
ahşap oymacılığı sürdürülmeye çalışılmak
tadır; Kahramanmaraş yöresi özellikle oy
ma ceviz çeyiz sandığı yapımında ün ka
zanmıştır. 
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Türkçe'de oyun kelimesi "vakit geçir
meye yarayan, belli kuralları olan eğlence; 
kumar; şaşkınlık uyandırıcı hüner; genel
likle müzik eşliğinde yapılan hareketler bü
tünü; temsil, piyes; fizik gücünü ve zeka
yı geliştirmek amacıyla yapılan yarışma; 

hile, düzen" gibi anlamlara gelmektedir. 
Arapça'da la'b ve laib oyun kelimesine ben
zer anlamlar taşı r. "Kişiyi oyalayan, ona 
başka şeyleri unutturan şey" anlamında

ki lehv de la'b karşılığında kullanılmakla 
birlikte daha kapsamlıdır. Çalgı vb. oyun 
aletlerine melahi denir. Kur'an'da yirmi 
ayette la'b ve türevleri geçmektedir (M. 
F Abdülbaki, "l'ab" md) İnsanı aldatma
sı ve geçici olması sebebiyle dünya hayatı 
"bir oyun" (laib) ve "eğlence" (lehv) olarak 
tanımlanır (el-En'am 6/32; el-Ankebüt 29/ 
64; Muhammed 47/36; Hadld 57/20). İ ki 
ayette laib "şakacı, oyunbaz" anlamında 
geçmektedir (el-Enbiya 21/16, 55). Ayrıca 
değişik ayetlerde "oyun, eğlence, alay" 
manasında hüzüv (mesela bk. el-Bakara 
2/67, 23 ı; el-Maide 5/57, 58) ve aynı kök-

ten "oyuncak edinme, eğlenceye alma" an
lamında istihza masdanndan kelimeler 
yer almaktadır (mesela bk. et-Tevbe 9/65; 
Hud ı 1/8; el-Hicr ı 5/95). 

Müzik eşliğinde oyun (raks) eski bir ge
lenektir. Eski Ahid'in çeşitli yerlerinde se
vinç gösterisi olarak çalgı eşliğinde oyna
yanlardan söz edilir (Çıkış, ı 5/20; ı Sa
muel, 18/6-7). Eski Mısır duvar resimlerin
de grup danslarını gösteren tasvirlere rast
lanır. Kargamış'ta bulunan milattan önce 
VII. yüzyıla ait bazalt üzerine bir Hitit ka
bartmasında saz, çifte flüt ve zil çalanlar 
eşliğinde rakseden bir figür mevcuttur. 
Benzer tasvirler eski Mısır duvar resimle
rinde de görülür. Arap toplumunda telli ve 
üflemeli çalgılar bilinmekle beraber def da
ha yaygın biçimde kullanılmaktaydı. Arap
lar düğün ve bayramlarda def çalıp oy
narlardı; çalgı eşliğinde oynanan oyunlar 
için "raks, lü'b, zefn" gibi tabirler kullanıl
mıştır. Ayrıca Araplar'ın kılıç, kalkan ve 
mızrakla yaptıkları ritmik hareketlerden 
oluşan "kals" veya "dirkele" denilen oyun
ları vardı. Rivayete göre Habeşli veya Su
danlı bir grup, bayram günü Medine Mes
cidi'nin toprak zemini üzerinde kalkan ve 
kısa mızraklarıyla oyun oynamış, Hz. Pey
gamber de Aişe ile birlikte onları seyretmiş
tir (Buh§rl, "'İdeyn", 25; Müslim, "'İdeyn", 
ı 7, 2 ı , 22). ResQlullah bunları oynamaya 
teşvik etmiş, yahudi ve hıristiyanlarm İs
lam'ın hayata bakışını görmelerini istemiş

tir (Müsned, VI , ı 16, 233). Bir defasında 
Hz. Ömer aynayaniara müdahale etmek 
istemiş, fakat Resul-i Ekrem ona izin ver
memiştir (Abdürrezzak es-San 'ani, X, 466) 
Hz. Ömer halifeliği döneminde Suriye'yi 
ziyaret ederken oyunlu gösterilerle karşı
lanınıştı (İbnü'l-Eslr, IV, ı 55). Bayramlar
da, düğünlerde, önemli kişileri karşılarken 
oynanan bu oyunların daha sonra ilgi gör
mediği anlaşılmaktadır. Rivayete göre sa
hfıbeden İyaz el-Eş'ari, Enbfır'da bulundu
ğu sırada bir bayramın sönük geçmesine 
üzülmüş ve neden ResQlullah zamanın
daki gibi oynanmadığını sormuştur (İbn 
Mace, "İ~ame", 163) Bazı rivayetlerden 
Arap toplumunda düğün ve bayramlarda 
oynamayı meslek edinen kimselerin bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim İbn Ab
bas'm, oğullarını sünnet ettirirken halkı 
eğlendirmek için oyuncular getirttiği ve 
onlara ücret ödediği rivayet edilir (İbn Ebu 
Şeybe , III, 496; İbn Kuteybe, 'Uyünü'l-al]
bar, I, 442) 

Oyun denilince öncelikle çocuk akla ge
lir. Çocuğun zeka gelişimi ve şahsiyet ter
biyesinde, yeteneklerinin ortaya çıkmasın
da, cinsel eğitiminde oyunun önemli rolü 
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istanbul Sultanahmet'teki Büyük Saray' ı n mozaiklerinde te· 
kerlek çeviren çocuk figürü 

vardır. Ayrıca çocuğun dürüstlük, paylaş
mayı öğrenme, başkalarının haklarına say
gı, fedakarlık gibi ahlaki nitelikleri kazan
masında, sosyal kişiliğinin oluşmasında 
oyunun vazgeçilmez bir yeri bulunmakta
dır. Bazı ilim adamları çocuğun oyuna olan 
ihtiyacını gıdaya olan ihtiyacı kadar önem
li saymış. oyun oynamayan çocukların iyi 
gelişemeyeceğini söylemişlerdir (Canan, 
s. 250) Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen 
Çocuk Hakları Beyannamesi'nin 7. madde
si çocuğun terbiye amaçlı oyunlara ve eğ
lendirici faaliyetlere katılma hakkıyla ilgili 
olup toplumlar ve devletler onun bu hak
kı kullanmasından sorumlu tutulmuştur. 

Tarihi bulgular bazı çocuk oyunlarının asır
lardan beri yaşadığını göstermektedir. Bir
çok oyun tasvirinin yer aldığı Mısır mezar 
resimlerinden Benihasan'da milattan ön
ce 2000 yılına ait birinde bir kız çocuğu el
lerindeki birkaç topu sırayla havaya atıp 
yakalamaya çalışırken görülmektedir. Hi
titler'den kalma Kargamış kral burcu ka
bartmalarında kral çocukları topaç ve beş 
taş benzeri oyunlar oynarken, Maraş'ta 
Gömütaşı'nda bulunan bir Hitit kabart
masında da annesinin dizleri üstünde ayak
ta duran çocuk ayaklarını ip le bağladığı 

kuşla aynarken t asvir edilmiştir. Bizans 
Büyük Saray mozaiklerinde tekerleklerle 
oynayan çocukların tasviri yer almaktadır. 
Tarihi eserler arasında çocukların oynadı
ğı top, topaç, araba, bebek gibi oyuncak
lar bulunmuştur. Eski metinlerde fırıldak
tan. çelik çomaktan söz edilmektedir. Ah
med Teymur Paşa kaynaklarda geçen Arap 
oyunlarını deriemiş ve alfabetik sırayla 
bir kitapta toplamıştır (Lu'abü'l-'Arab, s. 
7 vd) 

Değişik rivayetlerden anlaşıldığına gö
re Hz. Peygamber döneminde çocuklar sa
lın cak ve tahterevalliye binme. ceviz, bil
ye, aşık atma, top, çelik çomak oyunu, fı-
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Alfansa X ei - Sabio'n lı n Libro del ajedrez ısatranç kitabı! 
ad l ı eserinde çadırda sat ranç oynayan bir müslüman ve hı
ristiyan ı gösteren minyatür (Biblioteca del Monasterio san 
Lorenzo de el Escarial - Madrid) 

rıldak, tura, fiyal, lu'betü'd-dab (bir tür 
çizgi oyunu), ok atma gibi oyunlar oynar
lardı. Kız çocuklarının ise bebek türü oyun
caklara sahip olduğu belirtilmektedir. Re
sul-i Ekrem çocukluk yıllarında arkadaş
larıyla bazı oyunlara katılmıştır. Bunlar 
dan "azm-i vedah" denilen oyunda beyaz 
bir kemik uzağa fırlatıldıktan sonra iki gru
ba ayrılan çocuklar onu aramaya çıkarlar, 
önce bulan grup oyunu kazanır. kaybeden
ler ise onları kemiğin bulunduğu yerden 
atıldığı yere kadar sırtlarında taşırlardı. 

Zaman zaman büyüklerin de çocuklar
la oyun oynamaları çocukların ruhsal ya
pısı üzerinde olumlu etkiler yapar. Bu ba
kımdan Hz. Peygamber'in çocuklara ve 
kendi torunlarına karşı davranışları güzel 
bir örnektir. Resülullah torunlarıyla ilgile
nir, bazan onları sırtına alır ve evin içinde 
gezdirirdi. Bir defasında onları bu şekilde 
gören Cabir'in, "Deveniz ne güzel" dediği, 

ResQI-i Ekrem'in de, "Onlar da ne güzel 
biniciler" şeklinde karşılık verdiği rivayet 
edilir (İbnAsakir, XIII, 216, 217) . Hz. Pey
gamber oyun oynayan çocuklara selam 
verir (Müslim, "Birr'', 96-97), onlarla şa
kalaşırdı . Hatta Enes'in rivayetine göre o, 
çocuklarla en fazla şakalaşan kimseydi 
(Taberanl, II, 38) . 

Arap toplumunda şans oyunları da yay
gın dı . Zarla oynanan nerd (tavla) ve sat
ranç gibi oyunlar biliniyordu. Ulema ge
nellikle birinciyi tasvip etmezken zekayı 
geliştirici özellikleri sebebiyle ikinciyi mü
samaha ile karşılamıştır. Ancak Resül-i Ek
rem, büyüklerin kuşlarla oynamak gibi ken
di yaşlarıyla uyuşmayan çocuk oyunları oy-
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namasını, vakitlerini boş yere harcaması
nı hoş görmemiştir {İbn Ma ce, "Edeb", 44; 

EbG DavGd, "Edeb", 65) Ulema da mürüv
vet ve vakarlarını kaybetmelerine, farz 
ibadetlerini aksatmalarma yol açabilecek 
bazı oyunlara dalan yetişkinlerin şahitlik
lerinin kabulünü tartışma konusu yapmış
tır (mesela bk. Şafii, VI, 298). Geçmişten 

gelen birçok oyun türü yanında karagöz, 
çevgan gibi yeni bazı oyunlar İslam top
lum kültürüne dahil olmuştur. Bilhassa 
şehzadelerin sünnet düğünlerinde sur ve
ya donanma denilen şenliklerde çok deği
şik gösteriler yapılmış. seyirlik oyunlar yer 
almıştır (ayrıca bk. EGLENCE; MÜSİKİ; MÜ

SABAKA) . 
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OZAK, Muzaffer 
(1916-1985) 

Vaiz, sahaf, 
Halveti -Cerrahi şey hi. 
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istanbul'da Karagümrük Nüreddin Cer
rahi Tekkesi yakınındaki bir evde dünya
ya geldi. Doğduğu yıl kazanılan bir zafer 
dolayısıyla Muzaffer adı verildi. Babası Ka
yı Türkleri'nin Kızılkeçeli aşiretinin Cebeci 
ve Başağaoğulları kollarından gelen Kon
yalı Hacı Mehmed Efendi, annesi azaklar 
sülalesinden Yanbolu Halveti Tekkesi şey
hi Seyyid Hüseyin Efendi'nin torunu Ayşe 
Hanım'dır. Plevne Medresesi'nde hoca iken 
1878 Balkan bozgunu sonrası ailesiyle bir-

' likte istanbul'a göç edip sonraki yıllarda 
huzur dersleri hocalığına yükselen baba
sını küçük yaşta kaybetti. Gazi Osman Pa-

şa'nın sancaktarbaşısı olan iki amcasın
dan biri Plevne'de şehid olmuş. diğerine 
sancağı Ruslar'a kaptırmadığı için paşa 
unvanı verilmişti. İki dayısı, on bir ağabe
yi I. Dünya Savaşı'nda, en küçük ağabeyi 
Murad Reis de Milli Mücadele sırasında 
şehid olunca Muzaffer Ozak dayılarının ye
timi iki küçük kız, kendi kız kardeşi ve an
nesinden oluşan fakir ve kimsesiz bir ai
lenin beş altı yaşlarındaki tek erkek ferdi 
olarak kaldı. 

İlk tahsilini babasının medrese arkadaşı 
Uşşaki şeyhi Abdurrahman Sami SaruM
ni'nin himayesinde yapan Muzaffer Ozak 
henüz on sekiz yaşındayken şeyhini ve ho
casını kaybetti. Yeni bir mürşid aramaya 
başladığı dönemde Fatih Camii başimaını 
Mehmed Rasim Ef endi'den Kur'an-ı Ke
rım ve tecvid, Gümülcineli Açıkbaş Mus
tafa Efendi'den Arapça dersleri aldı. Nev
şehirli Hacı Hayrullah, Atıf Hoca, dersiam 
Arnavut Hüsrev, Osman Şakir ve Sarıyer 
müftüsü Hüseyin Hüsnü efendilerin tef
sir, hadis ve fıkıh derslerine, Abdülhakim 
Arvasi ve Şefik Efendi gibi şeyhlerin soh
betlerine devam etti. Reisülhattatin Ka
mil (Akdik) , Nureddin ve tuğrakeş İsmail 
Hakkı (Altunbezer) beylerin Güzel Sanatlar 
Akademisi'ndeki hat ve tezyinat dersleri
ne dinleyici olarak katıldı. Ali Yazıcı , Soğa

nağa ve Karagümrük Kefeli camilerinde 
müezzinlik yaptı. Kefeli Camii imaını Şa

kir Efendi'den kitapçılık sanatını öğrendi. 
Daha sonra Beyazıt Camii'ne müezzin ola
rak tayin edildi. Bu sırada Sahaflar Çarşı
sı'nda bir dükkan açıp müezzinliğin yanın

da sahaflık yapmaya başladı. Müezzinliği 

sırasında sesini ve okuyuş tarzını beğenen 
Zekai Dede'nin oğlu Hafız Ahmed'in (Ir
soy) öğrencisi Hafız İsmail Hakkı'dan dini 
mOsiki meşketti. Bu yıllarda hocasının ya
kın akrabası olan bir öğretmen hanımla 
evlendi. Resmen görevli olduğu Vezneci
ler Camii yıkılınca Kapalı Çarşı Camii'nde 
görevlendirildi. Daha sonra çarşı civarında
ki "Camili Han" diye bilinen mescidin ona
rımına vesile olup burada vefatma kadar 
vaaz verdi, hutbe okudu, cuma namazı 
kıldırdı. Yirmi yılı aşkın bir süre Süleyma
niye Camii'nde ramazan aylarında fahri 
imamlık yaptı. 

VezneeBer Camii'nde imamlık yaptığı sı

rada "ikinci mürşidim" dediği Halveti-Şa
bani şeyhi Maraşlı Ahmed Tahir Efendi'ye 
intisap etti. Ondan Muhyiddin İbnü'I-Ara
bi'nin el-FütUJ:ıô.tü '1-Mekkiyye ve Fuşu
şü 'l-J:ıikem'ini okudu. Yedi yıl boyunca her 
gün dükkanına gelip karşılaştığı müşkül
leri cevaplandır an Ahmed Tahir Efendi'
den tasavvufun bütün inceliklerini öğren-


