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YAMBOL BÖLGESİ 
KUKER GELENEĞİ

Kuker Geleneğinin
Özellikleri: 
Kuker Geleneği Yambol Bölgesi’nin  

simgesidir ve bu nedenle bölgemiz 
“Kukerlerin Toprakları” olarak bilin-
mektedir. İlginç kıyafet ve maskeleriyle 
bekar erkeklerden oluşan topluluklar, 
zıplayarak üzerlerinde taşıdıkları  çok 
sayıda çanın ses çıkarmasını sağlaya-
rak,  köylerde ev ev dolaşıp kötü ruh-
ları, hastalıkları ve kötülükleri kovarlar.

Maskeli adamlara halk tarafından çeşitli isimler verilmiştir. Ancak en yaygın 
olanı Kuker ismidir. 

Kuker Oyun Geleneği, antik çağlarda Trakların  Tan-
rı  Dionysus  Şenliklerine uzanır ve Yambol bölge-

sinde yaşayan halk tarafından her sene düzenlenen  
oyunlarla günümüze ulaştırılmıştır. Kuker Grupla-
rı, el yapımı maskeler ve kostümlerinin üzerindeki 
çanlarla gösterilerini sunarlar. Yambol köylerinde 
kuker gelenekleri otantiktir. Ayrıca sayıca çeşitlili-
ğe ve farklı özelliklere sahiptir. Kuker oyunları her 
sene Şubat ayının son haftası ya da Mart ayı başında 
yapılmaktadır. 

Maskeli ve renkli kıyafetli gruplar; kıştan kalan 
kötü ruhları, hastalıkları, kötülükleri ve soğuk ha-
vayı uzaklaştırmak için, baharın yaklaştığı günlerde 
bağıra çağıra ve gürültü yaparak  köy ve kasabaların 
sokaklarını, evlerin avlularını dolaşırlar. Diğer yan-
dan sağlık ve bereket için çeşitli ritüeller yaparlar; 
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tarla ekip-biçmek ve  sağlık ve 
bereket için dilek turmak gibi…

Her  maskeli  Kuker  topluluğun-
da  çeşitli  karakterler  mevcuttur; 
hacı (bazı köylerde hacı baba, ku-
ker kralı, çavuş olarak adlandırı-
lır), gelin, damat, nine, berber, pa-
paz, doktor, dede, ayı, eşek, at vb.
Kıyafetler ve maskeler: 

Yambol Bölgesi’nde kukerler, 
köylerine özgü geleneksel kadın kıyafet-
leriyle oyunlara katılırlar. Genel olarak nakışlı beyaz gömlek, sukman (kaba kumaş-
tan yapılmış kolsuz elbise) ve önlük giyerler. Maskeler çok çeşitlidir. Kaba kumaştan 

ya da kürkten yapılır. Maskeler ayna, renkli bezler ve 
boncuklarla süslenir. Bazen maskeler çeşitli hay-
vanları sembolize eder. 

Bölgemizde,  Kukerlerin üzerlerine taktıkları 
Çanlar çok sayıda ve küçük boyutludur. Normalde 
bir  kuker, üzerine çan dizilmiş iki ya da üç kemer  
taşır. Her kemerde 20 ya da 30 çan yer alır. Böy-
lece bir kuker toplamda 30 – 40 kg ağırlıkta çan 

taşımış olur. 
Kukerlerin Silahları – Her kuker bir uzun bir sopa ya da ahşaptan yapılmış 

bir kılıç taşır. Yambol Bölgesi’nde kuker gruplarına sadece bekar erkekler katılabilir. 
Yambol Belediyesi, “Yambol Kukerlandiya Maske Festivalini”  Kuker geleneğinden 

esinlenerek  19 yıldır düzenlemektedir. Festival sırasında,  kuker oyunlarının gele-
neksel özelliklerinden kopmadan  otantik 
olarak sergilenmesine büyük önem veril-
mektedir. Her sene Maske Festivali bü-
yük coşku içinde geçmektedir. 

Bu gösteriyi Edirne halkına saygıyla 
sunar, 24 Şubat 2018 tarihinde Yam-
bol’da gerçekleştirilecek olan  Kuker-
landiya Maske Festivaline  tüm Edirne 
halkını davet etmekten memnuniyet 
duyarız.
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Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla 
Avrupa Birliği tarafından eş-finansman sağlanmaktadır.

Bu yayın, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı, CCI Numarası 2014TC16I5CB005. 
Avrupa Birliği desteğiyle yayınlanmaktadır. Bu yayının içeriği tamamen <Yazar/Yararlanıcı> 

sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliğinin veya 
Programın Yönetim Makamının görüşlerini yansıtmak için alıntılanamaz.
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