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Anadolu’da Eski Çocuk Oyunları

Yusuf Ziya Demircioğlu’nun, “Anadolu’da Eski Çocuk Oyunları” kitabında 
anlattığı oyunlar, Muğla’nın Ula ilçesinde yaptığı araştırmalarının bir sonucu 
olsa da, “Yağ Satarım, Bal Satarım” ve “Uzun Eşek” gibi, Anadolu’nun farklı
bölgelerinde de bilinen ve günümüze ulaşan çocuk oyunlarını da içeriyor. 
Okurken, “Üşüdüm, üşüdüm/Gökten elma düşürdüm/Elmacığım 
yediler/Bana cüce dediler…” gibi oyun tekerlemelerini de hatırlamak 
mümkün.

1934 yılında, İstanbul Milli Mecmua Matbaası tarafından basılan kitabı, 
TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi Ulvi Uraz Sanat Kitaplığı’nda 
inceleyebilirsiniz. 

Aliye Rona (1921-1996)

Sinema ve tiyatro sanatçısı

Usta sanatçı Avni Dilligil’in kızkardeşi Aliye Rona, 1930’ların 
sonunda Kadıköy Halkevi’nde amatör olarak tiyatroya başladı. 
Daha sonra Ulvi Uraz, Avni Dilligil ve Arena tiyatrolarında 
oyunculuğa devam eden Rona, İzmir Şehir Tiyatrosu’nda 
birlikte çalıştığı Zihni Rona’yla evlendi. 

1947 yılında “Kerim’in Çilesi” filmiyle beyazperdeye adım attı. 
Güçlü kadın ve anne karakterlerinin değişmez oyuncusu olan 
Aliye Rona, sinemada özellikle Anadolu kadınlarını başarıyla 
canlandırdı. 

“Hepimiz Kardeşiz” (1964) filmindeki rolüyle 2. Antalya Film 
Festivali’nde; “Zalimler” (1966) filmindeki rolüyle 4. Antalya 
Film Festivali’nde; “Son Gece” (1967) filmindeki rolüyle 5. 
Antalya Film Festivali’nde; “Kuyu” (1968) filmindeki rolüyle 
1. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ve “Söyleyin Anama
Ağlamasın” (1976) filmindeki rolüyle de 1. İstanbul Film 
Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini aldı.

Sanat yaşamı boyunca iki yüzü aşkın filmde oynayan, sayısız filmde seslendirme yapan Aliye Rona, 27 
Ağustos 1996’da, son günlerini geçirdiği huzurevinde vefat etti. Filmografisinde bulunan yapımlara ait afiş, 
lobi ve fotoğrafları TÜRVAK Sinema Müzesi’nde görebilirsiniz. 



“KuklaSinema”, çocukların hayal gücünü açığa çıkartan, özgür ve 
yaratıcı bir atölye programı. Çocuklar, farklı materyal ve tekstil 

malzemeleri kullanarak yapacakları ipli kuklalara, el kuklalarına ve 
kaşık kuklalara hayat vererek onları birer film karakterine 

dönüştürecekler. 
Çocukların, dönüşümlü olarak üç farklı kukla yapımı ve oynatımı

hakkında bilgiler edinecekleri “KuklaSinema” atölyesine, içlerindeki 
çocuğu ortaya çıkarmak isteyen büyükleri de bekliyoruz.

TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi
Yeniçarşı Cad. No.24 Galatasaray/Beyoğlu 
Tel: 0212 245 80 92 www.turvak.com
Pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 saatleri arasında açıktır.
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KUKLAS İNEMA                   
Atölyesi

HACİVAT-KARAGÖZ 
Atölyesi

TÜRVAK Sinema-Tiyatro 
Müzesi ve VAVSanat
işbirliğiyle, danışmanlığını
UNIMA (Uluslararası Kukla ve 
Gölge Oyunları Birliği) üyesi ve 
Kültür Bakanlığı sanatçısı
Hakan Arısoy’un yaptığı
Karagöz-Hacivat ve
KuklaSinema atölyeleri devam 
ediyor!

UNESCO tarafından, somut olmayan kültür mirası kabul edilen 
“Karagöz-Hacivat”, beyaz perdeyle sunulan bir Hayal Oyunu’dur... 

Kültürümüzün bir parçası olan Karagöz sanatı, günümüzde oldukça az 
sayıda sanatçının çabalarıyla devam ettirilmeye çalışılıyor. TÜRVAK 

Müzesi’ndeki eğitim atölyesinde çocuklar, Gölge Oyunu ve tüm 
Karagöz karakterleri hakkında bilgi edinecek, kendi yapacakları
tasvirlerle, bu sanatı uygulayarak öğrenme şansı elde edecekler. 

“Karagöz-Hacivat” atölyesi, atölyeye katılan büyüklere de çocukluk 
anılarını tazeleme fırsatı verecek.

YaşGrubu: 6 yaş ve üzeri
Atölye süresi: 2 saat (Müze gezisi ve atölye)

Etkinlik tarihleri: 
Bireysel rezervasyonlar için: her Cumartesi 11:00-13:00

Gruplar için (en az 10 kişilik okul grupları & özel gruplar): 
her Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma

Atölye katılım bedeli: 25 TL

YaşGrubu: 5 yaş ve üzeri
Atölye süresi: 2 saat (Müze gezisi ve atölye)

Etkinlik tarihleri:
Bireysel rezervasyonlar için: her Cumartesi, 13:30-15:30 

Gruplar için (en az 10 kişilik okul grupları & özel gruplar): 
her Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma

Atölye katılım bedeli: 
Tek atölyeye katılım: 30 TL 
Üç atölyeye katılım: 60 TL

En az 3 gün öncesinde rezervasyon 
yaptırılması gereklidir 
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YAR BANA BİR EĞLENCEEE…

TÜRVAK Müzesi’nde, ahşap 
oynatıcı çubukları ve oyun metni 
ile birlikte satışa sunulan 
Karagöz-Hacivat tasvirleri,
çocuklara ve eski Ramazan 
günlerine özlem duyan 
büyüklere “Hayali” olma şansını
veriyor. TÜRVAK Müzesi’nin 
nostalji dolu tüm özel tasarım 
hediyelikleri, müze giriş katında 
sizleri bekliyor. 
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TÜRVAK Müzesi’nde, ahşap 
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