebini içine alan Dolan meĢreplerini; AtuĢ 

bölgesi baravet meĢrebi, otuz oğul meĢrebi, kızıl gül meĢrebi, oğlak meĢrebi, toy 

meĢrebi ve mihman meĢreplerinin icra edildiği KaĢgar meĢreplerini ve Kaçun 

meĢrebini kapsamaktadır. 

 

IV. cilt (2011d); TaĢmilik ve Hoten meĢreplerinden oluĢmakta olup toy meĢrebi, 

cuvan toy meĢrebi, ev meĢrebi, bağ meĢrebi, sarahetme meĢrebi, közlege (bağ evi) 

meĢrebi ve seyle (gezinti Ģenlik) meĢrepleri Hoten bölgesi bağlamında ele alınmıĢtır. 

 

Abdukérim Rahman ve Adil Muhemmet (2012: 381-399) tarafından hazırlanan 

“KeĢker Uygur Folklor Medeniyiti” adlı eserin son bölümünde Uygur meĢrepleri, 

Uygur on iki makamı, Uygur ussul kültürü ve Uygur müzik aletleri genel hatlarıyla 

tanıtılıp değerlendirilmiĢtir. 

 

Rahile Davut ve Hélimgül Abliz (2015) tarafından yazılan ve sekiz bölümden oluĢan 

“Uygur MeĢrepliri Hekkide Omumiy Bayan” adlı eser Uygur meĢreplerinin tarihi, 

türleri, özellikleri kuralları, yöneticileri hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca 

meĢreplerin iliĢkili olduğu makam, ussul ve nahĢa gibi sanat ürünleri ayrı bir bölüm 

halinde ele alınmıĢtır. Yine meĢrep oyunları ve cezaları, meĢreplerde kullanılan 

müzik aletleri tanıtılıp değerlendirilmiĢtir. 

 

Abducélil Abduréhim (2001: 58-61) tarafından yazılan “Uygur Ussul Maaripidiki 

Héssiyat Mesilisi Toğrisida Oyliganlirim” baĢlıklı makalede ussul kavramı ve 

sanatla iliĢkisi ele alınmakla birlikte; ussul kültürünün milli kimlik taĢıması sebebiyle 

yozlaĢmaması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca usullerin iĢlevi ve sosyo-
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kültürel yaĢama dair sembolize ettiği unsurlar “çekitme” ussulünden hareketle 

açıklanmakta ve ussul eğitiminin nasıl olması gerektiği tartıĢılmaktadır. 

 

Ulpiye Abliz (2002: 88-92) tarafından kaleme alınan “Ussul ve Ussul Ġcadiyiti 

Toğrisida” baĢlıklı makalede Uygur Türklerinde ussul kültürü ve tarihî geçmiĢi, 

bölgede kaya ve taĢ resimlerine iĢlenen ussul figürleri incelenip Uygur Türklerinde 

informal ve formal Ģekilde verilen ussul eğitimi değerlendirilmektedir. 

 

Éhsan Erkin Hékimof (2003: 79-81) tarafından yazılan “Tarim Bostanlikidiki Helk 

Ussul Seniti Toğrisida Omumiy Bayan” baĢlıklı makalede Tarım bölgesinin coğrafî 

konumu, nüfusu ve kültürel yapısı hakkında bilgi verilip bölgedeki ussul sanatı genel 

hatlarıyla ele alınmaktadır. 

 

Tursun Muhemmed Savut (2003: 121-125) tarafından yazılan “Uygurlarnin Kedimki 

Dramiçiliki Toğrisida Kiskiçe ÇüĢençe” baĢlıklı makalede Uygur Türklerinde ussul 

kültürü içerisinde yer alan teatral sunumların tarihî geçmiĢi, özellikleri, kostümlü-

kostümsüz icra edilen ussuller, (çaç taĢlaĢ, Ģir, gül panus, sumuz usulleri, 

meddahlık…) kaya ve taĢlar üzerine iĢlenmiĢ resimlerden hareketle ele alınmaktadır. 

 

RoĢengül Nurmuhemmed (2004: 79-82) tarafından yazılan “Mehellivi Kiçik MeĢrep 

Edebiy Oyunlirida Hecviy Tüs” baĢlıklı makalede meĢrep kavramı ve mahalle 

meĢreplerinin (küçük meĢrepler) özellikleri, bu meĢreplerde oynanan oyunlardaki 

eleĢtirel bakıĢ açısı sopi (sufi) oyunundan hareketle ele alınmaktadır. Bu oyunlarda 

ahlakî değerlerin, iyi kötü çatıĢmasının edebî bir Ģekilde nasıl iĢlendiği 

değerlendirilmektedir. 

 

Ablimit Kurban (2004: 41-46) tarafından yazılan “Turpan Helk Ussuli Nazirkom 

Toğrisida” baĢlıklı makalede mahallî ve geleneksel mahiyette olan nazirkom 

ussulünün tarihî geçmiĢi, nazirkom kelimesinin etimolojisi, toplu halde 

gerçekleĢtirilen törenlerdeki önemi, ussul figürlerinin sembolize ettiği imgeler; 

komedi, taklit unsurları, icracı sayısı; mağara, kaya ve taĢ resimlerine nasıl iĢlendiği 

ve ussulün bölümleri üzerinde durulmaktadır. 
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Abdukérem Abdurahim (2004: 54-59) tarafından yazılan “Turpan Helk NahĢiliri 

Toğrisida Bilidiganlirim” baĢlıklı makalede araĢtırmacının Turfan‟ın Karagoca 

nahiyesinden derlediği “zémin” adlı nahĢanın hikâyesi, tarihi gerçeklikle iliĢkisi ve 

sözlü kültür ürünlerine tesiri ele alınmaktadır. 

 

Muhtar Mamut Muhemmidi (2004: 87-106) tarafından yazılan ve iki bölümden 

oluĢan “Héytgah ve Sama Ussuli” baĢlıklı makalenin I. bölümünde; Heyetgah 

Camisi, caminin tarihî geçmiĢi ve önemi, cami hakkında anlatılan efsaneler, mimarîsi 

ve sema ussulü için önemi ele alınırken II. bölümünde; sema ussulü, bu ussulün diğer 

ussüllerden farkı, itikadî yönü, tarihî önemi, icra zamanı ve mekânı, icracı sayısı, 

ussul icrasında kullanılan müzik aletleri, sema ussulü türleri, ussul figürlerinin 

sembolize ettiği unsurlar ve on üç ana sema figürü ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

 

Ġbrahim Hemdulla‟nın (2005: 37-39) kaleme aldığı “Turpan Gucra MeĢrebi” baĢlıklı 

makalede gucra meĢrebinin mahiyeti, amacı, iĢlevi, önemi; meĢrep katılımcılarının 

özellikleri; meĢrep mekânı ve zamanı; meĢrepte kullanılan müzik aletleri; meĢrep 

içerisinde yer alan sözlü kültür ürünleri ve meĢrebin nasıl yapıldığı ana hatlarıyla ele 

alınmaktadır. 

 

Vahap Gopur (2005: 11-13) tarafından kaleme alınan “MeĢrep Sorunniñ TeĢkilliniĢ 

ġekli Toğrisida” baĢlıklı makalede meĢrep nağmelerinin on iki makam içerisindeki 

yeri ve özellikleri ele alınmıĢtır. Ayrıca meĢreplerin düzeni; katılımcılar, mekân, 

zaman, kıyafet, müzik ve kurallar bağlamında açıklanmıĢtır. 

 

Atike Zemiri (2005: 78-80) tarafından yazılan “Uygur Helk Senitiniñ Mektipi 

MeĢrep Yéñi Hayatiy Küçke Tolsun” baĢlıklı makalede yazarın 1957 yılında Mékit 

nahiyesine bir grup araĢtırmacı ile yaptığı araĢtırma gezisinde katıldığı meĢrebe dâir 

gözlemlerine yer verilmiĢtir. Yazar, Dolan meĢreplerinin yiğitbaĢının icâzeti ile 

baĢladığını ve tef, rebap, gécek gibi müzik aletleri eĢliğinde çalınan mukaddime, 

çekitme, senem, senikes, sirilma ve hatime olmak üzere dört ana bölümden 

oluĢtuğunu tespit etmiĢtir. Ayrıca Dolan ussullerinin önemi ve kendine özgü 

özelliklerini açıklamıĢtır. MeĢreplerin bir sanat mektebi ve beĢiği olduğunu ifade 
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eden yazar, meĢrepler içerisinde yer alan nahĢa, müzik, ussul ve kızıkçılık
3
 gibi 

unsurların gelenek bağlamındaki yerini değerlendirmiĢtir. 1984 yılında çeĢitli 

bölgelerde katıldığı araĢtırma gezilerinde ise 910‟dan fazla ussul çeĢidinin tespit 

edildiğini ifade etmektedir. 

 

Mutellip Séyit (2006: 90-95) tarafından yazılan “Dolan MeĢripiniñ ġekilliniĢ 

Alahidiliki” baĢlıklı makalede Dolan meĢreplerinin yönetim ve düzeninden sorumlu 

kiĢilerin (yiğitbaĢı, meĢrep beyi, mirĢap beyi, mirvaz, köl beyi, makamcı, ussulcü, 

kızıkçı, beyit-koĢakçı) görevleri, taĢıması gereken özellikleri ve meĢhur meĢrep 

yöneticileri ele alınmaktadır. Aynı zamanda eğlendirme iĢlevini de yerine getiren 

ceza oyunlarının nasıl icra edildiği ve kuralları ve ceza icrâsı bağlamında ele alınan 

namakulluk (özür dileme) meĢrebinin mahiyeti açıklanmaktadır. 

 

Yalkun Rozi (2006: 26-30) tarafından yazılan “Biz Kandaklarçe NahĢa Ussul Milliti 

Dep Atilip Kalduk” baĢlıklı makalede Uygur Türklerinin ulusal ve evrensel 

bağlamda sadece nahĢa, ussul ve eğlence kültürüyle tanıtılması eleĢtirilmektedir. 

Uygur Türklerinin tarihinde ve günümüzde tanıtılması gereken birçok unsur 

bulunurken evrensel vizyonun tek yönlü oluĢturulmaması gerektiğine dikkat çeken 

Rozi, durumu “Ussul bizim baylikimiz; emma barlikimiz emes.” (Ussul bizim 

zenginliğimiz; ama her Ģeyimiz, varlığımız değil.) cümlesiyle değerlendirmektedir. 

 

Emet Célil ve Keyser Emet (2006: 52-55) tarafından kaleme alınan “Karlik TaĢlaĢ 

MeĢripi” baĢlıklı makalede karlık meĢrebinin mahiyeti, yapıldığı zaman ve mekânı, 

meĢrebin baĢlangıcında önemli bir yere sahip olan karlık beyitleri, meĢrep içerisinde 

oynanan pota (kuĢak) ussulü, meĢrep oyunları ve çocuk oyunları ele alınıp bu 

meĢrebin kültürel miras bağlamında önemine dikkat çekilmektedir. 

 

Nicat Niyazhoca (2006: 41-44) tarafından yazılan “MeĢrep ve Téléviziye Ékrani” 

baĢlıklı makalede meĢreplerin sosyal hayattaki yeri, önemi ve iĢlevi ele alınıp 

nesilden nesle aktarılan bu kültürel miras ürününün, tıpkı Uygur on iki makamı gibi 

                                                 
3
 Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğünde “kızıkçı” kelimesi  “soytarı” (Necip, 2008: 240) Ģeklinde 

açıklanmakta olup Uygur meĢreplerinde çeĢitli söz oyunları ve komik öğeler vasıtasıyla eğlenceyi 

artıran komedyenlerdir. Nitekim “kızık” kelimesi Uygur Türkçesinde “harareti, derecesi yüksek” 

(UTĠL, 1994: 406)  anlamına gelmektedir. 
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yurtiçinde ve dıĢında tanıtılması zorunluluğu dile getirilmektedir. Ayrıca Batı 

kültürünün geleneksel değerleri unutturmaya baĢlaması sebebiyle medya araçlarının, 

özellikle televizyonun, etkili bir Ģekilde kullanılması gerektiği ifade edilmektedir. 

2002 yılından beri yayınlanan meĢrep programlarının unutulmaya yüz tutan 

gelenekleri canlandırıp hatırlatması sebebiyle bu programların geleneksel bağlamda 

modernize edilip evrensele taĢınması ihtiyacının ortaya çıktığı vurgulanmaktadır. 

 

Vahap Gopur (2007: 52-57) tarafından yazılan “Uygur On Ġkki Mukamidiki MeĢrep 

Oyunlirida Ġstétik Terbiyinin Tutkan Orni Üstide Mulahize” baĢlıklı makalede 

Dolan, Kumul ve Kuça meĢrep oyunlarından hareketle makamlar eĢliğinde oynanan 

meĢrep oyunlarındaki eğitici iĢlev üzerinde durulmaktadır. Estetik ruh ve sanatsal 

söyleyiĢin sadece klasik makamlarda değil halk makamlarında da bulunduğunu ifade 

eden Gopur, çalıĢmasında makamlar eĢliğinde icra edilen meĢrep oyunlarındaki 

ürünleri ele almaktadır. MeĢrep oyunlarının sanatsal bir form içinde halkı 

eğlendirirken eğittiğine ve meĢreplerde verilen cezaların dahi örtük iĢlevinin gençleri 

terbiye edip eğitmek olduğuna dikkat çekmektedir. 

 

Rizvangül Ababekri (2007: 65-68) tarafından yazılan “Klassiklirimiz Neziridiki 

Ussul Seniti” baĢlıklı makalede Uygur Türklerinde ussul kültürü ve tarihi hakkında 

bilgi verilmektedir. Ayrıca XVIII. yüzyıl Ģâirlerinden Futuhî‟nin ussul hakkındaki 

beyitlerinden hareketle ussulün kültürel miras bağlamında yeri ve önemi 

açıklanmakta, ussul sanatının geliĢtirilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. 

 

Meryemgül Ġsmayil (2007: 33-36) tarafından yazılan “Kumul Kikas
4
 Béyitliri 

Toğrisida” baĢlıklı makalede Kumul meĢreplerinde önemli bir yere sahip olan kıkas 

beyitleri ve kıkasçıların iĢlevi ve önemine dikkat çekilip örnek kıkas beyitleri ele 

alınmaktadır. 

 

Emet Célil (2008: 55-58) tarafından kaleme alınan “Çokanlar Milis OlturuĢi 

Toğrisida” baĢlıklı makalede milis olturuĢunun mahiyeti, amacı ve iĢlevine açıklık 

                                                 
4
 “Kikas” kelimesi Uygur Türkçesinde “yaygara, gürültü” anlamına gelip (Necip, 2008: 234) 

meĢreplerde, gülmeceyi esas alan çeĢitli söz oyunları ve teatral sunumlar vasıtasıyla “kıkasçılık” 

(komedyenlik) yapılmaktadır. 
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getirilmektedir. Ayrıca bu meĢrebi diğer meĢreplerden ayıran özellikler ve sebepleri, 

meĢrebin tarihî geçmiĢi ve meĢrep hakkında anlatılan efsanelere yer verilmektedir. 

 

Ġbrahim Hemdulla (2008: 82-88) tarafından yazılan “Turpan Kéyt MeĢrebi 

Toğrisida” baĢlıklı makalede kéyt meĢrebinin mahiyeti, toplum yaĢamındaki eğitici 

ve eğlendirici fonksiyonu değerlendirilmektedir. Ayrıca meĢrep yöneticileri (padiĢah, 

sağ vezir, sol vezir, kadı, müftü, engizge, pazar beyi, selam beyi, çaycı) ve bu 

yöneticilerin kéyt meĢrebinde üstlendikleri görev ve sorumluluklar; meĢrep 

katılımcılarının taĢıması gereken özellikler; meĢrep mekânı, özellikleri ve meĢrep 

meydanının düzeni açıklanmaktadır. MeĢreplerde verilen cezalar, (özür diletme, çilan 

tokmakla vurma, eĢeğe ters bindirme, yüzünü boyama, çeĢitli hayvan taklitleri 

yaptırma, meĢrepten çıkarma…) bu cezaların hangi durumlarda verildiği ve nasıl icra 

edildiği ele alınmaktadır. 

 

Risalet Abdurahman (2008: 40-43) tarafından yazılan “Uygur MeĢrepliri ve Uniñ 

Ehemiyiti Toğrisida” baĢlıklı makalede meĢreplerin sosyo-kültürel hayattaki rolü 

“Balañni mektepke ber, ya bolmisa meĢrepke ber.” (Balanı mektebe ver, olmazsa 

meĢrebe ver.) Ģeklinde Uygur Türkleri arasında yaygın olan kalıp ifadeden hareketle 

ele alınmıĢtır. Yaygın meĢrep türlerinden olan novruz (nevruz) meĢrebi, toy meĢrebi, 

cuvan toy meĢrebi, közlege (bağ evi) meĢrebi, kök meĢrep, otuz oğul meĢrebi ve 

topuk meĢrebinin özellikleri ve sosyal yaĢamdaki önemi açıklanmıĢtır. 

 

Ekrem Hesen (2008: 38-42) tarafından yazılan “Lükçün Uygurlirinin Enenivi Toy 

Aditi ve Toy NahĢa Muziklirinin Alahidiligi” baĢlıklı makalede Lükçün bölgesi 

toyları ile toy nahĢa ve müziklerinin toyun icrası sırasındaki iĢlevi ele alınıp toyların 

içerisinde düzenlenen toy meĢrebi ve melis (toplanma) meĢrebi üzerinde 

durulmaktadır. 

 

Emet Célil (2009: 64-71) tarafından yazılan “DüĢep MeĢripi Toğrisida ĠzdiniĢ” 

baĢlıklı makalede Celil‟in 1983 yılında Tömürti Ģehrinde yaptığı saha 

araĢtırmasındaki gözlemlerinden hareketle düĢep meĢrebi ele alınmaktadır. 

ÇalıĢmada düĢep meĢrebinin hazırlık süreci, meĢrep düzeni, giyim kuĢam Ģekilleri, 

yemek türleri, sözlü kültür ürünleri, meĢrep oyunları ve ussüller genel hatlarıyla 
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açıklanmakla birlikte; düĢep çiçeği ve hazırlanıĢı, “düĢep” kelimesinin etimolojisinin 

meĢrep ile iliĢkisi ve düĢep çiçeğinin sembolize ettiği anlamlara yer verilmektedir. 

 

Kamil Rehim (2010: 28-30) tarafından yazılan “Cuvan Toy MeĢripide Nurlanğan 

Aile Maarip Rohi” baĢlıklı makalede cuvan toy meĢrebi hakkında bilgi verilerek 

meĢrep sırasında annenin müstakbel “cuvan” kızına verdiği geleneksel nasihat 

cümlesinden hareketle genelde tüm meĢrep türlerinin özelde ise cuvan toy 

meĢrebinin öğretici mahiyeti ele alınmaktadır. Cuvan toy meĢrebi, müstakbel anneyi 

anneliğe hazırlayan bir ritüel olarak değerlendirilmektedir. Bu meĢrebin sadece 

eğlence amacıyla yapılmadığı dile getirilip meĢrebin estetik ve didaktik rolüne dikkat 

çekilmektedir. 

 

Emet Célil (2010: 42-46) tarafından yazılan “Nom Helkinin Bahar MeĢripi 

Toğrisida” baĢlıklı makalede Kumul‟un Aratürk nahiyesine bağlı bir köy olan Nom 

bölgesinde yapılan bahar meĢrebi ele alınıp bu meĢrebin baĢlangıcı mahiyetinde olan 

karlık meĢrebi, meĢrepte kullanılan müzik aletleri, yapılan yemekler (buğday 

ündürmisi), sözlü kültür ürünleri (koĢak, nahĢa, beyit), giyim-kuĢam, gençlerin ve 

çocukların oynadığı oyunlar, ussuller (at ussulü, pire ve teke ussulü), bahar meĢrebi 

ile nevruzun iliĢkisi ve bu meĢrebin örtük iĢlevi açıklanmaktadır. 

 

Fañ Yi (2010: 11-16) tarafından yazılan “TaĢérik Yézisidiki Uygur Helk NahĢa 

Ussullirinin Ġctimaiy Medeniyet Tesiri ve Roli” baĢlıklı makalede Toksu nahiyesinin 

TaĢérik köyünde yapılan meĢreplerde icra edilen mahallî nahĢa ve ussullerin 

sembolize ettiği sosyo-kültürel imgeler ve bu ussul ve nahĢaların bireylerin 

eğitimindeki iĢlevi ele alınmaktadır. 

 

cb. Türkiye’de Yapılan ÇalıĢmalar 

Bugüne kadar Türkiye‟de bu konuda birkaç çalıĢmaya yer verilmiĢtir.  

Adem Öger, “Uygur Türklerinde Törenler ve Bayramlar” adlı çalıĢmasının bir 

bölümünde meĢrep geleneğine yer vermiĢtir (2013: 154-186).  
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Konu ile ilgili bir diğer çalıĢma AbdülĢekür Turdi tarafından II. Milletlerarası Türk 

Folklor Kongresi‟nde “Halkın Sanat Okulu Uygur MeĢrepleri” adıyla sunulan 

tebliğdir (1982: 559-585).  

 

Adem Öger (2014: 71-88) tarafından yazılan “Uygur Kök MeĢrebi Üzerine Bir 

Değerlendirme” baĢlıklı makalede meĢrep kavramı ele alındıktan sonra “kök 

meĢrebi” incelenmiĢtir. 

 

Wusiman Tuerde‟nin (2014: 99-102) “Ġli Bölgesindeki Ottuz Oğul MeĢrebinin 

Mahalli Özellikleri Üzerine” baĢlıklı çalıĢması, Memtili Tehir‟in makalesinin 

Türkiye Türkçesine aktarımı olup otuz oğul meĢrebi ve özellikleri ele alınmıĢtır. 

 

Alimcan Ġnayet‟in (2007: 365-382) “Uygur On Ġki Makamı ve Edebiyatı” baĢlıklı 

makalesinde makam kavramı ve Uygur on iki makamı tanıtılıp değerlendirildikten 

sonra makam ve edebiyat iliĢkisi ele alınmıĢtır. 

 

Mustafa Arslan ve Adem Öger (2008: 9-16) tarafından yazılan “Uygur Türklerinde 

Bazı Çalgılar ve Çin Kültürüne Etkisi” baĢlıklı makalede Uygur meĢreplerinde 

kullanılan Uygur çalgıları ve özellikleri tanıtılıp değerlendirildikten sonra Uygur 

Türklerinden Çinlilere geçen çalgılar ve özellikleri ele alınmıĢtır. 

 

Ayinuer Taxtiemuer (2009) tarafından “Uygur Türklerinde On Ġki Mukam Sanatı” 

adıyla hazırlanan yüksek lisans tezinde Uygur Türklerinde makam kavramı, on iki 

makam ve özellikleri ele alınıp Uygur müzik terminolojisine ayrılan bölümde Uygur 

müzik kültürü ve müzik terimleri tanıtılıp değerlendirilmektedir.  

 

Alimcan Ġnayet (2014: 37-44) tarafından yazılan “On Ġki Makam Adı Üzerine” 

baĢlıklı makalede Uygur on iki makamının adlandırılması değerlendirilerek “12” 

sayısının kültürel kod ve kökleri incelenmektedir.  

 

Nuri Mahmut (2015: 41-45) “Uygur Türklerinde GeçmiĢten Günümüze Hafız ve 

Sazendeler” baĢlıklı makalesinde Uygur Türkleri arasındaki hafızlık ve sazendelelik 
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geleneğinin makam kültürünün oluĢturulma, geliĢtirilme ve aktarılma sürecindeki 

rolü incelenmiĢtir. 

 

Ġsmail Hakkı Gerçek (2013) “Uygur Klasik Türk Halk Müziğindeki On Ġki Makamın 

Geleneksel Türk Müziğindeki KarĢılıkları Üzerine Bir AraĢtırma” adlı doktora 

tezinde Uygur on iki makamı ve özellikleri tanıtılıp değerlendirildikten sonra 

Geleneksel Türk Müziğindeki makam, dizi ve ritim yapıları ile iliĢkisi incelenmiĢtir. 

 

cc. Diğer Ülkelerde Yapılan ÇalıĢmalar 

Nathan Light (1998) tarafından hazırlanan “Slippery Paths: The Performance and 

Conanization of Turkic Literature and Uyghur Muqam Song in Islam and 

Modernity” adlı doktora tezinde Türk edebiyat tarihinden hareketle Uygur on iki 

makamını besleyen unsurlar ve makam metinlerinin sosyo-kültürel unsurlarla 

bağlantısı, makam metinlerini derleme çalıĢmaları ve makam icrası ele alınmıĢtır.  

 

James A. Millward (2005: 9-15) tarafından yazılan “Uyghur Art Music and the 

Ambiguities of Chinese Silk Roadism in Xinjiang”  baĢlıklı makalede Çinli ve Uygur 

araĢtırmacılar tarafından Uygur on iki makamının sistematikleĢtirilmesi, derlenmesi 

ve yeniden inĢası süreci ele alınmıĢ olup “makam” kavramı, kökeni ve on iki 

makamın sayısı ve adlandırılmasındaki farklı görüĢlere yer verilmiĢ; Çin‟in on iki 

makam üzerindeki politikası değerlendirilmiĢtir. 

 

Dilber Kahraman Thwaites (2005: 22-25) tarafından yazılan “An Uyghur Meshrep 

Dichotomy” baĢlıklı çalıĢmada meĢrep geleneğinin uygulanmasındaki güçlükler ve 

bu konudaki farklı bakıĢ açıları ele alınmaktadır. 

 

Nathan Light (2006: 335-348) tarafından yapılan “Uyghur Folklore” adlı çalıĢmada 

Uygur müzik ve dans kültürüne ayrılan bölümde Uygur on iki makamı ve Uygur halk 

dansları hakkında bilgi verilip tanıtılmaktadır. 

 

Chuen Fung Wong (2006) tarafından hazırlanan “Peripheral Sentiments: 

Encountering Uyghur Music in Urumchi” adlı doktora tezinde Uygur Türklerinin 

müzik kültürü Urumçi bölgesinden hareketle ele alınıp Uygur on iki makamı, 
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bölümleri, makam icracıları, Uygur ussulleri (halk dansı) ve Uygur müzik aletleri 

tanıtılmaktadır. Ayrıca meĢreplerin televizyon programı olarak yayınlanması Uygur 

popüler müzik endüstrisi bağlamında değerlendirilmektedir. 

 

Rachel Harris (2008) tarafından yazılan “The Making of a Musical Canon in Chinese 

Central Asia: The Uyghur Twelve Muqam” adlı eserde Uygur on iki makamı tanıtılıp 

değerlendirilmiĢtir. Uygur Türkçesi ve Çince yazılmıĢ kaynaklardan hareketle 

müzisyen ve müzikologlarla yapılan röportajlara yer verilmiĢ olup bir müzik 

repertuarı olarak tanımlanan Uygur on iki makamı ile ilgili son yıllarda yapılan 

çalıĢmalar bir araya getirilmiĢtir. 

 

Chuen-Fung Wong (2009: 241-253) tarafından yazılan “The Value of Missing Tunes: 

Scholarship on Uyghur Minority Music in Northwest China” baĢlıklı makalede 

Çin‟in Turdi Ahun ile birlikte Uygur on iki makamını derleme ve sistematikleĢtirme 

çalıĢmaları değerlendirilmiĢ; bu çalıĢmaların amacının Çin‟in Tang Hanedanlığı 

dönemindeki saray müziği (court music) ile iliĢkisini ortaya koymak olduğuna dikkat 

çekilmiĢtir. 

 

Yine Chuen-Fung Wong (2013: 98-118) tarafından kaleme alınan “Singing Muqam 

in Uyghur Pop: Minority Modernity and Popular Music in China” baĢlıklı makalede 

Uygur makamlarının Uygur pop müziği içerisinde yer bulması ele alınmakla birlikte; 

Uygur meĢreplerinin sahne sanatına dönüĢmesi, araĢtırmacının gözlemlediği ve 

Uygur sanatçılar tarafından icra edilen bir sahne performansından hareketle 

incelenmektedir. 

 

Gulnara Yusupovna Saitova, Toygan Ospankyzy Izim ve Alexandra Sergeevna 

Tskhay (2014: 489-501) tarafından yazılan “Phenomenon of dancing culture of the 

Uighur people” baĢlıklı makalede Uygur Türklerinin tarihi dönemlerinden hareketle 

dans kültürü ele alınıp ġamanizm, Budizm ve Ġslamiyetin Uygur dans kültürüne 

etkisi incelenmekte ve halk dansları ile Uygur makamlarının iliĢkisi kurulmaktadır. 

 

Xiaofei Han, Xiaoting Han ve Guanqiao Yin (2014: 187-190) tarafından yapılan  

“The Meshrep from a Garden in Hanbin County, Yining City of China” baĢlıklı 
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çalıĢmada meĢrep kavramı, meĢrep düzeni, icrası, meĢrep oyunları, meĢrep ile 

makam iliĢkisi tanıtılıp değerlendirilmektedir. 

 

Routledge Handbook of Asian Theatre adıyla Siyuan Liu editörlüğünde hazırlanan 

kitabın “Dance in Traditional Asian Theatre” baĢlığını taĢıyan ve Ronald Gilliam 

(2016: 107-109) tarafından yazılan Uygur Türklerine ait bölümünde meĢrep kavramı 

ve kültürü tanıtılırken meĢreplerin 2010 yılında UNESCO‟nun Somut Olmayan 

Kültürel Miras Listesine dâhil edildiğine dikkat çekilmektedir. 



 

 

 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

UYGUR MEġREPLERĠ VE GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

1.1. MeĢrep Kavramı 

MeĢrep; “ziyafet”, “keyif meclisi” ile “Ģölen” anlamına gelmekte olup (Necip, 2008: 

269) “insanların bir araya gelerek yaptığı müzik ve danslı toplantı” olarak 

tanımlanmaktadır (UTĠL, 1995: 128). “Müzik, halk oyunları ile halkın örf ve 

adetlerinin birleĢtiği bir çeĢit eğlence Ģekli” (Turdi, 1982: 560) olarak Uygur 

Türklerinin sosyal hayatında önemli yer tutan, millî ve dinî açıdan özel bir anlama 

sahip olan ve belli bir takvime bağlı olarak kutlanan Uygur meĢrepleri; Ģarkı, dans, 

müzik ve çeĢitli komik unsurlar ihtiva eden oyunlardan müteĢekkil, belirli kural ve 

kaideleri olan eğlenme ve eğitim iĢlevlerini yerine getiren kültürel etkinliklerdir 

(Davut ve Abliz, 2015: 1-2).  

 

MeĢreplerin ortaya çıkıĢı, Uygur halk kültürü ile yakından iliĢkili olup Uygurların 

tarih boyunca sahip olduğu coğrafi Ģartlar, sosyo-kültürel yaĢam, estetik anlayıĢ ve 

millî kimlik felsefesi bu iliĢkiyi olgunlaĢtırmıĢtır. Bununla birlikte geçmiĢten itibaren 

toplu halde yapılan kutlamalar ve Ģölenler meĢrep kültürünün temellerinin 

atılmasında etkili olmuĢtur. Bu sebeple Uygur Ġslamiyet öncesi inanç sistemlerinin 

(Totemizm, Animizm ve ġamanizm) ve dini törenlerin, zafer ve av kutlamalarının 

meĢrep kültürünün ilk Ģekli olduğunu söylemek mümkündür (Davut ve Abliz, 2015: 

17- 22; Muhemmet, 2009: 129). 

 

1.2. MeĢreplerin Tarihçesi 

Tarihi oldukça eski dönemlere kadar uzanan ve üçüncü bölümü meĢrep adıyla anılan 

on iki makam etrafında Ģekillenen ve geliĢen Uygur meĢreplerinin tarihine dair en 

eski bilgiler kaya-taĢ resimlerinde bulunmaktadır. Bu resimlerde usuller (halk 
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dansları), tek kiĢilik, kostümlü ve taklide dayalı olarak tasvir edilmiĢ olup ilkel sanat 

ve tasavvurdan ayrı düĢünülemeyecek olan meĢreplerin kökeninin avcı-toplayıcı 

dönemlere kadar uzandığını söylemek mümkündür (Savut, 2003: 121; Muhemmet, 

2009: 120-125; Davut ve Abliz, 2015: 1-5). Hoten Yotkan harabesinde bulunan ve I. 

yüzyıla ait olan kabartma ussul tasvirinde meĢrep eğlencelerinin önemli bir parçası 

olan müzisyenler (ney, tef, berbap ve baliman) ve maymun kılığına girmiĢ çalgıcı ve 

kızıkçılar iĢlenmiĢtir. Yine Japonya‟nın Tokyo müzesinde bulunan ve Kuça‟dan 

çıkarılan lahitin üzerinde tek kiĢilik ve toplu olarak oynanan ussul figürleri kabartma 

olarak iĢlenmiĢtir (Davut ve Abliz, 2015, 1-5). Mölçer bölgesinde bulunan Kuruktağ 

kayalarında da çeĢitli Ģekillerde iĢlenmiĢ ussul figürleri bulunmaktadır (Abliz, 2002: 

88). V-VI. yüzyıla ait ġincan Minöylerinde (Binev)
5
 de bu tip tasvirler bulunup kadın 

erkek birlikte çalgı çalıp Ģarkı söylerken resmedilmiĢtir. Turfan Bezeklik Minöy 25. 

gar (oda) ve Kuça Kumtur Minöy 30. gar (odada) buna benzer tasvirler 

bulunmaktadır. Heredot tarihinde de Ġskender Zülkarneyn‟in halkına “melis” adı 

verilen görkemli bir meĢrep düzenlediği yer almaktadır. Nitekim melis meĢrebi 

günümüzde dahi yapılmaya devam edilmektedir (Turdi, 1982: 561; Davut ve Abliz, 

2015: 6-7). 

 

Uygur meĢreplerine Çin yıllıklarında da yer verilmiĢtir. Türklerin nezir-çirağ, dua-

tilavet ritüelleri, “Keyinki Henname-Hunlar Tezkirisi” adlı eserde; “Hunlar, yılda üç 

kez büyük tören yapar. (1-5-9. Aylarda) Kök Tanrı‟ya nezir-çirağ yaparlar. At 

beygisi (yarıĢı) yapıp deve keser eğlenirler.” cümleleriyle anlatılmaktadır. Bu 

cümlelerle tasvir edilen etkinlikler, bugün meĢreplerde icra edilenlerle aynı 

özellikleri göstermektedir. Yine “Véyname-Qanqillar Tezkiresi”, “Süyname Türkler 

Tezkirisi”, “Kona Tanname Uygurlar Tezkirisi” gibi eserlerde nahĢa (Ģarkı) ve ussul 

icra edilen büyük Ģölenlerin Uygur toplumunda önemli bir yere sahip olduğu 

belirtilmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 21). 

  

VI. yüzyıla ait olan “Viyi Salnamesi”nde ve “Gavçi Tezkiresi”nde Uygurlardan; 

“Onlar kabileleriyle at yarıĢı, nahĢa (Ģarkı) ve ussul (halk dansı) gibi eğlenceler 

                                                 
5
 Budizm döneminde dağ veya vadilerin yamaçlarına yapılan kaya oyma tapınaklardır. Özellikle Kuça 

Ģehri yakınlarındaki Mucat vadisi ile Turfan‟daki Bezeklik ve BeĢbalık nahiyelerinde bulunan bu 

tapınaklardan çoğu günümüze kadar ayakta kalmıĢtır. Bu yapılardan çok fazla olduğu için “minöy” 

(binev) denilmiĢtir (Öger, 2013: 155). 
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tertip ederlerdi.” Ģeklinde bahsedilmektedir (Turdi, 1982: 561). Uygurlar özellikle 

yerleĢik hayata geçtikten sonra meĢrep kültürü daha da geliĢmiĢtir. Sun sülalesi elçisi 

Van Yendi 982-984 yılları arasında Ġdikut‟a gelmiĢ ve bu konudaki izlenimlerini Ģu 

Ģekilde ifade etmiĢtir: “Burada oturanlar Ġlkbaharda seyleye (gezinti, piknik) çıkıyor. 

Toplanıp kendi aralarında müzikli eğlenceler yapıyorlar. Atlarla avlara gidiliyor, 

çeĢitli oyunlar oynanıyor. Biz dahi bu eğlenceye katıldık.” (Davut ve Abliz, 2015: 6-

7). 

 

Türklerin sosyo-kültürel yaĢamına dair önemli bilgiler ihtiva eden ve XI. yüzyılda 

kaleme alınan Divanü Lügati‟t-Türk‟te de toplu avların ardından düzenlenen 

Ģölenlerle ilgili bilgiler mevcut olup eserde meĢrep kültürü anlatılmaktadır.
6
 

 

Sutuk Buğrahan metninde de meĢrep kültürüne dair izler bulunmaktadır. Bu sebeple 

Karahanlılar döneminde meĢrep kültürünün canlı bir Ģekilde yaĢatıldığını söylemek 

mümkündür. Karahanlılar döneminden sonra Yarkent Hanlığı döneminde de 

meĢreplere dair birçok unsur bulunup bu dönemde Uygur on iki makamı 

sistemleĢtirilmiĢ ve “meĢrep” makamların üç ana bölümünden biri olmuĢtur. Ayrıca 

Sultan AbdureĢidhan dönemindeki KaĢgar ve Aksu bölgesini kapsayan ve Hıristiyan 

misyonerler tarafından kaleme alınan “Kitanga Ziyaretname” adlı eserde Uygurların 

toplu Ģekilde saz çaldığından ve ussul (dans) oynayıp eğlendiklerinden 

bahsedilmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 11-12). 

 

Hocalar döneminde ve XVII. yüzyıldan sonra ise meĢrepler, Ġslamiyet‟e aykırı 

olması gerekçesiyle “Ģeytan oyunu” olarak adlandırılmıĢ ve yasaklanmıĢtır ancak 

halk yüzyıllar öncesinden gelen bu kültürü örtük Ģekilde devam ettirmiĢtir
7
. 

                                                 
6
 Divanü Lügati‟t-Türk‟te meĢrep kültürüne ait “sürçek”, “sürçük”, “sugdıç”, “mendiri”, “kestem”, 

“büdik”, “bedrem” (DLT, C.I: 624, 478, 455, 492, 485, 412, 263, 484) “Ģenbuy”, “kög” (DLT, C.III: 

239, 131)  kavramları yer almaktadır. 
7
 ġav Sün, Yarkent Hanlığından sonra da Uygur halkının meĢrep geleneğini devam ettirdiğini ifade 

etmekte olup gördüğü meĢreplerle ilgili Ģu ifadeleri kullanmaktadır: 

 

Çokanlar reñdar yeñgil igenlerni kiyiĢer Kadınlar renkli kıyafetlerini giyiyor 

Tul hem qérilar hetta meĢrep üçün kéliĢer. Dul ve yaĢlılar bile meĢrebe geliyor. 

 

Sélinġan gilem bolur usul oynaĢ meydani, Serilen halı olur ussul oynama meydanı, 

Nazininla qolini kötürüĢüp égiĢer.  Nazenin kadınlar ellerini götürüp eğiyor. 

 

Sazendiler içide qavulliri az emes,  Çalgıcılar içinde güçlüleri az değil, 
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Uygur meĢreplerine dair bilgilere Çin sülalesine ait kaynaklarda çokça 

rastlanmaktadır. Bu dönemde yaĢayan Van ġunen tarafından yazılan “ġincañnin 

Cuğrapiyelik Tezkirisi” adlı eserin XL. cildinde ve yine Fucin‟in “Gerbiy Rayonnin 

Cuğrapiyelik Tepsiratı” adlı eserde meĢrep kültürüne dair bilgiler mevcuttur. Ayrıca 

Sivin Hédin Yarkent, Tarım ve Lopnur güzergâhındaki yolculuğunda icra edildiğini 

gördüğü Dolan meĢrebini “Merkiziy Asiyadiki Sayahet Xatirisi” adlı eserinde 

Yarkent deryasını geçtikten sonra “...ateĢin Ģulesinin yüzlerine aksettiği, uzun 

saçlarına beyaz baĢörtüsü örten kadınların gülhan etrafında erkekler ile meĢrep 

ussulü oynadığı” ifadesiyle tasvir etmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 13). 

 

Sonuç olarak; Uygurların hangi kültür dairesinin içerisinde bulunursa bulunsun 

meĢrep geleneğini devam ettirdiklerini söylemek mümkündür. Nitekim meĢreplerin 

toplum içerisinde önemini, halk arasında kullanılan “Halq seniti-hayat zinniti” (Halk 

sanatı-hayat ziyneti), “HaĢarġa barsañ saz élival naġra bolsi mu, xurcunnuñni 

toĢquzuval zaġra bolsi mu.”, (HaĢara
8
 giderken yanına bir saz al davul bile olsa, 

heybeni (tam) doldur mısır ekmeği ile de olsa.), “MeĢrep körmigen er er emes.”, 

(MeĢrep görmemiĢ er er değildir.), “Âlim bolay deseñ mektepke bar, âdem bolay 

deseñ meĢrepke bar.” (Âlim olayım dersen mektebe git, âdem olayım dersen meĢrebe 

git.) (Davut ve Abliz, 2015: 14), “Balañni mektepke ber, ya bolmisa meĢrepke (ber).” 

(Balanı mektebe ver, olmazsa meĢrebe ver.) (Abdurahman, 2008: 40) sözleri ifade 

etmektedir. 

 

Uygurların tarihî süreç boyunca geçirdiği toplumsal değiĢiklikler, meĢrep türlerini ve 

geleneğini de etkilemiĢtir. Ġslamiyet‟in Uygurlar arasında yayılmasıyla birlikte 

Ġslamiyet öncesi kültür, Ġslamî kültürle birleĢip yoğrulmuĢ ve Ġslamiyet birçok alanda 

tesirini göstermiĢtir. MeĢreplerde de bu etki hissedilmektedir. Örneğin; nevruz millî 

bir bayram mahiyetinde iken Ramazan ve Kurban Bayramları dinî bir özellik 

gösterir. Ancak her iki bayramı kutlarken meĢrep yapmak bir gelenek hâline 

                                                                                                                                          
Xuddi ney sadasidek leven naxĢa éytiĢar. Tıpkı ney sedası gibi hoĢnut nahĢa söylüyor. 

... 

Qedimki Küsendiki saz-çalġuniñ bari kel, Eski Küsendeki sazın çalgının hepsi olsa, 

Muzikiniñ sadasi kökni qaplar Ģu mehel Müziğin sedası göğü kaplar Ģu zaman. 

(Davut ve Abliz, 2015: 12-13). 

 
8
 “HaĢar” kelimesi Uygur Türkçesinde “gönüllü yardımlaĢma” anlamına gelip (Necip, 2008: 149) bu 

ifadede bir meĢrep türü olan “haĢar meĢrebi” dile getirilmektedir. 
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gelmiĢtir. Yine Ġslamiyet‟le birlikte öğrenilen “tavaf” kültüründen sonra mezar 

baĢlarında yapılan seyle meĢrepleri ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca meĢrep yönetiminde 

Ġslamî kültürle birlikte sosyal hayata yerleĢen kadılık ve müftülük bulunmaktadır. 

Yine meĢreplerde verilen nasihatler Ġslamiyet çerçevesinde Ģekillenmektedir. 

(MeĢrep töreninde içkinin yasaklanması gibi) Bu sebeple meĢrep kültürünün ortaya 

çıkmasında Ġslamiyet öncesi dönemden baĢlamak üzere ortaklaĢa yapılan her türlü 

toplantı ve Ģenliklerin (dinî bayram, tabiat bayramı, hayatın geçiĢ dönemi ritüelleri) 

etkisinin olduğu aĢikârdır. Yine Budizm dönemi izleri taĢıyan “Kuça Budda 

nağmesi”, “Kuça Budda tez nağmesi”, “Hoten Budda nağmesi”; Ġslamî dönem izleri 

taĢıyan “hanika muzikisi”, “vayiz meddahlık muzikisi”, “aĢiklar muzikisi” ve 

ġamanizm‟e ait öğeler barındıran “pir ussulü”, “kara çirağ ussulü” gibi sanat ürünleri 

toplumun geçirdiği sosyo-kültürel değiĢikliklerin sanatla dıĢa vurumunu ve bu 

kültürün benimsendiğini göstermesi açısından önemlidir. Buradan hareketle 

meĢreplerin, tarihi süreç içerisinde Uygur Türklerinin canlılığını yitirmeyen 

kültürünün bir özeti mahiyetinde olduğunu söylemek mümkündür (Davut ve Abliz, 

2015: 11-25). 

 

Uygur Türklerinin yaĢadığı coğrafya meĢreplerin Ģekillenmesinde etkili olmuĢtur. 

Uygur Türklerinin Ġpek Yolu üzerinde bulunmaları, yaĢadıkları coğrafyayı doğu-batı 

kültürüne açık hale getirmiĢ, bölgeye ticaret amacıyla gelen tacirlere düzenlenen 

meclisler kültürleĢme süreçlerini hızlandırmıĢtır. Yine meĢreplerin Ģekillenmesine 

etki eden diğer bir husus bölgenin iklim Ģartlarıdır. Nitekim ilk kar yağdığında 

düzenlenen karlık meĢrebinin altında bu bölgede hâkim olan kuraklık sebebiyle 

yağıĢa ve neme duyulan ihtiyaç yatmaktadır. Çünkü bol yağıĢ beraberinde bol 

mahsul getirecektir. Halk, bu durumu “Yamġur yaġdi yaġ yaġdi, qar yaġdi un 

yaġdi.” (Yağmur yağdı yağ yağdı, kar yağdı un yağdı.) sözleriyle ifade etmektedir. 

Ayrıca hasat mevsiminde yapılan seyle (gezinti, Ģenlik) meĢrepleri de yetiĢtirilen 

mahsulü kutlamak için yapılmaktadır. Bununla birlikte uzun süren kıĢ mevsimi ve 

gecelerinde Uygurlar nitelikli vakit geçirmek için meĢrep düzenlemektedir (Davut ve 

Abliz, 2015: 25-28). 

 

MeĢrepler, her yıl güz ayının sonunda baĢlar ve ilkbahara kadar devam eder. MeĢrep 

yöneticileri, seçimle belirlenir ve belirli aralıklarla seçim yenilenir. On sekiz yaĢın 
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altındaki kiĢiler, meĢrebi icra eden grup içerisinde yer alamazlar. MeĢrebe dâhil 

olmak isteyen gencin belirli Ģartları yerine getirmesi ve meĢrep ehli tarafından kabul 

görmesi gerekir. Bir gencin meĢrebe dâhil olması onun olgunluğa adım attığının 

iĢareti olup ailesi açısından gurur vericidir (Hebibulla, 2000: 444). 

 

MeĢreplerde icra edilen nahĢalar (Ģarkı, türkü), ussuller (halk dansları), teatral 

sunumlar, beyitler, koĢaklar, hikâye ve çöçekler (hikâyeler), komik unsurlar, taklitler, 

destanlar, kıssalar, Ģiirler gibi edebiyat ve sanat ürünleri toplumun estetik ihtiyacını 

karĢılamaktadır. Bununla birlikte meĢrepler eğitici-öğretici iĢlevi sayesinde Uygur 

sosyo-kültürel yaĢamının önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. Nitekim meĢrebe 

gönderilen çocuklar, bu sayede edep erkân, görgü ve ahlak kurallarını öğrenmektedir. 

MeĢrepler, Uygur çocuklarının sosyalleĢtiği ve toplumsal kuralları öğrendiği bir 

eğitim kurumu mahiyetindedir. Uygur çocukları burada misafir ağırlama, sofra 

serme, hizmet etme; müzik aleti çalma, ussul oynama, nahĢa söyleme, beyit okuma 

ve meĢrep kurallarına riayet etmeyi öğrenirler (Hebibulla, 2000: 445).  

 

Günümüzde değiĢen toplum Ģartları neticesinde meĢrep geleneği ve türleri bazı 

bölgelerde yok olmaya baĢlamıĢ ve meĢreplerin toplumu eğitici iĢlevi zayıflamıĢtır. 

Nitekim artık meĢrepler; eğlenmek ve misafir ağırlamak amacıyla yapılmaya ve 

sahne sanatına dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Tömür Davamet, Tanrı Dağlarının kuzeyi ve 

güneyinden derlenen otuz bir adet meĢrebi “Cungo Uygur MeĢrepleri” adıyla 2008 

yılında neĢretmiĢ ve bu geleneğin “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesinde yer 

almasına önayak olmuĢtur (Davut ve Abliz, 2015: 15-16). 

 

1.3. MeĢrep Düzeni 

Uygur meĢreplerinin bir tertip ve düzeni vardır. Gönüllülük esasına dayalı olup bu 

oyunlarda belirli kurallar ve görevliler yer alır. Bu düzen ve kurallar, oyuna 

katılanların ahlakî yönlerinin güçlenmesini sağlayarak sosyal yaĢamdaki kurallara 

uyum sağlamayı kolaylaĢtırır (Öger, 2013: 156). 

 

MeĢrepler; bayram, toy, düğün merasimlerinde, bol mahsulü ve avcılık faaliyetlerini 

kutlama, eğlenme, sosyal yaĢamı düzenleme ve çiftçilik gibi gündelik yaĢamda rol 

oynayan çeĢitli ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenir. Bir meĢrebin yapılabilmesi için; 
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yiğitbaĢı, kadı bey, paĢĢap, mirĢap ve dorga gibi meĢrep düzeninden sorumlu 

yöneticilerin belirlenmesi ve meĢrep katılımcılarının hazır olması, meĢrep kural ve 

kaidelerinin belirlenmesi, sazende, elnağmeci, ussulcü ve kızıkçı gibi sanatsal 

faaliyetleri icra edecek kiĢilerin olması; nahĢa, müzik ve usulle icra edilen oyunların 

belirlenmesi; meĢrep düzenlemek için bir ihtiyacın ve amacın olması gerekmektedir. 

MeĢrepler bayramda, düğünde, hasat zamanında, ilk kar yere düĢtüğünde, misafir 

geldiğinde ve ihtiyaç duyulduğu her an yapılabilmektedir. Gece gündüz fark 

etmeksizin yapılan meĢrep eğlenceleri genelde bir gün sürüp birkaç gün kadar da 

devam edebilmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 104-107; Gopur, 2005: 11-12).  

 

MeĢrep katılımcılarının sayısı, yapılan meĢrep türüne göre farklılık gösterir. Bir 

meĢrep en az on, en çok bin kiĢiden oluĢur. Bayram ve toy meĢrebi gibi meĢreplerin 

katılımcı sayısı fazla iken diğer meĢrepler, katılımcıları bağlamında daha küçük 

mahiyettedir (Davut ve Abliz, 2015: 104-107; Gopur, 2005: 11-12).  

 

MeĢreplerde, mekân olarak ev, avlu, bağ, nehir kenarı, yayla ve pazar yeri gibi 

mekânlar kullanılır. MeĢreplerin kıĢın evlerde yapıldığı bir tarafa bırakılırsa 

genellikle açık mekânlarda yapıldığı söylenebilir. Katılımcı sayısı fazla olan 

meĢrepler için geniĢ alanlar tercih edilirken seyle (gezinti, Ģenlik) meĢrepleri ve hasat 

zamanlarında yapılan meĢrepler için genellikle nehir kenarları ve açık, yeĢil alanlar 

kullanılmaktadır (Davut ve Abliz, 2015: 104-107; Gopur, 2005: 11-12).  

 

MeĢrep baĢlamadan önce meĢrep meydanının düzenlenmesi, yemeklerin piĢirilmesi, 

müzisyenlerin, sanatçıların ve misafirlerin davet edilmesi için hazırlıklar yapılır. Bu 

hazırlıklarla meĢrep sahibi olan kiĢi ya da kiĢiler ilgilenir. MeĢrep daveti ev ev 

dolaĢılıp sözlü olarak ya da yapılan son meĢrepte yiğitbaĢı veya meĢrep beyinin bir 

sonraki meĢrep yeri ve zamanını duyurmasıyla yapılır. Nevruz, Ramazan, Kurban 

Bayramları ve toy meĢrepleri umumî özellik gösterdiğinden katılımcı sayısını 

artırmak için kahve, okul ve mescit gibi toplu alanlarda da meĢrep yeri ve zamanı 

duyurularak meĢrep daveti yapılır. MeĢrep meydanı, genellikle daire Ģeklinde 

düzenlenir. MeĢrepte meĢrep yöneticileri tarafından katılımcılara daha önceden 

belirlenen meydan düzeni esas alınarak yer gösterilir. Bazı meĢrepler baĢlamadan 

önce meĢrep kuralları ilan edilir. MeĢrepler icazet ile baĢlayıp meĢreplerin sonunda 
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bir sonraki meĢrebin yeri ve zamanı ilan edilir. MeĢrep bitiminde meydanın hemen 

terk edilmesi saygısızlık olarak görülür. Bu sebeple meĢrep bitiminde meĢrep sahibi, 

misafirlere yemek verir ve ağırlayıp yolcu eder. Uzak bölgelerden gelen kiĢiler, o 

gün meĢrep sahibinin evinde misafir olarak kalır (Davut ve Abliz, 2015: 104-107; 

Gopur, 2005: 11-12).  

 

MeĢreplerin masrafı bir kiĢi veya bir grup tarafından karĢılanmaktadır. Örneğin 

adavet yuyuĢ (barıĢma) meĢrebi iki kiĢi arasındaki dargınlığı gidermek amacıyla, bu 

kiĢilerin yakınları tarafından düzenlenmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 104-107; 

Gopur, 2005: 11-12).  

 

1.4. MeĢrep Yöneticileri ve Görevleri 

Yiğitbaşı
9
: MeĢrep meydanındaki en yetkili kiĢi olup tüm organizasyondan 

sorumludur. “Kadı”nın görev almadığı bazı meĢreplerde kadılık görevini de yiğitbaĢı 

üstlenir. Ġli bölgesinde yiğitbaĢının görevini önceden otuz oğul
10

 yerine getirirdi. 

Otuz oğulun toplumu düzenleyici ve denetleyici görevi vardı. Buradan hareketle 

yiğitbaĢılık görevinin ilk hâlinin otuz oğul olduğunu söylemek mümkündür. 

YiğitbaĢı, toplumda sözü geçen kiĢiler arasından seçilir ve bulunduğu bölgede 

yapılan tüm meĢreplerde sorumluluğu üstlenir (Davut ve Abliz, 2015: 110-111; 

Davut ve Muhpul, 2011b: 22; Davamet, 2009: 746). YiğitbaĢı bulunduğu bölgedeki 

tüm gençlerin rehberi olarak görülür ve bu görevi üstlenecek kiĢinin herkesi himaye 

etmesi gerekir. Seçimle belirlenen yiğitbaĢı, görevi devredene dek bundan sonraki 

tüm meĢreplerde yiğitbaĢılık yapmak zorundadır (Osman, 1995: 193; Séyit, 2006: 

90).  

 

Meşrep Beyi: Dolan, Kaçun, Yarkent, Kelpin ve Aktu bölgelerindeki meĢrep 

yöneticilerinden biridir. Kaçun ve Aktu‟da yiğitbaĢılık görevini meĢrep beyi üstlenir. 

Dolan meĢreplerinde meĢrep beyi, yiğitbaĢı ile birlikte meĢrep yönetiminden 

                                                 
9
 “YiğitbaĢı” kelimesi Uygur Türkçesinde “toy süresince damada sağdıçlık eden kiĢi” anlamında da 

kullanılmaktadır (UTĠL, 1998:769).  
10

 “Otuz oğul” gençlerin (erkek) meĢrep düzenlemek üzere bir araya gelerek oluĢturdukları topluluk 

olup bu gruba girmenin belirli Ģartları bulunmaktadır (Davut ve Muhpul, 2011c: 74). “Otuz oğul” 

ifadesi meĢrebe katılan kiĢi sayısını belirten bir nicelik olmayıp o bölgenin delikanlılarını simgeleyen 

bir niteliktir (Davut ve Abliz, 2015: 66; Davamet, 2009: 745; Davut ve Muhpul, 2011b: 21).  
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sorumludur. MeĢrep beyi, eski dönemlerde “kazi beğ” olarak da adlandırılırdı. 

MeĢrep beyi, meĢrebin baĢlaması için icazet vermek, bitirilmesine karar vermek ve 

yiğitbaĢına yardımcı olmakla yükümlüdür. Dolan meĢreplerinde hazırlık bittikten 

sonra yiğitbaĢı, meĢrep beyine “MeĢrep hazır mı? BaĢlasın mı?” diye sorar ve meĢrep 

beyinin icazeti ile meĢrep baĢlar. MeĢrebin baĢlamasının ardından meĢrep 

yönetiminin sorumluluğu yiğitbaĢındadır. Ceza oyunlarında kadıya Ģikâyet edilecek 

davaları meĢrep beyi halleder. Dolan meĢreplerinde düzeni bozan kiĢilerin cezasının 

türüne yiğitbaĢı karar verir ve meĢrep beyi bu cezayı onaylar. Yarkent meĢreplerinde 

meĢrep beyi, meĢrebe nezaret eden kiĢi olup bir sonraki meĢrebin nerede, nasıl ve ne 

zaman yapılacağını belirler, davalara nezaret eder. Kelpin toy meĢreplerinde, meĢrep 

ehli ve sahibinin rızası ile seçilen meĢrep beyi seyle (gezinti, Ģenlik) meĢrebindeki 

gibi meĢrebin baĢlaması ve bitiminden sorumlu olup bazı ceza oyunlarını yönetmek 

ve genel düzeni sağlamakla yükümlüdür (Davut ve Abliz, 2015: 112; Séyit, 2006: 

91). Otuz oğul meĢrebindeki en yetkili kiĢi yine meĢrep beyi olup tüm organizasyona 

nezaret eder (Rahman, 1996: 141).  

 

Kadı Bey: Görevi bağlamında günümüzdeki hâkimlere benzeyip meĢreplerde cezalı 

kiĢilerin davaları ile ilgilenir. Bu sebeple kadı seçilecek kiĢinin adil olmasına özen 

gösterilir. Ayrıca kadı beyin Ģeriat kurallarına hâkim olması gerekir (Davut ve Abliz, 

2015: 113; Davut ve Muhpul, 2011b: 22; Davamet, 2009: 746). 

 

Paşşap
11

: PaĢĢap meĢrep düzeninden sorumlu olup Ġli, Mori, Kuça, KaĢgar, Dolan ve 

Yarkent meĢreplerinde meĢrep yöneticileri arasında bulunur. Vazifesi düzeni 

sağlamak ve yiğitbaĢının emirlerini yerine gtirmek ve cezalarını icra etmektir. 

PaĢĢabın elinde “gül tayak” adı verilen bir çubuk bulunup bu çubuk taze fidandan 

yapıldığı için esnektir. PaĢĢap, “gül tayağı” ceza infaz ederken kullanır. Kaçun 

meĢreplerinde paĢĢap, yiğitbaĢı ile koordineli çalıĢır ayrıca meĢrep meydanını 

düzenleme, meĢrep oyunlarını hazırlama ve organize etme, meĢrep bittikten sonra 

meydanı düzenleme ve müzisyenleri ağırlama görevlerini üstlenir. Kısacası paĢĢap, 

meĢreplerde düzenleyici ve nezaretçi iĢleve sahiptir (Davut ve Abliz, 2015: 113; 

Rahman, 1996: 141; Davut ve Muhpul, 2011c: 22). 

                                                 
11

 “PaĢĢap” kelimesi Uygur Türkçesinde “gözcü, gece bekçisi” anlamlarına gelmektedir (UTĠL, 1990: 

642) 
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Mirşap
12

: YiğitbaĢının emrini yerine getiren ve meĢrep düzeninden sorumlu olan 

kiĢidir. YiğitbaĢının denetimindedir. MeĢrep ehli içindeki hoĢ sohbet kiĢilerden 

seçilir. KaĢgar meĢreplerinde mirĢabın elinde 50-60 cm. uzunluğunda bir kırbaç 

bulunur. Kuça meĢreplerinde mirĢap görevi bakımından paĢĢaba benzer. MeĢrebin 

eğlencesini artırmakla yükümlüdür. Dolan meĢreplerinde meĢrep oyunlarına nezaret 

eden kiĢi mirĢap beyi olarak adlandırılır. MirĢap bazı bölgelerdeki meĢreplerde 

hödeyci bey ve dorga beyin vazifelerini de üstlenir (Davut ve Abliz, 2015: 113-114; 

Séyit, 2006: 91).  

 

Mirvaz: Dolan, AtuĢ ve Kelpin bölgesinde yapılan meĢreplerin yöneticilerindendir. 

Eski dönemlerde bütün bölgelerdeki meĢreplerde mirvaz da bulunmaktaydı. 

Kelpin‟in toy ve seyle meĢreplerinde mirvaz, meĢrebi düzenlemek, eğlenceyi 

artırmak ve ceza oyunlarını meĢrep beyinin denetiminde yönetmekle yükümlüdür. 

Kelpin baravet meĢrebinde mirvaz, o yıl yapılacak olan baravet meĢrebini 

düzenleme, oyunları organize etme ve meĢrebin yerini, zamanını belirleme 

görevlerini üstlenir (Davut vp8988 Abliz, 2015: 114). Ayrıca Dolan meĢreplerinde 

ussulcülerin üzerinden saçılan paranın kim tarafından verildiği mirvaz tarafından 

meĢrep ehline duyurulur ve toplanan meblağ müzisyenlere sunulur. Bu sebeple 

mirvaz meĢrep coĢkusunu artırabilecek kiĢiler arasından seçilir (Osman, 1995: 195; 

Séyit, 2006: 92).  

 

Dorga
13

 Bey: Dorga bey meĢreplerdeki cezaların icrasından sorumlu olup Kelpin, 

Hoten, Aktu ve KaĢgar‟ın bazı bölgelerinde yapılan meĢreplerde görev alır. 

Kelpin‟de yapılan toy ve seyle meĢreplerinde katılımcıların düzenini sağlamak ve 

onlarla ilgilenmek için katılımcı sayısına göre iki ila dört kiĢiden oluĢan dorga beyler 

bulunur. Görevleri katılımcıların istek ve ihtiyaçlarını mirvaza iletmek, cezalı olan 

kiĢiyi meydana çıkarmak ve mirvazın denetiminde cezayı icra etmektir. Aktu dağ 

meĢreplerinde dorga bey, “muĢerrep” olarak adlandırılıp komik unsurların 

organizasyonunu ve yiğitbaĢının yardımcılığını yapar (Davut ve Abliz, 2015: 115). 

 

                                                 
12

 “MirĢap” kelimesi Uygur Türkçesinde “eski dönmelerde geceleri asayiĢi sağlayan kiĢi” 

anlamındadır (UTĠL, 1995: 297). 
13

 “Dorga” kelimesi Uygur Türkçesinde “âmir, üst” anlamlarına gelmektedir (Necip, 2008: 105). 
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Çaycı Bey: KaĢgar, Turfan, Aktu bölgelerinde bulunur ve KaĢgar meĢreplerinde 

önemli bir yere sahiptir. Çaycı beyin maharetine göre “sevenlik (maharet gerektiren) 

cezaları” nitelik kazanır ve meĢrepte eğlence doruğa çıkar. Bu sebeple çaycı beyin 

hoĢsohbet ve sanatçı kimliğindeki kiĢilerden olmasına özen gösterilir. Çaycı bey otuz 

oğula çay ikram ederken çeĢitli nüktedanlıklar ve söz oyunları yaparak meydanı 

canlandırır. Aktu dağ meĢreplerinde çaycı bey, yiyecek içecek ve ikram 

hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca dorga bey ile birlikte cezaları icra eder (Davut ve 

Abliz, 2015: 115; Hemdulla, 2008: 84). 

 

Meşrep Mülazımları: MeĢreplerin sahne arkasında, arka planında görev alan kiĢiler 

olup Ġli ve Kaçun meĢreplerinde yer alırlar. Ġli meĢreplerinde mülazımların görevi, 

meĢrep davetini gerçekleĢtirmek ve meĢrep için gerekli malzemelerin teminini 

sağlamaktır (Davut ve Abliz, 2015: 115). 

 

Yukarıdaki görevliler Ġli, Bortala, Mori, Kuça, Kelpin, AtuĢ, Aktu, KaĢgar, Aksu, 

Dolan, Kaçun ve Yarkent gibi bölgelerde görevli olan meĢrep yöneticileridir. Bunun 

haricinde köl beyi, dara bey, aksakal, maslahatçı ve hoca alla bey (aĢpez) gibi 

yöneticiler de bulunmaktadır  (Davut ve Abliz, 2015: 116). 

 

Köl Beyi: Ġli meĢreplerinde meĢrep ehlinin eline su dökmek, sofra hazırlamak ve çay 

sunmak gibi ikram hizmetlerini organize eder. Köl beyi olarak seçilecek kiĢinin iĢini 

düzgün yapması, elinin çabuk olması ve görgü kurallarına hâkim olması gerekir 

(Davut ve Abliz, 2015: 116; Davut ve Muhpul, 2011b: 23). Ayrıca meĢrebin tüm 

mali iĢlerinden sorumludur (Séyit, 2006: 92; Rahman, 1996: 141). 

 

Dara Bey: Ġli meĢreplerinde meĢrebin nahĢa (Ģarkı, türkü), müzik, oyun, çakçak 

(Ģaka) ve genel eğlence iĢlerinden sorumludur. Bu sebeple bulunduğu bölgedeki 

mesleğinde en mahir müzisyenler arasından seçilir  (Rahman, 1996: 141; Davut ve 

Abliz, 2015: 116; Davut ve Muhpul, 2011b: 23; Davamet, 2009: 746).  

 

Aksakal: Bortala meĢreplerinde nasihat, ilim, hikmet ve erdem sahibi olma 

konularında danıĢmanlık eden kiĢidir. Cemaat içerisindeki erdemli kiĢiler arasından 

seçilir (Davut ve Abliz, 2015: 116). 
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Maslahatçı: Genellikle Kelpin baravet meĢreplerinde görev alırlar. Bu meĢrepte 

meĢrep beyi ve dorgalar seçim ile belirlenmez. Katılımcılar tamamlandıktan sonra 

mirvaza yardımcı olabilecek bir veya iki kiĢi maslahatçı olarak seçilir. Görevi 

mirvaza yardım etmek ve onunla koordineli çalıĢmaktır (Davut ve Abliz, 2015: 116-

117).  

 

Padişah: Genel iĢlerden sorumlu olup tüm konularda hüküm verme yetkisine 

sahiptir. Hitabeti düzgün ve yöneticilik kabiliyeti olan kiĢilerin padiĢah olmasına 

özen gösterilir (Hemdulla, 2008: 84; Davut ve Abliz, 2015: 117).  

 

Vezir: Sağ ve sol vezir olmak üzere iki kiĢi olup padiĢaha yardımcı olmakla 

görevlidirler. Ayrıca padiĢahın bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet ederler 

(Davut ve Abliz, 2015: 117). 

 

Müftü: Kadının yardımcısı olup bu görevi iki kiĢi üstlenir (Davut ve Abliz, 2015: 

117). 

 

Engizge: PadiĢahın hükmünü ve meĢrep cezalarını icra eden kiĢidir (Davut ve Abliz, 

2015: 117; Hemdulla, 2008: 84). 

 

Pazar Beyi: MeĢrep meydanını düzenleyen kiĢi olup meydan düzenini bozan kiĢileri 

hükmü verilmek üzere meydana çıkarır (Davut ve Abliz, 2015: 117; Hemdulla, 2008: 

84). 

 

Selam Beyi: Meydan giriĢinde durup misafirleri karĢılar ve selamlarını alıp padiĢaha 

bildirir (Davut ve Abliz, 2015: 117-118; Hemdulla, 2008: 84 ).  

 

Bazı meĢreplerde meĢrep yöneticileri özel kıyafetler giyerler. Örneğin; Turfan kéyt 

meĢrebinde padiĢah ve vezirler baĢlarına tumak veya kulakça (baĢlık), üstlerine 

ferace giyerler. Yine engizge ve selam beyleri baĢlarına doppa takıp ferace giyerler 

(Davut ve Abliz, 2015: 118). 
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Tablo 1. Bölgeler Bağlamında MeĢrep Yöneticileri 

MeĢrep 

Yönetici

leri A
k

tu
 

A
tu

Ģ 

B
o

rt
a

la
 

D
o

la
n

 

H
o

te
n

 

Ġl
i 

K
a

çu
n

 

K
a

Ģg
a

r 

K
el

p
in

 

K
u

ça
 

M
o

ri
 

T
u

rf
a

n
 

Y
a

rk
en

t 

Aksakal 

 

  X           

Çaycı 

Bey 

 

X     X  X    X  

Dara 

Bey 

 

     X        

Dorga 

Bey 

 

X    X   X X     

Engizge 

 

           X  

Kadı 

Bey 

 

 X    X  X    X  

 

 

 

 

 

 

Köl Beyi 

 

   X  X        

Maslahatçı 

 

        X     

MeĢrep 

Beyi 

 

X   X   X  X    X 

MeĢrep 

Mülazım-

ları 

 

     X X       

MirĢap 

 

   X    X  X    

Mirvaz 

 

 X  X     X     

Müftü 

 

 X    X  X    X  
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MeĢrep 

Yönetici

leri A
k

tu
 

A
tu

Ģ 

B
o

rt
a

la
 

D
o

la
n

 

H
o

te
n

 

Ġl
i 

K
a

çu
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K
a

Ģg
a

r 

K
el

p
in

 

K
u

ça
 

M
o

ri
 

T
u

rf
a

n
 

Y
a

rk
en

t 

PadiĢah 

 

           X  

PaĢĢap 

 

   X  X  X  X X  X 

Pazar 

Beyi 

 

           X  

Selam 

Beyi 

 

           X  

Vezir 

 

           X  

YiğitbaĢı 

 

 X X X X X  X X X X X X 

 

1.5. MeĢrep Kuralları 

MeĢreplerin belirli kuralları olup meĢrep düzeninin sağlanması için bu kurallar 

önemlidir. Bu durum, halk arasında “MeĢrebin tatlı çayı, acı dayağı” sözüyle ifade 

edilmektedir. MeĢrep kuralları; görgü kuralları, ahlak kuralları ve sosyal normlar 

ölçüsünde belirlenir. MeĢrebe zamanında katılmak, meĢrebe geç kalmak için geçerli 

mazeretin bulunması durumunda mazeret bildirip özür dilemek, meĢrep 

katılımcılarını kapıda karĢılamak ve kapıya kadar uğurlamak, aksakal ve saygın 

kiĢileri töre (misafire ayrılan yer) oturtmak, yemeğe baĢlamadan önce misafirlerin 

eline su dökmek, ikram edilecek yiyeceklerin sunumuna törden baĢlamak, meĢrep 

sahibi davet etmeden sofraya oturmamak, aksakallar yemeğe baĢlamadan yemeğe 

baĢlamamak, yemek yerken konuĢmamak, sofrada gülmemek ve kimseyi 

güldürmemek, sofradan erken kalkmak gerektiğinde misafirlerin önünden 

geçmemek, misafirlere sırtı dönük oturmamak, küçükleri gözetmek, büyüklere saygı 

göstermek, nağme ve ussul (halk dansı) icra ederken düzeni bozmamak, meĢrepte 

kavga ve huzursuzluk çıkarmamak, bayanlara laubali Ģakalar yapmamak, yemeğe 

baĢlamadan önce dua etmek ve meĢrep sahibine teĢekkür etmek ve meĢrep 

meydanını izinsiz terk etmemek gibi kurallar bütün Uygur meĢreplerinde uyulması 
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gereken kurallar arasındadır (Davut ve Abliz, 2015: 119). MeĢreplerde bu kurallara 

uymayanlara çeĢitli cezalar verilir. Bu kuralların haricinde kiĢilerin bireysel olarak 

dikkat etmesi gerek hususlar da bulunur. Örneğin; baĢında bir musibet olan kiĢi kırk 

gün süresince meĢrep düzenleyemez ve herhangi bir meĢrebe katılamaz. Bu süre 

zarfında o kiĢinin yakın çevresinde, mahallesinde meĢrep düzenlemek gerekiyorsa 

önce o kiĢi ziyaret edilip meĢrep düzenleyebilmek için izin alınır (Davut ve Abliz, 

2015: 120). 

 

MeĢreplerde beyit okuma, oyun oynama, ceza icrası ve diğer meĢrep faaliyetlerinin 

de kendine özgü kuralları bulunmaktadır. Örneğin; beyit okuma oyununda baĢkasının 

okuduğu beyit tekrar edilemez ve konusu uygun olmayan beyitler söylenemez 

(Davut ve Abliz, 2015: 121) 

 

MeĢrep kuralları yöneticilerin istiĢaresi ile belirlenir ve meĢrep baĢlamadan önce 

katılımcılara duyurulur.  MeĢrep kuralları genel hatlarıyla aynı olup bazı bölgelerde 

farklılık göstermektedir. AĢağıda AtuĢ baravet (birlikte gezme, Ģenlik) meĢrebi, 

Turfan kéyt (yargılama) meĢrebi, KaĢgar otuz oğul meĢrebi, Aktu dağ meĢrebi ve 

TaĢmilik meĢreplerinin kuralları ele alınmıĢtır: 

 

Kéyt meĢrebine katılmak isteyen kiĢiler; 

Ebeveynlerine riayet etmek ve rızasını almak,  

Büyüklere saygı gösterip küçükleri korumak, yetimi, öksüzü gözetmek, 

KomĢuları ile iyi iliĢkileri olmak ve yardımsever olmak, 

KiĢilerin malına mülküne zarar vermemek, 

Toplum kurallarına uymak, 

Toplumun hoĢ görmediği kumar ve alkol gibi kötü alıĢkanlıkları olmamak, 

Helal iĢle meĢgul olmak, kimsenin namusuna yan gözle bakmamak, 

Kadınlara art niyet beslememek, 

Yalan söylememek ve sahtekârlık yapmamak zorundadır. Aksi takdirde bu kiĢiler 

meĢrebe katılamazlar (Davut ve Abliz, 2015: 122). 

 

Yine aĢağıda bahsi geçen kiĢilerin de meĢrebe katılması yasaklanmıĢtır: 

Nerva (bulaĢıcı) hastalığı olanlar, 
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Tazlar (baĢında yarası olanlar)
14

, 

Toplum tarafından dıĢlanan kiĢiler, 

Afyon tiryakileri, kumarbazlar ve alkolikler, 

Zina etmeyi alıĢkanlık edinen kiĢiler (Davut ve Abliz, 2015: 122). 

 

KaĢgar meĢreplerinden olan otuz oğul meĢrebinin kuralları da katıdır. Otuz oğul 

meĢrebinin kuralları Ģu Ģekildedir: 

 

Katılımcılar erkeklerden oluĢup reĢit olmaları gerekir. Kadınlar ve çocuklar meĢrebe 

katılamaz. MeĢrep meydanına selam verilerek girilir ve meydandaki herkesle el 

sıkıĢıp hal hatır sorulur. SelamlaĢma esnasında ciddiyetsiz hareketler yapılamaz. 

Aykırı hareket edenler, hemen cezalandırılır (Davut ve Abliz, 2015: 122). Herkesle 

selamlaĢtıktan sonra oturmak için izin istenir ve yaĢ sırasına göre müsait olan bir 

yere saygılı bir Ģekilde oturulur. MeĢrepte “sina tiz” (bacağın birini dizden kırıp 

diğerini altına alacak Ģekilde) veya “yükünüp” (her iki bacağı dizden kırarak altına 

alacak Ģekilde) oturulur. YiğitbaĢı oturma düzenini sağlar ve bu oturma düzenine 

riayet etmeyen olursa ceza verir. Katılımcıların bu Ģekilde oturtulmasının sebebi 

meĢrep meydanında oturacak yerin kısıtlı olması, vücudun zinde tutulmasını 

sağlamak ve meĢrep müziklerine, ussule katılacak Ģekilde hazır konumda 

bulundurmaktır (Tehir, 2010: 97). MeĢrep sırasında yiğitbaĢı “Behuruz!” talimatı 

verir. Bu, rahat oturuĢ demek olup bu aĢamada dinlenilir. Ardından yiğitbaĢının 

“Edep!” talimatı ile eski oturma Ģekline geçilir. Sigara içmek ve komiklik yapmak bu 

aĢamada yasaktır. MeĢrebe geç kalmak yasak olup geç kalanlar yiğitbaĢından icazet 

istemek zorundadır. Ayrıca özrünün kabul olması için meĢrep ehline günahının 

bedelini sorup rızalarını alır. Misafir olan kiĢiler de yine yiğitbaĢının talimatı ile 

meydana girebilir (Davut, Abliz, 2015: 123). 

 

Cezalılar, çeĢitli oyunlarla cezalandırılır. MeĢrep ehli meĢrepteki kiĢileri veya bir 

durumu Ģikâyet edebilir. Ceza vermenin de ayrı bir hukuku vardır. YiğitbaĢı ceza 

alacak kiĢiye “Taliga” (maddi) ceza mı, paliga (maharet) ceza mı?” diye sorar. KiĢi 

“paliga” cezasını seçerse yiğitbaĢının talimatıyla dört beĢ kavun veya karpuz ya da 

                                                 
14

 Bu durumun sebebi kiĢi ceza alırsa doppasını çıkardığında toplum önünde onu küçük düĢürmemek 

içindir. 
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yiyecek türünde talep edilen Ģeyleri otuz oğula getirir. KiĢi “taliga” cezasını 

seçtiğinde ise otuz oğulun istediği ceza oyunlarından birini icra eder (Davut, Abliz, 

2015: 124). 

 

TaĢmilik meĢreplerinde de katı kurallar bulunup meydana girip çıkarken “Edep!” 

diye selam verilip icazet alınır ve oturulur. Kurallara uymayan kiĢiler cezalandırılır. 

Cezaya riayet etmeyen olursa meĢrepten çıkarılır ve sonraki meĢreplerden men edilir. 

Aktu dağ meĢreplerinde israf etmeye izin verilmez. MeĢrep saatinde otuz oğul ve 

dokuz kızın hazır bulunması gerekir. Geç kalan kiĢiler icazet ile içeri girebilirler. 

Meydandan izinsiz çıkılamaz ve meĢrep meydanında saygısız bir Ģekilde oturulamaz. 

MeĢrep kuralları, yapılan meĢrebin türüne göre katı veya esnek mahiyettedir. 

Örneğin; Kelpin baravet meĢrebinin kuralları Kelpin toy meĢrebinin kurallarına göre 

daha katıdır (Davut ve Abliz, 2015: 124). 

 



 

 

 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

MEġREPLERĠN SINIFLANDIRILMASI 

Uygur meĢrepleri konusu, kapsamı, icra ortamı ve icra zamanı gibi birçok değiĢkene 

bağlı olarak tasnif edilebilmekle birlikte çalıĢmamızda, icra edildiği bölgeler 

bağlamında tasnif denemesine gidilmiĢtir. Bu noktada öncelikle Doğu Türkistan 

coğrafyasının bütününde yaygın olarak yapılan heyt-bayram, Nevruz ve toy meĢrebi 

gibi meĢrepler değerlendirilmiĢ, ardından Turfan, Kumul, Hoten, Aksu, Lopnur, 

KaĢgar ve Ġli gibi bölgelerde yaygın olarak yapılan meĢrepler kategorize edilmiĢtir. 

Dolanların yoğunlukla yaĢadığı Mekit, Avat ve MaralbéĢi gibi bölgelerde yapılan 

meĢreplerin diğer bölgelerde yapılan meĢreplerden karakteristik olarak farklı 

olmaları sebebiyle Dolan meĢrepleri ayrı bir baĢlık altında ele alınmıĢtır. Bahsi geçen 

hususlar bağlamında Uygur meĢrepleri icra edildikleri bölgelere göre aĢağıdaki gibi 

tasnif edilmiĢtir: 

 

1. Doğu Türkistan Coğrafyasının Bütününde Ġcra Edilen MeĢrepler 

1.1. Heyt-Bayram MeĢrebi 

1.2. Karlık MeĢrebi 

1.3. Nevruz MeĢrebi 

1.4. Toy MeĢrebi 

1.5. Cuvan Toy MeĢrebi 

1.6. Sünnet Toy MeĢrebi 

1.7. Namakulluk (Özür Dileme) MeĢrebi 

1.8. Bolalik (Ceza) MeĢrebi 

1.9. Mihman (Misafir) MeĢrebi 

 1.10. Katar (Sıra) MeĢrebi 

 1.11. Oğlak MeĢrebi 
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2. Doğu Türkistan Coğrafyasının Belirli Bölgelerinde Ġcra Edilen MeĢrepler 

2.1. .Turfan MeĢrepleri 

2.1.1. Kéyt (Yargılama) MeĢrebi 

2.1.2. Melis (Toplanma) MeĢrebi 

2.1.3. Hücra (Oda) MeĢebi 

2.1.4. Dadur (Fasulye) MeĢrebi 

2.2. Kumul MeĢrepleri 

2.2.1. Orda (Saray) MeĢrebi 

2.2.2. BeĢĢehir MeĢrebi 

2.2.3. Kök MeĢrebi 

2.2.4. Çokanlar Melis OlturuĢu (Bayanlar Toplantısı) MeĢrebi 

2.2.5. Bulak (Pınar) MeĢrebi 

2.3. Mekit, MaralbéĢi, Avat (Dolan) MeĢrepleri 

2.3.1. Adavetni YuyuĢ (BarıĢma) MeĢrebi 

2.3.2. Derdmenler MeĢrebi 

2.3.3.KütüveliĢ (KarĢılama) MeĢrebi 

2.3.4. Teklif MeĢrebi 

2.4. Ġli MeĢrepleri 

2.4.1. Otuz Oğul MeĢrebi 

2.5. Hoten MeĢrepleri 

2.5.1. Ev MeĢrebi 

2.5.2. Ev Kutlama MeĢrebi 

2.5.3. Sara Hetme MeĢrebi 

2.5.4. Yigin EtiĢ ve Yigin MeĢrebi 

2.5.5. Pir MeĢrebi 

2.5.6. Kilyan MeĢrebi 

2.5.7. Haman (Harman) MeĢrebi 

2.6. Aksu MeĢrepleri 

2.6.1. Çillak (Davet) MeĢrebi 

2.7. Lopnur MeĢrepleri 

2.7.1. Gülhan MeĢrebi 

2.8. KaĢgar MeĢrepleri 

2.8.1. Kitabhanilik (Kütüphane) MeĢrebi 
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2.8.2. Kızılgül MeĢrebi 

2.8.3. HaĢar (YardımlaĢma) MeĢrebi 

2.9. Seyle (Gezinti, ġenlik) MeĢrepleri 

2.9.1. Bahar Seylisi 

2.9.1.1. Maysa (YeĢillik) Seylisi  

2.9.1.2. Gül Seylisi  

2.9.1.3. Dala (Kır) Seylisi 

2.9.1.4. Çiçek MeĢrebi (Sarı Çiçek Seylisi) 

2.9.2.  Bağ Seylisi 

2.9.2.1.ġaptul (ġeftali) Seylisi 

2.9.2.2. Koğun (Kavun) Seylisi 

2.9.2.3. Erik Seylisi ve MeĢrebi  

2.9.2.4. Közlege (Bağ Evi) MeĢrebi 

2.9.2.5. ÇeĢ (Çeç) MeĢrebi 

 2.9.3.  Ziyaret Seylisi 

   2.9.3.1. Ġmam-ı Asım Seylisi ve Boran MeĢrebi 

2.9.3.2. Ücme Mezar Seylisi ve Ücme MeĢrebi  

2.9.3.3. Sehvalim Seylisi ve MeĢrebi  

2.9.3.4. Cangal (Orman) Seylisi ve Makam MeĢrebi 

2.10. Baravet MeĢrepleri 

2.10.1. AtuĢ Baravet MeĢrebi 

2.10.2. Kelpin Baravet MeĢrebi 

2.10.3. Cücem (Üzüm) Baraveti 

 

2.1. Doğu Türkistan Coğrafyasının Bütününde Ġcra Edilen MeĢrepler 

2.1.1. Heyt Bayram MeĢrebi 

Heyt bayram meĢrepleri, dinî ve millî bayramlarda veya toplum için önemli olan 

tören günlerinde yapılan meĢrepler olup topluma mal edildiği için kalabalık bir 

topluluk tarafından istisnasız ve coĢkulu bir Ģekilde kutlanırlar (Turdi, 1982: 575). 

Nevruz Bayramı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı‟nda geleneksel olarak 

meĢrepler düzenlenmektedir. Bununla birlikte; Mekit nahiyesinde hasat zamanı 

“Dehkanlar (Çiftçiler) Medeniyet Bayramı” ve “Halk Sanat Bayramı” 
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düzenlenmektedir. MeĢreplerde makamlar, ussuller (halk dansları) ve halk nahĢaları 

(Ģarkı, türkü) icra edilmektedir (Davut ve Muhpul, 2011: 5-6; Muhemmet, 2009: 

203). Yine Kumul bölgesinde yapılan orda (saray) meĢrebi, genellikle Ramazan, 

Kurban ve Nevruz Bayramlarında (Davut ve Muhpul, 2011a: 2); toy, düğün ve 

sünnet merasimlerinde ve bölgeye önemli bir misafir geldiğinde yapılırdı (Davamet, 

2009: 17). Üç gün süren meĢrep boyunca katılımcılara horoz, koç, deve, at, koyun, 

kıyafet ve kuĢak gibi hediyeler verilir; koyun, inek ve deve etleri kazanlarda piĢirilip 

önce fakir fukaraya daha sonra halka dağıtılırdı (Davut ve Muhpul, 2011a: 5-8). 

 

2.1.2. Karlık MeĢrebi 

Uygur Türklerinde kar imgesi de bereket ve bolluğun ifadesi; temizlik, aĢ (una 

benzetilir) ve tokluğun sembolüdür. Bu düĢünce ve inanıĢ, “Tarlanın karda donması, 

baĢını Huda‟nın okĢaması (Yéziñniñ karda toñliğini, béĢiñni Hudaniñ oñliğini)” veya 

“Tarlanın karda donması, Huda‟nın seni una belemesi (Yériñniñ karda toñluğini, 

Hudaniñ séni unğa miligini)”, “Bugdiyni kar bassa ambara sal.” Ģeklindeki Uygur 

atasözlerinde de dile getirilmiĢtir (Öger, 2014: 74). 

 

Karlık meĢrebi öncesinde oynanan “karlık oyunu” geleneksel bir oyun olup kar ilk 

yağdığında toplanan birkaç kiĢinin bir aileye veya bir mahallenin diğer mahalleye 

karlık (Ģiiri) yazmasıyla baĢlar (Davut ve Muhpul, 2011a: 24; Celil, 2006: 52).    

 

Haq Taala rehmetidin yer yüzige yaġdi qar,  

Bar tebiet hösnini bizge qildi aĢikar. 

Hak Tela‟nın rahmetiyle yeryüzüne yağdı kar, 

Tabiatın tüm güzelliğini bize kıldı aĢikâr, 

ġu tebiet xislitidin bu oyunni baĢliduq, 

Köñlimizde yéqin bilip özlirige taĢliduq. 

ġu tabiat hasletiyle bu oyuna baĢladık, 

Gönlümüze yakın bilip kendilerine attık. 

Neġmiçi lazim désile Axunbeg, Kiçik Apaq, 

Leylixan, Aq PaĢa, qara köz seteñni rasliduq. 

Nağmeci lazım ise Ahun Bey, Kiçik Apak, 

Leylihan, Ak PaĢa, Kara göz güzeli hazırladık, 
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Ussulçi lazim désile ikki yambuluq méhribanu, 

Zorixan bodek, Meryemxanni rasliduq. 

Ussulcü lazım ise iki gümüĢ para değerinde mihribanı, 

Zorixan ġiĢman, Meryemxanni hazırladık. 

Öyliri kiçik bolsa ayvan-dalanni rasliduq. 

Arini bek mu uzartip untup qaldim démisile, 

Evler küçük ise eyvan ve dıĢ odaları hazırladık. 

Arayı çok uzatıp unuttum gitti demeyin, 

Bu qarliqni alsila bir oq bilen atmisila, 

MeĢrepni qilip bérelmey, baĢni buluñġa yékip yatmisila. 

 Bu karlıkı alın bir ok ile atmayın, 

MeĢrep düzenleyip vermeden, köĢeye çekilip yatmayın 

(Celil, 2006: 52). 

 

Qarda qarlik taĢliduq,   Karda karlık bıraktık, 

Yamġurda yaġliq taĢliduq,  Yağmurda mendil bıraktık, 

Köñüllerniñ xuĢliqida,   Gönüllerin hoĢluğunda, 

Bu oyunni baĢliduq.   Bu oyuna baĢladık. 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 26). 

 

Karlık Ģiirinin son mısrasındaki “Bu oyuna baĢladık.” ifadesi, ilk kar yağdığından 

Nevruz gününe kadar geçen süreyi sembolize edip oyunun baĢladığını bildirir ve 

Karlık Ģiirinin yazılı olduğu kâğıt bir kiĢinin evine gizlice konulur. Evden dıĢarı 

çıkınca “Karlık bésivalmisun!” (Karlık basmasın!) deyip hızla uzaklaĢılır. Ev sahibi, 

karlıkın bırakıldığını önceden fark edip o kiĢiyi yakalayabilirse karlık bırakan kiĢinin 

yüzü siyaha boyanıp eĢeğe ters bindirilir ve halk arasında dolaĢtırılıp aĢağıdaki 

dörtlüğün yazılı olduğu kâğıt, kendisine teslim edilip mahallesine gönderilir 

(Davamet, 2009: 780; Celil, 2006: 53). 

 

Qarlik élip kelgen kiĢini,  Karlık alıp gelen kiĢiyi, 

Pem bilen çiñ tutsila.   Aklın ile sıkı yakala. 

QéĢiġa osma qoyup,   KaĢına rastık çekip, 

Perdaz qilip yandursila.  Süsleyip geri gönderin. 
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Qarliq élip barġan kiĢi,  Karlık alıp gelen kiĢi, 

Yétip barsa salamet.   Selametle varsın. 

Bu beyitni evettuq,   Bu beyiti gönderdik, 

Cabduq qilurla karamet.   Hazırlıklar harika olsun. 

Mahallenin aksakalı karlık Ģiirine cevap olarak yukarıdaki Ģiir gelirse kendi 

mahallesinde meĢrep düzenlemek üzere hazırlıklara baĢlar (Celil, 2006: 53). Eğer ev 

sahibi bu kiĢiyi yakalayamazsa, kendisi ya da o mahalle halkı meĢrep düzenlemek 

zorundadır. Böylece ilk meĢrebin nerede ve kimin evinde baĢlayacağı belirlenmiĢ 

olur (Davamet, 2009: 780; Celil, 2006: 53). Karlık yazılan kiĢi kendince bir beyit 

okuyarak meĢrebin kendi evinde baĢlayacağını duyurur ve herkesi meĢrebe davet 

eder (Davut ve Muhpul, 2011a: 24). MeĢrebe kadın erkek herkes katılır. MeĢrepte 

çeĢitli yemekler, meyve ve çerezler ev sahibi tarafından ikram edilir. MeĢrep 

boyunca eğlenceyi artırmak için coĢkulu müzikler çalınır, pota (kuĢak) oyunu, 

karĢılıklı beyit okuma ve kıkasçılık yapılır. Ussul olarak iki kiĢi ile oynanan “Ģire 

(küçük masa) ussulü”, “kara çerağ ussulü”, “tohu (tavuk) ussulü”, “çak ussulü” ve 

“nazirkum” oynanır. Tohu (tavuk) ussulü; ittifak, birlik ve beraberlik, kara çerağ; 

meĢrep ehline baht ve mutluluk dileklerini ifade eder. Nazirkum bir tür kızıkçılık 

(eğlence) oyunudur. Bu oyunda çeĢitli hayvanların taklidi yapılarak meĢrep daha 

coĢkulu bir hale getirilir (Davut ve Muhpul, 2011a: 42, 70-73; Celil, 2006: 53 ). 

 

2.1.3. Nevruz MeĢrebi 

Nevruz; Uygur Türkleri arasında eski yıla veda edip yeni yılı karĢılamak, yeni yılın 

ve baharın bolluk ve bereket getirmesini dilemek amacıyla yapılmaktadır. Uygur 

Türklerince “noruz”, “novruz” olarak telaffuz edilen (Ġnayet, 2004: 423) “nevruz” 

kelimesi, Farsça olup “yeni gün” anlamına gelmektedir ve 21 Mart günü tabiat 

bayramı olarak kutlanmaktadır. Nevruz yeni mahsul döneminin, doğanın yeniden 

canlanmasının ve baharın geliĢinin simgesidir (Davut ve Abliz, 2015: 33-34). Nevruz 

günü insanlar birbirlerini ziyaret edip yeni yılını kutlarlar, yetimlere öksüzlere 

yardımda bulunulur; her yaĢ grubunun temsilcileri nevruz-nameler söyler, “nevruz 

eĢarp”, “nevruz beğ”, “nevruz geldi” gibi oyunlar icra edilir, at seylisi (gezinti, 

Ģenlik), kök (bağ) seylisi, kabir seylisi gibi geziler düzenlenir; önemli kiĢilerin 

mezarları ziyaret edilir ki bu “nevruz duası” olarak adlandırılır, dargın olanlar 
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barıĢtırılır, nevruz iĢ baĢlangıcı olarak değerlendirildiğinden ırmak, göl, köprü, geçit 

ve kaynaklar onarılır, yeni yılda yapılacak olan iĢler planlanır, ihtiyacı olan kiĢilere 

maddi yardımda bulunulur (Ġnayet, 2004: 423).  

 

Nevruz günü meĢrep düzenlemek, Uygur kültür tarihinin en eski geleneklerinden 

biridir ve çeĢitli bölgelerde farklı adlarla kutlanmaktadır. Örneğin bu meĢrep Kumul 

bölgesinde “bahar meĢrebi”, Dolanlarda “sargaydi (sarardı) meĢrebi” olarak 

adlandırılmaktadır (Davut ve Abliz, 2015: 33-34). Nevruz Bayramı‟nda meĢrebin 

icrası bağlamında aĢağıda bu iki meĢrep ele alınmıĢtır. 

 

2.1.3.1. Bahar MeĢrebi 

KiĢ kétip bahar keldi,       KıĢ gidip bahar geldi,       

Tün kétip nahar keldi.   Gece gidip gündüz geldi. 

El-xalayiq bextige,   Elin halkın bahtına, 

Noruz atlik yar keldi
15

   Nevruz adlı yar geldi.  

(Davut ve Muhpul, 2011a: 52) 

 

                                                 
15

 Bu dörtlük bahar meĢrebinin nazımı mahiyetinde olup tamamı Ģu Ģekildedir: 

KiĢ kétip bahar keldi,        KıĢ gidip bahar geldi,       

Tün kétip nahar keldi.   Gece gidip gündüz geldi. 

El-xalayiq bextige,   Elin halkın bahtına, 

Noruz mubarek Ģad keldi.   Nevruz mübarek Ģâd geldi. 

Yil béĢi Noruz küni,   YılbaĢı Nevruz günü, 

Qarliġaç turna cüp kélur.   Kırlangıç turna çift gelir, 

Gül-giyahlar éçilip,   Gül çiçekler açılıp, 

Yurtqa Ģadliq ep kélur.   Yurda hep sevinç gelir. 

Yétip keldi bu noruz,   Geldi eriĢti bu Nevruz, 

Eçip ġunçe bizlerge.   Açıp gonca bizlere. 

Bügün keldi bu noruz,   Bugün geldi bu Nevruz, 

Ġunçe güldek éçilip.   Gonca gül gibi açılıp. 

BéĢimizġa altundek,   BaĢımıza altın gibi, 

Nur-aptaplar çéçilip.   Nur afitâplar saçılıp. 

Noruz keldi mubarek,   Nevruz geldi mübarek, 

Okuydiken tabarek.   Okuyalım Tebârek (Tebareke suresi) 

XuĢ keldiñiz ey noruz,   HoĢgeldiniz ey Nevruz, 

Sizni qilay ziyaret.   Sizi ziyaret edelim. 

Noruz keldi tolġinip,   Nevruz geldi doğarak, 

Giyahlarġa çulġinip.   Güller kaplayıp, 

Giyahlar mu éçildi,   Güller mi açıldı 

Yapraqlarġa bulġinip   Yapraklara bulanıp 

(Davut ve Abliz, 2015: 34-35). 
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Bahar meĢrebi, her yıl 21 Martta nevruz gününde yani tabiatın kıĢ uykusunda uyanıp 

ağaçların çiçek açtığı ve kuĢların ötmeye baĢladığı günde yapılır. Kök meĢrebinde 

baĢlayan tören bugüne kadar sürer. Bu meĢrepte yeni yılın geliĢi kutlanır (Davut ve 

Muhpul, 2011a: 52). Ayrıca Uygur Türkleri arasında kuzular doğduğu için bu aya 

“koza” (kuzu) ayı da denilmektedir. Bugün, bahar meĢrebi yapılacak alandaki suyun 

baĢına gidilerek dua edilip dilek dilenir ve bir kök suya atılır. Bu uygulama kökün 

bahara eriĢtiğinin müjdecisidir  (Davamet, 2009: 787). Nevruz gülü; baĢparmaktan 

biraz büyük olup kadifeye benzer, sarı renktedir ve nevruzdan itibaren altı ay kadar 

çiçek açar. Kumul kadınları, baharın geliĢinin simgesi olarak bir altın gibi bu gülü 

nevruz günü kulaklarına takarlar (Davut ve Muhpul, 2011a: 53). Üstlerine gösteriĢli 

çapanlar, çapanın içine düğmeli gömlek, kırmızı ve yeĢil tonlarında iç giyim-Ģalvar 

(iĢtan) ve çeĢitli desenlerle iĢlenmiĢ çoraplar giyerler. Kızlar saçlarını örüp çeĢitli gül 

desenleriyle iĢlenmiĢ doppalar (takke, baĢlık) takarlar. Erkekler beyaz gömlek ve 

üzerine çapan giyip bellerine kırmızı, mavi ve siyah tonlarda kuĢak bağlar, çarık 

veya çizme giyerler (Celil, 2010: 43). Yine bu günün simgesi mahiyetinde “nevruz 

aĢı” yapılmaktadır. Bu aĢ, buğdaydan yapılır. Yıkanıp öğütülerek temiz ve sıcak bir 

yerde kurutulan buğday, daha sonra soğuk suda yıkanır ve tekrar kurutulur. Tanesi 

ile filizi ayrıĢtırılır. Tanesinden “yarma” yapılır. Elde edilen yarma, koyun yağı ile 

kazanda kavrulup su eklenerek kaynatılır, yarma suyunu çekince daha önceden su ile 

yumuĢatılmıĢ tahıllar da eklenir. Kaynayınca nevruz aĢı hazırlanmıĢ olur. (Davut ve 

Muhpul, 2011a: 53). Nevruz aĢının bir diğer özelliği “çavat nanının” (ince pide) 

üstünde servis ediliyor olmasıdır (Davut ve Abliz, 2015: 35). Nevruz aĢı hazır olunca 

meĢrep ehli meydanda bir daire oluĢturacak Ģekilde statü gözetmeksizin sofraya 

oturur. Dairenin bir kenarında nevruz aĢının servis edilebilmesi için “kapı” boĢluğu 

bırakılır. Bu kapıdan nevruz aĢı servis edilip yenildikten sonra herkes hazırladığı 

yemekleri getirip ortaya koyar. Yemeğin ardından yeni yılda yağmurun ve mahsulün 

bol olması için dua edilir (Hebibulla, 2000: 355).  

 

MeĢrep günü “Kök Hanım”, meĢrep meydanına getirilir. Aksakal kökün kapağını 

kaldırıp kökü budar ve suya bırakır. MeĢrep beyi kök meĢrebinin bitip bahar 

meĢrebinin baĢladığını duyurur ve meĢrep meydanında bayram havası hâsıl olur. Bu 

ritüele “kökni köklemge uzitiĢ” adı verilir (Davut ve Muhpul, 2011a: 57). 
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Nevruz günü, çocuklar leylek uçurma, dal ve çubuktan atlama, koĢmaca, deve oyunu, 

çamur yoluĢ, yağlık taĢlaĢ (mendil bırakma), hay hay ölen gibi oyunlar oynar. 

Erkekler zurna yapıp çalar, kızlar saçlarına çala yapıp takar ve bahar kızı olurlar. 

Baharın geliĢini, yağmurun yağıĢını ve tabiatın canlanmasını temsil eden “yağlık 

taĢlaĢ (mendil bırakma)” oyunu oynanır. Bu oyunda kullanılan beyaz mendil 

bulutların simgesidir.  “Hay hay ölen” oyununda, iki erkek el ele tutup bir 

tahterevalliyi kaldırır. Nevruz gülünden taç yapmıĢ bir kızı tahterevalliye oturturlar 

ve hay hay ölen Ģarkısını söyleyerek tahterevalliyi sallarlar. Bu oyun baharın 

geliĢinin simgesi olup tahterevallide oturan kız baharın elçisidir. (Davut ve Muhpul, 

2011a: 54-56; Davut ve Abliz, 2015: 35).  

 

Kumul bölgesindeki geleneksel usullerden biri “çak (çark) ussulü” olup “orda (saray) 

ussulü” olarak da bilinir. On iki daldan bir ağaç tekerlek yapılır. Her dal yılın bir 

ayını ve iyilik ve kötülüğü temsil eder. Arabanın iki tekerleği ok ile koĢulur, bir 

tekerleği yere gömülürken diğer tekerlek gökyüzüne doğru tutulur. Bahar kızı 

tekerlek üzerine çıkıp dans eder. Tebessüm eden bu kız baharı simgeler. (Davut ve 

Muhpul, 2011a: 57). Çak ussulünden sonra halk, meydanda dans etmeye baĢlar ve 

oğlak oyunu, at yarıĢı, deve yarıĢı ve güreĢ gibi oyunlar oynanır. (Davut ve Muhpul, 

2011a: 58; Abdurahman, 2008: 41). Yine Bahar meĢrebinde oynanan “Ģire ussulü” 

geleneksel bir ussul olup “çak ussulüne” benzer. Bir çiftin küçük bir Ģire (küçük 

yuvarlak masa) üzerinde zarifçe dans etmesiyle yapılır. Küçük masa üstünde kıvrak 

hareketler yaparlar. Bu meĢrepte yine at, deve, tavuk, kaz, Ģeytan ve zemin ussulü 

gibi ussuller oynanır (Davut ve Muhpul, 2011a: 59; Celil, 2010: 44-45). Daha sonra 

nevruz koĢakları okunur (Davut ve Muhpul, 2011a: 60). 

 

Bahar meĢrebinde oynanan önemli ussullerden biri de “gülhan” ussulüdür. Gülhan, 

ateĢi gökyüzüne ileterek bol mahsullü bir yıl geçirmek için yakılır. MeĢrep beyi 

ateĢin yakılması buyruğunu verdiğinde iki kiĢi ateĢi yakar. Bütün meĢrep ehli ateĢ 

etrafında toplanıp dönerek dans ederler. Bahar meĢrebi, gülhan ussulü ile sona erer  

(Davut ve Muhpul, 2011a: 61). 
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2.1.3.2. Sagadi, Sargaydi (Sarardı) MeĢrebi 

Sagadi meĢrebi Nevruz Bayramı, Sede Bayramı ve Méhrigan Bayramı gibi ilkbahar 

ve sonbaharda yapılan bayramların içerisinde yer alır. Bu meĢrep, Mekit nahiyesi ve 

çevresinde bulunan Dolanların yoğun olarak yaĢadığı MaralbéĢi, Yarkent, Yopurga, 

Kagilik ve Avat nahiyesinde yapılmaktadır (Davut ve Muhpul, 2011c: 16). Tabiatın 

yeniden canlandığı nevruz günü yapılan bu meĢrep, Mekit ve MaralbéĢi 

nahiyelerinde “sagadi”, Avat nahiyesinde “çakpelek” adıyla bilinmektedir (Osman, 

1995: 201). MeĢrebin önemli hususlarından biri “çakpelek” olup Ģu Ģekilde 

hazırlanmaktadır: YaklaĢık 15-20 m. yükseklikteki direğin üzerine bir tekerlek 

yerleĢtirilir. Daha sonra iki sırık tekerleğe çapraz Ģekilde bağlanır. Bu sırıklar 

tekerleğin direk üzerinde dengede durmasını sağlar. Tekerleğe çapraz bağlanan 

sırıklara salıncağın ipi bağlanır. Tekerleği döndürecek olan bir baĢka sırık da direğin 

alt kısmına yere paralel olacak Ģekilde yerleĢtirilir ve her iki yanında bir grup insan 

yer alır. Sırık soldan sağa doğru ittirilerek tekerleğin döndürülmesi sağlanır. 

Tekerleğe bağlı salıncaktaki kiĢiler yukarıya doğru yükselmeye baĢlar. Tekerlek ne 

kadar hızlı dönerse salıncak o kadar hızlı yükselir. ĠniĢe geçildiğinde tekerleğin hızı 

düĢürülür. Salıncak dönerken bazıları korkudan bağırır. Bunu izleyenler “Vay 

sargaydi piĢti!” (Vay sarardı piĢti!) diye bağırıp korkan kiĢiyle alay ederler. Onun 

için bu oyun “sargaydi piĢti” adıyla da anılmakta; (Hebibulla, 2000: 358; Ġnayet, 

2004: 428; Muhemmet, 2009: 213-217) meĢrep de “sargaydi” adını buradan 

almaktadır (Davut ve Muhpul, 2011c: 17).  

 

Sargaydi meĢrebi, geniĢ meydanlarda düzenlenir. MeĢrep günü, çeĢitli satıcılar da 

halkla birlikte meydanda yer alır ve “çakpelek” etrafında meĢrep tüm coĢkusuyla icra 

edilir (Davut ve Muhpul, 2011c: 17). Büyük küçük ayrımı gözetmeksizin birçok 

kiĢinin katılımıyla gerçekleĢtirilen sargaydi meĢrebi bir hafta kadar sürmektedir. 

MeĢrepte diğer eğlencelik türlerden farklı olarak daha çok otuz ila kırk kiĢi ile 

oynanan usuller yer almaktadır (Osman, 1995: 203; Muhemmet, 2009: 217).  

 

Sonuç olarak Nevruz, Uygur Türkleri için canlanma, yenilenme, sosyal barıĢ ve 

sosyal dayanıĢma anlamına gelmektedir. Uzun tarihî süreç içerisinde nevruzun 

Uygur Türkleri arasında bayram olarak “noruz ayem”, “noruz köki”, “noruz tamiki”, 

“noruz bulak”, “noruz bovay”; meĢrep olarak “su muz meclisi”, “noruz meĢrebi”, 
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“bahar meĢrebi” gibi faaliyetleri; müzik olarak “noruz bayat”, “noruz büzrük”, 

“noruz nava”, “noruz hüseyni”, “noruz rast”, “noruz sultan” gibi makam türlerini ve 

Ģiir olarak “noruz koĢakliri” ve “balilar noruznamisi” gibi Ģiir türlerini ortaya 

çıkardığını söylemek mümkündür (Ġnayet, 2004: 429).  

 

2.1.4. Toy MeĢrebi 

Toy meĢrebi; Uygurlar arasında yaygın olarak yapılan meĢrep türlerinden olup çeĢitli 

toy, düğün ve merasimlerde yapılan at toyu, nikâh toyu, cuvan toyu ve sünnet toyu 

meĢreplerini de içine almaktadır. Toy meĢreplerinin hepsinde misafir çağırılıp çeĢitli 

ikramlarda bulunulur. MeĢrebin kapsamı, toy sahibinin ekonomik durumu ve toyun 

mahiyetine göre değiĢmekle birlikte katılımcı sayısı en fazla olanın nikâh toyu 

meĢrebi olduğunu söylemek mümkündür (Muhemmet, 2009: 203-204). Nikâh toyu 

meĢrebi, Uygur Türklerinin yaĢadığı bazı bölgelerde farklı özellikler göstermekte 

olup aĢağıda Kelpin, Lopnur, Dolan ve Hoten bölgelerinde yapılan meĢrepler ele 

alınmıĢtır.  

 

2.1.4.1. Kelpin Toy MeĢrebi 

Bu meĢrep hayatlarını birleĢtirecek olan gelin ve damadın bu özel günlerinden 

duyulan mutluluğu ifade etmek, ömür boyu saadet ve nesillerinin devamlılığını 

dilemek gibi amaçlarla yapılır. MeĢrep, gündüz baĢlayıp akĢam da devam eder. 

Gündüz; tef ve davul gibi müzik aletleri ile eğlenilirken gece tef, dutar, rebab ve 

tambur ile eğlenilir; Ģarkılar söylenir, beyitler okunur; yumur, çakçak gibi komedi 

muhtevalı söz oyunları ile gösteriler yapılır ve çeĢitli meĢrep oyunları oynanır (Davut 

ve Muhpul, 2011: 89). Toy meĢrebi, halkın tarım ve hayvancılıkla meĢgul 

olmasından dolayı daha müsait zamanlar olan sonbaharın sonunda ve kıĢın yapılır. 

MeĢrep mekânının seçimi toy sahibinin ekonomik durumuna göre belirlenir. Toy 

baĢlamadan iki gün önce meĢrebin yapılacağı mekân hazırlanmaya baĢlanır. 

Ekonomik durumu uygun olan toy sahipleri “oğlak tartiĢ” (oğlak oyunu) düzenlerler. 

MeĢrebin masrafları damadın ailesi tarafından karĢılanmakla birlikte eĢ dost, akraba 

ve misafirler meĢrebe hediyeleri ile iĢtirak ederler. Ailesi hayatta olmayan kiĢilerin 

toy meĢrebini mahalle eĢrafı düzenler. Müzisyenlerin ücreti ortak bir Ģekilde ödenir. 
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Ussul oynayan kiĢilerin üzerinden atılan para müzisyenlerin hakkıdır (Davut ve 

Muhpul, 2011: 91). 

 

Kelpin‟in Yurçi ve Gezlik bölgelerinde düğünden iki gün önce damadın evinde toy 

çayı verilir. Düğünün organizasyonu bu toplantıda yapılıp bayanlar katılmazlar. Toy 

sahibi “Oğlumu filanca kiĢiye oğul verdim.” diyerek herkesi toya davet edip düğün 

gününü duyurur. Konu komĢu ayrıca davet edilmez çünkü müziğin sesini duyan 

komĢu toya iĢtirak etmek zorundadır (Davut ve Muhpul, 2011: 91-92). 

 

Kelpin‟in Açal, Çilan gibi bölgelerinde toy çayı toy günü yapılmaktadır çünkü bu 

bölgelerde yerleĢim dağınıktır. Toy sahibinin yakınları mahalle mahalle gezerek 

herkesi davet eder (Davut ve Muhpul, 2011: 92). 

 

Toy sahibi düğünden birkaç gün önce müzisyenlere haber verir. Ayrıca “oğlak tartiĢ” 

(oğlak oyunu) yapılacaksa oğlakçılara da haber verir. MeĢrep günü müzisyenler önce 

toy sahibinin evine giderek yemek yer sonra damadın bir arkadaĢının ardından zurna 

çalarak meydana girerler. Bu, meĢrebin baĢlayacağının habercisidir. Misafirlerin 

meydana toplanıp meĢrep yöneticisinin icazet vermesi ile meĢrep baĢlar. Kadın 

erkek, genç yaĢlı, çocuk ayrımı gözetmeksizin herkes toy meĢrebine katılabilir. Açal 

ve Çilan bölgelerinde meĢrep meydanında yaĢlılar bir tarafa gençler bir tarafa 

çocuklar bir tarafa oturur. Diğer bölgelerde herkes karıĢık oturur (Davut ve Muhpul, 

2011: 93). 

 

Toyda keçlik (gece) meĢrebi baĢlamadan önce bölgenin ileri gelenleri tarafından 

seçimle meĢrep beyi belirlenir. Ardından otuz oğul ile dokuz kız, yiğitbaĢını seçer 

(Davut ve Muhpul, 2011: 93-94). Vakti gelince herkes meydanda yerini alır. 

Meydanda müzisyenlerin yeri ayrıdır. Et ve çay ikramından sonra meĢrep baĢlar. 

Elnağmeciler birkaç ussul çalarken meĢrep ehli mahalli usuller oynar. Kızıkçılık 

(eğlence) türlerinden biri olan “atlañ oyunu” oynanır (Davut ve Muhpul, 2011: 96).  

 

Oyundan sonra meĢrep yöneticisinin buyruğu ile nağme baĢlar. Gelin ve damat tarafı 

ayrı meydanlarda oynarlar. “Oğlak seliĢ” (oğlak oyunu) yapılacaksa meydan 

hazırlanır. Daha sonra gelin göçürülmeye gidilir. Herkes kız evinin önüne toplanıp 
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oynar, “toylañ tartip”, “haygan baĢlañ” Ģarkıları söylenir. Ardından müzik eĢliğinde 

gelin evden çıkarılır. Gelin erkek evinin avlusuna getirilince yine birkaç Ģarkı 

söylenip ussul oynanır (Davut ve Muhpul, 2011: 97-98). 

 

Gündüz baĢlayan meĢrep gece de devam eder. MeĢrebe katılan kiĢi sayısı genellikle 

iki yüz ila üç yüz civarındadır. Gece meĢrebine toy sahibine yakın kiĢiler katılır. 

Mekân mevsime uygun olarak seçilir. Gece olunca meĢrep, yine meĢrep beyinin 

duyurusu ile baĢlar. Birkaç ussul oynandıktan sonra müzisyenlerin dinlenmesi için 

“pota (kuĢak) oyunu” oynanır. Oyun kuralına uyamayan kiĢiler cezalandırılır. 

Cezanın icrasından sonra tekrar müzik baĢlar. Türlü sebeplerle kiĢilere müzik 

aralarında “leveylihanni söyüĢ” (duvar öptürme) gibi cezalar verilir. Müzikten sonra 

kızıkçılar, latifeciler ve koĢakçılar yer alır. MeĢrepte eğlence doruğa çıktığında 

damat, gelin ve arkadaĢları için ussuller çalınır. Kızıkçılar “hamsavanihan” oyununu 

sergiler. Ardından ünlü ussulcülerden birine bir bahane ile ceza verilerek “piyale 

oynitiĢ” (fincan oynatma) oyunu oynatılır. MeĢrepte tef, nagra (davul), dutar, rebab, 

tambur ve taĢ koĢuk gibi sazlar çalınır. MeĢrep sahibi olan ailenin ekonomik 

durumuna göre hayvan kesilir ve bu etten yemek yapılıp Kelpin‟in yöresel 

ekmeklerinden biri olan “çapita” ile ikram edilir. Ayrıca bu bölgeye mahsus olan 

“danekçe çay” da ikramlar arasındadır. Ekonomik durumu iyi olmayan aileler ise en 

az bir oğlak kesip birer kâse çorba ile ikram ederler. Gece meĢrebinde yine “danekçe 

çay” ile mevsimine uygun meyve ve çerez ikram edilir.  MeĢrep, meĢrep beyinin 

duyurması ile gelin ve damada mutluluk dileyip uygun saatte sona erer (Davut ve 

Muhpul, 2011b: 99- 101; Davut ve Abliz, 2015: 37-42). 

 

2.1.4.2. Lopnur Toy MeĢrebi 

Toy günü, nikâh yapılıp misafirlere yemek verildikten sonra meĢrep baĢlar ve 

topluca ussul (halk dansı) oynanır. Kız tarafının ailesi meydana çıkıp misafirleri bu 

ussule davet eder. Toy meĢrebinin sonunda erkek tarafı gelini aldıktan sonra damadın 

baĢına “selle” (sarık) sarılıp beline kırmızı gül takılır. Dutar, rebab, tambur ve tef 

eĢliğinde “tağda terik” nağmesi çalınır. Nağmeciler: 

 

Teqdir Alla, Teqdir Alla taġni yaratti, Kısmet Allah, kısmet Allah dağı yarattı, 

Taġ içini qarañġu dep ayni yaratti.  Dağ içi karanlık diye ayı yarattı. 
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Ģeklindeki mukaddime ile baĢlayıp sekiz farklı Ģarkı çalarlar. “Tağda terik nağmesi” 

yaklaĢık otuz dakika sürer ve bu süre boyunca topluca ussul oynanır. MeĢrebe 

katılmak için herhangi bir kıyafet zorunluluğu bulunmamaktadır (Davut ve Muhpul, 

2011b: 83). 

 

2.1.4.3. Hoten Toy MeĢrebi  

Bu meĢrep, gelin ve damadın düğün merasiminden önce ailelerinin misafir davet 

etmesiyle gerçekleĢtirilir. Müzisyenler, herkesten önce meĢrep alanına gelir. 

Misafirler toplanıp yemek yendikten sonra müzik çalmaya baĢlar. Erkek tarafı, 

müzisyenler ve misafirlerle birlikte gelin almaya gider. Kız tarafı, erkek tarafı ile 

birlikte gelen misafirlere ikramda bulunur, sofra hazırlar. Daha sonra gelin hazırlanır 

ve mihman baĢının icazeti ile müzik çalmaya baĢlar. Böylece meĢrep baĢlamıĢ olur. 

Kadın erkek teklif beklemeksizin herkes ussul (halk dansı) oynar. Bu meĢrepte nahĢa 

(Ģarkı, türkü) ve leper (komik söz oyunları) gibi icralar bulunmaz. Eğlence bir saat 

kadar devam ettikten sonra nikâh kıyılır ve dua edilir. Duadan sonra herkes 

“Mubarek bolsun, beht teliyi ziyade ömri uzun bolsun!” (Mübarek olsun, bahtı talihi 

ziyade ömrü uzun olsun!) diyerek iyi dileklerde bulunur. Ardından gelin müzik 

eĢliğinde erkek evine götürülür (Davut ve Muhpul, 2011d: 46-47). 

 

2.1.4.4. Dolan Toy MeĢrebi 

Bir ailenin kızı veya oğlu evlendiğinde düzenlenen meĢrep olup toya katılan herkes 

meĢrebine de katılabilmektedir. MeĢrepte evlenen çiftler, meydana davet edilip ussul 

(halk dansı) oynatılır, toy sahibi ve akrabaları gelin ve damadın üstünden para 

saçarlar. Buna “pul örüme” adı verilir. Toy, kız evinde bitince gelin göçürülmek 

üzere hazırlanır. Damat önde gelin arkada olmak üzere yeni çiftler görkemli bir ata 

bindirilir. Damat tarafından iki kiĢi atın yularını tutar. Bu sırada nağmeciler “cula” 

makamını çalmaya baĢlarlar. Gelin yol boyunca müzik eĢliğinde götürülürken 

gençler çeĢitli ussuller oynar. Gelin yeni evine indirildikten sonra meĢrep o akĢam 

damat evinde devam eder (Muhemmet, 2009: 203-204). MaralbéĢi nahiyesinde gece 

meĢrebinde “oğlak oyunu” oynanır. Toy sahibi misafirleri davet ederken oğlak oyunu 

da oynanacağını önceden bildirir. Misafirlerden oyuna katılmak isteyenler meĢrebe 
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atlarıyla birlikte gelir. Kız tarafından biri oğlağı meydana salıp “algan alganin” (alan 

alanın)
16

 derse oğlak yakalayan kiĢinin olur. Yine gizlice oğlağı kaçıran olursa o 

kiĢinin olur. Bu sebeple genellikle toy sahibi dört beĢ oğlak salar ya da büyük bir 

hayvan kestirir. Bazen de kaçırılan oğlak ekonomik durumu iyi olan birinin evinin 

avlusuna götürülür. Bu durumda o kiĢi toydan sonra bir meĢrep düzenlemekle 

yükümlüdür (Osman, 1995: 204-206).  

 

2.1.5. Cuvan Toy MeĢrebi  

Cuvan toy meĢrebi Dolan, Hoten, Kériye gibi bölgelerde kadınların “cuvan toyu” 

münasebetiyle düzenlenen bir meĢreptir. Uygur Türklerinde bekâr kızların alnına 

perçem kesilir. Bayanlar saçlarını yaĢlarına ve medeni durumlarına göre farklı 

Ģekillerde örerler. Evlenen bayan ilk çocuğunu doğurana kadar “sékilek” olarak 

adlandırılır. Evlendikten sonra ilk çocuğunu doğuran kadın “cuvan” olarak 

adlandırılır. (Davut ve Muhpul, 2011d: 47). Gelin “cuvan” olduktan sonra annesi ve 

babası hazırlık yapıp kendi evlerinde “cuvan toyu” düzenler. Dolanlar arasında bu 

toy “çaç bağ toyu, çaĢvak toyu” olarak da adlandırılır. Bu toyda geline annesi babası 

yeni kıyafetler alıp giydirir, saçları iki yandan örülür ve baĢına gümüĢ bir saç 

bağlanır. Yine gelinin eĢi de çeĢitli hediyeler alır (Davut ve Abliz, 2015: 288). 

MeĢrep günü, alınan hediyeler giydirilip süslenen cuvan, yüzü örtülü Ģekilde meĢrep 

meydanına çıkarılır. Böylece meĢrep baĢlamıĢ olur. Ġlk ussul (halk dansı) cuvan ve 

eĢi tarafından oynanır. Ussul sırasında eĢi cuvanın yüzünü açar. Bu sırada cuvanın 

anne ve babası dua edip çiftin üstünden saçı saçarken damadın ailesi de para saçar. 

Ussulün ardından cuvan meĢrebinin koĢakları
17

 okunur ve herkes ussul oynar. 

                                                 
16

 Bu ritüel, eski Türklerde “potlaç” adıyla yaĢatılan geleneğin devamı olduğunu düĢündürmektedir. 

Ġlkellerde hediye vermenin törensel olarak uygulandığı bir ritüel olan potlaç (Tezcan 1989: 31), davet 

sahibinin misafirlerin ihtiyacından fazla gıda,  elbise ve eĢyayı davetlilerin kaldırıp götürmesini teklif 

ettiği bir gelenektir (Gökalp, 1976: 74). 
17

 Keç boldi, zaval boldi,    Geç oldu, akĢam oldu, 

Yarimġa uval boldi.    Yârime yazık oldu. 

Saçini uzun sélip,    Saçını uzun salıp, 

Bir yaxĢi cuvan boldi.    YahĢi bir civan oldu. 

 

Aq boz atni dañlaydu,    Ak boz atın Ģöhreti, 

Qara boz atqa yetmeydu.    Kara boz ata yetiĢmez. 

El qizini dañlaydu,    Elkızının Ģöhreti, 

Aq cuvanġa yetmeydu.    Ak civana yetiĢmez. 

 

Aq teñge pulum bolsa,    Ak lira pulum olsa, 

Aq yerge saray salsam.    Ak yere saray yapsam. 
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Cuvanın ailesi tarafından davet edilen misafirler meĢrebe gelirken dokuz tane ekmek 

ve bir mendil içerisinde elma getirirler. MeĢrepte çeĢitli yiyecekler ve çay ikram 

edilir (Muhemmet, 2009: 206-208; Osman, 1995: 205-206). 

  

Hoten ve Keriye bölgelerinde meĢrebi cuvanın eĢi düzenler. EĢinin meĢrepte 

giyeceği gömlek, ferace, telpek (baĢlık) gibi kıyafetleri alır. Durumu iyi olanlar 

hediye olarak altın ve gümüĢ ziynet eĢyaları alır. Cuvan toyuna fazla kiĢi çağırılmaz. 

EĢlerin yakın akraba ve arkadaĢları davet edilir. Misafirler geldikten sonra cuvan 

olacak kızın saçı iki parça örülür. Yüzüne pudra sürülüp kaĢına rastık, gözüne sürme 

çekilir. Eline kına yakılıp baĢına telpek (baĢlık) giydirilir. Hazırlıklar bittikten sonra 

kundaklanmıĢ çocuğu ile birlikte kendileri için ayrılan yere oturtulur. Misafirlere 

yemek ikram edilir. Yemek yenilip dua edildikten sonra ev sahibinin teklifi ile 

mihman baĢı söz alıp “X hanım sağ selamet Ģekilde ilk çocuğunu gördü. Bugün 

cuvan toy düzenledik. Cuvanlığı mübarek olsun. Yeni doğan çocuğumuzun ömrü 

uzun, bahtı açık olsun, bu eve kut ve bereket yağsın!” Ģeklinde dua eder. Daha sonra 

misafirler getirdikleri hediyelerini sunarlar. Yakın akrabalar cuvanı baĢtan aĢağı 

giydirir. Ardından mihman baĢı cuvan toyunun baĢladığını duyurur ve müzik baĢlar. 

MeĢrepte, çakçak (Ģaka), beyit okuma ve kızıkçılık yer almaz. Cuvan toy meĢrebi 

ortalama bir saat sürer (Davut ve Muhpul, 2011d: 47-49). 

 

2.1.6. Sünnet Toy MeĢrebi 

Sünnet toyu yapan ailelerin düzenlediği meĢreptir. Genellikle köylerde yapılan bu 

meĢrep, “tebrikleĢ meĢrebi” Ģeklinde de adlandırılır. Çocuğunu sünnet ettiren aile, 

meĢrebe ev sahipliği yapmakla yükümlüdür. “Oğlak oyunu” sünnet toy meĢrebinde 

de oynanan oyunlar arasındadır. Bunun yanı sıra çeĢitli nahĢa ve müzikler çalınıp 

usullerle eğlence artırılmaktadır (Davut ve Abliz, 2015: 47-48). 

                                                                                                                                          
Aq cuvan méniñ bolsa,    Ak civan benim olsa, 

Boyniġa gire salsam.    Boynuna sarılsam. 

 

Yeñi baġniñ Ģaptuli,    Yeni bağın Ģeftalisi, 

Uçqan kimniñ kepteri.    Uçan kimin güvercini, 

Yürikimni köydürer,    Yüreğimi yakar, 

Aq cuvanniñ otliri    Ak civanın ateĢleri. 

(Muhemmet, 2009: 207-208). 
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2.1.7. Namakulluk (Özür Dileme, Ġhtiyatsızlık) MeĢrebi 

MeĢrep içerisinde kurallara riayet etmeyen veya düzeni bozan kiĢilerin özür dilemesi 

ve suçunun bağıĢlanması için yapılan bir meĢrep olup “günahkâra” ceza olarak 

verilebileceği gibi kiĢinin kendi isteğiyle düzenlenebilir. Cezalı kiĢinin düzenlediği 

bu meĢrepler, “namakulluk (akılsızlık, ihtiyatsızlık) meĢrebi” olarak adlandırılır 

(Davut ve Muhpul, 2011c: 13; Turdi, 1982: 576; Séyit, 2006: 92; Muhemmet, 2009: 

213; Osman, 1995: 209).  

 

Namakulluk meĢrebi, bunun dıĢında sosyal hayatta birinden özür dilenmek 

istendiğinde ya da üçüncü bir kiĢinin dargın olan kiĢilerin arasını düzeltmek 

istediğinde de yapılır. MeĢrep sırasında özür dilemek isteyen kiĢi, diğerine tepside 

çay servis eder. KarĢıdaki kiĢinin çayı iki eliyle kabul etmesi dargınlığın ortadan 

kalktığının göstergesi olup bu ritüelden sonra meĢrep eğlencesi baĢlar (Davut ve 

Abliz, 2015: 62-63). 

 

2.1.8. Bolalik (Ceza) MeĢrebi 

MeĢrep sırasında kurallara riayet etmediği gerekçesiyle kiĢiye verilen cezanın meĢrep 

ehli tarafından eksik ya da yetersiz bulunması ya da hatasını affettirmek istemesi 

durumunda cezalı kiĢiden kendi evinde düzenlenmesi istenen meĢrep ceza meĢrebi 

olarak adlandırılmaktadır  (Davut ve Muhpul, 2011c: 13; Davut ve Abliz, 2015: 288). 

Dolanlar arasında bu meĢrep aynı zamanda “bolalik meĢrebi” olarak da 

adlandırılmaktadır (Muhemmet, 2009: 213). 

 

2.1.9. Mihman (Misafir) MeĢrebi 

Ev sahibinin evine veya Ģehrine gelen misafirlerinin Ģerefine düzenlediği meĢreptir 

(Davut ve Muhpul, 2011c: 79). Misafir, bir ailenin evine geldiyse ev sahibi 

tarafından meĢrep düzenlendiği gibi Ģehre dıĢarıdan gelen misafir için de toplu  

Ģekilde o Ģehrin halkı tarafından meĢrep düzenlenir. Mihman meĢrebi, aynı zamanda 

“kütüvéliĢ meĢrebi” ve “karĢi eliĢ meĢrebi” içerisinde yer alır. MeĢrep boyunca 

çeĢitli usuller ve oyunlar oynanır, komik teatral sunumlar yapılır. Mihman meĢrebi, 

iki farklı bölgenin kültürünün birbiri ile kaynaĢtırılması açısından önemli ve diğer 

meĢreplerden farklıdır (Davut ve Abliz, 2015: 63). 
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2.1.10. Katar (Sıra) MeĢrebi 

Katar meĢrebi, yakın akraba veya aynı mahalleden kiĢiler arasında sırasıyla yapılır. 

Bu sebeple “mahalle meĢrebi” ve “aylanma meĢrep” olarak da adlandırılır (Davut ve 

Abliz, 2015: 64). Bu meĢrebin kendine özgü kuralları olup eksiksiz uyulması gerekir. 

Daha çok iĢ güç olmadığı zamanlarda, kıĢın yiğitbaĢının önderliğinde, belirli bir 

zaman aralığı ve sırasıyla gerçekleĢtirilir. MeĢrebe katılacak misafirlerin (kadın-

erkek, genç-yaĢlı) oturacağı yerler yaĢ ve mevkilerine göre daha önceden belirlenir. 

Bir sonraki meĢrebi kimin düzenleyeceğini belirlemek için meĢrebin sonuna doğru 

yiğitbaĢı bir piyale (fincan, kâse) çayı meydanın ortasına koyar, bu çaya “kuvan 

çayı” adı verilir. Çayı içmek için piyaleye (fincan, kâse) ilk uzanan kiĢi bir sonraki 

meĢrebi düzenlemekle görevlendirilir. Bu meĢrepte, ussul (halk dansı), oyun ve 

eğlencelik türlerin icrasının yanı sıra toplumu ve o mahalle halkını ilgilendiren belirli 

konularda istiĢare edilir ve toplum kurallarına uymayanlara çeĢitli cezalar verilir. 

Bireylerin topluma uyum sağlanmasında katar meĢrebi önemli bir iĢleve sahip 

olduğundan Dolanlar bu meĢrebi, “çocuk terbiyesinin kalbi” olarak nitelendirirler. 

Herhangi bir geçerli mazereti olmaksızın meĢrebe katılmayanlar veya meĢrep 

düzenini bozanlar meĢrep katarından (sırasından) çıkarılır ve özrü meĢrep ehli 

tarafından kabul edilinceye dek sıraya alınmazlar (Turdi, 1982: 575-576; Davut ve 

Muhpul, 2011c: 10-11; Davut ve Abliz, 2015: 65; Osman, 1995: 207).  

 

2.1.11. Oğlak MeĢrebi 

“Oğlak tartiĢ” münasebetiyle yapılıp yenilen tarafın yenen tarafın Ģerefine 

düzenlediği meĢreptir. Özellikle Hoten bölgesinde sonbahardan ilkbahara kadar 

“oğlak tartiĢ” oyunu yaygın Ģekilde oynanmaktadır. Oğlak oyunu, güç, kuvvet, 

cesaret ve strateji gerektiren bir oyun olup bu oyunu kazanan kiĢilere halk tarafından 

itibar gösterilmektedir. Oyun esnasında oğlağı kaçıran kiĢi hızlı bir Ģekilde bölgenin 

önde gelen kiĢilerinden birinin evinin avlusuna götürür. Ev sahibi de bu Ģekilde 

onurlandırılmasına istinaden “oğlak beyi”ni, arkadaĢlarını, kardeĢlerini ve 

müzisyenleri evine davet edip meĢrep düzenler ve bir sonraki oyunun oğlağını 

hazırlar (Davut ve Muhpul, 2011d: 78, 90-91). 
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2.2. Doğu Türkistan Coğrafyasının Belirli Bölgelerinde Ġcra Edilen MeĢrepler 

2.2.1.Turfan MeĢrepleri 

2.2.1.1. Kéyt  (Yargılama) MeĢrebi 

“Kéyt” kavramı, Uygur Türkçesi yazı dilindeki “kayt” kelimesinin halk arasındaki 

kullanım Ģekli olup “hüküm verme” , “sağlamlaĢtırma” ve “pekiĢtirme” gibi anlamlar 

ifade etmektedir. Kéyt meĢrebinde asıl tema “hüküm vermek” olup bunun yanı sıra 

“ölüm cezası verme” törenlerinin meĢrep formuna dönüĢerek günümüzdeki hâlini 

aldığına dair görüĢler de mevcuttur (Rahman, Hemdulla ve HuĢtar, 1996: 144). 

Günümüzde kéyt meĢrebi, Turfan düğünlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bölgede 

düğünler, üç gün sürmektedir. Birinci gün, düğüne gelen misafirler ağırlanır ve 

yemek ikram edilir. Ġkinci gün, gelin alma töreni yapılır ve nikâh kıyıldıktan sonra 

gelin göçürülür. “Nikâh toyu” adı verilen bu törenden sonra eğlenmek, dinlenmek ve 

dünürlerin arasındaki muhabbeti artırmak için kéyt meĢrebi düzenlenir. MeĢrep 

sabaha kadar sürmekle birlikte düğünün üçüncü günü, hücra (oda) meĢrebi ve çillak 

(davet) meĢrebi yapılır (Davut ve Muhpul, 2011a: 90-91; Rahman, Hemdulla ve 

HuĢtar, 1996: 144). 

 

Kéyt meĢrebinde mekân, hava durumuna göre belirlenir. Soğuk kıĢ günlerinde üzeri 

çadırla örtülmüĢ büyük avlularda, yazın ise manzarası güzel olan açık mekânlarda 

yapılır (Hemdulla, 2008: 85). Müzik aleti olarak davul, zurna, dutar, tambur, gircek 

gibi çalgılar kullanılır. MeĢrebin masrafları, düğün sahibi tarafından karĢılanıp cezalı 

kiĢilere de çeĢitli meyve çerez gibi yiyecekler aldırılarak meĢrep sahibine ekonomik 

yönden katkıda bulunulur (Davut ve Muhpul, 2011a: 112). 

 

MeĢrep katılımcıları, damat ve gelin ile birlikte yakın dostları, arkadaĢları ve reĢit 

olan kiĢiler olup katılımcı sayısı; yüz elli ila iki yüz kiĢi kadardır (Davut ve Muhpul, 

2011a: 96; Rahman, Hemdulla ve HuĢtar, 1996: 144).  

 

MeĢrep katılımcılarının Ģu özellikleri taĢıması gerekir: 

Aile büyüklerine riayet etmek ve rızasını almak, 

Büyüklere saygı gösterip küçükleri korumak, yetimi, öksüzü gözetmek, 

KomĢuları ile iyi iliĢkileri olmak ve yardımsever olmak, 
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KiĢilerin malına mülküne zarar vermemek, 

Toplum kurallarına uymak, 

Toplumun hoĢ göremediği kumar ve alkol gibi kötü alıĢkanlıkları olmamak, 

Helal iĢle meĢgul olmak ve kimsenin namusuna yan gözle bakmamak, 

Kadınlara art niyet beslememek, 

Yalan söylememek ve sahtekârlık yapmamak. 

Bununla birlikte aĢağıdaki kiĢiler ise meĢrebe katılamazlar: 

BulaĢıcı hastalığı (nerva) olanlar, 

BaĢında yarası olanlar (tazlar)
18

, 

 Toplumun dıĢladığı kiĢiler, 

Afyon tiryakileri, kumarbazlar ve alkolikler, 

Zina etmeyi alıĢkanlık edinen kiĢiler (Davut ve Muhpul, 2011a: 98; Hemdulla, 2008: 

85).  

 

Kéyt meĢrebinin organizasyonundan ve idaresinden padiĢah, sağ vezir, sol vezir, kadı 

ve müftüler, engizge, pazar beyi, selam beyi ve çaycı bey sorumludur (Hemdulla, 

2008: 84; Davamet, 2009: 92-94). PadiĢah, nutuk kabiliyeti yüksek, yönetici vasfına 

sahip, tecrübeli ve yönetme kabiliyeti olan kiĢiler arasından seçilip her konuda 

hüküm verebilir. Vezirler, padiĢah olmadığı zamanlarda yerine vekâlet ederler. 

Kadılar, toplumun sosyal durumundan haberdar, halk içerisindeki anlaĢmazlıklara 

hüküm veren, söz sahibi ve ikna etme yeteneğine sahip kiĢiler olup müftüler, 

kadıların yardımcısıdır.  Engizge, latifeli, adil ve hazırcevap kiĢiler arasından seçilip 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 95) meĢrebin soru-cevap bölümünü yönetir (Öger, 2013: 

165). Pazar beyi, meĢrep meydanını düzenler ve cezalandırılacak kiĢileri meĢrep 

meydanına çıkarır. Selam beyi, meydanın eĢiğinde oturup meĢrebe gelen kiĢilerin 

selamını alır. Kim ki selam vermeden meydana girerse ceza verilmek üzere o kiĢiyi 

padiĢaha bildirir. Çaycı bey, meĢrep ehline çay servisi yapmakla görevli olup görgü 

kurallarına hâkim olan kiĢiler arasından seçilir (Davut ve Muhpul, 2011a: 96; 

Hemdulla, 2008: 84).  

 

                                                 
18

Bu durumun sebebi kiĢi ceza alırsa doppasını çıkardığında toplum önünde onu küçük düĢürmemek 

içindir. 
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Kéyt meĢrebinde yöneticiler, meĢrep ehlinden farklı olarak çeĢitli kıyafetler giyip 

aksesuarlar takarlar. PadiĢah ve vezirler kavuk, kadılar ve müftüler sarık takarlar. 

Pazar beyi, engizge ve selam beyi gibi kiĢiler doppa ve üstüne ferace giyerler. 

MeĢrep katılımcıları ise yeni ve temiz kıyafetleri giyerek meĢrebe iĢtirak ederler 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 112). 

 

MeĢrep meydanı, yuvarlak veya dört köĢeli olacak Ģekilde hazırlanır ve sahne düzeni 

oluĢturulur. Sahnenin sağ tarafında, ortada padiĢah, padiĢahın sağ tarafında sağ vezir, 

sol tarafında sol vezir bulunur. Sahnenin sol tarafında, ortada kadı, kadının sağında 

ve solunda müftüler bulunur. Meydanın sağ tarafına engizge ile pazar beyi oturur. 

Engizge elinde kısa saplı bir kamçı tutar. Naracılar sağ tarafında, sazcılar sol 

tarafında oturur. Selam beyi, eĢik üstünde oturur. MeĢrep meydanının dıĢında ise 

meĢrebin güvenliğinden sorumlu kiĢiler bulunur (Davut ve Muhpul, 2011a: 98-99; 

Hemdulla, 2008: 85). MeĢrep ehlinin oturacağı yerlere kilimler ve minderler serilir. 

Ayrıca kadının oturacağı yere deriden bir örtü serilir (Rahman, Hemdulla ve HuĢtar, 

1996: 144).   

 

Katılımcılar, meydanı doldurduktan sonra yiğitbaĢı meydana çıkıp meĢrep ehline 

“HoĢ geldiniz!” der ve meĢrep yöneticilerini takdim edip yer gösterir. Yöneticiler 

yerine oturduktan sonra davul, zurna çalınıp meyve tepsileriyle meĢrep sahibi 

meydana girer ve meĢrep yöneticilerini selamlar. MeĢrep ehline “HoĢ geldiniz!” 

deyip iyi dileklerini iletir. PadiĢah, meĢrep sahibine ve yardımcılarına teĢekkür eder 

ve dua ederek hediyeleri kabul eder. Ardından pazar beyi selam verip, padiĢahtan 

meĢrebin baĢlaması için icazet ister. PadiĢah, kadının da rızasını alarak gökyüzünde 

ay göründüğü takdirde meĢrebin baĢlayabileceği ruhsatını verir. Pazar beyi ayın 

göründüğünü söylediğinde kadı “Çok Ģükür ay göründü, âmin!” diyerek bağırır. 

Herkes dua eder. Duanın ardından padiĢah “ġimdi meĢrep baĢlasın!” diye bağırır. 

Engizge ve pazar beyi de padiĢahın ardından “MeĢrep baĢladı!” diye bağırır. 

Müzisyenler çalgı çalmaya baĢlar ve herkes ussule (halk dansı) davet edilir. Ussulden 

sonra pazar beyi padiĢahın fermanını meĢrep ehline ilan eder  (Davut ve Muhpul, 

2011a: 99-100; Rahman, Hemdulla ve HuĢtar, 1996: 144; Davamet, 2009: 92-96): 

 

Bugün meĢrebe gelen herkes yöneticilerin sözüne uymak zorundadır. 
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MeĢrep ehlinin örf ve âdete uygun bir Ģekilde kıyafetine çeki düzen vererek oturması 

gerekir. 

MeĢrep meydanına tükürmek yasaktır. 

Meydanda sigara ve tütün içmek yasaktır. 

Küçükler, büyüklere selam verip yardım etmek zorundadır. 

Meydan düzenini bozacak Ģekilde sağda solda gezinmek yasaktır. 

MeĢrep ehlinin hırsızlık yapması, bayanları rahatsız edecek davranıĢlarda bulunması 

ve uygunsuz söz ve Ģakalar yapması yasaktır. 

PadiĢah ve kadılara anlamsız sorular sormak yasaktır. 

Bir kiĢinin davası bitmeden ikinci davaya müsaade edilmeyecektir. 

KiĢinin iĢlediği suça göre çeĢitli cezalar verilecektir (Davut ve Muhpul, 2011a: 101-

102). 

 

PadiĢah fermanı, ilan edildikten sonra, bir süre makam eĢliğinde ussul oynanır. 

“Zeytinhan”, “almihan”, “gülyar”, “heyranimen”, “derdin yaman” gibi Ģarkılar 

söylenir. Ardından çeĢitli sanatçılar, müzisyenler, Ģarkıcılar, ussulcüler, komedyenler 

ve teatral sunum yapan icracılar rol alır. ÇeĢitli komik oyunlar sergilenir. Düzeni 

bozanlara ve kurallara aykırı davrananlara dava açılır. Örneğin davacı kiĢi meydana 

gelip “x” kiĢi düzeni bozuyor; bu kiĢiye ceza verilsin der. PadiĢah: “Günahkâr derhal 

huzura getirilsin!” diye ferman buyurur. Pazar beyi, günahkârı alıp getirir. Günahkâr 

hatasını kabul ettikten sonra padiĢah kusurunun durumuna göre bir ceza verir. 

Engizge, günahkârın doppasını (baĢlık, takke) alıp “Barek Allah keyt!” diye bağırır 

ve günahkâra ceza vermek için dıĢarı çıkarır. MeĢrepte “kumru gibi uçma, mantı 

yedirme, çilan tokmak ile vurma, yayık, eĢeğe ters bindirme, yüzünü boyama, samsa 

piĢirme, duvara suretini çıkartma, bardak basma, kadın gömleği giydirme, hayvan 

taklit etme, birden fazla kadınla evlendirme, yüzünü boyayıp eĢeğe ters bindirme ve 

meĢrepten çıkarma” gibi ceza türleri uygulanır. MeĢrebin son bölümünü padiĢah ve 

kadının icazeti ile engizgenin yönettiği “kadı ve müftülere soru sorma” kısmı 

oluĢturur. Soru sorma meĢrebin mühim bir kısmı olup sorular, meĢrep ehlinin 

gündelik hayata dair sormak istedikleri sorulardan, bilmecelerden ve söz 

oyunlarından oluĢur. Anlamsız soru soranlar cezalandırılır (Davamet, 2009: 98-100; 

Davut ve Muhpul, 2011a: 102-112).  Soru sormak isteyen kiĢi, icazet isteyip 

meydana çıkar ve kadının huzuruna dokuz tabak Ģeker getirir. Kadı, kendisine 
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sorulan sorulara müftü ile istiĢare ederek cevap verir. Kadının soruya yanlıĢ cevap 

vermesi veya verememesi halinde, bu tabakların herbirine on hisse katıp toplam 

doksan dokuz tabak Ģekeri soru soran kiĢiye vererek meĢrepten ayrılır ve bu kiĢiler, 

bir kez daha kadılık rolü üstlenemezler. Bu sebeple kadı olacak kiĢi aksakallar 

arasından seçilir (Rahman, Hemdulla ve HuĢtar, 1996: 145; Öger, 2013: 166; 

Hemdulla, 2008: 85). 

Kéyt meĢrebi yaĢlılar, orta yaĢlılar ve gençlerin birlikte katıldığı ve yaĢlıların 

gençlere edep, ahlak ve terbiye dersleri verdiği bir mektep mahiyetindedir. MeĢrepte 

gençler hakkı, adaleti ve haksızlığa karĢı koymayı öğrenirler. Kéyt meĢrebi Turfan‟ın 

Astana, Karagoca, Siñim ve Çatkal gibi bölgelerinde düzenlenir. Bu meĢrep, gençleri 

hayata hazırlayıp görgü kurallarının, geleneksel değerlerin ve sosyal hayatın 

kurallarının öğretilmesi iĢlevini üstlenir. MeĢrep aynı zamanda eğlence kültürünü ve 

sanatsal formları da içinde barındırıp koĢakçı, çöçekçi, beyitçi ve latifeci gibi halk 

sanatçılarının yetiĢtiği halkın sanat mektebi iĢlevindedir  (Davut ve Muhpul, 2011a: 

93-94). 

 

2.2.1.2. Mélis (Toplanma) MeĢrebi 

Mélis kelimesi Uygur Türkçesinde toplanma ve oturma anlamlarına gelmektedir 

(Davamet, 2009: 68). Mélis meĢrebi, eski dönemlerden itibaren Turfan‟ın yaylak-

kıĢlaklarında yapılmakta olup Siñem ve Murtuk gibi Ģehirlerde halen varlığını 

sürdürmektedir (Davut ve Muhpul, 2011a: 74). Bu meĢrebin ortaya çıkıĢı ile ilgili 

Turfan‟ın Tuyuk bölgesinde efsane formuna bürünmüĢ bir rivayet bulunmaktadır 

(Davamet, 2009: 68). MeĢhur makamcı Ġsmail Aka mélis meĢrebinin ortaya çıkıĢı 

hakkındaki efsaneyi Ģöyle anlatmaktadır: 

 

“Kendisini Tanrı ilan eden PadiĢah Dakiyanus, gücünü ispatlamak için birkaç 

kediyi baĢlarına çerağ konulduğunda kıpırdamadan duracak Ģekilde eğitir. 

PadiĢah, akĢamları kedilerin baĢındaki bu çerağların ıĢığında eğlenirdi. 

Gündüz olunca muhafızlar, kedileri baĢında çerağlarla birlikte sofaya 

çıkarırdı. Bunu gören halk hayran kalırdı. Bir gün, bir koyun çobanı 

arkadaĢları ile birlikte sarayın avlusundaki kedilerin baĢlarında çerağlarla hiç 

kımıldamadan durduklarını görünce ĢaĢırdılar. Uyanık çoban, bir fareyi tutup 
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kedilerin önüne attı. Fareyi gören kediler, fareyi kovalamaya baĢladılar ve 

çerağlar yere düĢtü. Bunu öğrenen PadiĢah Dakiyanus, askerlerine çoban ve 

arkadaĢlarını yakalamalarını emretti. Çoban ve arkadaĢları, askerlerden 

kaçarak bir dağdaki mağaraya saklandılar. Askerler, mağaraya girmekten 

korkup onların çıkmasını bekledi. Çoban ve arkadaĢları uzun müddet 

mağaradan çıkmayınca büyük bir ateĢ yakıp çalgı, oyun ve temaĢa ile 

çıkarmaya çalıĢtılar; ancak yine de hiç kimse çıkmadı. Gece, yanan ateĢi görüp 

müzik sesini duyan halk buraya toplanmaya baĢladı. Erkekler bellerindeki 

kuĢakları çıkarıp Ģekil vererek bir ucunu kadınlara uzatıp dans etmeye 

baĢladılar. Gün ağarana kadar eğlence devam etti ancak mağaradan hiç ses 

seda çıkmadı. Askerler ve halk mağarayı terk ettiler. Zaman sonra bu oyun, 

sürekli oynanmaya baĢladı. Turfan halkı bu oyunu meĢrep haline 

getirdi.”(Davut ve Muhpul, 2011a: 74-76)  

 

Mélis meĢrebi genellikle iĢ güç olmadığı zamanlarda (Davut ve Muhpul, 2011a: 76) 

veya düğün, bayram zamanları ve üzüm hasadının verimli geçtiği güz mevsiminde 

yapılır (Davamet, 2009: 68). Turfan‟ın belirli bölgelerinde yapılan bu meĢrebin etkisi 

Kumul‟da da görülmektedir. MeĢrep, düğün günü düğün sahibinin davetiyle baĢlar 

ve mahalledeki gençler tarafından organize edilir (Ġsmail, 1998: 443). MeĢrebe 

herkes eĢi ile birlikte katılır. Gelin ve damadın Ģerefine damat evinin avlusunda 

düzenlenen bu meĢrepte gelin, gelinin sağdıcı ve arkadaĢları; damat ve damadın 

sağdıcı ve arkadaĢları özel bir yere oturtulur. Erkeklere yardım etmek üzere bir 

erkek, bayanlara yardım etmek üzere bir bayan görevlendirilir. Ayrıca düğün 

sahibinin seçtiği bir kiĢi, genel organizasyondan ve yönetimden sorumlu olur. 

MeĢrebin diğer yöneticileri olan padiĢah, kadı, yiğitbaĢı ve düğün yapılan evin ileri 

gelenleri (baba, anne, kız, kayınbirader…) “Dokuz” sayısı ile formülize edilir ve 

“dokuz ay” Ģeklinde adlandırılır. MeĢrep baĢkurguçisi (yöneticisi) de bu kiĢiler gibi 

saygın addedildiğinden “dokuz ayın biri” olarak adlandırılır. “Dokuz ayın biri”; 

meĢrep töreninin tertip ve düzenini sağlar. Ceza vermek için yiğitbaĢını 

görevlendirme iktidarına sahiptir (Davut ve Muhpul, 2011a: 76-77). 

 

Meydanda hafızlar sağ tarafa, müzisyenler sol tarafa oturur. Ayrıca kadınlar ve 

erkekler iki ayrı grup halinde oturur. YiğitbaĢı; “Esselamun aleyküm dokuz ayın biri, 
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meĢrep ehli hazırdır.” der. O sırada dokuz ayın biri “MeĢrep baĢlasın!” diyerek 

meydana çıkar, elinde pota bulunur. “MeĢrebimiz gönüllük olsun!” dedikten sonra 

meĢrep baĢlar. YiğitbaĢı, bir bayanı pota ile meydana davet eder ve pota oyunu 

oynanır. Pota, usulüne uygun bir Ģekilde alınmalıdır. Potayı yanlıĢ Ģekilde alanları 

yiğitbaĢı, dokuz ayın birine bildirir. Bu kiĢilere ussul (halk dansı) oynama, Ģarkı 

söyleme, hayvan taklidi yapma ve “kırk bir yalan söyleme” gibi cezalar verilir 

(Davamet, 2009: 68; Davut ve Muhpul, 2011a: 78-79). 

 

MeĢrepteki ussuller, müziğin ritmine göre form değiĢtirir. Müziğin ritmine göre 

ussulcüler “dokuz tezim hareketi” uygular. Potayı tutan kiĢi davet ettiği kiĢiyle dokuz 

kez sağ taraftan döner. Dokuzuncu tekrarda çift sağ omuzlarını birbirine dokundurur. 

Bu, barıĢı sembolize edip bay ve bayanlar arasında oynanır. Oyunda toplam dokuz 

farklı hareket bulunur (Davut ve Muhpul, 2011a: 80). 

 

MeĢrep boyunca çeĢitli beyitler ve koĢaklar söylenip komik söz oyunlarını esas alan 

kızıkçılık ve leperler (komik söz oyunları) icra edilir. MeĢrepte eğlenme ve gülmece 

iĢlevini yerine getiren bu beyitlere kimse gücenmez; Ģaka olarak kabul edilir. KoĢak 

veya beyit söylerken kiĢinin verdiği cevap, meĢrep ehli tarafından beğenilmezse o 

kiĢiye eğitim ve terbiye yönünden ziyade estetik ve maharet içeren sanatsal formdaki 

hareketlerin yaptırılmasını esas alan kızıkçılık yapma, ussul oynama veya Ģarkı 

söyleme gibi cezalar verilir (Davamet, 2009: 71; Davut ve Muhpul, 2011a: 82-85). 

 

MeĢrepte mélis meĢrebine özgü “vay vay senem”, “mestane yar”, “Ģarvanihan”, 

“yumilak cugan”, “ey balayar ey”, “Allah bir kedeh”, “gulyar”, “zibayar”, “tayda 

terik”, “dadey gülzar ey” gibi Ģarkılar söylenir (Davut ve Muhpul, 2011a: 86; 

Davamet, 2009: 73-90).  

 

AkĢam olunca meĢrep sahibi meĢrebin bitirilmesini yiğitbaĢına teklif eder. YiğitbaĢı 

bu teklifi dokuz ayın birine iletir. Dokuz ayın biri, meĢrep ehline, düğün sahibine ve 

yardımcı olan kiĢilere teĢekkür ederek meĢrebin sonlandığını duyurur (Davut ve 

Muhpul, 2011a: 85). 
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2.2.1.3. Hücra (Oda) MeĢrebi 

Bu meĢrep düğünün üçüncü günü gelin ve damadın arkadaĢlarının oluĢturduğu yirmi 

ila otuz kiĢilik bir toplulukla yapılır (Davut ve Muhpul, 2011a: 116). MeĢrebe evli-

bekâr herkes katılabilir (Hemdulla, 2005: 37). MeĢrebin amacı gelin ve damadın 

yakınlarının kaynaĢmasını sağlamak, çillak (davet) meĢrebine hazırlık yapmak ve 

(Davut ve Abliz, 2015: 46) gelin ve damadın birlikte vakit geçirmesini sağlamaktır 

(Hemdulla, 2005: 37). Hücra meĢrebi, genellikle evlerde yapılmaktadır (Davut ve 

Muhpul, 2011a: 116). MeĢrebin yapılacağı alanın büyüklüğüne göre kullanılacak 

müzik aletleri belirlenmekle birlikte alan küçükse zurna ve tef, alan büyükse bunlara 

ek olarak tambur, rebap, dutar ve gircek kullanılır (Hemdulla, 2005: 37). MeĢrebin 

yapılacağı evin töründe damat sağ tarafa, gelin sol tarafa oturur ve her ikisinin 

yanında sağdıcı bulunur (Davut ve Muhpul, 2011a: 116). Damadın ve gelinin 

sağdıcı, evli ve aile yaĢamının gerektirdiklerini iyi bilen, tecrübeli kiĢiler arasından 

seçilir. Gelinin sağdıcına “yenge” adı verilir. MeĢrebin genel organizasyonundan ve 

yönetiminden “meĢrep beyi” veya “yiğitbaĢı” sorumludur (Hemdulla, 2005: 37). 

 

MeĢrebin baĢlangıcında meĢrep beyi, gelin ve damat adına misafirlerin katılımından 

duyulan memnuniyeti dile getirip “hoĢgeldiniz” der ve herkesi eğlenceye davet eder 

(Hemdulla, 2005: 37). 

 

Davetliler selam verip meydana çıkarak gelin ve damadı tebrik eder, hediyelerini 

verip iyi dilek ve dualarını dile getirirler. Tebrik bitince meyve ve çerez ikram edilir. 

MeĢrep boyunca çeĢitli ussuller oynanır (Davut ve Muhpul, 2011: 117). Turfan‟a 

özgü “su bolup aktim”, “davançiñ”, “meĢuğum” ve “alimhan” gibi Ģarkılar çalınır. 

Halk hikâyecileri tarafından “Gérib Senem” ve “Tahir-Zöhre” gibi halk hikâyelerinin 

icrası gerçekleĢtirilir. Eğlenceyi artırmak amacıyla çeĢitli hayvan taklitleri yapılır 

(Hemdulla, 2005: 38). Bir müddet sonra pilav ikram edilir ve yeni çiftin mutluluğu 

ve huzuru için dua edilir. Ardından çöçüre (bir tür mantı) yeme oyunu oynanır 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 118; Hemdulla, 2005: 38). MeĢrep iyi dilekler ve ev 

sahibinin teĢekkürü ile son bulur (Davut ve Muhpul, 2011a: 118).  
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2.2.1.4. Dadur (Fasulye) MeĢrebi 

Tanıdık, eĢ-dost arasında sohbet Ģeklinde olan bir meĢreptir. Yakın dönemlerde 

içeriği ilmi sohbete dönüĢmüĢtür (Davut ve Muhpul, 2011a: 68). 

 

2.2.2. Kumul MeĢrepleri 

Kumul, eski Ġpek Yolu üzerindeki önemli merkezlerden biri olup bünyesinde birçok 

kültür ürününü barındırmaktadır. Kumul meĢreplerinin tarihî geçmiĢi, çok eski 

dönemlere kadar uzanıp Kumul‟da meĢrepler toy, düğün, bayram gibi törenlerde, ev 

önlerinde bağlarda veya meydanlarda yapılmaktadır. Orda (saray) meĢrebi, beĢĢehir 

meĢrebi, kök meĢrebi, Nevruz (bahar) meĢrebi, bulak (pınar) meĢrebi, çokanlar milis 

olturuĢu (bayanlar toplantısı) meĢrebi, heyt ayem meĢrebi, toy meĢrebi ve örük 

seylisi (erik Ģenliği), koğun seylisi (kavun Ģenliği), Ģaptul seylisi (Ģeftali Ģenliği), bağ 

seylisi, dağ seylisi, cücem baraveti (üzüm Ģenliği) ve östen baraveti Kumul‟da 

yapılan meĢrepler olup orda (saray) meĢrebi, beĢĢehir meĢrebi, kök meĢrebi, Nevruz 

meĢrebi ve çokanlar milis olturuĢu (bayanlar toplantısı) meĢrebi en yaygın olarak 

yapılan meĢreplerdir. 

 

Kumul meĢreplerine katılmak için herhangi bir yaĢ, cinsiyet ve meslek Ģartı 

gözetilmeyip katılımcı sayısının fazla olmasına gayret gösterilmektedir. Kumul 

girceği, rebap, tef, davul, zurna ve çan meĢreplerde kullanılan müzik aletleri olup 

bölgenin temel çalgısı Kumul girceği ve teftir (Davut ve Muhpul, 2011a: 2). 

 

2.2.2.1. Orda (Saray) MeĢrebi 

1813-1866 yılları arasındaki Kumul generalleri döneminde yapılan bir meĢrep olup 

Kumul meĢrepleri arasında en meĢhur olanıdır (Davamet, 2009: 17). Muhammed 

BéĢir Vañ döneminde yapılan bu meĢrebe BeĢĢehir, On Ġki Dağ bölgesi ve birçok 

köyden çok sayıda kiĢi katılmaktaydı (Davut ve Muhpul, 2011a: 2). Ortalama üç gün 

süren orda meĢrebi, genellikle Ramazan, Kurban ve Nevruz Bayramlarında (Davut 

ve Muhpul, 2011a: 2); toy, düğün ve sünnet merasimlerinde ve bölgeye önemli bir 

misafir geldiğinde yapılırdı. (Davamet, 2009: 17). Orda meĢrebi bazen mélis 

(toplanma) meĢrebi formatında da düzenlenir, halkın gündelik yaĢamı ve sosyal 

normlar meĢrebe konu edilirdi (Davamet, 2009: 17).  
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Katılımcılar, temsil ettikleri bölgeye özgü kıyafetler giyerdi. Örneğin; On Ġki Dağ 

bölgesinden gelen kadınlar, baĢlarına çeĢitli renklerde doppa takıp gül desenli ipek 

gömlek, sığır veya koyun derisinden yapılmıĢ ayakkabı giyerdi. Altın halhal, gümüĢ 

bilezik ve yakut yüzükler takarlardı. Yine bazı kadınlar saçlarına siyah ipekten 

yapılmıĢ pöpüklü cala (kıymetli tokalar) takarlardı. Erkeklerin baĢında farklı 

renklerde doppalar bulunurdu. Siyah, mavi, kırmızı, kadifeden iĢlenen güllü 

doppaların altına ceket veya çapan giyerlerdi. Bellerine ipek kumaĢ bağlar, gösteriĢli 

bıçaklar takarlar, yün pantolon ve sığır derisinden çarık giyerdi (Davut ve Muhpul, 

2011a: 5). 

 

BeĢĢehir bölgesinden gelen kadınlar ise gümüĢ renkli taç takıp uzun elbiseler ve 

güllü, topuklu ayakkabılar, övre bökün (Ģapka)  altına kısa cilitke (kolsuz gömlek) 

giyerdi (Davut ve Muhpul, 2011a: 6). 

 

BeĢĢehir bölgesinin erkekleri, baĢlarına caldur tumak (kıĢın giyilen hayvan 

derisinden yapılmıĢ tüylü bir çeĢit Ģapka) takıp altına yektek (kumaĢtan yapılmıĢ 

mevsimlik uzun ve yakasız bir tür pardesü), gömlek ve geleneksel bir tür pantolon 

olan iĢtan giyerdi, bellerine kuĢak bağlayıp gül desenli kumaĢ bir cüzdan (hemyen 

haltisi) takar, çiçek iĢlemeli çoraplar ve siyah deri çizme giyerdi (Davut ve Muhpul, 

2011a: 6). 

 

MeĢrep kuralları ve organizasyonundan sorumlu kiĢiler, Kumul‟un çeĢitli 

bölgelerinden gelen önemli hafız ve sanatçılar eĢliğinde belirlenirdi. Saray beyleri, 

meĢrebin baĢlatılmasından; teyci beyler, genel organizasyondan; dorga bey 

davetlilerin yiyecek içeceğinden sorumlu idi.  (Davut ve Muhpul, 2011a: 6). 

 

MeĢrep meydanının bir tarafında bayanlar, bir tarafında erkekler otururdu. 

Müzisyenlerin bulunduğu bölge ayrı olup müzik aleti olarak Kumul girceği, tef, 

tambur, rebap, dutar, kalun, satar ve çan kullanılırdı  (Davamet, 2009: 19).  

 

MeĢrep meydanına gelen her katılımcı, birbirinin meĢrebini kutlardı. Farklı 

bölgelerden gelen icracılar, meĢrep meydanında maharetlerini sergilerdi. MeĢrep 

günü, zemberekler dokuz kez çalınır, meĢrep okuyucu, nara ile halka meĢrebin 
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baĢladığını duyururdu. Bayraklar açılır ve Kumul Vañ Beyi kendisine ayrılmıĢ yere 

gelip otururdu. MeĢrep, Kumul makamlarının baĢı olan “dur” makamının 

söylenmesiyle baĢlardı. Daha sonra meĢrep baĢı usta bir ussulcüyü (halk dansçısı) 

meydana davet ederdi. Ussulcü, meĢrep ehlini saygıyla selamladıktan sonra dans 

etmeye baĢlar ve meĢrep ehlini dansa davet ederdi (Davut ve Muhpul, 2011a: 8). 

 

Katılımcılara, horoz, koç, deve, at, koyun, kıyafet ve kuĢak gibi hediyeler verilirdi. 

Üç gün süren bir meĢrepte yaklaĢık üç yüz koyun,  otuz inek ve on deve kazanlarda 

piĢirilir, önce fakir fukaraya daha sonra halka dağıtılırdı. BaĢkasının payına el 

uzatanlar, cezalandırılarak meĢrepten atılırdı (Davut ve Muhpul, 2011a: 8). 

 

Kumul ussulleri, el ve parmak titretme, elini koltuğuna alma gibi zarif el hareketleri 

ve tek adım çift adım, bir tek bir çift adım Ģeklindeki zarif ayak hareketleriyle 

oynanırdı. Müzisyenler, eğlenceyi artırmak için en coĢkulu müzikleri çalar ve 

seslendirirdi. Kumul meĢreplerinin önemli oyunlarından biri olan pota (kuĢak) oyunu 

oynanır ve kıkasçılar tarafından beyitler okunurdu. Oyunlara iĢtirak etmeyen kiĢilere 

tören boyunca beyit okutulur, beyit okuyamazsa latife, Ģaka veya komiklik 

yaptırılırdı. Bunlardan hiç birini yapamayan kiĢi, meĢrepten atılırdı. Vañ Beyi ve 

refakatçileri beyit okuyanları kumaĢ ve çeĢitli hediyeler ile mükâfatlandırırdı (Davut 

ve Muhpul, 2011a: 8-14).  

 

2.2.2.2. BeĢĢehir MeĢrebi 

BeĢĢehir, Kumul‟un 70 km. batısındaki Karadeve, Lapçuk, Astana, Tuğuçi, 

Sumkaka‟dan oluĢan ve eskiden bu adla anılan bölgedir. Bu bölgede adını Karluk 

Boyundan alan Karluk Boğazı bulunur. Boğazın doğusunda Astana ve Sumkaka; 

batısında Tuğuçi, güneyinde Lapçuk ve Karadeve bulunur (Davut ve Muhpul, 2011a: 

13). 

 

BeĢĢehir meĢrebinin tarihi eski dönemlere kadar uzanır. Bu meĢrep, toy, düğün, 

bayram, tören ve toplantılarda yapılır. Genellikle yer olarak ev ya da meydanlar 

tercih edilir. MeĢrebe katılımda yaĢ, cinsiyet ve meslek farkı gözetilmez. Temel çalgı 

Kumul girceği olup altı-yedi tef eĢlik eder, farklı bir müzik aleti kullanılmaz bulunur 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 15). 
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MeĢrep baĢlamadan önce meĢrebi organize edecek kiĢi, eĢ dost, akraba ve konu 

komĢu ile yapılacak olan toy, sünnet, düğün üzerinde fikir alıĢ veriĢi yapar. Bu 

görüĢme sonucunda saygın ve itibarlı biri “baĢ çokay” yapılır.  MeĢrepte, çay, meyve 

servis edecek kiĢiler belirlenir; müzisyenler guruplara ayrılır. MeĢrebin baĢlayacağını 

“cilligucu” (okuyucu) mahalle mahalle gezerek halka duyurur.  MeĢrepte, “baĢ 

çokay” meĢrep düzenleyen kiĢinin vekâletini üstlenir ve “Cemaat bugün filanca 

ağanın oğlunun ya da kızının toy meĢrebi, katılanların ayağına sağlık, hepinize iyi 

eğlenceler!” Ģeklinde karĢılama yapar. Elnağmeciler (eğitimsiz halk sanatçıları) 

beĢĢehir elnağmesine baĢlar. “Asaslik yar saçimen, yar-yar, eynava, nazirkum, hay-

hay ölen, harabinmen, derd dağ, alliyey, çöllerde hem-rahin bolay” gibi dokuz 

nağmeyi söylerler. ġarkıların ritmi, ahengi ve notaları diğer bölgelerden biraz 

farklıdır. BeĢĢehir elnağmesi, dokuz nağme, yüz yirmi ahenden (melodi) oluĢup 

tamamı bir meĢrep süresinde söylenemeyecek kadar uzundur bulunur (Davut ve 

Muhpul, 2011a: 17). 

 

MeĢrebin baĢlamasıyla meĢrepte bulunan ve ussul oynamak isteyen erkekler, 

bayanları selamlayarak meydana davet ederler. Bazıları “pota (kuĢak) oyunu” oynar. 

MeĢrebin dinlenme vaktinde çay içilirken çay beyitleri söylenir ve dinlenilir. Çay 

beyitleri söylendikten sonra diğer gruptaki nağmeciler nağme söyler. Aralarda tepsi 

tepsi meyve ve çerez ikram edilir. MeĢrep doruk noktasına çıkıp herkes eğlenmek 

istediğinde kıkasçı güzel bir örtü veya kumaĢı tepsiye sarıp üzerine bir porselen veya 

çini koyar. Sağ eliyle tepsiyi yukarıya kaldırıp sol elini kulağın altına tutarak kıkasa 

baĢlar. Bazen meĢrep sahibi müzisyenlerin üstünden kumaĢ ve para saçar. MeĢrebe 

katılanlar “Barekallah!” diyerek meĢrebi coĢturur. MeĢrep nağme ve kıkaslar 

eĢliğinde uygun görülen vakte kadar devam eder (Davut ve Muhpul, 2011a: 18-19). 

 

2.2.2.3. Kök MeĢrebi  

Kök meĢrebi, Uygur Türklerinin meĢrep geleneği içerisinde önemli meĢreplerden biri 

olup uygulanma Ģekli ve zamanı açısından diğerlerinden farklıdır. Nevruz gününü 

karĢılamak için aylar öncesinden baĢlatılan bu meĢrep, yeni yıla dair dilekleri temsil 

etmekle birlikte; bol mahsul ve mutluluk içinde yeni yılı karĢılamak için yapılır. 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 24; Davamet, 2009: 44). 
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Karlık Bırakma: Uygur Türklerinin toplumsal belleğinde “kök” kavramı “Tanrı, 

gökyüzü, renk, köken, nesil, büyüklük” gibi birçok anlam ifade etmektedir. “Gök 

Tanrı” tasavvuru ile iliĢkili olduğu bilinen ve bu meĢrebe adını veren “kök” kavramı, 

Uygur kültüründe önemli ve mukaddes bir semboldür (Davamet, 2009: 780).   

Kök meĢrebi bir oyunla baĢlar ve bu oyuna “karlık oyunu”
19

 adı verilir. Karlık oyunu 

geleneksel bir oyun olup kar ilk yağdığında toplanan birkaç kiĢinin bir aileye veya 

bir mahallenin diğer mahalleye karlık (Ģiiri) yazmasıyla baĢlar (Davut ve Muhpul, 

2011a: 24; Celil, 2006: 52).   

  

Kök Hanım: Kök meĢrep, çiftçilik bağlamında geliĢmiĢ bir meĢrep olup teması, yeni 

yılda yapılacak olan hasatta bol mahsul almak ve “buğday” yetiĢtirmektir (Celil, 

1988: 415). Bir kabağın içi temizlenip ıslak pamuğun üzerine ekilen buğdayın 

yeĢermesiyle “kök” hazırlanır.  Kök, gül, çiçek ve kâğıttan oyularak yapılmıĢ horoz 

tasvirleri ile süslenir (Davut ve Muhpul, 2011a: 28). Bir havuç yukarıdan aĢağıya 

doğru üç parça halinde kesilir. Bu parçalardan her biri çember haline getirilerek 

akdikenin dikeni ile dokuz kuru üzüm tanesi buna tutturulur. Bu çember Ģeklindeki 

havuca, bir çubuk sokulur ve kökün içine yerleĢtirilip üzerine al yağlık örtülür (Öger, 

2014: 74) Böylece yeni yılda alınacak olan mahsulü temsil eden “Kök Hanım” da 

hazırlanmıĢ olur. Bu sırada “Kök Hanım” için aĢağıdaki dörtlük okunur: 

 

Kökle, kökle Kök Xénim,   Büyü büyü Kök Hanım, 

Boyuñ kökke taqaĢsun.   Boyun göğe ulaĢsın. 

Bext saña yar bolsun,    Baht sana yâr olsun, 

Tac u textiñ hör bolsun.   Tacın ve tahtın hür olsun. 

 

Kök Hanım hayatı, kabak yeryüzünü, akdiken karı, kökün bel kısmına konulan çiçek 

veya gül; önderi ve ittifakı; kırmızı gül kutlama ve tebriki; horoz günlük yaĢamı 

temsil eder (Davut ve Muhpul, 2011a: 28-29). 

 

Pota: Pota, meĢrep törenlerinde ussul (halk dansı) oynamak isteyen kiĢilerin meĢrep 

meydanına bir diğer kiĢiyi davet etmek için kullandığı çeĢitli Ģekillerde süslenmiĢ 

kuĢaktır. Potayı eline alan kiĢi itibar sahibidir. Potayla davet edilen kiĢinin meydana 

                                                 
19

 Karlık oyunu, karlık meĢrebi içerisinde detaylı olarak açıklanmıĢtır. 
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çıkmaması saygısızlık addedilir. Kumul bölgesinde potanın düĢĢep, gazir (ay 

çekirdeği) pota, örme pota ve kırmızı gül pota gibi türleri bulunur. DüĢĢep pota en 

geleneksel pota olup Farsça iki anlamına gelen “dü” ve yine Farsça gece anlamına 

gelen “Ģeb” kelimelerinin birleĢmesinden oluĢmuĢtur. Ġki gece anlamına gelen bu 

terim, iki gün ve gece süren kök meĢrebin süresini sembolize etmektedir (Celil, 

2009: 65) DüĢĢep pota hazırlanırken havuçla güneĢ tasviri, dokuz dal kuru üzüm ve 

karpuz tohumuyla güneĢ ıĢığı tasviri yapılır. Bunlar bol mahsul isteğinin ve günün 

güneĢ gibi parlak olması dileğinin sembolüdür. DüĢĢep potadaki üç sembol ay, güneĢ 

ve yeryüzüdür. Atalarımızın geçmiĢteki kült inançlarını hatırlatması sebebiyle Uygur 

Türkleri bu potaya kültürel bir miras gözüyle bakarlar (Davut ve Muhpul, 2011a: 31-

34; Celil, 2009: 64). Ayrıca düĢĢep meĢrep beyinin hukuki sembolüdür. Gazir pota, 

ucu çimlendirilip yeĢil hale getirilerek hazırlanır. Bu yeĢil kısım karĢıdaki kiĢiye 

uzatılarak meĢrep meydanına davet edilir. Örme pota, yine “kök” ile ilgilidir. YeĢil 

veya kırmızı bir mendil örülür, üst tarafından iki kulak çıkarılır ve bitki Ģekline 

getirilir. Bu baharın gelmesi arzusunun sembolüdür. Kızıl pota yakın dönemlerin 

ürünüdür ve aynı dilekleri ifade eder (Davut ve Muhpul, 2011a: 31-34). 

 

Dokuzluk: “Dokuz” Uygur Türklerinde formülistik bir sayı olup kutsal 

görülmektedir. BaĢarının ve mutluluk dileğinin ifadesi olan bu sayının 

sembolizasyonu Kök meĢrebin birçok bölümünde görülür.  MeĢrep sahibi, kök 

meĢrebinde ikram edilmek üzere çilan, iğde, kuru üzüm, kavun kurusu gibi dokuz 

çeĢit meyve ve çerezden oluĢan dokuz tabak hazırlar ve dilek dileyip dua eder. 

MeĢrepte kurban edilecek koçun dokuz karıĢ uzunluğunda olması gerekir, kara çerağ 

ussulünde dokuz çerağ yakılır, düĢĢep pota hazırlanırken dokuz dal kurum üzüm ve 

dokuz karpuz tohumu kullanılır. Dokuzluk hazırlığı bitince gençler, mahalle halkına 

ve konu komĢuya kök meĢrebin baĢlayacağını duyurur (Davut ve Muhpul, 2011a: 

35-36). 

 

Kadınlar gösteriĢli Ģekilde giyinip meĢrep için özenle hazırlanırlar. Uzun çapanlar 

giyip Ģal takarlar (Davamet, 2009: 44). Erkekler, yün mutiza (paypak) ve çarık 

giyerler (Celil, 2009: 67). 
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MeĢrepte kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta oturur (Celil, 2006: 53). MeĢrep 

sahibi çeĢitli yemekler hazırlayıp dağ keçisi ve sığır eti ikram eder. Ayrıca çay 

mutlaka servis edilmesi gereken ikramlar arasındadır (Celil, 2009: 67). 

 

Kök meĢrep evde yapıldığından alan dardır. Bu sebeple ussul ikiĢer ikiĢer oynanır. 

Kök meĢrebinde, meĢrep beyinin fonksiyonunu kısmen potayı elinde bulunduran kiĢi 

üstlenir ve isteklerini (ussul, beyit okuma, oyun oynatma) dile getirir. Bu sebeple 

pota meĢrep boyunca elden ele gezer (Davut ve Muhpul, 2011a: 39). 

 

Kök meĢrebi on iki makamdan biri olan “hay hay ölen” ile baĢlar. Bu makamdaki 

“hay hay” güzelliği; “ölen” ise doğayı, yeĢilliği ve tabiatı temsil eder. Yeni yılın 

bahar mevsimi gibi güzel baĢlaması arzusunu dile getirir. Bu makamda yaz ve kıĢ Ģu 

Ģekilde tasvir edilmektedir: 

 

Cahanda ikki yarim bar;   Cihanda iki yârim var, 

Biri alim (yaz), biri zalim (kıĢ);  Biri âlim (yaz), biri zalim (kıĢ); 

Birige ançe meylim yoq;   Birine hiç meylim yok; 

Birige köyidü yürek baġrim  Birine yandı yüreğim. 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 37). 

 

MeĢrep boyunca eğlenceyi artırmak için coĢkulu müzikler çalınır, pota (kuĢak) 

oyunu, karĢılıklı beyit okuma ve kıkasçılık yapılır. Ussul olarak iki kiĢi ile oynanan 

“Ģire (küçük masa) ussulü”, “kara çerağ ussulü”, “tohu (tavuk) ussulü”, “çak ussulü” 

ve “nazirkum” oynanır. Tohu ussulü; ittifak, birlik ve beraberlik, kara çerağ; meĢrep 

ehline baht ve mutluluk dileklerini ifade eder. Nazirkum bir tür kızıkçılık (eğlence) 

oyunudur. Bu oyunda çeĢitli hayvanların taklidi yapılarak meĢrep daha coĢkulu bir 

hale getirilir. Erkeklerin dansı hamaset ve cesaret, kadınlarınki zarafet ifade eder. 

Kadınların küçük adımlarla dans etmesi gerekir. Büyük adımlarla dans etmek 

edepsizlik olarak görülür. Erkekler ise büyük ve derin adımlar atmalıdır (Davut ve 

Muhpul, 2011a: 42; Celil, 2006: 53 ). 

 

Yüz Açma: Uygun görülen bir vakitte meydana “Kök Hanım” ve daha önceden 

hazırlanmıĢ olan “dokuz karıĢ uzunluğundaki koç, dokuz çeĢit meyve ve çerezden 
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oluĢan dokuz tabak” getirilir. Daha sonra gelinin yüzü açılır gibi “Kök Hanım”ın 

üzerindeki örtü açılır ve kök beyitleri okunur. Buna “yüz açku” adı verilir. Beyitler 

okunarak “Kök Hanım” elden ele gezdirilir. 

 

Ol xudaniñ qudriti bilen qiĢta ündi bu köküm,  

ġahiy reñlik, ġunçe meñlik der mehel küldi köküm. 

O Huda‟nın kudreti ile kıĢın büyüdü bu köküm, 

ġah renkli gonca gibi vakti saatinde yetiĢip gülen köküm 

Boyliri altun kökümniñ söliti sultançe bar, 

Ay yüzige nur yaraĢqan yéñi üzgen gülçe bar. 

Boyları altın kökümün sureti sultan gibi var, 

Ay yüzüne nur yaraĢan yeni toplanmıĢ çiçek var. 

QiĢliqi üngen siçekniñ teripi nazuk turur, 

Soġirip gül saçqili alġan kiĢi aĢiq turur 

KıĢın büyüyen çiçek çok nazik olur, 

Çiçeği sulayan kiĢi ona âĢık olur 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 47-48). 

 

Kök Hanımı Göçürme: MeĢrep bittikten sonraki gün, “Kök Hanım”, tıpkı gelinin 

evden göçürülmesi gibi bir sonraki meĢrebin yapılacağı eve götürülür. Üzerine örtü 

örtülür, meĢrep ehli yol boyunca “hay hay ölen”
20

 Ģarkısını söyleyerek ussul oynar. 

                                                 
20

 Hay ölen, hay ölen   Hay hay ölen hay ölen 

BaĢladila.     BaĢladılar 

Gülni élip ay çimenge    Gülü alıp ay çimene 

TaĢladila.    Bıraktılar. 

 

Hay hay ölen, hay ölen   Hay hay ölen, hay ölen 

Bar mu hayat?    Var mı hayat? 

Qarçuġidek boyuñğa   Kartal gibi boyuna 

Boldum sayat (ovçi).   Oldum avcı. 

 

Hay hay ölen, hay ölen   Hay hay ölen, hay ölen 

Toyiñiz boldi.    Düğününüz oldu 

Altun köĢüge oralġan   Altın çiçekli cibinlik 

Öyiñiz boldi.    Eviniz oldu. 

 

Hay hay ölen, hay ölen    Hay hay ölen, hay ölen  

Ġz kélidu.    Ġz geliyor. 

Qizil tonġa pürkünüp    Kırmızı elbise giyen 

Qiz kélidu.    Kız geliyor. 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 38). 
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(Davut ve Muhpul, 2011a: 48; Davamet, 2009: 787). “Kök Hanım” götürülürken 

meĢrep ehlinin yolu kesilir, evden çıkmadan kapı tutulur. Yol kesenler, dokuz karıĢ 

uzunluğunda bir koç isteyip Ģu beyitleri okur: 

 

Ay yüzlük Kök Xénim, Ay yüzlü Kök Hanım, 

Toqquz gülniñ ser xili, Dokuz gülün en iyisi, 

AyriliĢqa çidimay,   Ayrılığa dayanamayıp, 

Üzüldi yürekniñ béġi   Koptu yüreğin bağı (Davut ve Muhpul, 2011: 49). 

 

Tören tıpkı bir mahalleden diğerine gelin götürülür gibi yapılır ve soru cevap 

beyitleri okunarak devam eder. Kızıkçılık beyitleri söylenir. Her iki taraf rıza 

gösterince “Kök Hanım” yeni evine götürülür ve gelin eve indiğinde okunan beyitler 

“Kök Hanım” için de okunur:  

 

Etigen qopar bolġay,    Sabah erken kalkar olsun, 

Tüñlük açar bolġay.    Pencereyi açar olsun. 

Toqquz oġulluq bir qizlik bolġay,  Dokuz oğlu bir kızı olsun, 

Qotanda qoyluq bolġay,   Ağılda koyunları olsun, 

 

Eġilda kaliliq bolġay,    Ahırda inekleri olsun, 

Uçi uzarġay, tüvi yéyilġay,   Ucu uzasın dibi yayılsın, 

Quduqqa taĢ çüĢkendek bolġay,  Kuyuya taĢ düĢmüĢ gibi olsun, 

Qara yilimdek yépiĢqay,   Karasakız gibi yapıĢsın, 

Xudayim mubarek qilġay    Huda mübarek eylesin 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 50). 

 

Ok Atma: “Kök Hanım”ın götürüldüğü evde misafirlere çay ikram edilir. Burada 

Kök meĢrebin baĢlamasından nevruza kadar geçen süre içerisinde meĢrebin hangi 

gün kimde yapılacağını tayin etmek için “ok” atılır. “Birinci oku ben attım.” diyen 

kiĢi davet gününü belirlemiĢ olur. Sıra bu Ģekilde devam eder ve sırası gelen kiĢi, o 

gün meĢrebi devam ettirir. MeĢrep, nevruz gününe kadar devam eder ve meĢrebin ilk 
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baĢladığı kiĢinin evinde son bulur. Nevruz günü, bahar meĢrebi yapılırken “Kök 

Hanım” çıkarılır ve bir akarsuya bırakılıp (Davut ve Muhpul, 2011a: 51; Davamet, 

2009: 786) aĢağıdaki dörtlük okunur:  

 

Etiyaz kélip qaldi,   Bahar geldi, 

Bülbül quĢlar sayraydu.  Bülbül kuĢlar ötüyor, 

Déhqan akam xuĢluqta,  Çiftçi ağabey hoĢnutlukla, 

Her terepke yañraydu.  Her tarafa dönüyor 

(Celil, 1988: 426). 

 

2.2.2.4. Çokanlar Mélis OlturuĢu (Bayanlar Toplantısı) MeĢrebi 

Çokanlar meĢrebi olarak da bilinen bu meĢrebin katılımcıları genç, orta yaĢlı ve evli 

bayanlar olup “çokan” Uygur Türkçesinde evli bayan anlamına gelmektedir (Necip, 

2008: 84). MeĢrep, tamamen didaktik mahiyette olup diğer meĢreplerden farklıdır ve 

bünyesinde herhangi bir eğlence unsuru, müzik ve ussul bulunmaz (Davut ve Abliz, 

2015: 288). 

 

Kayınvalidesinin ve eĢinin rızasını alan yeni gelinler, saçlarını belikler halinde örüp 

güllü doppa takıp gül desenli gömlek, gümüĢ rengi cilitke (kolsuz gömlek), gül 

motifli çorap ve ayakkabı giyerek “mélis olturuĢu”na katılırken; orta yaĢlı çokanlar, 

altın rengi iĢlemeli doppa (takke, baĢlık), uzun ve renkli çapan, gül motifli çorap ve 

ayakkabı giyip saçlarını iki belik örüp zülüflerini iki yandan çıkararak katılırlar (Celil 

ve Emet, 2008: 56). 

 

Çokanlar meĢrebinde orta yaĢlı bir çokan, meĢrep yöneticisi olarak tayin edilir ve bu 

kiĢinin yöneticiliğinde ayda bir kez sırası gelen kiĢinin evinde meĢrep tekrar edilir. 

Yiyecek olarak kakça (ince hamurdan yapılan ekmek) ve kendirden yapılan komaç 

(bir tür kömbe), erik kurusu aĢı ve çay ikram edilir. Gündüz uygun görülen bir 

ailenin evinde yapılan bu meĢrebin amacı çokanlar arasında fikir alıĢveriĢi yapmak, 

ailevi sorunları çözmek, dertleĢmek ve tecrübeli kiĢilerin deneyimlerinden 

faydalanarak ailevi iliĢkileri düzenlemektir (Davut ve Abliz, 2015: 288; Celil ve 

Emet, 2008: 56). 
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2.2.2.5. Bulak (Pınar) MeĢrebi 

Bu meĢrep daha çok Kumul‟un Aratürk nahiyesinin Bay köyünde düzenlenip bulak 

meĢrebi, bölge halkı için Nevruz, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı kadar 

önemli ve gelenekseldir (Kasim, 2006: 55). Bay köyünde çokça akarsu bulunup 

bölge halkı tarım ürünlerinin yetiĢtirilmesinde bu akarsuları kullanmaktadır. Bu 

sebeple bölgedeki akarsular, Bay halkının günlük yaĢamında önemli bir yer teĢkil 

eder ve her yıl haziran ayında mevsimsel bir ritüel olarak “Bulak (Pınar) Bayramı”, 

“su neziri” ve “Su Bayramı”  (Kasim, 2006: 55) adıyla da bilinen “bulak (pınar) 

meĢrebi” düzenlenir (Davut ve Abliz, 2015: 78). MeĢrebin nerede ve nasıl yapılacağı 

meĢrep düzenlenmeden üç gün önce halka duyurulur  (Kasim, 2006: 55) Hazırlıklar 

günler öncesinden baĢlar; evlerde temizlik yapılır, çeĢitli yemekler piĢirilir. (Davut 

ve Abliz, 2015: 78). Bulak meĢrebine kadın erkek, genç yaĢlı fark etmeksizin herkes 

katılabilir  (Kasim, 2006: 55). MeĢrep günü, yapılan hazırlıklarla birlikte meĢrebin 

yapılacağı pınar baĢına gidilir. Erkekler, bir araya gelip su yolları açarken kadınlar 

büyük kazanlarda yemekler piĢirir. Herkesin evinde piĢirip getirdiği yemekler ve 

pınar baĢında piĢirilen yemekler ortaya konulup toplulukla yenir ve pınar suyundan 

içilir (Davut ve Abliz, 2015: 78). Aksakallar, suyun bereketli olması ve bol mahsul 

sağlaması için “su peygamberi” olarak bilinen ve bulutları birbirine çarpıĢtırarak 

yağmur yağmasına vesile olduğu rivayet edilen Hazret-i Ġlyas Peygamber için dua 

eder (Kasim, 2006: 55). Ardından bütün cemaat, ellerinde bulunan küçük taĢlara 

durut okuyup (33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah ve 33 kez Allahuekber 

okumak) çeĢitli dilekler dileyerek suya bırakırlar (Davut ve Abliz, 2015: 78; Kasim, 

2006: 56). Daha sonra pınardan bir miktar su alınarak bu suya çeĢitli sureler ve 

dualar okunur. Bu ritüele “suya dem kılmak” adı verilip okunmuĢ su, etrafa saçılır ve 

hastalıklara Ģifa, derdi olanlara deva olacağına inanılır (Kasim, 2006: 56). Kurban 

kesilir ve kurban eti haĢlanıp içine eriĢte karıĢtırılarak “tebrik aĢı” piĢirilir. Öğlene 

kadar su yolu açılması ve kanallarının temizlenmesi iĢlemi bitirilir. Öğleden sonra 

çeĢitli müzik aletleri eĢliğinde ussuller oynanır ve eğlenilir. Ardından topluca “tebrik 

aĢı” yenir ve böylece meĢrep sona erer (Davut ve Abliz, 2015: 78).  

 



83 

 

2.2.3. Dolan (Mekit, MaralbéĢi, Avat) MeĢrepleri 

Dolanlar, KaĢgar vilayetine bağlı Merkit ve MaralbaĢı nahiyeleri ile Aksu vilayetine 

bağlı Avat ve Yarkent ile bu yerleĢim birimlerinin köylerinde yaĢamaktadırlar. 

Dolanların yaĢadığı bölgenin diğer Ģehir, kasaba ve köylerden uzak ve ulaĢımın güç 

olması, Dolanların kendine özgü bir kültürel yapı oluĢturmalarına sebep olmuĢtur 

(Öger, 2013: 157). Dolanların Taklamakan çölünde yaĢamaları, sosyal 

iletiĢimlerinden dinlerine kadar eĢsiz kültürlerini korumuĢlar ve devam ettirmiĢlerdir. 

Dolanların kıyafet tarzı, dil özellikleri ve sanatları geleneklerine bağlı olduklarını 

göstermekte ve çölün dıĢında yaĢayan diğer Uygur gruplarından farklı oldukları 

kabul edilmektedir. Onların asimile olmayan son Uygur grubu olduğu da iddia 

edilmektedir (Kılıç, 2017: 9).  

 

Dolan bölgesinde meĢrepler halk yaĢamında önemli bir yere sahiptir. Nitekim toy ve 

bayram gibi toplu törenlerin birçoğunda mutlaka meĢrep düzenlenmektedir. 

MeĢreplerde Dolan makamı ve Dolan nahĢaları (Ģarkı, türkü) icra edilmektedir. 

MeĢrepler, Dolan makamının mukaddimesi ile baĢlayıp tef ile icra edilen usullerle 

(halk dansı) devam etmektedir. MeĢrepler, akĢam baĢlayıp gece yarısına hatta sabaha 

kadar sürmektedir. Mekân, hava koĢullarına bağlı olarak kapalı veya açık Ģekilde 

düzenlenmektedir. MeĢrep katılımcıları erkekler ve bayanlardan oluĢup reĢit olmayan 

çocuklar meĢreplere katılamamaktadır (Davut ve Muhpul, 2011c: 1-2). Dolan 

meĢreplerinin en büyük özelliği, diğer bölgelerde kadınlar ve erkekler bir arada 

oturup karĢılıklı oyun oynamazken Dolan meĢreplerinde erkek veya kadın farkı 

gözetmeksizin herkesin bir arada eğlenip oynamasıdır (Turdi, 1982: 565). 

 

MeĢrep yönetiminden yiğitbaĢı, meĢrep beyi, mirĢap ve köl beyi sorumlu olup 

makamcı, ussulcü, nağmeci, kızıkçı ve koĢakçılar da meĢrebin vazgeçilmez kiĢileri 

arasındadır (Seyit, 2006: 90-94). 

 

Dolan bölgesi, usulleri, makamları, nahĢaları ve müzik aletleri ile kendine özgü 

özellikler göstermektedir   (Davut ve Muhpul, 2011c: 1-2). Dolan meĢrebinin 

icrasında sırasıyla; nahĢa ve usuller, eğlence oyunları ve ceza oyunları 

oynanmaktadır. MeĢrepte Dolan makamı çalınmakta olup bu makam “zilbayavan, 

uzhal, rak, muĢaverek, bombayavan, cula, simbayavan, dogamet ve hurekbayavan” 
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olmak üzere dokuz bölümden oluĢmakta; her makam “mukaddime, çekitme, senem, 

senkas (selika) ve sırılma” bölümlerine ayrılmaktadır  (Ġsmail, 1998: 437). Çekitme 

bölümünde yavaĢ hareketlerle oynanmaktadır. Erkek oyuncular ellerine sağa ve sola 

uzatıp yarım daire Ģeklinde sağa ve sola dönerler. Kadınlar, erkeklerin hareketlerine 

uyum sağlayacak Ģekilde meĢale tutarcasına sağa ve sola dönerler. Senem bölümüne 

geçildiğinde hareketler hızlanmaya baĢlar, oyuncular ellerini yukarıya kaldırarak 

birbirlerine yakınlaĢır; ancak dokunmazlar. Senkas (selika) bölümünde oyuncular çift 

halinde büyük bir daire oluĢturur ve çift halinde dairenin ekseni etrafında dönerler. 

Sırılma kısmına geçildiğinde herkes müstakil olarak kendi etrafında sama yapıp 

döner ve bu dönme hızı gittikçe artırılır. Ussul sırasında yorulanlar oyundan çekilir 

ve en sona kalabilen kiĢiler “usta” oyuncu ilan edilip meĢrep ehli tarafından 

alkıĢlanır. Ardından isteyenler serbest Ģekilde oynamaya baĢlar ve eğlence ve ceza 

oyunlarına geçilir. Derre (kemer, kuĢak) oyunu, çay tutuĢ koĢak eytiĢ (çay sunup 

koĢak söyleme), sandık oğrısı (hırsızı), deve oyunu, ambal (baĢkan) oyunu, bovay 

(dede) ve Ģir (aslan) oyunu en çok tercih edilen oyunlar arasındadır (Turdi, 1982: 

565-573; Ġsmail, 1998: 438-441).  

 

Dolan bölgesinde heyt bayram meĢrebi, toy meĢrebi, cuvan toy meĢrebi, kütüveliĢ 

(karĢılama) meĢrebi, katar (sıra) meĢrebi, teklif meĢrebi, namakulluk (özür dileme, 

ihtiyatsızlık) meĢrebi, çiçek meĢrebi, ceza meĢrebi, derdmenlik (dertliler) meĢrebi, 

oğlak meĢrebi, mihman (misafir) meĢrebi, avcı meĢrebi, adavetni yuyuĢ (barıĢma) 

meĢrebi, karlık meĢrebi, sağadi (sarğaydi) (sarardı) meĢrebi ve bağ meĢrebi gibi 

birçok meĢrep yapılmakla birlikte; adavetni yuyuĢ (barıĢma), derdmenlik (dertliler), 

teklif ve kütüveliĢ (karĢılama) meĢrepleri bölgeye has özellikler göstermektedir.  

 

2.2.3.1. Adavetni YuyuĢ (BarıĢma) MeĢrebi 

Birbiri ile dargın olan kiĢileri barıĢtırmak için düzenlenen meĢreptir. Dargın olan 

kiĢiler, meĢrebe davet edilir ve yiğitbaĢına sorunlarını anlatırlar, sorun çözüldükten 

sonra birbirlerine çay veya nargile ikram ederek barıĢırlar. Ġkramı kabul etmeyen 

kiĢiler toplum tarafından hoĢ karĢılanmazlar. Bu ritüelin ardından meĢrep eğlencesi 

tüm coĢkusuyla devam eder. MeĢrepler bu yönüyle toplum düzenini sağlama ve 

insan iliĢkilerini düzenleme fonksiyonunu üstlenir (Davut ve Muhpul, 2011c: 14-15; 

Davut ve Abliz, 2015: 61-62; Muhemmet, 2009: 214; Turdi, 1982: 576). Adavet 
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yuyuĢ (barıĢma) meĢrebi, birbiriyle dargın olan kiĢilerden birinin hatasını anlayıp 

diğer kiĢinin gönlünü almak üzere meĢrep düzenlemesi ve daveti ile de 

yapılmaktadır. “adavet” hatasını anlayan kiĢinin meĢrep ehli huzurunda özür 

dilemesi ve çay ikramı ile ortadan kaldırılır (Osman, 1995: 209). 

 

2.2.3.2. Derdmenler (Dertliler) MeĢrebi 

EĢinden boĢanmıĢ ve baĢka biriyle evlenememiĢ kiĢiler için düzenlenen bir meĢrep 

olup bu meĢrebe sadece bekârlar (dul) katılabilmektedir. MeĢrepte bayanlar ile 

erkekler birlikte ussul ve çeĢitli oyunlar oynamakta, beyit okumakta ve çeĢitli 

kızıkçılıklar yapmaktadır. Bu kiĢilerin arasında zamanla bir muhabbet oluĢmakta ve 

evlenmelerine vesile olmaktadır  (Davut ve Muhpul, 2011c: 13-14; Muhemmet, 

2009: 213; Davut ve Abliz, 2015: 63). 

 

2.2.3.3. KütüveliĢ (KarĢılama) MeĢrebi 

KütüveliĢ meĢrebi, bir ailenin bol mahsul aldığında, yüklü ticari kazanç sağladığında, 

çocukları reĢit olduğunda ve uzaktan yakın akraba ve dostları misafir geldiğinde 

mahalledeki konu komĢu ile birlikte düzenlediği meĢreptir (Muhemmet, 2009: 210). 

   

Eski dönemlerde Dolan bölgesinde ava giden kiĢileri uğurlamak için de meĢrep 

düzenlenir; hayvan kesilip çay ikram edilerek dua edilirdi. Avdan döndükten sonra 

ise yine meĢrep düzenlenir ve gün ağarıncaya kadar sürerdi. Büyük meydanlarda 

ateĢler yakılıp av kutlanır ve aslan, kaplan, ayı ve tilki gibi yırtıcı hayvanları 

avlayanlara “palvan” (pehlivan, savaĢçı, bahadır) unvanı verilirdi (Davut ve Muhpul, 

2011c: 9). 

 

Günümüzde devlet büyükleri ve din adamlarının da yaptıkları yurtdıĢı seyahati 

sonrası ve Hacdan dönen kiĢileri karĢılarken de kütüveliĢ (karĢılama) meĢrebi 

düzenlenmektedir (Davut ve Muhpul, 2011c: 10). 

 

2.2.3.4. Teklif MeĢrebi 

Teklif meĢrebi, bir kiĢinin meĢrep düzenlemek için katılımcıları davet etmesi 

suretiyle yapılır. Teklif meĢrebinin düzenlendiği en yaygın hususlardan biri reĢit olan 
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erkek çocukların meĢreplere kabul edilmesi içindir. ReĢit olan delikanlının babası 

oğlunu meĢrebe katmak için bir meĢrep düzenler. Yemek ve eğlenceden sonra gencin 

babası oğlunun “katar (sıra)  meĢrebi”ne katılmasını meĢrep ehline ve yiğitbaĢına 

bildirir. MeĢrep ehli gençte bir kusur görmezse bu meĢrepten sonra o delikanlı artık 

“katar (sıra) meĢrebine” katılabilir ve toplumda da reĢit sayılır. Ticari konularda 

ailesine vekâlet edebilir, toplumda hukuk sahibi olur (Muhemmet, 2009: 212; Davut 

ve Muhpul, 2011c: 11-12; Davut ve Abliz, 2015: 68). ġayet bir kusur görülürse kabul 

edilmez ve gencin kusurlarını gidermesi beklenir (Turdi, 1982: 576). Teklif meĢrebi, 

genç kızlar için düzenlenmez; genç kızlar meĢrebe bekâr ise anne babası ile evli ise 

eĢi ile birlikte katılmak zorundadır. Bununla birlikte teklif meĢrebi, bir ailenin 

uzaktan gelen misafirlerini konu komĢuyla ve sosyal çevresiyle tanıĢtırmak istemesi 

üzerine de meĢrep sahibinin daveti ile düzenlenmekte olup yine bu davet erkek 

misafirler içindir (Osman, 1995: 208; Davut ve Muhpul, 2011c: 11-12; Muhemmet, 

2009: 212-213). 

 

2.2.4. Ġli MeĢrepleri 

Ġli bölgesinde heyt-bayram, çiçek, toy, mihman (misafir), otuz oğul, adavetni yuyuĢ 

(barıĢma), namakulluk (özür dileme, ihtiyatsızlık) ve seyle (gezinti, Ģenlik) 

meĢrepleri yapılmakla birlikte; otuz oğul meĢrebi kuralları, organizasyon Ģeması, 

katılımcıları, katılım Ģartları ve icrası yönüyle diğer meĢreplerden farklı olup kendine 

has özellikler barındırmaktadır. 

 

2.2.4.1. Otuz Oğul MeĢrebi 

Halk arasında en yaygın yapılan meĢreplerden biri olup bu meĢrebin Uygur 

meĢreplerinin temel meĢrebi olduğunu söylemek mümkündür. Bölgedeki gençlerin 

(erkek) bir araya gelip katı meĢrep kurallarına riayet ederek sırasıyla yaptıkları bir 

meĢreptir. Yazın avlularda ve bahçelerde kıĢın eyvanlarda veya geniĢ odalarda 

düzenlenmektedir (Davut ve Muhpul, 2011c: 74-75). 

 

Ġli bölgesindeki otuz oğul meĢrebinde genellikle birbirini yakından tanıyan, samimi 

erkek akran grupları bulunur. Bununla birlikte küçük yaĢ farklılıkları görülebilir. 

MeĢrep adındaki “otuz oğul” ifadesi meĢrebe katılan kiĢi sayısını belirten bir nicelik 
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olmayıp o bölgenin delikanlılarını simgeleyen bir niteliktir (Davut ve Abliz, 2015: 

66; Davamet, 2009: 745; Davut ve Muhpul, 2011b: 21).  

 

YiğitbaĢı (otuz oğul beyi), kazi beğ (kadı bey) (meĢrep beği), paĢĢap beyi, gül beyi 

(meydan beği) ve dara beyi meĢrebin yönetiminden ve organizasyonundan 

sorumludur. 

 

Ġli bölgesindeki otuz oğul meĢrebinin örgütsel formu, diğer bölgelerdeki meĢreplere 

göre daha nettir ve kuralları, düzeni daha kesin çizgilerle belirlenmiĢtir. MeĢrep 

içerisinde görgü kurallarına aykırı tavır sergileyenlere “meĢrep görmemiĢ” kalıp 

ifadesi kullanılır ve meĢrebe katılanların doğru, düzgün ve saygılı davranmaları 

gerektiği bildirilir. MeĢrep meydanında kaide ve kurallar açık bir Ģekilde belirtilir 

(Tehir, 2010: 96-99).  

 

MeĢrebe ilk defa katılmak, otuz oğul arasına kabul edilmek için belirli Ģartları 

sağlamak gerekir. MeĢrebe katılmak isteyen genç, babası ile birlikte meĢrep 

meydanına gelir ve halini arz eder. PaĢĢap, bu durumu yiğitbaĢına ve meĢrep beyine 

bildirir. Ġcazet alındıktan sonra genç, meĢrep ehlinin huzuruna getirilir ve babası “Eti 

sizin kemiği bizim, edep-ahlak öğrensin diye meĢrebe getirdim.” der. YiğitbaĢı, 

gence “MeĢrebin çayı tatlı, dayağı acıdır, kabul ediyor musun?” diye sorar. Genç, 

kabul ettikten sonra meĢrebe girmek için icazet almıĢ olur. Ayrıca meĢrep ehli, 

gencin beraberinde hangi hediyeleri getirdiğini sorar. Babası “otuz oğlun gülleri” için 

nice deve, at, inek ve koyun getirdiğini bildirir. Bu hayvan isimleri sembolik olup 

deveden kast edilen kavun karpuz, attan kast edilen yumurta, inek veya koyundan 

kast edilen ilimdir. PaĢĢap, takdim edilen bu hediyeleri meĢrep ehline gösterdikten 

sonra köl beyine verir. Ardından meĢrebe katılacak gencin, otuz oğul önünde bir 

hüner sergilemesi beklenir (Herhangi bir yeteneği olmayan kiĢilerin hayvan taklit 

etmesi dahi yeterlidir.) ve babası oğlunun meĢrebe katılması Ģerefine meĢrep 

düzenlemek üzere meĢrep ehlini evine davet eder (Davamet, 2009: 750; Rahman, 

1996: 141-142).  

 

YiğitbaĢı, meĢrebe yeni katılan bu gence meĢrep kurallarını anlatır. MeĢrepten izinsiz 

olarak ayrılmak veya geçerli bir mazeret olmaksızın meĢrebe geç gelmek yasaktır. 
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ġayet meĢrepten ayrılmak isterse sebeplerini Otuz oğlu ikna edecek Ģekilde anlatmalı 

ve kendi yerine baĢka bir genci getirmek zorundadır (Rahman, 1996: 142).  

 

Otuz oğul meĢrebinde “sina tiz” (bacağın birini dizden kırıp diğerini altına alacak 

Ģekilde yerde)
 
veya “yükünüp” (her iki bacağı dizden kırarak altına alacak Ģekilde) 

oturulur. MeĢrep meydanında oturma düzenini yiğitbaĢı sağlar ve bu düzene riayet 

etmeyen olursa ceza verir. Katılımcıların bu Ģekilde oturtulmasının sebebi meĢrep 

meydanında oturacak yerin kısıtlı olması, vücudun zinde tutulmasını sağlamak ve 

meĢrep ehlini meĢrep müziklerine, dansa katılacak Ģekilde hazır konumda 

bulundurmaktır (Tehir, 2010: 96-99; Davut ve Abliz, 2015: 67). 

 

 MeĢrep baĢladıktan sonra “sin çay” (sütsüz çay) dağıtılır (Davut ve Abliz, 2015: 67) 

ardından meĢrebe geç gelen ve gelmeyen kiĢiler tespit edilerek otuz oğul huzurunda 

sorguya çekilir (Davut ve Abliz, 2015: 67; Davamet, 2009: 747). MeĢrepte alkollü 

bulunmak, kumar oynamak, sigara içmek, kötü söz söylemek ve taĢkınlık yapacak 

herhangi bir davranıĢta bulunmak kesinlikle yasaktır. MeĢrep meydanına giriĢ ve 

çıkıĢın da kuralları bulunmaktadır. MeĢrep meydanından çıkmak için önce 

“yiğitbaĢı”ndan sonra “paĢĢap beyi”nden izin almak gerekir. Dinlenme vakitlerinde 

paĢĢap beyinin “rahat” talimatıyla herkes istediğini yapabilir. Eğer birisi meĢrebe 

sonradan katılmak isterse önce meĢrep sahibinden sonra yiğitbaĢı ve paĢĢap beyinden 

izin alır. ġayet izin verilmezse meĢrebe katılamaz (Tehir, 2010: 96-99; Davut ve 

Abliz, 2015: 67).  

 

MeĢrepte bir süre eğlenildikten sonra çeĢitli yemeklerin servis edildiği sofraya 

oturulur. Yemeğin ardından meĢrep oyunları oynanır (Davut ve Abliz, 2015: 67). 

 

MeĢrep oyunları yiğitbaĢının kiĢilere talimat vermesiyle oynanabileceği gibi yine 

yiğitbaĢının cezayı icra ettirmek için kiĢileri seçmesiyle de oynanabilir (Tehir, 2010: 

96). 

 

MeĢrep meydanındaki cezalar, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiĢtir 

ve toplumun düzenini sağlayıp geleneksel kültürün, örf, adet ve geleneklerin 

devamlılığının sağlanması konusunda önemli bir rol oynamaktadır. MeĢrep 
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kurallarına riayet etmeyince ceza alacağını bilen kiĢi, aynı zamanda sosyal yaĢamda 

da kurallara riayet etmediği zaman cezalandırılacağını bilir. MeĢreplerde icra edilen 

ceza ve eğlence oyunlarının mahiyeti genellikle aĢağıdaki gibidir: 

Meşrepten Çıkarma Cezası: Bu ceza “otuz oğul” meĢrebindeki en ağır ceza türüdür. 

Bu ceza toplumda yüz kızartacak suç iĢleyen, hırsızlık yapan, kanunlara itaat 

etmeyen, meĢrep ehline saygısızlık yapan kiĢilere verilir ve bu cezayı alanlar tekrar 

meĢrebe kabul edilmez ve “otuz oğul” içerisine dâhil edilmezler (Tehir, 2010: 96-

99). 

 

Para Cezası: Bu ceza “otuz oğul” meĢrebi meydanına geç kalan veya meĢrep 

meydanını terk eden kiĢilere meyve aldırma ve para ödetme Ģeklinde verilen cezadır. 

Bu cezada temsili anlatmalar vasıtasıyla yaptırım uygulanır. Örneğin, deve, kavun ve 

karpuzu; at, yumurtayı; inek ve koyun, elmayı temsil eder. Getirilen meyveler 

meĢrepteki kiĢilere dağıtılır; fakir fukaraya, engellilere, yetim ve öksüzlere verilir. 

Para cezasının en ağırı, tekrar meĢrep düzenlemektir. Bu ceza maddi durumu uygun 

olan kiĢilere verilir (Tehir, 2010: 96-99).  

 

Sevenlik Cezası: Bu cezalar, meĢrebi daha eğlenceli ve komik hale getirmek için 

verilen oyun türündeki cezalardır. MeĢrep düzenini bozanlara ve kurallara 

uymayanlara verilir. YiğitbaĢı veya kadı bey “günahkarlara” hayvan taklidi, dans 

etme, Ģarkı söyleme, fıkra anlatma ve komik anekdot anlatma gibi cezalar verir. 

Bununla birlikte “samsa yakıĢ” (samsa piĢirme), “süretki tartiĢ” (suretini çıkarma), 

“tam söydürüĢ” (duvar öptürme), “kök basti kiliĢ” (kök basma) ve “cuvazga 

ketiĢ”(yayık yayma) gibi fiziksel cezalar verebilir. Bu cezaların en ağırı “cuvazga 

ketiĢ” (yayık) cezasıdır (Tehir, 2010: 96-99).  

 

“Otuz oğul” meĢrebinde Ģiir söyleme, cenkname, kıssa, skeç ve latife gibi edebi 

türler icra edilir. Ġnsanları güldürmek maksadıyla söylenen komik ve nükteli sözler 

mahiyetinde olan yumur ve çakçaklar söylenir (Tehir, 2010: 96-99).  

 

Otuz oğul meĢrebi güz ayında mahsulün kaldırılmasından sonra baĢlar ve ilkbahara 

kadar devam eder (Rahman, 1996: 142; Davamet, 2009: 745). Bu meĢrepte oyun ve 
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eğlencenin yanı sıra meĢrep ehlinin ve o mahallenin, köyün sorunları da istiĢare 

edilir, ihtiyaç sahibi kiĢilere yardımcı olunur (Rahman, 1996: 142).  

 

2.2.5. Hoten MeĢrepleri 

Hoten bölgesinde toy meĢrebi, cuvan toy meĢrebi, öy (ev) meĢrebi, bağ meĢrebi, sara 

hetme meĢrebi, seyle (gezinti, Ģenlik) meĢrebi, yığın meĢrebi, közlege (karĢılama) 

meĢrebi, kilyan meĢrebi, oğlak meĢrebi, karlık meĢrebi ve pir meĢrebi yapılmaktadır. 

Ancak bu meĢreplerin bölgeler içerisinde dağılımı farklılık göstermektedir. Bu 

durum coğrafya, müzik ve güfte farklılıklarından kaynaklanmakta olup Hoten 

meĢreplerini yapıldığı bölgeler bağlamında dörde ayırmak mümkündür: 

 

Klasik Meşrep Bölgesi: Bu bölge Guma‟dan Niye‟ye kadar olan yedi nahiye ve bir 

Ģehri kapsamaktadır. Bu bölgede makam, nağme, ezgili nahĢa (Ģarkı, türkü) ve koĢak, 

destan, leper (komik söz oyunları), ussul (halk dansı), sihirbazlık, cambazlık, 

meddahlık ve kızıkçılık icraları gözlemlenmektedir. Tef, satar, dutar, tambur, gircek, 

rebap, çan, kalun, sapayi, nagra, zurna ve ney gibi müzik aletleri kullanılmaktadır. 

Suleyman Ahun, Kérem Ahun, ġah Muhemmet, Ablimit Kari, Ġsmail Noçi, 

Metkurban Ġsmail ve Mehmut Alibeg bölgenin önemli sanatçıları arasındadır (Davut 

ve Muhpul, 2011d: 39- 42). 

 

Dağ Meşrebi Bölgesi: Bu bölge Çira nahiyesinin Çakar, Ulugsay, Nuri ve Bostan 

köylerini Hoten nahiyesinin Lanru ve KaĢtéĢi köylerini, Keriye nahiyesinin Atçan 

köyünü, Niye nahiyesinin Yéyik ve Salguzék köylerini içine almaktadır. Bölgede 

rebap eĢliğinde söylenen koĢaklar ve ussul icrası önemli yer teĢkil etmektedir. 

Bölgede meĢrep türlerinden dala (kır), toy, öy (ev) ve oğlak meĢrepleri yapılmakla 

birlikte seyle (gezinti, Ģenlik), küzlege (karĢılama) ve cuvan toy meĢrepleri 

yapılmamaktadır. “ġérip Bocan dastani”  bu bölgeye ait bir destan olup tüm Hoten 

bölgesinde bilinmekte ve icra edilmektedir. Uygur on iki makamının etkisi bu 

bölgede daha az olup klasik edebiyat ürünlerinden ziyade halk koĢakları icra 

edilmektedir (Davut ve Muhpul, 2011d: 42-43). 

 

Pir Meşrebi Bölgesi: Bu bölge KarakaĢ nahiyesinin Kupa, Yava, Puçakçı, Manlay ve 

Karasay köylerini kapsamaktadır. Pir meĢrebinde tef ve ussul önemli yer teĢkil 
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etmektedir ve müzikle birlikte icra edilen halk koĢakları tercih edilmektedir (Davut 

ve Muhpul, 2011d: 43). 

 

Kilyan Meşrebi Bölgesi: Bu bölge Guma nehrinin yukarısında bulunan Kilyan köyü 

baĢta olmak üzere KoĢtağ ve BaĢlenger köylerinin bir bölümünü içine almaktadır. 

Kilyan meĢrebi, on iki makam (Hoten) ve Dolan meĢrep makamlarının karıĢımı 

mahiyetindedir. Satar, tambur, rebap ve tef müzik aleti olarak kullanılmakta ve halk 

koĢakları icra edilmektedir (Davut ve Muhpul, 2011d: 44-45). 

 

Hoten halk meĢreplerinde otuz oğul, dokuz kız, yiğitbaĢı, paĢĢap ve mirĢap adı 

verilen yöneticiler bulunmamaktadır. Halk içerisinden saygın bir kiĢi veya ev sahibi 

meĢrep yöneticisi (mihman baĢı) rolünü üstlenir. MeĢrep kurallarına uymayanlara, 

meĢrep düzenini bozanlara çeĢitli cezalar verilmektedir. Cezaları icra ettirmekle 

yükümlü kiĢiler “dorga” veya “dorga beğ” olarak adlandırılıp meĢrep kaidelerini iyi 

bilen ve latifeli kiĢiler arasından mihman baĢı tarafından seçilmektedir. Bir meĢrepte 

bulunan dorga sayısı bir ila üç kiĢi arasındadır (Davut ve Muhpul, 2011d: 45). 

 

Hoten meĢreplerinde hareketli, hikâyeli ve taklidi ussuller oynanmakta olup çine-

tehse (çini tabak) ussulü, çilim (tütün) ussulü, osma (kına) ussulü, tokur pehĢim 

(aksak mağlup) ussulü, kepter (güvercin) ussulü ve yolvas (kaplan) ussulü, Ģir (aslan) 

ussulü, tohu (tavuk) ussulü ve gaz (kaz) ussulü bu ussul türleri arasında 

bulunmaktadır. Yine meĢreplerde çeĢitli Ģarkılar, rebap koĢakları, destanlar, leperler 

söylenmekte taz (kel) oyunu, bürge (pire) oyunu, bovay (dede) oyunu ve töge (deve) 

oyunu gibi komik teatral oyunlar, kızıkçılık oyunları icra edilmektedir. 

 

AĢağıda genel meĢrepler ve seyle-baravet meĢrepleri dıĢında özellikle Hoten 

bölgesinde icra edilen meĢrepler ele alınmıĢtır: 

 

2.2.5.1. Ev MeĢrebi  

Ev meĢrebi Hoten‟de yaygın meĢreplerden biri olup genellikle kıĢ, güz ve bahar 

mevsimlerinde yapılmaktadır. MeĢrep yapmak isteyen kiĢi Ģehrin önde gelen 

kiĢilerini ve müzisyenleri evine davet eder. MeĢrebe katılım için ayrıca davet 
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gerekmeyip o evde meĢrep yapılacağını duyan kiĢiler de istediği takdirde meĢrebe 

katılabilmektedir (Davut ve Muhpul, 2011d: 50-51). 

 

Ev meĢrebi için kıĢın mekân olarak ev tercih edilirken bahar aylarında “ak sene” 

olarak adlandırılan ev önlerindeki avlular tercih edilir. Yiyecek olarak çay, meyve ve 

yemiĢ ikram edilmektedir (Davut ve Muhpul, 2011d: 51). 

 

Davetlilerin hepsi geldiğinde mihman baĢı meĢrebin baĢladığını duyurur. 

Müzisyenler satar veya tambur ile baĢlangıç mukaddimesini (genellikle on iki 

makam mukaddimelerinden biri) çalar. Ardından müzik baĢlar. Ev meĢrebi ortalama 

üç dört saat kadar sürer. MeĢrepte ussul, nahĢa, rebap koĢakları, ezgili destan, leper, 

kızıkçılık ve teatral gösterim icraları yapılmaktadır (Davut ve Muhpul, 2011d: 51). 

 

2.2.5.2. Ev Kutlama MeĢrebi 

Bu meĢrep yeni ev alan kiĢilerin eve taĢındıktan sonra düzenlediği bir meĢreptir. EĢ-

dost ve akrabaların davet edilmesiyle gerçekleĢtirilen müzikli bir meclistir. MeĢrebe 

katılan misafirler ev sahibine hediye verip “hayırlı olsun” dileklerinde bulunurlar. Ev 

sahibi, misafirlerine yemek ikram eder. Bu vesile ile kiĢinin yakın çevresi yeni evini 

öğrenmiĢ olur. Bu meĢrepte ceza uygulaması bulunmayıp sadece müzik ve ussul 

(halk dansı) yer almaktadır. Ayrıca davet edilmeyen kiĢiler meĢrebe katılamazlar. 

MeĢrebin süresi kısadır (Davut ve Muhpul, 2011d: 77-78; Davut ve Abliz, 2015: 74). 

 

2.2.5.3. Sara Hetme MeĢrebi  

Nevruzda kutlanan bir meĢrep olup ilkbaharda tabiatın yeĢerdiği 21 Mart‟ta 

yapılmaktadır ancak bazı bölgelerin coğrafî konumu sebebiyle 10 Nisan‟a kadar 

yapılabilir. MeĢrebin baĢlama zamanı ve mekânını bölgenin önde gelen kiĢileri 

belirlemektedir. Sarahetme meĢrebinde her aile evinde yemek piĢirip maddî durumu 

uygunsa kurban keserek komĢularına ikram eder. Aile içinde Kur‟an okunup o yılın 

bolluk ve bereket içinde geçmesi için dua edilir. Ardından tarlalarda dilek dilenir ve 

aksakallar önderliğinde meĢrep baĢlar. MeĢrepte ussul ve çeĢitli oyunlar oynanır. 

KiĢiler maharetlerini sergilemek için yazdıkları Ģiirlerini okurlar, çeĢitli el sanatları 

ürünleri sergilenip satılır. Sarahetme meĢrebine yemek yiyip gelmek yasaktır ve 
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kurala uymayan kiĢiler ceza olarak oyunlara katılamazlar (Davut ve Muhpul, 2011d: 

81-83; Davut ve Abliz, 2015: 79). 

 

2.2.5.4. Yigin ÉtiĢ ve Yigin MeĢrebi  

Dağ bölgelerinde halk, kilim ve yün dokumacılığı yapıp günlük ihtiyaçlarını 

karĢılamaktadır. Bu sebeple bayanlar tarafından çokça yün eğrilmektedir. Bayanlar 

bu dönemlerde birbirlerine yardıma gidip gittikleri evlerdeki toplantılarda meĢrep 

düzenlerler. Mecliste bulunan erkekler, bayanlar ip eğirirken meĢrep meclisini 

eğlendirmekle görevlidir. MeĢrep uzun süre devam eder. MeĢrep süresince nahĢa 

(Ģarkı, türkü), destan, rebap koĢakları ve ussuller (halk dansları) icra edilmektedir. Ev 

sahibi, kendisine yardım etmeye gelen misafirlerine çeĢitli yemekler yaparak 

ikramda bulunur. MeĢrebin sonuna doğru bir sonraki meĢrebin nerede yapılacağı 

belirlenir (Davut ve Muhpul, 2011d: 102-103; Davut ve Abliz, 2015: 77). 

 

2.2.5.5. Pir MeĢrebi 

Pir meĢrebi, müzik eĢliğinde icra edilen on iki parçadan oluĢan bir meĢrep olup yedi 

sekiz saat kadar sürmektedir (Davut ve Muhpul, 2011d: 103). 

 

Cuvan Toyunda Yapılan Pir Meşrebi: Bu meĢrep cuvan olan bayanın veya eĢinin 

teklifi ile yapılır. Cuvan toy meĢrebinin sonunda istek dâhilinde pir meĢrebi 

düzenlenir. MeĢrebin baĢlangıcında bahĢi, cin, Ģeytan ve kötü ruhların anneye ve 

bebeğine zarar vermemesi için dua eder. Anne, tuğ önünde oturtulur. Dua edildikten 

sonra pir ussulü oynanır ve diğer meĢreplerde yapılan nahĢa, ussul ve kızıkçılık 

icraları sergilenir (Davut ve Muhpul, 2011d: 103-104). 

 

Eğlenmek Amacıyla Yapılan Pir Meşrebi: Eğlenmek amacıyla yapılan meĢrep olup 

latife, kızıkçılık, çakçak gibi komik türler icra edilip ussul oynanmaktadır (Davut ve 

Muhpul, 2011d: 104). 

 

Tedavi Amacıyla Yapılan Pir Meşrebi: Bu meĢrep hastanın veya yakınlarının arzusu 

üzerine hastanın evinde yapılır. MeĢrep düzeninde Ġslamiyet ve ġamanizm‟in tesiri 

görülür (Davut ve Muhpul, 2011d: 104). 
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2.2.5.6. Kilyañ MeĢrebi 

Kilyañ meĢrebinde icra edilen müzik ve ussuller (halk dansları) Hoten ve Dolan 

bölgesinden etkilenmiĢtir. Kilyañ meĢrebi bir mukaddime ile baĢlar. Ardından teze, 

cula ve senemler yer alır ve Dolan bölgesi makam ve ussulleri ile sona erer. Müzik 

aleti olarak tef kullanılmaktadır. Bu meĢrepte her ne kadar Dolan ve Hoten 

bölgesinin tesiri görülse de bölgenin kendisine özgü makamlar ve ussul hareketleri 

de dikkat çekmektedir. MeĢrep, ortalama iki üç saat kadar sürmekte olup bu sürenin 

eskiden daha uzun olduğu bilinmektedir. MeĢrepte Hoten geleneksel usullerinden 

osma (kına) ussulü, bürge (pire) ve çeliĢiĢ (güreĢ) oyunu oynanmaktadır (Davut ve 

Muhpul, 2011d: 104-105). 

 

MeĢrebin sonunda meĢrep sahibi meyve ve çerezlerden oluĢan bir tepsi hazırlayarak 

ortaya getirir. Bir sonraki meĢrebi kendisi düzenlemek isteyen kiĢi bu tepsiyi alıp 

mecliste bulunan misafirlere ikram eder ve bir sonraki meĢrebi kendisinin 

düzenleyeceğini duyurur (Davut ve Muhpul, 2011d: 105-107). 

 

2.2.5.7. Haman (Harman) MeĢrebi 

Bu meĢrep yurt genelinde yaygın olup Hoten‟in Keriye bölgesinde buğday, mısır gibi 

ürünlerin hasat edildiği dönemlerde ve harmanlarda yapılmaktadır. Bu sebeple 

meĢrebe harman meĢrebi adı verilmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 76). 

 

MeĢrep zamanı genellikle ekim-kasım aylarıdır. MeĢrepte makam, nahĢa, rebap 

koĢakları, destan, latife, çakçak (Ģaka) ve teatral sunumlar icra edilmektedir. MeĢrep, 

hasat yapıldığı süre boyunca devam etmektedir. MeĢrep sahibi, katılımcılara her gün 

yemek vermektedir. MeĢrep yapılacak zeminin çok fazla uygun olmaması sebebiyle 

ussul icrasına çok fazla rastlanmamaktadır  (Davut ve Muhpul, 2011d: 88-89). 

Harman meĢrebinde bir yandan hasat edilen ürünlerin bolluk ve bereketi kutlanırken 

diğer yandan yorgunluk çıkarılmakta ve harman sahipleri arasında yardımlaĢma 

sağlanmaktadır (Toğrul, 2008: 23).  
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2.2.5.8. Çay MeĢrebi 

Uygur kültüründe çay önemli bir yer tutup bu kültürün izleri Hoten‟in Keriye 

bölgesinde meĢreplere de yansımıĢtır. Çay meĢrepleri hazırlanacak olan içimlik çayın 

türüne göre gülçay, bağçay veya karaçay meĢrebi Ģeklinde adlandırılmaktadır. 

Gülçay, gül goncası veya yaprağının kurutulup demlenmesiyle hazırlanıp gülçay 

meĢrebi mayıs ayında yapılmaya baĢlanmaktadır. Bağçay meĢrebi, ağustos ayında bu 

çayın bitkisi toplanıp kurutulduktan sonra eylül ayında yapılmaya baĢlanmaktadır. 

Karaçay, esas içimliği siyah çay olan bu meĢrebin belirli bir yapılma zamanı olmayıp 

meĢrep sahibinin arzusuna göre düzenlenmektedir. Bu toplantılarda çeĢitli konularda 

istiĢare edilip kararlar verilmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 75; Toğrul, 2008: 23). 

 

2.2.6. Aksu MeĢrepleri  

Aksu, ġincan Özerk Bölgesinin batı ve güney kısmında Tarım Bölgesinin kuzeyinde 

bulunmaktadır (Hékimof, 2003: 79). 

 

2.2.6.1. Çillak (Davet) MeĢrebi 

Çillak meĢrebi, Kuça‟da yaygın olarak düzenlenen meĢreplerden biri olup farklı 

Ģehirlerde oturan kiĢiler arasındaki muhabbeti, dostluğu artırmak amacıyla 

yapılmaktadır. ġehrin önde gelen kiĢileri içerisinde müzisyen, ussulcu ve kızıkçıların 

bulunduğu bir heyet ile meĢrep yapılacak Ģehre gider. Ev sahibi Ģehir, misafirlerini 

coĢkuyla karĢıladıktan sonra misafir eder, hayvanlar kesilir, çeĢitli yemekler 

hazırlanarak ziyafet verilir ve her gün bir evde meĢrep düzenlenir. Çillak (davet) 

meĢrebi, genellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olmadığı zamanlarda, 

bazen birkaç hafta bazen de birkaç aya kadar devam edebilen süre ile yapılmaktadır. 

Bir sonraki dönem veya yıl ise misafir olan Ģehir diğer Ģehre ev sahipliği 

yapmaktadır. Çillak meĢrebi, her iki Ģehrin müzisyenleri, ussulculeri ve kızıkçıları 

arasındaki rekabet duygusunu güçlendirmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 69; Davut, 

1993: 37).  
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2.2.7. Lopnur MeĢrepleri 

Lopnur, Kiroren devleti
21

 yıkıldıktan sonra Teklimakan Çölünün kuzeyinde Opkan, 

Kidirki, Ögen ve Tarım nehirlerinin vadisinde kurulmuĢtur. Halkı tarım, avcılık ve 

balıkçılıkla meĢguldür. Bölgede toy meĢrebi, gülhan meĢrebi, topuk meĢrebi ve erik 

seylisi (gezinti, Ģenlik) meĢrebi yapılmaktadır. Gülhan meĢrebi, halkın sosyo-kültürel 

yaĢamıyla yakından iliĢkili olup hem eğitici hem de eğlendirici iĢlev üstlenmektedir. 

Toy meĢrebi ise XIV-XVI. yüzyılda Turfan ve Toksun halkının Lopnur bölgesine 

göç etmesiyle yapılmaya baĢlanmıĢtır. Toy meĢrebi eğlenmeyi ve toy gününü güzel 

geçirmeyi esas alan bir meĢreptir (Davut ve Muhpul, 2011b: 75-76). 

 

2.2.7.1. Gülhan MeĢrebi 

Gülhan meĢrebi hayvanların yavruladığı, yeĢilliğe doyduğu dönemde bir ailenin 

evine toplanılarak yapılır. Aile halkına bereket ve sıhhat dilenir. MeĢrebe karar 

verildikten sonra aksakallardan birine haber verilip meĢrep zamanı belirlenir. 

Ardından hayvancılıkla ilgilenen herkes meĢrebe davet edilir. MeĢrebin yapılacağı 

gün, at yarıĢı ve oğlak oyunu düzenlenir. AkĢam ise ateĢ çevresinde meĢrep 

düzenlenir. Büyük küçük kadın erkek herkes bu meĢrebe katılabilir. Herkes meĢrep 

meydanına toplandıktan sonra en yaĢlı kiĢiye söz verilir, aksakal meĢrebin amacını 

ve talepleri bildirir. Daha sonra yaĢlılara, ussulcülere (dansçılara), nahĢacılara, 

müzisyenlere, oğlakçılara ve atlılara (sporculara) törden yer verilir. MeĢrep sahibi 

meĢrebin baĢladığını duyurur. MeĢrep baĢladığında ilk ussul topluca oynanır. Dutar 

ve tef gibi çalgılar çalınır. Çalgı olmadığı zaman ağaç (ahĢap) tabak veya leğen tef 

olarak kullanılır veyahut alkıĢla ritim tutularak Ģarkı söylenip ussul oynanır. Toplu 

ussulden sonra hayvancılıkla ilgili geleneksel ussuller oynanır, koĢaklar söylenir 

(Davut ve Muhpul, 2011b: 76-78; Davut ve Abliz, 2015: 76-77). 

 

MeĢrep sahibi inek, koyun kesip soğukaĢ yaparak misafirlerine ikram eder. PiĢmiĢ et 

ise kakçi tarafından ekmeğe konularak servis edilir. Buna “zelle” denir. AteĢ 

yakıldıktan sonra et dağıtılır ve bu ateĢte piĢirilerek yenir (Davut ve Muhpul, 2011b: 

82). Bu meĢrepte daha çok mahallî ussuller ve oyunlar oynanmakta olup tamak 

                                                 
21

 Kiroren Devleti hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Alimcan Ziyai, Orijinal Çin Kaynaklarına Göre 

Hun-Türk Tarihi: I. Bölüm: Kudretli Büyük Hun Tanrıkutluğu (Türk Halkının Ataları Hunlar Ve 

Hunların Ortaya ÇıkıĢı), GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3, 2010, 895-912. 
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ussulü (yemek ussulü), Ģir (aslan) ussulü, vattirvat ussulü, caldi cak ussulü, sıyrılma 

ve çilim (tütün) oyunu bunlardan birkaçıdır (Davut ve Muhpul, 2011b: 80-82; Davut 

ve Abliz, 2015: 77). 

 

2.2.8. KaĢgar MeĢrepleri 

KaĢgar bölgesinde otuz oğul meĢrebi, gülhan meĢrebi, kızılgül meĢrebi, baravet 

(gezinti, Ģenlik) meĢrebi, oğlak meĢrebi, toy meĢrebi, haĢar (yardımlaĢma) meĢrebi, 

mihman (misafir) meĢrebi, nevruz meĢrebi ve seyle (gezinti, Ģenlik) meĢrepleri 

yapılıp bu meĢrepler içerisinde kitabhanilik (kütüphane), kızılgül ve haĢar 

(yardımlaĢma) meĢrepleri bölgeye has özellikler göstermektedir. 

  

KaĢgar meĢreplerinde katılımcılar meĢrebe gönüllü olara katılırlar. MeĢrep düzeni ve 

organizasyonundan yiğitbaĢı, kadı, mirĢap, çaycı bey ve paĢĢap sorumludur. 

KaĢgar‟ın bazı bölgelerinde görevliler meĢrep beyi, paĢĢap ve aĢpez olarak da 

adlandırılıp yiğitbaĢı, kadı ve mirĢaplık görevleriyle ün yapmıĢ kiĢiler de 

bulunmaktadır. Örneğin, Tazgun bölgesi Kulagla kentinden Hösrahun YiğitbaĢı, 

Osman Kazahunum bu kiĢiler arasındadır (Davut ve Muhpul, 2011c: 79). 

 

MeĢrep meydanında içki içmek yasaktır. MeĢrep meydanı edep-ahlak meydanıdır; 

meydana girerken selam verilir, kurallara itaatsizlik edilemez (Davut ve Muhpul, 

2011c: 82). 

 

MeĢrep çayı, meĢrep oyunlarının mukaddimesi mahiyetindedir, aynı zamanda Uygur 

yemek kültürünün yansıması mahiyetinde olup misafir ile meĢrep sahibi arasındaki 

muhabbeti artırır. MeĢrep çayı ikramı maharet gerektiren bir iĢtir ve belirli kuralları 

vardır. MeĢrep ehline çay tek tek ikram edilir. Çay tek vaya çift piyale (kâse, fincan) 

ile ve tek elle servis edilir. Üstteki piyale baĢparmak ve iĢaret parmağı yardımıyla 

tutulurken alttaki piyale diğer üç parmak ile tutulur. Ġkram edilen çayı almanın da bir 

usulü vardır. Ġkram sırasında çay dökülür veya damlarsa ceza verilir. Servis tek 

piyale ile yapılacaksa baĢparmak ile tutulur. Çayı alan kiĢinin piyaleyi 360 derece 

döndürdükten sonra içmesi gerekir (Davut ve Muhpul, 2011c: 83-85). 
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MeĢreplerde verilen cezalar sadece kural ve kaidelere itaatsizlik cezaları değildir; 

aynı zamanda eğlendirmek için de ceza verilir. Düzeni bozan kiĢinin Ģikâyetinin 

doğruluğu ispatlanamazsa Ģikâyet eden kiĢi cezalandırılır. Cezalar icra edilirken 

kimseye müsamaha gösterilmez. Her ne kadar cezalar oyun Ģeklinde icra edilse de 

cezanın eğitici iĢlevi de unutulmamalıdır. ġikâyet edilen kiĢiye meĢrep 

yöneticilerinin ittifakı ile uygun görülen ceza verilir. Ceza icra edildikten sonra 

meĢrep ehline cezanın yeterli olup olmadığı sorulur (Davut ve Muhpul, 2011c: 85-

86). 

 

MeĢreplerde tıpkı atasözleri ve deyimler gibi kalıplaĢmıĢ sözler, diyaloglar kullanılır. 

Uygur meĢrepleri oyun türleri ve sanat unsurları ile renkli meclisler olup halkın 

edebiyat, sanat ihtiyacını karĢılamaktadır. MeĢreplerde halk sanatçıları, destancılar, 

Ģâirler hünerlerini sergilerler. Nevayi, Farabi, Lütfi, Sekkaki gibi sanatçılar 

dönemlerinin sanat ihtiyacını karĢılamıĢtır. Ünlü olmayan Ģâirler halk arasında 

bilinen beyit ve koĢakları sunarlar. MeĢrep içerisinde edebî ürünler çokça 

kullanıldığından meĢrep katılımcıları arasında beyit veya koĢak bilmeyen neredeyse 

yoktur (Davut ve Muhpul, 2011c: 87-90). 

 

KaĢgar meĢreplerinde on iki makam ve dönemin meĢhur halk Ģarkıları, KaĢgar 

senemi, Garip Senem, Yusup Ehmet Beg, Yusup-Zileyha, Hörlika-Hemracan gibi 

halk destanlarının müzikleri yer alır. MeĢrepteki müziğin ve dansın mahiyeti 

katılımcılara göre belirlenir. Örneğin; meĢrepte eğlence üst seviyede ise on iki 

makam veya halk destanları fazladır. Oyuncu, kızıkçı sayısı fazla veya vakit kısa ise 

daha çok halk Ģarkılarına yer verilir. Genellikle çañ, kalun, satar, tambur, rebap, 

dutar, gircek, ney, tef gibi müzik aletleri çalınır. MeĢrepte özel ussulcüler olup 

meĢrep katılımcılarının hepsi ussule davet edildiğinde ussulcü mahiyetindedir. 

Ġstisnası olmakla birlikte meĢreplerde genellikle erkeklerin ussulleri oynanır. Tek 

veya çift kiĢilik ussuller daha çok tercih edilir. MeĢreplerde eğlence mahiyetindeki 

ussullerin yanı sıra hicvî, eleĢtirel mahiyette oyunlar da oynanır. Bu oyunlar 

erkeklerin kadın kılığına veya hayvan kılığına girdiği oyunlardır (Davut ve Muhpul, 

2011c: 92-93). 
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Uygur meĢreplerinde icra edilen oyunlar, Uygur tiyatrosunun geliĢimine zemin 

hazırlamıĢtır. MeĢreplerde eğlenmeyi ve rekabeti esas alan birçok oyun 

oynanmaktadır. Bovay (dede) oyunu, kirgiz oyunu, töge (deve) oyunu, kiyik (geyik) 

oyunu, gaz (kaz) oyunu, at oyunu, bolka sanaĢ (çekiç sayma), tomur tutuĢ (damar 

tutma), çokan (bayan) oyunu, ayalnin erini izdiĢi (kadının erini araması), iki hotunluk 

ernin akiviti (iki hatunlu erkeğin akıbeti), iki ayalnin ussul oyniĢi (iki kadının ussul 

oynaması), padiçinin rehmet eyitiĢi (padiĢahın rahmeti), noçi oyuni (lap eytiĢ) (laf 

söyleme), yinnige yip ötküzüĢ (iğneye ip geçirme), korçak (kukla) oyunu ve beĢ 

tumak oyunu bunlardan birkaçıdır (Davut ve Muhpul, 2011c: 94-95). 

 

MeĢreplerde birçok ceza oyunu bulunmakta oyunlar, cezaları icra etmek için vasıta 

kılınmaktadır. Böylece hem eğitme hem eğlendirme sağlanmakta olup oyunların bu 

özelliği estetik değerini yükseltmektedir. MeĢrepte verilecek cezalar önceden 

belirlenmeyip meĢrep sırasında karar verilir. Samsa yékiĢ (piĢirme), cuvaz kétiĢ 

(yayık), tügmen çörüĢ (düğüm çözme), ikki hotun elip beriĢ (iki hatun alıp verme), 

pahtek uçuruĢ (kumru uçurma), su teksimlaĢ (su taksimi), resimge tartiĢ (resim 

çizme), tamga resmini siziĢ (duvara resmini çizme), dohtur oyunu (doktor oyunu), 

esker kobul kiliĢ (asker kabul etme), hocaldirvak, halidem oyunu, dua oyunu, çiĢ 

tartiĢ (diĢ çekme), oyunu, nan yégizüĢ oyunu (ekmek yeme oyunu) ve yette halal 

yette haramni doraĢ (yedi helal yedi haramı taklit etme) oyunu bu ceza oyunları 

arasındadır (Davut ve Muhpul, 2011c: 96-97). 

 

2.2.8.1. Kitabhanilik (Kütüphane) MeĢrebi 

Kitaphanilik (kütüphane) meĢrebi, ilmî konularda sohbet edilen ve kitap okuma 

esasına dayanan bir meĢreptir (Davut ve Abliz, 2015: 80). Uygur meĢrepleri 

içerisinde önemli bir yer tutan kitaphanilik (kütüphane) meĢrebinin tarihinin bin yıl 

kadar eski olduğunu söylemek mümkündür (ġipaiy, 2007: 44). KaĢgar‟da yaygın 

olarak yapılan bu meĢrepte yiğitbaĢı, kadı, paĢĢap ve mirĢabın yerine müftü, kadı ve 

reis ahunum görev alır. Bu meĢrepte birçok kitap bir araya getirilir ve üzerinde 

tartıĢmalar yapılır, mütalaa edilir. Ayrıca bir kiĢi ibaretçi (kitap okuyucu) seçilir 

(Davut ve Abliz, 2015: 118). MeĢrep baĢlangıcında dua ve Kur‟an okunur. Ardından 

dinî tezkireler ve mesnevi Ģerh edilip ilmi sohbetler edilir. MeĢrep sonunda tambur, 
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rebap ve tef gibi müzik aletleriyle makam icra edilir (ġipaiy, 2007: 44; Davut ve 

Abliz, 2015: 81). 

 

2.2.8.2. Kızılgül MeĢrebi 

Yeniseher nahiyesinin Marap köyünde düzenlendiği bilinen meĢrebin tarihî 

geçmiĢine dair kesin bilgiler bulunmayıp günümüzde yapılmamaktadır. Ancak 

bölgedeki yaĢlı kiĢiler kendilerinin büyükleri döneminde yapıldığını bildirmektedir 

(Davut ve Muhpul, 2011c: 77). 

 

2.2.8.3. HaĢar (YardımlaĢma) MeĢrebi 

Uygur Türkleri arasında “HaĢarga barsan saz élival nağra bolsi mu, xurcunni 

toĢkuzuval zağra bolsi mu.” (HaĢara giderken yanına bir saz al davul bile olsa, 

heybeni (tam) doldur mısır ekmeği ile de olsa.) Ģeklinde bir atasözü olup haĢar için 

meĢrebin önemli bir unsur olduğu bu atasözünden de anlaĢılmaktadır. Bu meĢrep 

daha çok Yarkent bölgesinde yapılıp “haĢar” bir iĢin bitirilmesi için yapılan zorunlu 

ya da gönüllü yardımlaĢma çeĢididir. HaĢarda gündüz yapılan iĢlerin bitimine 

müteakip gece meĢrep düzenlenmekte olup meĢrebe bayanların katılmaması ve 

yiyecek ikramının olmaması yönüyle diğer meĢreplerden farklıdır (Davut ve Abliz, 

2015: 79-80). 

 

2.2.9. Seyle (Gezme, ġenlik) MeĢrepleri 

“Seyle” kelimesi “gezme, gezinti ve Ģenlik” anlamlarına gelmekte (Necip, 2008: 

349) olup ilkbahar, yaz ve sonbaharda tabiatın güzelliğinden huzur duymak, 

nimetlerinden ortak bir Ģekilde faydalanmak, eğlenmek, bir araya gelmek, ziyaret 

etmek ve dinî vazifeleri yerine getirmek amacıyla düzenlenmektedir. Uygur 

Türklerinin seyleleri genellikle meĢrep formunda gerçekleĢtirilip Uygur kültüründe 

birçok seyle çeĢidi bulunmaktadır (Davut ve Abliz, 2015: 49). Baharın geliĢi ve 

tabiatın canlanmasıyla birlikte  “bahar seylisi” adı altında yapılan “gül seylisi”, “dala 

(kır) seylisi”, “maysa (yeĢillik) seylisi” ve “çiçek meĢrebi”; bu süreci takip eden yaz 

döneminin ardından çeĢitli meyvelerin olgunlaĢması ile birlikte hasat ve ürün 

toplama döneminde “bağ seylisi” adı altında yapılan “örük (erik) seylisi”, “Ģaptul 

(Ģeftali) seylisi”, “koğun (kavun) seylisi”, közlege (karĢılama) meĢrebi” ve “çeĢ (çeç) 
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meĢrebi” bunlardan birkaçıdır. Yine dinî ve tarihî mekânları ziyaret etmek esasına 

dayanan ve yılın belirli dönemlerinde yapılan “Ġmam-ı Asım seylisi”, “ücme mezar 

seylisi”, “sehvalim seylisi” ve “cangal (orman) seylisi” bulunmaktadır. 

 

2.2.9.1. Bahar Seylisi  

Baharın geliĢiyle birlikte tabiatın yeĢile bürünmesini kutlamak için yapılan törenler 

olup “maysa (yeĢillik) seylisi”, “gül seylisi”, “dala (kır) seylisi” ve “çiçek meĢrebi” 

bu gruptandır. 

 

2.2.9.1.1. Maysa (YeĢillik) Seylisi 

Maysa seylisi, bahar seylisinin baĢlangıcı olarak kabul edilmektedir. Maysa 

seylisinde özellikle gençler, baharın geliĢiyle yeĢillenen tabiatla iç içe olmak için 

kırlara gidip yeni açmıĢ çiçeklerden demet yapar ve sağ salim bahara eriĢmenin 

niĢanesi olarak anne-babalarına hediye ederler. Demetleri alan anne-babalar, 

“Rahmet balam!”, “Ömrün uzun olsun!”, “Huda yaĢnap kökligili nasip kılsın!” 

(Allah uzun ömürler versin!), “Yenilik!” (DeğiĢiklik!) deyip gözlerine sürerler. Genç 

kızlar ve erkekler ise aralarındaki muhabbetin simgesi olarak bu çiçeklerden 

birbirlerine verirler. Erkekler, kızlara doppa giydirirken; kızlar, erkeklere mendil 

hediye ederler. Bazıları, baharın geliĢi Ģerefine aralarında “yanduruk kılıĢ” sözü 

verir. BaĢörtüsü veya nazarlık kızların, gömlek veya kemer ise bu sözü veren 

erkeklerin niĢanesidir. Sözünde durmayanlar, “vefasız” addedilip ayıplanırlar (Öger, 

2013: 183-184). Maysa (yeĢillik) seylisinde yapılan bir diğer uygulama, “kök péde 

çöçüresinin” (yeĢil yonca mantısı) piĢirilmesidir. Seyle baĢladığında, herkes 

tarafından yeĢil yonca toplanır ve her evde bu yoncadan mantı piĢirilir. Mantı 

yenirken tüm aile bireyleri sofraya oturur. Ġlk önce ailenin en büyüğü mantıyı tadar 

ve “Yeni aĢ, ağzımdan burnumdan taĢ, Bismillah!” der. Ardından diğer aile üyeleri 

de bu sözü tekrar edip mantıyı yemeye baĢlar. Yapılan mantıdan komĢulara da 

götürülür ve onlara da “yenilik” dilenir. Bu sebeple maysa seylisi bazı bölgelerde 

“yenilik tutuĢ” olarak da adlandırılır (Hebibulla, 2000: 456-457).  
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2.2.9.1.2. Gül Seylisi 

Uygur Türklerinin kültüründe gül, “baht”, “saf muhabbet”, “güzellik” ve “iyilik”in 

simgesidir. Bu sebeple herkes kapısının önünde mümkün olduğunca gül yetiĢtirmeye 

çalıĢmaktadır. Yine güle verilen bu önem, Uygur Türkçesindeki gül yüzlü, eli gül, 

gül hünerli gibi kalıp ifadelerden ve sosyal hayatta sevgiyi ifade etmek için gül 

hediye edilmesinden, kız çocuklarına “Gül” adının verilmesinden ve genç kızların 

saçlarına gül takmasından da anlaĢılmaktadır. Gül seylisi, kırmızı güllerin açılması 

ile baĢlayıp bir iki hafta kadar devam etmektedir. Seylenin baĢlaması ile birlikte 

insanlar kız ve erkek grupları halinde, bağları ve gül bahçelerini dolaĢır, güllerden 

demet yapar, topladıkları gonca gülleri vazolara koyup evde de açmasını bekler, 

bahar havasını evlerine taĢırlar (Hebibulla, 2000: 457-458).  

 

2.2.9.1.3. Dala (Kır) Seylisi 

Dala seylisi, gül seylisi ile baĢlayıp on beĢ yirmi gün kadar devam etmektedir 

(Hebibulla, 2000: 458). Kırlarda ve hoĢ manzaralı havadar yerlerde yapılan dala (kır) 

seylisinin katılımcı sayısı, fazladır. Bu seyle, meĢrep Ģeklinde eğlenmek ve 

bayramlaĢmak için yapılabileceği gibi kiĢilerin adaklarını (nezir) yerine getirip 

katılan cemaatin duasını almak için de yapılabilir. Daha çok Hoten bölgesinde 

meĢrep formunda icra edilen dala (kır) seylisi, meĢrep sahibinin müzisyenleri ve 

misafirleri davet edip koyun kesmesiyle baĢlar. MeĢrep sahibinin teklif ettiği bir kiĢi 

“mihman baĢı” olarak seçilir ve bu kiĢi meĢrep sahibine vekâlet eder. Mihman baĢı, 

meĢrebin kim tarafından düzenlendiğini ilan eder ve misafirlerin katılımından 

duyulan memnuniyeti dile getirip meĢrep sahibine teĢekkür eder ve müzik eĢliğinde 

eğlence baĢlar. “ġervazim”
22

 meĢrep sırasında icra edilen ussul (halk dansı) 

nağmelerinden biridir. Bir müddet ussul oynandıktan sonra “argimak (asil at) oyunu” 

                                                 
22

  Qaġa qonmiġan térek (vay ġervazim, çelıñe ġervazim), 

Soyma çüĢmigen pélek (oyniña ġervazim) 

Karga konmayan kavak ağacı (Vay ġervazim, çalına ġervazim) 

Kavun düĢmeyen felek (Oynayın ġervazim) 

YaĢ ellikke yetkende (vay ġervazim, çeliñe ġervazim), 

Yarġa toymiġan yürek (oyniña Ģervazim)… 

YaĢ elliye yettiğinde  (Vay ġervazim, çalına ġervazim) 

Yara doyamayan yürek (Oynayın ġervazim)... 

(Davut ve Muhpul, 2011d: 92-93). 
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ve “kaz oyunu” gibi meĢrep oyunları oynanır. Dala (kır) meĢrebi; uzun süren bir 

meĢrep olup bir sonraki meĢrebi düzenlemek isteyen kiĢi, meĢrebin sonuna doğru bir 

sonraki meĢrebi kendisinin düzenleyeceğini meclise duyurur (Davut ve Muhpul, 

2011d: 92-96). Dala (kır) seylisi meĢrep formunda yapılmadığında ise yine hoĢ 

manzaralı ve havadar bir yere giden katılımcılar, beraberlerinde yiyeceklerini de 

getirip burada yiyerek müzik eĢliğinde eğlenirler (Hebibulla, 2000: 458). 

 

2.2.9.1.4. Çiçek MeĢrebi (Sarı Çiçek Seylesi) 

Bu meĢrep Nevruzdan sonra, Nevruz kutlamalarının devamı mahiyetinde 

yapılmaktadır. Mekân olarak nevruzda olduğu gibi güzel manzaralı alanlar tercih 

edilmektedir. Sarı çiçeklerin açıldığı döneme denk gelmesi sebebiyle Ġli bölgesinde 

“sarı çiçek seylesi” olarak adlandırılan bu meĢrepte, yeni yılın bol mahsul ve 

bereketle geçmesi dilekleri ön plana çıkmakta, bu amaçla Kur‟an okunmaktadır. 

Yine sarıçiçek methiyesi mahiyetinde olan koĢaklar (Ģiirler) okunmaktadır (Mutellip, 

2011: 55; Abdilim, 1994: 30).  

 

2.2.9.2. Bağ Seylisi 

Meyvelerin olgunlaĢtığı ve buğday hasadının yaklaĢtığı dönemde yapılan bağ seylisi, 

genellikle Ģehir halkı tarafından düzenlenmektedir. “Örük (erik) seylisi”, “Ģaptul 

(Ģeftali) seylisi”, “koğun (kavun) seylisi”, “közlege (bağ evi) meĢrebi” ve “çeĢ (çeç) 

meĢrebi” bu toplantılardan birkaçı olup bağ seylisinde meyveleri dalından koparıp 

yemek ve eğlenmek esastır. Seyle, meĢrep formunda gerçekleĢtirilmeyecekse herkes 

yiyeceğini yanında getirmektedir (Hebibulla, 2000: 458-459). 

 

Genellikle Hoten bölgesinde meĢrep formunda düzenlenen bağ seylisinde misafirler, 

meĢrep sahibinin bahçesinde toplanır ve meĢrep sahibi, misafirlerinin Ģerefine sofra 

hazırlar. Böylece meĢrep baĢlamıĢ olur. Bağ meĢrebi, bir gün kadar sürmekte olup 

meĢrep süresince ya tamamen on iki makam nağmeleri çalınmakta ya da meĢrep 

baĢlangıcında birkaç on iki makam parçası çalındıktan sonra oyunlar oynanmaktadır. 

“Topuk oyunu” bu oyunlardan biri olup koyunun yota (bel, kalça kemiği) veya bacak 

kemiği ile oynanmaktadır. ġöyle ki meĢrep sahibi, ikram ettiği etli yemeğin içine bu 

kemikten saklar ve seçtiği bir kiĢinin tabağına koyar. Kemiğin kendinde olduğunu 
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fark edip ses çıkarmayan kiĢi, bir sonraki meĢrebi kendinin düzenleyeceğini ilan 

etmiĢ olur ancak kiĢi yakın zamanda meĢrep düzenleyemeyecek durumda ise 

kendisine ikram edilen etli kemiği yakın bir arkadaĢı ile paylaĢır. Etin tadına bakan 

kiĢi bir hafta ya da on gün içerisinde meĢrep düzenlemek zorundadır. Böylece bir 

sonraki meĢrebin yapılacağı zaman ve mekân belirlenmiĢ olur. Topuk oyunu, uzun 

süreli olarak da yapılabilir; Ģöyle ki seçilen kiĢi meĢrep düzenleyeceği uygun zamanı 

kendisi belirleyebilir. Bu süre, beĢ on yıl dahi olabilir; ancak geçen süre zarfında kiĢi, 

bu kemiği muhafaza etmek zorundadır ve kemik sorulduğunda göstermeli, 

kaybetmemelidir. Topuk oyunu bu Ģekliyle genellikle yakın akrabalar arasında 

oynanmaktadır. Oyunun amacı, meĢrep sırasını belirlemektir (Davut ve Muhpul, 

2011d: 78-81).  

 

2.2.9.2.1. ġaptul (ġeftali) Seylisi ve MeĢrebi  

Hoten‟in Keriye nahiyesine 30 km. uzaklıkta bulunan Oytoğrak köyünde kök Ģeftali 

yetiĢtirilip ülke genelinde bölgenin Ģeftalisi meĢhurdur. Her yıl, ağustos ayında kök 

Ģeftali seylesi yapılmaktadır. Seyle baĢlangıcında misafirlere yemek verilmekte ve 

ardından meĢrep düzenlenmektedir. Bu meĢrep, “Ģaptul (Ģeftali) meĢrebi” olarak 

adlandırılır. ġaptul (Ģeftali) seylesi, Ģeftalilerin olgunlaĢtığı sekizinci ayda baĢlayıp 

son ürünlerin toplandığı onuncu aya kadar devam etmektedir (Davut ve Muhpul, 

2011d: 85-86; Davut ve Abliz, 2015: 60-61). 

 

2.2.9.2.2. Kavun Seylisi ve MeĢrebi 

Bu seyle ve meĢrebi daha çok Kelpin bölgesinde kavun hasadından sonra alınan 

mahsule Ģükretmek için yapılır. MeĢrebe uzak yakın herkes katılıp meĢrep sahibinin 

evine yakın olan bir avluda yapılmaktadır. MeĢrep günü, katılımcıların Ģerefine 

“oğlak oyunu” düzenlenir. MeĢrep akĢam baĢlayıp yatma vaktine ya da katılımcıların 

arzu ettiği daha geç saatlere kadar devam eder. MeĢrep sahibi bir hayvan kesip 

yemek yapar ve kavunla birlikte ikram eder. MeĢrepte düzenin sağlanması için 

meĢrep beyi, mirvaz ve dorgalar seçilerek görevlendirilir. MeĢrep beyinin icazeti ile 

meĢrep baĢlar. MeĢrep beyi, misafirlere meĢrep sahibine vekâleten memnuniyetini ve 

teĢekkürünü ilettikten sonra meĢrep, resmî olarak baĢlamıĢ olur. Ardından müzik 

baĢlar, Ģarkılar söylenip ussuller (halk dansı) oynanır, pota (kuĢak) oyunu oynanıp 
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beyitler okunur. Oyunlarda mağlup olanlara çeĢitli cezalar verilir. Örneğin “kavun 

yediriĢ” bu cezalardan biridir. Kızıkçılar ve latifecilere çeĢitli bahanelerle cezalar 

verilip herkes güldürülerek eğlence artırılır. Ardından misafirlerin hepsi ussule davet 

edilir. Ussulden sonra misafirlerden birinin herkes adına teĢekkür etmesiyle meĢrep 

son bulur. MeĢrep, misafirler evlerine dönünceye kadar devam edip bu süre ortalama 

sekiz on gündür. MeĢrep bitiminde ev sahibi “yanduruk çayı” ikram ederek 

misafirlerini uğurlar (Davut ve Muhpul, 2011b: 108-111; Davut ve Abliz: 58-60). 

 

2.2.9.2.3. Erik Seylisi ve MeĢrebi 

Erik seylisi, eriklerin olgunlaĢtığı temmuz sıcağında insanların tarım faaliyetlerinden 

yorulduğu dönemlerde eğlenmek amacıyla yapılmaktadır (Davut ve Muhpul, 2011b: 

105). Erik seylisi meĢrebi ise daha çok erik hasadı bol ve ihtiyacından fazla olan 

kiĢiler tarafından Kelpin‟in Yurçi ve Gezlik köylerinde düzenlenmektedir (Davut ve 

Abliz, 2015: 56). MeĢrebi düzenleyecek kiĢi, eriklerin olgunlaĢtığı dönemde uzak 

yakın farkı gözetmeksizin herkesi meĢrebe davet eder. MeĢrebe katılımcı sayısı 

ortalama iki yüz-üç yüz kiĢi kadardır. (Davut ve Muhpul, 2011b: 105). MeĢrep sahibi 

misafirleri için hayvan kesip çeĢitli yemeklerin bulunduğu (çapita, katlama, erik 

çeĢitleri…) bir sofra hazırlar. Yemekten sonra meĢrep sahibine bereket getirmesi için 

topluca Ģükür duası edilir (Davut ve Abliz, 2015: 57). MeĢrep meydanında uzaktan 

gelen misafirler ve yaĢlılar baĢköĢeye oturtulur. Daha sonra yaĢ farkı esas alınarak 

büyükten küçüğe oturma düzeni sağlanır. Kadınlar da eĢlerinin oturma sırasına göre 

yerlerini alır. MeĢrep süresince birçok oyun, ussul sergilenir ve cezalar verilir. 

MeĢrep beyi seçilmediği durumlarda meĢrebin baĢlatılması, eğlencenin artırılması, 

meĢrebin sonlandırılması ve düzenin sağlanması görevlerini mirvaz ve dorgalar 

üstlenir (Davut ve Muhpul, 2011b: 106).  

 

MeĢrep sahibi, mirvaz ve dorgaları tanıttıktan sonra meĢrep ehlinin taleplerini 

bildirip meĢrebin baĢlaması için icazet vererek meydandan ayrılır. Mirvazın 

meĢrebin baĢladığını duyurmasıyla müzik baĢlar. Bir müddet sonra erik seylisi beyit 

ve koĢakları okunup pota oyunu oynanır. Pota (kuĢak) oyununda ahengi bozan kiĢiye 

“üçke çakturuĢ” (kayısı çekirdeği kırdırma) gibi cezalar verilir. Oyunların ardından 

dutar, tambur eĢliğinde makam icra edilip halk Ģarkıları söylenir. Çakçaklar 
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eğlenceyi artırma iĢlevini görür. Ussul oynarken herhangi bir yaĢ sınırlaması olmayıp 

meĢrep ehli ve sahibinin daveti ile ussül baĢlatılır. Ussule davet edilen kiĢilerin 

hanımları da ussule eĢlik eder. KoĢakçılar memnuniyetlerini dile getiren koĢaklar 

söyler. MeĢrebin sonuna doğru bölgenin ileri gelenlerinden birkaç kiĢi meydana çıkıp 

meĢrep ehline vekâleten meĢrep sahibine teĢekkür eder ve birlik beraberliğin 

öneminden bahseder. Mirvaz ve meĢrep sahibinin duyurması ile meĢrep son bulur 

(Davut ve Muhpul, 2011b: 107-108).  

 

2.2.9.2.4. Közlege (Bağ Evi) MeĢrebi 

Bu meĢrep Hoten bölgesinde kavun ve karpuzların olgunlaĢtığı zamanda 

yapılmaktadır. Hasat yapıldıktan sonra ilk ürününü satan çiftçi, yakınlarını “bağ 

evine” davet eder. Bu ev “közlege” olarak adlandırılır. Misafirler, burada toplanıp 

toplanan meyvelerden tattıktan sonra bolluk ve bereket için, ürün satıĢının iyi olması 

için dua ederler. Ardından bağ sahibi, misafirlerini evine götürüp yemek ikram eder 

ve meĢrep baĢlamıĢ olur. MeĢrep ilk olarak “közlege”den baĢladığı için bu adla 

anılır. Bu meĢrepte çeĢitli nağme, ussul, latife ve çakçaklar yer alırken ceza oyunları 

oynanmaz (Davut ve Muhpul, 2011d: 83).  

 

2.2.9.2.5. ÇeĢ (Çeç) MeĢrebi 

Ġli Uygurları arasında yapılan eski meĢreplerden olup buğday hasat edilip 

baĢaklarından ayrıldıktan sonra alınan mahsulü kutlamak için yapılan bir meĢreptir. 

Bu meĢrepte aĢağıdaki gibi “çeĢ koĢakları” okunmaktadır: 

 

Xuda berdi çeĢ berdi,    Huda verdi çeç verdi, 

Köktin köpke yaġdi beriket.  Gökten çokça yağdı bereket. 

Xizir kelgen piri ezem,  Hızır gelen pir-i azam, 

Xaman bolsun derya ezem.  Harman olsun derya azam. 

ĠĢniñ béĢi lilla dep,   ĠĢin baĢı lilla diye, 

ÇeĢ çeĢlidim Bismilla dep  Çeç yaptım Bismillah deyip 

(Abdilim, 1994: 31).  
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2.2.9.3. Ziyaret Seylisi  

Hoten bölgesinde belirli bölgeleri, türbeleri ve anıt mahiyetindeki eserleri ziyaret 

etmek, geleneksel bir ritüele dönüĢmüĢ olup bu ritüel uzun süredir devam 

ettirilmektedir. Bu durum “ziyaret seylisinin” ortaya çıkmasına zemin hazırlamıĢtır. 

 

2.2.9.3.1. Ġmam-ı Asım Seylisi ve Boran MeĢrebi 

Ġmam-ı Asım seylisi, Ġmam-ı Asım‟ın türbesinde yapılmakta olup türbe; Hoten‟in 

Lop nahiyesinin Ciya köyünün 10 km. kuzeyinde bulunmaktadır. Rivayete göre; 

Ġmam-ı Asim, bu bölgede Ģehit olup defnedilmiĢtir. Seyle, her yıl nisan-mayıs 

aylarının çarĢamba gününden cuma gününe kadar yapılmaktadır. Bu dönemde yakın 

bölgelerden gelen esnaf (kasap, fırın, lokanta, bakkal, aktar, manifatura…) tezgâh 

açmaktadır. Aynı zamanda meddahlık, destan anlatımı, müzikli eğlenceler ve koç 

dövüĢü, horoz dövüĢü gibi yarıĢmalar yapılmaktadır. Ġmam-ı Asım seylisinin 

yapıldığı dönemde havalar çoğunlukla rüzgâr ve fırtınalı olduğu için bu seyle “boran 

meĢrebi” olarak da adlandırılmaktadır. MeĢrepte ayrıca yemek ikramı yapılmayıp 

pazarda satılan yiyecekler tüketilmektedir. MeĢrep bir iki gün boyunca fasılalı 

Ģekilde sürdürülmektedir (Davut ve Muhpul, 2011d: 83-85). 

 

2.2.9.3.2. Ucme Mezar Seylisi ve Ucme MeĢrebi  

Ucme mezar, Hoten‟in Lop nahiyesinin Sampul köyünün Aççik kentinde 

bulunmaktadır. Her yılın beĢinci dokuzuncu ayları arasında birçok kiĢi bu mezarı 

ziyaret edip en fazla ziyaretçi yedinci ayda gelmektedir.  Seyle sırasında hoca mezarı 

ziyaret edilir, mescitte namaz kılınır, dua-tilavet okunur ve meĢrep yapılır. Burada 

yapılan meĢrep “ucme meĢrebi” olarak adlandırılmaktadır. MeĢrep düzeni tıpkı 

“boran meĢrebi”ne benzemektedir (Davut ve Muhpul, 2011d: 85).  

 

2.2.9.3.3. Sehvalim Seylisi ve MeĢrebi 

Sehvalim, Hoten‟in Layka köyünün güneyinde bulunan bir yer adı olup KarakaĢ 

nehrinin doğusunda bulunmaktadır. Sehvalim seylesi, sekizinci ve onuncu aylar 

arasında yapılmaktadır. Sehvalim seylesinin tarihi, üzümlerin olgunlaĢtığı döneme 

denk geldiği için “üzüm seylesi” olarak da adlandırılmaktadır. Bu seylede birkaç 
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bölgede müzikli meclisler kurulup makamlar, nahĢa (Ģarkı, türkü) ve rebap koĢakları 

icra edilmektedir (Davut ve Muhpul, 2011d: 86).  

 

2.2.9.3.4. Cangal (Orman) Seylisi ve Makam MeĢrebi 

Makam sanatı ile ilgilenen müzisyenlerin gerçekleĢtirdikleri bir seyle olup bu 

müzisyenler halk tarafından “âĢık” olarak adlandırılmaktadır. ÂĢıklar, her yıl ekim 

ayında Hoten KarakaĢ‟ta toplanıp seyleye (gezinti, Ģenlik) çıkarlar ve ilk önce Lop 

nahiyesindeki Ġmam-ı Asım‟ın mezarını ziyaret eder, ardından kilometrelerce uzanan 

kentleri ve ıssız ormanları geçip Niye nahiyesindeki Ġmam-ı Caferim Sadık‟ın 

mezarını ziyaret ederler. Bu seyle “cangal (orman) seylesi” olarak adlandırılır. 

ÂĢıklar, seyle (gezinti, Ģenlik) boyunca sazlarını ve yiyeceklerini yanlarında taĢırlar; 

ayrıca yol güzergâhında bulunan köylerdeki âĢıklara da haber gönderip bulundukları 

yerleĢim birimlerinde sanatlarını icra ederler. ÂĢıklara halk tarafından çeĢitli 

ikramlarda bulunulur, seyle baĢı bu ikramları kabul edip ihtiyaç fazlasını ekonomik 

durumu iyi olmayan ailelere dağıtır. Hazırlanan yemekler topluca yenilip meĢrep 

düzenlenir; bu meĢrep “cangal (orman) seylesi meĢrebi” olarak da adlandırılır (Davut 

ve Muhpul, 2011d: 87-88).  

 

2.2.10. Baravet (Birlikte Gezme, ġenlik) MeĢrepleri 

Baravet “birkaç kiĢinin bir yere toplanması, gezmesi ve Ģenlik” anlamlarına (UTĠL, 

1990: 336) gelmektedir. Baravet kelimesi “baraver (eĢit, denk)” ve “et” Ģeklindeki iki 

kelimeden oluĢmakta olup “etin eĢit taksim edilmesi” anlamını ihtiva etmektedir 

(Davut ve Abliz, 2015: 69). Baravet toplantıları da seyleler gibi meĢrep formunda 

gerçekleĢtirilip baravet meĢreplerinin en öne çıkan özelliği, daha önceden belirlenen 

ve el emeğiyle yapılan bir yiyeceği (kebap, mantı…) yemek üzere sırası gelen kiĢinin 

belirlediği mekânda toplanılıp eğlenilmesidir (Hebibulla, 2000: 459). “Cücem 

(üzüm) baraveti” ve Kelpin ve AtuĢ bölgesinde yapılan “baravet meĢreplerinin” bu 

geleneğin sürdürüldüğü meĢrepler olduğunu söylemek mümkündür. 

 

2.2.10.1. AtuĢ Baravet MeĢrebi 

Bu meĢrep, millî ve mahallî özellikler göstermektedir. Baravet meĢrebinin belirli 

kuralları olup uymayanlara ceza verilmektedir. Örneğin; meĢrebe geç kalmak, 
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meĢrepten erken ayrılmak, izin almadan meĢrebe katılmamak, laubali davranıĢlarda 

bulunmak, içki içmek, sigara-tütün içmek ve büyüklere saygısızlık yapmak ceza 

gerektiren durumlar arasındadır. Ayrıca bazı meĢreplerde ahlakın önemini belirten 

kısa konuĢmalar yapılmaktadır (Davut ve Muhpul, 2011c: 56). 

 

MeĢrepte görev alacak kiĢiler seçim yoluyla belirlenmekte olup yiğitbaĢı, kadı ve 

mirvaz (paĢĢap) meĢrep yöneticilerindendir. MeĢrep ehli, sembolik olarak “otuz 

oğul” ve “dokuz kızdan” oluĢmaktadır (Davut ve Muhpul, 2011c: 57; Davut ve 

Abliz, 2015: 69). 

 

Baravet meĢrebi, sonbahardan yaza kadar olan süreçte ve tarım faaliyetlerinin yoğun 

olmadığı zamanlarda yapılmaktadır. MeĢrebin katılımcı sayısı, meĢrebi düzenleyecek 

ailenin mekânının durumuna göre belirlenir. Bu meĢrebe genellikle erkekler 

katılmakta ve meĢrebi düzenleyen ailenin kadınları hazırlamıĢ oldukları pilav, samsa 

ve mantı gibi yemekleri meĢrep sofrasına sunmak suretiyle meĢrebe eĢlik 

etmektedirler (Davut ve Muhpul, 2011c: 57-58; Davut ve Abliz, 2015: 70). 

 

Baravet meĢrebi, mahalledeki eĢ-dost arasında yapılmaktadır ve meĢrebe katılmak 

için belirlenen herhangi bir yaĢ sınırlaması yoktur ancak katılımcılar meydanda yaĢ 

sırasına göre otururlar. Katılımcılar evde toplandıktan sonra eyvana geçerler. 

Bayanlar, misafir odası ve mutfakta ağırlanırlar. MeĢrep ehli toplandıktan sonra 

aksakal dua edip ev sahibine sağlık-sıhhat diler. Daha sonra sofra düzeninden 

sorumlu gençler, sıcak su getirerek meĢrep ehlinin elini yıkarlar. Girde, ekmek, 

sanza, kaymak, tatlı, kavun, karpuz, nar, incir ve üzüm gibi yiyecekler ikram edilir. 

Ardından çay ikram edilir ve yiğitbaĢı meĢrep ehline hoĢ geldiniz diyip meĢrep 

sahibini tanıtır, meĢrep kurallarını sayarak “MeĢrebin çayı tatlı, dayağı acı olur.” 

sözünü hatırlatır, mirvazdan yoklama almasını ister. Mirvaz, törden baĢlayarak 

herkese göz gezdirir; tanımadığı kiĢilerin kim olduğunu sorar ve meĢrep ehli tam ise 

“Otuz oğul dokuz kıza sözüm malum olsun ki bugünkü baravet meĢrebimize herkes 

katılmıĢtır!” değil ise “Baravet meĢrebimize x kiĢiler gelmemiĢtir!” Ģeklinde duyuru 

yapar. Bunun üzerine yiğitbaĢı; “Gelmeyenler listeye alınsın!” der. MeĢrebe 

dıĢarıdan katılanlar için ise meĢrep ehlinden ayrıca icazet istenir (Davut ve Muhpul, 

2011c: 58-61). 
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Daha sonra yiğitbaĢı, meĢrebin finansmanını duyurur. Örneğin; 

Filan mahallede, meĢrep katılımcılarından koyun için toplanan para, 

Bir önceki meĢrepten kalan meblağ, 

Esnafın desteği, 

Toy, düğün yapan kiĢilerin desteği, 

Cezalıların desteği, 

Çocuğu reĢit olup meĢrebe dâhil etmek isteyenlerin desteği, 

TanıĢma çayını, baravet meĢrebinde vermek isteyenlerin desteği. 

 

Baravet meĢrebinde kesilen koyun, Ģu Ģekilde parçalanır: Koyunun döĢü çıkarılır, 

kellesi ayrılır. Böbrek, ciğer ve on üç kaburgası dörde ayrılır. Her budu üç parçaya 

bölünüp kasap tarafından sayılarak “aĢpez” teslim edilir. AĢpez meĢrep kadısı 

mahiyetindeki üç kiĢinin huzurunda etleri kazana koyar. Et piĢince çeĢitli oyunlar 

oynanır. “Avval törek” (Kim aĢti?) bu oyunlardan biri olup Ģu Ģekilde oynanır: 

 

Mirvaz etin piĢtiğini yiğitbaĢına söyler. YiğitbaĢı avval törek (Kim aĢti?) baĢlasın 

diye bağırır. Boyun, döĢ, böbrek ve kuyruk bir leğene konularak getirilir. Sırasıyla 

boyun, döĢ, böbrek ve kuyruk açık artırma usulüyle satılır. Açık artırma bittikten 

sonra toplam meblağ ilan edilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. PiĢen et meĢrep ehli ile 

birlikte yenir. Bu gelenek nesilden nesile devam ettirilmektedir (Davut ve Muhpul, 

2011c: 61-63). 

 

Bir sonraki meĢrebi düzenleyecek kiĢinin belli olmadığı durumlarda “kara köçti” 

oyunu oynanır: Kasap bıçağını maddî durumu iyi olan birinin arkasına saklayıp 

yiğitbaĢına bıçağını kaybettiğini söyler. YiğitbaĢı, mirvaza derhal bıçağın bulunması 

gerektiğini söyler. Mirvaz, çeĢitli oyunlarla bıçağı bulamadığını söyler ve önceden 

üzerine kara sürülmüĢ baĢlığı giyip meydanda dolaĢır, arkasına bıçak saklanan 

kiĢinin yanına gelince baĢlığı fark ettirmeden arkasına bıçak saklanan kiĢinin yüzüne 

sürer ve “Yüzünde kara olan kiĢi, bıçağın hırsızıdır. Ayna getirilsin!” diye bağırır. 

Herkes yüzüne bakar ve yüzünde kara leke olan kiĢi durumu fark edip bağırır. 

Mirvaz böylece “hırsızı” yakalamıĢ olur. Bunun üzerine “hırsız”, kara lekeyi nasıl 

çıkaracağını sorar. MeĢrep düzenlemek Ģartıyla “hırsıza” su getirilir ve leke 

temizlenir (Davut ve Muhpul, 2011c: 64). 
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MeĢrepte üç pede, atuĢ, tapan, perdaz, çolak, hezilkeĢler, piyale, argiman ve töge 

(deve) ussulleri oynanır. Ayrıca kızıkçılık, meddahlık, yumur, mesel, latife, koĢak ve 

gazel icraları sergilenir. Ayrıca rozilem, halidem, kembernisa, gülmerem, aĢnican, 

dost henim ve seher elliyi gibi halk nahĢaları çalınmakta ve bu ezgiler eĢliğinde 

ussuller oynanmaktadır. Baravet meĢrebinde müzik aleti olarak rebap, tambur, dutar, 

kalun, satar, gicek, huĢtar, zurna, ney ve tef kullanılmaktadır (Davut ve Muhpul, 

2011c: 65-72; Davut ve Abliz, 2015: 70-74).  

 

2.2.10.2. Kelpin Baravet MeĢrebi 

Bu meĢrep gençlere ve orta yaĢlılara yapılır. Gençlere yapılan meĢrepler Açal, Çilan, 

Gezlik ve Yurçi bölgelerinde bazı farklılıklar gösterir. Gençlerden oluĢan baravet 

meĢrebinde evlilerin sayısı daha fazla olup meĢrep kuralları daha esnektir. Orta 

yaĢlılar için düzenlenen meĢrepte kadın erkek karıĢık olup kuralları daha sert ve 

katıdır. Açel ve Gezlik köylerinde kadınlar meĢrebe katılmaz. MeĢrebin masrafları 

genellikle varlıklı kiĢiler tarafından karĢılanır. MeĢrep organizasyonu yapılırken 

masrafları üstlenecek kiĢi belirlendikten sonra meĢrebin ne zaman ve nerede 

yapılacağına karar verilir. MeĢrepler genellikle sonbaharın sonundan ilkbahara kadar 

olan zaman diliminde yapılıp akĢam baĢlayıp uygun görülen saate kadar devam eder 

(Davut ve Muhpul, 2011b: 100-101). 

 

MeĢrep sahibinin ekonomik durumuna göre büyükbaĢ hayvan kesilip iğde ve kuru 

kayısı gibi yemiĢler ya da tavuklu pilav ikram edilir. Beraberlik esasına dayanan 

meĢrep sofrasının bol olup olmaması meĢrep ehli tarafından önemsenir (Davut ve 

Muhpul, 2011b: 101). 

 

Baravet meĢrebinde katılımcılar toplandıktan sonra yöneticinin icazeti ile meĢrep 

baĢlar, dorga seçilmez; yardımcı olmak için bir veya iki maslahatçı seçilir. Mirvaz; o 

yıl yapılacak olan meĢrebin organizasyonu, oyunlarının düzenlenmesi ve mekânın 

belirlenmesinden sorumludur. Maslahatçılar; mirvaza yardımcı olma ve mirvazın 

verdiği cezaları icra etme görevlerini üstlenir (Davut ve Muhpul, 2011b: 101-103). 

 

MeĢrep ehli, yaĢ farkı esasına göre meydanda yerini aldıktan sonra sofra kurulup 

yemiĢ ve çay ikram edilir. Çaydan sonra yemek ikram edilir. Susuzluğu gidermek 
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için meĢrep boyunca kâsede çay servisi yapılır. Mirvaz, meĢrebin maksadı hakkında 

kısaca bir beyanda bulunduktan sonra meĢrebin baĢlaması için icazet verir. MeĢrepte 

Ģarkı, müzik, beyit, yumur gibi çeĢitli oyunlar yapılır dans edilir ve eğlendirmek 

amaçlı çeĢitli cezalar verilir. MeĢrepte tef ve rebab bir grup tambur; satar ve dutar bir 

grup olarak çalınır. Her grup müziğini ayrı ayrı icra eder. MeĢrep dans, müzik ve 

çeĢitli oyunların oynanması ile devam eder (Davut ve Muhpul, 2011b: 103-104).  

 

2.2.10.3. Cücem (Üzüm) Baraveti 

Kumul bölgesinde çokça üzüm yetiĢtirilmekte olup ak, kara ve sösün olmak üzere üç 

türü bulunmaktadır. Her yıl, üzümler olgunlaĢtığında “cücem seylisi” (üzüm Ģenliği) 

düzenlenir ve topluca üzüm yenip meĢrep düzenlenir (Davut ve Abliz, 2015: 288-

289). 

 

2.3. Bölgelere Göre MeĢrep Türleri 

Uygur Türkleri arasında meĢrepler mevsimlere, düzenleyen kiĢilere, bölgelere göre 

değiĢik Ģekillerde adlandırılmaktadır. AĢağıdaki tabloda meĢrep türleri ve yapıldığı 

bölgeler tablo halinde genel hatlarıyla özetlenmiĢtir: 
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Tablo 2. Bölgelere Göre MeĢrep Türleri 

 

MeĢrep Türleri 

K
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Ç
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Heyt-Ayem MeĢrebi X  X   X     X     

Nevruz MeĢrebi X X    X   X   X X X  

Sara Hetme MeĢrebi              X  

Sargaydi MeĢrebi           X     

Karlık MeĢrebi  X    X  X   X  X X  

Kök MeĢrebi X               

Közlege MeĢrebi              X  

Çéçek MeĢrebi   X        X     

Örük Seylisi MeĢrebi X X   X X          

Koğun Seylisi 

MeĢrebi 

X X    X          

Encür Seylisi 

MeĢrebi 

       X        

ġaptul Seylisi 

MeĢrebi 

X              X 

Cücem Baraveti X               

Östen  Baraveti X               

Bağ Seylisi MeĢrebi X     X          

Dağ Seylisi MeĢrebi X               

Derya Boyu Seyle 

MeĢrebi 

  X             

Sehvalim Seylisi 

MeĢrebi 

             X  

Bulak MeĢrebi X               

 

Hucra MeĢrebi 

 

 

 

 X              
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MeĢrep Türleri 
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Cuvan Toy MeĢrebi 

 

MeĢrebi 

           

X 

   

X 

 

X 

Çokanlar MeĢrebi X               

Nezir-Çirağ MeĢrebi          X      

Orda MeĢrebi X               

Baravet MeĢrebi       X X    X    

Katari MeĢrep      X  X X  X X X  X 

Ottuz Oğul MeĢrebi   X     X  X      

Balilar Öy MeĢrebi        X        

Teklif MeĢrebi           X     

Mihman MeĢrebi   X   X   X  X X X   

Çillak MeĢrebi      X          

Yaylak MeĢrebi          X      

Derdmenler MeĢrebi           X     

Adavetni YuyuĢ 

MeĢrebi 

  X        X  X   

Namakulluk MeĢrebi   X   X     X     

Ceza MeĢrebi           X     

Öy KutlaĢ MeĢrebi             X X  

Çay MeĢrebi               X 

Melis MeĢrebi  X  X            

Oğlak MeĢrebi      X   X X  X X X  

Soka MeĢrebi      X          
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MeĢrep Türleri 
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Haman MeĢrebi               X 

ÇeĢ MeĢrebi   X             

Avcı MeĢrebi           X     

Yığın MeĢrebi              X  

Dadur MeĢrebi  X              

Bezme MeĢrebi      X          

Etiz MeĢrebi      X          

Kitabhanlik MeĢrebi         X       

Pir MeĢrebi              X  

Gülhan MeĢrebi     X    X       

 



 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MEġREP OYUNLARI VE ÖZELLĠKLERĠ 

3.1. Oyun Kavramı  

Oyun kelimesi, Uyğur Tiliniñ Ġzahlık Luğitinde: “1. Eğlenmek ve dinlenmek için 

yapılan etkinlik. 2. Kendi arasında yarıĢmak ve rekabet etmek için belli kurallara 

bağlı olarak yapılan etkinlik. 3. Ġnsanlara manevi yönden zevk veren ve seyirciler 

huzurunda gerçekleĢtirilen nahĢa, ussul ve güreĢ gibi eğlence faaliyetleri. 4. Gönül 

almak ve eğlenmek için yapılan çeĢitli hareketler ve komik sözlere dayalı etkinlikler” 

Ģeklinde açıklanmaktadır (1996: 693). Uygur kültüründe oyunlar, büyük ve çocuk 

oyunlarından müteĢekkil genel oyunlar, halk oyunları ve seyle-baravet ve meĢrep 

meydanlarında oynanan meĢrep oyunlarını kapsamaktadır (Abliz, 2009: 7-9).  

 

3.2. MeĢrep Oyunu 

MeĢrepler, nahĢa (Ģarkı, türkü), ussul, elnağme ve komik unsurlar ihtiva eden 

oyunlardan mürekkep bir kültür sanat faaliyeti olup Uygur Türklerinin önemli 

kültürel mirasları arasındadır. MeĢreplerin önemli bir bölümünü oluĢturan “meĢrep 

oyunları” müzik, ussul, drama ve çeĢitli edebi ürünleri bünyesinde barındırmaktadır 

(Abliz, 2009: 7). MeĢreplerde bir müddet nağme ve ussul icra edildikten sonra 

eğlenmek ve dinlenmek amacıyla “pota (kuĢak) oyunu”, “bovay (dede) oyunu” ve 

“kaz oyunu” gibi komik oyunlar; maharet ve zekâ gerektiren oyunlar, eğitim ve 

terbiyeyi esas alan “ikki hotun alıp beriĢ”(iki hatun alıp verme), “samsa piĢirme”, 

“pahtek uçuruĢ” (kumru uçurma), “tamga suretini tartiĢ” (duvara suretini çekme) ve 

“cuvazga ketiĢ” (yayık yayma) gibi ceza oyunları oynanmaktadır. Bu oyunlar, sadece 

meĢreplerde oynandığı için “meĢrep oyunları” adını almaktadır. Nevruz meĢrebi gibi 

geniĢ katılımlı meĢreplerde sargaydi (sarardı), at beygisi (at yarıĢı), oğlak tartiĢ 

(oğlak oyunu), darvazlik (cambazlık), çeliĢiĢ (güreĢ), koçkar sokuĢturuĢ (koç 
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tokuĢturma), tohu sokuĢturuĢ (tavuk dövüĢü) ve it talaĢturuĢ (köpek dövüĢü) gibi 

rekabete dayalı oyunlar oynanmaktadır (Davut ve Abliz, 2015: 158). MeĢrep 

oyunları, meĢreplerde önemli bir yere sahip olup icrası bakımından meĢrebin en zor 

kısmını oluĢturmaktadır. Ayrıca estetik yönü ve eğitici-öğretici iĢlevi bağlamında 

meĢrep içerisinde yer alan diğer unsurlardan daha etkilidir. Bu sebeple oyunsuz bir 

meĢrep düĢünülemez (Davut ve Abliz, 2015: 159; Rahman, 1996: 143-144). MeĢrep 

oyunları meĢrep ehli, yiğitbaĢı, kadı bey, mirĢap ve dorga gibi meĢrep yöneticileri ve 

katılımcılarının nezaretinde özel oyuncular tarafından belirli bir plan dâhilinde ve 

maharet sahibi usta oyuncular tarafından oynanmaktadır. Bu ustalar, “meĢrep 

kızıkçıları” olarak adlandırılırlar. Kızıkçılar, meĢrebin sadece oyun bölümünde değil; 

nahĢa, ussul, müzik ve latife gibi her alanında hüner sergiler; kostümlü kostümsüz 

tüm meĢrep oyunlarını icra edip kaz, at, kaplan, eĢek, deve; asker, tercüman, doktor, 

bakkal ve kasap gibi oyunun temasına uygun rolleri üstlenirler. Bu sebeple bir 

meĢrepte meĢrep yöneticileri, ussulcüler ve nağmeciler kadar kızıkçılar da meĢrebin 

olmazsa olmaz unsurları arasındadır (Abliz, 2009: 10-11). 

 

MeĢrep oyunları, Uygur Türklerinin kültürel mirasını yansıtması, ortak tarih ve 

kültür bilincini aksettirmesi bağlamında millî; ülke sınırları içerisinde her bölgenin 

sahip olduğu özgün kültürü bu oyunlara aksettirmesi bağlamında mahallî özellikler 

göstermektedir. Ayrıca her oyun her bölgede oynanmamaktadır. Örneğin; “koĢkar 

sokuĢturuĢ” (koç toslaĢtırma) ve “haman soruĢ” (harman sorma) oyunları, Yenisar 

nahiyesinin Sağan köyünde oynanırken bu köye komĢu olan Yeniyer köyünde 

oynanmamaktadır. Benzer Ģekilde “tehey (sıra) oyunu” ve “at oyunu” Yeniyer‟de 

oynanırken Sağan‟da oynanmamaktadır. Bununla birlikte meĢrep oyunları adı, 

konusu ve icrası bağlamında bölgelere göre farklı varyantlara sahiptir. Örneğin, tüm 

Uygur meĢreplerinde ortak olan “pota (kuĢak) oyunu”, Mekit, MaralbéĢi ve Avat gibi 

Dolan bölgelerinde “derre (kuĢak, kemer) oyunu”, Kumul ve Turfan gibi doğu 

ġincan bölgelerinde “pota oyunu”, Kuça, Bügür, Toksu, ġayar, Aksu, KaĢgar ve 

Lopnur bölgelerinde “çilim (tütün) oyunu” olarak adlandırılmaktadır. Yine tüm 

bölgelerde aynı isimle bilinen “kaz oyunu” Aktu, Mekit, Kelpin, Hoten ve Ġli 

bölgelerinde farklı varyantlarda oynanmaktadır (Abliz, 2009: 25-34).  
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MeĢrep oyunlarını muhtevası ve icrası bağlamında kızıkçılık (eğlence), dala 

(rekabet) ve ceza oyunları olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. 

 

3.2.1. Kızıkçılık (Eğlence) Oyunları 

MeĢrep törenini canlandırmak, müzisyenlerin dinlenmesini sağlamak ve eğlenmek 

amacıyla yiğitbaĢının program akıĢına uygun olarak belirdiği zamanlarda icra edilen, 

komik unsurlar ihtiva eden ve yetenek gerektiren oyunlardır. Bu oyunlarda “cezalı” 

bulunmaz. MeĢrep baĢladıktan sonra bir müddet müzik ve nağme icrasının ardından 

kızıkçıların veya meĢrep ehlinin katılımı ile meĢrep oyunları oynanmaya baĢlanır. 

“Pota (kuĢak) oyunu”, “piyale örüp koĢak aytıĢ” (fincan çevirip koĢak söyleme), ve 

“çay tutuĢ” (çay tutma) gibi bazı oyunlarda kızıkçıların bulunmasına gerek 

olmamakla birlikte birçok oyun kızıkçılar tarafından icra edilir. Her bölgede belirli 

oyunlar ile adı anılan usta kızıkçılar bulunmaktadır. Örneğin Niviyhan “Ģir (aslan) 

ussulünün”, Yenisar‟ın Yeniyer köyünden Abdurusul AbdureĢit “eĢek oyununun”, 

“Mekit‟in Gazköl köyünden Eysa Tohti “esker kobul kılıĢ (asker kabul etme) 

oyununun”, Mamut Sunay “sunay (zurna) oyununun”, Yantak köyünden Ömer 

Hüseyin ile Aktu‟dan Abdukadir Memet “bahĢi oyununun”, Mekit‟ten Yüsüvahun 

“yalguz kiĢilik çeliĢiĢ (tek kiĢilik güreĢ)” oyunlarının usta kızıkçılarıdır (Davut ve 

Abliz, 2015:167-168). 

 

Kızıkçılık oyunları genellikle erkekler tarafından oynanmakla birlikte “pota oyunu” 

ve “koĢak söyleme” gibi birtakım oyunlarda bayanlar da rol almaktadır. Bazı 

oyunlarda ise bayanların rolünü erkekler oynamaktadır (Davut ve Abliz, 2015:167-

168). 

 

MeĢrep oyunlarının birçoğuna müzik eĢlik eder. Korçak (kukla) oyunu, at ussulü, 

gocaldirvak ussulü, bahĢi oyunu, eĢek oyunu, ördek oyunu ve kaz ussulü gibi oyunlar 

müziksiz icra edilemeyen oyunlardır. Kızıkçılık oyunlarının sayısı yetmiĢten fazla 

olup bovay (dede) oyunu, çay tutuĢ (çay tutma) oyunu, dohtur (doktor) oyunu, miras 

taliĢiĢ (miras taksimi) oyunu, tohu (tavuk) ussulü ve yukarıda bahsi geçen oyunlar 

kızıkçılık (eğlence) oyunları arasındadır (Davut ve Abliz, 2015:167-168). 
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Taklit Ussulleri: Ġnsan ve hayvan hareketlerinin taklit edilmesine dayanan ussuller 

olup meĢreplerde oyun mahiyetinde sergilendikleri için taklit ussullerini de meĢrep 

oyunları içerisinde değerlendirmek yerinde olacaktır. Taklit usullerinin temel mantığı 

taklit edilen insandaki kusurları eleĢtirel bir Ģekilde, komik bir sunumla icra etmektir. 

Mekit, Yenisar ve AtuĢ bölgelerindekii meĢreplerde çokça oynanan “gucaldirvak”, 

Hoten bölgesinde sıklıkla karĢılaĢtığımız “tokur pehĢim (aksak mağlup) ussulü”, 

Aktu‟da oynanan “gaçini doraĢ (dilsiz iyileĢtirme) oyunu” bu oyunlar arasındadır. 

Hayvan taklidini esas alan usuller, kostümlü ve kostümsüz olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. “Kepter (güvercin) ussulü” ve “yolvas (kaplan) ussulü” kostümlü 

usuller arasında yer alırken “tohu (tavuk) ussulü”, “at ussulü”, “kaz ussulü”, “ördek 

oyunu”, “Ģir (aslan) ussulü” ve “teke ussulü” kostümlü usuller arasındadır (Abliz, 

2009: 19-20). 

 

Vakalı (Hikâyeli) Oyunlar: Belirli bir olay örgüsüne sahip oyun ve usulleri ihtiva 

eden oyunlardır. MeĢrep oyunlarının büyük bir çoğunluğu günlük hayatı aksettiren 

kızıkçılık oyunlarından olup “ambal (baĢkan) oyunu”, “esker kobul kiliĢ (asker kabul 

etme) oyunu”, “bahĢi oyunu”, “osma (kına) ussulü”, ve “lenmen (makarna) ussulü” 

bu oyunlar arasında sayılabilir (Abliz, 2009: 20). 

 

Maharet Oyunları: MeĢrep oyunları içerisinde oynanan ve maharet gerektiren 

oyunlar olup tek kiĢinin iki kiĢinin güreĢini canlandırdığı “yalguz kiĢilik çeliĢiĢ” (tek 

kiĢilik güreĢ), denge ve ustalık gerektiren “çak ussulü”, “kara çerağ ussulü” ve “çay 

tutuĢ (çay tutma) oyunu” bu gruptandır (Abliz, 2009: 20-21). 

 

3.2.2. Dala Oyunları (Rekabet-Mücadele Oyunları) 

Uygurlarda birçok meĢrep türü bulunmaktadır. Nevruz gibi geniĢ katılımlı ve yaygın 

olarak yapılan meĢreplerde çeliĢiĢ (güreĢ), darvazlık (cambazlık), et beygisi (köpek 

yarıĢı), oğlak oyunu, tohu sokuĢturuĢ (tavuk-horoz dövüĢü), koçkar sokuĢturuĢ (koç 

toslaĢtırma), buka sokuĢturuĢ (boğa dövüĢü), sargaydi (çakpelek), ilengüç (salıncak), 

atlamçuk (adımlama) ve kücün yetse al gibi eğlence ve fiziksel aktivite içeren, 

genelde rekabete dayalı oyunlar oynanmaktadır (Davut ve Abliz, 2015:169). 
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Oğlak tartiĢ (oğlak oyunu), sargaydi (sarardı) ve karlık taĢlaĢ (karlık bırakma) 

oyunlarının kendine özgü meĢrepleri de bulunmaktadır. Bu oyunlar, bazen müstakil 

olarak kendi bağlamlarındaki meĢreplerde ya da baĢka meĢrep türlerinin içinde icra 

edilmektedir. Örneğin Aktu dağ meĢreplerinde at beygisi (at yarıĢı) ve oğlak tartiĢ 

(oğlak oyunu), Mekit meĢreplerinde koçkar sokuĢturuĢ (koç toslaĢtırma) bu 

meĢreplerin içinde oynanmaktadır (Davut ve Abliz, 2015: 170; Abliz, 2009: 24-25). 

3.2.3. Ceza Oyunları 

MeĢrep ceza oyunları, meĢrep kurallarına uymayı sağlamak, meĢrep düzenini 

sağlamak ve meĢrep eğlencesini artırıp hoĢça vakit geçirmek amacıyla verilen 

cezalar vasıtasıyla oynanan, eğitici iĢlevi bulunan ve çokça komik unsur ihtiva eden 

oyunlar olup aynı zamanda “erziyet oyunu” ve “boli oyunu” olarak da adlandırılan 

oyunlardır (Davut ve Abliz, 2015: 168). 

 

MeĢrep baĢladıktan bir müddet sonra oynanan pota oyununun ardından eğlenceyi 

artırmak için ceza oyunları baĢlar. Cezalar çoğunlukla meĢrep düzenine uymamaktan 

verilir. MeĢrep kurallarına uymayanlar, görgü kurallarına itibar etmeyenler, ahlaki 

kurallara riayet etmeyenler ve meĢrep oyunlarını layıkıyla oynamayanlar “günahkâr” 

olarak seçilir ve çeĢitli cezalar verilir (Rahman, 1996: 143-144). Ceza olarak meĢrep 

ehlinin karar kıldığı ve cezalının da rıza gösterdiği bir oyun belirlenir. Cezalar dorga 

bey ve paĢĢap gözetiminde icra ettirilir. Cezalar, niteliğine göre namakulluk (pali) ve 

sevenlik (tali) cezası olmak üzere ikiye ayrılır: 

 

Namakulluk (Pali) Cezası: Maddi karĢılığı olan cezalardır. Cezalıdan ekonomik 

durumuna göre meyve, çerez, Ģeker gibi yiyecekleri meĢrep ehline getirmesi istenir. 

Cezası ağır olan kiĢiler ise meĢrep düzenlerler. 

 

Sevenlik (Tali) Cezası: MeĢrep ehlini güldürecek ve aynı zamanda “ibretlik örnek 

temsil edecek” cezalar olup cezalıya hayvan taklidi yapma, çöçek söyleme, fıkra 

anlatma ve nahĢa-ussul oynama gibi yetenek gerektiren cezalar verilir. Ġkki hotun 

alıp beriĢ (iki hatun alıp verme), samsa yekiĢ (samsa piĢirme), cuvazga ketiĢ (yayık 

yayma), monek tügüĢ, suritini tamga tartiĢ (suretini duvara çıkarma), navat setiĢ 

(Ģeker satma), kalun seliĢ ve hamildar boluĢ (hamile olma) gibi komik unsurlar ihtiva 
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eden oyunlar sevenlik cezaları arasındadır (Davut ve Abliz, 2015: 168-169; 

Muhemmet, 2009: 231). 

 

MeĢreplerde yüzden fazla ceza oyunu oynanmaktadır. Cuvazga ketiĢ (yayık yayma), 

pahtek uçuruĢ (kumru uçurma), müziksiz ussul oynaĢ (müziksiz ussul oynama), yetti 

haram yetti helal doraĢ (yedi haram yedi helali taklit etme) gibi oyunlar tüm 

bölgelerde yaygın olarak oynanan ceza oyunları arasındadır (Davut ve Abliz, 2015: 

169; Abliz, 2009: 21-22). 

 

3.3. MeĢrep Oyun Türlerinin Ġcrası 

3.3.1. Kızıkçılık ve Dala (Rekabet) Oyunlarının Ġcrası 

PoméĢçiktin Hésap EliĢ (Ağadan Hesap Sorma): Dolan bölgesindeki meĢrep 

oyunlarından biri olup bir kiĢi “toprak ağalığını” eleĢtiren çeĢitli komik Ģarkı ve 

koĢaklar söyleyerek meĢrep ehlini güldürür (Davut ve Abliz 2015: 271). 

 

Argimak Oyunu (Asil At Oyunu): Atın baĢ, boyun ve gövde kısımları ağaçtan 

yapılır ve sırtı renkli kadife kumaĢ ile kaplanır. Göz kısımlarına siyah mercan 

yerleĢtirilir. Ağzına gem takılır. Kuyruğu, uzun ip Ģeklinde kumaĢlardan yapılır. 

Oyunu oynayacak kiĢi kadın kılığına girip ata biner. Bir kiĢi de teke kılığına girip 

atın peĢinden gider. Mihman baĢı, argimak oyununun baĢladığını duyurduktan sonra 

müzisyenler Ģu nahĢayı çalar: 

 

Tünek kéçisi toxular peryad étitu,    

Hayvan cénida Allani Ģu yad étitu.   

Gece tavuklar feryat ediyor, 

Hayvan canıyla Allah‟ı yâd ediyor. 

Deryada béliq yilanni qoġlap kélitu,    

Arġimiqi aldida, tékisi keynide qoġlap kélitu.    

Deryada balık yılanı kovuyor, 

Asil atı önünde, tekeyi ardında kovup gidiyor. 
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At ve ardındaki teke müzik eĢliğinde ve bir kiĢinin önderliğinde oynayarak meydana 

girer. ÇeĢitli komik hareketler yaparak meydandakileri güldürürler. (Davut ve 

Muhpul, 2011d: 93-94).  

 

Esker (Asker) Oyunu: Yenisar, Mekit ve MaralbaĢı bölgelerinde çokça oynanan 

kızıkçılık oyunlarındandır. Oyun Mekit bölgesinde Ģu Ģekilde oynanmaktadır: 

Oyunda sekiz asker rol alır. Bu askerlerin bir kiĢi Sibiryalı general, bir kiĢi tercüman 

ve altı kiĢi asker rolünü oynar. Meydana önce tercüman çıkar ve Sibirya‟dan gelen 

generalin asker kabul edeceğini duyurur. Ardından general meydana çıkar. Generalin 

baĢında plastik bir Ģapka ve ağzında iki tane ahĢap çubuk bulunur. Meydana girdiği 

andan itibaren anlamsız sözler söyler. Tercüman generalin sözlerini komik Ģekilde 

tercüme eder. Seçilecek askerlerin kriterleri belirlenir. Askerlerin fiziksel kusurları 

olup olmadığını anlamak için muayene edilir. Hastalıkları varsa birbirlerine 

bulaĢtırmamaları için dezenfekte edilirler. Askerlere silah olarak birer sopa verilir. 

Komutanın “Hizaya geç!” komutu ile birlikte askerler komik Ģekiller alırlar. Askerler 

içerisinden iki kiĢi elenip dört kiĢi seçilir ve seçilen askerler kuzey kutbuna 

götürülür. Bu oyun fazla komik unsur ihtiva etmesi sebebiyle sıklıkla oynanır. Oyun 

süresi ortalama otuz dakikadır (Davut ve Abliz 2015: 270). 

 

Ayalnin Er ĠzdiĢi (Kadının Erkek Araması): Yenisar meĢreplerinde oynanan bir 

tür kızıkçılık oyunu olup bu oyunda bayan rolünü erkek oynar. “Kadın” ata binip 

yolda giderken birileri ile karĢılaĢır, eĢi ve üç çocuğunun öldüğünü, kendisine uygun 

bir eĢ istediğini söyler. Kadına uygun eĢ adayları gösterilirken kadın her birine bir 

lakap takıp beğenmez. Üçüncü aday, ussulcüler içerisinden çıkarılır. Kadın, bu kez 

adayı beğenir ve karĢılıklı ussul oynarken meydandan çıkarlar (Davut ve Abliz 2015: 

269). 

 

BahĢi, Dahan (Efsuncu) Oyunu: Yenisar, Aktu ve Dolan bölgelerinde oynanan 

kızıkçılık oyunlarından biridir. Bir bahĢi, bir hasta ve üç tefçi olmak üzere toplam 

beĢ kiĢi ile oynanır. Oyunda rol alan kiĢilerin hepsi erkek olup hasta rolünü 

oynayacak erkek kadın kılığına girer. Hazırlık tamamlanınca bir yün ipin ucuna tuğ 

takılır. Hasta olan kiĢi bu tuğu tutarken aynı zamanda pére oyunundaki hareketleri 

taklit eder. BahĢi dua okumaya ve cin çağırmaya baĢlar. Elindeki hançeri hastaya 
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sürer. Hasta tuhaf hareketler yapmaya baĢlar. Bu sırada tefçiler komik ve hicvî 

unsurlar içeren halk koĢaklarını söylerler (Davut ve Abliz 2015: 270;  Muhemmet, 

2009: 253-254). 

 

Ambal (BaĢkan) Oyunu: Yenisar bölgesinde çokça oynanan kızıkçılık oyunlarından 

biri olup “dotey oyunu” olarak da adlandırılır. Oyunda eski dönemlerdeki 

yardımlaĢma tasvir edilir. Üç kiĢinin rol aldığı oyunda bir kiĢi baĢkan, bir kiĢi 

tercüman, diğer kiĢi baĢkanın koruması olur. BaĢkan saman, kazık ve ağaç dalı 

getirmeyen kent yöneticilerini çağırır ve meydanda bir konuĢma yapar. Tercüman, 

baĢkanın sözlerini komik bir Ģekilde çevirir. Ġstenen eĢyaları getirmeyen dört kiĢinin 

adı okunur ve meydana çıkarılan cezalılara merdane ile vurulur (Davut ve Abliz 

2015: 268).   

 

Beyit Okuma: MeĢrep alanındaki coĢkuyu artırmak için kadınlar ve erkekler beyit 

okurlar.  

Erkek:  

Kökkine kepter emes men,  Gök güvercin değilim, 

Künde künde kelgili   Her gün her gün gelmeye 

Ayda yilda bir kélür men  Ayda yılda bir gelirim 

Ay yüzüñni körgil…   Ay yüzünü görmeye... 

 

Kadın:  

Gül tüvide oltursam   Gül çömleğinde oturursam 

Sarġayġinimni kim bilür.  Sarardığımı kim bilir. 

Qol sélip çiqsam iĢikke  El sallayıp çıksam kapıya, 

Méhriban yarim kélür…  Mihriban yârim gelir... 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 43). 

 

DaniĢmen Kéynana Bilen Çéçen Kélin (Bilge Kaynana Ġle Çeçen Gelin): Bu 

oyun, Dolan meĢreplerinde oynanan bir oyun olup halk arasında bilinen Ģu hikâye 

canlandırılmaktadır: Bir gün kaynanası düğüne gittiği için gelin, kayınbabasına 

yemek hazırlamaya çalıĢır ancak yemeğe ne kadar un konulması gerektiğini bilemez 

ve çareyi düğüne gidip kaynanasına sormakta bulur. Düğüne gittiğinde, kaynanası 
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ussul oynamaktadır. Gelin mecazi ve komik bir Ģekilde ussul oynayan kaynanasına 

ölçüyü sorar ve kaynanası bu mecazı anlayıp cevap verir. Gelin evine dönüp 

yemeğini yapar ve ölçüsü tam gelir (Davut ve Abliz 2015: 276). 

 

Ceren (Ceylan) Oyunu: Mekit nahiyesinin Gazköl köyünde oynanan kızıkçılık 

oyunlarından biridir. ÇeĢitli kumaĢlardan yapılmıĢ ceylan kostümü bir kiĢiye 

giydirilir. Bu kiĢi meydanda ceylanın hareketlerini taklit eder (Davut ve Abliz 2015: 

273-274). 

 

Çay Tutup Beyit EytiĢ (Çay Tutup Beyit Söyleme) Oyunu: MeĢreplerde çokça 

oynanan bir oyun olup daha çok genç kızlar ve erkekler arasında oynanır. YiğitbaĢı 

nezaretinde içine yarımĢar çay konulan iki çay fincanı, tepside meĢrep ehlinden 

birine verilir. Fincanları alan kiĢi çay ikram eden kiĢiye eğilip teĢekkür ettikten sonra 

iki fincanı da tek eli ile tutup koltuk altından çevirerek bir beyit veya dörtlük okur. 

Böylece beyit okuma sırası çayı ikram ettiği kiĢiye geçer. Okunan beyitlerin tekrar 

edilmemesine özen gösterilir (Muhemmet, 2009: 223; Turdi, 1982: 572-573; Davut 

ve Muhpul, 2011d: 3).  

 

Çay ikram eden kiĢi: 

Çay ekeldim pem bilen,  Çay getirdim akıl ile 

ġunçe tatlik tem bilen.  ġöyle tatlı tat ile. 

Ġçsem dey men güzel yar,  Ġçsem diye ben güzel yâr, 

Lev tekezzüp sen bilen.  Dudak değdirip sen ile.  

 

Çayı alan kiĢi: 

Buzivetti çayliri,   Bozuverdi çayları, 

Yürikim aramini.   Yüreğim dinlenmeyi. 

Kaçan içimiz hénim,   Ne zaman içelim hanım, 

Bu çaynin davamini   Bu çayın devamını. 

(Ġsmail, 1998: 438-439). 

 

Çilim: KarĢılıklı beyit söyleme Ģeklinde bir eğlence olup bu vasıta ile yeni Ģâirler 

tespit edilir. Bu oyunda bir erkek eline mendil veya gül alıp meydana çıkar ve bir 
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bayanı seçip davet eder. Bayan da meydana çıkıp beyit söyler. Yenilen kiĢi yenen 

kiĢiye mendili veya gülü verip meydandan ayrılır. Yenen kiĢi baĢka bir kiĢiyi 

meydana davet eder ve oyun bu Ģekilde tekrar eder (Davut ve Muhpul, 2011: 80-81).  

 

Bovay (Dede) Oyunu: Bu oyunda bir kadın ihtiyar kılığına girerek elinde asası ile 

ormiçi (organizatör), berber veya diĢçi rolünde meĢrep meydanına çıkar. 

Organizatör, elindeki asa ile meydanda düzgün oturmayanların dizlerine ve 

ayaklarına vurur. Berber olduğunda bir kiĢiyi meydana çıkarıp saçını ıslatır ve saçını 

çekerek canını acıtır. DiĢçi olduğunda birinin diĢini kerpetenle çeker gibi yapar. DiĢi 

çekilen kiĢi kendinden geçip bayılır. O anda birisi yiğitbaĢına kardeĢimi öldürdü diye 

diĢçiyi Ģikâyet eder. Kadı, diĢçiyi sorgular ve ölüyü diriltmesini emreder. Dede, 

ölünün yanına gelip “Bir vursam yatarsın, iki vursam kımıldarsın, üç vursam!” diye 

elini kaldırırken ölü taklidi yapan kiĢi bağırıp sıçrayarak kaçar (Hebibulla, 2000: 

447; Ġmin, 2006: 243).   

 

Bovay Bilen Dogur (Dede ile Dogur): Dolan meĢreplerinde oynanan bir oyun olup 

olay örgüsü Ģu Ģekildedir: Bir ailenin bir tane oğlu vardır ve bir gün evden kaçıp 

gider. Anne babası üzüntüden periĢan olurlar. Oğullarını arayıp sormadıkları yer 

kalmaz. Yıllar geçer, bu çift yaĢlanır ancak oğullarını aramaya devam ederler. Bir 

gün Dolanların meĢrep yaptığı bir evi görüp oraya da bakmak isterler. Eve 

girdiklerinde meĢrep ehli ile aralarında komik diyaloglar geçer ve Dogur adındaki 

oğullarını aradıklarını söylerler. Nitekim oğullarını meĢrepte bulup sevinirler. Bütün 

aile, ussul oynayıp kucaklaĢırlar (Muhemmet, 2009: 250-251; Davut ve Abliz 2015: 

270). 

 

 Bovay Bilen ġapidihan (Dede ile ġapidihan): Oyunda üç kiĢi rol almakla birlikte 

bir erkek, kadın kılığına girer. Bir dedenin güzel bir kadınla evlenmesini tasvir eder. 

Dede bu kadını her nereye götürse çevredekilerin gözü kadının üstündedir ve kadını 

kaçırmaya çalıĢırlar. Dede, kaçırılan eĢinden sonra aciz bir duruma düĢüp üzülmeye 

baĢladığında eĢi bulunup getirilir. Dede ve eĢi kavuĢtuğunda omuz omuza ussul 

oynamaya baĢlar (Davut ve Abliz 2015: 269-270; Muhemmet, 2009: 251-252). 
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Derre (Kemer, KuĢak) Oyunu: Bu oyun çeviklik gerektiren bir oyundur. Oyuncu 

seçmek için oyunu idare eden kiĢi el iĢleriyle süslenmiĢ bir derreyi, potayı (kuĢak) 

tepsiye koyup yukarıya kaldırır ve beyit okuyarak arzu ettiği bir kiĢiyi “derreye” 

davet eder. “Derreyi” alan kiĢi kendine eĢ olacak kiĢiye uzatır. Böylece bu iki kiĢi 

daire içine alınır. Oyunun kuralı gereği derre tutan kiĢi ile karĢısındaki yani derreyi 

kapacak olan kiĢi karĢılıklı durur. Ġsterse derre tutan kiĢi karĢısındakine derreyi verip 

çekilebilir. Oyun baĢladığında derre tutan kiĢi, hızlı hareketlerle derreyi sağa sola 

sallar. Amaç karĢısındakini yanıltmaktır. KarĢıdaki kiĢi yanlıĢ tarafa döndüğü an 

elindeki derreyi rakibinin sırtına vurur. Oyundaki amaç derreyi rakibin elinden 

almaktır (Turdi, 1982: 571; Muhemmet, 2009: 220). 

  

Töge (Deve) Oyunu: Devenin baĢ ve ayak kısmına denk gelecek Ģekilde iki kiĢiye 

deve kostümü giydirilir. Bir bayan, bu devenin üstüne bindirilmiĢ halde meydana 

çıkar. Devenin yularından bir kiĢi tutar ve müziğin ritmine göre deveyi yönlendirir. 

Deve ve üzerindeki bayan kıvrak hareketlerle ussul oynar. Zaman sonra bayan 

deveden inerek devenin yularını tutan kiĢiyle birlikte ussul oynar, deve de meydanda 

müziğin ahengine uygun hareketler yaparak gezinir. Deve oyunun Ģarkısı Ģu 

Ģekildedir:  

 

Sodiger demeñ bizni,   Tacir demeyin bizi, 

Toqsun yolida karvan,  Toksun yolunda kervan, 

Sarġaydi demeñ bizni,  Sarardı demeyin bizi, 

Yar derdide sarġayġan.  Yar derdinde sararan. 

 

Sodiġa çiqip ketti   Ticarete çıkıp gitti, 

Yol bilmeydiġan balilar.  Yol bilmeyen balalar, 

Sodini qilalamdu,   Ticaret yapamadı, 

Cigde satmiġan balilar  Ġğde satmayan balalar 

 (Davamet, 2009: 126).  

 

Dohtur (Doktor) Oyunu: Yenisar meĢreplerinde oynanan kızıkçılık oyunlarından 

biri olup dört kiĢi rol alır. Bir kiĢi doktor, bir kiĢi tercüman, bir kiĢi yardımcı ve bir 
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kiĢi hasta rolünü üstlenir. ÇeĢitli komik hareketler ve latifelerle bir doktorun hastayı 

teĢhis ve tedavi süreci tasvir edilir (Davut ve Abliz 2015: 276). 

 

Egiz Bolun Mollam: Tek kiĢilik bir oyun olup oyuncunun elinde uzunca bir ahĢap 

çubuk bulunur ve bu çubuğun üstüne uzunca bir kıyafet giydirilir. Çubuk oyuncunun 

hareketlerine göre uzayıp kısalır. Müzik eĢliğinde oynanan bu oyunda oyuncu 

çubuğa müziğin ritmine uygun hareketler yaptırır (Muhemmet, 2009: 247-248). 

 

Egiz boluñ mollam, égiz boluñ, 

Qisqa boluñ mollam, qisqa boluñ. 

Uzun olun mollam, uzun olun 

Kısa olun mollam, kısa olun 

Quymaq bérey mollam, çaynap bériñ, 

Nezir bérey mollam, dua qip bériñ. 

Ekmek vereyim mollam, çiğneyiverin 

Nezir vereyim mollam, dua ediverin. 

YavaĢ boluñ mollam, gidyivalmay, 

Ussul oynap mollam, éġinap bériñ 

Alçak gönüllü olun, mollam övünmeden, 

Ussul oynayın mollam yuvarlanıverin 

(Davut ve Abliz 2015: 284-285). 

 

Piyale Örüp KoĢak EytiĢ (Fincan Çevirip Beyit Söyleme): MeĢrep sırasında her 

ussul arasında müzisyenleri dinlendirmek için yiğitbaĢı, iki üç piyaleye (fincan) çay 

koyarak ikram eder. Piyale, kendi etrafında döndürülerek alınır ve beyit okunarak bir 

baĢka kiĢiye ikram edilir. Bu sırada çayı dökmemek gerekir (Davut ve Abliz 2015: 

271; Muhemmet, 2009: 228). 

 

Kiyik (Geyik) Oyunu: Bu oyunda asıl maharet geyik hazırlamaktır. Bir kiĢi geyik 

kostümü hazırlar, geyiğin boynuzları ağaçtan yapılır. Geyik kostümü giyen kiĢi 

meydana çıkıp meĢrep ehlini selamlar ve yanında bulunan kiĢinin (geyikçi) 

söylediklerini yapar. Örneğin geyikçi “Tokmağa çık!” dediğinde bir kiĢi tokmak olup 
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yere yatar geyik üzerine çıkarak selam verip sekerek müziğin ritmine göre dans eder 

(Davut ve Muhpul, 2011c: 95-96). 

 

Gülçay Oyunu: Ġli meĢreplerinde oynanan oyunlardan biri olup genellikle kıĢın 

oynanır. Birkaç elmaya çiçek Ģekli verildikten sonra üç tane çubuk batırılır veya kıĢın 

yetiĢen çiçekler kullanılır. YiğitbaĢı meĢrebin baĢladığını duyurduktan sonra meĢrep 

sahibi gülçayı eline alarak beyit okur ve istediği bir kiĢiye uzatır. O kiĢi de beyit 

okuyarak bir baĢkasına uzatır. Oyun kurallarına uymayan kiĢi cezalandırılır 

(Hebibulla, 2000: 449-450). 

ÇeliĢ (GüreĢ): MeĢrepte bütün oyunlar sergilendikten sonra güreĢ baĢlar. GüreĢçiler 

meydana çıkıp rakiplerini güreĢe davet ederler. Orta yaĢlılar, gençler ve hatta bazen 

kadınlar da eĢleri ile güreĢir. GüreĢten sonra topluca ussul oynanır. Bu ussul 

esnasında meĢrep sahibi koyun etini bir leğene koyup ussul oynar ve bu eti bir kiĢiye 

ikram eder. Bu kiĢi bir sonraki meĢrebi düzenleyecek kiĢidir ve ikramı aldıktan sonra 

meĢrebin nerede ve ne zaman yapılacağını meĢrep ehline bildirir. Ardından meĢrepte 

bulunan koĢakçı, ussulcü, beyitçi ve oğlakçıların hediyeleri verilir. Hediyeler koyun, 

inek, oğlak vb. olabilir (Davut ve Muhpul, 2011b: 82).  

 

Hay Hay Ölen Oyunu: Bu oyunda iki erkek el ele tutup bir tahterevalliyi kaldırır. 

Nevruz gülünden taç yapmıĢ bir kızı tahterevalliye oturturlar ve “hay hay ölen” 

Ģarkısını söyleyerek tahterevalliyi sallarlar. Bu oyun baharın geliĢinin simgesi olup 

tahterevallide oturan kız baharın elçisidir. (Davut ve Muhpul, 2011a: 56).  

 

HemĢevanihan Oyunu: Kelpin meĢreplerinde oynanan bir oyun olup iki erkek rol 

alır. Erkeklerden birisi evli diğeri bekâr kadın kılığına girer. Yöresel olmayan çeĢitli 

komik kıyafetler giyip meĢrep beyinin huzuruna çıkarlar. MeĢrep beyi bu bayanlara 

çeĢitli sorular sorar; bayanlar sorulara komik Ģekilde cevap vererek meĢrep ehlini 

güldürür (Davut ve Abliz 2015: 283). 

 

Kagiligikkan Gik: Hoten meĢreplerinde oynanan kızıkçılık oyunlarından biridir. 

Genellikle dört erkek tarafından oynanır. Yarı çıplak Ģekilde meydana çıkan 

oyuncular, daire Ģeklinde oturup birbirleriyle ĢakalaĢmaya baĢlar. Elleriyle koltuk 

altlarından çeĢitli sesler çıkarırlar. Aynı zamanda aĢağıdaki beyiti söylerler: 
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Qaġili qaqqañ-qaġili qaq,  Kağili kakkan kağili kak, 

Qaġilar qondi xadiġa,   Kargalar kondu kayaya, 

Öçkini heydeñ padiġa,  Keçiler girdi sürüye,   

Etigiçe kélermiz.   Yarına kadar geliriz. 

Qaġili qaqqañ-qaġili qaq,  Kağili kakkan kağili kak, 

 

Baġda öçke mereydu,   Bağda keçi meledi, 

Qandaq öçkiken balikam,  Nasıl keçiymiĢ balacığım, 

Caġal öçkiken dadika,  Dağ keçisiymiĢ babacığım, 

Séġivalsaqçu balikam,  Sağsaydın babacığım, 

Podaq öçkiken dadika.  Teke imiĢ babacığım. 

(Davut ve Abliz 2015: 278). 

 

Kara Köçti (Kara Göçtü) Oyunu: Bir sonraki meĢrebi düzenleyecek kiĢinin belli 

olmadığı durumlarda “kara köçti” oyunu oynanır. Kasap bıçağını maddi durumu iyi 

olan birinin arkasına saklayıp yiğitbaĢına bıçağını kaybettiğini söyler. YiğitbaĢı, 

mirvaza derhal bıçağın bulunması gerektiğini söyler. Mirvaz, çeĢitli oyunlarla bıçağı 

bulamadığını söyler ve önceden üzerine kara sürülmüĢ baĢlığı alıp meydanda dolaĢır, 

arkasına bıçak saklanan kiĢinin yanına gelince baĢlığı fark ettirmeden yüzüne sürer 

ve “Yüzünde kara olan kiĢi, bıçağın hırsızıdır. Ayna getirilsin!” diye bağırır. Herkes 

yüzüne bakar ve yüzünde kara leke olan kiĢi durumu fark edip bağırır. Mirvaz 

böylece “hırsızı” yakalamıĢ olur. Bunun üzerine “hırsız”, kara lekeyi nasıl 

çıkaracağını sorar. MeĢrep düzenlemek Ģartıyla “hırsız”a su getirilir ve leke 

temizlenir (Davut ve Muhpul, 2011c: 64).  

 

Çinigül (Karanfil) Oyunu: Bir kiĢi eline karanfil alıp üç kez “Çinigül!” diye bağırır. 

Yanında oturan kiĢi yine baĢka bir çiçeğin adını söyler ve sıra yanındakine geçer. 

Oyundaki amaç, söylenmiĢ bir çiçeğin adını tekrar söylememektir. Tekrar eden kiĢi 

mağlup olur ve kural gereğince bir kızıkçılık oyunu icra eder (Muhemmet, 2009: 

227). 
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Karlık TaĢlaĢ (Karlık Bırakma) Oyunu: Uygur Türkleri arasında kar, bereket ve 

bolluk ifadesidir. Ayrıca kar, temizlik, aĢ (una benzetilir) ve tokluğun sembolüdür. 

Bu düĢünce ve inanıĢ, “Tarlanın karda donması, baĢını Hüda‟nın okĢaması (Yéziñniñ 

karda toñliğini, béĢiñni Hudaniñ oñliğini.)” veya “Tarlanın karda donması, Huda‟nın 

seni una belemesi. (Yériñniñ karda toñluğini, Hudaniñ séni unğa miligini.)”, 

“Bugdiyni kar bassa ambara sal.” Ģeklindeki Uygur atasözlerinde de dile getirilmiĢtir. 

Bu nedenle kök meĢrebi bir oyunla baĢlar ve bu oyuna “karlık oyunu” adı verilir 

(Öger, 2014: 74; Hebibulla, 2000: 452-454).  

 

Hak Taala rehmetidin yer yüzige yağdi kar,   

Bar tebiet hösnini bizge kildi aĢikâr.   

Hak Tela‟nın rahmetiyle yeryüzüne yağdı kar, 

Tabiatın tüm güzelliğini bize kıldı aĢikâr, 

ġu tebiet hislitidin bu oyunni baĢliduk, 

Köñlimizde yékin bilip özlirige taĢliduk. 

Bu tabiat hasletiyle bu oyuna baĢladık, 

Gönlümüze yakın bilip kendilerine attık. 

Neğmiçi lazim désile Axun Beg, Kiçik Apak, 

Leylihan, Ak PaĢa, Kara Köz setengni rasliduk. 

Nağmeci lazım ise Ahun Bey Kiçik Apak, 

Leylihan, Ak PaĢa, Kara, Kara Köz Güzeli hazırladık, 

Ussulçi lazim désile ikki yambuluk méhribanu, 

Zorixan bodek, Meryemxanni rasliduk. 

Ussulcü lazım ise iki gümüĢ para değerinde mihribanı, 

Zorixan ġiĢman, Meryemxanni hazırladık. 

Öyliri kiçik bolsa ayvan-dalanni rasliduk. 

Arini bek mu uzartip untup kaldim démisile, 

Evler küçük ise eyvan ve dıĢ odaları hazırladık. 

Arayı çok uzatıp unuttum gitti demeyin, 

Bu karlikni alsila bir ok bilen atmisila, 

MeĢrepni kilip bérelmey, baĢni bulungga yékip yatmisila 

Bu karlıkı alın bir ok ile atmayın, 

MeĢrep düzenleyip vermeden, köĢeye çekilip yatmayın 
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(Celil, 2006: 52). 

 

Qarda qarlik taĢliduq,   Karda karlık bıraktık, 

Yamġurda yaġliq taĢliduq,  Yağmurda mendil bıraktık, 

Köñüllerniñ xuĢliqida,   Gönüllerin hoĢluğunda, 

Bu oyunni baĢliduq.   Bu oyuna baĢladık. 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 26). 

 

Karlık oyunu geleneksel bir oyun olup kar ilk yağdığında toplanan birkaç kiĢinin bir 

aileye karlık (Ģiir) yazmasıyla baĢlar (Davut ve Muhpul, 2011a: 24; Celil, 2006: 52). 

Karlık adı verilen ve yukarıdaki Ģiirin yazılı olduğu kâğıt bir kiĢinin evine gizlice 

konulur. Evden dıĢarı çıkınca “Karlık bésivalmisun!” (Karlık basmasın!) deyip hızla 

uzaklaĢılır. Ev sahibi, “karlık”ın bırakıldığını önceden fark edip o kiĢiyi 

yakalayabilirse yüzü siyaha boyanıp eĢeğe ters bindirilir ve halk arasında dolaĢtırılır. 

Eğer ev sahibi bu kiĢiyi yakalayamazsa, meĢrep düzenlemek zorundadır. Böylece ilk 

meĢrebin kimin evinde baĢlayacağı belirlenmiĢ olur (Davamet, 2009: 780). Karlık 

yazılan kiĢi kendince bir beyit okuyarak kök meĢrebin kendi evinde baĢlayacağını 

duyurur (Davut ve Muhpul, 2011a: 24). 

 

Gaz (Kaz) Oyunu: Geyik oyununa benzeyen bir oyundur. Kaz kostümünü giyen bir 

kiĢi boynundan bağlanmıĢ bir Ģekilde “kazcı” tarafından meydana getirilir. YiğitbaĢı, 

kazcıya kazının hünerlerini göster beğenirsek alırız der. Bunun üzerine kazcı kaza 

ussul (halk dansı) oynamak, selam verdirmek, kayıp eĢya buldurmak gibi çeĢitli 

Ģeyler yaptırır (Davut ve Muhpul, 2011c: 96; Hebibulla, 2000: 447; Ġmin, 2006: 246). 

Ussul oynayan kiĢilerle (özellikle bayanlarla) karĢılıklı beyit okunur. Örneğin;  

 

Kaz: 

Qara boz baytal étim   Kara boz kısrak atım, 

Maysiġa gol boldimikin?  Bitkiye aldanır mı? 

Özi aq, köñli qara,   Özü ak, gönlü kara, 

Yarġa kérek boldimikin?  Yâre gerek olur mu? 

 

Bayan: 
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Özi aq, köñli qara,   Özü ak, gönlü kara, 

Çayqap içsun laylini.   Çalkalayıp içsin bulanık. 

Tañla-beĢ künde körermiz,  Yarın öbür gün görürüz 

Dañlap alġan yârini.   Övüp aldığın yârini. 

 

Kaz: 

Qara qaĢliq, sumbul çaçliq,  KarakaĢlı sümbül saçlı 

Hucrimizda kem emes.  Odamızda yok değil. 

Bayan: 

QoĢ ġilapliq, öteklik,    Çift kılıflı, çizmeli 

Hucrimizda kem emes.  Odamızda yok değil. 

 

Kaz: 

Ötikiniñ pétiki, Miracigulniñ çéçiki,  Çizmesinin tabanı, Miracigül´ün çiçeği 

Méniñ bir tal yarim bar qizil alma çéçiki. Benim bir tane yârim var kırmızı elma 

çiçeği 

 

Bayan: 

Séniñ bir tal yariñ bar, qara ciğde kötiki.  

Senin bir tane yârin var kara iğde kütüğü. 

 

Bu oyunda kaz rolünü oynayacak kiĢilerin hazır cevap ve nüktedan olmasına dikkat 

edilir; böylece “kaz” hiçbir beyiti karĢılıksız bırakmaz. Kazın söylediği beyite cevap 

veremeyen kiĢilere “kaz çéçti” cezası verilir (Davut ve Muhpul, 2011d: 94-95).   

 

Tökür MöĢük, Kariğu ÇaĢkan (Kedi ve Fare) Oyunu: Bir kiĢi eğilip kolu 

bağlanılarak kedi yapılır ve o kiĢi fareyi kovalar. Kedi fareyi tutuncaya kadar oyun 

devam eder (Davut ve Muhpul, 2011c: 109).  

 

KoĢak AytiĢ (Söyleme): KoĢak söyleme bu meĢrep için önemli bir husus olup 

sahneye önce meĢhur koĢakçılar davet edilir. KoĢakçı da bir kiĢiyi davet eder ve 

atıĢma baĢlar. Daha sonra gönüllü koĢakçılar maharetlerini sergiler ve kendilerini 
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tanıtmıĢ olur. KoĢak söylemek ayrı bir maharet gerektirip kendine özgü ahengi vardır 

(Davut ve Muhpul, 2011b: 81).  

 

Özara ÇakçakliĢip KoĢak Söyleme (Latifeli KoĢak Söyleme): Bu oyun meĢrebi 

daha eğlenceli hale getirmek için bayan ve erkeğin birbirine koĢak söylemesi ile 

yapılır.  

 

Örneğin; Davet eden (Erkek); 

Qaġaturġa barmay men,  Kagatur‟a gitmem ben, 

Cuganliri set iken,   Kadınları çirkinmiĢ, 

Set bolsimu meylidi,   Çirkin bile olsaymıĢ, 

Qarimisa dert iken.   Bakmasa dert olurmuĢ  

 

Davet edilen (Bayan); 

Men tonurġa ot salsam,  Ben tandıra ateĢ yaksam 

Ġs orlidi asmanġa,   Ġs çevreler gökyüzünü, 

Dert tartsam mu qarimas men, Dert çeksem de bakmam ben, 

Sendek boyi pakarġa   Sen gibi kısa boyluya 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 84-85). 

 

MeĢrepte söylenen beyitlere kimse alınmaz, Ģaka olarak kabul edilir (Davut ve 

Muhpul, 2011a: 84-85). KoĢak veya beyit söylerken kiĢinin verdiği cevap meĢrep 

ehli tarafından beğenilmezse o kiĢiye kızıkçılık yapma, dans etme veya Ģarkı 

söyleme gibi yaptırımlar uygulanır (Davamet, 2009: 71). 

 

Korçak Bilen ÇéliĢiĢ (Kukla ile GüreĢme): Kilyañ meĢrebine özgü bir oyun 

türüdür. Tasviri olarak güreĢçi kostümü giydirilmiĢ bir kukla hazırlanır. Meydana 

çıkan güreĢçi ile bu kukla güreĢmeye baĢlar. Gerçek bir güreĢ gibi rekabet ortamı 

oluĢturulur ve güreĢçi gerçekten güreĢiyormuĢçasına sesler çıkarır. Bu oyun gerçek 

bir güreĢ kadar maharet gerektirmektedir (Davut ve Abliz 2015: 279).  

 

Lekem KoyuĢ (Lakap Takma): Ġki kiĢilik bir oyun olup kiĢilerin birbiri ile nükteli, 

latifeli ve hicivli ĢakalaĢmaları vasıtasıyla oynanır. Lekem KoyuĢ oyunu 
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MaralbaĢının Döletbağ köyündeki meĢreplerde belirli bir dönem oynandıktan sonra 

zamanla unutulmuĢtur (Davut ve Abliz 2015: 281). 

 

Leylimhan: Hoten meĢreplerinde oynanan bir oyun olup bir bayan ve bir erkek rol 

alır. Ancak bu oyunda bayan rolünü de erkek üstlenir. Bayan kılığına girmiĢ bir 

erkek ile bir erkeğin komik kıyafetlerle karĢılıklı ussül oynamasına dayanan bir 

oyundur (Davut ve Abliz 2015: 281). 

 

Meddahlık Oyunu: Nüktedan bir kiĢi tıpkı meddahlar gibi anlatım yapıp mecliste 

bulunan kiĢileri güldürür. (Davut ve Muhpul, 2011d: 3).  

 

Yağlik TaĢlaĢ (Mendil Bırakma) Oyunu: Bu oyunda beyaz mendil beyaz bulutu 

temsil eder. Karlık oyunu kıĢın geliĢini temsil ederken, yağlık oyunu baharın geliĢini, 

yağmurun yağıĢını ve tabiatın canlanmasını temsil eder. (Davut ve Muhpul, 2011a: 

55).  

 

Miras TaliĢiĢ (Miras Kavgası) Oyunu: Kelpin toy meĢreplerinde oynanan bir oyun 

olup kendilerine kalan mirası paylaĢamayan iki kardeĢin tasvir edildiği bir oyundur. 

Oyun sonunda miras eĢit Ģekilde kardeĢlere paylaĢtırılır (Davut ve Abliz 2015: 282). 

 

Nazirkum Oyunu: Bir tür kızıkçılık oyunudur. Bu oyunda çeĢitli hayvanların taklidi 

yapılarak meĢrep daha coĢkulu bir hale getirilir. 

  

Oğlak (TartiĢ) Oyunu: Güç, kuvvet, cesaret ve strateji gerektiren bir oyun olup bu 

oyunu kazanan kiĢilere halk tarafından itibar gösterilmektedir. Oyun esnasında 

oğlağı kaçıran kiĢi hızlı bir Ģekilde bölgenin önde gelen kiĢilerinden birinin evinin 

avlusuna götürür. Ev sahibi de bu Ģekilde onurlandırılmasına istinaden “oğlak 

beyini”, arkadaĢlarını, kardeĢlerini ve müzisyenleri evine davet edip meĢrep düzenler 

ve bir sonraki oyunun oğlağını hazırlar (Davut ve Muhpul, 2011d: 90-91).  

 

Orda Açıldı Oyunu: Bu oyun, dinlenme ve eğitme amacını taĢıyıp içerisinde Ģikâyet 

etme, soru sorma, hüküm ve ceza verme gibi unsurlar yer almaktadır. Dolan, Kumul, 

Turfan ve Ġli meĢreplerinde oynanan oyununun baĢladığını yiğitbaĢı duyurur. PaĢĢap 
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otuz oğlu sessizce oturmaya davet eder. Bu sessizliği bozan ve kurallara uymayan 

kiĢi, meĢrep ehlinin Ģikâyeti üzerine tespit edilir. Arz ve Ģikâyet bittikten sonra kadı 

“günahkâra” ceza verir (Hebibulla, 2000: 450-451; Ġmin, 2006: 247-248).  

 

Ördek Oyunu: Yenisar meĢreplerinde oynanan bir oyun türü olup oyunda rol alacak 

kiĢiye ördek kostümü giydirilir. Bu kiĢi müzik eĢliğinde dans eder ve kimi zaman 

meĢrep ehlini gagalamaya çalıĢır (Davut ve Abliz 2015: 284). 

 

PadiĢah Bilen Tayahun (PadiĢah Ġle Emir Eri): Bu oyunda iki üç kiĢi rol alıp bir 

kiĢi padiĢah, bir kiĢi emir eri ve bir kiĢi halktan bir kiĢi rolünü üstlenir. Oyunda 

padiĢah halkı temsil eden kiĢiye çeĢitli sorular sorar, halkı temsil eden kiĢi 

nüktedanlığı, feraseti ve hazırcevaplığı ile sorulara cevap verir (Davut ve Abliz 2015: 

271; Muhemmet, 2009: 254-257). 

 

Kala (Sığır) Oyunu: Aktu meĢreplerine özgü kızıkçılık oyunlarından biri olup on 

beĢ kiĢi ile oynanır. 3-4 m. uzunluğunda siyah kumaĢtan yapılmıĢ sığır derisi giyilir. 

Bu oyunda tasviri olarak çiftçilik faaliyetleri (tohum ekme, tarla sürme ve hasat 

zamanı) sergilenir. Oyun sonunda toplu halde ussul oynanmakla birlikte oyun süresi 

yaklaĢık bir saattir (Davut ve Abliz 2015: 2). 

 

ġamirik Oyunu: Bu oyunda on kiĢi beĢer beĢer iki gruba ayrılır ve bir grup ayakta 

dururken diğer grup yerde oturur. Oturan kiĢiler ayaktakileri düĢürmeye çalıĢır 

(Davut ve Muhpul, 2011d: 5).  

 

Her Hil Can-Canivarlarni DoraĢ (Taklit Yapma): ÇeĢitli hayvanları taklit etme 

esasına dayanan bir oyundur. Kelpin meĢreplerinde yaygın olarak oynanan bu 

oyunda seçilen kiĢilerin taklit yeteneği olması gerekmez. Taklit yapamayan kiĢilerin 

icrası meĢrep ehlini çokça güldürür (Davut ve Abliz 2015: 283; Muhemmet, 2009: 

237). 

 

Teklid Söz (Tasvir) Oyunu: Nesneler kiĢiler tarafından tasvir edilerek anlatılıp 

buldurulmaya çalıĢılır (Davut ve Muhpul, 2011d: 5). 
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Yalğuz KiĢilik ÇéliĢiĢ (Tek KiĢilik GüreĢ): Bu oyunda bir kiĢi meydana tek baĢına 

çıkıp güreĢmeye baĢlar. Oyun süresince sanki karĢısında güreĢtiği biri varmıĢçasına 

mücadele eder ve meĢrep ehli onun kazanması için tezahürat eder. Oyun sonunda 

güreĢçi rakibini yener. Bu oyun, Mekit nahiyesinin Yantek köyündeki meĢreplerde 

oynanmaktadır (Davut ve Abliz 2015: 285). 

 

Teke Oyunu: Kosrap bölgesinde atalarının tekeden geldiğine dair bir inanıĢ mevcut 

olup bu hayvan mukaddes görülür. Oyun, bu inanıĢı sembolize etmektedir. Kosrap 

meĢreplerindeki koĢaklarda da teke ile ilgili bu inanıĢın yansımaları görülür.  

 

Örneğin: 

Égiz qirğa men çiqsam,  Ben yüksek kıra çıksam, 

Çoñ tékiniñ izi bar.   Büyük teke izi var. 

Yürigimni köydürgen,  Yüreğimi dağlayan, 

Açköz bayniñ qizi bar  Açgözlü zenginin kızı var. 

(Davut ve Muhpul, 2011c: 109).  

 

Çoñ tékige oq atsam,   Büyük tekeye ok atsam, 

 Kiçik téke yariliq.   Küçük teke yaralanır. 

Siñlisini alay désem,   Bacısını alayım desem, 

Açisi boldi qariliq   Ablası oldu yaslı. 

(Davut ve Muhpul, 2011c: 110). 

 

Telpek Koydu (Telpek Koyma) Oyunu: Bir kiĢinin telpeği (kadın börkü) ele 

geçirilerek ortaya konulur. Telpek sahibi telpeğini yakalamaya çalıĢır. Telpek 

çevredeki beĢ-altı kiĢi arasında birbirine atılır. Telpeği yakalayamayan ya da sınırdan 

çıkan kiĢi yenilmiĢ olur ve bu telpeğin yerine kendininkini koyar (Davut ve Muhpul, 

2011c: 108).  

 

Tetür Çoruk (Ters Çarık) Oyunu: Aktu dağ meĢreplerinde oynanan bir kızıkçılık 

oyunudur. Oyunda sığır derisinden dikilen çarık ters bir Ģekilde giyilir. Çarık 

giydirilen kiĢi meydanda sırt üstü yatıp ayağıyla yukarı doğru tekme atar. KiĢinin 
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ayağından çıkan çarık meĢrep ehlinde birinin baĢına isabet eder. Bu kiĢi çarığı atan 

kiĢinin cezalandırılmasını talep eder (Davut ve Abliz 2015: 272). 

 

Tetür Cuvaz (Ters Yayık) Oyunu: Ucu sivriltilmiĢ bir ağaç dalı yere dik bir Ģekilde 

gömülür. Ağacın ucuna 4 m. uzunluğunda ortası delik baĢka bir ağaç eklenir. Bu 

ağaç iki gruba ayrılan kiĢiler tarafından ittirilir. Ġttirmeye gücü yetmeyenler ya da pes 

edenler yenilmiĢ olur (Davut ve Muhpul, 2011c: 108).  

 

Üçke ÇakturuĢ (Kayısı Çekirdeği Kırdırma): Kelpin erik seylisi meĢrebinde 

oynanan oyunlardan biridir. ReĢit olmuĢ ve evlenme çağına gelmiĢ erkekler 

tarafından oynanır. Delikanlıların diĢinin sağlamlığını ve pratikliğini sınamak için 

oynanır. KiĢinin ağzına bir avuç erik çekirdeği alması ve kabuğunu kırıp ezmesi 

gerekir (Davut ve Abliz 2015: 284). 

 

Gep KiliĢ (Yalan Söyleme) Oyunu: Yenisar‟ın Sağan köyündeki meĢreplerde 

oynanan bir oyun olup kurbağanın kavak ağacına çıkması, tavuğun ağaca çıkması 

gibi imkânsız görünen komik sözler ile meĢrep ehli güldürülür (Davut ve Abliz 2015: 

285). 

 

Kérilar HuĢalliki (YaĢlılar Memnuniyeti): Aktu meĢrep oyunlarından olup bir kiĢi 

dede rolünü oynamak üzere sakal takıp eline bir baston alır ve yeni parti dönemini 

metheden nahĢa ve koĢaklar söyler (Davut ve Abliz, 2015: 280). 

 

Yette Resvani DoraĢ (Yedi Rüsvayı Taklit Etme) Oyunu: Alkolik, kumarbaz, 

hırsız-yan kesici, ahlaksız gibi yedi kiĢinin tasvir edildiği bir oyundur. 

  

Sunay (Zurna) Oyunu: Bir kiĢi burnunu tutup ağzı ile zurna sesini taklit eder 

(Davut ve Abliz 2015: 277). 

 

3.3.2. Ceza Oyunlarının Ġcrası 

Epu SoritiĢ, Könlini EliĢ (Af Dileme, Gönül Alma): Cezalı kiĢinin eline boĢ bir 

tabak verilip tabak tepsiye konulur, cezalı dıĢarı çıkıp bu tabağa çeĢitli meyve ve 

çerezler koyup getirir ve bu Ģekilde gönül alır (Davut ve Muhpul, 2011a: 104).  
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Amut YégizüĢ (Armut Yedirme): Cezalı kiĢi elinden tutup döndürülmek suretiyle 

meydana çıkarılır. MeĢrep ehli arasından bir kiĢi, cezalıya armut yedirmekle 

görevlendirilir. Cezayı uygulayacak kiĢi, yumruğunu armuda benzer Ģekle getirir ve 

cezalıya armut ikram ediyormuĢçasına uzatır, ardından sağına soluna vurarak onu 

sarsar (Muhemmet, 2009: 243). 

 

Ganziğe BesiĢ (Bardak Basma): Cezalı kiĢi, yüz üstü yatırılır ve sağ ayağının 

üstüne sol ayağı konularak bükülür (Davut ve Muhpul, 2011a: 106).  

 

Çay KaynitiĢ (Çay Kaynatma): Yenisar meĢreplerinde icra edilen ceza 

oyunlarından biridir. YiğitbaĢı çaycılara: “Otuz oğul susadı, buz dağından buz 

kaynatıp getirin!” diye buyurur. Cezalı meydana yarı çıplak Ģekilde getirilir ve sırtına 

buz koyulup döndürülür (Davut ve Abliz 2015: 275). 

 

KoĢ Kulak NahĢa EyitiĢ (Çift Kulak ġarkı Söyleme): Cezalı iki kiĢi birbirine 

sırtını döner ve kulaklarını kapatıp iki farklı Ģarkı söyler (Davut ve Muhpul, 2011d: 

7).  

 

Çilan Tokmak Bilen UruĢ (Çilan Tokmak ile Vurma): Cezalı sağ elinden tutup 

dirseği bükülerek sırtına yumruk ile vurulur (Davut ve Muhpul, 2011a: 105).  

 

Çéne ÇekiĢ (Çini Kırma): Cezalı kiĢinin iki eli arkadan bağlanır, elleri iki bacağının 

arasından geçirilerek çömeltilir, eliyle bir çini kâseyi yere serilmiĢ kilim üzerinde 

kırması istenir. Kâse kırılmaz, mirĢap tekrar denemesini isteyip cezalıyı ittirir ve 

düĢürür. Elleri ayakları arasında bağlı olan cezalı kiĢi güçlükle tekrar ayağa kalkıp 

kâseyi kırmaya çalıĢtığında komik ve tuhaf hareketler yapmak zorunda kalır. Bu 

hareket birkaç kez tekrar edilir (Davamet, 2009: 123).  

 

ÇiĢ TartiĢ (DiĢ Çekme): Yenisar‟da icra edilen ceza oyunlarından biri olup bu 

oyunda mirĢap cezalının ağzını açıp diĢlerini çekiyormuĢ gibi hareketler yapar 

(Davut ve Abliz 2015: 275). 
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Ham TokuĢ (Dokuma):  KaĢgar meĢreplerinde oynanan ceza oyunlarından biri olup 

bu ceza oyununda üç kiĢi rol alır. Bir kiĢi dokumacı, iki cezalının biri dükkân, biri 

makara, mekik rolündedir. Oyun süresince cezalıların üstüne oturularak dokuma 

sürecini tasvir eden hareketler yapılır (Davut ve Muhpul, 2011c: 6; Davut ve Abliz: 

275).  

 

Leveylihanni SöyüĢ (Duvar Öptürme): Toy meĢrebinde yapılır. YiğitbaĢı 

tarafından seçilen bir kiĢi meĢrep düzenine aykırı davrandığı bahanesiyle 

cezalandırılır. Katılımcılardan bir bayan bir erkeğin kendisine kötü gözle baktığını 

mirĢaba bildirir. YiğitbaĢı derhal kiĢiyi getirtir. Günahkârın kabahati kendisinden de 

dinlendikten sonra meĢrep beyi meĢrep ehline bu kiĢiye nasıl ceza verilsin diye sorar 

ve uygun görülürse leveylihanni söyüĢ (duvar öptürme) cezasına karar verilir. 

Cezanın uygulanıĢı kiĢinin kabahatinin büyüklüğüne küçüklüğüne göre değiĢir. 

Dorga, cezalıyı bir duvar önüne getirir ve doppasını çıkartır. Cezalının elini arkaya 

alır ve duvarla arasındaki mesafe 60-70 cm. kalıncaya kadar döndürmeye baĢlar. 

Cezalının ayaklarını kıpırdatmadan sabit durması gerekir. Dengesini kaybettiğinde 

eğilip duvarı öpmek zorunda kalır. Böylece herkes gülmeye baĢlar (Davut ve 

Muhpul, 2011b:111-112). 

 

Tamga Suretini TartiĢ (Duvara Resmini Çıkartma): Cezalı kiĢinin belinden 

yukarısındaki elbiseler çıkarılarak kolları açılıp yüzü duvara yaslanır. Daha sonra 

cezalı titreyinceye kadar üzerine soğuk su dökülür. Ceza bitiminde duvarda cezalının 

sureti ortaya çıkar (Muhemmet, 2009: 242-243; Hebibulla, 2000: 451; Ġmin, 2006: 

250).  

 

Tügmen ÇörüĢ (Düğüm Açma): Yenisar meĢreplerinde icra edilen bir ceza oyunu 

olup iki cezalının bacakları düğüm olacak Ģekilde birbirine bağlanır. Ġki üç kiĢi bu 

düğümü açmaya çalıĢır (Davut ve Abliz 2015: 273). 

 

Nan YekiĢ (Ekmek PiĢirme): Aktu dağ meĢreplerine özgü ceza oyunlarından 

biridir. MeĢrep düzenini bozan kiĢi cezalı olarak meydana çıkarılır. Oyun boyunca 

ekmek piĢirme hareketleri tasvir edilir. Kül çekme, ateĢ yakma, hamur yoğurma ve 
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tandıra koyma iĢlemleri cezalının bedeninde uygulanır. Oyun sonunda nasihat 

mahiyetinde didaktik bir konuĢma yapılır (Davut ve Abliz 2015: 282). 

 

Erlerğe Ayallarnin Könlikini GiygizüĢ (Erkeklere Kadın Gömleği Giydirme) 

(Davut ve Muhpul 2011a: 105).  

 

EĢekke Tetür MindürüĢ (EĢeğe Ters Bindirme) (Davut ve Muhpul 2011a: 105).  

 

ÇaĢkan TutuĢ (Fare Yakalama): Bu ceza Kelpin‟deki tüm meĢreplerde gösteriĢi 

seven ve kibirlenen kiĢilere uygulanır. Örneğin; meĢrep ehlinden birinin müziğe, 

nağmeye kusur bulduğu, beğenmediği Ģikâyet edilirse bu ceza verilir. Cezalı, 

meydana getirtilip kurbağa gibi oturtulur. Topraktan bir top yapılıp cezalının önüne 

konulur. MeĢrep ehlinden bir kiĢi çağırılır. Cezalı kiĢi kedi fonksiyonunu üstlenir. 

KarĢısındaki kiĢi toptan geçirilen ipi tutar. Ġpin diğer ucuna da fare Ģeklinde bir nesne 

hazırlanır. Cezalı bu fareyi yakalamaya çalıĢırken o kiĢi de ipi sağa sola hareket 

ettirir. Bu esnada cezalının yüzü toprağa bulanır, meydandaki herkes bu duruma 

güler (Davut ve Muhpul, 2011b: 113-114; Davut ve Abliz, 2015: 274).  

 

Gül ÇiĢlitiĢ (Gül DiĢleme): Hoten meĢreplerinde çilim ussulü oynanırken çilim 

suyunu dökenlere verilen cezadır. Ceza icra edilirken bir tane gül meĢrep meydanının 

ortasına konulur. Gül mevsimi olmadığı zamanlarda gül yerine doppa veya tumak 

kullanılır. Cezalı ussul oynayıp ussul bitiminde ağzıyla yerdeki bu nesneyi almaya 

çalıĢır (Davut ve Abliz 2015: 280). 

 

Kepter UçuruĢ (Güvercin Uçurma): Cezalı kiĢi, dizlerinin üstünde yere oturtulur. 

Cezalının gövdesinden baĢlayıp kafasının üstüne kadar çift elle aynı anda iki 

tarafından seri bir Ģekilde vurulur. Ayrıca baĢının üstüne gelindiğinde iki el boĢlukta 

birbirine çarpılarak ses çıkarılır. Çıkarılan bu ses güvercinin uçarken çıkardığı kanat 

sesine benzer. En son tekrarda, kiĢinin baĢındaki doppasına vurularak doppası 

havaya atılır (Davamet, 2009: 128).  

 

Hamildar BoluĢ (Hamile) Oyunu: MeĢrep düzenini bozan, kurala uymayan 

erkeklerin karnına yastık konulup uzun bir gömlek giydirilir. Bir kiĢi “tuğut annesi” 
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(ebe) olur ve hamile olan erkeğin doğum yapmasına yardımcı olur, oyun sonunda 

çocuk doğar (Davut ve Muhpul, 2011c: 109).  

 

Hayvanlarni DoritiĢ (Hayvan Taklit Etme): Cezalı kiĢilere çeĢitli hayvanların ses 

ve hareket taklitleri yaptırılır. MeĢrep ehli kâfi görünceye dek cezalılar taklidi 

sürdürmek zorundadır (Muhemmet, 2009: 237; Davut ve Muhpul, 2011: 106). 

 

Hurma YegüzüĢ (Hurma Yedirme): Bu ceza, tüm meĢreplerde baĢkasının 

yiyeceğine el uzatanlara verilir. Durumu, meĢrep beyine bildirildikten sonra bir de 

günahkâra sorulur. Ardından meĢrep ehli ile hangi cezanın verileceği kararlaĢtırılır. 

Hurma yedirme cezasına karar kılındıktan sonra yiğitbaĢı “X kiĢi nefsine hâkim 

olamadığından açlığını bastırması için x tane hurma yedirilecek!” diye duyurur. 

Dorga, cezalıyı meydana getirir ve meĢrep ehlinden bir kiĢiyi de cezalıya hurma 

yedirmesi için davet eder. Bu kiĢi cezalının dudaklarını yukarı aĢağı, sağa sola 

hareket ettirirken “kalma kaĢ erik, ücme yan erik, ayköl say erik” gibi sözleri 

cezalıya söylettirir. Bu esnada cezalının çıkarttığı tuhaf sesler herkesi güldürür 

(Davut ve Muhpul, 2011b: 112-113).  

 

Ġkki Hotun Elip BeriĢ (Ġki Kadınla Evlendirme): Uygur meĢreplerinde sıklıkla 

oynanan oyunlardan biri olup bu oyunda estetik kaygıdan çok didaktik iĢlev ön 

planda tutulur. Bu ceza, hayâsız, ayran gönüllü ve kadına düĢkün erkeklere verilir. 

MeĢreplerde oynanan birçok oyunda sosyal hayatı düzenleyici ve kısıtlayıcı normlar 

sembolize edilir. Böylece meĢrepler bir eğitim kurumu, bir mektep haline dönüĢür 

(Davut ve Muhpul, 2011c: 101). Cezalı, yüzüne kara sürülmüĢ Ģekilde meydana 

çıkarılır ve her iki yanında birer kadın durur. Sözde bu iki kiĢi onun eĢleridir. Sağ 

tarafındaki kadın sağ tarafa; sol tarafındaki kadın sol tarafa doğru çekiĢtirdikçe cezalı 

kiĢi rahatsız olur. Ceza, “birden çok kadınla evlendirme” formunda verildiyse bir 

kadın da ensesinden tutar. Kadınlar, cezalıyı kulağından tutup meydanda döndürür. 

Bu cezada kadın rolünü meydandaki komedyenler oynar (Davut ve Muhpul, 2011a: 

106; Hebibulla, 2000: 451; Turdi, 1982: 574-575; Muhemmet, 2009: 232-235; Ġmin, 

2006: 249). 
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ĠĢtirap KoyuĢ: Cezalı kiĢiye bir sonraki meĢrebe gelirken getirmek üzere X tane 

koyun, buzağı, deve getirme cezası verilir. Ceza hükmünde yer alan bu hayvanlar 

sembolik olup çeĢitli meyve ve çerezleri ifade etmektedir (Ġmin, 2006: 252; 

Hebibulla, 2000: 452). 

 

Kava Çakti KiliĢ (Kabak Kırma): Ġli meĢreplerinin ceza oyunlarındandır. Bu 

oyunda cezalı kiĢi yere oturtulur. Cezaya nezaret eden kiĢi sayısına göre değiĢik 

uygulamalar yapılır. Nezaretçi iki kiĢi olduğunda cezalı koltuk altlarından tutularak 

havaya kaldırılıp yere vurulur. Nezaretçi dört kiĢi olduğunda ise cezalı bir keçeye 

oturtulup yerden bir metre kadar yükseğe kaldırılıp yere atılır (Davut ve Abliz 2015: 

280). 

 

Kazi Bilen Müftü (Kadı Ġle Müftü): Yenisar meĢreplerinde oynanan bir ceza oyunu 

olup bu oyunda iki cezalı eski palto giyip kadı ile müftü rolünü üstlenirler. Diğer iki 

kiĢi ise eski çapan giyip miras davası için kadıya baĢvurup babalarından ayağı 

olmayan öküz, yaĢlı inek ve çelimsiz keçi kaldığını ve paylaĢamadıklarını söylerler. 

Kendi aralarında kavga çıkar ve kadı ile müftü bu kargaĢada dayak yer (Davut ve 

Abliz, 2015: 277-278). 

 

Piyale OynitiĢ (Fincan Çevirme): Kelpin meĢreplerinde çokça icra edilen bir ceza 

oyunu olup genellikle beyit okurken yenilen kiĢiye verilir. Cezalı, meydana 

getirildikten sonra bir eline yarısından fazlası su dolu olmak üzere iki fincan verilir. 

Bir fincan baĢparmak ile iĢaret parmağı arasında tutulurken diğer fincan serçe 

parmak ile baĢparmak arasında kalan boĢlukta tutulur. Cezalının fincanları dökmeden 

baĢ üstünde döndürerek taĢıması gerekir (Davut ve Abliz, 2015: 272). 

 

Koğun YégizüĢ (Kavun Yedirme): Genellikle Kelpin kavun meĢrebinde oynanan 

bir ceza oyunu olup farklı bölgelerde de oynanmaktadır. Açgözlülük yapan kiĢilere 

verilen bu cezada, cezalı meydana çıkarıldıktan sonra bir kiĢi bakkal rolünü alır ve 

cezalıya kavun yedirmek üzere cezalıya fark ettirmeden dirseğine sürdüğü kazan 

karasını cezalının eline yüzüne bulaĢtırır. Cezalı yüzünün boyandığını fark etmez; 

meĢrep ehli önünde komik duruma düĢer (Davut ve Abliz, 2015: 279). 
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MöĢük Bilen Ġtnin TaliĢiĢi (Kedi ile Köpeğin Mücadelesi): Kedi ile köpek rolünü 

oynayacak kiĢiler, cezalılar arasından seçilip yarı çıplak halde meydana çıkarılırlar. 

Kedi ve köpeğin birer sahibi olup sahipleri kedi ile köpeğin kazan karasına 

bulaĢmalarını sağlar ise bulaĢan kedi ve köpek bu karayı birbirlerine sürmek için 

mücadele ederler. Bu oyun, Yenisar ve Yarkent bölgesinde çokça oynanan bir 

oyundur (Davut ve Abliz, 2015: 281-282). 

 

Koçkar SokuĢturuĢ (Koç ToslaĢtırma): Yenisar nahiyesi Sagan köyündeki 

meĢreplerde icra edilen bir ceza oyunu olup cezalı olan kiĢiler arasında oynanır. 

Cezalılar meydanda dört ayaküstünde durup koç gibi birbirleriyle toslaĢırlar (Davut 

ve Abliz, 2015: 278). 

 

Kimar OynaĢ (Kumar Oynama): Yenisar meĢreplerindeki ceza oyunlarından biri 

olup cezalı yarı çıplak Ģekilde meydana çıkarılır. Bir kiĢi bir kova içerisindeki suya 

elini daldırıp aĢık kemiği atıyormuĢçasına cezalının midesine vurur  (Davut ve Abliz, 

2015: 280). 

 

Pahtek UçuruĢ (Kumru Uçurma): Genel olarak tüm meĢreplerde oynanan bir ceza 

oyunu olup bu oyunda cezalının baĢına baĢlığı ters olarak giydirilir. Cezayı icra 

edecek kiĢi iki eli ile cezalının baĢındaki baĢlığa vurur. Bu hareket cezalı “Hatundan 

korkuyorum!” diye bağırıncaya kadar devam ettirilir (Davut ve Abliz 2015: 271; 

Davut ve Muhpul, 2011a: 105).  

 

Çöçüre YegizüĢ (Mantı Yedirme): Cezalının ağzı büyükçe açılır ve alt çenesi bir 

tarafa üst çenesi diğer tarafa doğru tutularak, aĢağı yukarı harekete ettirilir (Davut ve 

Muhpul, 2011a: 105; Davut ve Abliz, 2015: 275).  

 

MeĢreptin Heydep ÇikiriĢ (MeĢrepten Çıkarma): Ġkiden fazla hata yapan kiĢi 

meĢrepten çıkarılır. MeĢrep cezaları içerisinde en ağır olanıdır (Davut ve Muhpul, 

2011a: 106).  

 

Méve YégizüĢ (Meyve Yedirme): Aktu, Yenisar ve Yarkent bölgelerinde çokça 

oynanan bir ceza oyunudur. Cezalı kiĢi diz kırıp yere oturur, ardından baĢka bir kiĢi 
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cezalının elini tutup yere oturur ve hangi meyveyi yemek istediğini sorar. Aldığı 

cevaba göre cezalının çeĢitli bölgelerine (mide, sırt, ağız) vurur (Davut ve Abliz, 

2015: 282). 

 

Monek TügüĢ (Ġçli Köfte Sıkma): Bu ceza Kelpin meĢreplerinde beyit okuma ve 

latifeli atıĢma sonucunda yenilen kiĢilere verilir. Cezalı kiĢi diz üstü yere oturtulur. 

Elleri baĢı üstüne getirilip dirseklerinden yukarı kaldırılır. Ayrıca dirsek altlarından 

bir çubuk geçirilerek monek (mısır unundan yapılan bir tür içli köfte) haĢlanır gibi 

yukarıya kaldırılır (Davut ve Abliz, 2015: 281). 

 

Muziksiz Ussul OynaĢ (Müziksiz Ussul Oynama): Bu oyunda cezalı kiĢi genellikle 

kızıkçılar arasından seçilir. KuĢağına daha önceden hazırlanmıĢ bir oyuncak bebeği, 

kuklayı (korçak) bağlayan kızıkçı müzik olmaksızın ağzıyla tempo tutarak ussul 

oynar. Bu sırada kuĢağındaki kukla ona eĢlik ederken komik hareketler sergilenir 

(Muhemmet, 2009: 238). 

 

NahĢa OkutuĢ (NahĢa Okutma): Ceza oyunlarından biri olup meĢrep kurallarına 

uymayanlara verilen ve yetenek gerektiren bir oyundur (Davut ve Abliz, 2015: 282). 

 

Sakal ÇüĢürüĢ (Sakal Kestirme): Yenisar ve Aktu meĢreplerindeki ceza 

oyunlarından biridir. Cezalı, dört ayak olacak Ģekilde durur ve kıĢın yapılan 

meĢreplerde cezalının baĢı soğuk su ile yıkanır. Bir berber gibi saç ve sakal tıraĢı 

yapılır (Davut ve Abliz, 2015: 276-277). 

 

Saman TikiĢ (Saman Tıkma): MeĢrep kurallarına uymayanlara verilen bir tür ceza 

oyunudur. Cezalı kiĢi yere yatırılıp yakasından içeri doğru çuvala saman koyar gibi 

saman doldurulur (Davut ve Abliz, 2015: 277). 

 

Samsa YékiĢ (Samsa PiĢirme): MeĢreplerde en çok oynanan oyunlardan biridir. Bu 

oyuna cezalı, samsipez (samsa ustası) ve Ģagirt (öğrenci) olmak üzere üç kiĢi katılır. 

Cezalı, yarı çıplak Ģekilde meydanın ortasına diz çöktürülüp tandır görevini üstlenir. 

Samsipez, iĢe un taĢımakla baĢlar ve tandır olan kiĢinin baĢında Ģarkı söyleyip un 

serperek: 



145 

 

 

Uniñ öyi semende,   Onun evi Semen‟de, 

Un tasqaydu cavurda   Un taĢırdı leğende, 

Çoñ gep çüĢmey aġzidin,  Büyük söz çıkmaz ağzından, 

Alġan xotuni qelende.  Hatunu alıp gelende. 

 

Un serpildikten sonra samsipez Ģagirte “Hamur için su koy!” diye buyurur. ġagirt, 

cezalının baĢına su döker ve ardından yumruklarını sıkıp cezalının boyun, ense, bel 

ve karnını hamur gibi yoğurur. Hamur yoğurma iĢlemi bittikten sonra cezalının 

baĢına vurur ve et, soğan doğrama iĢlemi baĢlar. Ardından cezalının bedeni 

çimdiklenip çekilerek samsa katlama hareketi yapılır. Cezalının baĢına pamuk 

konulup tandırda ateĢ yakma hareketi sembolize edilir, sonra Ģagirte tandırın kızıp 

kızmadığını sorar. Tandır kızınca Ģagirt tepsisini alıp getirir. Usta, cezalının 

vücuduna su serpip samsa piĢirmeye baĢlar. Cezalının etrafında dönerek samsa 

piĢirme sırasında yapılan hareketleri taklit eder ve samsa piĢerken tandır 

havalandırılmak üzere cezalının ağzı açılır. Usta, tandırı havalandırmak için cezalının 

üstüne su atar ve havlu ile yelpaze yapar. Samsa piĢince Ģagirt tepsiyi getirir. Usta, 

cezalının vücuduna samsa tandırdan alındığında yapılan hareketleri yapar ve Ģu 

Ģarkıyı söyler: 

 

Tonuri seġizdin göĢ girde,  Tandırı sakızdan göĢ girde, 

Hémiri mégizdin göĢ girde  Hamuru özlü göĢ girde, 

Andaq qilmay yep baqsila,  Öyle yapmadan tadarsan 

Qaramuç salġan göĢ girde  Karabiberli göĢ girde. 

 

ġarkı bittiğinde samsa katlama iĢlemi bitmiĢ olur. Usta, Ģagirte samsayı otuz oğla 

ikram etmesini söyler. ġagirt yine yukarıdaki Ģarkıyı söyleyerek tepsisiyle meĢrep 

ehlinin yanına gidip döner. Daha sonra otuz oğla sorar: 

-Samsadan tattınız mı? 

-Evet tattık. 

-Yetti mi? 

-Evet yetti! 

 Cezalı otuz oğla sorar: 
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-Kusurumu affettiniz mi? 

-Ettik! 

-Oturmama izin veriyor musunuz? 

-Evet. 

Böylece cezalı kiĢi yerine oturur ve oyun sona erer (Davut ve Muhpul, 2011: 97-101; 

Muhemmet, 2006: 238-240; Hebibulla, 2000: 451). 

 

Sudin Tenge EliĢ (Sudan Çıkarma): MeĢrep ceza oyunlarından biri olup farklı 

bölgelerde “dastin konak süzüĢ” (tastan mısır süzme), “dastin teñge süzüĢ” (tastan 

lira süzme), “cavurdiki nersini çiĢlep eliĢ” (leğendeki nesneyi diĢle alma) ve “bélik 

tutuĢ” (balık tutma) Ģekillerinde de adlandırılır. Bir kaba konulan sıcak veya soğuk su 

içerisindeki çeĢitli nesneleri cezalının ağzıyla tutup sudan çıkarması istenir (Davut ve 

Abliz, 2015: 277; Ġmin, 2006: 255). 

 

Takak SeliĢ (Sürgü Açma): Yenisar meĢreplerinde icra edilen ceza oyunlarından 

biri olup oyunda üç kiĢi rol alır. Bir kiĢi kürek ile lahana, bir kiĢi çapa ile turpu 

sulamak üzere taĢırlar. Aralarında rekabet olup birbirlerine yol vermezler. Cezalı kiĢi 

sürgü rolünde olup rekabet eden kiĢiler bu sürgüyü bir an önce açmaya çalıĢırken 

cezalının canını yakarlar (Davut ve Abliz,  2015: 272). 

 

Navat SétiĢ (ġeker Satma): Bu oyunda cezalı yarı çıplak soyulur. Sırtına 5 kg. 

ağırlığında buz bağlanır. Cezalı, meĢrep ehlinden her kiĢinin huzuruna gider ve 

gittiği kiĢi ona değer biçip kendi etrafında döndürür. Cezalı kiĢi otuz oğlun 

huzurundan çıkıncaya kadar soğuktan titremeye baĢlar (Davut ve Abliz, 2015: 283; 

Ġmin, 2006: 253). 

 

ToĢkan Tepti (TavĢan Tepti): Bu oyunda cezalı kiĢinin doppası çıkarılıp meydana 

getirilir. MeĢrep ehlinden bir kiĢi, elinin ayasını açıp cezalının alnına koyar ve orta 

parmağını kaldırıp sert bir Ģekilde vurur (Ġmin, 2006: 254; Davut ve Abliz, 2015: 

272). 

 

Téléfon SözliĢiĢ (Telefonla KonuĢma): Kelpin meĢreplerinde icra edilen bir ceza 

oyunudur. MeĢrebe geç kalan kiĢilere verilen bir ceza türüdür. Cezalı meydanda diz 
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üstü çöktürülür ve baĢı yukarıya kaldırır. Bir örtü telefon kablosu haline getirilir ve 

ucu cezalının ağzına konulur. MeĢrep ehlinden biri cezalı ile telefon görüĢmesi 

yaparken çeĢitli sözleri söylemesi istenir. Ardından bir kâse su cezalıya içirilmeye 

çalıĢılır. Bu sırada cezalı nefes alamaz. Bu ceza ile meĢrebe zamanında gelmenin 

önemi vurgulanır (Davut ve Abliz, 2015: 273). 

 

Un TartiĢ (Un Öğütme): Mekit ve MaralbaĢı bölgelerinde çokça oynanan bir ceza 

oyunu olup dört kiĢi rol alır. Cezalılardan ikisi, diğer iki kiĢiyi sırtına alır ve 

değirmene un öğütmeye götürür ve değirmene gittiklerinde sıra için kavga edip 

birbirlerini itip kakmaya baĢlarlar. Mücadele bir müddet devam ettikten sonra un 

öğütülmüĢ olur (Davut ve Abliz, 2015: 284). 

Cuvazga KetiĢ (Yayık Yayma): Cezalı, yarı çıplak bir Ģekilde gözü ve eli bağlanıp 

meydanda döndürmek suretiyle gezdirilir (Davut ve Muhpul, 2011a: 105). Ardından 

meĢrep beyinin önünde diz çöktürülür. Görevliler, ıslatılmıĢ çapan veya iĢtanı 

cezalının baĢında sıkıp (Davut ve Muhpul, 2011c: 109) su dökerek yayıkla yağ 

çıkarma hareketini tasvir ederler (Davut ve Abliz, 2015: 274). 

 

Yette Halal Yette Haramni DoraĢ (Yedi Helal Yedi Haramı Taklit Etme): 

MeĢreplerde yaygın olarak oynanan bir ceza oyunu olup inek, koyun, keçi, at, tavuk, 

güvercin ve deve gibi yenmesi helal olan yedi hayvan ile eĢek, köpek, domuz, kedi, 

Hüthüt kuĢu, karga ve fare gibi yenmesi haram olan yedi hayvanın taklit edilmesine 

dayanır (Davut ve Abliz, 2015: 285-286). 

 

Yer TüzleĢ (Yer Düzleme): Bu ceza oyunu Kelpin meĢreplerinde icra edilir. MeĢrep 

kurallarına uymayan kiĢi cezalı olarak meydana getirilip yüzüstü yatırılır ve ardından 

bir çiftçinin tarla sürme hareketleri tasviri olarak canlandırılır (Davut ve Abliz, 2015: 

286). 

 

Yultuz SanaĢ, KörsitiĢ (Yıldız Sayma, Gösterme): MeĢreplerde uygulanan bir ceza 

oyunu olup bu oyunda cezalı meydana çıkarıldıktan sonra doppası çıkarılır ve ceketi 

ile veya bir örtü ile baĢı sarılır ve yıldızları sayması istenir. Bu sırada ceketin kolu 

veya örtünün bir ucu oluk haline getirilir. Cezalı yıldızları sayarken bu oluktan su 
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dökülür. Cezalı ağzına ve burnuna gelen su neticesinde konuĢamayacak duruma gelir 

(Davut ve Abliz, 2015: 286; Ġmin, 2006: 251; Hebibulla, 2000: 451). 

 

Béde ToğraĢ (Yonca Doğrama): Bu oyun Aktu dağ meĢreplerinde ve AtuĢ 

meĢreplerinde ceza oyunu olarak oynanır. Cezalı yüzüstü yatırılır ve sağ ayağı, sol 

dizinin üstüne konulup bastırılarak çekilir. Bu sırada cezalı acı çektiğinden inlemeye 

baĢlar. Bu hareketin bir kez yapılması, bir yoncanın doğranması anlamına gelir. 

Hareket otuz oğulun her biri için tekrar edilir (Davut ve Abliz, 2015: 271). 

 

Yüzige Ren SürüĢ (Yüzünü ÇeĢitli Renklere Boyama) (Davut ve Muhpul, 2011a: 

106). 



 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MEġREP USSULLERĠ VE ÖZELLĠKLERĠ 

4.1. Ussul Kavramı 

Hareket sanatı veya hareket dili olarak bilinen ussul (halk dansı), Uygur Türklerinin 

bayram ve eğlence kültürünün vazgeçilmez unsurları arasındadır (Hebibulla, 2000: 

432-435). Belirli bir ritim eĢliğinde insan bedeninin adeta bir enstrüman gibi 

kullanıldığı ussul sanatı, eğlenmenin yanı sıra kültürel mirasın nesilden nesile 

aktarılmasında zihinsel ve fiziksel olarak eğitici bir rol üstlenmekte ve millî bir 

kimlik taĢımaktadır (Abduréhim, 2001: 59; Yi, 2010: 11-15). “Ussul” kavramı, 

Uygur Türkçesine sonradan yerleĢmiĢ bir kelime olup eskiden “ussul” yerine 

“budik”, ussul oynayan kiĢi yerine “budikçi” kelimesi kullanılmaktaydı. Yine “reks” 

ve “rekkas” kelimeleri de Uygur kültür tarihi içerisinde “ussul” yerine kullanılan 

kelimeler arasındadır (Abliz, 2002: 88).  

 

Arkeolojik çalıĢmalara göre Uygur ussullerinin tarihi 4000 yıl öncesine kadar 

dayanmakta olup mağara duvarlarına iĢlenmiĢ çeĢitli kaya taĢ resimlerinde tek 

kiĢilik, çift kiĢilik ve toplu ussul oynayan insan tasvirlerini görmek mümkündür. 

“Çaç taĢlaĢ ussulü” (saç bırakma ussulü), “Ģir (aslan) ussulü”, “gül panus ussulü” ve 

“su-muz (su-buz) ussulü” eski ġincan‟dan günümüze kadar oynanan ussuller 

arasındadır (Savut, 2003: 121-122). Yine Uygurların Ġslamiyeti kabul etmesiyle 

birlikte Uygur nahĢa ve ussullerinin muhteva ve icra bağlamında değiĢiklik 

göstermeye baĢladığını söylemek mümkündür (Ababekri, 2007: 65).  

 

Uygur Türklerinde ussul bilmeyen kimse yok gibidir, hatta ussul oynamak beĢ altı 

yaĢlarındaki çocuklar için kültürel bir faaliyet olup yetmiĢli yaĢlardaki dedeler ve 

nineler de meĢrep meydanlarında ussul oynamaktadır. Uygur Türklerinde ussul 
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sanatının bu kadar benimsenmesinde müzik ve nağme eĢliğinde icra edilmesi de 

etkilidir. Uygur usulleri hareket ve tema bağlamında emek ussulleri, eğlence ussulleri 

ve tören ussulleri olarak gruplandırılabilir. Uygurların geleneksel eğlenceleri olan 

meĢreplerde usuller önemli bir yer tutmakla birlikte; meĢreplerde tek kiĢilik, iki 

kiĢilik veya toplu ussuller icra edilmektedir. Dolan meĢreplerinde kadın erkek karıĢık 

Ģekilde oynanan ve dört temel hareket etrafında Ģekillenen ussulün eski Uygur emek 

usullerinin ilk Ģekli olduğunu, av hayatını yansıttığını ve zamanla değiĢen toplumsal 

Ģartlar neticesinde eğlence faaliyetlerinin içerisinde yer almaya baĢladığını söylemek 

mümkündür (Rahman, 1996: 193; Hebibulla, 2000: 432-435). Yine ġamanizm inancı 

temelinde Ģekillenen pir ussulünün de zamanla dini hüviyeti zayıflamıĢ ve bahĢıların 

tedavi sürecinde yaptıkları hareketlerin tasvirine dönüĢmüĢtür (Hebibulla, 2000: 432-

435). 

 

4.2. MeĢrep Ussulü 

MeĢreplerde icra edilen ussuller, meĢrep müzik ve makamları eĢliğinde eğlenceyi 

doruğa çıkarmaktadır. MeĢrep ussullerini, hareketli, hikâyeli (vakalı) ve taklidî 

olmak üzere sınıflandırmak mümkündür.  

 

4.2.1. Hareketli Ussuller 

Hareketli ussullerde, el, kol, baĢ ve mimikler müziğe uygun Ģekilde ritmik olarak 

hareket ettirilir. Bu ussuller aksesuarlı ve aksesuarsız olmak üzere iki çeĢittir. 

Aksesuarsız usullerde hareketler ön planda olup ussul için herhangi bir araç vasıta 

kılınmaksızın ussulde maharetli olan bir kiĢi meydana çıkarak icrasını gerçekleĢtirir. 

Daha sonra mecliste bulunan bir kiĢinin önünde saygıyla selam verip ussule davet 

eder ve kendisi meydandan ayrılır. Genellikle çiftlerin oluĢturduğu gruplar eĢliğinde 

oynanan bu ussullerde çiftler birbirine ve müziğin ritmine uygun hareketler sergiler 

(Davut ve Muhpul, 2011d: 52-53). Ussul bilmeyen kiĢiler bu tip meclislerde oynayan 

kiĢilerin hareketlerini taklit ederek zamanla ussul oynamayı öğrenirler. Ussul 

bilmeyen kiĢilere bir müddet süre tanınmakla birlikte üç kez davet edildikten sonra 

ussul teklifini geri çeviren kiĢi bir daha meĢrep meydanına dönemez. Aksesuar ile de 

oynanan birçok ussul çeĢidi bulunmaktadır (Davut ve Muhpul, 2011d: 54-55). 
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4.2.2. Hikâyeli (Vakalı) Ussuller 

Bir olay örgüsü çerçevesinde oynanan ussuller olup oynarken maharet gerektirmesi 

ve zorluğu sebebiyle çok fazla tercih edilmemektedir (Davut ve Muhpul, 2011d: 56). 

4.2.3. Taklit Usulleri 

Bu ussullerde insan veya hayvanlar taklit edilir. Ġnsanlar taklit edilirken dans ve 

müzik eĢliğinde çeĢitli komik hareketler yapılır. Hayvan taklitleri kostümsüz ve 

kostümlü olmak üzere iki Ģekilde yapılır (Davut ve Muhpul, 2011d: 57). 

 

Kostümsüz Taklit Ussulleri: Bu ussullerde herhangi bir kostüm giyilmeksizin 

hayvanlar taklit edilir. “Kepter (güvercin) ussulü” ve “yolvas (kaplan) ussulü” 

kostümsüz hayvan taklitleri arasındadır (Davut ve Muhpul, 2011d: 57). 

 

Kostümlü Taklit Ussulleri: Hayvan kostümleri giyilmek suretiyle oynanan bu 

ussullerin “tohu (tavuk) ussulü”, “gaz (kaz) ussulü” gibi çeĢitleri bulunmaktadır 

(Davut ve Muhpul, 2011d: 57). 

 

4.3. MeĢrep Ussul Türlerinin Ġcrası 

Argimak (Asil At) Ussulü: Bu oyunda atın hareketi ve çevikliği tasvir edilir (Davut 

ve Muhpul, 2011c: 66).  

 

ġir (Aslan) Ussulü: Kadın erkek farkı gözetmeksizin oynanan bu oyunda herkesin 

elinde kırmızı ve yeĢil bir mendil, ağzında bir gül bulunur. Müziğin ritmine uygun 

olarak aslanın hareketleri taklit edilip (Davut ve Muhpul, 2011d: 60) bir çift aslanın 

birbiriyle oynaması, kur yapması ve erkek aslanın diĢiye heybetini göstermesi gibi 

hareketleri sembolize edilir. Bu ussulde bazen farklı vahĢi hayvanlar da sembolize 

edilebilir. Ussulü, aslan kılığına girmiĢ iki erkek oynar ve özellikle baĢ kısımlarının 

aslana benzetilmesine gayret gösterilir (Davut ve Muhpul, 2011b: 79).  

 

At Ussulü: Tek kiĢi ile oynanan bir ussul olup aksesuar olarak üzerine at kostümü 

giydirilmiĢ bir sopa kullanılır. Tıpkı ata binmiĢ birisi gibi meydana çıkan ussulcü bir 

eliyle atın gemini tutarken diğer eliyle müziğin ritmine uygun hareketlerle ussul 

oynar. Bu sırada at hırçınlaĢır ve binicisini üzerinden atmaya çalıĢır. Bu mücadeleden 
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binici galip çıkar. Ġptidai dönemlerdeki yabani hayvanların evcilleĢtirilmesini 

sembolize eden bu ussulde; 

 

Atim oynap sundurdi,   Atım oynayıp kırdı, 

QuĢbaĢ égerimni.   KuĢbaĢlı eyerimi. 

Emdi éytmisam bolmas,  ġimdi söylemesem olmaz, 

Ġçimdiki derdimni.   Ġçimdeki derdimi 

gibi koĢaklar söylenir (Muhemmet, 2009: 245-246).  

 

AtuĢ Ussulü: AtuĢ ahengi ile oynanır. Bayanlar geleneksel kıyafetler giyip saçlarını 

örerler. Ussul yavaĢ baĢlar ve üçüncü kısmında iyice hızlanır (Davut ve Muhpul, 

2011c: 66).  

 

Orma (Biçme) Ussulü: Yedi-sekiz kiĢi orma nahĢisini söyler. Bir kiĢi ortada 

“moma” (sütun, anne) olur, diğer kiĢiler el ele tutarak ortadaki bu kiĢinin etrafında 

döner. Ussul boyunca buğdayın hasadından ambara konuluncaya kadar olan süreç 

tasvir edilir (Davut ve Muhpul, 2011d: 2).  

 

Caldircak Ussulü: Lopnur meĢreplerinin geleneksel ussullerinden biri olup erkekler 

tarafından oynanır. Ussül oynarken gömlek ve çapan çıkarılıp iki el koltuk altına 

alınır ve kiĢi elleri yardımıyla koltuk altından ahenkli sesler çıkarır. Bu ussule müzik 

eĢlik etmez; ussulün ahengini ussulcünün icra sırasında bedeninden çıkardığı sesler 

sağlar. EleĢtirel mahiyette bir ussül olup komik unsurlar içerir (Davut ve Abliz, 

2015: 267-268; Davut ve Muhpul, 2011b: 80).  

 

Gül eliĢ-Caldirvak (Gül Alma) Ussulü: Bir erkek, kırmızı bir gülü ussul oynayarak 

taĢır ve diğer gençler gülü ondan almaya çalıĢırlar (Davut ve Muhpul, 2011c: 66).  

 

Cin Ussulü: Bu ussul geleneksel Kumul kızıkçılık oyunlarından biri olup tumak 

(kalpak, baĢlık) veya palto ters giyilip kiĢileri korkutmak suretiyle oynanır (Davut ve 

Abliz, 2015: 268). 

 



153 

 

Çak Ussulü: Kumul bölgesindeki geleneksel usullerden biri olup “orda ussulü” 

olarak da bilinir. On iki daldan bir ağaç tekerlek yapılır. Her dal yılın bir ayını, iyilik 

ve kötülüğü temsil eder. Arabanın iki tekerleği ok ile koĢulur, bir tekerleği yere 

gömülürken diğer tekerlek gökyüzüne doğru tutulur. Bahar kızı tekerlek üzerine 

çıkıp dans eder. Tebessüm eden bu kız baharı simgeler. (Davut ve Muhpul, 2011a: 

57).  

 

ÇeĢ Ussulü: Bir veya iki kiĢi ile oynanan bir ussul türü olup ussulculer parlak 

kıyafetler giyip baĢlarına börk takarlar. Bir kilim üzerinde baĢlarını yukarı kaldırıp 

def eĢliğinde dans ederler. Bu ussul baĢtan sona kadar tef ile oynandığından “tef 

ussulü” veya “Ģamal (rüzgâr) ussulü” olarak da adlandırılır. ÇeĢ ussulü adını ġaĢ 

(TaĢkent) kelimesinden almakta olup ġun sülalesi zamanında yirmi dört kiĢi ile 

oynanabilen toplu ussule dönüĢmüĢtür. Bu dönemde çeĢ ussulü TaĢkent ussullerinin 

genel adı olarak kullanılmıĢ olup bünyesinde birçok ussul türünü barındırmaktadır  

(Davut ve Abliz, 2015: 267). 

 

Çine Tehse (Çini Tabak) Ussulü: Bu ussul, temel oyunlardan biridir. Nitekim çay 

tutuĢ meĢrebin mukaddimesi mahiyetindedir ve kendine has bir adabı vardır. Bazen 

tek, bazen çift elle servis edilen çay ikramı sırasında meĢrep ehli, adeta hünerlerini 

yarıĢtırır. Bu hareketler, çine tehse ussulünün temel hareketlerini teĢkil eder. 

Zamanla çay tutuĢ hareketleri, ussullerin içerisine yerleĢmiĢ ve müstakil bir ussul 

halini almıĢtır (Davut ve Muhpul, 2011c: 93).  

 

Çini (Çine) Ussulü: Bir bayan, içerisine çeĢitli renklerde gül konulmuĢ bir çini 

kâseyi baĢının üstüne koyar ve her iki kolunu da açarak ussul müziğine uygun 

ahenkte dans edip meydanda dolaĢır. Bu ussulün Ģarkısı Ģu Ģekildedir:  

 

Bivapa yarġa köñül bergen kiĢi adem emes, 

Méhnet, cebir, capa, andin zabanim kem emes. 

Vefasız yâre gönül veren kiĢi adam değildir, 

Mihnet, zulüm, cefa onun dilinden eksik değildir. 

Daima rencu muĢeqqet ol kiĢiniñ baĢida,  

Barçe bolġay Ģadi xendan, ol kiĢi biġem emes. 
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Daima kırgınlık ve meĢakkat o kiĢinin baĢında, 

Bütün olan Ģad-ı handan, o kiĢi gamsız değildir. 

Til uçida gül qilip, éytur saña dildarim ey, 

Derd kelse béĢiñġa ger, lehzeyu hemdem emes. 

Dil ucuyla gülüp söyler sana sevgilim ey, 

Dert gelse baĢına eğer anında dost değildir. 

Ey, Huveyda, bivapani yar dep berme köñül, 

Aqil yaĢisañ sen eger, uĢbu nesihet kem emes. 

Ey Huveyda, vefasıza yar diye verme gönül, 

Akıllı isen eğer iĢbu nasihat eksik değildir. 

 

Ussulün sonunda bayan, baĢındaki gül çinisini MirĢebe teslim eder. MirĢep de 

meĢrep meydanından seçtiği bir kiĢiye çiniyi uzatır. Çiniyi alan kiĢi bir sonraki 

meĢrebin kendisi tarafından yapılacağını meĢrep ehline duyurur. Böylece bir sonraki 

meĢrebin kim tarafından düzenleneceği belirlenmiĢ olur (Davamet, 2009: 128; Davut 

ve Muhpul, 2011d: 54-55).  

 

Çolak Ussulü: Çolak bir kiĢinin hayatının zorluğunu tasvir eden bir usuldür (Davut 

ve Muhpul, 2011c: 67).  

 

Töge (Deve) Ussulü: Deve kostümü giyilmek suretiyle oynanan bu ussulde bir 

kervanın yolda gidiĢi tasvir edilir (Muhemmet, 2009: 247; Davut ve Muhpul, 2011c: 

66).  

 

Gocaldirvak Ussulü: EleĢtirel ussullerden biri olup rol alan kiĢi tumak ve paltosunu 

ters giyip üstüne süpürge asıp çeĢitli komik hareketler yaparak ussul oynar. Yenisar 

bölgesinde iki kiĢi ile icra edilen bu ussulde bir diğer kiĢi üstü yarı çıplak olarak 

eliyle koltuk altından çeĢitli sesler çıkarıp bu ussule eĢlik eder  (Davut ve Abliz, 

2015: 277; Muhemmet, 2009: 248). 

 

GöĢgirde (Kıymalı Börek) Ussulü: Hoten meĢreplerinde oynanan hikâyeli 

ussullerden biridir. Bu ussulde göĢgirdenin (kıymalı börek) hamurunun yoğrulmaya 
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baĢlanmasından kıymasının hazırlanmasına ve piĢirilmesine kadar olan süreç tasvir 

edilir (Davut ve Abliz, 2015: 280-281). 

 

Guz Kaynima Ussulü: Bu ussul erkekler tarafından oynanır. Kostüm olarak doppa 

(baĢlık) ve çizme giyilip kuĢak bağlanır (Davut ve Abliz, 2015: 266). 

Guz Pirkirma Ussulü: Bayanlar tarafından oynanan ve maharet gerektiren bir oyun 

olup tek kiĢi veya üç dört kiĢi ile oynanabilmektedir. “Kuyun ussulü” olarak da 

adlandırılmaktadır (Davut ve Abliz, 2015: 266). 

 

Gülhan Ussulü: Gülhan, ateĢin gökyüzüne iletilerek bol mahsullü bir yıl geçirmesi 

dileği ile yakılır. MeĢrep beyi ateĢin yakılması buyruğunu verdiğinde iki kiĢi ateĢi 

yakar. Bütün meĢrep ehli, ateĢ etrafında toplanıp dönerek dans ederler. Bahar 

meĢrebi, gülhan ussulü ile sona erer. (Davut ve Muhpul, 2011a: 61). 

 

Kepter (Güvercin) Ussulü:  Bir erkek, bir diĢi güvercini taklit eden bu ussulde 

güvercinler kanatlarını açar ve müzik eĢliğinde birbirini kovalar. Ritme uygun 

hareketlerle dans edip güvercin sesi çıkarırlar. Bu oyun, Hoten‟de yaygın olup halk 

arasında “çakvak durkuk ussulü” olarak da bilinmektedir (Davut ve Muhpul, 2011d: 

59).  

 

Yolvas (Kaplan) Ussulü: Bu oyun kostümlü olarak da oynanıp kaplanın hareketleri 

taklit edilmektedir. Bayanlar da oyuna katılabilirler (Davut ve Muhpul, 2011d: 60). 

 

Kara Çerağ ussulü: Bu ussul formulistik “dokuz” sayısının dansa yansımasıdır. 

Ussul oynanırken mutluluk ve saadet dilemek için dokuz çıra yakılır. Kumul 

meĢreplerinde bayanlar tarafından oynanmakla birlikte fincanlara sıvı yağ konulup 

yün veya kumaĢtan iĢlenen fitil yakılır ve fincanlar avuç içinde tutularak oynanır. 

(Davut ve Abliz, 2015: 267; Davut ve Muhpul, 2011a: 47).  

 

Gaz (Kaz) Ussulü: Bu oyunda önceden dikilip hazırlanmıĢ kazkanadı, gagası ve 

tüylerini ihtiva eden beyaz deriden hazırlanmıĢ bir kostüm kullanılabileceği gibi 

oyun oynanmadan hemen önce hazırlanmıĢ basit bir kostüm de kullanılabilir. Kaz 

kostümünü giyen kiĢi meydana gelip müzik eĢliğinde dans ettikten sonra seçtiği bir 
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kiĢiye beyit okur. KarĢısındaki kiĢi de ona bir beyitle cevap verir ancak bu beyitin 

“kaz”ın okuduğu beyitle aynı muhtevaya sahip olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin; 

Kaz: 

Baġqa kirdim su içey dep,  Bağa girdim su içeyim diye, 

Layliqini bilmidim.   Kirliliğini bilemedim. 

BaĢida yaġliq bar iken,  BaĢında yağlık var iken, 

Taziliqini bilmidim   Temizliğini bilemedim 

(Davut ve Muhpul, 2011d: 61).  

 

Ussul boyunca kazın hareketleri taklit edilerek dans edilir ve meĢrep ehli güldürülür 

(Muhemmet, 2009: 246). 

 

Gilap (Kılıf) Ussulü: Uzunluğu 50 cm. civarındaki iki kılıf asılarak “siyrilma 

tahtay” eĢliğinde oynanır. Ussul yavaĢ baĢlayıp hızlıya doğru ilerler. (Davut ve 

Muhpul, 2011d: 2). 

 

Osma (Kına)  Ussulü: Hikâyeli ussullerden biri olup evin hanımını taklit eden bir 

erkek tarafından oynanır. Müziğin baĢlamasıyla ussulcü küçük ve zarif adımlarla 

meydana gelip ussul oynar, bir yandan da meydanı süpürüp temizler. Daha sonra 

bağdan osma (bir tür bitkiden elde edilen kına) toplayıp suyunu çıkarır, kaĢına çeker 

ve yüzünü yıkar. Aynaya bakıp kendisini beğenir ve memnuniyetini ifade eden 

mimiklerle ussul oynamaya baĢlar. Bebeğini alıp sevdikten sonra beĢiğine yatırır, 

ninni söyler. Ardından hamur yoğurmaya baĢlar, yemeğini hazırlar, eĢi ve çocukları 

gelir. Oyundaki tüm hareketler ussulle tasvir edilir. Osma ussulü, Uygur kadınlarının 

günlük yaĢamını yansıtıp aynı zamanda onlara bir övgü mahiyetindedir (Davut ve 

Muhpul, 2011d: 56-57).  

 

PiĢpek Ussulü: Erkeklerin ağzıyla saz çalıp oynadıkları bir ussuldür (Davut ve 

Muhpul, 2011c: 68). PiĢpek, yaprak türünden bir nesneyi iki dudak arasında 

sıkıĢtırarak ıslık çalarcasına çıkarılan ses olup piĢpek ussulünde bu ses esastır.   
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Piyale (Fincan, Kâse) Ussulü: Kızlar, saçını kırk parça örer ve her kızın baĢında 

içinde çay olan dokuz piyale bulunur. Piyale içerisinde bulunan çay ussul sonunda 

meĢrep ehline ikram edilir (Davut ve Muhpul, 2011c: 67).  

 

Pota (KuĢak) Ussulü: MeĢrepte potayı eline alan kiĢi seçtiği bir kiĢiyi meydana 

davet eder, sağ eli ile potanın altından tutup, sol elinin ayası ile de üstünden tutar. 

Selam verdikten sonra dans etmeye baĢlanır. Her iki kiĢi sağ elini kaldırarak sağ 

taraftan dönerek karĢıya geçer. Birinin sağ diğerinin sol taraftan dönmesi halinde 

ahenk bozulur ve çarpıĢırlar. Ahengi bozan kiĢiye diğeri pota ile hafifçe vurur. Potayı 

elinde bulunduran kiĢinin davet ettiği kiĢinin selam verip meydana çıkması Ģarttır 

(Davut ve Muhpul, 2011a: 41).  

 

SekreĢ (Sekme) Ussulü: Erkekler tarafından tek kiĢilik olarak oynanan bir ussul 

olup kuĢak bağlayıp çizme ve doppa giyilerek oynanır. Bir el bele bir el baĢ üstüne 

konulup oynanır (Davut ve Abliz, 2015: 267). 

 

Perdaz (Süsleme) Ussulü: Erkekler, yüzlerini değiĢik Ģekillerde boyarlar ve 

kızıkçılık yaparlar. Bu ussul, AtuĢ halk nahĢaları (Ģarkı, türkü) ile oynanır  (Davut ve 

Muhpul, 2011c: 67).  

 

HezilkeĢler (ġakalaĢma) Ussulü: Ġki erkek, kadın kılığına girer ve kadının erkeğe 

karĢı nazlanması taklit edilir (Davut ve Muhpul, 2011c: 67).  

 

ġire (Küçük Masa) Ussulü: Geleneksel bir ussul olup çak usulüne benzer. Bir çiftin 

küçük bir Ģire (küçük yuvarlak yer masası) üzerinde zarifçe dans etmesiyle yapılır. 

Küçük masa üstünde kıvrak hareketler yapılır (Davamet, 2009: 124; Davut ve 

Muhpul, 2011a: 59; Davut ve Muhpul, 2011a: 60).  

 

Tohu (Tavuk) Ussulü: Bu oyunda bir tavuk ve horozun civcivlerini doğanın 

saldırısından korumaya çalıĢması tasvir edilir. Oyunda tavuk, horoz ve doğan olmak 

üzere üç kostüm kullanılır. Müzik baĢlayınca horoz ve tavuk birbirini selamlayarak 

meĢrep meydanına girer ve çeĢitli komiklikler yapar. Müzik değiĢince doğan 

meydana sıçrayarak girer ve tavuğa saldırır. Tavuk ve horoz ittifak yapıp doğanla 
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mücadele ederek onu yener. Tohu ussulü, iyilik ve kötülüğün mücadelesini 

sembolize edip Kumul ve Hoten bölgesinde yaygın olarak oynanmaktadır (Davut ve 

Muhpul, 2011d: 60-61; Davut ve Muhpul, 2011a: 45).  

 

Teke Ussulü: Avcılık dönemi ürünü olup hayvan hareketlerini taklit etme esasına 

dayanır. Ussulcünün baĢına boynuz yapılır ve teke postu giyilmek suretiyle oynanır 

(Davut ve Abliz, 2015: 267). 

Tepçilik Ussulü: Bir kız ile erkeğin birbirini süzerek oynadığı bu ussulde ayak 

figürleri önemlidir (Davut ve Muhpul, 2011c: 66).  

 

Tokur PehĢim (Aksak Mağlup) Ussulü: Taklit ve hicve dayanan oyunlardan biri 

olup oyunun baĢında müzikle birlikte aĢağıdaki koĢak söylenir: 

 

Sümbül çaçlar bizniñki,  Sümbül saçlar bizimki, 

Pahpaq çaçlar sizniñki,  Dağınık saçlar sizinki, 

Tokur pexĢim tokur siz,  Aksak mağlup aksak siz, 

Oynañ pexĢim oynañ siz.  Oynayın mağlup oynayın siz. 

 

Naçi burunlar bizniñki,  Ġp gibi düz burunlar bizimki, 

Kamar burunlar sizniñki.  Kemer burunlar sizinki. 

Oynañ pehĢim oynañ siz,  Oynayın mağlup oynayın siz, 

Tokur pexĢim tokur siz.  Aksak mağlup aksak siz. 

 

 

Qelem qaĢlar bizniñki,  Kalem kaĢlar bizimki, 

Ulima qaĢlar sizniñki.   BitiĢik kaĢlar sizinki. 

Tokur pexĢim tokur siz,  Aksak mağlup aksak siz, 

Tolġañ pehĢim tolġañ siz.  Dolayın mağlup dolayın siz. 

 

Çöçüre qulaqlar bizniñki,  Çöçüre gibi kulaklar bizimki 

Davza qulaqlar sizniñki.  Kapı gibi kulaklar sizinki. 

Tokur pexĢim tokur siz,  Tokur pehĢim tokur siz, 

Tolġap oynañ pexĢim siz.  Dolayıp oynayın mağlup siz. 
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Müzikle icra edilen bu koĢakla birlikte bir veya birkaç kiĢi koĢakın sözlerine uygun 

Ģekilde dans edip komik hareketler yapar (Davut ve Muhpul, 2011d: 58-59). 

  

Tapan (Topuk) Ussulü: Birçok genç kızın katılımı ile gerçekleĢtirilen bu oyunda 

temel hareket topuk vuruĢudur (Davut ve Muhpul, 2011c: 66).  

 

Çilim (Tütün) Ussulü: Bu ussulde erik tütünü yakılıp dört, sekiz veya on iki parçaya 

ayrılarak mihman baĢına verilir. Mihman baĢı, tütünden bir iki kez çektikten sonra 

ussul oynar. Bir müddet sonra tütünü avucuna alıp kendi etrafında dönüp baĢının 

üstünde çevirir. Mihman baĢı ussul oynadıktan sonra tütünü baĢka bir kiĢiye uzatır. O 

kiĢi de tütünden bir iki nefes çekip aynı hareketleri tekrar eder. Ussulde esas, tütünün 

közünü ve suyunu düĢürmemektir. DüĢürüldüğü takdirde meĢrep ehli “MeĢrep gitti!” 

diye bağırır ve düĢüren kiĢi bir sonraki meĢrebin masraflarını karĢılamakla yükümlü 

olur. DüĢürülen bir parça közün bedeli bir koyundur. Bazen ussul oynamayı 

bilmeyen ya da tütün içmeyen kiĢiler de meydana davet edilir. KiĢi bu durumda tütün 

içmek veya ussul oynamak mecburiyetindedir. Bu uygulamadaki amaç kiĢinin ussul 

öğrenmesini sağlamaktır. Çilim ussulü, kadınlar ve çocuklar tarafından oynanmayıp 

en çok Guma nahiyesinde yaygındır (Davut ve Muhpul, 2011d: 54-56).  

 

Üç Pede-ĠĢtaçi Pedesi Ussulü: Bir grup kız ya da erkek tarafından oynanan bu ussul 

yerine göre karıĢık halde de oynanabilir (Davut ve Muhpul, 2011c: 66).  

 

Vattirvat Ussulü: Bu ussulde, ussulcü yere çöküp alkıĢla ritim tutar ve iki ayağı 

üzerinde sekmeye baĢlar ve ayaklarını sırasıyla öne doğru uzatıp kendine çeker. Sol 

eli ile sağ ayağının ucunu tutarak yere eğilir ve ağzı ile yerdeki gül, mendil gibi 

nesneleri alıp bu hareketleri farklı yönlerde tekrar eder. Bu ussul için önemli olan 

denge sağlamaktır (Davut ve Abliz, 2015: 268; Davut ve Muhpul, 2011b: 79). 

 

Vessalim Ussulü: Dala meĢrebinde oynanan ussullerden olup Ģarkısının sözleri Ģu 

Ģekildedir:  

 

Qopsam seher (Alla, Alla) seher bolaptu, 
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Ġçim ġemge (ya Alla) ġemge tolaptu. 

Kalksam seher (Allah Allah) seher olur, 

Ġçim gama (ya Allah) gama dolar, 

Ġmamlerge (Alla, Alliya) barsam men, 

Ġmam tavap (Alla, Alliya) tavap qilsam men, 

Ġmamlara (Allah Allah) varsam ben, 

Ġmam tavaf (Allah Allah) tavaf etsem ben, 

Çilten-çilten (Alla) çilten emes mu, 

Çilten derviĢ (Alla, Alliya) derviĢ emes mu. … 

Çilten-çilten (Allah) çilten değil mi, 

Çilten derviĢ (Allah Allah) derviĢ değil mi... 

 

Vessalim ussulü, genellikle erkekler tarafından ya da karıĢık Ģekilde oynanmaktadır. 

Ussul oynayan kiĢiler beline yağlık bağlamak suretiyle oyunu daha da 

hareketlendirirler (Davut ve Muhpul, 2011d: 95-96).  

 

Yastuk (Yastık) Ussulü: Bir minderin ön tarafa, bir minderin sırt kısmına 

konulmasıyla oynanır. Ancak bu ussul günümüzde çok fazla oynanmamaktadır 

(Davut ve Muhpul, 2011d: 3). 

 

Tamak (Yemek) Ussulü: Bir eve misafir olunduğunda töre oturduktan sonra 

misafire çay ve et ikramının sembolize edildiği ussuldür. Çok hareketli olup tef veya 

leğenle ritim tutulur. Ussulün temel figürlerini el ve ayak hareketleri oluĢturur. El 

hareketleri ile yemek servisi canlandırılmalı,  ayak hareketleri müziğin ritmine uygun 

ve el hareketleri ile koordineli olmalıdır. Bu ussul bölgede “ğisğis” veya “siyrilma” 

pedisi olarak da adlandırılmaktadır (Davut ve Muhpul, 2011b: 78). 

 

Uygur meĢreplerinde önemli bir yere sahip olan meĢrep kızıkçılık (eğlence), ceza, 

dala  (rekabet) oyunları ve ussuller icra edildiği bölgeler bağlamında aĢağıda tablo 

haline getirilmiĢ olup bir bölgede oyun olarak adlandırılan bir türün diğer bir bölgede 

ussül olarak adlandırılmasındaki çeĢitlenme sebebiyle iki bölüm halinde 

incelediğimiz oyunlar ve ussuller, aynı tabloda verilmiĢtir. 
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Tablo 3. Ġcra Bölgeleri Bağlamında Oyun Türleri 
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At (Arğimak) Oyunu 

(At Ussulü) 

  X  X X  X X      

Ambal (Dotey) 

Oyunu 

     X         

Ayalnin Er ĠzdiĢi      X  X       

Asker Kabul EdiĢ     X X  X       

BahĢi Oyunu (Dua 

Oyunu) 

  X  X X  X  X     

Beyit-KoĢak OkuyuĢ X X X  X  X   X X X   

Bovay Oyunu   X  X X  X  X     

Bovay Ġle ġapidihan     X          

Bovay Ġle Doğur     X          

Borlan Oyunu X              

Bürge Ussulü 

(Oyunu) 

X  X            

Padiçinin Rahmet 

AytiĢi 

       X       

PadiĢah ile Tayahun     X          

PomeĢçiktin Hesap 

AlıĢ 

    X          

Taz Oyunu   X            

Tetür Cuvaz Oyunu    X           

Tetür Çoruk          X     

Telpek Koydu    X           

Tohu Ussulü X              
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Tokur PehĢim Ussulü   X            

Tokur MüĢük ve 

Kariğu ÇaĢkan 

   X           

Töge Oyunu X X X  X X  X X   X X  

Teke Oyunu    X      X     

Ceren Oyunu     X          

Cin (Alvastı) Oyunu X    X          

Çak Ussulü X              

Çay TutuĢ Oyunu X   X X X X        

Çokan Oyunu        X       

Çirağ Ussulü X  X            

Çiğrik Oyunu     X          

Çinegül Oyunu     X          

Het (Salam Het) 

OkuĢ Oyunu 

    X          

DaniĢmen Kaynana 

ve Çeçen Gelin 

X              

Derre (Pota) Oyunu X X  X X  X X   X X X  

Dohtur Oyunu     X X  X       

Dor Oyunu X              

Divane Oyunu     X          

Sadık Bey Oyunu     X          

Sunay Oyunu     X          
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ġahamet Mollam 

Oyunu 

  X            

ġir Ussulü (Oyunu)   X         X   

ġire Üsti Ussulü X              

Gaz Oyunu   X  X X  X  X X   X 

Gocaldirvak 

(Caldircak, 

Nazirkom) 

 X X  X X  X    X   

Kalun ÇeliĢ Oyunu     X          

Karta Açıp Teliyini 

SınaĢ 

    X          

Kalender Oyunu   X            

Korçak Ġle ÇeliĢiĢ   X  X X         

Korçak Oyunu (Karı 

Kızın Er TalliĢi) 

    X          

Korçak Ussulü 

Oyunu 

       X       

Karılar HuĢalliği          X     

Kırgız Oyunu     X X  X       

Kala Oyunu          X     

Kepter Ussulü   X            

Geyik Oyunu        X       

Gaca Ġle Cuvazçinin 

Codası 

    X          

Gaçini DoraĢ          X     

Gülçay Oyunu              X 
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Lekem KoyuĢ Oyunu     X          

Lenmen SeliĢ     X     X     

Miras TaliĢiĢ (Ala 

Kotaz-Kara Kotaz) 

    X   X  X X    

Maymun (ġeytan) 

Ussulü 

X              

Noçi Oyunu (Laf 

AtıĢ) 

       X       

Noğuç OynitiĢ     X          

HemĢevanihan Oyunu           X    

Ġki Bayanın Ussul 

OynayıĢı 

       X X X     

Orma (Buğday) OruĢ     X     X     

Osma KoyuĢUssulü 

(Oyunu) 

  X  X          

On Gazel Okuma     X          

Öçke Oyunu     X X         

Ördek Oyunu      X         

EĢek (Tehey) Oyunu     X X  X  X     

Egiz Bolun Mollam     X          

Yağaç Ayağ Ussulü   X            

Yalguz KiĢilik ÇeliĢiĢ     X          

Yolvas Oyunu   X  X       X   

Amut YegizüĢ     X          

Arz Dava Oyunu    X           

Encür YigüzüĢ      X          

Bağdin Alma ÜzüĢ              X 

Boynida Arğamça 

TartiĢ 

    X     X     
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Boynini Su ile 

ÇaykaĢ 

    X          

BöĢükke BöleĢ  

Oyunu 

       X       

Pahta EtiĢ Oyunu   X     X       

Pahtek (Turgay) 

UçuruĢ 

 X    X  X X X X  X X 

Pakini Dorap 

ManduruĢ 

 X             

PiçivetiĢ Oyunu     X   X       

Piyale OynitiĢ Cezası     X      X    

TaĢpakiçiliap 

ManduruĢ 

 X             

Takak SeliĢ       X  X       

ToĢkan Tepti (Taka 

KekiĢ) 

    X X   X X X   X 

ToĢkan TutuĢ   X            

Tomur TutuĢ      X  X       

Tumakka Ġsim KoyuĢ      X  X       

Telefon SözleĢiĢ           X    

Tügmen ÇörüĢ      X         

Traktör Kilip HeydeĢ         X      

Terisini Tetür SöyüĢ  X             

Til SiyriĢ        X       

Caduğa BesiĢ (Bede 

ToğraĢ) 

        X X   X  

Cuvazğa KetiĢ  X X X X X X X X X X  X X 
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ÇaĢkan TutuĢ           X    

Çöçüre YegizüĢ 

Cezası 

     X         

Çirağ Peyi YasaĢ        X       

Çilan YegizüĢ        X       

Ham TokuĢ      X  X       

Haman SoruĢ Cezası      X         

Horma  YegizüĢ           X    

Darga EsiĢ     X          

Resimge TartiĢ  X X X X X X X X X X  X X 

SatiraĢ oyunu (Çaç 

Sakal ÇüĢürüĢ) 

  X  X X  X X X     

Samsa YekiĢ  X X X X X X X X X X  X X 

Saman TikiĢ     X X X  X X     

Sanduk Oğrisi     X          

Soka-Çanak Oyunu        X       

Su Ġle Sütni AyrıĢ     X          

Su TaliĢiĢ Oyunu    X           

Sudin Tenge EliĢ 

(Belık TutuĢ) 

   X X X X  X      

Su Oğrisini CezalaĢ           X    

Sepil KandaĢ Oyunu        X       

Ğaz Çeçti   X            

Tam SeliĢ  X   X          
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Kar Köçti KiliĢ         X      

Kazi Ġle Müpti      X         

Kassapnin GöĢ SetiĢi          X     

Koçkar Kilip 

SokuĢturuĢ 

     X         

Koğun YegizüĢ           X    

Ketik ĠçürüĢ      X         

Kimar OynaĢ Cezası      X         

Kakkuk Dep SayritiĢ              X 

Kalinin Arkisi BoluĢ     X          

Kava Çakti KiliĢ              X 

Köl ÇepiĢ Oyunu        X       

Köl Suyu ĠçürüĢ    X          X 

Gül ÇiĢlep EliĢ Cezası   X      X      

Leveylihanni SövüĢ     X      X    

Mak-mak Oyunu     X    X      

Monek (Çöçüre) 

TügüĢ 

 X   X X  X   X   X 

Muzdek Kariz Süyige 

KanduruĢ 

 X             

Müziksiz Ussul OynaĢ     X X X        

MöĢük Ġle Ġtnin 

TaliĢiĢi 

   X  X  X       

Meve YegüzüĢ    X  X    X     

Nan YekiĢ          X     
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Nan YegizüĢ Oyunu        X       

Hamildar BoluĢ 

Oyunu 

   X X X  X       

Her Hil Canivarlarni 

DoraĢ 

 X X    X X   X   X 

Here ÇakturuĢ      X         

Helep YegizüĢ     X          

Otun YeriĢ (Palta 

Kötek) Oyunu 

 X   X     X    X 

Oğri Aldi Cezası     X X         

Un TartiĢ     X X  X       

Öpke KoyuĢ     X         X 

Üçke ÇakturuĢ           X    

EĢekke Tetür 

MindürüĢ 

 X       X     X 

Ġkki Hotun Elip BeriĢ  X X  X X X X X X X   X 

Ġkki KiĢinin Gep 

TaliĢiĢi 

    X          

Ġmtihan Oyunu     X          

Yar EtiĢ         X       

Yalgan Gep KiliĢ 

Cezası 

     X         

Yette Halal, Yette 

Haramni DoraĢ 

    X X  X       

Yer TüzleĢ           X    

Yultuz SanaĢ     X     X    X 
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Yüzige Küye Sürkep 

Sazayi KiliĢ 

 X     X  X X    X 

Yip EgiriĢ Oyunu      X  X       

At Beygisi          X     

Atlan Oyunu           X    

Tepküç TepiĢ     X   X       

Topuk Oyunu     X          

Tohu SokuĢturuĢ     X   X       

ÇeliĢiĢ     X     X  X  X 

Darvazlik    X X X  X       

Sargaydi (Çakpelek)   X X X   X       

Koçkar SokuĢturuĢ     X   X  X     

Oğlak TartiĢiĢ   X       X X X X  

Ġlengüç UçuĢ   X  X    X      

 



 

 

 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

MEġREPLERĠN ĠCRASINDA UYGUR MAKAMLARI VE SÖZLÜ 

ÜRÜNLER 

5.1. Makam Kavramı 

Uygur müziğinin geliĢiminin, Uygur ussul (halk dansı) sanatının geliĢimi ile paralel 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu iki sanat, tarihî süreçte birbirini etkileyip ussul 

icrası için gereken türlü ritimler, Uygur müziğinin zenginleĢmesine vesile olmuĢtur. 

Yine bu ritimlerin seslendirilmesine duyulan ihtiyaç, aynı zamanda Uygur müzik 

aletlerini çeĢitlendirmiĢ ve zenginleĢtirmiĢtir. Birbirinden ayrı düĢünülemeyen ussul, 

müzik ve müzik aletleri ise makam sanatında bütünleĢerek Uygur on iki makamını 

meydana getirmiĢtir. Uygur Türklerinin yaĢadığı her bölgede icra edilen musikî 

ürünleri, zamanla coğrafî bölgelere göre çeĢitlenmiĢ ve daha da zenginleĢmiĢtir. Bu 

zenginlik, on iki makamın icra edildiği bölgeye göre çeĢitlenmesine sebep olmuĢtur 

(Hebibulla, 2000: 436).  

 

Uygur Türkçesinde “mukam” olarak telaffuz edilen “makam” sözcüğü, Arapça 

kökenli olup “yer”, “mevki”, “derece” anlamlarının yanı sıra “müzikte 

sistemleĢtirilmiĢ bütün bir müzik eserini” ifade etmektedir (Ġnayet, 2007: 366). 

Kelimenin kökeni ile ilgili bir diğer görüĢ ise eski Tohar (Kuça) dilindeki 

“meqevme” kelimesinden geldiği ve Uygur Türkçesindeki Çong nağme “büyük 

nağme” anlamında olduğudur (Ġmin, 1981: 1-2; Rahman, 1996: 191). Uygur Türkleri 

arasındaki “makam” “belirli düzen ve kurallar içerisinde sistemleĢtirilmiĢ büyük 

hacimli müzik eserleri” için kullanılır. 
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5.2. Uygur On Ġki Makamı 

Uygur on iki makamının kendine özgü terminolojisi bulunup terimlerin büyük bir 

kısmı Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden oluĢmaktadır (Ġnayet, 2007: 366). 

Uygur on iki makamının ortaya çıkıĢını belirli bir tarihe dayandırmak mümkün 

olmayıp tarihi süreç içerisinde Uygur Türklerinin sosyal yaĢamının bir ürünü 

olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Uygur on iki makamının günümüze 

ulaĢmasında Ebu Said Han‟ın oğlu AbdureĢit Han‟ın hamiliğinin ve Ģâir Kidir Han 

ve Amannisa Han‟ın rolü büyüktür. On iki makamı derleyen makamĢinas Turdi 

Ahun‟dur
23

 (Rahman, 1996: 191-192). Uygur folklorunda önemli bir yer teĢkil eden 

makam sanatı, 2005 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi‟ne 

dâhil edilmiĢtir (Davut ve Abliz, 2015: 126).  

 

Uygur makamlarının nağme sayısı ve icra etmek için gereken süre (UdmuĢ, 2015: 

128) Ģu Ģekildedir:  

 

Tablo 4. Uygur Makamlarının Nağme Sayısı ve Ġcra Süresi 

 

Uygur makamlarına neden “on iki makam” dendiği hususunda değiĢik tartıĢmalar 

bulunmaktadır. Mesela, Uygur bilim adamı AbduĢükür Muhammed Emin, “on iki 

makam” terimindeki “on iki” sayısının astronomideki “on iki burç”a dayandığı 

fikrini kabul etmezken, folklorist Abdukerim Rahman söz konusu görüĢü 

desteklemektedir (Gerçek, 2013: 74). Ona göre, buradaki “on iki”, uzun tarihi süreçte 

formel nitelik kazanmıĢ sayıdır. Çünkü Uygur on iki makamı sadece “on iki” ile 

sınırlı değildir. Makamlar geçmiĢte zaman zaman çoğalma ve azalma sürecinden 

                                                 
23

 Turdi Ahun hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Mukam Ustazi Turdi Ahun Aka, haz. Cungo Uygur 

Klassik Edebiyati ve Mukam Ġlmiy Cemiyiti, Urumçi: ġincan YaĢlar Ösmürler NeĢriyati, 2012. 

 

Makam Adı 

 

Nağme 

Sayısı 

 

Gereken Süre 

 

Açıklama 

Uygur On Ġki Makamı 360 24 saat  

Dolan Makamı 45 1 saat 9 siyrilma, çüĢürge, merğul 

Turfan Makamı 66 10 saat  

Kumul Makamı 258 10 saat  

Toplam 729 45 saat  
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geçmiĢtir. Ama Uygur Türkleri makam sayısının azalmasına veya çoğalmasına 

bakılmaksızın onu formel sayı olan “on iki” ile ifade etmiĢlerdir. “Kumul on iki 

makamı”, “Ġli on iki makamı”, “Dolan on iki makamı” terimlerindeki “on iki” de 

formel sayıdan baĢka bir Ģey değildir. Bunların dıĢında da dünyada melodiler on 

ikiye bölünmektedir. Dolayısıyla Uygur makamlarının on ikiye bölünmesi de böyle 

bir kurala dayandırılabilir. AnlaĢıldığı gibi Uygur bilim adamları arasında “on iki” 

sayısıyla ilgili henüz kesin ve net bir anlaĢma sağlanmıĢ değildir (Ġnayet, 2007: 366). 

5.3. Uygur On Ġki Makamının Adları ve Özellikleri  

Uygur On iki makamı
24

 ve özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

 

5.3.1. Rak Makamı 

Makamın asıl adı “rahavî”dir. Rak makamı, yirmi üç nağmeden oluĢmaktadır. Bu 

makamın Ģafak söküp güneĢ yükselene kadar olan zaman diliminde icra edildiği 

bilinmektedir.
25

  

 

5.3.2. Çebbayat Makamı 

Bu makamın eski adı “hüseynî” olup yirmi üç nağme ve iki yüz elli bir mısralı güfte 

ihtiva etmektedir. Çoñ negme (büyük nağme) kısmında on iki ezgi ve yüz otuz yedi 

mısralı güfte, destan kısmında sekiz ezgi ve yetmiĢ altı mısralı güfte, meĢrep 

kısmında üç ezgi ve otuz sekiz mısralı güfte yer almaktadır.
26

 

 

                                                 
24

 Uygur on iki makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Turgan ġavudun, Mukam Hekkide 

Mulahize, haz. On Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Urumçi: ġincan Helk NeĢriyati, 1995; 

Abdureop Teklimakani, Esliy YeziliĢ Bilen Uygur On Ġkki Mukami Tékstliri, Pekin: Milletler 

NeĢriyati, 2005; AbduĢükür Muhemmet Ġmin, Uygur Helk Klassik Muzikisi On Ġkki Mukam 

Hekkide, Pekin: Milletler NeĢriyatı, 1981; AbduĢükür Muhemmet Ġmin, Uygur Mukam Hazinisi, 

Urumçi: ġincan DaĢösi NeĢriyatı, 1997; Cu Ci, Uygur Mukamliri, Çev: Mesud Halid, Urumçi: 

ġincan Helk NeĢriyatı, 2010; Suleyman Ġmin, Uygur On Ġkki Mukami Muzikisinin Kurulmisi 

Hekkide, Urumçi: ġincan Helk NeĢriyati, 1995; Nur Muhammet Sayit, Uygur On Ġkki Mukaminin 

Melodiye Alahidiligi, Urumçi: ġincan Helk NeĢriyati, 1995. 
25

 Rak makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “Rak”, 1. Cilt, Haz: On Ġki 

Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: Cungo Kamus 

NeĢriyatı, 1997. 
26

 Çebbayat makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “Çebbayat”, 2. Cilt, 

Haz: On Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: 

Cungo Kamus NeĢriyatı, 1997. 
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5.3.3. MüĢavirek Makamı 

Asıl adı “rast makamı” olan müĢavirek makamında toplam otuz bir nağme ve üç yüz 

altmıĢ üç mısralı güfte bulunmaktadır. Çoñ negme (büyük nağme) kısmında on yedi 

ezgi ve iki yüz on altı mısralı güfte; dört destandan oluĢan kısmında sekiz ezgi ve 

seksen dört mısralı güfte, altı meĢrepten oluĢan kısmında altı ezgi ve altmıĢ üç 

mısralı güfte yer almaktadır.
27

 

5.3.4. Çehargah Makamı 

“Çarıgah”, “çargâh”, seklinde de telaffuz edilen bu makamın asıl adı “hicaz”dır. 

Gece yarısında icra edildiği bilinen çehargah makamı, on sekiz nağmeden 

oluĢmaktadır.
28

 

 

5.3.5. Pencigah Makamı 

Makamın eski adı “büzürg”dür. “Büzürg” sözcüğü “büyük”, “ulu” anlamındadır. 

Pencigah makamında toplam yirmi beĢ nağme ve iki yüz kırk mısralı güfte 

bulunmaktadır. Çoñ negme (büyük nağme) kısmında yüz yetmiĢ dört mısralı güfte, 

üç destandan oluĢan kısmında altı ezgi ve yirmi dört mısralı güfte, beĢ meĢrepten 

oluĢan kısmında beĢ ezgi ve kırk iki mısralı güfte yer almaktadır.
29

 

 

5.3.6. Özhal Makamı 

“Uzhal”, “öz hal” seklinde de telaffuz edilen bu makamın eski adının “köçek 

makamı” olduğu ifade edilse de, kaynaklarda “köçek” sözcüğünün kökeniyle ilgili 

bir açıklama bulunmamaktadır. Özhal makamı yirmi dokuz nağmeden 

oluĢmaktadır.
30

 

 

                                                 
27

 MüĢavirek makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “MüĢavirek”, 3. Cilt, 

Haz: On Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: 

Cungo Kamus NeĢriyatı, 1997; Abdureop Teklimekani, Uygur MüĢavirek Makaminin Téksti Üstide 

Tetkikat, Kumul Edebiyatı, Sayı 2, 2009, 41-50. 
28

 Çehergah makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “Çehargah”, 4. Cilt, 

Haz: On Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: 

Cungo Kamus NeĢriyatı, 1997. 
29

 Pencigah makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “Pencigah”, 5. Cilt, 

Haz: On Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: 

Cungo Kamus NeĢriyatı, 1997. 
30

 Özhal makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “Özhal”, 6. Cilt, Haz: On 

Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: Cungo Kamus 

NeĢriyatı, 1997. 
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5.3.7. Acem Makamı 

Bu makamın adı Anadolu sahasında “acemaĢiran” olarak bilinmektedir. Acem 

makamı on yedi nağmeden oluĢmaktadır.
31

 

 

5.3.8. UĢĢak Makamı 

UĢĢak makamı yirmi üç nağmeden oluĢmaktadır. Çoñ negme (büyük nağme) 

kısmında on dört ezgi ve doksan mısralı güfte; üç destandan oluĢan kısmında altı ezgi 

ve elli mısralı güfte; üç meĢrepten oluĢan kısmından üç ezgi ve kırk altı mısralı güfte 

yer almaktadır.
32

 

 

5.3.9. Bayat Makamı 

Bu makam Anadolu sahasında “bayati” olarak bilinmektedir. Bayat makamı on 

dokuz nağmeden oluĢmuĢtur.
33

 

 

5.3.10. Neva Makamı 

Neva makamında toplam yirmi nağme ve iki yüz dokuz mısralı güfte bulunmaktadır. 

Çoñ negme (büyük nağme) kısmında on ezgi ve yüz mısralı güfte, üç destandan 

oluĢan kısmında altı ezgi ve elli altı mısralı güfte, iki meĢrepten ibaret kısmında iki 

ezgi ve kırk dört mısralı güfte yer almaktadır.
34

 

 

5.3.11. Segâh Makamı 

Segâh makamında altı nağme ve yetmiĢ iki mısralı güfte bulunmaktadır.
35

 

 

                                                 
31

 Acem makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “Acem”, 7. Cilt, Haz: On 

Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: Cungo Kamus 

NeĢriyatı, 1997. 
32

 UĢĢak makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “UĢĢak”, 8. Cilt, Haz: On 

Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: Cungo Kamus 

NeĢriyatı, 1997. 
33

 Bayat makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “Bayat”, 9. Cilt, Haz: On 

Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: Cungo Kamus 

NeĢriyatı, 1997. 
34

 Neva makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “Neva”, 10. Cilt, Haz: On 

Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: Cungo Kamus 

NeĢriyatı, 1997. 
35

 Segâh makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “Rak”, 11. Cilt, Haz: On 

Ġki Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: Cungo Kamus 

NeĢriyatı, 1997. 
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5.3.12. Irak Makamı 

Irak makamında toplam sekiz nağme ve yüz iki mısralı güfte bulunmaktadır. Çoñ 

negme (büyük nağme) kısmında beĢ ezgi ve yetmiĢ altı mısralı güfte, üç meĢrepten 

oluĢan kısmında üç ezgi ve yirmi altı mısralı güfte yer almaktadır
36

 (Ġnayet, 2007: 

366-370). 

 

On iki makam, Uygur Türklerinin yaĢadığı her bölgede yaygın olarak bilinmektedir. 

Uygur makam sanatı Ģarkı, ussul ve müzik gibi birçok sanat ile iç içe olup genelde 

“on iki makam”, özelde “Dolan makamı”, “Kumul makamı” ve “Turfan makamı” 

gibi makamları kapsamaktadır (Davut ve Abliz, 2015: 126; Taxitiemuer, 2009: 20). 

Makam metinleri, halk edebiyatı ve klasik edebiyat olmak üzere iki kaynaktan 

beslenmektedir (Gopur, 2004: 39). On iki makam içerisinde yer alan her makam, çoñ 

nagme (büyük nağme), dastan (destan) ve meĢrep olmak üzere üç bölüme ayrılır. 

Çoñ nağme (büyük nağme), lirik Ģarkı, ezgi ve ussul güftelerinden oluĢur. Dastan 

(destan) daha çok epik olay örgüsüne sahip güfteleri kapsar. (Davut ve Abliz, 2015: 

127). Her Ģarkıdan sonra bir mergul gelir. “Mergul” terimi Arapçadır. Makam 

müziğinde bir ezgiden diğer ezgiye geçerken çalınan geçiĢ melodisidir ve güftesiz 

çalınır. MeĢrep hareketli ussul ve Ģarkı güftelerinden oluĢup üç-altı Ģarkı ihtiva 

etmektedir. Bu kısımda yer alan Ģarkılar, genellikle, ussul icrasında kullanılan 

hareketli Ģarkılardır. Yine “çoñ nağme” kendi içerisinde “teze”, “selike”, “tekit”, 

“nushe”, “cula”, “senem” ve “peĢru” kısımlarına ayrılmaktadır. “Teze” terimiyle 

karmaĢık melodiler ifade edilmiĢ olup, bu melodiyle Ģairlerin gazelleri okunmaktadır. 

“Selike” teriminin kökeni Arapça olup “kabiliyet, tarz, üslup” anlamlarını ifade 

etmektedir. “Selike” kendi içerisinde “çoñ selike (büyük selike)”, “kiçik selike 

(küçük selike)” diye ikiye ayrılır. Bu ikisinin ritmi farklı olup, “çoñ selike” ile halk 

Ģiirleri, “kiçik selike” ile Ģâirlerin gazelleri okunmaktadır. “Tekit” selikeyi destana 

bağlayan geçiĢ melodisidir. “Nushe”, “cula”, “senem” ve “peĢru” da çoñ nağme 

içindeki değiĢik melodilerdir (UdmuĢ, 2008: 30). 

 

                                                 
36

 Irak makamı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur On Ġki Mukamı, “Irak”, 12. Cilt, Haz: On Ġki 

Mukam Tetkikat Ġlmiy Cemiyiti, Uygur Klassik Edebiyat Tetkikat Cemiyiti, Pekin: Cungo Kamus 

NeĢriyatı, 1997. 
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Uygur makamları, Uygur meĢreplerinin vazgeçilmez unsurları arasındadır. Nitekim 

makamsız meĢrep icra edilmeyip her meĢrepte makam veya makama ait unsurlar 

bulunmaktadır. Uygur meĢreplerinde makam icrası, makamcının ihtiyarına göre 

değiĢiklik gösterir. Her makamcı aynı zamanda iyi bir okuyucu ve ussulcüdür (Davut 

ve Abliz, 2015: 133). 

 

5.4. Ġcra Bölgeleri Bağlamında Uygur Makamları 

On iki makam, icra edildiği meĢrep bölgelerine göre değiĢiklik gösterir. Örneğin Ġli 

bölgesinde icra edilen on iki makamın her bir makamında mukaddime, destan ve 

meĢrep bölümleri bulunup çoñ nağme (büyük nağme) kısmı sadece “meĢrep” 

güftelerinden oluĢurken KaĢgar, Yarkent ve Hoten gibi bölgelerde çoñ nağme (büyük 

nağme); “cula”, “senem”, “çon selike” ve “meĢrep” kısımlarından oluĢmaktadır 

(Davut ve Abliz, 2015: 127). 

 

Kumul, Turfan ve Dolan makamları icra edildikleri bölgelerin adı ile anılırlar. 

Bölgeler bağlamında icra edilen makamlar ve özellikleri Ģu Ģekildedir:  

 

5.4.1. Dolan Makamı 

KaĢgarın Mekit, MaralbaĢı, Yarkent, Kagilik, Poskam ve Yopurga nahiyelerinde, 

Aksu‟nun Aksu Ģehri, Onsu ve Avat nahiyelerinde yaygın olarak icra edilmektedir ve 

“zil (baĢ) bayavan makamı, özhal bayavan makamı, çöl (rak) bayavan makamı, öten 

(müĢavirek) bayavan makamı, bom bayavan makamı, cula makamı, sim bayavan 

makamı, dugamet bayavan makamı ve hodek bayavan makamı” olmak üzere dokuz 

parçadan oluĢmaktadır (Davut ve Abliz, 2015: 129). 
37

 

 

Dolan makamının her bir makamı, baĢta mukaddime olmak üzere “çekitme, senem, 

selike ve siyrilma” bölümlerinden oluĢup Dolan bölgesine özgü rebap, kıl gircek, 

kalun ve tef ile icra edilmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 130). 

 

Dolan meĢrepleri, Dolan makamlarının icrası ile baĢlar. Bu kısımda ussul oynanmaz. 

Makamın mukaddime kısmının ardından “çekitme” bölümü baĢlar. Bu sırada 

                                                 
37

 Dolan makamları hakkında detaylı bilgi için bk. Muhemmet Osman, Dolan MeĢrep-Mukamliri, I, 

II, Urumçi: ġincan Helk NeĢriyatı, 1995. 
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ussulculer çiftler halinde meĢrep meydanına çıkar. “Senem” bölümünde nahĢa ve 

ussul icrası devam eder. “Selike” kısmında coĢku artar ve toplu halde ussul oynanır. 

“Siyrilma” ise en hareketli bölümdür. Bu bölümlerin ardından yeni bir makama 

baĢlanır (Davut ve Abliz, 2015: 131). 

 

Dolan makam metinleri, bulundukları bölgedeki halk koĢaklarından oluĢur. Dili sade 

olup tematik yönden Dolan Uygurlarının sosyo-kültürel yaĢamını yansıtır. Her bir 

bölümün teması belli olmak kaydıyla makam metinlerinin sabit bir formu yoktur ve 

her makamcının icrasına göre farklılık gösterir. Örneğin; mukaddime bölümünde 

genellikle ölüm ve yalnızlık temalı koĢaklar yer alır. 

 

Bala destide vay ervah,   Evlat elinde vay hayal, 

Uniñ halini vay kördüm.   Onun halini vay gördüm. 

Yétiptu daq söñek bolup,   Kuru kemik gibi olmuĢ, 

Uniñ mazarini kördüm.   Onun mezarını gördüm. 

(BaĢ bayavan mukaddimesinden) 

   

Ölüm kelse buraderler,   Ölüm gelse biraderler, 

Uniñdin qaçqili bolmas.   Ondan kaçan olmaz. 

Savabliq qilmasa insan,   Sevap iĢlemese insan, 

BéhiĢni tapqili bolmas   Cenneti bulan olmaz. 

 (Çöl bayavan mukaddimesinden) (Osman, 1995: 103)  

 

Çekitme bölümünde daha çok günlük yaĢamın konu edildiği koĢaklar yer alır. 

Yar dep men ada boldum,   Yar diye ben oldum, 

Ġemġe muptila boldum,   Gama müptela oldum, 

Bir körüp camaliñni,    Bir görüp cemalini, 

AĢiq biqarar boldum.    ÂĢık bikarar oldum. 

 

Kakkuk baliliri uçti,    Guguk kuĢunun yavruları uçtu, 

Kökligen derexlerge,    YeĢermiĢ ağaçlara, 

Bizniñ yarniñ iĢqida,    Bizim yârin aĢkında, 

Ot ketti yüreklerge    AteĢ düĢtü yüreklere 
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 (Osman, 1995: 149). 

 

5.4.2. Turfan Makamı 

Genel olarak Turfan vilayetinin Turfan Ģehri, Toksun ve Piçan nahiyelerinde yaygın 

olmakla birlikte; rak makamı, çebiyat makamı, muĢavirek makamı, çargah makamı, 

pencigah makamı, uĢak makamı, naca makamı, saba makamı, Irak makamı, bayat 

makamı ve Dolan makamı olmak üzere on bir parçadan oluĢmaktadır (Davut ve 

Abliz, 2015: 132). 

 

Her bir makam “mukaddime, çekitme, baĢ çekit, yalan çekit, cula, senem, selike ve 

çüĢürge” kısımlarını ihtiva eder. Bu makamlar, meĢreplerde icra edilen ussullere 

uygun olacak Ģekilde, bütünüyle ya da bir bölümüyle icra edilir. Turfan makamları 

da tıpkı Dolan makamları gibi yerel farklılıklar gösterir. Örneğin, Turfan 

makamlarına, baĢtan sona davul zurna eĢlik eder. Turfan makam metinleri klasik 

Ģiirlerden ve bölgenin halk koĢaklarından oluĢur (Davut ve Abliz, 2015: 132). 

 

5.4.3. Kumul Makamı 

ġincan‟ın doğusunda yer alan Kumul Ģehri ve Aratürk nahiyesinde yaygın olarak icra 

edilmektedir. Çoñ dur (yürdüm alem) makamı, ulug dur (hay hay ölen)  makamı, 

mustehzad (yalguz toyun) makamı, çargah makamı, hupti makamı, çebbiyat 

(canikem) makamı, muĢavirek (derdinge dava) makamı, özhal (derdiliva) makamı, 

dugah (kiçik derdin yaman) makamı, dolan muĢavirek makamı, ırak (çong derdin 

yaman) makamı ve rak (sayran bulbulum) makamı olmak üzere on iki parçadan 

oluĢur
38

. Her makam mukaddime ile baĢlayıp on-yirmi bir Ģarkının güftesi ile devam 

eder. Kumul makamları toplam iki yüz elli sekiz güfte ihtiva edip Kumul ve Aratürk 

bölgesinde çeĢitli varyantları bulunur (Davut ve Abliz, 2015: 133; Ġsmail, 2008: 50; 

Esratura, 2009: 41-45). Uygur makam metinlerini yapısı ve muhtevası bağlamında 

(UdmuĢ, 2008: 30) Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür: 

 

                                                 
38

 Kumul makamları hakkında detaylı bilgi için bk. Kumul, Editör: Ayup Kurban, Urumçi: ġincan 

Helk NeĢriyatı, 1993; Eli Ġsmail, Kumul Nezimliri, Urumçi: ġincan Helk NeĢriyatı, 1991; Abduleziz 

Ġsmail, Kumul Mukamlirinin Alahidiligi Hekkide, Kumul Edebiyatı, Sayı 3, 2008; Yüsüp Ehmed, 

Kumul 12 Mukaminin Tetkikat ve Terekkiyeti Toğrisida, Kumul Edebiyatı, Sayı 2, 2007, 55-58; 

Wusiman Tuerde, Kumul On Ġki Makamı Üzerine Bir Ġnceleme, NevĢehir Hacı BektaĢ Veli 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, NevĢehir: 2016. 
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Tablo 5. Uygur Makam Metinlerinin Yapı ve Muhteva Özellikleri 

 

Makam Adı Klasik ġiirler Halk ġiirleri Toplam Açıklama 

Uygur On Ġki 

Makamı 

280 Gazel, 

162 Mısra ġiir 

518 Mısra 2482 Turdi Ahun 

Nüshası 

Dolan Makamı - 466 Mısra 466 - 

Turfan 

Makamı 

201 Mısra 1917 Mısra 2118 - 

Kumul 

Makamı 

- 3780 Mısra 3780 - 

Toplam  6681 8846 1990‟lı yıllardan 

sonra 

düzenlenenler 

hariç 

 

5.5. Uygur Makamlarında Kullanılan Müzik Aletleri ve Özellikleri 

Uygur Türklerinde birçok müzik aleti bulunup tarihî süreç boyunca altmıĢtan fazla 

müzik aleti çeĢidinin Uygurlar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Genel hatlarıyla 

dört gruba ayrılan Uygur müzik aletlerinin üflemeliler grubunda ney, baliman, sunay; 

yaylılar grubunda satar, gircek (Dolan kıl girceği, Kumul girceği), huĢtar telliler 

grubunda dutar, rebap (KaĢgar rebapı, koyçi rebapı, Dolan rebapı), tambur, kalun 

vurmalılar grubunda tef, nagra (davul), taĢ, safayi, taĢ, koĢuk bulunur (Habibulla, 

2000: 438; Davut ve Abliz, 2015: 149).  

 

Tef, davul, zurna, gircek, dutar, rebap, kalun ve tambur, Uygurlar tarafından en çok 

kullanılan müzik aletlerinden olup yirmi kadarı meĢreplerde kullanılmaktadır. 

MeĢreplerde kullanılan müzik aletlerinde herhangi bir sınırlama bulunmayıp bazı 

meĢreplerde, asıl olan bir müzik aletine diğer çalgılar eĢlik etmektedir. Örneğin 

Kelpin baravet meĢreplerinde asıl çalgı teftir. Dutar, tambur, rebap ve satar gibi 

çalgılar tefe eĢlik etmektedir. Nitekim bu çalgılar Kelpin baravet meĢreplerinde yakın 

dönemlerde kullanılmaya baĢlamıĢtır (Davut ve Abliz, 2015: 148-149).  

 

MeĢreplerde, müzik aletlerinin kullanımı bölgelere göre değiĢiklik göstermektedir. 

Buna sebep meĢreplerde icra edilen nahĢalara uygun müzik aletinin kullanılmasının 

gerekliliği ve meĢrebin büyüklüğü ve katılımcı sayısına uygun nitelikte müzik aleti 

seçimidir (Davut ve Abliz, 2015: 150).  
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Uygur meĢreplerinde kullanılan müzik aletleri ve özellikleri meĢreplerde kullanıldığı 

bölgelere göre aĢağıda değerlendirilmiĢtir: 

 

Tablo 6. Uygur MeĢreplerinde Kullanılan Müzik Aletleri ve Özellikleri 

 

Kullanıldığı Bölge Çalgılar 

Yaylı Telli Vurmalı Üflemeli 

Kumul Kumul 

Girceği 

   

Kumul Rebabı, Çan 

Tef, Nağra Sunay 

Turfan Satar, Gircek  Tambur, Dutar  

Tef,  

Nağra, Sapayi 

Sunay 

Ġli Ġskiripka Tambur, Dutar Tef  

Kuça Satar Tambur, Dutar Tef  

Kelpin Satar Tambur, Dutar, Rebap Tef,  

Nağra, TaĢ, KoĢuk 

 

AtuĢ Satar, Gircek  Dutar,  

Tambur, Rebap, Çan, 

Kalun 

Tef,  

Nağra, Sapayi, TaĢ, 

KoĢuk 

Sunay, 

Ney 

KaĢgar 

 

Satar, Gircek Kalun, 

 Çan, Rebap, Tambur, 

Dutar 

Tef Ney 

Yarkent Gircek Rebap,  

Tambur, Dutar 

Tef Ney 

Kaçun Gircek Rebap,  

Tambur, Dutar 

Tef, Dumbak Ney, 

Sunay 

Mekit, MaralbaĢı, 

Avat 

Dolan 

Girceği 

Kalun, 

 Dolan Rebabı 

Tef,  

Nağme Tefi 

 

Hoten Satar Kalun,  

Tambur, Koyçı Rebabı 

Tef Baliman 

 

5.5.1. Yaylı Müzik Aletleri 

5.5.1.1. Satar 

Genellikle erik ve dut ağacından yapılan satarın uzunluğu 140 cm. olup arĢe ile 

çalınmaktadır. Üç gruba ayrılan on üç teli olup on sekiz perdelidir. Makam icrasında 

önemli yer tutup genellikle makam mukaddimeleri satar ile çalınmaktadır (Yarkendi, 

2007: 131-132).    
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5.5.1.2. Gircek 

Kumul ve Dolan girceği olmak üzere iki türü bulunan bu müzik aleti, kullanıldığı 

bölgeye göre farklılıklar göstermektedir (Davut ve Abliz, 2015: 152). 

 

Kumul Girceği: Daha çok dut ve kavak ağacından yapılan yaylı bir çalgı olan Kumul 

girceğinin teknesi silindir Ģeklindedir ve oyulan kısmı yılan veya keçi derisi ile 

kaplıdır (Arslan ve Öger, 2008: 15). Ġki ana teli olup bu teller ipek veya çeliktendir 

(misina da olabilir). Ayrıca altı veya yedi kadar rezonans teli bulunabilir. Büyük ve 

küçük ebatları bulunan ve Kumul makamlarının icrasında kullanılan Kumul 

girceğinin kendine özgü bir çalma metodu olup sesinin yüksekliği 

ayarlanabilmektedir (Karabulut, 1990b: 34).  

 

Dolan Girceği: Genellikle dut ağacından yapılan Dolan girceğinin teknesi daire 

Ģeklindedir ve yılan veya keçi derisi ile kaplanır. ArĢe ile çalınan bu girceğin iki ana 

teli olup on kadar rezonans teli bulunabilir. Uzunluğu 80 cm. olup daha çok Tarım 

bölgesinde ve Dolanlar tarafından sıklıkla kullanıldığı için bu adı almıĢtır (Yarkendi, 

2007: 139-140; Osman, 1995: 174-176; Muhemmet, 2009: 268-271). 

    

5.5.1.3. KuĢtar 

KuĢtar, sapının üzerine iĢlenmiĢ olan bülbül figüründen dolayı bu adı (kuĢ-tar) almıĢ 

olup günümüzde “huĢtar” Ģeklinde adlandırılmaktadır. ġekli kemana benzeyip boyu 

50 cm. civarındadır. KuĢtarın eski Ģekli on bir telli olup günümüzde dört asıl tel ve 

yedi rezonans teli bulunmaktadır. Ses yüksekliği ve niteliğine göre değiĢik Ģekilleri 

mevcuttur (Yarkendi, 2007: 155-163).  

 

5.5.1.4. Ziltar 

Otuz beĢ teli bulunan ziltar, satar, rebap kalun ve gitar gibi çalgı aletlerinin yerine de 

kullanılmaktadır. Sesi ince olup diğer müzik aletleriyle birlikte ya da tek baĢına 

çalınmaktadır (UdmuĢ, 2008: 32). 
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5.5.2. Telli Müzik Aletleri 

5.5.2.1. Rebap 

Uygur Türklerinin kullandığı müzik aletleri içerisinde en yaygın olanı rebaptır. 

KaĢgar rebabı, Dolan rebabı ve Koyçi rebabı gibi çeĢitleri bulunmaktadır. Eskiden 

genellikle dört telli olarak kullanılan mızraplı çalgılardan olan rebap
39

 günümüzde 

altı veya yedi telli ve 90 cm. uzunluğunda bir müzik aletidir (Davut ve Abliz, 2015: 

151; Arslan ve Öger, 2008: 15).  

 

Kaşgar Rebabı: Oyma rebap olarak da adlandırılan KaĢgar rebabı, erik, çınar ve 

ceviz ağacından yapılmakla birlikte yılan derisiyle kaplanmıĢ olup 90 cm. uzunlukta 

ve ortalama yirmi perdelidir. Eskiden üç telli olarak kullanılan bu rebap günümüzde 

yedi tellidir  (Davut ve Abliz, 2015: 151; Yarkendi, 2007: 71-72). 

 

Dolan Rebabı: Daha çok Dolanlılar tarafından kullanıldığı için bu adı alan Dolan 

rebabının perdeli ve perdesiz olmak üzere değiĢik yapıları bulunmaktadır. Bununla 

birlikte bu rebap da yapıldığı bölgeye göre değiĢiklik göstermektedir. ġöyle ki 

MaralbaĢı bölgesinde yapılan rebap ile Avat bölgesinde yapılan rebap birbirinden 

farklıdır. Dolan rebabı, genellikle dut ağacından olup üzerine deri geçirilmiĢtir 

(Osman, 1995: 172-174; Karabulut, 1991a: 36). Genellikle on beĢ ila on dokuz telli 

ve perdesiz (Arslan ve Öger, 2008: 15) olarak kullanılan Dolan rebabının eĢik 

kısmında iki ana tel bulunmaktadır ve ağaçtan yapılmıĢ sap kısmında on iki adet 

rezonans teli mevcuttur (Karabulut, 1991a: 36; Muhehemmet, 2009: 263-266).  

 

Koyçi Rebabı: Hoten civarında yaygın olup daha çok dağlık bölgelerdeki 

meĢreplerde ve çobanlar tarafından kullanılır (Arslan ve Öger, 2008: 15). Dut veya 

ceviz ağacından yapılıp keçi derisiyle kaplanan koyçi rebabının en belirgin özelliği 

perdesiz olmasıdır (Davut ve Abliz, 2015: 152 ).  

 

                                                 
39

 Uygur Türkleri tarihindeki önemli rebap icracıları için bk. Kelbinur Micit, Uygur Enenivi Çalgu 

Esvabi Revab Toğrisida Mulahize, Hoten Pedegogika Universiteti Ġlmiy Jurnili, Sayı 3, 2005, 83-

85.  
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5.5.2.2. Tambur 

Ġli ve Aksu bölgelerinde yaygın olarak kullanılan tambur, 140 cm. uzunluğunda olup 

genellikle dut ağacından yapılmaktadır. MeĢreplerde yalnız olarak ya da diğer müzik 

aletleri eĢliğinde icra edilen tamburun makam icrasında önemi büyüktür. Mızrapla 

çalınmakla birlikte özelliği sapının uzun ve sesinin buğulu olmasıdır. BeĢ telli olup 

altta ve ortada iki, üstte bir metal teli bulunmaktadır. Perde sayısı otuz olup kemiktir 

ve ses yüksekliği üç oktava kadar çıkmaktadır (Yarkendi, 2007: 89-90).  

 

5.5.2.3. Dutar 

Dutar, mızrap kullanılmaksızın parmakla çalınan bir çalgı olup ilk Ģeklinden 

günümüze iki tellidir. Düğün ve eğlencelerin baĢlıca çalgısı olan dutar, bazen tef 

eĢliğinde çalınmaktadır. Fazla sesi çıkmadığından kalabalık yerlerde (açık havalarda) 

kullanılması uygun değildir. Dutar,  dut, kestane, ceviz ve kayısı ağacından yapılsa 

da genellikle dut ağacı tercih edilmektedir.  Gövdesi (dıĢ yüzeyi) genellikle söğüt 

ağacından kaplanır ve üzeri iĢlenir. Boy olarak büyük ve küçük olmak üzere ikiye 

ayrılır. Büyüğün uzunluğu 125 cm. civarındadır. Sapının üzerinde on yedi perde 

bulunur. Küçüğün uzunluğu ise 110 cm. civarında olup on dört perdelidir (Karabulut, 

1990c: 52). 

  

5.5.2.4. Diltar  

Diltar, Uygurların son dönemlerde kullanmaya baĢladığı telli bir müzik aletidir. Satar 

ve tambura benzer bir yapısı olup hem keman Ģeklinde arĢe ile hem de çekerek 

çalınabilir. Altı kısmı ve sapı eĢit bir Ģekilde tasarlanmıĢtır (Litip ve Tursun, 2012: 

34). 

 

5.5.2.5. Çan 

Ussul müziklerinin icrasında önemli bir yeri olan çanın çeĢitli Ģekilleri 

bulunmaktadır.  Her iki el ile tutulan iki çubuğun, benzer tınıdaki üç dört tele 

vurulması vasıtasıyla çalınmaktadır (Yarkendi, 2007: 123-124). Dut ağacından 

yapılan çanın altmıĢ-yetmiĢ teli olup ses bu tellere bambu çubuk ile vurulmak 

suretiyle çıkartılır. Ayrıca çubuğun ucunda yünden ya da plastikten yapılmıĢ bir 
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iĢleme bulunur ve yüksek sesle, ahenkli bir Ģekilde çalınır (Litip ve Tursun, 2012: 

33). 

 

5.5.2.6. Dud 

Eski Uygur müzik aletlerinden biri olup Ģekli gitara benzeyen dud, sekiz telden 

oluĢmaktadır (Litip ve Tursun, 2012: 31). 

 

5.5.2.7. Barbit 

Barbitin üst yüzünde bir delik olup otuz perdesi ve dört teli vardır. Parmaklarla 

çekilerek çalınmaktadır (Litip ve Tursun, 2012: 33). 

 

5.5.3. Vurmalı Müzik Aletleri 

5.5.3.1. Dumbak 

Eskiden kurumuĢ ağaç gövdelerinin oyulup üzerine deri geçirilmesi suretiyle yapılan 

ve el ile çalınan dumbakın zaman içerisinde çeĢitli Ģekilleri oluĢmuĢ olup farklı 

çubuk ve tokmaklarla çalınmaktadır. Daire Ģeklindeki dumbakın çapı, ortalama 40-50 

cm. olup zengin ve yüksek sesi ile diğer müzik aletlerine ritim sağlamakta ve 

meĢreplerde sıklıkla kullanılmaktadır (Yarkendi, 2007: 164-165).  

 

5.5.3.2. Nağra 

Nağra, dumbak türünden vurmalı bir çalgı olup zaman içerisinde ağaç, demir ve 

bakırdan yapılmaya baĢlanmıĢtır. Nağranın üst kısmı geniĢ, alt kısmı dar ve yuvarlak 

Ģekildedir. GeniĢ yüzü eĢek veya sığır derisi ile kaplıdır. Büyük, orta ve küçük olmak 

üzere çeĢitli Ģekilleri mevcut olup tümü çubuk ve tokmakla çalınmaktadır. Kalabalık 

tören ve merasimlerde nağra, yedili gruplar halinde dumbak ile birlikte 

çalınmaktadır. Ayrıca surnay her zaman nağraya eĢlik eden enstrümanlar arasındadır 

(Yarkendi, 2007: 169-171).  

 

5.5.3.3. Tef 

Tef, ağaç kasnak üzerine gerilmiĢ at veya sığır derisinden yapılan bir ritim çalgısı 

olup kasnağın iç yüzeyinde metal halkalar bulunmakta ve el ile vurulmak suretiyle 
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çalınmaktadır. Bazı klasik ussul ve meĢreplerde sadece tef kullanılmakta olup çeĢitli 

ebatlarda yapılmaktadır. Ayrıca niteliğine göre “nağme tefi” ve “meĢrep tefi” gibi 

türleri bulunmaktadır (Yarkendi, 2007: 173-174). 

 

5.5.3.4. Sapayi 

Bu çalgının yapımında genellikle gürgen kayısı, meĢe gibi sert ağaçlar kullanılıp yan 

yana getirilmiĢ ve birbirine bağlanmıĢ 46 cm. uzunluğundaki iki ağaçtan 

yapılmaktadır. Yan yana getirilen iki çubuğun ortası metaldendir. Bunların üzerine 

yine halka Ģekline getirilmiĢ metal bir bölüm eklenir. Bu kısım, sesin elde edildiği 

yerdir. Alt kısma, küçük metal parçalar eklenir ve omuza vurularak ses elde edilir. 

Sapayi, zaman zaman diğer ritim sazlarıyla birlikte de kullanılmaktadır (Karabulut, 

1991b: 41).  

 

5.5.3.5. KoĢuk 

KoĢuk, arka yüzü birbirine vurularak çalınan iki tahta kaĢık olup üzerinde çeĢitli 

iĢlemeler bulunmaktadır. Genellikle elma ve erik ağacından yapılmaktadır. Her iki 

elde bir çift bulunan kaĢıkların sağ eldekileri birbirlerine; sol eldekileri diz veya 

omza vurulmak suretiyle ritim tutulmaktadır (Yarkendi, 2007: 179; Muhemmet, 

2009: 273). 

 

5.5.3.6. TaĢ 

“Çakçuk” olarak da adlandırılan bu vurmalı çalgı, elips Ģeklinde iki taĢtan ibarettir. 

Her elde bir çifti tutularak parmaklar yardımıyla birbirine vurulmak suretiyle çalınır 

(Yarkendi, 2007: 179; Muhemmet, 2009: 273-274). 

 

5.5.4. Üflemeli Müzik Aletleri 

5.5.4.1. Ney 

Ney, eski dönemlerde hayvanların kemiğinden yapılan iki-üç delikli ve dik veya yan 

tutularak çalınan üflemeli bir çalgıdır. Hunlar döneminde de özellikle çobanlar 

tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Sonraki dönemlerde kamıĢtan yapılmaya 

baĢlanmıĢ ve delik sayısı da sekize çıkarılmıĢtır. Neyin uzunlukları farklı olup 
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kemikten yapılanlar 20 cm. kamıĢtan yapılanlar 40-50 cm. uzunluğundadır (Arslan 

ve Öger, 2008: 14; Yarkendi, 2007: 34-35).  

 

5.5.4.2. Baliman 

Baliman, Türk dünyasında yaygın olarak kullanılan baliman düz tutularak çalınan ve 

üflemeli, ney türünde bir çalgıdır. Daha çok Hoten bölgesinde kullanılmaktadır 

(Arslan ve Öger, 2008: 15). 20 cm. uzunluğundaki erik veya gürgen dalının üst 

kısmının yontularak eğimli hale getirilmesiyle yapılan balimanın ağız kısmına bir 

parça konulup delikleri açılır, önceleri üç-dört delikli olan bu müzik aleti, 

günümüzde sekiz delikli olarak kullanılmaktadır (Karabulut, 1990b: 34; Yarkendi, 

2007: 41).  

 

5.5.4.3. Surnay 

Surnay, eski dönemlerde büyük baĢ hayvanların boynuzundan yapılırken sonraki 

dönemlerde erik ağacı ve bakırdan yapılan üflemeli bir çalgıdır. Surnayın uzunluğu 

43 cm. olup üst kısmında yedi delik, altında da bir delik bulunmaktadır. GeçmiĢte 

daha çok savaĢlarda çalınan bir müzik aletidir. Surnay, günümüzde Uygur 

Türklerinin her türlü bayram, düğün ve meĢreplerinde kullanılmaktadır (Arslan ve 

Öger, 2008: 14; Yarkendi, 2007: 50). 

 

5.5.4.4. Burğa 

Burğa, en eski üflemeli çalgılardan biri olup 20-30 cm. uzunluğundadır ve parmak 

deliği bulunmamaktadır (Rahman ve Muhemmed, 2012: 397). 

 

5.6. MeĢreplerde Ġcra Edilen Sözlü Ürünler 

Uygur meĢreplerinin vazgeçilmez unsurlarından biri de sözlü kültür ürünleri olup 

tıpkı ussuller, oyunlar ve makamlar gibi meĢrep icrasında önemli yer tutmaktadır. 

Nitekim bu ürünler; meĢreplerde coĢkuyu artırma, müzisyenlerin dinlenmesini 

sağlama, estetik zevk verme ve eğitici rol üstlenme gibi iĢlevlere sahip olup en çok 

tercih edilen sözlü kültür ürünleri; destanlar, koĢaklar, beyitler, fıkralar, latifeler, 

bilmeceler ve çeĢitli söz oyunlarına dayanan güldürülü anlatılardır (Davut ve Abliz, 

2015: 153). 



187 

 

5.6.1. Destan 

Destanlar, nesre dayalı anlatımı ve nazma dayalı tasvirleri ile birden çok olayı ihtiva 

eden büyük hacimli eserlerdir
40

. Kahramanlık, aĢk, dinî ve tarihî vakalar destanların 

konularını oluĢturur. Uygur halk edebiyatının önemli bir parçası olan destanlar, 

meĢrep meydanlarında icra edilip bu vasıta ile güncelliğini korumakta ve nesilden 

nesle aktarılmaktadır (Davut ve Abliz, 2015: 153). 

 

MeĢreplerde destan icrası sırasında destanın nesir bölümlerine herhangi bir müzik 

aleti eĢlik etmezken nazım bölümlerine rebap, dutar, tambur, satar gibi bir müzik 

aleti eĢlik eder ve bir ritim dâhilinde söylenir (Davut ve Abliz, 2015: 153). Destan 

icracısı rebabın ritmine uygun olarak adeta teatral bir gösteri sunar (Davut ve 

Muhpul, 2011: 68). Destan anlatımının en yaygın olduğu meĢrepler KaĢgar, Hoten ve 

Ġli bölgesindeki meĢreplerdir. Hoten meĢreplerinde en çok “Gerip Senem”, “Hörlika-

Hemracan”, “Hesen-Hüsen” ve “Siyit Noçi” gibi destanların yanı sıra “ġérip Bocan”, 

“Hesen Beg”, “Eysa Beg”, “Yalpuz Han”, “Ebeydulla Han” ve “Hevzi Han” gibi 

Hoten bölgesine özgü destanlar, rebap eĢliğinde bir ya da iki kiĢi ile icra edilmektedir 

(Davut ve Abliz, 2015: 153). KarakaĢ Nahiyesi Kuya köyünden ġah Muhemmet Aka 

(1916) ve Abdulhimit Kari (1938) önemli destancılar arasındadır (Davut ve Muhpul, 

2011: 68). 

 

5.6.2. KoĢak, Beyit 

KoĢaklar
41

 ve beyitler, Kumul, Turfan, Lopnur, Dolan ve Hoten gibi daha çok dağlık 

bölgelerdeki meĢreplerde yaygın olarak icra edilmektedir. Lopnur bölgesinde koĢak 

söyleme, meĢrebin önemli bir bölümünü oluĢturup genç yaĢlı herkes meydana teklif 

edildiğinde koĢak söyleyerek maharetini sergilemektedir (Davut ve Abliz, 2015: 

154). MeĢrep içerisinde sözlü kültür ürünleri çokça kullanıldığından meĢrep 

katılımcıları arasında beyit veya koĢak bilmeyen neredeyse yoktur (Davut ve 

Muhpul, 2011: 91). 

                                                 
40

 Uygur Halk Destanları hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Alimcan Ġnayet, Uygur Halk Destanları I, 

II, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005; Abdulhakim Mehmet, Uygur Halk Destanları (Ġcra 

Merkezli ve KarĢılaĢtırmalı Bir AraĢtırma), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 

Ġzmir: 2006. 
41

 Uygur halk koĢakları hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Sadık Baykara, Uygurların Tarihi Halk 

KoĢakları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: 2006. 
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Hoten meĢreplerinde koĢaklar rebap eĢliğinde söylenmektedir. MeĢrep baĢladıktan 

sonra bir müddet müzisyenler icralarını sergilerler, ardından rebap eĢliğinde koĢaklar 

söylenmeye baĢlanır. KoĢaklar lirik ve satirik muhtevalıdır. Bu koĢaklar “Ģoh pede” 

ya da “kizik pede” Ģeklinde adlandırılmaktadır
42

 (Davut ve Abliz, 2015: 154). 

 

Kumul meĢreplerinde de beyit okumak önemli bir yere sahip olup meĢrep aralarında 

beyitler okunmaktadır. Ayrıca her meĢrebin formuna özgü beyitler de bulunmaktadır. 

Nitekim kök meĢrebinde söylenen “kök beyiti”, Toy meĢrebinde söylenen “kudilar 

                                                 
42

Noçilar, ya noçilar,    Cesurlar ey cesurlar, 

Quruq sölet noçilar.    Kuru görkemli cesurlar, 

Noçiliqqa yételmey,    Cesurluğa yetmeden, 

Daġda qalġan poçilar.    Dağda kalan yalancılar. 

 

Östeñniñ u qatida,    Kanalın o tarafında, 

ġal otaydu Ģalçilar.    Çeltik ayıklar salcılar. 

Yançuqida bir puñ yoq,    Cebinde bir kuruĢ yok, 

Çoñ sözleydu poçilar    Büyük söyler yalancılar  

(Davut ve Abliz, 2015: 154). 

 

Hemriyim 

Taġda qoy beĢ yüzge yetti, söñek ġaciġan hemriyim, 

YoldaĢım, 

Dağda koyun beĢ yüze yetti, kemik kemiren yoldaĢım, 

On mu yerde qoġun térip, Ģapaq ġaciġan hemriyim, 

On mo (bir mo 666 m2) yere kavun dikip meyve kabuğu kemiren yoldaĢım, 

Özi bésiq hemriyim, gépi sésiq hemriyim, 

Öziñiz uzaqta hemriyim, béĢiñiz dozaxta hemriyim... 

Kendisi mütevazı yoldaĢım, sözü bayat yoldaĢım, 

Kendisi uzakta yoldaĢım, baĢı cehennemde yoldaĢım.... 

 

 

 

Qasim      Kasım, 

ĠĢtiyi bar Qasim, iĢta yok Qasim,   ĠĢtahı var Kasım, iĢte yok Kasım, 

Ambarda bar Qasim, emgekte yoq Qasim.  Ambarda var Kasım, emekte yok Kasım. 

ĠĢlimey tilep yep, xapa bolmamsiz Qasim,  ÇalıĢmamayı dileyip hep, kederi olmayan Kasım, 

Elniñ karġiĢidin qorqmamsiz Qasim.  Elin kargıĢından korkusu olmayan Kasım. 

 

Çékimçiğa     Ġspiyoncuya, 

Qavaqta yu qavaqta,    Meyhanede yu meyhanede, 

Ġçivapsen soġuqta.    ĠçmiĢsin soğukta. 

Çeqip koyduñ baĢliqqa,    Ġspiyonladın amire, 

Alte ay yattim solaqta.    Altı ay yattım hapiste 

(Davut ve Muhpul, 2011: 65-66). 

 

 

XuĢametçige     Dalkavuğa, 

ToĢquzupsen somkañni     Doldurursun çantanı 

ġarab bilen kavapqa.   ġarap ile kebapla. 

Mañdiñ sen ey burader,    Yürüdün sen ey birader, 

Qaysi yerge tavapqa    Hangi yere tavafa. 
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beyiti” ve “yüz açku beyiti” bunlar arasındadır. Ayrıca Uygur meĢreplerindeki bazı 

oyunlar koĢak ve beyit okumaya dayanmakta olup “piyale örüp koĢak aytiĢ” (fincan 

çevirip koĢak söyleme), “pota oyunu”, “derre (kemer, kuĢak) oyunu”, “gülçay 

oyunu”, “çay tutuĢ (tutma) oyunu” ve “het okuĢ (okuma) oyunu” bu oyunlardandır 

(Davut ve Abliz, 2015: 155). 

 

5.6.3. Söz Oyunları (Sözmenlik) 

Sözmenlik, mübalağa ve teĢbih gibi söz sanatları vasıtasıyla, kafiyeli ve estetik bir 

Ģekilde güldürmek maksadıyla icra edilen bir sanat olup usta kiĢiler tarafından Uygur 

meĢreplerinde icra edilmektedir. “Oğul bala çakkan”, “lap bolur bolmisa kap 

bolur”
43

, “salam het”, “özini tonuĢturuĢ”, “höccet”, “dua” ve “yiğlaĢ” gibi adları olan 

bu oyunlar daha çok Hoten meĢreplerinde icra edilmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 

155). Guma nahiyesinden Tursun Niyaz Metsiyit ve Niye nahiyesinden Abdukadir 

Korçak meĢhur sözmenler arasındadır (Davut ve Muhpul, 2011: 72-73). 

 

5.6.4. Latife (Fıkra), Çakçak 

Latife (fıkra)
44

, bir kahraman etrafında anlatılan kısa hicivli metinler olup amacı 

güldürürken düĢündürmektir. Latifelerde açgözlülük, yalancılık, nefse düĢkünlük, 

zalimlik ve adaletsizlik gibi konular tenkit edilirken erdemlik ve fazilet takdir edilir. 

Çakçak ise güldürmeyi amaç edinen esprili söz oyunları olup bu Ģakalar vasıtasıyla 

meĢrep eğlencesi artırılmaktadır. Latife ve çakçaklar, Ġli, Kelpin, AtuĢ ve Hoten 

                                                 
43

 Tursun Niyaz Metsiyit tarafından anlatılan ve halk arasında yaygınlaĢmıĢ olan “Lap Olur Bolmisa 

Kap Bolur”un bir bölümü Ģu Ģekildedir: 

Lap Bolur Bolmisa Kap Bolur 

Çöçürige zedek poluġa çamġur, kömeçke cigde salmaq bolduq, bügündin baĢlap yaxĢi ġiza etmes 

bolduq dep éĢekçi-béĢekçilerniñ hemmisini yiġip bir meclis keltürmekçi bolduq. Ol mecliste ziyapet 

bériĢ üçün iĢĢek-nimĢek aq qonakniñ képiki qomuĢniñ pöpüki, buduĢqaq yamisi, qumçaq çavisi, bir 

cüp köl baçkisi, qota tolumniñĢiriqi, séyiq böriniñ tirniqi, éĢekniñ quyruqi, ölük itniñ paçiqi, buginiñ 

kallisi, yava ördekniñ taĢliqi, kona ötekniñ baĢliqi qatarliq nersilerni teyyarlap katta ziyapet qilmaqçi 

bolduq. Bundaq çoñ ziyapette katte naġme bolsun dep oyun tamaĢa üçün ussulġa tokani, dapqa 

çolaqni, navalġa puçuqni, ġezelge gaçini, çöçekke pañni teyyarliduq. 

Hañga éĢikimni hañgilitip put qolumni sañgilitip kétip barar erdim, sancu baĢ kévezdin ĢemĢimet, 

toġra kileñdin cemcimet, sañridin Ġmin Axun çillaq, aréġilidin Némit Axun Ģidaq, kona bazaridin 

Sidiq Axun poqaq, baĢ éġildin Yunus Axun topaq, döñvaġdin Hézim Axun orġaq, qara döñdin Tusun 

Axun qoqaq, çaĢkamdin Quvanniz Axun qapaq, paia éġilidin Tusuniz Axun çapaq, Saridin Nurulla 

selle, Mucidin Sayim telle (bazardin qaçan kelle?), qoĢtagdin Sayit BaxĢi, kilyañdin Metniyaz BaxĢi, 

guma toqquz köldin Molliquvan Ayaġi, sancu bostan bonaqtin Eysa Qaraqaçi, çoquvastin Himit 

Yalaqçi qarni yaman HoĢur Bulañçi dégenler abayiqi ziyapetke çillaptu (Davut ve Muhpul, 2011: 72-

73). 
44

 Uygur Latifeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Uygur Halk Letipiliri, Haz: Uygur Helk Edebiyati 

Kamusi Tehrir Heyiti, Urumçi: ġincan Helk NeĢriyati, 2006. 
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meĢreplerinde yaygın olarak icra edilmekte olup özellikle Ġli bölgesi meĢreplerinin 

olmazsa olmazları arasındadır. Bu meĢreplerde, yaygın olarak bilinen Nesridin 

Ependi fıkraları
45

 ve Hésam çakçaklarının
46

 yanı sıra mahalli latife ve çakçaklar da 

anlatılmaktadır  (Davut ve Abliz, 2015: 156-157). 

 

5.6.5. TepiĢmak (Bilmece) 

MeĢreplerde icra edilen sözlü kültür ürünlerinden bir tanesi de bilmeceler
47

 olup 

sırasıyla sorulan bilmecelerin cevabını bulanlar mükâfatlandırılırken bulamayanlara 

ceza verilmektedir (Davut ve Abliz, 2015: 157). Bilmeceler, estetik değerlerinin yanı 

sıra zihinsel aktivite de içermekte ve biliĢsel yeteneklerini sınamaya imkân 

sağlamaktadır (Davut ve Muhpul, 2011: 91). 

 

                                                 
45

 Nesridin Ependi fıkraları hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ekber Gulam, Nesridin Ependi Letipiliri 

Kamusi, I, II, Urumçi: ġincan YaĢlar Ösmürler NeĢriyati, 2006. 
46

 Hesam çakçakları hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ekber Kadir, Hesam Çakçakliri Hekkide, Pekin: 

Milletler NeĢriyati, 2011. 
47

 Uygur bilmeceleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Emel Tokmak, Uygur Bilmeceleri Üzerine Bir 

Değerlendirme, NevĢehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, NevĢehir: 2010. 



 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

UYGUR MEġREPLERĠ VE ANADOLU SAHASI GELENEKSEL 

SOHBET TOPLANTILARI 

6.1. Geleneksel Sohbet Toplantıları 

Kültür ve Turizm Bakanlığı AraĢtırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan 

Kültürel geleneksel sohbet toplantılarını ve özelliklerini Ģu Ģekilde açıklamaktadır: 

“Sayıları farklı yörelerde, farklı sembollerle oluĢan erkek gruplarının yılın özellikle 

kıĢ aylarında ve haftada bir gün olarak rutinleĢen bir periyotta, belli kurallar 

çerçevesinde bir araya gelerek sanal akrabalıklar kurdukları sosyal dayanıĢma 

iĢlevli mevsimsel ve geleneksel toplantılardır.” (http://aregem.kulturturizm.gov.tr). 

GeçmiĢten günümüze kadar hem geleneksel sözlü kültürün taĢıyıcısı hem de bir 

eğlence biçimi olarak gelen sohbet toplantıları, özellikle uzun kıĢ gecelerinde 

insanların bir araya gelerek belirli kurallar çerçevesinde hoĢça vakit geçirmesini ve 

toplumsal dayanıĢmayı sağlayan sosyal bir organizasyondur. Köklü bir geçmiĢe 

sahip olan “geleneksel sohbet toplantıları”, UNESCO tarafından 15-19 Kasım 2010 

tarihleri arasında Kenya/Nairobi‟de Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Hükümetlerarası V. Olağan Komite Toplantısı‟nda Ġnsanlığın Somut Olmayan 

Kültürel Mirası Temsili Listesi‟ne kaydedilmiĢtir (Gitmez, Erkmen  vd., 2011: 39). 

 

Bugün yurdumuzun çeĢitli yörelerinde, yapısal olarak “hareket” ve “sohbeti” esas 

alan (Özdemir, 2005: 150) ancak daha değiĢik ad, form ve içerikte yapılan sazlı 

sözlü, yemekli geleneksel sohbet toplantıları bulunmaktadır. Nitekim Çankırı, 

Isparta, Kütahya ve Manisa yörelerinde yapılan yâran/yâren toplantıları, saygı ve 

hoĢgörüye dayalı sohbet ve eğlence ortamlarıdır. Konya/AkĢehir, Çankırı, Gaziantep, 

Malatya ve Erzincan merkezi ve bazı ilçelerinde çeĢitli meslek gruplarından kiĢilerin 

katıldığı sazlı sözlü, yemekli içkili sıra yârenleri, yâren geceleri veya oturak âlemleri 

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/
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yapılmaktadır (Aslan, 2014: 8). Türkiye‟de geleneksel sohbet toplantılarının yayılma 

sahası üzerine bir inceleme yapan Sagıp Atlı, elde etmiĢ olduğu envanteri Ģu Ģekilde 

özetlemektedir: 

 

“Türkiye‟deki geleneksel sohbet toplantıları, her yörede değiĢik isim ve 

uygulamalarla bilinmektedir. Bu sohbet toplantıları Çankırı, Kastamonu-Tosya, 

Manisa-Kula, Manisa-Soma ve Afyon-Sandıklı‟da “Yâran/Yâren”; Konya-

AkĢehir‟de “Sıra Yârenleri”; Kütahya ve yöresinde “Yâren TeĢkilatı”; UĢak-Banaz 

“Yâren Eğlencesi”; NevĢehir ve Elazığ‟da “KürsübaĢı”; ġanlıurfa‟da “Sıra 

Gecesi”; Erzincan-Kemah‟ta “Sıra Geceleri/Mehle”, Balıkesir-Dursunbey ve 

Konya‟da “Barana”; Bursa Isparta-Senirkent ve Kütahya‟da “Gezek”; Sivas, 

Çorum, Gaziantep, Mardin, Kastamonu, Erzincan-Kemaliye ve Tokat‟ta “Sıra 

Gezme”; GümüĢhane, Bayburt, Sivas, Erzincan ve Erzurum‟da “Herfene”, Bolu-

Gerede, Sinop- Boyabat, KırĢehir, Tokat- Erbaa, Sivas-Gemerek ve Karabük-

Safranbolu‟da “Ferfene”; Balıkesir- Pamukçu‟da “Erfene”; Artvin‟de “Arfana” ya 

da “Harfana”; Adıyaman‟da “Harfene Geceleri”, Balıkesir‟de “Arfene” veya 

“Erfene”, Kastamonu‟da “Erfane”, “Oturma” ve “Oturak”; Bolu- Mudurnu‟da 

“AteĢ Gezmesi (Birikme Geceleri)”; Antalya‟da “Sıra Eğlencesi”; Balıkesir, Konya, 

Edirne ve Ġstanbul‟da “Helva Sohbetleri”; Diyarbakır‟da “Velime Geceleri (Eyvan 

Geceleri)”; Denizli-Acıpayam‟da “Kızan Odası”; Sivas‟ta “Oda Açma/Yakma”, 

Konya ve Aksaray‟da “Oturak Âlemleri”; Bolu-Gerede‟de) “Sohbet Toplantıları”; 

Mardin‟de “Sabahiye, Mardin, Isparta-Yalvaç Sücüllü, Yozgat ve Gaziantep‟te “Oda 

Sohbetleri”; Ankara ve yöresinde “CümbüĢ”; Van‟da “Oturmah”, Balıkesir-

Edremit‟te “Oda TeĢkilatı”; Ankara-Beypazarı, Karabük-Safranbolu, Kırıkkale-

Keskin ve KırĢehir‟de “Muhabbet (Sohbetleri)”; Karabük-Safranbolu‟da “Sıra 

Âlemleri”; Niğde-Dündarlı‟da “Gençler Kurulu (Heyeti)”; Ankara-Kazan‟da 

“Delikanlı TeĢkilatı (Örgütü)”; Konya‟da “Yatsı Sohbetleri”; Samsun-Havza‟da 

“Kaz Çevirme Âdetleri (Kaz Âlemi)”, KırĢehir‟de “HelebiĢ”, Isparta ve Antalya‟da 

“Kef (Keyif)” adı ile bilinmektedir. 

 

Türkiye dıĢındaki sohbet toplantıları ise Kırgızistan‟da “Coro Bozo”; Özbekistan‟da 

“GeĢdek”; Uygur Türklerinde “MeĢrep”; Kırım Karay Türklerinde “KonuĢma”, 

Bulgaristan‟da “Muhabbet”, Romanya Dobruca‟da “Talaka” ve “Ciyın” adıyla, 
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Suriye- Halep‟te, Irak-Kerkük ve Erbil‟de, Ġran-Tebriz, Merağa ve Mahabat‟ta farklı 

isimlerle icra edilmektedir. (Atlı, 2016: 62-63)” 

 

6.1.2. Barana Sohbetleri 

Barana, Balıkesir‟in Dursunbey ilçesi, Konya‟nın Sille ilçesi ve Manisa‟nın Soma 

ilçesinde günümüzde yaĢatılan bir gelenektir. Sonbaharda baĢlayıp ilkbaharla birlikte 

sohbet bağlama adı verilen üç ila yedi gün arasında sürebilen kır eğlenceleriyle 

sonlandırılan, genellikle haftalık periyotlarla on dört ila altmıĢ yaĢ arasında 

erkeklerin belli kurallarla bir araya geldikleri müzikli, yemekli, oyunlu bir sohbet 

toplantısı olan baranalar, (Yılmaz, 2011: 32) kendi içerisinde sözlü kuralları olan; 

disiplinli, ahlâklı, saygılı olmayı öğreten; birbirini sevmeyi, saymayı öğütleyen; 

gençlerin terbiyesizliğe, huysuzluğa takılmasını engelleyen; eskiden beri küçük 

kasabalarda asayiĢi sağlayan; bir eğlence, terbiye, kültür ocağı olan; on iki ila yirmi 

dört kiĢi arasında değiĢen üye sayısıyla aynı düĢünceye uygun arkadaĢların bir araya 

gelerek kurdukları bir cemiyettir. Barana, topluluğun adı olup yapılan etkinliğin adı 

sohbettir. Barana teĢkilatını kuranlara “sohbet ahbabı” denir. Bu ahbaplar, yaĢça 

birbirlerine yakındırlar yani akran grubudurlar (Akman, 2006: 45). 

 

Balıkesir‟in Dursunbey ilçesinde 1970‟li yıllara kadar yaygın olduğu bilinen barana 

geleneği, 1970‟lerden sonra kaybolmaya yüz tutmuĢ, 2000‟li yıllarda ise bu geleneği 

daha önceden yaĢamıĢ kiĢiler yeniden canlandırmaya çalıĢmıĢlardır. Diğer sohbet 

toplantıları gibi barana geleneği de 2010 yılında UNESCO‟nun Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması SözleĢmesi kapsamında Ġnsanlığın Kültür Mirası olarak 

kabul edilmiĢtir (Yılmaz, 2011: 32). 

 

Barana her sezon yeniden oluĢturulup hasat sonu üç-dört arkadaĢ bir araya gelerek 

baranaya bu yıl kimlerin alınacağını kararlaĢtırırlar. Bu ilk toplantı, kahvehanede 

veya bir dükkânda yapılıp burada barananın günü tespit edilir. Ayrıca hafta sayıları 

ve üye sayıları hesap edilir. Bu toplantıda barana üyeleri, bir listeye adlarını yazdırır. 

Oradaki yetiĢkin kiĢilerin nasihatine tâbi olunup sezonun iyi geçmesi dilekleriyle 

ekip kurulmuĢ olur (Akman, 2006: 46). 
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Baranaya on altı yaĢından itibaren katılmaya baĢlanır. Bu yaĢtan evvel ailenin eğitimi 

altında olan genç, bu yaĢtan sonra toplumsal eğitimin verildiği baranaya katılır. 

Baranaya katılım iki Ģekilde gerçekleĢtirilir. Birincisi, askerlik çağına yaklaĢan 

gencin hal ve hareketlerine bakılıp baranaya davet edilmesi suretiyle 

gerçekleĢtirilirken; ikincisi ebeveynlerin oğullarının baranaya katılması arzusunu 

bildirmesiyle olur. Nitekim aileler oğullarının baranaya girmesini, bu çağa eriĢmesini 

adeta kendileri için bir Ģeref sayarlar (Karabulut, 1986: 12; Akman, 2006: 48). Bu 

kurumlarda yetiĢen gençlerin toplum içerisinde suç iĢlemeleri kesinlikle yasaktır. 

ġayet bir suç söz konusu ise barana içerisinde bulunan hâkim, çavuĢ tarafından 

cezası verilir. Cezalar, para, falaka ve baranadan ihraç Ģeklindedir (Varlı ve Sarı, 

2016: 116). 

 

Barana sohbetleri mevsim olarak harman sonu, ekim-kasım aylarında baĢlayıp 

Hıdrellez zamanına kadar devam eder (Akman, 2006: 45; Yılmaz, 2011: 32). 

Baranaların geçmiĢte cuma günleri kurulduğu, sonrasında ise cumartesi ve pazar 

günü gerçekleĢtiği söylenmektedir (Varlı ve Sarı, 2016: 114).  

 

Barana Yöneticileri 

Ġlk toplantıda barana baĢı veya barana baĢkanı, baĢkan yardımcısı ve çavuĢ gibi 

yöneticiler seçilir. Seçim bütün üyelerin katılımıyla yapılır ve genellikle herhangi bir 

itiraza mahal bırakmayacak Ģekilde topluluk tarafında sevilen, sayılan ve sözü 

dinlenen bir kiĢi baĢkan olarak seçilir (Dede, 2012: 29).  

 

Barana Başkanı: Ahbaplar, baranadaki görevlileri seçimle belirlemekle birlikte; 

barana baĢkanı, baĢkan yardımcısı, çavuĢ ve hâkimden birer tane seçilir. Sözü 

sohbeti dinlenen, adil, ağır baĢlı, her Ģeyi görebilen, toplumda saygı uyandıran kiĢiler 

seçilir ve çabuk ulaĢılabilecek, adresi sabit kiĢiler genellikle görevlendirilir. Zengin 

ya da fakir olması önemli değildir (Akman, 2006: 46). 

 

Barana BaĢkan Yardımcısı: BaĢkan yokken sohbeti yönetir. Parayı toplar. Muhasip 

ve idarecidir (Akman, 2006: 46). 
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Mübaya Memuru (Kâtip): BaĢkan yardımcısıyla alıĢveriĢi yapar. Eğlence günü 

toplantı sonrası gelir giderin hesabını verir. Mahkeme anında önceden herkesin kabul 

etmiĢ olduğu kuralları okur (Akman, 2006: 46). 

 

Çavuş: Hafta içerisinde ahbapları kontrol eder. Lüzumsuz hareketleri olursa uyarır. 

Mahkeme sonrası falaka cezası alan olursa onu uygular (Akman, 2006: 47). 

 

Hâkim: Mahkemeye baĢkanlık eder. Kimi zaman barana baĢkanı bu görevi de 

üstlenebilir (Akman, 2006: 47). 

 

Ahbaplar: Barananın yöneticileri ve diğer üyelerine ahbap denir. Bu ahbaplar 

içerisinde küçük ahbaplar vardır (Akman, 2006: 47). 

 

Küçük Ahbaplar: Baranaya son iki yıl içerisinde katılmıĢ ve öğrenim döneminde 

olan üyelerdir. Her karar yanlarında alınmaz. Her Ģey yanlarında konuĢulmayıp 

küçük ahbaplar baranada hizmet iĢlerine bakarlar (Akman, 2006: 47). 

 

Barana Öncesi Hazırlık 

Sohbet yapılacak evin sahibi hafta içerisinde muhasebeci ve mübaya memuru ile 

irtibat kurup yemek için gerekli olan malzemeleri alırlar. En son cumartesi günü et 

alınır. Baranada alkol almak isteyenler alkolü kendi paralarıyla alırlar. Sohbetin 

kimin evinde yapılacağı bir hafta önceden belli olur (Akman, 2006: 48). 

 

Sohbet Günü 

Barananın baĢlaması ritüelin gerçekleĢeceği evin ya da konağın 100 m. ötesinde 

türküler söylenerek olur. KiĢi sayısı on altı ila yirmi iki arasında değiĢiklik 

göstermektedir. Topluluk gidilecek eve yaklaĢırken baĢkanın iĢaret vermesiyle 

ritüelin müzikal manada baĢlangıcı yapılmaya baĢlanır. “Sabahtan kavuĢtum ben bir 

güzele” adlı türkünün söylenmesinin amacı konak sahibini selamlamak ve barananın 

yapılacağı evi tüm köye göstermektir. Bu eser sadece zilli maĢa, darbuka ve kaĢık ile 

seslendirilir (Varlı ve Sarı, 2016: 114; Ekim, 2009: 94; Dede, 2012: 31). Bu oyun 

sırasında ev sahibi, ıĢık olsun diye elinde çıra tutar. Ev sahibinin babası, kardeĢi 
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kapıda barana üyelerini karĢılarlar. “HoĢ geldiniz!” deyip içeri buyur ederler. Ġçeriye 

büyükten küçüğe doğru girilir (Akman, 2006: 50). 

 

Anadolu erkek toplantıları içindeki giyim geleneğinde aksesuarlar da önemli bir yer 

tutar. Buna en iyi örnek Dursunbey‟deki barana sohbetleridir. Bu sohbetlerde, 

aksesuar olarak sohbete katılanlar, baĢlarına veya göğüslerine bazen altın varakla 

birlikte belirli bir çiçek ya da ot taktıkları belirtilmiĢtir. Barana yapılacak yere 

girenler yakalarına taktıkları baranın sembolünü, yakalarından çıkarır ve ocaklığın 

üstüne iğnelerler. Ev sahibi, bu sembolleri oradan kaldırmaz ve bu semboller, o evde 

barana sohbetinin yapıldığının bir iĢareti olarak asıldıkları yerde kalır (Dede, 2012: 

47). 

 

Oturma Düzeni 

Semboller takıldıktan sonra bir köĢeye veya ocak baĢının yanına sırasıyla barana 

baĢkanı, baĢkan yardımcısı, çavuĢ ve diğer ahbaplar oturur. Ev sahibi kapıya yakın 

yere oturmakla birlikte; müzisyenler bu sıraya dâhil olabileceği gibi ayrı bir köĢeye 

de oturabilirler. Geri kalanlar yaĢ ve nikâh sırasına göre barana baĢlarının her iki 

tarafına oturur ancak bu oturuĢ sırasında evlenmemiĢ olanlar diz çökerek oturmak 

zorundadırlar (Bayrı, 1938: 122; Karabulut, 1986: 13). 

 

Barana baĢkanının kaĢıkları iki ayrı üyenin önünde atması veya birini kendisinin 

çalması ile sohbet baĢlamıĢ olur (Ekim, 2009: 95). Muhabbet yapıldıktan sonra 

barana baĢkanının “Hadi bakalım, kanlar kaynaĢtı!” veya “Biraz eğlenelim.” 

demesiyle ev sahibi közlü mangalı getirir, dümbekler ısıtılır. Çalgılar yerini alır. Bu 

türküler ve oyunlar esnasında herkes diz üstünde oturmak zorundadır (Akman, 2006: 

53). Barana geleneğinde, yöresel adlandırmayla, “oturak havaları” ile baĢlayan 

müzik icrası “kırık hava”ların söylenmesi ile devam eder. Sonrasında ise icra edilen 

karĢılama havaları ve zeybekler oynanır (Ekim, 2009: 94).  Bu oyunlara baĢlarken 

baĢkan, gözüyle iĢaret ederek oynamasını istediği kiĢileri yönlendirir. Bu oyuncular 

oynayıp otururken elindeki kaĢıkları kimin önüne bırakırsa, onlar oynar. Bu oyunlar 

sırasında içeri giriĢ ve dıĢarı çıkıĢ yasaktır. Oyunlar oynanıp belli bir süre geçince 

baĢkan el çırparak “Hero!” veya “Er ol!” der. Bunun anlamı mola demektir. Bu 

molada ihtiyaçlar giderilir, çay, kahve veya alkol içilebilir. Bu molalarda yine yaĢlı, 
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tecrübeli kiĢiler barana üyelerine nasihatlerde bulunurlar (Akman, 2006: 53; Ekim, 

2009: 95-98). 

 

Gece ilerleyen saatlerde toplantı seyirlik oyunlar ile devam eder. En çok oynanan 

oyunlar yüzük oyunu, yat-kalk oyunu, dilsiz oyunu, mendil kapmaca, tilki dövüĢü ve 

köy kâtibidir (Akman, 2006: 53). 

 

Ġkram 

Sohbet sırasında çay, kahve ve alkol ikram edilmekle birlikte; alkol son zamanlarda 

bu toplantılarda yer bulmaya baĢlamıĢtır. Alkol önce barana baĢına sunulur. Barana 

baĢı ikram edilen içkilerden bir tanesinden tadınca diğer ahbaplar da aynı içkiden 

tadıp bırakır (Dengi, 1947: 32). Barana geleneğinde baĢkanın “Herrol!” komutunu 

vermesiyle yemek düzenine geçilir. Ortaya serilen sofra yaygısının üzerine iki tane 

büyük sofra kurulur. Yemek çeĢitleri pirinç çorbası, tirit, etli pilav, hoĢaf ve saray 

tatlısıdır. Tiritin haricindeki yemekler, baĢkanın sofraya kaĢığıyla iki kez vurmasıyla 

tamamen yenmeden ev sahibine bırakılır (Ekim, 2012: 12). Baranada yenilen yemek 

barana sahibi tarafından hazırlanıp genç ahbaplar da servise yardımcı olurlar. 

Yemeğin masrafının üyeler tarafından karĢılanır (Varlı ve Sarı, 2016: 117). 

 

Mahkeme 

Yemekler yendikten sonra barana baĢkanı “ġikâyeti olan var mı?” diye sorar. 

ġikâyeti olan varsa mahkeme kurulur. ġikâyetçi ortaya baĢkanın önüne diz çöküp 

oturur. ġikâyetçi olduğu arkadaĢının adını söyler. ġikâyet edilen kiĢi itiraz etmeden 

aynı Ģekilde diz çöküp ortaya Ģikâyetçinin yanına oturur. Suçu varsa, suça göre bir 

defaya mahsus affedilme, arkadaĢlarına ziyafet verme, falaka ve sohbetten ihraç 

uygulamalarından biri uygulanır. Mahkeme sırasında ceza verilirken odada pencere 

varsa kadınların görmemesi için pencereler kapatılır. Sohbetin diğer bölümlerinde 

ziyaretçi, misafir kabul edilirken mahkeme esnasında üyelerden baĢka kimse 

bulunmaz. Baranada suçlar hafif, ağır ve çok ağır olmak üzere gruplandırılır. 

DıĢarıya içkili yemeğe gitmek, izinsiz geç vakitte dıĢarı çıkmak, baranaya izin 

almadan gelmemek, izinsiz bir yere gitmek hafif suçlar arasında olmakla birlikte; bu 

suçlarda ceza olarak ikaz etme ve arkadaĢlarına ziyafet çekme verilir. Ġftira etmek, 

yalan söylemek, hafif suçları tekrar etmek ağır suçlar arasındadır. Ağır suçlarda, 
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falaka cezası verilir. Falaka cezası suçlunun arkadaĢları arasında paylaĢtırılır. 

Böylece suçu iĢleyen kiĢi fazla falaka yemez. Çünkü buradaki üyeler canciğer 

ahbaptırlar. Sonraları bu falaka cezası, para cezasına çevrilmiĢ olup toplanan meblağ 

Hıdrellezde harcanır. Namus, cinayet suçu ve yüz kızartıcı suçların tümü çok ağır 

suçlar arasındadır ve baranadan ihraç edilme söz konusudur. Ayrıca ağır suçların 

tekrarı da yine bu gruptadır. Ġhraç etme bir merasimle olur. Biri ihraç edileceği 

zaman ocağa çıra konup ihraç edilecek kiĢinin elleri bileklerinden bağlanıp ucu 

yanan çıralar eline verilir ve dıĢarı, sokağa bırakılır. Ġhraç edilen kiĢi suçunu dıĢarıda 

söyleyemez. Barananın diğer üyeleri de bu kiĢinin neden ihraç edildiğini söylemez. 

Yine bu kiĢi, baĢka bir baranada da kabul görmez (Karabulut, 1986: 15; Akman, 

2006: 63). 

 

Sohbet Övmesi 

Mahkeme bitince barana baĢı gelecek hafta evinde sohbet yapılmasında maddi ve 

manevi mazereti olanları sorar. Bunlar belli olduktan sonra sohbeti diğer 

arkadaĢlardan istediğine vermekte serbesttir. Sonra sohbet övmesi denilen türkü 

söylenir. Bu türkü ile o haftaki ev sahibine teĢekkür edilip gelecek hafta kimde 

olacağı tebliğ edilir. Bu tebliğ önceden kararlaĢtırılmaz; müzisyenler, o anda uygun 

gördükleri kiĢinin adını söyler. O kiĢinin mazereti varsa sıra bir baĢkasına geçer. 

Oyun bitince dağılma zamanı gelmiĢtir (Akman, 2006: 60-66). 

 

6.1.3. Sıra Geceleri 

Genellikle kıĢ gecelerinde, birbirine yakın yaĢ grubundaki arkadaĢ gruplarının, her 

hafta bir baĢka arkadaĢın evinde olmak üzere, haftada bir akĢam, belirli bir niteliğe 

ve düzene göre sıra ile yaptıkları toplantılara ġanlıurfa‟da “sıra gecesi” 

denilmektedir. Genç yaĢından itibaren sıra gecesine katılan Urfalı, bu gecelerde 

gelenek ve göreneklerini, müzik kültürünü, toplumsal yaĢam kurallarını saygıyı, 

hoĢgörüyü ve dayanıĢmayı öğrenmektedir. Erkeklerin kendi aralarında yaptığı sosyal 

ve kültürel içerikli bu oluĢumun, geleneksel bir yapısı olduğu dikkati çekmektedir. 

Politikadan edebiyata, günlük olaylara kadar her çeĢit konunun konuĢulup tartıĢıldığı 

sıra gecelerinde geleneksel saygı, sevgi ve dostluk kuralları içerisinde sunulan her 

çeĢit görüĢ ve düĢünce dinlenir, kabul görür veya eleĢtirilir. Yörede çeĢitli nedenlerle 

ortaya çıkan kan davaları, düĢmanlıklar ve kırgınlıklar, sıra gecesi üyeleri tarafından 
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barıĢtırılıp tatlıya bağlanır. Genç yaĢından itibaren sıra gecesine katılan kiĢiler, 

cemaatle oturup kalkmayı, gelenek ve görenekleri, adab-ı muaĢeret kurallarını, 

cemaatte konuĢmanın adabını, yeri geldiği zaman konuĢmayı, yeri geldiğinde 

dinlemesini bilmeyi ve büyüğüne saygıyı öğrenir. Bu yönüyle sıra gecesi, bir “halk 

okulu”dur. Sıra gecesi üyeleri aynı zamanda, bir sosyal yardım fonu olup yoksullara, 

düĢkünlere, asker ailelerine ve taziye evlerine çeĢitli yardımlarda bulunulur (Aslan, 

2014: 6-10: Can, 2009: 37). 

Sıra geceleri, mevsime göre açık veya kapalı alanlarda yapılır. Soğuk havalarda 

yapılan sıra gecesi; sıraya katılan kiĢilerin evlerinde, oda ve salonlarında yapılırken 

sıcak mevsimlerde açık alanlar tercih edilip halı, kilim ve yastıklarla döĢenmiĢ; 

mangal ve ocak kurulu mağaralar, bağlar ve bahçeler kullanılır. Sıra gecesi, sıraya 

katılan kiĢilerin resmi kurumlarda ve esnaf sınıfından olmaları dikkate alınarak hafta 

sonları, özellikle cumartesi geceleri yapılıp genel olarak akĢam namazından ya da 

akĢam yemeğinden sonra sıra sahibinin evinde ya da toplantının yapılacağı odada 

baĢlayıp gecenin ortamına göre sabahın ilk ıĢıklarına kadar sürebilir (Aslan, 2014: 

10). 

 

Sıra grupları kurulurken daha ilk toplantıda grubun iĢlerinin yürümesi, üyelerin 

gruptan beklentilerinin karĢılanması ve grup iĢlerinin yerine getirilmesi için kurallar 

tespit edilip hangi sırayla gezileceği belirlenir. Bu belirlemede yöntem olarak kura 

kullanılır. Sıra bir kez belirlendikten sonra büyük bir mazeret olmadıkça ve baĢkan 

izin vermedikçe ya da grup ortak karar almadıkça değiĢtirilemez (Yılmaz, 2011: 

109). Yine ilk toplantıda, baĢkan, baĢkan yardımcısı, muhasibin seçilmesi, 

toplantının, haftanın hangi gecesi yapılacağı, baĢlangıç ve bitiĢ saatleri, ev sahipliği 

yapacak olan üyelerin sıralarının belirlenmesi gibi konular karara bağlanır (Ekim, 

2012: 10). 

 

Sıra günü misafirler, ev sahibinin kendisi, yardımcıları ve oğulları tarafından 

karĢılanarak içeri kadar getirilir. Ġlk gelenler, yeni gelenler için ayağa kalkarak selam 

verir ve buyur ederler. Gelen kiĢide selam verip herkesle tokalaĢtıktan sonra uygun 

bir yere oturur. Sırada, yaĢça büyük olanlar ve misafir olanlar saygının göstergesi 

olarak üst tarafa oturtulur. Koltuk veya sandalye bulunmayan, geleneksel döĢenmiĢ, 

yer minderleri bulunan sıra odalarında genellikle herkes bağdaĢ kurarak oturur. Ayak 
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uzatılmaz. Hastalık sebebiyle ayağını uzatmak zorunda kalanlar, sıra arkadaĢlarından 

özür dilemek zorundadır. Grup üyeleri birbirini selamlayıp yerini aldıktan sonra çay 

ya da mırra ikramı yapılır. Böylece toplantı baĢlamıĢ olur (Yılmaz, 2011: 118; Can, 

2009: 42-43). Misafir, sıra gruplarının aslî unsuru olmayıp misafir ağırlama ya da 

misafir olma sıra gezmelerinde sıklıkla karĢılaĢılan bir kültürel uygulamadır. Gelen 

misafir grupta en iyi Ģekilde ağırlanmaya çalıĢılır. Her grubun misafir politikası 

kendine özgüdür. Misafirle ilgili insiyatif kullanma hakkı sıra baĢkanındadır 

(Yılmaz, 2011: 112).  

 

Sıra Gecesi Yöneticileri 

Sıra gecesinin idaresinden baĢkan, baĢkan yardımcısı ve muhasip sorumludur.  

Yeni kurulacak grubun yapacağı ilk iĢ yürütmenin baĢı olarak görevlendirdiği 

“baĢkan”ı seçmektir. Daha önceden kurulmuĢ ve sürdürülmek istenen bir grup varsa 

burada da yine ilk toplantıda oylama yapılır. BaĢkan aynı zamanda grubun 

“kasa”sıdır. “Kalle” denilen kasa onun kontrolündedir. Geç gelenlerin ceza parası, 

oyun cezalarının parası dahi ondadır. BaĢkan isterse grubun ekonomik iĢlerini 

yürütmek için baĢka bir üyeyi görevlendirebilir. Sırada alkol tüketilip 

tüketilmeyeceğine baĢkan karar verir. BaĢkan aynı zamanda grup üyelerinin 

arasındaki problemleri de çözmekle yükümlüdür (Yılmaz, 2011: 102-108). Sıra 

baĢkanı, gecenin baĢlangıcından sonuna kadar yönlendirilmesi gereken her iĢi 

ustalıkla koordine etmekle yükümlüdür. Genelde kendisine hürmet edilen ve sözü 

diğer insanlarca önemsenen kiĢilerden seçilir. Söyledikleri, yabana atılmaz ve Ģartsız 

uygulanır. Sıra gecesi baĢkanı; grubu genel anlamda temsil etmekte, kararların 

alınmasında oy çoğunluğunu sağlamakta ve kargaĢanın çıkmasını önlemektedir (Can, 

2009: 41).  

 

Sıra elemanları, kendi aralarından bir baĢkan ve baĢkanın olmadığı zamanlarda 

baĢkanın görevlerini yerine getirmek üzere bir baĢkan yardımcısı ve hesap iĢlerine 

bakmak üzere bir “muhasip” seçerler. Bazı sıralarda sadece baĢkan seçilir. Sıra 

baĢkanına baĢkan diye hitap edilir. Sırada baĢkan seçilen kiĢi, üzerine düĢen 

görevleri yerine getirerek arkadaĢları arasında birlik ve beraberliği sağlamaya çalıĢır. 

Hastalık, sıradan ayrılma vb. gibi çok zaruri bir durum olmadıkça sıra baĢkanı 

değiĢtirilmez. Sıra baĢkanın ilk görevi de sıra gurubunu temsil etmektir. Sıra baĢkanı 
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yanına aldığı birisi ya da sadece kendisi sıra arkadaĢlarının arasında hasta olan var 

ise ziyaretlerine gider. Yine aynı Ģekilde sıra arkadaĢlarının arasında yakını ölmüĢ 

olan var ise taziyelerine gider. Sırada toparlanmıĢ paraları ihtiyacı olanlara ulaĢtırır. 

BaĢkanın görevleri arasında disiplini sağlamak ve arkadaĢlarının aldığı kararları 

uygulamak da vardır. Sıraya herhangi bir sebep sunmadan geç katılmak, alkollü 

gelmek, argo konuĢmak (kötü bir dil kullanmak) gibi disiplin dıĢı durumlarda bu 

kiĢileri uygun bir dille uyarır ve bir daha yapmamalarını sağlar. Sıralarda alınan 

kararlar sıra disiplini için gerekli cezaları içermektedir. Sıra disiplini bozulduğunda, 

sıra gecesi baĢkanı, daha önceden karar verilmiĢ olan cezayı uygular. Ceza, 

genellikle sembolik para cezasıdır. Toplanan para kasada biriktirilir ve yardım amaçlı 

kullanılır. Sıra baĢkanı, geceye herhangi bir sebeple gelemeyecek olan kiĢi veya 

kiĢilerin mazeretlerini sıra arkadaĢlarına bildirmelidir. Sıra arkadaĢları arasında 

organizasyonu sağlamak için, sıra baĢkanı toplu ziyaret ve gezilerde belli bir planın 

oturtulmasını ve uygulanmasını sağlar (Can, 2009: 41-42). 

 

Kural ve Cezalar 

Yüzyıllardır kendini yozlaĢmalardan korumaya çalıĢan sıra gecesi geleneğinin 

önemli kuralları vardır. Sıra kuralları giyimden misafir ağırlamaya kadar geniĢ bir 

yelpazededir. Sıra gecesinde düzenli katılımın sağlanması hususunda kontrol,  yetki 

ve sorumluluk baĢkana aittir. BaĢkan katılımın düzenini sağlayabilmek adına ceza 

verme yetkisini kullanabilir. Mazeretsiz gelmeme, geç kalma, toplantıyı erken terk 

etme ve uygun olmayan misafir getirme ceza gerektiren durumlardır. Ceza verilecek 

bir durum hâsıl olduğunda cezanın ne olacağı ve miktarı baĢkan tarafından infaz 

edilir. Bir üyeye ceza kesilmiĢse itiraz hakkı yoktur. Çünkü hangi hareketin hangi 

cezayı gerektireceği önceden grup üyeleri tarafından bilinmektedir. Katılım ve 

zamanla ilgili kurallara uymayanlara verilen ceza genellikle para cezasıdır. Ceza 

parasının ne kadar olacağı her sıra kurulduğunda yeniden belirlenerek güncellenir. 

Para cezasının dıĢında uygulanan en yaygın cezalardan biri, grup üyesinin kendi 

sırası dıĢında çiğ köfte veya zor hazırlanan bir tatlı ile grup üyelerini ağırlamasıdır. 

Diğer bir cezalandırma Ģekli, fiziksel olup günümüzde çok fazla tercih 

edilmemektedir. Ceza paraları, baĢkanda ya da grubun para iĢlerine bakan üyesinde 

toplanır. Bu para yine grup için harcanır. Taziye yardımı, fakirlere yardım ve askere 

gidecek olanlara harçlık gibi (Yılmaz, 2011: 109-119). 
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Müzik 

ġanlıurfa‟da müziğin geliĢmesi ve yaygınlaĢmasının en büyük nedeni sıra 

geceleridir. Bu geceler, usta-çırak geleneğine uygun olarak müziğin öğretildiği ve 

icra edildiği meĢk ortamlarıdır. Müzikle ilgilenenler bu gecelerde türküyü, gazeli, 

hoyratı, Ģarkıyı, makamı, usulü, notayı öğrenir. Müzik terbiyesini burada alır. Bu 

yönüyle sıra geceleri, bir “halk konservatuarı”dır (Can, 2009: 58). Sıra gecelerinde 

en sık rastlanan müzik formları hoyrat, gazel, ilahi, oyun havası ve kırık havadır. 

Müzik icrası baĢladığı zaman diğer unsurlar geri planda kalır ya da hiç yapılmaz. 

Gecenin merkezine müzik oturur. Müziğin ne zaman baĢlayıp ne zaman biteceğine 

baĢkan karar verir. Müzik icrası sırasında yaygın olarak rastlanan makamlar; rast, 

kürdi, hicaz, saba, mahur, hüseyni, uĢĢak, araban, segâh, mahur, acemaĢiran karcığar 

ve gerdaniyedir. Müzik aleti olarak bağlama, cümbüĢ, tef, keman, ud, kanun, kaval, 

tambur, darbuka ve neĢetkar gibi çalgılar kullanılır. Günümüzde ticari amaçla 

yapılan sıra gecelerinde davul, zurna hatta org da kullanılmaktadır (Yılmaz, 2011: 

162-174). 

 

Ġkram 

Sıra gecelerinde içecek olarak çay, kahve ve ayran ikram edilir. Kahve, yörede 

“mırra” denilen sade, acı kahvedir. Gecenin baĢlangıcında ve bitiminde verilen 

mırranın yapılması, sunumu ve içimi, belirli geleneksel kurallara bağlıdır. Kahve, 

güğüm de denilen bakır ibrikte iyice kaynatılır. Bir süre dinlendikten sonra baĢka bir 

güğüme süzülür ve küçük kulpsuz fincanlara bir yudum kadar konularak ikram edilir. 

Acı kahve bir yudumla içildikten sonra boĢ fincan, kahveyi sunana verilir. Sıra 

gecelerinin önemli unsurlarından birisi de yemek ve yemek faslıdır. Sırada, müzik 

programı ve söyleĢileri bittikten sonra yemek faslına geçilir. Urfa Sıra gecesinin 

özgün yemeği çiğköftedir (Aslan, 2014: 10). Her sıranın çiğköftecisi bellidir. 

Çiğköfte yoğrulurken evin gençleri bir yandan da sofrayı kurarlar. Çiğköftenin 

yanında mevsimine göre marul, salatalık, nane, pırpırım (semizotu) ve kuzukulağı, 

siyarpızı, tere gibi otlar ikram edilir. Ayran da, çiğköftenin yanında isteyenlere 

sunulur. Çiğköftenin yanında cacık, koruk salatası, çoban salatası, zeytin bostanası 

da ikram edilmektedir. Çiğköftenin ardından kadayıf, katmer, Ģıllık, daĢ ekmeği, 

küncülü akıt, palıza, baklava ve Ģire gibi mahalli tatlılardan ikram edilir. Yapılan 
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ikramların masrafını her hafta farklı bir kiĢi üstlenir ancak sıra arkadaĢları gençlerden 

(öğrencilerden) meydana geliyorsa, yemek masraflarının bir kiĢiye yük olmaması 

amacıyla giderler bölüĢülür. Bu uygulamaya bölgede “herefene” denir (Can, 2009: 

43). 

 

Oyunlar 

Sıra gecesinde icra edilen oyunları, hoĢ vakit geçirmeye, oyalanmaya yarayan 

eğlence ve müzik eĢliğinde yapılan ritmik hareketlerin bütünü, dans, raks 

karĢılamaktadır. En çok karĢılaĢılan oyunlar yüzük oyunlarıdır. Ayrıca tolaka da 

oynanan oyunlar arasındadır. Oyunların baĢlangıç ve bitiĢ zamanı, grup kararıyla 

alınır. Kural olarak sohbetten sonra baĢlayan oyunun, kurala bağlanmıĢ belli süresi 

vardır (Yılmaz, 2011: 122-128). 

 

Tolaka Oyunu: En az beĢ-altı kiĢi ile oynanan bir oyundur. Bu oyunun 

oynanabilmesi için iki araç gereklidir. Birincisi, avuç içine sığacak kadar büyüklükte 

bozuk para veya yüzük; ikincisi ise, oyunda ceza alan oyuncunun eline vurmak üzere 

bükülmüĢ boyun bağı (atkı), havlu veya kemer olup bu ceza aletine “tolaka” denir. 

Oyuncular oturtulur ve iki elini birleĢtirerek ileri uzatır. Ebe, avuç içine saklanacak 

Ģeyi eline, ceza aleti tolakayı da koltuğunun altına alarak ayağa kalkar. Bu sırada 

diğer oyuncular ellerini birleĢtirmiĢ ve ileriye doğru da uzatmıĢ olarak ebeyi 

beklemektedirler. Ebe, her oyuncunun önünde durarak, elini oyuncuların birbirine 

yapıĢık ellerinin içinden geçirir. Elindeki bozuk parayı oyuncuların ellerine bırakır 

gibi yaparak tüm oyuncuları dolaĢır. Ebe, bu iĢi birkaç defa tekrarlar. Ebe tüm 

oyuncuları birkaç defa dolaĢırken, saklanacak olan bozuk parayı kimseye belli 

etmeden herhangi bir oyuncunun eline bırakır. Bozuk para eline bırakılan oyuncu hiç 

sesini çıkarmaz. Ebenin sorduğu herhangi bir oyuncu saklanan paranın kimde 

olduğunu bilirse, ebenin eline ceza aleti ile bir tane vurur ve kendisi ebe olur. Yeni 

ebe de oyundaki yerini alınca oyuna devam edilir. Ebenin sorduğu oyuncu, paranın 

kimde olduğunu bilmezse, bu defa ebe onun eline ceza olarak (paranın saklı olduğu 

oyuncunun söylediği kadar) vurur. Oyuna da yine aynı ebe devam eder (Can, 2009: 

44-45). 
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Yüzük Fincan Oyunu: Bu oyun için en az beĢ, en çok on kulpsuz fincan (acı kahve 

fincanı) ve bir yüzük gerekmektedir. Bu oyun için sıra elemanları iki gruba ayrılır. 

Bir grup tepsiyi ve fincanları alarak gizlice yüzüğü tepside ters dizili fincanlardan 

birinin altına saklar. KarĢı grubun tepside ters dizili fincanların altından yüzüğü 

bulması oyunun temel özelliğidir. Oyuna baĢlayan taraftan biri tepsiyi görünmeyen 

bir köĢeye götürür ve fincanlardan herhangi birinin altına yüzüğü saklar. Tepsiyi 

yavaĢça karĢı tarafın önüne bırakır. KarĢı taraf oyuncuları aralarında tartıĢarak, 

yüzüğün hangi fincanın altında olduğunu bulmaya çalıĢır. Fincanları kaldırmak, karĢı 

tarafın temsilcisi tarafından yapılır. Temsilci, ellerini fincanların üzerinde Ģöyle bir 

gezdirirken, karĢı taraf oyuncuları fincanı saklayanların yüzlerine bakar ve 

heyecanlanıp heyecanlanmadıklarını anlamaya çalıĢır. Dolu fincan üzerindeyken 

herhangi birinin yüzü değiĢirse, o fincanı kaldırması gerektiği konusunda 

temsilcilerini uyarırlar. Temsilci, fincanı kaldırmadan fincanın “boĢ” veya “dolu” 

olduğunu söyler. Temsilci birinci fincanı kaldırırken “dolu” der ve yüzüğü bulursa 

takımına 10 sayı kazandırır ve aynı zamanda tepsiyi hazırlama kendi takımına geçer. 

Ama “boĢ” dediği fincanları tek tek kaldırırken yüzüğü bulursa, fincan adedi kadar 

sayı alabilirler. Diğer tarafta kaldırılmayan fincanların sayısı kadar sayı verilir. 

Yüzüğü ilk saklayan taraf, yüzüğü saklamaya devam eder (Can, 2009: 44-45). 

 

6.1.4. Yâren Geleneği 

Yâren meclisleri, insan yetiĢtirme, insanı hayata hazırlama, sosyal yardımlaĢmayı ve 

sosyal düzeni sağlama, halk musikisi, halk mutfağı, halk tiyatrosu ve halk edebiyatı 

gibi milli kültür ürünlerini yaĢatma ve yeni kuĢaklara aktarma görevlerini 

yüzyıllardır yerine getirmiĢ sosyal bir kurumdur. Yâren kültürü içerisinde dini, ahlâkî 

ve toplumsal kuralların tamamı yoğrularak her bir bireye dolayısıyla “yâren”e 

öğretilmektedir. Bunun bir gereği olarak yârenlik, belli bir dönemde değil bir ömür 

boyu sürmektedir. Yâren, çok boyutlu bir kültür imgesi olarak; dinlenme, eğlenme, 

yardımlaĢma, eğitim, sosyal dayanıĢma, güzel sanatları (musikî, edebiyat, halk 

oyunları) öğretme ve sevdirme gibi iĢlevleri; eĢitlik, eĢit oy hakkı ve seçim sistemi 

gibi demokratik uygulamalarıyla Türk adet ve geleneklerini içerisinde barındıran bir 

kurumdur (Çayır, 2011: 82-83). Yâren geleneği Türk sosyal yaĢamının ifadesidir. 

Birlikte yaĢamanın belli kurallar çerçevesinde bir teĢkilata dönüĢtürülmesinin en 

güzel örneklerinden olan yâren, Türklerin devlet kurma yeteneğinin en alt kademede 
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nasıl gerçekleĢtiğini gösteren önemli örneklerden biridir. BaĢka bir ifadeyle, yâren 

bir ocaktır ve bu ocağın kurulma Ģekli, yönetim Ģekli, kimin hangi adla anılacağı, 

görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiĢtir. Bu haliyle yâren en temel yönetim 

Ģeklini temsil eden nitelikli bir örnektir. Yâren, bir kültür ve eğitim ocağıdır. Bu 

ocakta en temel sosyal görgü kurallarının eğitimi verilir; akıl ve zekâyı deneyen 

oyunlar sayesinde düĢünce geliĢtirme, örnekleme, yorumlama ve sonuç çıkarma 

yoluyla bir karar verme yeteneği geliĢtirilir. Birey aynı zamanda, dinleme, konuĢma 

ve vücut diliyle kendini ifade etme becerilerini öğrenmektedir. Yâren içinde, 

geleneğin emredici kuralları yanında, eğlence de öğretilmektedir. Bu çerçevede 

müzik ve oyun ve geleneksel seyirlik oyunlar bireyin çok yönlü geliĢmesine katkı 

sağlamaktadır. Yine geleneksel mutfak kültürü, yiyecek-içecek hazırlığı, sunumu, 

toplu olarak tüketilmesi konularında eğitim verilirken, aynı zamanda sofra kültürü, 

misafir kabul etme vb. gibi konularda da bireyin geliĢimine katkı sunmaktadır. Yâren 

geleneği, sosyal yardımlaĢma, dayanıĢma ve birlikte yaĢamanın öğretildiği, 

öğrenildiği ve yaĢatıldığı bir terbiye kurumudur. Bu kurumda birey, üyesi olduğu 

kuruluĢun ve içinde yaĢadığı toplumun üyeleri baĢta olmak üzere, herkese yardım 

etmeyi, onlara zor anlarında destek olmayı diğer kültürel yapılarla birlikte 

öğrenmekte ve kendini tam bir yetiĢkin birey haline dönüĢtürmektedir (Ekici, 2016: 

124-125). 

 

Yâren sohbetleri, sonbahar mevsiminde baĢlamakta ve ilkbahar mevsiminde sona 

ermektedir. Yâren toplantılarında eskiden cuma günü, “ocak gecesi”, salı günü 

“sigara gecesi” iken, günümüzde çarĢamba günü “sigara gecesi” veya “çay ocağı”, 

cumartesi günü “ocak gecesi”dir (Ekim, 2009: 129). 

 

Yâren toplantılarının ilki “erfane” adını alıp bu toplantıda, bütün yıl boyunca 

yapılacak iĢler ve yenecek yemeklerin bir ön konuĢması yapılmaktadır. Yine bu 

toplantıda “çavuĢ” ve “çalgıcı” tutma kararlaĢtırılıp yârene kabul Ģartlarına uygun 

gençlerin (on beĢ yaĢından itibaren) oy birliği ile kabulü gerçekleĢtirilmektedir. 

Toplanma yerleri, köylerde köy odaları, merkez mahallelerde ise yâren evleridir. 

Toplantıda sözü geçen kiĢilerden birisi “Bu yıl ocak yakalım!” ya da “Bu yıl yâren 

yiyelim!”, “Bu yıl sohbet yapalım!” der ve kabul edildiğinde o günkü toplantıda 

yâren üyeleri seçilir. Yâren sohbetlerine katılmak isteyen kiĢilerin dürüst olması, sır 
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saklamasını bilmesi ve büyüklerine itaat eden kiĢiler olması gerekmektedir. Farsçada 

“dost, ahbap, tanıdık” anlamına gelen “yâren” kelimesi hem sohbeti gerçekleĢtirilen 

topluluğun tamamını hem de bu sohbetlere katılan tek tek bireyleri tanımlamak için 

kullanılır. Yâren sayısının ne olması gerektiği köy ve mahallere göre değiĢmektedir. 

Fakat genellikle kabul edilen ve ideal sayı yirmi dörttür. Bu sayı genellikle otuza 

çıkmakla birlikte köylerde otuz ila elli arasında değiĢmektedir. Yâren grupları; 

genellikle üç beĢ kiĢilik bir yönetici grubu tarafından yönetilmekte; yöneticilere 

verilen isimler yörelere göre farklılık gösterebilmektedir (Yılmaz, 2011: 31-32; 

Tezcan, 1991: 337-348).  

 

Yâren Yöneticileri 

Yâren organları; büyük baĢağa, küçük baĢağa, yâren reisi, yâren üyeleri, çavuĢ ve 

sazendelerden oluĢur. Bu organların her birinin ayrı ayrı görevleri vardır. Mecliste 

sınıf yoktur. HiyerarĢide sadece yaĢ sırası esas alınmaktadır. Yöneticiler, oylama 

yöntemi ile ya da sözü dinlenir, yaĢça büyük, diğergam özelliği kuvvetli olan ve 

üzerinde görüĢ birliğine varılan kiĢilere teklif edilmesi ile belirlenir. Yöneticinin 

görevi, grup içi iliĢkileri düzenlemek, toplantıların belirlenen kurallara uygun olarak 

gerçekleĢmesini denetlemektir. Bu bağlamda belli bir yaptırım gücüne sahiptir ve 

grup üyeleri yöneticinin kararlarına uymakla mükelleftir (Yılmaz, 2011: 32; Tezcan 

2011, 337). 

 

Büyük Başağa: Yâren için iki baĢağa (yâren baĢı) seçilir. Birincisi büyük baĢağa, 

diğeri küçük baĢağadır. Büyük baĢağa, yârenin en yaĢlı kiĢisidir. Önceden birkaç 

yâren yemiĢ, deneyimli kiĢidir. GörmüĢ geçirmiĢ, çevrede saygınlığı olan dürüst bir 

kiĢi olmalıdır. Özellikle yöneticilik yeteneği olan disiplini sağlayabilen ciddi 

kiĢilerdir. Günümüz yönetim esasları çerçevesinde düĢünecek olursak yasama, 

yürütme ve yargı büyük baĢağanın elindedir (Deniz, 2013: 52; Tezcan, 2011: 339). 

 

Küçük Başağa: Ġkinci baĢağa olan küçük baĢağa da yine aynı niteliklere sahip 

olmalıdır. Fakat büyük baĢağaya oranla daha gençtir. Yârende ikinci amir 

durumundadır. Yâren mahkemesinde hâkim statüsündedir. Küçük baĢağa, yaĢ ve 

konum yönünden büyük baĢağadan küçüktür. Yârenin bütün organizasyon iĢleri ona 

aittir. Yâren onun tarafından yönetilir. Daha aktiftir. Oynanan oyunlar ve bütün ocak 
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iĢlerini bilir. Bu konularda deneyim sahibidir. Kurulan yâren mahkemesinde savcı 

rolündedir. Odanın ve yârenin tertip ve düzeninden sorumlu olup yârenlerden önce 

gelerek son kontrolleri yapar. Bu kontroller esnasında gördüğü eksiklikleri tamamlar 

(Deniz, 2013: 50; Tezcan, 2011: 339). 

 

Yâren Reisi: BaĢağalardan sonra yâren üzerinde etkisi olan idarecidir. Yârenlerin 

baĢağalara açılamadığı konularda yâren ve baĢağalar arasındaki irtibatı sağlayan 

aracı kiĢidir. BaĢağalar oyunlara katılmazken reis oyunlara katılabilmektedir. Bazen 

baĢağa reisi direk olarak görevlendirmektedir (Deniz, 2013: 50). 

 

Çavuş: ÇavuĢun pek çok görevi vardır. Bu bakımdan becerikli genç, açıkgöz ve iĢini 

bilen, deneyimli kiĢilerin çavuĢ olarak seçilmesine dikkat edilir. ÇavuĢun görevleri, 

yaranın düzenlenmesi, davet, yemek, kahve, çay, sigara ihtiyaçlarını tespit etmek ve 

oyunlarda tura vurmaktır (kalın halatla yârene gerektiğinde vurmak). Küçük 

baĢağanın yardımcısıdır. Yârenlerin günlük iĢleriyle de uğraĢmakla birlikte (Tezcan, 

2011: 338) sohbet toplantısının iĢleyiĢini ve düzenini sağlayan ama yâran üyesi 

olmayan yâren katılımcısıdır (Deniz, 2013: 51). 

 

Yâranler: Yârendeki üyelere yâran adı da verilmektedir. Eskiden iki kiĢi bir ocak 

yakardı (sohbet düzenleme). Bugün ekonomik koĢulların ağırlaĢması nedeniyle ocak 

yakanların sayısı artırılmıĢtır. Yâran, gençler (on sekiz-yirmi yaĢındaki gençler), orta 

yaĢlılar (otuz-kırk yaĢındakiler) ve yaĢlılar (Bunların sayısı daha azdır. BeĢ-altı kiĢiyi 

geçmez.) olmak üzere üç ayrı kısımdan oluĢur. YaĢlılar, gençlerin serkeĢliğine 

meydan vermezler. Aynı zamanda örgütün danıĢmanı durumunda olup baĢağaların 

aĢırı otoriter davranıĢlarını kısıtlayarak gençlerin tahammülünü aĢan otoriter 

davranıĢlarını sınırlarlar (Tezcan, 2011:339-340). 

 

Sazendeler: Sazendeler yâren üyesi değildir. Para karĢılığında hizmet ederler. 

ġahniĢin adı verilen kendilerine ayrılan bölümde sanatlarını icra ederler. BaĢağalar 

izin vermedikçe oyunlara katılamaz muhakeme sırasında da odada bulunamazlar. 

Yâren evine ilk gelenlerden olan sazendeler, varsa ĢahniĢin yoksa kendilerine 

ayrılmıĢ olan bölüme oturup, yöresel oyun havalarını, geleneksel yâran müziklerini 

ve Çuhadaroğlu peĢrevini çalarlar (Absarılıoğlu, 2012: 7). 
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Yârenin iĢlevleri 

Yâren örgütü bir eğitim kurumu gibidir. Çocukluktan itibaren bireylerin eğitimine 

katkıda bulunup sosyal normları ve görgü kurallarını öğretir. Mevcut kültürün 

korunarak nesilden nesle aktarılmasını sağlar. Cezalar vasıtasıyla toplumsal düzeni 

sağlar. Ayrıca köy kuyularının temizlenmesi, camiye su getirme, cami yapım ve 

onarımı, okul inĢası, yoksul ve kimsesizlere yardım edilmesi gibi hususlarda 

çevrenin kalkınmasına katkıda bulunurlar (Tezcan, 2011: 337-348). 

 

Maddi ve manevi destek vasıtasıyla sosyal dayanıĢma sağlanır. Yârenın gelirleri 

suçlulardan alınan para cezası, düğün sahibinden alınan para, düğünlerde gençlerin 

düğün sahiplerinden aldıkları paralardan sağlanır. Bu paralar, çalgıcı parası, 

kimsesizlerin evinin onarımı, askere gidenlere harçlık verilmesi ve düğünlere hediye 

alma gibi yerlere sarf edilir. Ayrıca yârenlerden birinin ya da onun yakın akrabasının 

evlenmesi durumunda düğünün bütün hizmetleri yârenler tarafından karĢılanır 

(Tezcan, 2011: 337-348). 

 

Yârenlik yurdun çeĢitli yerlerinde biçim ve özde farklılıklar olsa da devam ettirilir. 

Özellikle Çankırı baĢta olmak üzere Isparta, Manisa (Kula), Kütahya (Simav) ve 

Balıkesir (Dursunbey) gibi yörelerde görülür (Tezcan, 2011: 337-348). 

 

Oturma Düzeni  

Yâren geleneğinde uyulmasına titizlikle riayet edilen hususlardan biri de oturma 

düzenidir. GeçmiĢte sohbet odasındaki ocağın sağındaki köĢeye büyük baĢağa, 

solundaki köĢeye küçük baĢağa baĢağaların yanlarındaki sedirlere yârenler yaĢ 

sırasına uygun bir Ģekilde dizilmek suretiyle otururken günümüzdeki oturma düzeni 

Ģu Ģekildedir: 

 

Büyük baĢağa sağ, küçük baĢağa sol köĢede oturup aralarında küçük baĢağanın 

yanında oturan reis ve kıdem sırasına göre beĢ yâren yani toplam altı kiĢi bulunur. 

Küçük baĢağanın sağından itibaren sekiz kiĢi oturmakla birlikte; büyük baĢağanın 

solundaki sedirde sekiz yâren oturur. OturuĢ biçimini büyük baĢağa belirler ve o nasıl 
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oturuyorsa herkes ona uymak zorundadır. Büyük baĢağa ayak değiĢtirdiğinde küçük 

baĢağadan baĢlamak üzere sıra ile ayak değiĢtirilir (Ekim, 2009: 134-135). 

 

 Yâren Kuralları ve Mahkemesi 

Yârendeki her üye, diğer üyeleri temsil edeceğinden yârenler seçilirken çevresinde 

iyi olarak bilinen, mert, cömert, konuksever, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgi 

ve Ģefkat besleyen, ahlaklı, namuslu, içki ve kumarı olmayan, sır saklamasını bilen, 

belirli bir meslek ve zanaatı olan, giriĢ kurallarını peĢinen kabul eden daha önce 

yârene giren adayların tavsiyesiyle seçilir. Yârene üyelerinin seçildikten sonra 

uyması gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar, cömert olmak, konuksever 

olmak, misafire sofrası açık olmak, kimseye kötü gözle bakmamak, kimsenin 

namusuna göz dikmemek, kimseye kötü söz söylememek, ana-baba ve yakın 

akrabaya yardım etmek, arkadaĢ ve komĢularına iyi davranmak, sabah akĢam Allah‟ı 

anmak, ikiyüzlü olmamak, büyüklere hürmet etmek, suçluları affetmek, kendinden 

aĢağı da olanlara Ģefkatli olmak, söz ve davranıĢlarında adaletli olmak, yumuĢak 

sözlü olmak, iyi niyetli olmak, iĢinde doğru ve güvenilir olmak, sözünde durmak, 

sözünü bilmek, hizmette ayırım yapmamak, yaptığı iyilikten karĢılık beklememek, 

güler yüzlü, tatlı dilli olmak, hataları yüze vurmamak, dostluğa önem vermek, 

kötülük edene iyilik yapmak, kimseyi azarlamamak, dedikoduyu terk etmek, daima 

samimi davranmak, emanete hıyanet etmemek, sabırlı olmak, daima hakkı gözetme, 

öfkesine hâkim olmak, suçlulara yumuĢak davranmak, gelmeyene gitmek, içi dıĢı bir 

olmak, dost ve akrabayı ziyaret etmek, kuvvetliyken affetmek, makam sahibi olunca 

alçak gönüllü olmak, güçlü, kuvvetliyken affetmek, yapılan iyiliği baĢa kakmamaktır 

(Cenikoğlu, 2004: 67).  

 

Yârene iliĢkin kurallar, toplumsal denetim aracı Ģeklindedir. Yârenin sadece bir 

eğlence kurumu olmadığının göstergesi de yâren mahkemesidir. Yârende düzene 

uymayan kiĢiler belirli usullere göre cezalandırılır. Bu mahkemelerde “suçlular” 

yargılanır. Mahkemede baĢağa “hâkim”, küçük baĢağa “savcı” yârenler ise “jüri” 

görevini üstlenir. Büyük baĢağa “Yollumuz yolsuzumuz var mı?” diye sorar. Eğer o 

hafta içinde suç iĢlemiĢ kimse yoksa sesi güzel olan bir yâren Kur‟an okur. Ancak o 

hafta içerisinde sarhoĢluk, sohbete geç kalma, dıĢarıdaki yârenlere selam vermeme, 

kavga etme, sarkıntılık, kumar, sır saklayamama, baĢka bir yâren sohbetine gitme, 
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küfür etme ve hakaret gibi suçlardan birini iĢleyen kiĢi varsa cezalandırılır. Ayıca 

yâren hakkında Ģikâyet söz konusu olduğunda, Ģikâyetçi olunan yâren dıĢarı çıkar, o 

çıktıktan sonra dava konusu açılır. Kırmızı mindere iki diz üstü oturan davalı selam 

verdikten sonra Ģikâyet konusundan bahsedilir. O da “Yolumla yoldayım.” der ve 

suçu kabul etmiĢ olur. Cezanın niteliği suçun niteliğine göre değiĢir. Genellikle 

yârenleri tıraĢ ettirmek, tüm yâreni hamama götürmek, hamamda yağlı ısmarlamak, 

ziyafet vermek, çay ısmarlamak, ayakkabı boyatmak, helva yaptırmak, çalgı 

getirmek, hindi dolması ziyafeti vermek gibi maddi külfeti olan cezalar verilir. En 

ağır ceza meclisten kovulmaktır (Tezcan, 2011: 342-343; Ekim, 2009: 146). 

 

Sohbet Ġcrası 

Yâren üyelerinin odaya giriĢleri belirli bir selamlaĢma ile gerçekleĢir. Bundan sonra 

baĢağanın oturuĢ biçimine göre diğer yâren üyeleri oturuĢlarını düzenler ve müzik 

çalmaya baĢlar. ÇavuĢ önce büyük baĢağanın sonra küçük baĢağanın önündeki 

mumları yakar ardından açılıĢ duasının okunmasıyla yâren baĢlamıĢ olur. BaĢağanın 

salona gelmesiyle çavuĢ tarafından büyük baĢağa, küçük baĢağa ve reisten baĢlamak 

üzere bütün yârenlere kahve ikram edilir. ÇavuĢun boĢları almasıyla ocak açılmıĢ, 

yâren toplantısı baĢlamıĢ olur. ÇavuĢ kapıya gelerek yârene davet edilen misafirlere 

mihmandarlık yaparak salondaki yerlerini alır. Yârene konukların katılması da bir 

gelenektir. Yâreni izlemek isteyen konuklar sohbetlere katılabilirler. Yâren kuralları 

misafirlerin salona alınmasında da kendisini gösterir. Konuklar, kahve konukları ve 

yemek konukları olarak ikiye ayrılır. Kahve konukları, bir süre oturup müzik 

dinleyip kahvelerini içtikten sonra giderler. Yemek konukları ise yâren yemeğine 

katılırlar. Misafirler, kendilerine söylenen saatte yâren yerine gelerek misafir 

odasında hazır beklerler. Ġçeri alınmaları sıra ile olur. ÇavuĢ büyük baĢağaya gelip 

misafir ağaların geldiğini haber vererek misafirlerin gelmesi için izin ister. 

BaĢağadan izin aldıktan sonra salonun kapısına gelip “BaĢağam, misafir ağalar 

geliyor!” diye yüksek sesle bağırır. Bu arada sazende Çuhadaroğlu peĢrevi çalmaya 

baĢlar. Bütün yârenler oturduğu yerden aĢağı inmeden ayağa kalkar. Misafir ağalar 

ikiĢer ikiĢer içeri girer. BaĢağaların oturmasıyla birlikte yârenler ve misafirler de aynı 

oturuĢ Ģekliyle oturur ve merhabalaĢma baĢlar. Yârenlerin birbirleriyle 

merhabalaĢmaları aynı Ģekilde misafirlerle de yapılır. SelamlaĢmanın uzamamasını 

isteyen bir misafir: “Cümleten merhaba yâren ağalar!” deyince merhabalaĢma sona 
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erer. Misafirlere de kahve ikramı yapılır. OturuĢ esnasında yanlarında oturan yârenler 

misafirlerle ilgilenir. Aksaklık olması durumunda misafire hissettirmeden eksiklik 

giderilmeye çalıĢır. Ev sahipliğini, ocak yakan kiĢinin yanı sıra tüm yârenler üstlenir. 

Misafirlerin ortamdaki kurallara uymak zorunda oldukları, bütünlüğü bozacak 

davranıĢlardan kaçınmaları gerektiği, yârene davet eden kiĢi tarafından söylenir. Eğer 

aykırı davranan olursa çavuĢ tarafından uyarılır. Kahve misafirleri kahvelerini 

içtikten sonra oynanan oyunları izler, baĢağanın izni olursa ebe tarafından oyuna da 

katılabilirler. Bu oyunlar oynandıktan sonra kahve misafirleri için çavuĢ kahve 

getirir. Bu kahve ikramı “kalk git kahvesi” olarak da bilinir. Kahveyle karĢılanan 

misafirler kahve ile uğurlanırlar. Kahve içildikten sonra sazende Cezayir adlı parçayı 

çalar. Belirli bir disipline göre içeri alınan misafirler, aynı Ģekilde uğurlanırlar. 

Cezayir parçasının çalınmasıyla önce baĢağa sonra da bütün yâren ve misafirler 

ayağa kalkarlar. Misafirler geldikleri sıra ve usulle yârene sırtını dönmeden sağ elleri 

sol göğüsleri üzerinde geri geri kapıya doğru “Allah‟a ısmarladık yâren ağalar 

ocağınız daim olsun!” diyerek ayrılırlar. Misafirleri uğurlamaya büyük baĢağa ve 

küçük baĢağa ile ocak sahipleri çıkarlar. Misafirler gidince baĢağalar tekrar yerlerine 

döner. Yâren kaldığı yerden devam eder. Kahve misafiri olarak geldiği halde misafir 

gitmezse usulünce uyarılır. Anlamazsa zorla dıĢarı atılır. Kahve misafirleri 

uğurlandıktan sonra oyunlar devam eder. Vakit gece yarısına yaklaĢırken sofralar 

kurulur ve yemek ikram edilir. Yemekten sonra kahve ya da çay içilip hazmı 

kolaylaĢtıran oyunlar oynanır ve “ara verme töreni” ne geçilir. Yârenler dağılmadan 

önce gelecek hafta ocağı yakacak yârenlere “Arap” adı verilir. Arap, yâren 

sohbetinde zilli maĢa ve tefe verilen isimdir. Zilli maĢa ve tef ocağı kim yakıyorsa 

ona gider ve onda bir hafta kalır. Bu veriĢ de belli bir tören biçiminde olup özel bir 

türküsü vardır (Deniz, 2013: 40-41; Tezcan, 2011: 341). 

 

 Ġkram 

Yâren geleneğindeki yeme-içme kültüründe, koĢulların değiĢmesine paralel olarak 

birkaç unsurun yenilenmesi dıĢında, geçmiĢten günümüze uygulamaların büyük bir 

kısmı aynı Ģekilde sürdürülmektedir. Günümüzde sofra ritüeli Ģu Ģekilde icra edilir: 

Ġbrik, leğen ve havluyla baĢağaların, yârenlerin ve misafirlerin ellerinin yıkanması 

sağlanır. Daha sonra misafir sayısına da bağlı olarak, yeterli miktarda sofra kurulur. 

Sofraların düzenlenmesi sırasında da, sofra bezi, ahĢap sini altlığı, bakır sini, tahta 
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kaĢıklar, bakır bardaklar, peçete ve tahta kaĢıklar bulunur. Sofranın düzenlenmesi de 

sırayla olur. Büyük baĢağa, küçük baĢağa ve reisin ayrı sofraları vardır. HiyerarĢiye 

muhakkak dikkat edilir. Yemek olarak öncelikle çorba ikram edilir. Tüm sofraların 

kurulmasının ardından büyük baĢağanın “Afiyet olsun!” deyip çorbadan ilk kaĢığı 

alması üzerine, aynı kahve içilirkenki yapılan uygulama tekrar edilerek yemeye 

baĢlanır. Daha sonra pilav ve güveç gelir. Yemekler bittikten sonra sofra duası 

yapılır ve herkes yerini alır (Ekim, 2009: 142-143).  

 

 Müzik 

Müzisyenler, yârene en önce gelen kiĢilerdendir. Ücret karĢılığında yârende 

bulunurlar. Ocağın açılması kapanması, karĢılamalar, uğurlamalar ve gece içerisinde 

oynanan yöresel oyunlar müzik eĢliğinde yapılır. Kahve misafirleri ya da yemekli 

misafirler uğurlanırken sazendeler Cezayir havasını çalar. Cezayir çalmaya 

baĢlayınca bütün yâren komut almıĢ gibi oturduğu yerden ayağa kalkar. Misafirler de 

girdikleri usul üzerine salondan çıkarak geceden ayrılırlar (Deniz, 2013: 54-55; 

Ekim, 2013: 187). 

 

Oyun 

Yârenlerdeki oyunlar; eğlenmek eğlendirmek hoĢça vakit geçirmek, birlik beraberliği 

sağlamak, yârenler ve misafirler arasında soğukluk varsa ortadan kaldırıp birlik 

beraberliği yeniden kurmak ve misafirleri eğitmek gibi iĢlevler üstlenir. Yârende 

oyunlar, baĢağanın müsadesiyle yâren ve misafirlerin katılımıyla oynanır (Deniz, 

2013: 57). Yârende çok çeĢitli oyunlar vardır. Bunlar halk oyunları ve eğlence 

oyunları olarak iki gruba ayrılabilir. Ġkinci gruptakiler beceri, çabukluk ve zekâya 

dayanan oyunlardır. Tura oyunu, Ģildir Ģip, yüksük oyunu, samut oyunu gibi. Yelpük 

ismi verilen oyunlar saz eĢliğinde ahenge önem verilerek oynanan oyunlardır. Yine 

sohbet meclislerinde sohbet sırasında bir yârenden diğerine gidiĢ geliĢ de 

gelenektendir. Böylece birbirine konuk olarak da yârenler yarıĢabilmektedir. Müzik 

ve oyun yönünden yarıĢlar yapılır. Çalınıp söylenir. Yârenler gazel, divan, kalenderi, 

koĢma, kerem, kesik kerem okuyup yarıĢırlar (Tezcan, 2011: 342). Yâren 

meclislerinde yüzük oyunu, yattı kalktı oyunu, tüccar-gemici oyunu, ödev yapma 

oyunu, vız vız oyunu, hırsız oyunu, nefes açma, kuĢ uçtu, mani satma-tura oyunu ve 

tekerleme oyunu gibi birçok oyun oynanmaktadır. 
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Yüzük Oyunu: Yüzük oyunu geleneksel sohbet toplantıları ve halk eğlence kültürü 

içerisinde en çok oynanan oyunlardan birisidir. Yüzük oyunu, fincanlarla 

oynanabildiği gibi, gümüĢten, bakırdan veya tunçtan yapılmıĢ ve fincana benzeyen 

kapaklarla da oynanmaktadır. Yüzük oyunu sadece yâranların değil uzun kıĢ 

gecelerinde herkesin oynadığı bir oyundur. Erkekler ve kadınlar ayrı ayrı oynarlar; 

ancak çok yakın akrabalar arasında karıĢık oynandığı gibi; erkeklerin bir ekip, 

kadınların ayrı bir ekip olarak oynadığı da olur. Yüzük oyunu duruma göre altı, 

dokuz ya da on iki fincan ile oynanır (Deniz, 2013: 60-69). 

 

Yattı-Kalktı Oyunu: Oyun sekiz-on kiĢi arasında oynanmaktadır. Oyuna katılan 

sekiz-on kiĢiden oluĢan oyuncuların her birine delikanlıbaĢı ya da oyunun lideri 

tarafından sebze ya da meyve adları verilir. Örneğin; viĢne, kabak, patlıcan, kiraz, 

Ģeftali, armut, domates, vb. Oyuncular odanın ortasında karĢılıklı (yüz yüze), eĢit iki 

grup hâlinde, diz üstü otururlar. Oyunu yöneten delikanlıbaĢı, isim verdiği 

yaranlerden birisinin sırtına topuz ile vurarak: “Kabak yattı kalktı!” der. Kabak adlı 

oyuncu artık ebe olarak alnı yere gelecek Ģekilde öne doğru iki elinin üzerinde baĢını 

yere koyar ve kendi adıyla birlikte bir baĢka oyuncunun adını söyler. “Kabak yattı 

kalktı patlıcan!” deyip hemen kalkar. Kalkamazsa sırtına tura ile vurulur. Patlıcan 

isimli oyuncu da aynen bir önceki oyuncu gibi yere yatar ve bir baĢka oyuncunun 

ismini söyler. Oyun bu Ģekilde ismini ĢaĢırıp hemen yatamayan ya da kalkmakta 

geciken oyunculara tura ile vurularak devam eder. Oyun baĢağanın takdir ettiği 

zamana kadar sürer. Bazen yârenler bir misafir oyuncu üzerinde yoğunlaĢarak onun 

ceza almasını sağlarlar (Deniz, 2013: 60-69).  

 

Tüccar-Gemici Oyunu: Geneli doğaçlama Ģeklinde baĢlayıp devam eden oda 

oyunlarından olan tüccar-gemici oyunu yapısı ve verilen ceza bakımından “yattı-

kalktı” oyununa benzemektedir. Genellikle esnaflardan oluĢan bu teĢkilatlarda 

oyunların isimleri de meslekleriyle ilgili olduğu görülmektedir. Oyunculara birlik 

beraberlik, dikkat, çeviklik ve kurnazlık kazandırır (Deniz, 2013: 60-69). 
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6.1.5. KürsübaĢı Sohbetleri 

KürsübaĢı sohbetleri, kürsü adı verilen altında kor konmuĢ mangal bulunan ve üzeri 

yorganla örtülü bir masanın etrafında toplanmıĢ insanların kıĢ aylarında 

kararlaĢtırdıkları periyotlarla gerçekleĢtirdikleri müzikli, yemekli, oyunlu bir sohbet 

toplantısıdır. Kürsü yaklaĢık 50-60 cm. yüksekliğinde 1-1,5 m. eninde genellikle kare 

Ģeklinde bir masadır. Alt kısmı da masanın üst yüzeyi gibi tahta ile kaplıdır ve ortası 

yaklaĢık 15 cm. çapında deliktir. Bu kısma topraktan yapılmıĢ çanak Ģeklinde bir 

mangal konmaktadır. Mangalın altına önce kül daha sonra evin ocağından ya da 

sobasından alınmıĢ kor haline gelmiĢ kömür veya odun, odun üzerine yine bir miktar 

kül konmaktadır. Masanın üzerine geniĢçe bir yorgan örtülür ve etrafına insanlar 

oturur. Herkes yorganı beline gelecek kadar örter. Geleneksel sohbet toplantıları 

baĢlığında değerlendirilen kürsübaĢı sohbetlerine daha çok Elazığ yöresinde 

rastlanmaktadır (Yılmaz, 2011: 33). Kürsünün kendisinden ziyade “kürsübaĢı 

geleneği” diye bilinen ve bu isimle anılan toplantılar; yöre müziğini, halk 

hikâyelerini ve değiĢik edebi, sosyal, kültürel birikimleri aktarma ve koruma iĢlevini 

üstlenmekle birlikte; Harput-Elazığ insanının uzun kıĢ gecelerinde, sohbetiyle, 

öğretici vasfıyla, halk oyunlarıyla, saz ve sözleriyle, yüzük oyunlarıyla, seyirlik 

oyunlarıyla, masalları, hikâyeleri, efsaneleri, bilmeceleri, taklitleri, Ģakaları, 

muziplikleri ve yiyecekleriyle Elazığ-Harput folklorunda önemli bir yer tutmaktadır   

(Koçer, 2014: 25-28). 

 

6.2. Geleneksel Sohbet Toplantıları ve Uygur MeĢrepleri 

Barana sohbeti, sıra gecesi, yâren geleneği ve kürsübaĢı sohbeti Ģeklinde temelde 

“hareket” ve “sohbeti” esas alan ve farklı adlandırmalarla Türkiye coğrafyası sınırları 

içerisinde yaĢatılan “geleneksel sohbet toplantıları” ve coğrafî bölgeler bağlamında 

çeĢitli özellikleri ile öne çıkan Turfan, KaĢgar, Ġli, Hoten ve Dolan gibi bölgelerde 

yapılan “Uygur meĢrepleri” arasında birçok ortak noktanın bulunduğu dikkat 

çekmektedir. Bu benzerlikler Ģu baĢlıklar altında değerlendirilebilir: 

 

6.2.1. HiyerarĢik Yapı ve Yöneticiler 

Geleneksel sohbet toplantılarında ve Uygur meĢreplerinde düzenin ve denetimin 

sağlanması amacıyla çeĢitli yöneticilerin rol aldığı görülmektedir. Her iki grupta da 
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yöneticiler seçim ile belirlenmekte ve yöneticilik yapacak kiĢilerin belirli özellikleri 

taĢımasına dikkat edilmektedir. Yönetici olarak seçilecek kiĢinin halk nezdinde sözü 

geçen insanlar arasından olmasına, dürüst, erdemli, güvenilir olmasına ve mensup 

olduğu grubu en iyi Ģekilde temsil etme yeteneğine sahip olmasına dikkat 

edilmektedir. Yine meclis yöneticilerinin görev dağılımlarının da benzer yapıda 

olduğu tespit edilen diğer bir husustur. Farklı meĢrep türlerinde aynı görevi farklı 

adlandırmalarla üstlenen meĢrep yöneticileri arasında en yetkili kiĢiler; “yiğitbaĢı” ve 

“padiĢah” olup “vezirler” ve “meĢrep beyi” yardımcılarıdır.  Benzer Ģekilde 

geleneksel sohbet toplantılarında da en yetkili kiĢiler; “barana baĢkanı”, “sıra 

baĢkanı” ve “büyük baĢağa” olup tüm organizasyon ve yönetimden sorumludur, 

yardımcıları “barana baĢkan yardımcısı”, “sıra baĢkanı yardımcısı”, “küçükağa” ve 

“çavuĢ”tur. Ayrıca yâren geleneğinde oynanan oyunlardan birkaçının yönetiminde 

“yiğitbaĢı”nın rol alması dikkati çeken diğer bir husustur. Bununla birlikte; meĢrep 

meydanında birbirinden Ģikâyetçi olan kiĢilerin arasındaki davaları halletmek ve ceza 

verilecek kiĢilerin hükmüne yardımcı olmak amacıyla kurulan mahkemeye baĢkanlık 

eden  “kadı bey” ile barana sohbetlerinde aynı amaçla kurulan mahkemeye baĢkanlık 

eden “hâkim” aynı görevdedir. Uygur meĢreplerinde cezaları icra etmekle görevli 

olan ve elinde “gül tayak” bulunduran “paĢĢap” ve “mirĢap” ile geleneksel sohbet 

toplantılarında verilen falaka cezasını uygulayan “çavuĢ”, yine aynı görevi faklı 

coğrafyalarda üstlenmektedir. Uygur meĢreplerinin mali denetiminden ve hesap 

iĢlerinden “köl beyi” sorumlu iken bu görevi barana sohbetlerinde mübaya memuru 

(kâtip), sıra gecelerinde “muhasip” üstlenmektedir. 

 

6.2.2. Oturma Düzeni 

Her iki toplantıda da hiyerarĢik yapılanmaya göre belirli bir oturma düzeni olup 

katılımcılar bu düzene uymakla yükümlüdür. Nitekim meĢrep meydanının sağ 

tarafında ortada padiĢah; padiĢah‟ın sağ tarafında sağ vezir, sol tarafında sol vezir 

bulunur. Meydanın sol tarafında ortada kadı; kadının sağında ve solunda müftüler 

bulunur. Meydanın sağ tarafına engizge ile pazar beyi oturur. Engizge elinde kısa 

saplı bir kamçı tutar. Naracılar sağ tarafında, sazcılar sol tarafında oturur. Selam 

beyi, eĢik üstünde oturur. MeĢrep meydanının dıĢında ise meĢrebin güvenliğinden 

sorumlu kiĢiler bulunur. MeĢrep ehlinin oturacağı yerlere kilimler ve minderler 

serilir.  
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Yâren geleneğinde büyük baĢağa sağ, küçük baĢağa sol köĢede oturup aralarında 

küçük baĢağanın yanında oturan reis ve kıdem sırasına göre beĢ yâran yani toplam 

altı kiĢi bulunur. Küçük baĢağanın sağından itibaren sekiz kiĢi oturmakla birlikte 

büyük baĢağanın solundaki sedirde sekiz yâran oturur. Oturulacak alanlara kilimler 

ve minderler serilir. 

 

MeĢreplerde ve geleneksel sohbet toplantılarında en yetkili kiĢi rahat oturma talimatı 

verinceye kadar herkes ayak uzatmaksızın saygılı bir Ģekilde oturmakla yükümlüdür. 

Yöneticinin rahat oturuĢ talimatını vermesiyle bir müddet dinlenilip ihtiyaçlar 

giderilir ve tekrar talimat vermesi ile aynı düzene geçilir. 

 

6.2.3. Kural ve Cezalar 

MeĢreplerin ve geleneksel sohbet toplantılarının kuralları; görgü, ahlak kuralları ve 

sosyal normlar ölçüsünde belirlenmektedir. Meclise zamanında katılmak, geç kalmak 

için geçerli mazeretin bulunması durumunda mazeret bildirip özür dilemek, 

katılımcıları kapıda karĢılamak ve kapıya kadar uğurlamak, saygın kiĢileri töre 

oturtmak, yemek adabına uymak, ikram edilecek yiyeceklerin sunumuna hiyerarĢik 

olarak en üst düzeyde bulunan yöneticiden ve yaĢça büyük olandan baĢlamak, 

misafirlere sırtı dönük oturmamak, ayak uzatmamak, küçükleri gözetmek, büyüklere 

saygı göstermek, meclis düzenini bozmamak, kavga ve huzursuzluk çıkarmamak, 

meclis sonunda ev sahibine teĢekkür etmek ve meclisi izinsiz terk etmemek gibi 

kurallar her iki grupta da önceden grup üyeleri tarafından belirlenmiĢ ve uyulmaması 

durumunda ceza gerektiren kurallardır. Her iki gelenekte de kurallar, toplantı 

baĢlamadan önce katılımcılara tekrar duyurulur. 

 

Yine her iki geleneksel yapıda ceza vermenin bir hukuku olup cezanın ölçüsü maddi 

ve psikolojik olmak üzere iĢlenen kabahatin durumuna göre yöneticilerin istiĢaresi ile 

belirlenir. Cezaya riayet etmeyen kiĢiler, meclisten çıkarılır ve sonraki toplantılardan 

men edilir. Ayrıca toplum tarafından da bu kiĢilere ayıplama, kınama ve toplantıya 

katılmama gibi belirli yaptırımlar uygulanır. 
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6.2.4. Müzik 

Müzik Uygur meĢreplerinin önemli bir parçası olup meĢrep icrası boyunca Uygur 

makamları çeĢitli müzik aletleri ile seslendirilmektedir.  Yine meĢrepler için önemli 

bir yeri olan Uygur halk dansları (ussuller) ve çeĢitli müzikal oyunlar, meĢrep 

süresince eğlenceyi artırmaktadır. Geleneksel sohbet toplantılarında da müzik önemli 

bir yer tutmakla birlikte; sıra gecesi gibi toplantılarda müzik vazgeçilmez unsurdur. 

Bu geceler, tıpkı Uygur meĢreplerindeki gibi usta-çırak geleneğine uygun olarak 

müziğin öğretildiği ve icra edildiği meĢk ortamlarıdır. Müzikle ilgilenenler bu 

gecelerde türküyü, gazeli, hoyratı, Ģarkıyı, makamı, usulü, notayı öğrenir. Müzik 

terbiyesini burada alır. Bu yönüyle her iki toplantı grubu bir “halk konservatuarı” dır. 

 

6.2.5. Oyun 

Eğlenmek, eğlendirmek, hoĢça vakit geçirmek, birlik beraberliği sağlamak, grup 

üyeleri ve misafirler arasında dargınlık varsa onları ortadan kaldırıp birlik beraberliği 

yeniden kurmak ve misafirleri eğitmek gibi iĢlevler üstlenen oyunlar, Uygur 

meĢreplerinin ve geleneksel sohbet toplantılarının önemli bir bölümünü 

oluĢturmaktadır. 

 

MeĢreplerde bir müddet nağme ve ussul icra edildikten sonra eğlenmek ve dinlenmek 

amacıyla komik oyunlar, maharet ve zekâ gerektiren oyunlar, eğitim ve terbiyeyi 

esas alan oyunlar oynanmaktadır. MeĢrep oyunları; meĢrep ehli, meĢrep yöneticileri 

ve katılımcılarının nezaretinde özel oyuncular tarafından belirli bir plan dâhilinde ve 

maharet sahibi usta oyuncular tarafından oynanmakta; bu ustalar, “meĢrep 

kızıkçıları” olarak adlandırılmaktadır. 

 

Geleneksel sohbet toplantılarında da katılımcıların ve yöneticilerin nezareti ve kimi 

zaman katılımıyla halk oyunları ve eğlence oyunları olmak üzere çok çeĢitli oyunlar 

oynanmaktadır. Halk oyunları; müzik eĢliğinde icra edilirken eğlence oyunları; zekâ, 

çabukluk ve maharet gerektiren oyunlardır. Ayrıca aynı zamanda Uygur 

meĢreplerinde de görülen yarıĢmaya dayalı oyunlar grup üyeleri arasında rekabeti 

sağlamaktadır.  
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6.2.6. Ġkram 

Uygur meĢreplerinde çay önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim tadımından oyunlara 

kadar birçok alanda yer bulmaktadır. MeĢrepler genellikle çay tutuĢ beyitlerinin 

okunması ile baĢlar, bu esnada ikram edilen ilk Ģey çaydır. Çay ikramının da belirli 

bir adabı olup meĢrep çayı, meĢrep oyunlarının mukaddimesi mahiyetindedir. 

MeĢrep çayı, ikramı maharet gerektiren bir iĢtir ve belirli kuralları vardır. MeĢrep 

ehline çay tek tek ikram edilir. Çay tek vaya çift piyale (kâse, fincan) ile ve tek elle 

servis edilir. Üstteki piyale baĢparmak ve iĢaret parmağı yardımıyla tutulurken alttaki 

piyale diğer üç parmak ile tutulur. Ġkram edilen çayı almanın da bir usulü vardır. 

Ġkram sırasında çay dökülür veya damlarsa ceza verilir. Servis tek piyale ile 

yapılacaksa baĢparmak ile tutulur. Çayı alan kiĢinin piyaleyi 360 derece 

döndürdükten sonra içmesi gerekir. Ayrıca çay, meĢrep eğlencelerinde muhabbetin 

simgesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Nitekim özür dilemek istendiğinde ya da 

üçüncü bir kiĢinin dargın olan kiĢilerin arasını düzeltmek istediğinde yapılan 

namakulluk (Ġhtiyatsızlık, Özür Dileme) meĢrebinde çay önemli bir yer tutar. MeĢrep 

sırasında özür dilemek isteyen kiĢi, diğerine tepside çay servis eder. KarĢısındaki 

kiĢinin çayı iki eliyle kabul etmesi dargınlığın ortadan kalktığının göstergesidir 

(Davut ve Abliz, 2015: 62-63). 

 

Uygur meĢreplerinde önemli bir yeri olan çayın yerini sıra gecelerinde kahve ikramı 

almaktadır. Kahve, yörede “mırra” denilen sade, acı kahvedir. Gecenin baĢlangıcında 

ve bitiminde verilen mırranın yapılması, sunumu ve içimi, belirli geleneksel kurallara 

bağlıdır. Kahve, güğüm de denilen bakır ibrikte iyice kaynatılır. Bir süre 

dinlendikten sonra baĢka bir güğüme süzülür ve küçük kulpsuz fincanlara bir yudum 

kadar konularak ikram edilir. Acı kahve bir yudumla içildikten sonra boĢ fincan, 

kahveyi sunana verilir. 

 

Uygur meĢrepleri ve geleneksel sohbet toplantıları, yemekli toplantılar olması 

yönüyle birbirine benzemektedir. Bu meclislerde yöreye özgü birçok yemek ön plana 

çıkmaktadır. Yemekler sohbet adabına uygun olacak Ģekilde ikram edilip yemek 

yemenin belirli kuralları vardır. Sofraya hiyerarĢik düzene uygun Ģekilde oturulur ve 

saygısızlık yapılmaz. Yine yemek sonunda ev sahibine teĢekkür ve dua edilmesi 

adettendir. 



219 

 

6.2.7. Zaman 

MeĢrepler; bayramda, düğünde, hasat zamanında, ilk kar yere düĢtüğünde, misafir 

geldiğinde ve ihtiyaç duyulduğu her an yapılmaktadır. Gece gündüz fark etmeksizin 

yapılan meĢrep eğlenceleri genelde bir gün sürmekle birlikte; birkaç gün kadar da 

devam edebilmektedir. Geleneksel sohbet toplantıları ise yılın özellikle kıĢ aylarında 

ve haftada bir gün olarak rutinleĢen bir periyotta yapılmaktadır.  KıĢın ilk kar yere 

düĢtüğünde “karlık oyunu” ile baĢlayıp nevruz çiçeği açıncaya kadar sırası gelen 

kiĢinin ev sahipliği yapmasıyla devam ettirilen “kök meĢrebi” zamansal bağlamda 

geleneksel sohbet toplantıları ile benzer yapıdadır.  Ayrıca barana sohbetlerinin 

mevsim olarak harman sonu baĢlayıp Hıdırellez zamanına kadar devam ettiği 

bilinmektedir. 

 

6.2.8. Mekân 

MeĢreplerde mekân olarak ev, avlu, bağ, nehir kenarı, yayla ve pazar yeri gibi 

mekânlar kullanılır. MeĢreplerin kıĢın evlerin içinde yapıldığı göz önünde 

bulundurulmazsa genellikle açık mekânlarda yapıldığı söylenebilir. Katılımcı sayısı 

fazla olan meĢrepler için geniĢ alanlar tercih edilirken seyle (gezinti, Ģenlik) 

meĢrepleri ve hasat zamanlarında yapılan meĢrepler için genellikle nehir kenarları ve 

açık yeĢil alanlar kullanılmaktadır. Geleneksel sohbet toplantılarının icrasında 

genellikle köy odası ve konak gibi geniĢ kapalı mekânlar tercih edilmekle birlikte; 

düzenlendiği coğrafyanın iklimine uygun olarak sıra gecelerinde sıcak mevsimlerde 

bağ- bahçe ve avlu gibi açık alanlar tercih edilmektedir. 

 

6.2.9. ĠĢlev 

Uygur meĢreplerinde ve geleneksel sohbet toplantılarında icra edilen edebi ürünler, 

komik unsurlar, taklitler ve sanat ürünleri hoĢça vakit geçirip eğlenmeyi sağlamanın 

yanı sıra toplumun estetik ihtiyacını karĢılamaktadır. Bununla birlikte bu toplantılar, 

eğitici iĢleviyle sosyo-kültürel yaĢamının önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. 

Nitekim çocukluk çağından itibaren bu toplantılara katılan çocuklar, bu sayede edep 

erkân, görgü ve ahlak kurallarını öğrenmektedir. Bu bağlamda bu toplantılar, 

sosyalleĢtiren ve toplumsal kuralları öğreten bir eğitim kurumu mahiyetindedir. 

Gençler burada misafir ağırlama, sofra serme, hizmet etme; müzik aleti çalma, Ģarkı, 
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türkü söyleme, Ģiir okuma ve kurallara riayet etmeyi öğrenirler. Ayrıca bu toplantılar, 

mevcut kültürün korunarak nesilden nesle aktarılmasını sağlamaktadır. Cezalar 

vasıtasıyla toplumsal düzeni sağlayıp köy kuyularının temizlenmesi, çevrenin 

temizlenmesi, suyolu açılması, yoksul ve kimsesizlerin gözetilip yardım edilmesi 

gibi hususlarda çevrenin kalkınmasına katkıda bulunmaktadırlar. 

 

Uygur meĢrepleri ile geleneksel sohbet toplantılarının ortak özellikleri, bu geleneğin 

doğudan batıya bir yayılma özelliği gösterdiğini ortaya koymaktadır. Doğu Türkistan 

coğrafyasında ortaya çıkan ve Ģekillenen bu gelenek, Orta Asya‟dan Anadolu‟ya 

çeĢitli vasıtalarla taĢınmıĢ ve Anadolu coğrafyasındaki mevcut kültür dairesini de 

içine alarak yeni bir hüviyete bürünmüĢ olmalıdır. 

 



 

SONUÇ 

MeĢrep; “ziyafet”, “keyif meclisi” ile “Ģölen” anlamına gelmektedir ve türkü, müzik, 

halk oyunları ile halkın örf ve adetlerinin birleĢtiği bir çeĢit eğlence Ģekli olarak 

Uygur Türkleri arasında yaĢatılmaktadır. Türk kültürünün özde bir olduğu, ancak 

mekân ve zamana bağlı olarak çeĢitlendiği bilinen bir durumdur. Uygur Türklerinin 

sosyal hayatında önemli yer tutan, dinî ve millî açıdan özel bir anlama sahip olan ve 

belli bir takvime bağlı olarak kutlanan Uygur halk meĢreplerinin tarihi oldukça eski 

dönemlere kadar uzanmaktadır. MeĢreplerin ortaya çıkıĢı, Uygur halk kültürü ile 

iliĢkili olup Uygurların tarihi dönemlerinden itibaren sahip olduğu coğrafi Ģartlar, 

sosyo-kültürel yaĢam özellikleri, estetik anlayıĢ ve milli kimlik felsefesi bu iliĢkiyi 

olgunlaĢtırmıĢtır. Uygur Türkleri yerleĢik hayata geçtikten sonra meĢrep kültürü daha 

da geliĢmiĢ, X. yüzyılda Ġslamiyetin Uygurlar arasında yayılmasıyla birlikte eski 

geleneksel yapılar, yeni din ile harmanlanmıĢ ve birçok alanda tesirini göstermiĢtir. 

Nitekim bu tesir, meĢreplerde de görülmekte olup Uygurlar, hangi kültür dairesinin 

içerisinde bulunursa bulunsun meĢrep geleneğini devam ettirmiĢtir. 

 

 Müzik, Ģarkı ve dans gibi birçok unsuru içinde barındıran, on iki makam etrafında 

Ģekillenen ve geliĢen Uygur meĢrepleri, icra edildiği bölgelerin kültürel ve coğrafi 

çeĢitliliği neticesinde tür ve yapı olarak farklılık göstermektedir. Nitekim Kaçun, 

KaĢgar, Kelpin, Kumul, Lopnur, Toksun, Turpan, Dolan ve Hoten gibi bölgelerde 

meĢrepler icra zamanları ve icra Ģekilleri bağlamında farklıdır. Bu farklılık 

beraberinde birçok meĢrep çeĢidini ortaya çıkarmıĢ, icra edilen her meĢrep kendine 

has kalıbı ile geleneği ĢekillendirmiĢtir. Örneğin, otuz oğul meĢrebine sadece 

erkekler katılırken çokanlar mélis olturuĢu (bayanlar toplantısı) sadece bayanlara ait 

bir meĢrep mahiyetindedir. 

 

Uygur coğrafyasının Ġpek Yolu üzerinde bulunması Uygur Türklerinin yaĢadığı 

coğrafyayı doğu-batı kültürüne açık hale getirmiĢ böylece bölgeye ticaret amacıyla 

gelen tacirlere düzenlenen meclisler, kültürleĢme süreçlerini hızlandırmıĢtır. Yine 

bulunulan bölgedeki iklim Ģartları da meĢrepler üzerinde etkili olmuĢtur. Örneğin; ilk 

kar yağdığında düzenlenen karlık meĢrebinin altında bu bölgede hâkim olan kuraklık 

sebebiyle yağıĢa ve neme duyulan ihtiyaç yatmaktadır. Çünkü bol yağıĢ beraberinde 

bol mahsul getirecektir. Halk, bu durumu “Yağmur yağdı yağ yağdı, kar yağdı un 
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yağdı.” sözleriyle ifade etmektedir. Yine hasat mevsiminde yapılan seyle (gezinti, 

Ģenlik) meĢrepleri de yetiĢtirilen mahsulü kutlamak için yapılmaktadır. Ayrıca uzun 

süren kıĢ mevsimi ve gecelerinde Uygurlar nitelikli vakit geçirmek için meĢrep 

düzenlemektedir. 

 

MeĢrepler sosyo-kültürel hayatın gerekliliklerinin öğretilmesinde mektep rolünü 

üstlenip geleneksel kültürün sonraki kuĢaklara aktarılmasında, birlik ve beraberlik 

olgusunun güçlendirilmesinde önemli bir taĢıyıcı iĢlev üstlenmektedir. MeĢreplerin 

toplum içerisinde önemini halk arasında kullanılan “Halq seniti-hayat zinniti” (Halk 

sanatı-hayat ziyneti), “HaĢarġa barsañ saz élival naġra bolsi mu, xurcunnuñni 

toĢquzuval zaġra bolsi mu.”, (HaĢara giderken yanına bir saz al davul bile olsa, 

heybeni (tam) doldur mısır ekmeği ile de olsa.), “MeĢrep körmigen er er emes.”, 

(MeĢrep görmemiĢ er er değildir.) “Âlim bolay deseñ mektepke bar, âdem bolay 

deseñ meĢrepke bar.” (Âlim olayım dersen mektebe git, âdem olayım dersen meĢrebe 

git.) “Balañni mektepke ber, ya bolmisa meĢrepke (ber).” (Balanı mektebe ver, 

olmazsa meĢrebe ver.) sözleri ifade etmektedir. 

 

MeĢrep düzeninin sağlanması amacıyla uyulması zorunlu olan katı kurallar, 

toplumsal hayatın düzenlenmesinde de önemli rol üstlenmektedir. Bu kurallar, 

yöneticilerin istiĢaresi ile belirlenmekte ve meĢrep baĢlamadan önce katılımcılara 

duyurulmaktadır. Bu bağlamda meĢreplerde iĢlenen kabahatin durumuna göre cezai 

yaptırımlar uygulanırken eğlenceyi artırmak amacıyla çeĢitli oyunlar oynanmaktadır. 

Böylece müzik, dans, çeĢitli mizahi anlatmalar, taklide dayalı gösterimler ve çeĢitli 

sözlü anlatmalar vasıtasıyla halkın edebi ve sanatsal yaratmalarının aktarımı için bir 

ortam oluĢturulmaktadır.  

 

MeĢrep organizasyonunda padiĢah, vezirler, mirĢap ve kadı bey gibi yöneticiler rol 

almakta olup seçim esasına uygun olarak görevlendirilen bu kiĢilerin görev 

dağılımında hiyerarĢik bir yapılanma söz konusudur. Bu bağlamda meĢrep 

yöneticilerinin tıpkı bir devlet yönetim sistemindeki hiyerarĢiyle Ģekil aldığı, görev 

ve yetki alanlarının, sorumluluklarının belirlendiği görülmektedir. Bu noktadan 

bakıldığında meĢreplerin halkın “yönetim kurumu” olduğunu söylemek mümkündür. 
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MeĢrepler, kutlama, bayram, toy, düğün merasimlerinde; bol mahsulü kutlama, 

eğlenme, sosyal yaĢamı düzenleme, çiftçilik ve avcılık faaliyetlerini kutlama gibi 

gündelik yaĢamda rol oynayan çeĢitli ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmektedir. 

 

MeĢreplerin icra ortamı; ev, avlu, bağ, nehir kenarı, yayla ve pazar yeri gibi 

mekânlardır. MeĢreplerin kıĢın evlerin içinde yapıldığı göz önünde bulundurulmazsa 

genellikle açık mekânlarda yapıldığı söylenebilir. Katılımcı sayısı fazla olan 

meĢrepler için geniĢ alanlar tercih edilmektedir. MeĢrepler hem gündüz hem gece 

yapılabilmekle birlikte; genelde bir gün süren meĢrep eğlenceleri birkaç gün kadar da 

devam edebilmektedir. MeĢrep bitiminde meydanın hemen terk edilmesi saygısızlık 

olarak görülmektedir. Nitekim meĢrep bitiminde meĢrep sahibi, misafirlerini en iyi 

Ģekilde ağırlamaya çalıĢıp uzak bölgelerden gelen kiĢileri gece evinde misafir 

etmektedir.  

 

MeĢrebin mahiyetine göre katılımcıların yaĢı ve cinsiyeti farklılık gösterse de 

meĢrebe giderken katılımcıların hemen hemen hepsi geleneksel kıyafetler 

giymektedir. MeĢrep meydanı genellikle daire Ģeklinde düzenlenmektedir. 

MeĢreplerde önemli bir yer tutan müziğin icrasında yaylı, telli, vurmalı ve nefesli 

olmak üzere birçok müzik aleti kullanılmaktadır. 

 

MeĢrepler bünyesinde nahĢa, ussul, oyun, makam, teatral sunum, beyit, koĢak, 

hikâye ve çöçek, komik unsur, taklit, destan, kıssa, Ģiir gibi edebiyat ve sanat 

ürünlerini barındırmaktadır. 

 

Hareket sanatı veya hareket dili olarak bilinen “ussul”, Uygur Türklerinin bayram ve 

eğlence faaliyetlerinin vazgeçilmez unsurları arasındadır. Belirli bir ritim eĢliğinde 

insan bedeninin adeta bir enstrüman gibi kullanıldığı ussul sanatı, eğlenmenin yanı 

sıra kültürel mirasın nesilden nesle aktarılmasında zihinsel ve fiziksel olarak eğitici 

bir rol üstlenmekte ve milli bir kimlik taĢımaktadır. Uygurların geleneksel 

eğlenceleri olan meĢreplerde de usuller önemli bir yer tutmakla birlikte; meĢreplerde 

tek kiĢilik, iki kiĢilik veya toplu ussuller icra edilmektedir. 
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MeĢreplerde eğlenmek ve eğitmek amacıyla kendine ait kuralları ve yaptırımları 

bulunan birçok oyun oynanmakta ve bu oyunların sayısı ve özellikleri yapıldıkları 

bölgeye göre çeĢitlilik göstermektedir. MeĢreplerin önemli bir bölümünü oluĢturan 

“meĢrep oyunları” müzik, ussul, drama ve çeĢitli edebi ürünleri bünyesinde 

barındırmaktadır. MeĢrep oyunları; meĢrep ehli, yiğitbaĢı, kadı bey, mirĢap ve dorga 

gibi meĢrep yöneticileri ve katılımcılarının nezaretinde özel oyuncular tarafından 

belirli bir plan dâhilinde ve maharet sahibi usta oyuncular tarafından oynanmakta; bu 

ustalar, “meĢrep kızıkçıları” olarak adlandırılmaktadır. 

 

Uygur Türklerinin müzik kültüründe önemli bir yer teĢkil eden on iki makam, 

meĢreplerde tüm güzelliğiyle icra edilmekte ve ustalar bu meclislerde yetenekli 

kiĢileri kendilerine çırak edinmektedirler. Nitekim makamsız meĢrep icra edilmeyip 

her meĢrepte makam veya makama ait unsurlar bulunmaktadır. Uygur on iki 

makamı, Uygur Türklerinin yaĢadığı her bölgede yaygın olarak bilinmektedir. 

 

Uygur meĢrepleri müzik, oyun ve ussulün yanı sıra geleneksel Uygur mutfağının da 

sunulduğu bir törendir. Birlikte yemek yeme olgusu bir yandan toplumsal iletiĢimi 

güçlendirirken öte yandan geleneksel kültürün aktarımında taĢıyıcı iĢlev 

üstlenmektedir. 

 

Günümüzde değiĢen toplum Ģartları neticesinde meĢrep geleneği ve türleri bazı 

bölgelerde yok olmaya baĢlamıĢ, meĢreplerin toplumu eğitici iĢlevi de zayıflamıĢtır. 

Nitekim meĢrepler; eğlenmek, misafir ağırlamak amacıyla yapılmaya ve sahne 

sanatına dönüĢmeye baĢlamıĢtır. KültürleĢme ve küreselleĢme sürecinde olan 

dünyada birçok kültür birbirinden etkilenmektedir ve her kültür kendisine has kültür 

unsurlarını yerelden ulusala ve ulusaldan evrensele taĢımaktadır. Bu süreçte 

UNESCO, Somut Olmayan Kültürel Miras değerlerinin tespiti, korunması ve 

tanıtılmasını desteklemektedir. Nitekim Uygur Türklerinin uzun tarihi dönemlerden 

beri sürdürdüğü “meĢrep” geleneği de 2010 yılında UNESCO tarafından Somut 

Olmayan Kültürel Miras listesine alınmıĢtır.  

 

Barana sohbeti, sıra gecesi, yâren geleneği ve kürsübaĢı sohbeti Ģeklinde temelde 

“hareket” ve “sohbeti” esas alan, farklı adlandırmalarla Türkiye coğrafyası sınırları 
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içerisinde yaĢatılan ve 2010 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Hükümetlerarası V. Olağan Komite Toplantısı‟nda Ġnsanlığın Somut Olmayan 

Kültürel Mirası Temsili Listesi‟ne kaydedilen geleneksel sohbet toplantıları ve 

coğrafi bölgeler bağlamında çeĢitli özellikleri ile öne çıkan Turfan, KaĢgar, Ġli, 

Hoten, Dolan gibi bölgelerde yapılan Uygur meĢrepleri arasında hiyerarĢik yapı ve 

yöneticiler, oturma düzeni, kural ve cezalar, müzik, zaman, mekân, ikram ve iĢlev 

bağlamında birçok ortak noktanın bulunduğu dikkat çekmektedir. Yaygın görüĢe 

göre geleneksel sohbet toplantılarının kökeni Ahilik kültürüne dayandırılmaktadır. 

Nitekim Ahilik kültürünün kökenlerinin Türkistan coğrafyasında aranmasının 

gerektiğine yönelik görüĢler ve kurma bir yapı olarak mevcut ortaklıklar, Uygur 

meĢrepleri ve geleneksel sohbet toplantılarının tarihsel arka planında aynı kaynaktan 

beslendiğini ve tarihi süreç içerisinde değiĢen Ģartlar neticesinde yaĢatıldıkları 

coğrafyaya uyum sağlayarak zamanla Ģekillendiğini ortaya çıkarmaktadır. 
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