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BİR KAÇ SÖZ 

llu tetkik, 22 birinci kanun 1939 da. Ankara Devlet Konservatuvarında. konfe
rans olarak verllnıı'.ştir. İfade pek az bir değişme ile, olduğu gibi bırakılmışllr.- (Çı- -
ğlr) ıneemuasuun 86 ve 87 inci sayılarında-ne§redlldikten 5-0nra bazı notlar ve b:JUı

cı:ıca. bir hulasa illıve edilerek ayrıca kitap şeklinde basılınıştlr. Bu bal ile onu. uıbı 
arkadaşım Befuettin 'I'lıncel'e urn:ı.ağau ederim. 

Bu, kiicilk: bir· denemedir. Bu mevzuun, gerek edebiyatçılar, gerek fulklorcu4 

.!ar ıaraflIJ.dan Işlenmesiııi temenni eıliyonım_ Bqraila, bana bu mevzu iizeii.ııde 
kon�mak fırsatını vermiş olan Konservatuvar Müdllrii Orhıı.n Şıılk Gükır;ıy'a Vi' 
kıymetli alii.kası sayesinde bu tetkikiınin neşrine Uxıkan veren Hıfzı Okuz Bekata'nı. 
te-,ekkürlcriml sunarım. 



n:öYLÜ TEMSİLLERİ 

Halkbilgisi He ilgili olan ıbütün mevzular benim için caziptir. Fakat: 
bugünkü mevzuumuz üzerinde durmayı bana tercih ettiren sebepler_ var. 

:Bu mevzlı yani. ·Köylü Temsilleri mevzuu rniihim olduğu kadar, nasıl 
söyliyeyim, •bakir• bir mevzudı,ı.r da_; çünkü halkbilgisinin bu ııubesi he
men hemen hiç dokunulmamış gibidir. Bu mevzua dair yazılmış hiç bir 
şey hatırlamıyorum. 

Köylü temsilİE>ri;- isminden de anlaşılacağı gi:l?i, köylerde ve köylüler 
tarafından yapılan temsili mahiyette oyunlardlr. · Bundan dolayı onlara. 
·Köylü. Tiyatrosu• adıııı vermek de beliti caiz oh.bilirdi: Fakat biz bunu 

yapmadık, çünkü - hiç değilse bugün için. � hu1k edP.biyatından bahsedil

diği gibi, salahiyetle bir •halk tiyatrosu• ndan. bahsedilemez. Edilir, eğer 

l::nmun1a • tutalım � •orta oyunu• kasdedilirse. Halbuki •orta oyunu• de
diğimiz temsil nevi, hiç olmazsa bugün inkişaf etmiş olarak bulduğumuz. 
halile, köylülerin değil, şehir halkının, �bir zevkinin, ııehir kültürünün 
bir mahsulüdür. Köylerdeki temsili mahiyetteki oyunlar ise ctiyatro> ·de-. 
nebilecek bir teşekkül halini almış değilrlir. Belki orta oyunu ile köylil 

temsilleri arasında bir münasebet tesisi mümkün olduğu takdirde, geniş 

biı: mevzu halinde, bir •halk tiyatrosu• ndan bahse<lilebilir, İşte bunun 
içindir ki ·köylü temsilleri> ni, «halk edebiyatı• tabirini kullandığımız 

gibi, •halk tiyatrosu• veya sadece onun bir kolu olmak .. üzere •köyiü ti-
yatrosu• diye adlandırmıyoruz. Yine bunun içindir ki •halk edebiyatında 
temaşa» yahut chalk temsşa folkloru• gibi isimler vermekten de çekindik. 

Mcnuumuzu teşkil .eden dramatik tezahürler - ki burada onu temsil 

k�liınesile adlandırdık - folklor kadrosuna alınabilecek vasıflar taşır._ 
Oyuncularda olsun, tipler ve mevzularda olsun; nihayet bunlara mahsus 
çok mahdut şekildeki metinlerde olsun, şahsilik yerine daima kollektif ve 
anonim bir mahiyet vardır. Bu kollektif dram kaynağı, tıpkı halk edebiya.. 
tımız gibi, bir halk tiyatrosunun inkişafına müsait olabilirdi, başka şartlar 
bum� engel olmasaydı . .. Mesela bugün şehirlerde yerleşmiş, hemen hemen 

bir a->ra yakın bir maziye malik b'ulunan ve garp sa1ınesl tesiri altında 
meydana ge-ıen tiyatromuzun yanı başında - edebiyatımızda olduf:'U gibi--



hir ele .halk tiyatrosu oJabilircH ve böyl� biı; halk tiyatrosu . yi�e edebiya
tımızda olcluğLt gibi yannld tiyatromuza kaynak ola.bilirdi, fakat rıe ya�. 
zık Jd hfıdise böyle değDclir. 

lVfovzırnmuzu teşkil qlen köylü temsilleri, iptida! mahiyette dram.atik 

teznlıürler oln;aktan ileriye geçemez. Fakat böyle olma5-ı onu In:ımetinden 
düşürınez; halta bu iptidai: dramatik ,folklor mahsulleri, usul dairesinde· 
derlenc\iktcn sonra yarınki milll halk tiyatrosunun, lıilhassa yarmki Jcome
dimizin teşekkülünde belki de mühim tesirler yapabilir. Komedi üzerinde 

duruyorum, çünkü komedi, nevi üibari1e bilhassa· mn1ıa1li ve lrn1lc1üif 
vasıflan hniz unsurlardan istifade edebilir. 

Vakıa, biraz evvel de söylediğim gibi, bir haJk tiyatrosu o1arak orta 
oyunundan bahsolunabi1ir; hatta buna •Tulı'.i.ab ı da fü'ıve edebiliriz: Fa� 

kat, evvelce de arzettim, orta oyunu da, 'tulfıat da şehir halkımr. bir mah
sulüdür. Böyle olmakla beraber, gerek orta oyummun,. gerelı: tulüatm 

köylü temsillei'i ile bir münasebeti olsa gerek. Tul1'ıatın teşelı::külü mesele
sini hir tarafa- hıralrnlım ama,· rnalüm olduğu üzere, nrta oyununun teşe1ı:
kü1ü, yani menşei meselesi bugün hala karanlıktır. Bmada bu me�eleyı;; 
girmekmevzuumnzun dışında kalır. Fakat işaret etmekten de kendimi ala
rnıyacağım: Biraz sonra bahsedeceğim dramatik folklor tezahürlı?ri ile oı:ta 
oyunu arasında bir menşe mtinasebeti meselesi, bugün artık ıırtaya kq, 
na bilir. 

_Böyle cüretli bir faraziyeye imkan olabileceğini lmıaca işard dtikten 

sonra, biz buracla, çizmiş olduğumuz pliln dahilinde, kendi mevznumuın. 
dönelim. 

}[ 
_İlk önce <temsil• keliıne�ini niçin seçtiğimi ve bu sö:zle neyi lıasdetti

ğimi izcıh cdt:yiın. Kelimenin ne zamandanberi bizde tiyatro ıstılahı o1arak 
kullanıldığım bilmiyorum. Her halele çok eski değil. Henüı. bun�an 3B sene 
önce bıısıhmş oları Şemsettin Saıni'nin (Kamu.sı.ı 'l.\irk'i.) sinde temsil keli
mesiııin bu suretle ku11amlclı�ıına dair bir kayıt yoldur. Galiba hu kdiıııc.. 
yi � .lı.izirn de yaptığımız gibi - frenkçe •representation. kelimesi,ııin Jrnr.;ıı· 

lığı obnık kullanmağa başlamışlar. ·Bu frenkçe kelime �salmedl'. blr pi:M
sin oynanması" maı:asına lrnllanılmaktaclır. •Temsih kelimesinin ınanala
rınclmı başlıcası da «benzetme, bir şeyin mislini, suretini yapma• dır. Bu 
kelimenin ·iştilcakfarından •tin��aı. 1celirriesi, dilimizde �suret, resim, t:ı:<ı-· 
vir• nrnriafarın'a· geldi,i:;Ji gibi •temessüh helimesi de .:bir şekil ve rnr\:t.: 
p,irn:ıe; hfr şekil ve surette tecessüm etme� manalarma gelir. Hattf\ !?emsd
tin Snm1, şöyle bir cümle ile misal bile veriyor: •Şeytan blr yılan suretin,; 



temessül etti.• Şıi halde gerek bu kelimenin öz manasında, gerek iştikak
lannm manalarında temaşa fikrinin tedaisi de rnev.cuttur. Son zamanlarda 
buna denk olmak üzere );eni bir kelime daha ortaya atıldı: Gösterit. Belki 
iler�de bu kelime-ötekinin yerine geçecektir. Bu günlük temsil sözünü kul
lanı:rken onu alışılmış bir tabir olarak alıyorµz. 

Şuphe yok, temsil den ince temaşa, yahut tiyatro denildiği zaman zih
ne varit olan manalardan başlıcası, yani sahnede icra olunan oyun fikri ön 
alır. Temaşa tabirini, biz, az. elverişli buluyoruz. Zaten kelimenin pek de 

şansı yok galiba, çünkü bir zarnanlaı: «Türk Temaşası» terkibinde olduğu 
gibi diyatroıı manasına kullanılması a.det olmuş olmasına rağmen pek de: 

tutunmuş bir söz değildir. Sonra temaşa kelimesi doğrudan doğruya tiyat
ro kelimesinin karşılığı olar.ak ·kullanılmıştır. Halbuki bizim mevzuumuzu. 
teşkil eden köylü temsilleri, arzettiğim gibi, tiyatro· adını alabilmekten 
�ı�aktır. Bunun içindir ki biz tiyatro fikrini değil de, sadece tiyatro fikri� 
nin efradından olmak üzere ((bir maksadı rnutazainmm ola.rak tertip ve şa
hıslar tarafından temsil· surqtile icra olunan· oyll'.1» fikrini ifadeye tama-
mile kfıfi gelebilen temsil kelimesini tercihan kullandık. Demek köylü 
temsilleri denilince bundaki _maksadımız «köylüler tarafından tertip edil-
miş ve temsil suretile icra edilmiş oyunlarıı dır. Takdim ve icra tarzı�dan 
başka metnin pek mahdut oluşu ve oyundaki maksadın darlığı·, hulasa ip
tidailiği itibarile bunlai·a tiyatro demr:k yakı�ık almaz. 

Temsil bir 'nevi oyundur. Hatta halk dilinde te ms il yerine oyun sözü
mı bulu ruz. Mesela «Orta oyunu,, la biri bunun bir m isal idir. Köy1üler de 
tenıs'.l!erine kısaca oyun, hatta çok defa her birinin hususi. 

adil� «Katip 

cıyuntı», "Kalaycı oyunu» vesaire derler. Hatta oyun kelimesinin doğrn-
.dan doğruya tiyatro karşılığı olarak kullanıldığı da görülür. Bazan «ti
yatro oyunu·,, tabirinde olduğu gibi - yanlış çılarak - tiyatro fik.rine izafe 
edilerek ele kullanılır. «Oyuncu» kelimesi' ise � başka manalarını bir yana 
atarsak - aktör ve nktris manalarına kullanılmaktadır. 

Pa1wt oytin kelimesinin bir manası da frenkçe «Danse,. kelimesinin 
mukabili "R�ıks» dır. Umumiyetle çalgı veya .türkü refakatinde tek veya 
toplu olarak v[icudun muhtelif uzuvl8rmır; i,;it,lrakile icra olunan füıenkli 
lrnrekeUen' yani raksl<ira «o�hın» deniliyor. 

Oyun kelimesi bütün bu medllıllerinden bas1w «eğlen'ce \'e vakit ge
cJrmck· fikrini de tazammun �dE'r. Bu itibarla da ister. teriı�il,. ister raks, 
istc0r herhangi bir eğlenceli meşguliyet. olsun, oyun sözu� ita<l�· eeuüı.: ·Ta
bii_ bu. ;;uı:etle _oyun.un _türlü .türlüsü. hatıra gelir: .• Çocuk.oyuiı1arı, .. zeka. 
oyırnlaıT şans üzerine. ktırulmuş oyunlar,·· spof ·'i1rnbiyetiı1de-oyıin1ıı1'�-ye: 

ö 



tişkin adamların vakit geçirmek ve eğlenmek maksadile yaptıkları oyl,Ul-'. 
·1ar; vesaire . . . 

Kelimenin üzerinde bu kadar dunnamızın seb€bi' ise: Köyl\i.).erirı keq.
di yaptıkları. temsillere �?yu�;. ·adım :ver�eri.h'alde qi,zim bu ta.biri 'j�l
duğu gibi alinayıp temsil kelimesini ·tercih etmiş olmamızın iuhıdır� Ç�:. 
kü .kö:(lerde de - her yerde olduğıi ·gibi - çocuk oyu,nl�nndan zeka. ve'}ı4'_; 
ner oyunlarına, çalgılı, ahenkli hareketlerden taklitli :ve te�s�lli ha.re:�e�. 
ler� k�uaı: her çeşidine tıisadüf _ı>dilir. Biz bu çeş�t çeşit oyunlar ar�ın�. 
y�lnız bir takımı, bir çeşidi° üzerine . dikkıiti top1ar.1ığınuz cih.etle -.. cbll}ıu. 
i,)bürleripden .. daha iyi . ayırd· · etmek· miı:ksadile .. cköylü-.. teınsill.eri�. 
adini .kullaiı�ık. Bununla beraber oyun keli_mesi :üzerind_e oynan)._��· 
mızın. bir başk a ve . daha mühim sebebi .. var: o da bu: k�eJ�.� 
medlCı.llen �11rasındaki. iltibasa dikka�i ·çekmekti.r. Çünkü. manalar� 
bu· iltibas · gibi ·köylülerin· eğlence·.,- hayatındaki-�' türıu-· tezahüı'ler, 
�esel�:: temsillerle Çalgılı ·· oyunlar,. hatta · bazan ·çocuk· oyJ.ınl�ı 
arasinda: kesin bir; hudut · çizm�k .-kabil' değildir.··'Bu .cihet' b�lkide 
biraz · garip: : görülecek.: Temsili mahiyette bir şeyin · .  çocuk oyun
h�rı.: ·hatta .. çalg.ıli' oyunlarla · iltibası olmak·. brriııcilerin · sarih bir 111a� 
hfy_eti:pJ.rrııl;dığına delil addedilecek. ·Fakat· hemen .şunu da il�e edey�gi 
ki inevzui..ımuz-ı.i" teŞkil -eden mackleier,-·folklor. yani _halkbilgisi alanına ıP-
rer; �olayısile halk tefekkür tar:zının, daha doğrusu' a11-'.anevi. bir mWİ?
faza altına ·alinmış oİıİn anonfui luymetl�r ;ıiazin�sinln- malısulleridir. B.u·. 
hazineni� malı olan herh.angi bi� kıy�et; 

. . ce�iy-�tl�rin bipıye>ine göre. 
ya içtimai nizama mües

.
sese halinde girer, yahut da müesses :Aıymetıeı:, 

dışında, fakat garip bir hayatiyetle halkın en''-derin tabakaları ara:ımcla 
sürüp gider. _İşte biz bu türlü ıin'anevi kıymet1edn dildeki suret ve şekil: 
lerin.e l;ıalkbilgisi ·yarii folklor adırı,ı vermekteyiz. Bunların ciqJektif olan 
tezahürlerini de etnografya, etnoloji veya antropoloji gibi adiar verdiği
miz bilgi kolları tetkik eder. Beşer· faaliyetinin h'er veçhesine taallUk 
eden halkb�lgisi ·_mahsulleri, ekseri natamam bir inkişaf, yahut �d� geri: 
lemiş bir'.inkişaf arzettikleri cıhetle bunlar :ına'tıiyetçe .daima rnenşee en 
yakın, bir. h�dde veya meiıŞee cidgnı-·· gerilemiş bir· heyefte . tiulwıurlcır .. 
Bundan dolayıdu: ki ,bir çok çocuk oyunlarının, bir çok çalgılı, ahenkli 
oy unların temsili _oyunlarla _bir. �enşee ircaı kabil olduğu cihetle, ·bu ayni 
menş&len gelen türlü tezahürler arasında .pe_k çok ··mütavassıt h�dler bu� 
lunıir ve bu.hal dilde ôeriiı izleriı:ıi bırakir. Yalnız 1dild_e.değiÇt.ı!.akU.ve 
ziİıniyetJerde ·de cı,yni şey vardır>·o h·alde bizim gibLböyJe �biı::crrıe·�zuu 
tahlili bir te.tkike tabi _tutan ,kimse için bütün .. «:inutayassıLJÜd,. .. �erirı 
eheınmiycti 7yar<j.ır. · JYJ;evzuun-c« bakir• oluşu, heiıtiz hiÇ bir· ar:ı;;hrınıya 
zemin teşkil .etmeyişi. hasebile• ilk defa böyle .bir tetkike· cesaret ede:ckeıı 
dikkatinizi u'sule ait ·olan bu ·cihet üzerinde foplamıya çalıştım, 
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Şimdi bu noktayı biraz daha belirtelim:. Biz şehirliler, temsili sahne 
aıerinde, daha doğrusu ·adile söyleyelim, tiyatroda seyrederiz .. -çocuk-' 
ıarımlzın taklidi veya temsili oyunları ile tiyatro arasında bir münasebet 
aramak hatırımıza bile geın:ıez. ·Çünkü tiyat;o; nev'i hususiyetleri -taay
yün etmiş bir şeydiı:. Hele tiyatrodaki temsillerde metin veya· muziğin 
oynadığı esas rolü düşünürsekböyle bir münasebet mevout olacağını ka
bulde muhakkak tereddüt ederiz. Üstelik tiyatroda her şey şahsi bir ma
hiyet arzedeJ:: Aktörün rolü şahsi olduğu gibi metin de şahsidir. Tiyat
rodaki temsil;  kuvvetli bir irade ve idrak, kuvvetli bir fikir nizamı arze
der. Bütün bu vasıflarile tiyatroyu çocuk oyunlanna kıyas etmek çocuk

ça bir şey görünür. 

Halbuki köylü temsillerile temsili çocuk oyunları a rasında görüşleri

miz birden değişir. Çocuk oyunları,· nazarımızda, çocuğun· idrak . sevi
yesine indirilmiş büyüklerin teınsili oyunları mahiyetinde görünür. Bir 
başkt. bakımdan, bizim gibi dışarıdan olanlar için, yet�kin köylülerin 

temsili oyunları - gerek icra tarzı, gerek gaye ve hedefi, gerek mevzu ve 
teşhisteki muhayyile- kudreti itibarile .., çocuklardaki muhayyile faaliye
tinin büyütülmüş bi� .şekli gibi görünür; yani o kadar basit, o kadar .. 
iptidai: bir dram tez.ahürü arzeder. Evet, çocuk oyunundan farkı sadece 
bir dram oluşudur. Zira büyüklerin bu temsillerini çoculdarın oymıla
rından .ayıran vasıflar;_ bu temsili lıareketlere bir mana verdiren y.eti?
kinlere mahsus fikn ve hissi kalitelerin mevcut olmasıdır. 

Bu fil:ri ve hissi kal itelerin mevcudiyetini ihmal edersek � ki 15.kayt ve 
hotgapı ·şehir münev\reri için, bu, her zaman mümkündür - köylü tem
d1lerinin bir çoğu hakkında «yetişkin bir takım adamların büyümüş git
m� ·de hala çocuk oyunları oynamakta devam ettikleri-. yahut da -bunun 

tıksine olarak bir kısım çocuk oyunları hakkında: ·büyüklere taklit ile 
yapılan bir takım ·temrinler olduğu" hükmünü veririz.· Doğrusu ya, he-. 
tnen işa:ret e·deyim ki, burada meşhur bir nazariyeye temas etm.ek niye
tinde değilim. Niyetim sadece köylü ·temsillerinin mahiyeti itibarile .ne 
kadar iptidai kaynaklardan ·geldiğini göstermek ·ve bu hususta bir delil 
ola'rak da bu tem§i1lerin ·çocuk muhayyelesinin pq� kavrıyabileceği � ip� 
tida_'l tıda_kki1ere bağlı - bir· takım form1<tr4ım ibaret ' oldl.lkt��ını arilat
"1aktır. 

Fa1rnt bfftün köylü temsillerinin çocuk seviyesine indirilmesi müm
kiin değildi�·,· 

çü�kü .. yaş,' iŞ. ve
, 

cin�iyet gibi; 'içtimai kıyı:netıeı:ii1 teşek
külüride"mühim ro1le1'i olan · amilleı: işe karışır, • şchirlil��in-·:fiahri�c-kf·· 
temsillefr �ıe· 'hıukayese. ·ediİebilecek-vasıflar · kazand ınr. 
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Bu tahlilimizin usulde ve · tatbi\rntta ·ne lca'dar mühim bir ıııeii CESİ ol·· 
ıhığ:unıı ta1nnin efmek kabildir:

-
Konferansımıza mevzu ittihaz nttil,rim'i:ı: 

kiivlü· ten'ısillerih.in niçiı� şimdiye kadar tetkik edilmemiş olduğLmu lıtt .. 
nu:ııa ir:ah etmek kolaydır. Çünkü biı çeşit tezahürleri - eğer tanıma1' 
fırsatını bulınlı:;ıbr�;a - basit bir. idrak seviyesinin ma�sulli addeı!en mü:. 
ı�cvvel'lerimiz orıların biı· kıs:.mnı çocuk oyunları ile karıştınn.ııla:r, ·bir 
kısmının ıla � ş<ılıit olduğurn için söyliyorum - şehir snhnclerirıiıı ta1ılld:{ 
olduğuna hükmetmişlerdir. Köyün .ve köylünün tetkikinde bugüu� kada1· 
hemen her sahada münevver bu hatayı işlemiştir. Binaenaleyh 'bu incJi 
kanaa�lerden (pr6juge) sıyrılarak rcnliteyi olduğu gibi tetkike lüzuın 
vnı-clır. 

Köylü. temsilleri ih� çocuk oyımJarı ara sıncla.lü münıı.sebete i�aret et
tikten sonra şin1di başka ı,;t,�it bir mibasa, temsili oyunlar �le çalgılı 
oyunlar, yani nıkıslar arnsınclaki münasebete lJir göz gezdire1iriı: 

Çali�·ılı oyunlar yani ralnslar, köyl0rde şehirlerdekinden henı başka, 
hem daha çeşifü, daha zengindir. llunlan bir şema halinde takdim et .. 
rnek için üç kısrn.a ay nmak kabilrllr: 

J) Tek kişi iie oynanan oyunlar, 2) İki'kişi ile oymma11 �·yırnlar, 

3) :tldden .fazla oyuııcu ile oynanan oyunlar. 

Tıımlardan tek kişi ile oynanan oyunl::ı.rın yaygın bir örnegi· «köçek 
eıyunu» dur. ·Fakat köyliinün tipik oyunları iki veya çok kişi ile oynan::ı�. 
oyunlardır. JJu oyunlar, ritmik bir nı i.izikle ritmiJs bir takım hal'eketlcr·· 
den ibaret lrnldıkça temsil ile. iltibasa mahal yoktur. Gerçi raksııı tıhenkli 
harc1cc tled de bizfıtih'i dramatik ıbir kıymeti ihtiva, eı.ler. ·Çür:ıki.i r;ıkıs, bir 
fikri, .bir hissi veya -bir niyeti hareket suretinde teşhis edebilir. 1IüceiTei 
olan�k ralus, monolog gibidir. Monolog, drar:ı.atik bir tezahür olc1uğu ka
cfor lıfr tıüıkiye olarak da k:ibnl eclilcbilir. Bıınun gi1Ji rakıs d<L drnınatil; 
mnhi.yct alabilen .1Jsiko - .fizyolojik basit bir tezahürden ibarettir. Draınm 
haşlıcn iki tınsuTu söz ve. lım:eket olduğuna g;5re bn iki unsurun dramı teş
kil etmek üzere birle::,;tiği <'ll ilk merhalede, yani dramın eşiğinde si:iz lıe
nüz ıncınolog, harek�1t de rni.i.:::eEct olarak rakıs halindeÇ!ir. Dramı yapan 

şey, yıırii sözii ve harcketlerrcJramlaştıran amil izafi bir. kiymeitü:. Bu 
. izafi kıymet de hakikat ile haya1in luıdudunu teşkil eden bir yalandır. 

Dram sanali lın. izafi lnymdiııi muhayyilenin yardımı ile taklitte lıtılur. 
'J'aldit; eiı kaba 1.ezaJıü.rlet�iııden en· seyyo.l tezahürlerine,- di�tari içe ka<!ar, 
mıılıayyıleııin i�c 'ka.nşmn�ı qartile',-dramın teşekkülüne imkan

. 
V(•:·ir. 

Şim'cli hiı prensipten hareket etmek suretile çalgılı oyunlarcı ı:ı;ç·�l:m: 
çalğıJı oyunlar tak1i1Ji Ve taklit!iiz olarak iki biiyifü gruba"ayTılahi\il'. 9ı:ı-

9 



r�k tek; gerek toplu oyunlarda taklit uusuru da bulunduğu takdirde orada 
ır•sekl:ül halinde bir temsil görmek mümkün. olur. Köylülerin çalgılı 
oy

.
unlarının mühim bir kısım ya taklitli veya kıyafet .değiştirm

_
iş olar�k, 

yalı uf ta bugün olduğu gibi mahalli kostiimlerile icra olu11lır. 'I'opln oyun

l�r,n çoğu oörledir. Vakıa bunların bir kısmında taklit o kadar üslüplaştı

rılmıştır ki muhayyilenin rolü derhal anlaşılmaz. Buna mukabil bir 
kısr.ııııda ela muhayyilenin payı açık a�ık görülür. Şimdi buna, velev pek 
mahdut bir: şekilde de olsa, söz karı.�ınca insan kendini basit bir temsil 

karşısında bulur. Bazı Dar oyunlarının, bazı Halayların, Sepetçioğlu 
ve buna benzer oyunların seyrinde bunu sezmemek kabil.değildi'r. Bun
lar, biraz kıyafet değişmesi, biraz da mimik ilf:ıvesile pekal� temsili bir 
ınalıiyet nlırlaı:. Bunbrı, müziksiz ve rakıssı:z taklitli oyunlar_ ya1ıut 
temsillerle katıştırmak pek kolaydır. Esasen hakikatte ·de httdi.se böyle 
cereyan eder. 

Bir çok köylü temsilleri, şarkılı ve oyunlu safhaları da ihtiva eden 
dramatik kısımlardan ibaretti:·. Demek ki bir çok «mutavassıt hadııler -var. 
İ�le bu mutavassıt h adler ·bize tetkik ·ettiğimiz mevzuun, yan( köylü tem
silled mcvzuunun, dramın nwrışı>i meselesile pek yakından alfı1,alı oldu-· 
ğunu gösterir. Bu da mevzuumuzun ne kadar iptidai vakıalara clayandı
ı",ıııı, bu vakıaların folklorik mahiyetini teyit eder. 

Bu tahlilimizin de usulde v� tatbikatla mlihim neticeleri olduğunu 
lııcrnen kaydetmeliyim: Bir çok çalgılı oytınlarda teşekkül ha'ıinde 
dramatik bir öz mevcuttur. l3u cihet ihmal edilirse ona bağJı mu .. <ıikt ve 
ı:abslardak! dramatik Iorrcılar 'ela gözden kaçırılmış oltır. Dolayısile ra

kıslardaki üslCıplaşınış t<ıkli!lcr ehemmiyetle tetkik edilmcclikÇe bunlar
dıın rakıslı temsillere nasıl geçilebileceği anlaşılamaz. Bu ise şe'niycti 

parçalam�ık suretile, tekevvünüııdeki manayı öldürmek, onu cansız ·bı
rakmak oh:r. · İşte hunun netfoesidir ki bugüne kadar folklorun diğer kı
sımlarına mukabil bu kısmı hemen hiç bir ciddi tetkik zemini olamamış

tır. Bu muar.·1it ihmalin adeta :;;öyle bir manası var: ·Bizim folkloru
n:ıuzda dramatik maddele.r yok.,, Halbuki �imdi bol bol verccegctmiz \:ir
neklerlc sabit olacağ ı gibi bundan <la}ıa büyiik bir yanlış ·olamaz. Her ne 
kadar mfıı.ide .- muhtelif fımillerle - inkişaf etmiş· bir köylü sahnemiz, bir 

·tiyatromuz, .. bir dramımız. yoksa .da, TLirk dramının inkişaf etmemiş 
olaı1 kaynaklan hfılft gürül gi\rül çağlamaktr.dır. 

Edebiyatımızda, divan edebiyatı nam ve hesabına halk edebiyatını 
inkar etırn�kle nasıl şe'niyete giizlerirn.izi kapamışsak, aynı zihniyetin te
sirile .halk dramının_ tezahiiderini de inka.i'" cdcgelmekteyiz. 



İşte konferansımızın gayesi kıymetli al§.kanızı bu cihete çe".�m€·ktir .. 
Bu kadar uzwı tahlillere girişmekten maksadım da davayı meşru kılac::ak 
ve ona layık olduğu ehemmiyeti verdirecek surette onu ,tefekkürümüze 
ve bttgünkü bilgi seviyemize ·mutabık bir şekilde vazedebilmektir. 

Bu söylenileni erden sonra köylü· tenıSilleri t abirile kasde1:tiğimiz 
�eyleri' �ahdit ve tayin etm�k kabil olacaktrr. · I)unlar çalgılı veya çalgısız, 
fakat her halde sözlü ve taklitli oyunlardır. Artık bu oyunlarm. çocuk 
oyunları veya rakıslarla ola� �ünasebetini düşünmeden doğradım doğ
ruya tetkikine girebiliriz. 

Bu_ tet� için her şeyden evvel b�r tasnif yapmak taznntlır. Köyiü 
teinsilieri muhtelir bakımlardan tasnife tabi tutulabilir. 'Burada tercihan 
·.ılin.i temsiller• ve <ladini temsiller� diye iki kat€ıgori ayırabiliriz. . Fil-_ 
hakika köylü temsillerinin bir kısmı dini mahiyeti haizdir, fakat "b_u' •di
ni> olmak vasfını biraz izah edelim. Köylümüzün dini, isiam diniilir. İs
lam dininde malum ibadet ·şekillerinden başk� · temsili merasim ve 
ayinler yoktur. Camide buna benzer bir tezahüre-:tesadüf e<liıin.e7. Fa
"lmt görünüşte islam �ininin akidelerine bağlı ol�rak asırlarcıı <levam 
edegelen" bazı mezı:ıebi kollar vardı·r ki bunlardan ;köylüler arasind�· bil
hru;sa teammüm. e�r:ıiş olanı_ <1:AJ,evilikı> drr:· 13ir çok 'alevi zümrelpi va.r
·dır ve bunların hemen he_psİntle, pek az f..arklarla bazı cesoteriqm" ayin 
vc·mer.asim icra olunur ki bunların bir kısmı -tabir caizse- .cMystcre:o ler
den yani AJevı itikatlarının temsili merasiminden ibarettirler. ·Bu gibi 
merasimlerde.muayyen metinler, muayyen rolü haiz eşhas ve rnıayyen 

erka� ve usule rastİanır. Merasimin başlam� .ıve bitme şekli, sr:fhuları 
muayyendi:!'. Merasim. kapalı h,ir yerde ve hazır olanların ortasm-:la icra 
�dilir. Bu m�rasime vecit hakimdir. Seyircileri de ak törlerden· iban·ttir. . . 
Bundan dolayi böyle bfr dini merasim sahnesinde ·hazır· olanlar - · :;eyirci 
veya aktör - keı:dilerinde ·hakiki bir ·«temessül» yani zahirden l;ıatına mü
teveccih ve seziş halinde yaşanan bir değişiş hissederler� Bu merasim, hir 
çok Alevi· z�relerindc mı.isikt ve.· şa�'!lbin da ·-m1evct.idİyetile ·hakiİd °bir 
«Orgie• mahiyeti ar:ı;eder . .  Merasime kadınlar da dahildir:·�Bu·kabil me� 
rasimin alevilik an'anelerine - ne suretle_;_ girdiği . )'.al?-! -��nşeleri �l_l!eşdesi 
mevzuumuzdan hariçtir.· Yalnız pek umumi �larak bu_.ayi_"!l ve me::asi� 
rnin erk5.n ve Usullerinden bir -ç���da -p�ganizme .ait .bakiyelerin devam 
etmekte " olduğu:İıu .�söyleyebiliriz . . . :Bu merasimin kapalı ·kalması..ııuı �:e· 
be.plerfue gelince: Bunu, mezhebin akidelerinden ziyade takip ohı.ıhnak 
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korkusundan geldiğine atfetmek daha doğru gibi görünüyor. Esasen bu.
EUn k;ap.ahlığı alevi olmıyanlara karşıdır. Aleviler arasında bu merasi
me iştirak hususunda � erkan ve usule ait bazı memnuiyetlerden maada -
hiç. bir kayı"t yoktur. Bu merasimin tetkikini mevzuı.µnuz .haricinde 
bırakmak için bir sebep görüyoruz. ki o da bu temsili tezahürlerin hfüen 

•1Jyun• merhalesine girmemiş olmasıdır. 

İslam dini çercevesi içinde bunlara mümasil dramatik tezahürler 
ıualıdut olmakla ıberaber paganizm bakiyesi ve menşeinde dini· veya 
.cı:hri .' merasimlerden ibaret olmak melhuz buiunan, bugün de aıı,anevi 

bir tarzda icra edilegelen oyunlaşmış bir çok temsili sahneler vardır. Bun

lardan en çok dikkati çeken bir tanesi, kış mevsiminin ortalarında ve 
köylülerle has bir hesapla aşağı yukarı muayyen bir tarihte icra edilmek

te olan .Kış Yarısı• merasiµ-ıi esnasında yapılan temsili sahnelerdir. Kı;ı
yarısı merasimi, göriinüşe göre, .:uğur ve �reketı. edinmek için yapıla
gelen ffe ayini (rituel) bir mahiyet arzeden bir takım. adetlerden müteşek
kildir. Bu merasimin han

_
gi itikat ve hangi dint menşeden geldiği kolay

ca kestirilemez. Çünkü paganizm devrinin bir bakiyesi olan bu merasim, 
bir çok müşabih unsurlarla ihtilat etmiş görünüyor. Bu merasimi teşkil 
etlen muhtelif adetler arasında bizi en çok ilgilendiren temsili s"lmelere 

11it kısımlardır. Bunu kısaca tasvir etmeğe çalışacağım; fakat daha. ev

vel m�rasim hakkında toplu bir likir vermek faydasız olmıyacaktır. 

Merasim cgezi>. ile başlar, yani her biri rol ifa etmek üzere seçilen ve 
kıyafet değiştirmiş olan başlıca üç şahıs ile ayrıca dev�; tilki gibi hayvan 
�ekillerini temsil etmekte olan şahıslardan mürekkep bir· kafile; ?ütün 
deliKanlıları peşine takarak köyde her evin kapısı nın önünde dura dura. 
bü.J;ün köy'ü dolaşır. Buna .saya gezmek> te denir. (1) Deve ve tilkilerin 
boyunlarına,. bacaklfl.rına takılmış olan �ıngırakların keskin, çiy sesleri, 
davul ve zurnanın gürültüsü; kahkahalar, türlü türlü şakalar, geceleyin 
köyün sa.kin hayatında· bUyÜk bir hadise olur, çünkü merasim, muhak
kak geceleyin yapılır. Her evde �adınlar, bilhissa ev sahibi kadın, 'bi
rru:.sonra. lt,apısımn önünde duracak olan bu kı:ıfile için verilmesi adE:t ol
�u-� _:y_ağ. b�lgur, un, yÜmurta, Şeker gibi yiyecek maddelerinden bir şey 
hazırlar. Kafile, rol alan şahıslar tarafından yapılan· türlü oyunlarla ge

ziyi tamamlar. -Her evin .önünde veya chayad• denilen giriltisinde yapılan 
bazı adetlerden sonra ilr..ram gören kafile, bir başka ev:in önünde durur. Bu 
merasim, mevsim dolayısile hazan soğuğun en keskin bir gün_üne dü!?tüğü 

( 1) KıŞ. yansı ·ve Saya gezme .. hakkında. yakındıJ. _ba�ka bir etlldümüz neşre
dilacektir. 
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1uıldc, asla terk ve ihmal olumn;ız. Gez( [)ittikten son:raı bit'. Nlada toP,
fanılır. · . Yiyecek ıüaddelerirıdea yağh bulguı· plfıvı, un helvası gibi "yri-� 
rneklc;r lı ::ızırlanu'. Bu Jıa7.ırlık oluncay� kadar türli.i oyunlar, tür�ü eğ· 
lerıceler yapılır. Nihayet hep birlikte yemek yerirr, geç vakit 'cbğılırlar: 

Dtt_m erasimin, göı-iildiiğ·ü gibi, . }:ıaşlıca_. iki S.afhası-,vardı r :  · 

1 )  qezt ve töre devşirme; 2) Müşterek yemek. 

lşte lm l.ıe: iki r,ufhada · da yap1bgelen bazı temsili
- sahneler vardır ki 

mevnunmızu ilgilendirnn de bııdırr. · Gerek evlerin kapıları önünde, 
gerek toı}ta1ulcüğ ı zaı�ıan yap1lm a�ıı iidd olan bu tc::msilleı·i anlatmadan 

. -e-vvel oyu11c1a rolü olan şahısfon gi:ireli;n.  Bnnlar başlıca ii.ç şalı ısiıı:: 

1) /lr�p, 2) Koca, 3) G elin. 
A.1·ap : Yüzli, ellnri isle siyaha boyanmış bir ttp. Göğsü şişkin olduğu gi

bi :ıirtı ·da kaııbuı'dur. -- Başın<la ekse.ri koyun postundan yapılmış büyük ' 
bir k ışlık, elinde mutlaka bit değnek veya tiifek vardır. 

Koecı : Uzun, .bembeyaz sakallı bir ihtiyar: Başında boyaz, iri bir baı
"lık, arlrnsında beyaz bir prıst.. 

Gelin:  hı1ık 'değiştirmek snrctiie bi:r erkek tarafından temsil edilen. 
kadın tipi. 

Oyun .lm üç [,;ahıs arasında va !nuayyen biı; tema etrafında cereyan 
-eder. Hu teın_a, - oyunun şimdilerde yapılmakta olan şekline göre söylü

yonını. - br.yaz salrnllı ilıtiyann rakibi ol::ın arab tarafından ö ldii::mesi; ka
dını.n ınfıtem feryntlaı-ı ile öllinün ağzına yem işler koyması üzerine nihayet 
llı tiyurm tc:ı'..l'm: ılirilme_siclir. 

Oyun şu suretle cei:eyan eder : · Bu üç ş abıs, başta ihtiyar, sonra ka
·dn t, sonra  anıp olmak üzere ortaya gelirler. Açık yerde yapılan .temsil·· 
lerde d eve ile tilkiler de biı-likte bulunur. Hatta hazan asıl temsile giri.ş� 
1Tı.ecl"•n evv-.cl , kliçük bir «Ön oyun» da yapılır. Bu iin oyun, ası� temsil 
"için bir giri§tir. Bu ön oyun şöyledir: Arap dıweci olur, gelin d eveye hi
Yıer, ihtiyar da yanı ı;ıra yüıii r. Yaylaya göç ederler. fı'çıkat arap yolda 

f{cli ne sarkıntılık ctmeğc yeltendiği için ihtiyar ile aralarında bir lcnvga 
kış1aı·� Gelin, yerine gfüe her ikisine de yi.iz veı::ir. BiiyleUkle __ ası_l t.emtı· 
)·mı da ternsi!ine geçilmiş olur. lrnpf!lı yerde, çoğumsu, deveyi ortayıı çı· 
kumaya yer müsait değH�lir. Seyirciler halka halinde oyııncu!arııı etra
l'nn alır .. Oyunun haşlnngıemda' her tip, ayrı .ayrı neşeli bir_ tavtr _·takınır 
ve Ju1rhn lıiı- yancl:ın ihtiyar ik> bir yandan da arapla şakalaşn·. Bu şal:a
laşrna snhıı.e;;i ta�kın hardretler ve _seyircileıin. Irnhkalıaları ile hh: ın(id" 
dı:.•t rlevarn cd�r. Arn cl a  çalgı i l e  birlikte (davul, zurna) halay çekerler. 
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'fekraı· şaka devam eder, fakat ihtiyar rakibini · 1nskanm�,,,a başlar: Bu 
sııretle �alarmda kavga kopar, . nihayet arnp fütiyarı öldürür. Fakat 

;ırap kadını elde etmeğe muvaffak olamaz, Çünkü kadın ölünün üstüne 
J;:apannuş ağıtlar söylemektedir. Oyunun bu safhasında bütün neşeli 
hareketler durur, seyircilerde de bir ıztırap, bie sıkıntı başlar. · Kadın 
ağü yaparken hazır olanlar da mateme iştirak e der. Bir çok niyazlar, 
yalvarmalar beyhudedir. O zaman seyirciler ya bizzat veya kadının 
elLle ölünün ağzına çerez yani leblebi, kurcı üilim vesaire gibi türlü. 'Ve . 
rni§ler, yahut bazı yerlerde olduğu gibi, para koyarlar. Oyuncular tara
fından bu sahnenin devamı kafi görüldüğü zaman, ölü tedrici hareketlerle 
tlirilmeğe başlar. Fakat bu sahne o lı:adar heyecanlıdır ki bu yeniden 
hayata avdet etmenin sevinç ve Jıeyecanile bütün seyirciler sarsılır. Bü
tün göğüslerden bir ferah dalgası taşar. Tekrar musiki ve rakıs başlar. 

Du defa hemen herkes yerinde rak;seder gibi içindeki ferahla güler, söy
ler, oynar. 

Kış yarısı merasimine ait 
bir temsil sahnesi 

( Divr!k : Öt\Bk köyl1 , 1933 ) 

Oyunun bu yapılışı tarzına muhtelif mP-hallerde bazı farklarla şahit 

oluruz. Tipler muhtelif yerlerde başka başka isimlerle anılır, hatta oyu
nun adı da bazı yerlerde «Ölü oyunu» bazı yerlerde ise «arap oymıu� dur. 
:F'akat tema, asla de{riŞmez. 

Bu temsilin ayini bir ma11iyeti haiz olduğu açıkça görünüyor. Oyu
mm nasıl bir hava içinde cereyan .ettiğini de gördük . .  · Bununla beraber 
bu iıdetin hala muhafaza eclilmekte olduğu köylerde - ki en canlı izlerine 
Sivas yaylasının dağlık köyl�riride rastlanmaktadır - telakhl tarzı değiŞii-. 

. Baz� yerlerde bu merasime «Uğur ve bereket getirir» diye bir kiyrİıet ve
rilir. Bazı yerlerde ise buna tamamen eğlence gözile bakılmaktatlı�. Ta-. 
bü oyuncular da bu telakkilerin tesiri altmda ·kalırlar. Mesela oyundaki 
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ağıt ve diriime sahneler.1ni mül?alağalı bir taklit ile yani .kaba komiğı! � 
çarak fora ve. güldürmek için .şakaların en kabasını tercih ederler: 
Mer?-Sim� bugün de bir. nevi kutluluk atfedi�en muhitlerde'  ise sahnenin 

. cereyanına· hfillevi bir harva hakim olur. Ölüm. ve tlirilme epiz9Cllan -C:ıi$a 
samimi, daha heyecanlı bir tarzda yapılı.r. Seyircilerin payı kahkahala.: 
ra iştira� ile kalmaz, dirilm� mucizesi ö.nündeki diıyg

_
uları v'ecde kalbo��-

Kı* yarısı merasimi·  iç!n hazırla�mr� 
bir çocuk qurubu 

{ Divrlk : Kızılcallren köyli , lfl58 ) 

nununıa o eraber bu OY.ıJn, bugünkü halile, dini �mahiyetinden sıyrıl
mış bir paganizıı. bakiyesidir. Bir çok yerlerde btı: oyunun kış yarısına. 
tesadüf eden bir mevsini meraı>imi _olduğu ve zamanı unutulmuştur. Yi
ne bir çok yerlerde, yalnız düğünlerde - bunu bilhassa kaydediyorum -
düğüne mahs\IS bir eğlence olarak . yapılagelmektedir .. Bir me�ele var: ·  
Düğün ·gibi - gBrii�Üşte - neşeli oııµaşı matlup bir foplantıtla ·ölüm E.aJı�esi 
gibi bir temsilin icrasında ne münasebet var ? . . Bu cihet ayrıca tetkike de
. ğer. Fakat mevzuumuzun "dışında olduğundan bu hususta fazla bir şey 
ilavesine lüz!lm görmüyoruz. 

· Köylü temsilleri arasında din1 mahiyeti haiz yeya dini bir menşeden 
-gelen temsiller bunlardan ibaret değildir. Gerek sop.baharda gerek ilkoa� 
harda icra ·edilen .bir takım merasim daha vardır ki onlarda <la· bu kabil . 
temsili tezahUrlere .tesaldüf �lunur. Fakat . bir konferansın dar çerçeve.si 
içinde bundan ·daha "fazla ·bahsetmeğ� "'imkan yoktur. Yalnız şunu ilave 

edeyim ki halay, bar veya horon gibi toplu rakıslarm· meneşlE-ri d·� bu 
ne.vi merasimlerdir. -Bunların da zamanla dini merasimden ayrı1mış, 
müstakil bir hal .almış oldukları istidlal edilebilir. 

Şimdi ladini temsillere� gl?çmeden evve1 dini veya ayini mah!.yeti h.ôiz: 
-temsillerin ,bazı karakteristik-noktalarını tesbit -�fmek . faydalı ·oıauaktır. 
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dalffia Sal)ıt Plr ıel!J<i t:: •1 <1.LUlUa. '-'�4'-J �• 
tip olmaktan ziyade mistik y ani nat ürist veya animist bir }akım tasavvur
ları. temsil ederler. Akvi ayinlerinde veya kış . yarısı nıerasimlermdeki şa
hıslar böyleıJ.ir. Gerçi Kışyarııx · merasimine ait temsillerde �ugi!n realist 
çizgiler de ilave edilmiş bulunma�tadır, fakat tipleriıl, �ahir cfilzse, bu. 
c allegoriqu�> yani timsali vasıfları baki kalmışt:ır. 

Dini temsillerden ladini temsillere geçiş hususunda bu karakteristik. 
vasıfların tnüh im bir rolü vardır. Ladini temsiller, eğlence maksadile-· 
tertip ve icra edilen oyunlardır. Fakat bu kısım temsilleri, tekamül sı
rası takip etmek üzere, bir kaç guru:ba ayırmak lazımdir. 

Birinci gurup doğrudan doğruya dini veya ayini mahiyet arzeden tem-, 
sillerin giderek bu vasıflarını kaybetmesi yani layikleşmesi suretile zu
hur edenlerdir. Mesela Kışyarısı temsillerinin yı.ıkanda. tasvir ettiğimiz- _ 
şekli, az çok bunun tipik bir örneğidir. Netekim biraz evvel işaret etti-· 
ğım eibi, bu temsil bir çok yerlerde Kışyatısı ile olan· bağını kaybederek: 
S3dece diiğünlerde eğlence maksadile oynari'an bir oyun halini almıştır ... 
Eğer düğün ile bu oyun arasında apayrı bir münasebet mevzuubahs· 
edilmezse, ı:.ırf eğlence maksadile yiıpıh!ığına göre, buna ayini teınsilin. 
Jayikleşnıesi örneklerinden biri gözile bakmak doğru ohır. 

Layikleşme safhasında d ini merasim;n bir çok kn;ımları ortadan kal-· 
kar, yalnız eIJiı:oclJar kal�r. Uğur veya kutluluk telakkisi ka !kar, metin 
kaybolw· veya u nutulur, yahut ta yerini tuluata bırakır, komik veya 
trajik .eleman beşeri bfr mana alarak geni�ler, bir. takım rol�erin eklendi-
ğ·i görülür, fakat tema, daima sabit kalır, tipler yine timsali (allegorique) 
vasıflarını muhafaza ederler. Bu timsaller, dramatik formlardır. An'ane
leşen bu tipler zamanla isim değiştirir, kıyafet değiştirir, fakat dramatik. 
formların: muhafaza ederler : Hacivatla K..ıragöz gibi. · 

İşte Jadini temsillerin birinci gurubu; an'anevi bir tema ile an'anevt 
tiplere sadık kalarak; muhite ve zamana göre az çok mahalli bir hususiyet· 
Vf! beşeri bir mana alan _eğlence mahiyetindeki temsillerdir. Bu birinci-. 
grup; ladini temsilleriı:ı diğer gruplarının prototipidir. 

Netekim ikinci grup ladini temsiller; bu prototip temsillere benzemek
suretile halk muhayyil�sinin yarattığı yeni tipler ve temlen1en ibarettir. 
Bunlarda prototipe sadık kalan unsurlar, yeniden ibda edilen tiplerin 
de az çok timsali olmakta devam etmesi ve oyunda daima sabiL bir te
manın bulunmasıdır� En · mühim fark ise, bu guruba dahil olan temsille-
rin bilhassa komik karakterinin daha: çok inkişaf etmiş bulunması, zen
ginleşmesidir. :Bu gu�up temsiller hemen ekseriyetle «farce» şeklini alırlar,. 
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Bu. gurub ,,junlnr<-1 bir misal olmak üzere «:Elekçi oyunıı» ndan bahse
deceğirp.: 

J'"'.lekçi, _Ana dalunun bir r;ok yerlerinde çiri:ı:;enclere verilen bir isim
dir. Elekçi oyımunım türlü §eldlleri vardır. Hunlardan oldukça inkişaf 
ettirilmiş bir fü'neğini anlatayım. Bu,  Yozgat havalisi köylerine aittir. 
Oyundaki lbaşlıc:ı şahı;;lar iki . erke1� xe iki Jrndıncl_an ibarettir. Fakat oyu
mm bfr çok ı;o f:halarrnda · scyiHiler de rol alarak temsile iştirtık ederler.. 

Erkeklerden biri "ElyJ,çioğl:.ı » diğeri de «KenanoğluD tiur. 
Eıekçioğhımm kıyafeti: Yüziinü una bulaştırır, sırtında lcötü, yıp

nrnrnış bir elbise vardır. Göf";süne yaG tık sokar. · Sırtına kolln aba giyer. 
Üzf;rinde 7-ü ta.n e çan takılı bulunur: 

Kennııoğln: Süslü, iyi giyimli bir efe kılığındadır. Kadınlar :.cta güzel 
giyinirler. Ayrıca iki tane de tilki bnhınur. 

İlk Ônce sahneye, türlü çahmlarla Elekçioğlu gelir. Seyirciler arasın

da oturan birisi köyü11 kahyasi olur. Konu.:ıudar: 
Elekçioğlu: · «Bir çift kı;ın� var. Getireyim, oynatayım mıh diye so-

rar. Kfılıya :  « Olun; cev;ibını verir . . Fakat Elekçi : 
. "- Bize bir kaz damından , bir de culuk damından yer 1alzım. Biz bıl 

kış1 lmracln geçii-eceğiz.» der. · . 

Kahya !c];ı; «Öyleyse dur bakalım komşuları çağı.rayım.ıı diye . cevap 
verir. Derken muhtar gelir, işe karışır. Bu da seyircilerin arasından 

bfridir, Nihayet Elekçinin köye gelrnesine ve orada oturmasına razı olur
lar, kızlan taşımak için de elekçiye iki ·

hayvan
. 

verirler. Bunlar, dcli
lrnnlı1ardan seçilir, h ayvan Lıklidi  yaparak clöı-t ayaklı olurlar. Kızlaı 
üstlerine b iner . •  Falrnt hayvanlar J-:ıfr türlü y ü rü m ez, aksilik eder, lopal
l;:ır, kızlai·ı tlüşür.meye c;alışırlar. Elekçi kızar, muhtara : «Hayvanlarm 
sakalını, verrnişsiıı . .  hayvanlan:1 sakarım v ermişsin . . . . >  diye durmadan 
çatnr. Nihay et köye varılınca gelinler lrnyvandan iner. ünlen: l:ir kena

ra çekilir. Ele),çioğlu ortnd<ı durur. Hemen all ına bir islcemle verirler. 
lskemle olnn ela seyir�ilerden birisi, bir clcl ikanltcfır. Elekçioğlu otur
rnnk isterken al tından çekildiği için ' yere yıkılır» Elckç,iog-lu buna da kı-
7.at··, iskemlenin sakalını verdikleri için ç atar. � Nihayet oturur ve kekel i
y crek: 

.. .,_ �; iirn . . . .  siiın . . . .  Sel iimi.inküm ! der. 
Mnlıtay ve hazır o1anlnr ayağa kalkarak selamlar. Elekçioğlu bir· 

nargile ister. Hemen bir ayakkabıyı ters d ikerek öniine tutarlar. Elek-' 
<;ioğhı bunu da begcnrnez, <Bu sert imiş» diyerek bırakır. 

-- Durun bakalım, l ı ir  oyun edelim! der. 
O 1. arnan gdin1cr ortaya gelir, fakat til kiler de meydana çılrnr ve--
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t i ıkikr k adınların eteklerine 
·sürtünür, siyer gibi yaparlar. Elekçioğlu 

i:.�'_erlcrine yürür, onları kaçırır. O zaman gururl anır : 

- Ba :ıaye{�it  degil miyim, ağa ? 
· \"'-' ke;-:dini rnethetmeğe başlar: 

- Cckceği (ufak bir kuş) bükten (daldan) çıkınca 7U al:lıın geri sıçra-
l'llll ! 

Bu ın�nval üzere Jevam eder. Tam bu aralık Kcnanoğlu, arkalcır

d an bir n itra atc:rak meydana gelir. Adeta eşkiya gelişi gibi .,baskın ya
pa.l'. Elehçioglu kend i ni zor atar, kaçar. Kenanoğlu kızları tutar ve bir
likte oyn"rnağa ba:':ilarlar. Oyun bir müddet devam eder. Öte taraft_an 
Elekçi sinsi sinsi, yerlere yata yata sokulur. Arka üstü yatarak ayağını 
tü fek gibi kullanır. Tüfek . sesini duyan Kenanog;lu korkar, fakat kaçma
ya meyd a n  vermeden Elekçioğıu ·  onu öldürür. O zaman kızlar ölünün 

başmd� ağıt etmeğe başlar: 

Eşin mezerini derin_ eyleyin 
Üstüne sil serpin, serin eyleyin 
Kenanoğltı ölmiiş dediler 
Kızlarını. gelin eyleyin 

Alçak tepeleri gölge basmaz 11H ? 
Sııçtt olan yiğidi beyler asmaz mı ? 
Bir yiğ illin iki c1ostıı olsa 
Do!!tu da buna 1mrımaz mı? 

İşle 0:1u nurı �ernası bun d a n  ibarettir. Sözler tulüattır. Oyuncuların 

m :ılı aı·etine. oyunun cereyanına göre değiş ir. 
Bu oyun old ukç a ge n i ş  hir sahada taammüm etmiştir. Pek çok vari

y antları v;ırdır. Fakat elekçi tipi daim<ı. sabittir. Kıyafeti mahalli hhsu
siyetlere göre değişir. Realist  detayJar da iHlvc olunur: Mesda çingene 
elek yapar, sepet yapar, çerge kurar, türküler söyler. Çingenelerin hayatını 

ııı taklit eder. Elekçinin :rakibi olan tip de sabittir ve oyun bu iki tipin 
1rnrşılaşmasma bağlıdır. Bununla b'eraber oyundaki roller, görüldüğü 
ü zere, scyircil 6"ı-in de rol ah ıra]� oyuna iştira1d ile oldukça kalabalıktır. 

F�drnt tu H:i tip, · yani elekçi ile efe temeldir. _ Oyuna bazan � . aldığımız 
m i salde olclu{;u gibi - satirik bir çeşni verilir. Netekim burada Elekçinin 
palavracı ,  korlrnk, sinsi  -k:ırakteri, Kenanof:lu ile de eşkiy�m�-- - l�ay�tı 
h i,;vcdil ınekteclir. 

Her h�rngi hir eda d a  temsil edilirse edilsin, tema daima sabittir. 'i Bu 
tPına ve bu t ipler dramatik formlardır. · Oyunun -. riıevzmı . ve teferrliatı_ 
üzerinde tlirlü tlirlü degişiklikler yapılmak suretil e bu formlann _mıJ}ij._e:_ 
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�ir ,farce� mqnzqrası arzetmekte�ir. 

Üçüncü glirun oyunlar_çla ise böyle sabit bir tema .ve sabit tipler yok� 
tur. Bunwı yeri.p.e köylülerin kendi muhitlerinden, aile ve iş hayatnı clau, 

.köylülerin şehirlilerle olan temaslarından alınmıŞ real ist mevzular kail": . 
olur. 

Üçüncü gurup temsiller, · muhayyile ve zeka yardımile .  tertip ecillmiıt 
mey-.rularıdır. Muayyen bir maksat güder, ki bu da eğlendirmektir. Faknt 
eğlendirmek için zamana ve hale göre 

,
«komik> veya �lirik»bir temı:·. ele . 

alınır. Bazı temsillertle «Mor:ılite .. de vardır. Buna bir m.isa1 olmak üw
re Şeytan oyunu» nu anlatacağım: Bu, Eskişehir havalisi

. 
köylerinden 

a-lırunış bir örnektir. · •• 1 
Oyuda üç şahıs vardır: Bir oğlan; bir kız, blı de şeytan. Oyun deli-

kanlılar tarafınclan yapılır. : Ekseriya bir meydanda veya bir avluda oy
narlar. ·· Ortay·a büyük bir :ateş ·yalalır, ··buna·· • Kelhanıo derler. ·. Bir ·ke.l
:phncı daima a�cşle meşgul olur. Kızını kocaSl. yüzü isle siyaha bOyamnıy, 
�lbuki şeytan yakışıklı bir delikanlıdır. - Karı koca ateşin etrafında_ oy
niırlarken .şeytan' işaretlerle,  . fısıltılı sözlerle kızı ayartmağa uğraşır. K�ı-· 
dm şeytana meyil gösterir. Arap oyuna daldığı sırada ·şeytan kızı kaç�
rır. · Kocası öne� şüphe eder, nihayet işi anlayınca -onları kovalar, y.:ıka.
lar ve karısim şeytandan soğutmak için çabalar. Oyun, seyircilerin h:ile!i 
ruhiyelerine göre ya mesut veya bedbin bir netice ile biter. Bu temsil 
ile köylüler «kocalar gözlerini açmazlarsa kadınlaruiın şeytana uyacıığı.

'nn anlatmak isterler . 
. : Üçüncü-gurup oyunların realist karakterini iyi tebarüz ettiren _bir mi
.sal de «Katip oyunu» dur. Bu oyun Sivas havalisi köylerinden alınmış
tır. Oyun iki fasılda� ibarettir. 

· Daşlica iki şahıs vardır: Biri katip, · biri köylü. Katip diye adlandm
lıin şahıs köylü· ile iş yapan bir tüccar veya· her hangi bir şehirli tipi.dil'. 
Katip sözü, onun bu şehirliliğinden kinayedir. Katip köye gelir. Tabii 
seyircilerin _halkası, oyun başlar başlamaz, oyundaki köy ,halkını tcmsıl 
e�er. Katip bir iki köylü ile. konuşmağa başlar. Köylüler .bu adamın sey
y�r satıcı olduğu ve mesela soğan, sarmusak satmak için :köye. geldiğirıf 
•öğrenirler. Bir köylü veresiye satınalır. O zaman katip ayakkabısını e lin-e 
·alarak altına veya bir süpürge üzerine yazar: u:Filan oğlu filan .ı ağaya şu 
'.k:�dar �� soğan verd.im.» Köylüye ·. borcunu · ödemek için bir mühlet 
-V:er!r: · «Harman zamanı gelir, paramı· alınm.ıo der. Oyunun · birinci U.ı;lı 
bu Si.ıretıe biter: 

. ;' · İkinci faslında katip alacağım-·toplamak için tekiar köye ; gelmi:.ıtir. 

Köyliiyü bulur ve bo:ı:cunu ödemesini söyler. Tabii köylüde JH!ra yok. Fa-
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kat bu sefer katibin maiye tinde adamları da vardır. Bun1arın. hepsi de 
belden yukarı çınl çıplaktır. Mendilden yapılmış turalarla zavallı köy

.lüye vururlar. 
-Bu oyun, görüldüğü üzere, gayet keskin, acı bir. hiciv, kuvvetli bir · 

realizm örneğidir. Dayak yiyen köylünün macerası; · n-Ukteli, dokur;ıaklı 
. . sözlerle seyircilerin hem merhametini celbeder, hem kahkah;:ılar" attırır. 

Bu üçüncü gurup temsillerin pek çok çeşitleri vardır. Zeki . ve sanat 
"istidadı olan köylüler daima yeni yeni oyunlar icat .ed'erler . "şüphe · yok, 
bütün yeni oyunlar ; �skiden öğrenilmiş, seyredilmiş oyunlar� b�zı yeni 
ilaveler yapılmak suretile teşekkül eder . .  

Üçüncü gurup oyunların bir kısmı, slirprizli oyunlardır, yani oyun, 
bir sürprizle nihayet bulur. Eskişehir köylerinde derlenmiş olan_ «Ebe 

· oyunu» bunun tipik bir örneğidir;Bir erkek, kadın kılığına · girer, gebe 
görünmek için karnını eşya ile doldurur . .  Doğum ağrısı tutmuş gibi inle
meğe, kıvramnağa b.:ı.Şlar . . Seyirciler, bunda d·a oyunun içindedir. ;Ka
dının kocası olan şahsı . ebeye koştururlarsa da ebe bulunmaz. İş sıkışır. 
İster istemez koca, ebe yerine geeçr. Kadını «doğum · iskemlesi» ne otur- · 
·turlar. Erkek doğumla uğraşmağa başlar. Kadın çığlıklar kopa�dıkça 
:yanındakiler-; «Allah, allah! ıkın _kızım! kesme yavrum ! ıt  diye gayret ve

·rirler. Nihayet ebe yavruyu alır v e ·  herkese teşhir eder,· Bu ne olsa be
"ğenirsiniz? Kız mı, oğlan mı? Hayır. Evvelce· kadının bacakları arasına 
gizlenmiş olan mini mini bir köpek yavrusu, bir köpek .eniğil 

Sürprizli oyunlara bir başka misal daha vereyim. Buna da «Kalaycı 
oyunu» derler. · Bu oyun, Kmlcahamamda (Ankara) derlenmiştir. 

Bir a-tlam, ceketi sırtınd a  iken kollarına değnek geçirilerek, açık va
·ziyette durdurulur. Bu o:körıib tür. Bir başk� adam "da kalaycı

. 
olur, 

"körüğün kollarını işletir ve kalaycı taklidi yapar. O sırada yanına bir 
.adam gelerek orra haber verir_: 

- Baban öldü. 
- Ne yapalım, ·ömrü bu kadarmış. Çek körüğü! 
- Annen öldü. 
- . . . . . . . . . . . . . . .  Çek körüğü! 
Böylece hısım, alcrabadan kim varsa sayıp döker. Nihayet · tekrar 

·gelir : 
- Usta, karın öldü. 

Bunu duyar duymaz kalaycı yerinden fırlar: 
, :- Ey.vafı.! . . . Sıva körüğün ağzını! 

�.iyerek : .  'evvelden hazırlanmış olan ; çamuru körüğün < ağ·zına ·,y�ni,'.kö
rük--�l��ğa. �S:zı edilen gafilin ağzına._tıh.... .  Fakat bu· kadarcik bir ·zararla· 

20 



:iı;in içinden 8tyrı'.rnak yine iy i. Bc<:ı oyunl a r  muziplik 'derecesini, İ§kence 
.raddesine k adar· götiirüı·. İşle lıir örneği : "Hacca gitme oyunu • nu da 
Sivas çevresi lüiyleriııe aittir. _ 

Bir adıunın dört oğlu varclıT. Baba hacca gitmek ister. Dört oğlunu 
da,  tecrlibeıdz, genç olmak dolayısile ahhaplaqndan birine emanet eder.� 
Ved<t edip .rıynhr nk üzere ike-n bir tanesi arkasından koşar ve gilınemesi 
'için yal�iarır Baha d n  d a)rırnamıız, •geleceğim» der ve geri . dönerek alı-_ 
lıabma rica eder: 

· . - Bu· oğlıım durmuyor, bu ncı senin biT koluna bağlayayım. Onu- bağ
l ad ıktan .sonrn yine gitmek üzne iken öbür oğullc>n He de aynı şeyi tek
rarlar. _nu :mretle iki oğlunn ahbabının kollarımı, iki oğlunu da ayaldarı

na bağlar. J\ıtık gö zli arkada lrnlrrııyacağıni söyleyerek gider. Fakat bu 
sefer üört oğlunun birden: ·Biz de geliı·iz.� diye yalvarmaya başlamaları 
üzerine baba kaçar, o·ğJıUar arkasmdan ye tişmek için koşarlarken zavallı 
adam "dört tarafta n . çekilerek sÜrüklenmeğe başlar. Temsil bit-er, fakat 
·eğlenr.n hl!mc;>; yan i muziplik. devam eder ve adamcağızı hale ve vaziyete 
göte ya sııya ':ıatırır yahut buna benzer lıaşka türli.i bir eziyete sokarli.ı.r. _ 

Kı� gcecleri köy odaları n d a  yapılan eğlencelerin bir çoğu ü çünc[i guru
ba girer. I{adınlar, tabiati le, kendi aralarında toplanırlar. Onhrın <la 
kendi arnlarıhda yaptıkları bir çok temsili oyunlar vıırclır ki başlı başına 

bir tetkik ıne:vzuudur. Biz burada sadece kadınlnr arasın da · yapıl ı;>n iiçlin
·cii guruba ait real ist temsillerden bir örnek verelim: 

Dıı, «Tülbentçi oyunu_,, dur. Eskişehir köylerinde derlenmiştir. Bir 
kadı n erkf'k kılığına girer. Kolhığcında bir bonca ve eli n de bir tülbent 
ile seyirci kadınların arasında gezerek satmağa başlar:» -- 'JTtlbent, yem,,;-
11i alır m·ısın?» 

Kadınlrı r da:  •Veresiye ı:ılırun.,. .diye cevap verirler. 
'fiill:ıeıı�çi" oynıyai:ak şu şarkıyı söyler: 

Yemeni, tülbent n1cm1ar 
Beııi sevclaya saianıaı:· 
Sah giiniL gel diyenler 

· Yemenic:i geldi aç kapıyı 
Delikmılı geldi. aç oda11ı. 

Kadııılcır tülbentleri, yemenileri kapışarak 
1;:ırın'ı isler kadın1ar vermezler. Yemenici:  

--- Yeti�in Evliyalar! Erenler! 

diye tı;ıryrı t _  etmeğe baş1ayınc0a, evveld e n  beyaz 
1ıerek sııklanmıs - t1uran '7-B kadın ortaya çıkar, 
korlrnhıyı kaçırırlal·. 

alırlar. Tülbentçi prn·a-

yatak çarşaihrına bürü-
para verıpeyerı kıidm!arı 
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Bu oyunda, «Evliyalar, Erenler� gibi manevi kudretlerin, nı11lann 
iptidai: bir realizm ile temsile sokulması dikkate ş ayandır. 

III 

Bu bir kaç örnekle göstermeğe çalıştığım gibi köylü temsilleri dini 
kaynaklar.dan uzaklaştığı. nisbette xealist bir hüviyet . alarak geni�liğine 
inkişaf ediyor, Bu inkişafı muhtelif istikametlerde tetkik etmek halk 
1mı11 ayyilesinin, halkın ibda kudretinin en öı; misallerini verecektir . .Afııl 
dikkatinizi çekmek istediğim cihet de budur. J-Ialkın ibda kudreti her gün 
oratya yeni yeni mahsuller çıkarmaktadır. Bu hususta bir· fikir vermek 
üzere bir misal göntereyim. İstiklal Savaşı sonunda . Eskişehir havaliı>in
cl eki köylerde şöyle bir oyun temsil edildiği tesbit edilmiş bulu�uyor: · 

İki taraf var : Mavi apoletli düşman askerleri, kırmızı apoletli bi:ıinı

kiler. Bunlar savaş yerinde buluşuyorlar. Savaş yeri de belli : İnönü. 

lar : 
Önee mavililer, bozuk bir yürüyüşle, şu şarkıyı söyliyerek ilerliyO.r-

İnönünde aldandık 
Türkleri uyur sandık 
Kostantinin ıığruna 
Bu sefer yine yandık. 
Cephede Tiirk olmasa 
Boynumdan lwn almasa 
Atinayı boylarız 

· Toplu giivur olmasa. 

Bu sırada İnönü cephesine ve ateş mevziine gelmiş bulunurlar. Savıı.ş 

başlar. Beriden kırmızı bir apolet görünür görünmez mavililerin hepı;i 

de silahlarını atarak teslim olmıya dururlar. Tek bir nefer bunların m
l ahlarını alarak onları karargaha göfüriir. Kumandanın karşısına çıkar
lar. Kumandan Memetcige sorar: 

- Bunlar ne? 

Memctcik el e :  
lnsanlarin düşmanı 

Kurbrmiarın şişmanı 
Yunanların pişmam 

<liye cevap verir. 

Kurnandan ; - Götür bunları, insanlara teslim et, insanlık öğrensin-
ler. 

Memetcik bun lan a1ır · göti.irü. 
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Hu oyundaki SÖ;ller, temsillerde tulUattan metinleı:;meke ·do�ı _geçiş 
hakkında bir fikir ve.rebiljr. 

Bu ö�·ek bize köylülerin · yeni yeni mevzular yaratmakta na.�11 m.u
vafiak olduJÜarır.ı gösterir. (i) B unda·� başka bu basit temsil�n mevzuu., 
köyl ünün bugün1:ü telil.kki ve zihniyetinden de bir şeyler aksettiriyor. İs
tiklal Savaşma ait, halk .ara.sında doğmuş pek çok şifrler; · .. hikayeler var. 
Fakat bunu.n teinsil şeklindeki tezahürleri d� bulunduğu belki hiç kimse
nin hatı�ına ·gelmemiştir. Halbuki işte delil ortada. 

Şüphe .yok . ileride bu mevzua ait . •ciddi araştırmalarla pek çok· şeyler 
elde edilecektir. O zamah bu ko�feransın. dar c.ereçvesi içindeki tasnif 
çok da}ıa Il).ütekamil bir şekil ala.caktır. Bu suretle köylü temsillerini ge
��k : �evzul�rina; gerek Şekillerine· göre ayrı ayrı · tasnif et�ek de kabil 
<>1acakiır.': ·: Biz'btirada sadece tekfunül seyrine göre kaba taslak bir tasnii 
-denemesi yaptık. 

İleride yapılacak araştırmalarıfa bilhassa mıntakalar arasındaki ma
halti farklara ve variyantlara çok ehemmiyet vermek icap edecektir. 

("l) Bu hakikat yakın zaımanlarda başka vesile!.erle de ortayaı çıktı. Biliynrru

nu.ı: ki .Kültür Bal;anlığı birkaç senedenberi köy eğitmenleri davası icin buyük bit; 

emek sarfediyoİ-. Bir çok yerlerde· eğitmen -kurslan açmıştır. Bunda?\ iki sene ev
vel; ilk açılan eğitmen kursunun mezunları toplu. cılaı:ak Anıcaraya gel mL�lerdi. O 
zam:ın ·Halkevinde bir müsame-re verdiler, Bu müsamere programının en dikkate 

değer kısmı yapılan �temsil> idi. Bu ternsrnn·-mevzuunu, metnini, rollerini, sa?:ıneye 
konuluı;unu, hulasa her §eyini. eğitmenlerln kendlleri hazırla.nuştı, Bı.i tam macıasile 
bir köylü piyesi idi. Ahlaki, ·terbiyevi . bir gaye de güdüyordu. Köy kalkııım�a aa� 
vasmda büyük hizmetleri olan İsmall .Haklu ToIJgu;, eJ'litmen kurslarında rastlan� 
buna benzer· tezalıüı·leri teşvik etmekten geri durmadığı gibi eğitmenler t�rniından 
yazılan metinleri köy. -0Jmma. kitaplarına almak suretlle de ilk öğretim alarunfü, yeıi 
bir adım atılmasını temin etın.i>tir. 
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NOTLAR 

I 

Yukarıda tasvi r edilen (arap veya ölü oyunu) i1ş.Lnci g�ırup ladini 
oyunlardan bir çoğunun prototipidir. İkinci gurup oyunlardan örnek 

olarak üldıgımız (elekçi oyunu) , tasnifdekL esasa göre, ait olduğu guru
bun tipik bir _örneğidir . . �Prototip• _ oJan (arap veya ölü oyı,ınu) ile bu 
(elekçi oyunu) arasında · bir çok geçiş · halkaları, yani mutavassıt hadler 

bulunur. Bunlatd<:n bir örnek alarnk (Arap - Kıllı) oyununu anlatayım. 

Bu da bilhassa düğünlerde oynanır. A1ılatacağım şekil Sivasın Çepni kö
yüne aittir. Şahıslar, başlıca, <arap> ile _ •kıllı» dan ibarettir. 

Eli, yüzü karalarumş biri arap olur, beline de kağnı -arabasmm yağ
danlığını takar; bunun içinde buiaşık bir su vardfr. Kıllı dedikleri de be

yaz yünden sakal takar, sırtına koyun postu ve başına külah giyer. İki 
kişi d� kadın kılığına girerler.

. 
Oyun esnasıno.a seyi>:cilerden birisi de 

�köy kahyası• rolünü yapar. _ 
Oyun, ekseriya geceleyin yapılır. Düğün halkı, davetliler bir meydan

da halka teşkil ederler. ÇJrta yerde büyücek bir ateş yakılır. Oyun başlama-. 
dan evvel kadın uyuncular, seyircilerin arasına gizlenirler. Davul, zurna 
çalmağa başlar. Önce arap, büyük bir gürültü kopararak, ortaya çıkar. 
Elindeki kırbaçla etrafını ürkütür, bir taraftan da �Kahya!.. Kahya! . ,  Bu 
köyün kahyası kbı'i' ..  » diye bağırmağa başlar. Seyircilerin arasından biri 
kahya olarak ortaya çıkar. Arap kahyadan oynamak için kadın ister. 
Kfıhya etrafına bakınır, arar, fakat evvelce hazırlanmış olan kadınları bu
lamaz. Araba: «senin burnun iyi koku alır, gel kızl bulalım.� der ve kula
ğından tutarak araş_tırır, kadınlan bulurlar. Arap kadınlarla · birlikte oy
namağa başlar. Oyun ara.smda, arasıra, yağqanlıktan ona buna rasgele 
bulaşık sudan sürer. Bu aralık kıllı, saklı olduğu yerden «IIeyL.." 

diye bir nara atarnl: ortaya gelir, fakat bu . sesi. �duyar duymaz, arnp ve 
kadınlar ko�kar:llI kaçışırlar. bavul zurna hemen : susar. Ortalığı_-sirısi_-bir 
sükut kaplar. Kıllı_: . «bu gtrültüler, .zırıltılar nedir ?» · diye kahyaya çat.,, 
nıağa başlar. Kahya da onu yatıştır�ağa, gönlünü almağa çalışarak: «Ağa;_ 
nın krıra _zağarı yöre y;ı,lıyor. der.- Bunun _üzerine kıllı, araba atar, tutar, 
öfkeli öfkeli dola:şarak: •curada kadınlar vardı, onlar-nerede?" diye -sorar. 
Kfıhyayi kırbaçla korkutur. Kahya da <bnlalım» diye telaşla kadınlan 
bUlur. Davul, zuma�yeniden-·çalmağa başlar; kıllı kadınlarla ,oynar. Biraz 
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ııonra nrnp, gfüiilh ile gelir. Kıllının ge1mesindeki gibi aynı sılıne tek·· 
ı-arlarnr.Kahyn bu sefeı: de �Ağanın klllı iti gelmiş,' kemik topluyor" diye: 
ünun gönlü n ü  nlıı·. Böylece kah arap, kah kıUı ortaya gelerek seyirc:I

leri giihHirtirl cr. Oyun esnnsında bir tilki ele, sıçrayarak, hopl ayarak türlii 
·oyunlar · yııpanık $cyirci1ere �yrıca neş'e verir. 

Bumda yine arap tipini ve k ı llı adı e<ltında beyaz sakallı ihtiyarı 
buluyoruz. Ji'akat oyunun tem ası elekçi oyunundakinin ayındır. Bun.trnlıı

beralıer elekçi oyunundaki netice ile bÜmiyor, .ıırap kıllıyı öldijrmiyor. 

�.uhalde bu i!rııck, b�yarısı münas:::betile yapılan ;ırap veya ölü oyunun
daki sekil ile el ekçi oyunu arasında mutavassıt bir haddir. Burada, ölme 
ve di�·ilnıe. sahnesinin tamamen kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Buna 
mukabil yine Sivas h avalbi kiiylcrinde, rlüğün1erde yapılan eğlf:ncelcrde 

l1awn yalnız �lü sab.ncsinin' !cra edildiğini görürüz. Bu ölü oyunundu bir 
.adam lıalkamn ortasma yatırılır, yiizli hamurla sıvanır ve üzerine de, ke� 
feıi gibi, beyaz Mr ·bez Örterler. Sonra dirilmesi için herkesten parn top·
lıırlar. 

(hlt( oyıınu) vesilesile, (hortlak oyunu) nu da zikredeceğinı . Batıl 
itikatlar ıneyanmda, iilülerin mezar ından çıkarak kefenlerile tekrar lı1-
.sanlar arasıl').a karıştığı halı:kında bir kanaat vardır. Bu oyun kadınlar 
:arasında üyı1cımr. (Eskişehir) havalisinde ve bazı civar mınta1rnlarda 
rastla nılır. Bir şahıs beyaz bir yatak çarşafına bfü:ünc:rek ortaya çıkar. 
Hortlakl arın yqıtıklarına inanılan şeyleri yapar, öbiir dünyadan· geldiğini 

siiyler. Niçin hortladığını, bu dünyada neler yapmış old uğunu ve neler yr;ıp
mak blNl iğini anlatarak ve seyı·edl'nleri korkutur gil.ıi yaparak oıılan 
eğlendiri r. Bu da ih timal, ölü oyununun vaı-iyarıtı olııra k teşekkül etmiş 
ikinci gıınıp oy unlıı.rdandır. 

Üçiinci.i gurııp IacUni oyunlardan tipik bir örnek te (aptal oyunu) 
dur (Sivas) . Ki;y orlalarmda oyn anır. Bir adam palto veya ceketinin kol
l::ırına uzun bir ağaç takar, bu ağaca, ce1{etin yalmsıııdan ucu çılcar.ak mı
rPile, arrıu<li olarak ta biı- nğaç İ1ağlanınıştır. Bu uca bir şapka geçi rilir. 

Palto veya ceketin snhibi bir ko1unu bu ceketin koluna sokaa.k amu
di ağ·acı tular, bu · sure tle can l ı  ve cansız iki ·adal"!l yanyana bulunııı'"ki, bu 
sonuncusu aptal, ahmak rolünü O}'.namak iÇin hazıı:lanmıştır. _ Caıısı z olan 
veya ap tal, evvelki nhc 'baş belii.sıdır. Böylece, bunlar seyircilerh lıa lkıi,g ı 
iç iııı: geiirleı:. Canlı adam, köylüden imamı, mui1tarı sorar. KöyHil�re ken·· 
din i n  kims�siz lıiçaı·e olcl1J ğunu, .yan ındaki adamla çalışıp geçinıııek istı; .. 
diğiııi anlattıktan sonra kendine lıiç olmazsa -- bir öklb: .verilm esini, . .lc-k 
i.)kfü:iin yanma kendi de . ko:;:ulup . ckin ekmek, buğğ_<ıy çıkarmak iste diği·-
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ni söyler ve yardımlarını rica eder. İmamla ıntthtı:ır, odada hazır bulun an
lardan - takılmak istedikled - şakaya .gelir, birini öküz diye buna verirleı· 
fakat öküz ti.i?lü huysuzlukbr çıkararak koşı: ma gelmez. Adcımcağız ko
hındaki aptalın yardımını bekler, fakat ondan f;ıyda görmediği için ona 
çıkışır, başına bela olduğundan bahsile türlü, sözler söyleyerek halkı gül
dürmeğe çalışır. Nihayet bir çok güç:hiklerden soma ökiiz koşuma ge1ir. 

Böylece bir yanda öküz, bir yanda da aptal olduğu halde işe girişirler. 
l•'akat git.gide cansız adamla kavga büyür, kah kendisi, kah aptal yere yu
varlanır, altüst olurlar. Nihayet sırasını getirip kendisi  üste çıkar. Aptal;ı. 

bir kaç tokat ;ı.tarak şapkasını düşürür, cansız adamın şekli l:ozulur ve 
Dyun biter. 

Bu oyunda dikkate değer bir taraf, köylü tcrösillerirn; mahsüs tekriik
ten mümkün olan her şekilce ·istifade edilmesidi;-. Ağaç veya değn"ekten 
iskelet üzerinde deve şekli yapıldığını, körük yapıldığını evvelce görınüş
tük. Burada aynı teknik ·ne adam şekli veya daha doğrusu «kukla,, ·ya.
_pıldığını görüyoruz. (Aptal) tipini canlandırmak için <kukla» dan istifa
de edilmesi de cıyrıca dikkate değer. 
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Representations .Dramatiques Paysannes * 

Les repı:esentations donnees ·dans les villages par des paysans n'ont 
pa!!! jusqu'a ce jour retenu l'iı.ttention de ceux qui s'occupent de folklore. 
ı>ourtant; · t:'est un sujet ctont İ'importance ne saurait etre negligee. 

Noıis ·eritendons par «Representiıt�ons dramatiques paysam1es., des 
jeı.ur q�� .. se. donnent dans -les villages par des paysaı1S dans le btit de di� 
ver iir un· pubÜc com:Pose . uniquement de. p�yşans: .. Nous· voiıdrions· s'p.eci
fier °tOUt d'abord que .llOUS etudions .CeS representations telles quellt!S .e� 
que noU:s" ne ··voulons pas y voir 1'aspect d'un theatre populaire . et surtoıit 
d'ün thefıtre · paysan . . . Car le theatre . populaire · proprement dif n'a pas 
�iste oous �ne forme organisee. Il est vrai qu'on peut .considerer le Tu
luat, ·· · c'est-a-dire le thefıtre d'improvisation et Orta Oyunu com:ıne fai� 
sant partie du··theiit.re populnire, mais ce · sont la des creations propr�s 
au:x habita-:ıts des vllles.· · Les odgines d'Orta Oyunu i·estent encore obs
cures, mais n� pouvoris-nous pas voir dans. ces iepresentations paysannes 
et Örta Oyunu une certaine parente? L'hypothese est intereisante en 
eHe-mem�, mais nous ne'.

.
rı�us contenton.s pour le moment .que de l'in

diquer. 
I 

Les· paysans designent ces represen'tations sous le nom de jeux,; 4J:ais 
ce mot pori� a la confusion et �este vague, parce qu'il !designe �ans la 
langı.İe des paysans non · seulement les representations dramatiques 
elle-ınemes ·;mais aussi les. jeux d'�nfants, · ıes jeux du hasard et les dan
ses pop�laires e�ecutees avec accompagn.e.ment de. musique. On voit que 
:ıe mot a

. des sens multiples. 
. · 

Cette ccmfusioıi existe egalerq.ent ·- dans la conception · . . de . ces diffe
rentes .. manifestations. ·-Toutefois .on peut · diştinguer des termes intermC
.diaires., entre "ces ,representations . . et les jeux d'enfants. d'une part et les 
da�se�- populafres de· l'�utre '(**) II existe bien eri.tendi!, -üiie -amerence 

C ")  .;Notis preseiıtons en fra.,nça�s un r<Ssuınl' de notre etude. La· brochure qu.e 
nou� publions est . la repoduction de. notre conference faile le 22 Decembre J 9�9 au· 
c�ncei-v'atôire d'Ankara. 

( '!..'t) ;:Patrlc� lie,:;;;�iıl.:les :edan ses -exeeutees-:.opaı" "'wOUPes 
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entre ces representations et les j eux d'enfants. Les premıeres se distin
guent par leıır caractere moral et intelle�tuel ; . elles font intervenir des 
facteurs tels que l'age, le travail quoUdien et le sexe. Quant ida ressem
blance qu'on voit entre ces representations et les danses populaires, ell� 
est surtout dans les elements imitatifs. Dans les danses populaires ces 
elements imitatifs soiıt souvent S�J'lises a tel point qu'il est parfois tres 
difficile de les discerner et ils sont assimiles a des figures de <lanse. Si du 
neglige les termes intermectiaires qui relient les differents �eux que nous 

venons de c iter, nous ne pouvons pas rattacher les representations pay
sannes a leur .origine propre; au contraire ' on y verrflit une imitation des 
spectaJes donnes dans les villes. 

II 

Le sujet ainsi delimite, il nout faut, en premier lieu, chercher a classi
fier ces representations. Elles peuvent etre groupees en deux categories 
distinctes : religieuses ' et p�ofanes. Le paysan turc est musulman. La 
pratique de la religion musulmane ne comporte pas, -en general, <les cere
monies, des rites sous forme de representations. Toutefois, dans certairıs 
ordres religieux, surtout dans les sectes alevites, assez repandues d'ail
leurs parmi la population, on peut voir ccrtaines ceremonies, certains 
rites d'un caractere esot�rique qui ressemblent aux mysteres. Ce sont de:ı 
representations donnees en vue d'edification et qui developpent les prin
cipes de la foi alevite. Mais elles sont loin de presentlr les caracteristiques 
des jeux dramatiques. C'est pourquoi elles doivent rester en dehors de 
notre etude. Nous devons remarquer, en passant, que les elements du 
paganisme s'y trouvent incorpores. O n  peut d'ailleurs facilement en 
discerner ] es . traces c;lans certaines cerernonies, dans certaincs fetes sai
sonnieres, en tre autres celles qui ont l ieu vers le _milieu de l'hiver, a une 

date fixe Bt qui sont considerees .cornme moyenS de prosperite �t de fer
tilite. On peut encore en voir les survivances dans certairis villages .du 
plateau anatolien, aux environs de Sivas et ailleurs . Cette ceremonie 

comprend des scenes representees, rituellement. executees, auxquelles on 
donne parfois le nom de «Jeu de Mort» ou bien encore «Jeu de .J'Arabe » ;  
par.ce qu'on voit, parmi les 'personn ages du .jeu, u n  Arabe dont le visage 
est n.oirci au moyen de suie. 11 porte un costume etrange et contraste 
avec un autre personnage du jeu, avec le vieillard qui a une barbe et des 
moustaches ):ılanches. Cleui-ci rivalise avec l'Arabe pour obtenir la fa
veur d'ııne femme. Le rôle de la femme est terıu p ar un homme. 

Ces trois ı;ıersonnages, - c'est-a-dire FArabe, le Vieillaı:jd et Ia Femme, 
.. ant de!; caracteres allegoriques. Des personnages secondaires, portant 

.22 



dcs Ji gures· animalcs, des figuı-es de chameau, de renarrl ete, les accoın-
pagnent. ; L'ac:tioıı de cette representation est brısee sm· un tlıerne con,;;.ı_ 
et le canevas en <:>st tres simple": 

L'Arab e tue le vieillard qui est son rival et la femın,e comıneııce tı 
se lamenter Stıl' son eadavre. Elle met dans la bouche du rnort ı les ·fruits 
secs. Un mira ele .8c prodı ıit: le vieillard · revlent a la v.ie. La fcırnne 
i:prouv<; une grande joie devant ce,tte resurrecti.on. Cette scen·� qui d.2-
rcnıle devant les yeux .des sp�ctateurs, rassemb!es tout mıtour des 
acteurs, les effuöions de la iristesse et ele la joie, produit suİ· e'u x une vive 
impressirın. Le spectacle est \donne en p1ciri' air ou en lieu couvert. Liı 
musique et fo <lanse l'accompagnent. Ce jeu est donne quelquefois a l'oc
ca sion cl.'tlıı n:ıariagf' en guise de divertissernent. 

Qnant aux representalions profanes, nç.us les diviscrons, il'apres 
l'orclre de lem· evolı.ıtion, en troü groupes: 

Le pı-emier groupc . provient de la laYcisation des jeux specifiqueme::ıt 
religieııx. L a . fonflf' qne revf:t  le jeu dont nou s ·  venons de par!cr plu::ı 
hrlllt et q ı ıi se tlonne a l'occasion d'un rnari age, peut etre i ntrocluite dans 

ce !!l'mıpe. · Cette nouvelle forrne se distingue de l'nutre par l'e-r<mdue ldu 
dôveloppcment et par le souci de la couleur locale. l.es jeux de ce groupe 
sont, cıı' quelqııe sorte, les prototypes cles j euı-: qui appartieıınent aux 
groııpes >Jlle noııs allons (:tudier. 

-Dans les jeux du second groupe !'element comique dornine. I ls t oıır
nent şou'-'.rmt meme a la fo rce. On peut eıı donner comme excm:ple lc
Jeu d e · 'l'ziga:1e (Yozgnt) . 

Les j enx du trnisicrne group-e n'ont pas un suj et fixe, defini . Ils · exp
loiten t le� el&ments comique, lyrique, ete, et s'ı:ıttachent a mettr-; en scen.e 
·]a vie quotid ierıne, Jcs rnoeurs et ]es ı:;elations avec !es lıahfümts des 
villes. Les C:etails rcafü;tes y abondent. Ils soı:t tlonnes uniquernent  pour 
ammer le puhlic. lls con ti�ırnent ı;ouven t une mornlite. E:x�mpL;: Le J{'U 
.clıı Sat:ııı (fo;Jdşehir) . 

Certains jeux oıı l mi · clı"nolıment plein 0e surpr:ises. Exı:ınpl e :  Le 
Jeu de Sage-femme. ()J'":ski�E!h ir) . La surpri�e du denolıment peut com

pcır�er que1quefois des plaisa�ıteı-ies d'usage. Excmple:  Le Jeıı  du Chaud
roıınicr (Kızılca Hamam-Antrnra) . Cette plaisa!üerie d'usagc peut reve
tir quelquefois la formc .d'unc torturr. pour l e  p:ı.tient du jeu. E:<empl.e� • 1 . 
ı.e Jeli dn Pelerinage (Sivac;) . 

I'endant l'hiver les pay�ans passent les vei ll ees cl ans u n e  ch ombre 
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publique et ils y donn ent des jeux pour s'amuser. Les femmes,· de leuı· 
côte, se reunissent entre elles et se livrent a des jeux de meme nature. 
Exemple: Le Jeu �u marchand de voiles (Eskişehir) . 

III 
On voi t  qu'a mesure qu'on s'eloigne des representations reljgieuses, 

l'imagination populaire cr&e des suj.ets nouveaux thes de hl vie e t  de 
l 'experience quotidiennes. Nous voulons surtoiıt attirer l'attention s ur 
l'alıonchmce de cette imagination. La preuve en est un j eu recueilli au 

cours de ces dernieres annees aux environs d'l0.skişehir et qu'on denomme 
Je Jeu du Ü:Hnbat, relatif a la guerre de l'In cl cpendance tu rque: 

Il est &viclent qu'une ı-ecolte methoi:lique et abondante rendra egale

ın ent possible la classification el� ces representatio'ns
. 

snivant leur forme 
et leur sujet. Il faılılra, iı. l' avenir, attacher uııe plus grancle importance 

i\l!X Yariantcs de ces jeux suivant }es differentes regions. 



İÇİNDEKİLER 

Köylü Teınslllerl 

Bir kaç söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . · · · · · •  . . . . .  . 

Mevz.uun hus11siyeti - Köylü tiyatrosu ve halk ti;yatrosu - Köy

lü temsilleri ile tiyatro arasındaki fark - Orta oyunu ve Tulüat ile 

köylü temsilleri arasmdakl münasebet - Orta oyununun menşei hak-

kında . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

I 
Temsil kelimesinin kullanılmasındaki sebep - Kelimenin manası 

üzerinde araştırma - Yeni bir kelime: gösterit - Köylü temsilleri; 
köylüler tarafından temsili olarak icra edilen oyunlardır. - Temsil bir 
oyımdur - Oyun kelimesinin türlü anlamları - Çocuk oyunları ile 
köylU temsilleri arasındaki iltibas - Şehirlilerin telii.kkisl - Bu tanı
sillerin iptidai telakkilere ·bağlı dramatik formlardan ibaret olduğu -

İş, yaş ve cinsiyet gibi faktörlerin müdahalesi - Çalgılı oyunlar veya 
rakıslarin tasnifi - Köçek oyunu - Rakıs bizatihi dramatik unsura 

maliktir. - Monoloğ ve rakıs - Dramın iki unsuru: söz ve hareket -
Sözü ve h areketi dramlaştıı-an iznl! kıymet: yalan - '.Caklit ve muhay
yile - Taklitli veya taklitsiz çalgılı oyunlar - 1Jslüplaşmış taklit -
Mutavassıt hadlerin tetkikindcki ehemmlyet - Türk dramının inkişaf 
etmemiş olan kaynakları .. . . . .  . . . ..  � .  . . . . .  .. . - � ·  . .  . . . . . . . .-. . :.. . . . . . .  

II 
Köylü temsillerinin tasnUi - Dini ve Hldinl temsiller - İslam di

nlntle -mollt'm lhadet · şekillerinden baska temsili merasim ve ayiuleı: 

yoktur - Alevilik - esoterique ayin ve merasim - Paganizm bakiy-
yesi otan merasim - Kısyarısı merasimi - Bu merasime bağlı olan te
lakkiler - Bu merasime dahil temsili sahnelerin tasviri - Oyundaki 
şahıslar - Arap veya ölü oytmu (Sivas) - Bu oyunun düğünlerde de 
oynanması - Halaylar ve barlar - Dini mahiyeti haiz temsillerin esas 
v asıfları - Şahısların timsal! (allı'>gorique) vasıfları - Ladini temsil

lerde gaye eğlenc:e ya<ratmaktır- - Bunların üç gruba ayrılması - Bi
rinci grubun esas vası!ları - İkinc:i grup ladini temsiller: Şeytan o;yu-

3 

nu (Eskişehlr) - Katip oyunu (Sivas) - Ebe oyunu (Eskişehir) -

Kalayçı· oyunu (Kızılcahamam) - Hacca gitme oyunu (Sivas} - Ka
dınlara mahsus temsiller: Tülbentçi oyunu (Eskişehir) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 1 1  

III 
Halk muhayyilesinin Y21l'atma kudreti İstiklal Savaşı sonunda 

köylerde yapılan bir temsil . (Eskişehir) - Köyİü temsillerinin gerek 
mevzu, gerek şekil itibarile tasnifi imkam - Mıntakalar arasındaki 
:tarklar ve va:d;yantlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .... _ . . . . . .  . . . . . .  .... . . 22; 



NOTLAR 

I 
Arap oyunu ile elek�i oyunu arasında mutavassıt bir örnek: Anıp -

Kıllı oyunu (Sivas) - Ölü oyunu (Sivas) - Hortlak oyunu (Eskişehir) 2-.l 
II 

Üçilncli grup L�dini oyunlardan yeni blr örnek; Apdal oyunu (Si- 25 
-vas) - Köylü temsillerine mtılısus teknik tn:ılı:At:ılaraan lııtllııcle: kukla 

Fransızca bir hülasa ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  • . • . . •  . . . . . . . . . . • .  . . . . . .  ... . . .. 27 




