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ÖZET
Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli bölümlerinden birini, köy tiyatrosu gelene¤i meydana getirmektedir. Bu tiyatro gelene¤i, ba¤lam ve iﬂlevleri aç›s›ndan Karagöz, Meddah ve Orta Oyunu gibi di¤er halk
tiyatrosu geleneklerinden farkl›l›klar göstermektedir. Bu incelemede, köy tiyatrosu gelene¤inde bilimsel ve
teknolojik de¤iﬂmelere paralel olarak meydana gelen de¤iﬂme ve yok olmalar ele al›nacakt›r.
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ABSTRACT
The main theatre branch of Turkish traditional theatre is the villages dramas in Turkey. This theatre
tradition differs from the others named Kukla (Turkish puppet theatre), Karagöz(Turkish shadow theatre),
Meddah(Turkish public story-telling tradition) and also ortaoyunu(a branch of Tukish public drama) from the
point of view of the context and functions. The aim of this study is also to deal with the changes and the absences in Turkish villages dramas in parallel to the scientific and technological developments.
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Geleneksel Türk tiyatrosu, teriminin ve bu terimin kapsad›¤› türlerdeki
de¤iﬂme veya yok olma olgular›n›n yeniden ve farkl› yaklaﬂ›mlar kullan›larak
tart›ﬂ›lmas› gerekmektedir. Öncelikle,
geleneksel Türk tiyatrosu terimi, Türkiye’deki, e¤er tam oluﬂtu¤u kabul edilebilirse, Bat› tarz› Türk tiyatrosundan
farkl›l›¤› belirtmek amac›yla kullan›lmaktad›r. Bu kullan›mda, geleneksel
Türk tiyatrosu içinde de¤erlendirilen
türlerin, Bat› tarz› veya klâsik tiyatro ile
ortak iç-yap› unsurlar› göz önünde tutularak karﬂ›laﬂt›r›lmas› söz konusudur.
Bu terim, ayn› zamanda, Profesör And’›n
*

belirtti¤i gibi, co¤rafî bir s›n›rlama ba¤lam›nda, Anadolu’da yaﬂayan Türklerin
tiyatrosunu anlam›nda da kullan›lmaktad›r. Çünkü, bu terimin kullan›lmaya
baﬂland›¤› dönemde (1940’dan 1990’l›
y›llara kadar) Anadolu d›ﬂ›nda yaﬂayan
Türklerin tiyatrosu hakk›nda yeterli ve
güvenilir verilerin henüz bulunmad›¤›
bilinmektedir. Hatta bugün dahi, bu
alanda karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar›n yap›lmad›¤› bilinen bir di¤er gerçektir. Ancak, bu terimde esas tart›ﬂ›lmas› gerekenin yüzeysel kabul etti¤im bu konular
olmad›¤›n› düﬂünüyorum.
Geleneksel Türk tiyatrosu terimi-

Bu bildiri, Kültür Bakanl›¤› ve UNIMA Türkiye Millî Merkezi’nin iﬂbirli¤iyle 26-28 Kas›m 1998 tarihleri aras›nda Bolu’da düzenlenen “Geleneksel Tiyatro’nun Sorunlar› ve Çözüm Yollar› Sempozyumu”nda
sunulmuﬂtur.
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nin, bir halkbilimci için en önemli bölümü “gelenek” olmal›d›r. Çünkü halkbilimci, gelene¤in araﬂt›r›c›s›d›r. “Bunu
nereden ö¤rendiniz?” sorusunun “atalardan” ﬂeklinde cevapland›¤› her ortamda
gelenekten söz edilmelidir. Halkbiliminin el sanatlar›, halk edebiyat›, âﬂ›k edebiyat›, giyim-kuﬂam, mimari, hekimlik,
inanç ve di¤er alanlar›ndaki her türlü
maddî ve manevî unsurlar, bir gelenek
etraf›nda yarat›larak aktar›lmakta ve
de¤iﬂtirilmektedir.
Gelenek, Türkiye’de pek tart›ﬂ›lmayan, ancak s›k kullan›lan bir kavramd›r.
Gelenek kelimesi, herhangi bir konuyu
aç›klarken ya da de¤erlendirmede bulunurken, s›k›ﬂ›ld›¤›nda kullan›lan cankurtaran simididir. Pek çok sorunun, olgunun ve unsurun aç›klanmas›nda hep
gelene¤e baﬂvurulur veya bütün olup bitenlerden gelenek sorumlu tutulur. Yine
Türkiye’de bu olumsuz de¤erlendirmenin yan›nda, çeﬂitli unsurlar›/ unsurlar
bileﬂkesini, gelenek olarak adland›rarak
tan›mlama ve aç›klama e¤ilimi de yayg›nd›r. Örne¤in, âﬂ›k edebiyat› gelene¤inden söz edilmekte, ancak bu edebiyat› gelenek haline getiren unsurlar›n neler oldu¤u ile bu unsurlar›n bütün içindeki iﬂlevleri pek sorgulanmamaktad›r.
Gerçekte ise gelenek, pek çok unsurdan oluﬂan karmaﬂ›k bir olgudur. Sedat Veyis Örnek(1995:126), Türk Halkbilimi adl› eserinde sosyal normlar›n en
etkilililerinden biri olarak kabul etti¤i
gelene¤i “bir toplumda kuﬂaktan kuﬂa¤a
geçen kültür kal›nt›lar›(miraslar›), al›ﬂkanl›klar, bilgiler, beceriler, davran›ﬂlar
vb.”olarak tan›mlar. Örnek(1995:126),
ayn› eserinde Schoeck’ün aﬂa¤›da belirtilen tan›m›na da yer verir:
Bir kuﬂaktan ötekine geçirilebilen
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bilgi, tasar›m, boﬂinanç, yaﬂant› biçimi;
daha geniﬂ anlam›yla maddî olmayan
kültürdür (ancak belirli maddî kültür
ö¤elerini ayr› tutmak gerekir; çünkü
bunlar ya manevî kültür ö¤eleriyle ba¤lant›l›d›r ya da onlarla simgelenmiﬂtir).
Dar anlamda ise kuﬂaklar boyunca bir
toplumun örne¤in kutsal ya da politik iﬂleri gibi önemli konulardaki görüﬂleridir.
Yukar›daki tan›mlar eksiktir ve yüzeysel bir nitelik taﬂ›maktad›r. Bu olgunun ad› olan gelenek kavram›, bugün
Türkiye’de kullan›ld›¤› üzere, “muhafazakârl›k, tutuculuk, ba¤nazl›k, gericilik
veya modernlik karﬂ›tl›¤›” demek de¤ildir. Ayr›ca, terimlerin anlamlar›nda zaman ve mekâna göre baz› de¤iﬂmeler de
olabilir.Gelenek, ampirik yöntemlerle elde edilen sözlü bilgi ve görgüye dayan›r.
Henry Glassie’nin (1995:395) ifadesiyle
“gelenek, geçmiﬂten hareketle gelece¤in
yarat›lmas›d›r.” Bu son tan›mda dikkat
edilmesi gereken nitelik, gelene¤in dinamik bir olgu oldu¤udur. Gelene¤in dinamizmini, sosyo-kültürel, tarihî ba¤lama
göre de¤iﬂmesi meydana getirir. Gelene¤i oluﬂturan unsurlardan baz›lar› bu de¤iﬂim ad› verilen süreçte yaﬂam›n› sürdürebilirken, baz›lar› da yok olabilir.
Halkbilimcilerin görevi, gelene¤in bu de¤iﬂen ve de¤iﬂmeyen unsurlar›n› belirleyip nedenlerini araﬂt›rmakt›r. Gelenekçi
nitelemesini yapanlar, herhalde gelene¤in bu de¤iﬂmeyen unsurlar›n› göz önünde tutuyor olmal›lar. Özetle gelenek, de¤iﬂmeyi d›ﬂlamad›¤› gibi, ancak de¤iﬂerek yaﬂayabilir. De¤iﬂme bir taraftan,
yarat›c›l›¤a ve özgünlü¤e imkan tan›rken, di¤er taraftan da çeﬂitli unsurlar›n
iﬂlevini yitirerek ortadan kalkmas›na
neden olabilir. Ayr›ca, gelenek sadece
geçmiﬂe aitli¤i ifade etmez. Günümüzde
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de gelenekler yarat›lmaktad›r (Örne¤in
internette sörf veya chat yapmak, televizyon izlemek, piknik yapmak, tatile
ç›kmak vb.). Yine günümüzün geleneklerinden baz›lar›, geçmiﬂin geleneklerinden kaynaklanabilir veya yararlanabilir.
Hatta baz› gelenekler, geçmiﬂtekilerin
günümüzdeki ba¤lama göre yeniden yorumlanmas›ndan oluﬂabilir (Meddahl›¤›n devam› olarak Stand-up, talk-show).
Gelenek, insanla var olmuﬂ ve gelecekte
de var olacakt›r. Bütün bu de¤erlendirmeler, gelenek kavram›n›n Türkiye’deki
akademisyenlerce ve bilhassa halkbilimcilerce yeniden tart›ﬂ›lmas› gereken bir
konu oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Makro aç›dan disiplinleraras› ve
mikro aç›dan da halkbiliminin en önemli araﬂt›rma konular›ndan biri olarak
kabul edilen geleneksel Türk tiyatrosu,
yukar›da belirtilen bütün niteliklere sahip bir gelenek tiyatrosudur. Bu gelenek,
pek çok unsurdan meydana gelmektedir.
Bu genel tan›mlaman›n içinde yer alan
türlerin de herbiri, çeﬂitli unsurlardan
meydana gelen birer gelenektir: Karagöz
gelene¤i, meddah gelene¤i, ortaoyunu
gelene¤i, dramatik köy seyirlik oyunlar›
gelene¤i gibi. Elbette bu gelenekler aras›nda ortak unsurlar bulunacakt›r, ancak türün incelenmesinde ve tan›mlanmas›nda karakteristikler göz önünde tutulmaktad›r. Türe özgü bu temel unsurlar, farkl› niteliklerinden dolay›, farkl›
de¤iﬂme biçimlerine ve süreçlerine sahiptirler.Bu nedenle, geleneksel Türk tiyatrosunda meydana gelen de¤iﬂme ve
yok olma olarak adland›r›lan süreç ve
sonuç, türler ba¤lam›nda ayr› ayr› de¤erlendirilmeli ve yorumlanmal›d›r. Geleneksel Türk tiyatrosunun alt türleri,
nas›l farkl› ba¤lam ve ihtiyaçlar do¤rul-
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tusunda yarat›lm›ﬂlar ve,baz› ortak faktörlerin etkisinden bahsedilse de, genellikle farkl› nedenlerden dolay› benzer sonuçlarla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Bu durum,
k›rsal kesim insan›n›n tiyatro gelene¤i
olarak kabul edilen Dramatik Köy Seyirlik Oyunlar› ile bilhassa ‹stanbul, Bursa, ‹zmir gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun büyük kentlerinin geleneksel tiyatro türleri olarak kabul edilen Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah aras›nda
aç›kça gözlenebilir.
Yine, ayn› ortam›n türleri olarak
kabul edilen Karagöz, Meddah ve Ortaoyunu, bazen birbirlerine rakip olarak
kendi sonlar›n› haz›rlam›ﬂlard›r. Örne¤in Ortaoyunu, genellikle iç yap› unsurlar› bak›m›ndan (tipler, konu, oyun tekni¤i vb.) benzerlikleri nedeniyle, araﬂt›rmac›larca Türk gölge oyunu olan Karagöz’ün sahneye inmiﬂ ﬂekli olarak tan›mlanm›ﬂt›r. ‹crac›lar›n›n ayn› kiﬂiler olmas› veya ayn› sanatç›lar›n farkl› türleri icra etmeleri, talepten kaynaklanan türler
aras› çekiﬂmeyi gizlemiﬂ olabilir. Nitekim bu bütüncül de¤erlendirme nedeniyle, söz konusu türlerin ayn› anda(20.asr›n baﬂ›nda) yok oldu¤u varsay›m› uzun
süre kabul görmüﬂtür. Karagöz’ün perdeye inmesi, yani Ortaoyunun yarat›lmas›, tamamen farkl› sosyo-kültürel ortam›n etkisi sonucunda oluﬂan talep de¤iﬂikli¤inin bir sonucudur. Bir baﬂka ifadeyle, bir karagözcüyü, ortaoyununun
meydan›na ç›karan sebepler, sanatç›dan
çok, taleple ilgilidir. Halkbilimcilerin çözümlemesi gereken sorunlardan biri de,
bu talep de¤iﬂikli¤ini yaratan, ço¤u ba¤lama ait faktörlerin belirlenmesi ve aç›klanmas›d›r.
Bu konuda belirtilmesi gereken bir
di¤er konu da, bilhassa Karagöz, Orta-
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oyunu ve Meddah ad›n› verdi¤imiz türlerin kaç›n›lmaz sonlar›n›, ço¤unlukla o
dönem ‹stanbul’unda yaz›n dönemini yaﬂayan Bat› tarz› tiyatro gelene¤iyle olan
mücadelelerinde yenik düﬂmeleriyle
aç›klanmas›d›r. Hatta bu türlerin Tanzimat döneminde, imparatorlu¤un içinde
bulundu¤u yozlaﬂman›n belirtilerinden
say›ld›¤› ve Bat›l›laﬂman›n önündeki engeller olarak görüldü¤ü de ifade edilmiﬂtir (Tuncay 1984: 129). Bu tarz bir yaklaﬂ›m (olgunun tek nedene ba¤l› olarak
aç›klanmas›), sözü edilen türlerin iç (icra= icrac›/sanatç›+seyirci+sözel metin
ve/ya hareket) ve d›ﬂ ba¤lam (dönemin
tarihî, ekonomik, siyasî, sosyo-kültürel,
fizikî çevre ve ﬂartlar›) göz önünde tutularak haz›rlanan bir araﬂt›rma plân›n›n
uygulanmas› ile aﬂ›labilir.
Geleneksel Türk tiyatrosunun, alt
türü olan dramatik köy seyirlik oyunlar›yla ilgili çal›ﬂmalar, daha çok derleme
ve köken aç›klama çabalar›ndan ibarettir. Bu yüzden de bu tür oyunlardaki de¤iﬂme ve yok olmalar üzerinde gere¤ince
ve müstakil olarak durulmam›ﬂt›r. Buna
karﬂ›l›k dramatik köy seyirlik oyunlar›ndaki de¤iﬂmeler, baz› araﬂt›rmac›lar›n dikkatini de çekmemiﬂ de¤ildir. Bu
araﬂt›rc›lar, sorunu de¤iﬂik aç›lardan k›saca çözümlemeyi çal›ﬂm›ﬂlard›r: Geleneksel Türk tiyatrosunun bu alt türü
hakk›nda Türkiye’de yay›mlanan ilk kitap olan Köylü Temsilleri adl› kitab›nda
Ahmet Kutsi Tecer (1940), folklorun ayr›
bir dal› olarak kabul etti¤i bu tür oyunlar› “dinî temsiller ve dinî olmayan oyunlar” baﬂl›klar› alt›nda s›n›flarken, dinî
olmayan oyunlar› “dinî temsillerin lay›k
niteli¤e dönüﬂmesi neticesinde meydana
gelen oyunlar” olarak nitelemiﬂ ve bunlar›n “anafikir ve tiplere sad›k kalmak
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ﬂartiyle muhite ve zamana göre de¤iﬂerek e¤lence niteli¤i kazanan temsilî
oyunlar” oldu¤unu belirtmiﬂtir. ﬁükrü
Elçin, Anadolu Köy Orta Oyunlar› adl›
eserinde (1991:81), bu türün 1955-1961
y›llar› aras›nda yapt›¤› anketler sonucunda Bat› kültürü ile ba¤lant› kurmam›ﬂ Türk köylülerinin kendi sosyal ve iktisadî ﬂartlar› içinde yaratt›klar› ve yaﬂatt›klar› bir sözlü gelenek oldu¤unu
kaydetmiﬂ; ancak sözlü gelenek terimini
kullanmas›na ra¤men bu tür oyunlarda
meydana gelen de¤iﬂmelere de¤inmemiﬂtir. Metin And (1985:43) da, Geleneksel Türk Tiyatrosu adl› eserinde, “köylünün inançlar›nda tutuculu¤u nedeniyle
günümüze de¤in yaﬂad›¤›n›” belirtti¤i bu
gelenek çerçevesinde, giderek eski örnekler üzerine güncel konularda yeni
oyunlar›n yarat›ld›¤›n› ya da eski oyunlar›n de¤iﬂtirilerek yeni çeﬂitlemelerin
ortaya ç›kt›¤›n› kaydetmektedir. Erman
Artun (1993:90-95), Cemâl Ritüeli ve
Balkanlardaki Varyantlar› adl› eserinde,
bitki kültü kaynakl› Cemâl Oyunu’nun,
günümüzde ritüelin iﬂlevinin ikinci plâna itilmesi ve do¤a s›rlar›n›n çözülmesi
ba¤lam›nda ilk ç›k›ﬂ özelli¤ini yitirerek
güncelleﬂmesi sonucunda, Tekirda¤ köylerinde 20 y›l öncesine göre daha az ve
genellikle dü¤ünlerde e¤lenmek amac›yla oynand›¤›n› belirtmiﬂtir. Artun
(1993:95) ayr›ca, bu ritüelin kültürel etkileﬂimler sonucunda de¤iﬂerek günümüze kadar ulaﬂt›¤›n› ifade etmiﬂtir.
Mevlüt Özhan (1997:292-302) ise “Türkiye’de Dramatik Köy Seyirlik Oyunlar›
Üzerine Bir Atlas Denemesi” adl› bildirisinde, dramatik köy seyirlik oyunlar›n›n
kökenlerinin ilkel toplumlara dayand›¤›n› ve bunlardan büyük bir bölümünün
amaç ve biçim de¤iﬂtirerek günümüze
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kadar geldi¤ini belirtmiﬂtir. Ayn› makalesinde Özhan, bu oyunlar› “inanç kaynakl› olup günümüzde bu amaçla (inanç)
oynananlar, inanç kaynakl› olup günümüzde e¤lence amac›yla oynananlar”
ﬂeklinde s›n›fland›r›rken “inançtan-e¤lenceye do¤ru bir de¤iﬂmenin varl›¤›n›”
vurgulam›ﬂt›r. Özhan bu de¤iﬂme ve yok
olman›n(çünkü ayn› bilidiride bu tür
oyunlar›n %70-80’ine yak›n›n bugün oynanmad›¤› belirtilmiﬂtir) nedeni olarak,
“sosyo-ekonomik yaﬂamdaki ve teknolojideki geliﬂmeler ile boﬂ zamanlar›n de¤erlendirilmesindeki seçenek bollu¤unu”
göstermiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada Dramatik Köy Seyirlik Oyunlar›’ndaki de¤iﬂme ve yok olma
olgusu, 20. as›rda meydana gelen bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler do¤rultusunda aç›klanmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Bu zamansal ve faktörel s›n›rlaman›n nedeni,
dramatik köy seyirlik oyunlar›ndaki de¤iﬂmelerin, sergilenme an›ndan itibaren
baﬂlad›¤› gerçe¤inin kabul edilmesidir.
Bugün gösterimci teori sayesinde, sözlü
veya sözsüz(burada, metne ba¤l› olmayan hareket, anlam›nda kullan›lmaktad›r) ürünlerin, ayn› yarat›c›lar-icrac›lar
taraf›ndan tekrarlanm›ﬂ(sergilenmiﬂ,
gösterilmiﬂ, anlat›lm›ﬂ) olsa dahi de¤iﬂerek çeﬂitlendi¤i herkesçe bilinmektedir.
Önceki as›rlardaki de¤iﬂmelerin nedenleri, elbetteki farkl›l›k arzedecektir(bu
konuda bkz. And 1974 ve 1983: 7-9; Karada¤ 1978; Artun 1993). Bu da ayr›,
müstakil bir araﬂt›rmay› gerekli k›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmada, 20.yüzy›lda icra edilen dramatik köy seyirlik oyunlar›ndaki
de¤iﬂme nedenlerinden sadece biri olan
bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler, tart›ﬂ›lmak üzere seçilmiﬂtir. Buradaki seçimin
nedeni de, bu alanlardaki geliﬂmelerin,

Millî Folklor

toplumu ve dolay›s›yla kültürü çok yönlü olarak etkiledi¤idir.
Öncelikle bilim ve teknoloji kavramlar›n›n tan›mlanmas› gereklidir. Bilim kelimesinin farkl› anlamlara geldi¤i
kaydedilmiﬂtir:
Bilim, evrenin veya olaylar›n bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar ç›karmaya çal›ﬂan düzenli bilgi, ilim; genel geçerlik ve kesinlik
nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel
bilgi; belli bir konuyu bilme iste¤inden
yola ç›kan, belli bir amaca yönelen bir
bilgi edinme ve yöntemli araﬂt›rma süreci.”(Türk Dil Kurumu 1988:187)
Yukar›daki tan›mda bilim teriminin, hem sistemli bir faaliyeti, hem de bu
faaliyetin sonucunda elde edilen ürünü
ifade etmek amac›yla kullan›ld›¤› görülmektedir.
Frans›zca bir kelime olan teknolojinin ise “bir sanayi dal› ile ilgili yap›m
yöntemlerini, kullan›lan araç, gereç ve
âletleri kapsayan bilgi” anlam›na geldi¤i
kaydedilmiﬂtir (Türk Dil Kurumu
1988:1443). Genel olarak, teknoloji “belirli bir amaç do¤rultusunda araç, gereç
yaratma ve kullanma bilgisi”dir.
Bilim ve teknoloji, insan›n sadece
yaﬂam›n› sürdürmesini de¤il, geliﬂmesini de sa¤lamaktad›r. Bilimin ürünü olan
bilgi ile teknolojinin ürünü olan araç ve
gereçler, her ça¤ insan› için varolman›n
ve geliﬂmenin yegane arac› olmuﬂtur.
Ancak II.Dünya Savaﬂ›’dan sonra, kapitalist ve sosyalist bloklar aras›ndaki rekabetin do¤mas›yla birlikte, bilhassa
nükleer, kimya ve genetik mühendisli¤i,
t›p, anstronomi ile iletiﬂim ve bilgisayar
alanlar›nda önceden tahmin edilemeyecek büyüklükte teknolojik geliﬂmeler
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meydana gelmiﬂtir. Enformasyon teknolojisindeki geliﬂmeler, bir taraftan bilginin metalaﬂmas›na neden olurken, di¤er
taraftan bilginin s›n›r tan›maks›z›n yayg›nlaﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Hatta 20.asr›n
bu son dönemi ile gelecek yüzy›l›n, “postkapitalist, post-modern, post-indüstriyel, teknotronik, biliﬂim ça¤›, bilgi toplumu ça¤›” oldu¤u ve olaca¤› ifade edilse
de, genel kan›, çeﬂitli nedenlerden dolay›
dünyan›n henüz büyük bir bölümünün
“enformasyon ça¤›”n› dahi yakalayamad›¤›d›r (bu konuda bkz.Çelik 1998:53-61;
Y›lmaz 1998: 147-159).Bu bildiride, bilhassa veterinerlik, ziraat ve iletiﬂim
alanlar›nda meydana gelen bilimsel ve
teknoljik geliﬂmelerin dramatik köy seyirlik oyunlar›ndaki etkisi üzerinde durulacakt›r.
Türkiye’deki araﬂt›rmac›lar›n dramatik köy seyirlik oyunlar›n› ritüel (kuttören; dinî-büyüsel) ve profan(din-d›ﬂ›)
oyunlar baﬂl›klar› alt›nda grupland›rarak inceledikleri görülür. Bu s›n›fland›rmada, genellikle oyunlar›n köken ve konular› ölçüt olarak kabul edilmektedir.
ﬁükrü Elçin (1991:37-46) ritüel oyunlar
baﬂl›¤› alt›nda, y›l›n de¤iﬂmesiyle ilgili
oyunlar› (Köse-Gelin Oyunu), mücerret
fikirlerle ilgili oyunlar› (Arap Oyunlar›),
hayvan kültüne ba¤l› oyunlar› (Saya
Gezme Oyunu, Çan Sallama Oyunu, Davar Yüzü Oyunu vb.), bitki kültüne ba¤l› oyunlar› (Cemâlcik Oyunu, Ekin Sonu
Oyunu) ve mezhep merasimlerini (bu
merasimler kökenleri aç›s›ndan ritüel
olarak nitelenmiﬂtir) toplam›ﬂt›r. Metin
And(1974:196-252) ise dramatik köy seyirlik oyunlar›n›n büyük bir bölümünü
eski yak›n-do¤u ve do¤u Akdeniz bolluk
törenlerinin bir devam› veya günümüzdeki kal›nt›lar› olarak de¤erlendirmiﬂ ve
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bu tür(kuttörensel) oyunlar›, “ölüp dirilme, k›z kaç›rma, ölüp dirilme+k›z kaç›rma, tar›msal oyunlar, hayvan benzetmeceleri vb.” baﬂl›klar› alt›nda incelemiﬂtir.
Hangi baﬂl›klar alt›nda incelenirse incelensin, bu oyunlar›n yarat›ld›klar› ilk
andan itibaren bitkisel/tar›msal ve hayvansal bereketin, bollu¤un teminini ve
devam›n› sa¤lamak amac›yla sergilendi¤i bilinmektedir.
“Bir örnek üzerine kal›plaﬂm›ﬂ davran›ﬂlar ve töreler bütünü ile nesne ve
eylem simgeleri yöntemi” olarak tan›mlanan (And 1985:52) ritüel, söz simgeleri
yöntemi olan mitosla birleﬂerek dram›
yaratm›ﬂt›r. Ritüelin, inanç ve eylem olmak üzere iki boyutu bulunmakta ve her
iki boyutu da, oluﬂan gelenek taraf›ndan
denetlenmektedir. Ritüelin görünmeyen/soyut yan›n› oluﬂturan inançlar, insan›n tabiatla olan mücadelesinden do¤muﬂtur. ‹nsano¤lu, hükmedemedi¤i canl› veya cans›z varl›klar/olgular karﬂ›s›nda bir tak›m inançlar yaratm›ﬂt›r. ‹nanç
zamanla, tap›nmay›, daha sonra da kuttöreni beraberinde getirmiﬂtir. Burada
ritüelin sadece geçmiﬂe ait bir fenomen
oldu¤u yan›lg›s›na kap›n›lmamal›d›r.
Çünkü, her ça¤da yeni ve farkl› ritüeller
(kurbanlar›n kesildi¤i spor kulüplerinin
sezon aç›l›ﬂlar›, yemin törenleri, mezuniyet törenleri vb.) yarat›labilir. Bilimin
amac›, insan›n ve evrendeki canl›-cans›z
varl›larla ilgili bilinmeyenleri çözüme
kavuﬂturmakt›r. Bu ba¤lamda, ritüel ile
bilimin ayn› amac› (do¤an›n, insan›n, evrenin ve her türlü canl› cans›z varl›klar›n s›rr›n› çözmek) taﬂ›d›klar› görülür.
Bu amaç do¤rultusunda kullan›lan yöntem ve pratikler farkl›d›r. Buna karﬂ›l›k
bilimin geliﬂmesiyle birlikte, kuttörenlerin inanç boyutunda çözülmeler de mey-
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dana gelmeye baﬂlam›ﬂt›r (bu konuda
bkz.Malinowski 1990). Önceki dönemlerde verimlili¤in art›r›lmas›, bollu¤un sa¤lanmas› için baﬂvurulan ritüeller, günümüzde yerlerini yeni ve farkl› disiplinlere ve uygulamalara b›rakmak zorunda
kalm›ﬂlard›r.
Y›l›n de¤iﬂmesiyle ilgili oyunlar, genel olarak evren, özel olarak dünyan›n
düzeni ve iﬂleyiﬂi hakk›ndaki yeterli bilgi birikiminin oluﬂturulamad›¤› ya da
insanlar›n belirli bir bilinç düzeyine
ulaﬂt›r›lamad›¤› dönemlerin eseridir. Y›l›n de¤iﬂmeyece¤i ve do¤al olarak mevsimlerin(bilhassa bahar›n) oluﬂmayaca¤›, dünyan›n yeniden yeﬂermeyece¤i, verimlili¤in-bollu¤un geri gelmeyece¤i endiﬂesi, insanlar› bu tür ritüelistik temsillere yöneltmiﬂtir. Uzay ça¤›n›n yaﬂand›¤› günümüzde, s›radan insan dahi dünyan›n düzeni ve iﬂleyiﬂi ile evrendeki konumu hakk›nda yeterli bilgi birikimine
sahiptir. Bugün, evindeki televizyonda
güneﬂ sisteminin di¤er gezegenlerine
gönderilen uzay araçlar›n› izleyen k›rsal
bölge insan›, bu tür oyunlar› sadece e¤lence amac›yla icra edebilir veya izleyebilir.
Bugün Anadolu’da Saya Gezme, Koyun Yüzü, Koç Kat›m› ve benzeri adlarla
an›lan ritüellerin sergilenmemesinin
baﬂl›ca nedeni, veterinerlik ve biyo-kimya ve genetik alanlar›ndaki ve teknolojilerindeki geliﬂmelerdir. Günümüzde
hayvanlar›n sa¤l›¤› büyük ölçüde, aﬂ› ve
benzeri uygulamalarla güvence alt›na
al›nm›ﬂt›r. ‹letiﬂim araçlar›n›n da etkisiyle k›rsal bölge insan›, genetik biliminin en son geliﬂmelerinden biri olan
“klonlama-kopyalama-”n›n gerçekleﬂti¤ini gözleriyle gördükten sonra, bu tür
ritüellere art›k kuﬂkuyla bakmaktad›r.
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Yine Türkiye’deki çevre bilincinin geliﬂmesiyle, mera hayvanc›l›¤› yerini besi
hayvanc›l›¤›na b›rakm›ﬂt›r. Hayvan say›s›ndaki azalma, bu tür ritüelistik
oyunlar›n sergilenmesini olumsuz yönde
etkilemiﬂtir.
Ayn› durum, bitkisel/tar›msal bereketi sa¤lama iﬂlevinini yüklenen oyunlar
için de söz konusudur. Ziraat biliminin
ve teknolojisinin geliﬂmesi sonucunda
(gübrenin, yeni toprak iﬂleme-ekim-hasat araç ve gereçlerinin kullan›m›; yeni
tohumluklar; yeni sulama sistemleri)
topra¤›n verimi ve ürünün kalitesi art›r›lm›ﬂ, ürün çeﬂitlili¤i sa¤lanm›ﬂt›r. Sanayi bitkilerinin(ﬂeker pancar›, pamuk,
tütün vb.) üretimi artm›ﬂt›r. Bir sürecin
eseri olan bütün bu geliﬂmeler, tar›msal
bereketin sa¤lanmas›na yönelik ritüellerin iﬂlevini ortadan kald›rm›ﬂt›r. Geliﬂmiﬂ sulama sistemlerinin bulundu¤u veya ya¤mur bombalar›n›n kullan›ld›¤› bir
yörede, Cemâlcik oyununa veya ya¤mur
merasimlerine rastlanmayaca¤› da aç›kt›r.
Bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler sonucunda Türkiye’de daha önce tar›m ve
hayvanc›l›kta çal›ﬂan nüfusun büyük bir
bölümü, di¤er baz› nedenlerin de etkisiyle, sanayi tesislerinin bulundu¤u kentlere göç etmiﬂtir. Bugün Türkiye nüfusunun yaklaﬂ›k %70’nin kentlerde yaﬂad›¤›
bilinmektedir. Bu durum, çeﬂitli sosyoekonomik ve kültürel faktörlerin de tesiriyle k›rsal alandaki hayvan say›s›n›n ve
tar›m alan›nda çal›ﬂan nüfusun azalmas›na neden olmuﬂtur. Daha çok gelene¤in temsilcisi ve denetleyicisi kabul edilen yaﬂl›lar›n(gelenek san›ld›¤›n›n aksine, yetiﬂkin erkeklerce de¤il, yaﬂl›lar,
kad›nlar ve çocuklar taraf›ndan yarat›lmakta ve yaﬂat›lmaktad›r) do¤al süreç
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içinde yok olmalar›, gençlerin de kentlere göç etmeleri sonucunda, bu gelene¤in
aktar›lmas› ve yaﬂat›lmas› için gerekli
olan icra/intikal ortamlar› art›k yarat›lamamaktad›r. Özetle, bu tür oyunlar›n,
icrac›lar›/yerel sanatç›lar› art›k yetiﬂmemektedir.
Ayn› ﬂekilde, bilimsel ve teknolojik
geliﬂmeler ba¤lam›nda k›rsal bölge insan›n›n yaﬂam tarz› ve üretim biçimi de¤iﬂmiﬂtir. Bu durumda iﬂlevselli¤ini yitiren ve dolay›s›yla talep edilmeyen, baﬂta
ritüeller olmak üzere geleneksel kültürün çeﬂitli unsurlar› ya biçim-amaç de¤iﬂtirmiﬂ ya da yok olmuﬂtur. ‹ﬂlevini yitiren bu tür ritüeller ve ritüelistik oyunlar, e¤lence ortamlar›n›n birer arac› olarak bir süre daha yaﬂad›ktan sonra, e¤lence araçlar›/ortamlar›ndaki geliﬂmenin ve çeﬂitlenmenin do¤al sonucu olarak toplumda meydana gelen talep de¤iﬂikli¤inin de etkisiyle yok olmuﬂlard›r.
Burada, bütün bu bilimsel ve teknolojik geliﬂmelerin yöreye ulaﬂ›p ulaﬂmamas›n›n, ritüellerin hayatiyetini direkt
olarak etkiledi¤inin de vurgulanmas› gerekir. Geliﬂmelerin geç ulaﬂt›¤› veya bu
alanlardaki bilinçlenmenin geç gerçekleﬂti¤i yörelerde, ritüellerden bir bölümünün günümüze kadar yaﬂad›¤›,yap›lan derleme çal›ﬂmalar›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Bu yüzden, sözü edilen yerleﬂim birimlerindeki tespitlere dayanarak
konuyla ilgili genellemelerin yap›lmamas› gerekmektedir. Bahse konu bilinçlenme ise toplumun e¤itim düzeyi yükseltilerek gerçekleﬂtirilebilir. Çünkü e¤itim, bilimsel ve teknolojik geliﬂmelerin
kabulü ve uygulanmas› için gerekli olan
zihinsel ve psikolojik zemini haz›rlamaktad›r. Geleneksel/sözlü bilgiyle yetiﬂen, okuyup yazamayan, kendini kader-
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cili¤e teslim etmiﬂ, kul niteli¤ini benimsemiﬂ bir halk›n bak›ﬂ aç›s›nda de¤iﬂiklikler yaratabilmek için öncelikle bu insanlar›n bilimsel ve teknolojik geliﬂmelerin yararlar›n› bizzat s›namalar› gerekmektedir. Bu geliﬂmeleri denemenin
dahi bu nitelikteki bir halk için ne kadar
zor oldu¤u, kültür de¤iﬂmeleri üzerine
yaz›lm›ﬂ pek çok çal›ﬂmada dile getirilen
bir konudur (Türkdo¤an 1977; Turhan
1987; Güngör 1986). Bu bilinçlenmenin
gerçekleﬂti¤i yörelerde, bu tür oyunlara
e¤lence maksad›yla dahi olsa hiç rastlanmad›¤› gözlenmiﬂtir.
Ritüelin e¤itici, birleﬂtirici, canland›r›c› ve mutluluk verici iﬂlevleri (And
1985:51-52), farkl› yaﬂam ortamlar›nda
yaﬂayan günümüz insan› için herhangi
bir anlam ifade etmemektedir.Çünkü
bugün, ritüelistik oyunlar›n/merasimlerin yerine ayn› fonksiyonlara sahip yeni
ve farkl› unsurlar ile olgular yarat›lm›ﬂt›r.
Dramatik köy seyirlik oyunlar›n›n
di¤er bir bölümünü ise profan (din-d›ﬂ›)
oyunlar meydana getirir. Geleneksel tiyatro üzerine araﬂt›rmalar yapan gerek
tiyatrobilimci ve gerekse halkbilimciler,
profan nitelikteki oyunlardan baz›lar›n›,
iﬂlevini yitirerek biçim de¤iﬂtirmiﬂ ritüelistik oyunlar olarak tan›mlarlar veya
bu tür oyunlarda ritüelistik kal›nt›lar
bulundu¤unu ifade ederler. Bu ba¤lamda profan nitelikteki oyunlar, ritüelistik
oyunlar›n yok olmadan önceki son biçimleridir. Takvimî olmadan sadece e¤lenmek amac›yla oynanmalar›, bu tür oyunlar›n temel niteli¤idir. Bu tür oyunlar›n
en önemli özelli¤i yaﬂan›lan ba¤lamla ilgili olmalar›d›r ki bu da oyunlar›n dinami¤i olan de¤iﬂmeyi kan›tlamaktad›r.
Çünkü gündelik yaﬂam sürekli de¤iﬂir.
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Yaﬂamda meydana gelen her türlü de¤iﬂiklik, bu tür oyunlar›n malzemesini
meydana getirir. Eleﬂtirel ve komik bir
aç›dan gösterilen bu oyunlarda “kar›-koca geçimsizli¤i, gelin-kaynana iliﬂkisi,
çok evlilik, kuma getirme, evde kalm›ﬂ
k›z, hacca gitme, tarla s›n›r, kalayc›, göçebe, berber” (And 1983:48; Elçin
1991:47-62) gibi konular›n yan›nda,
“köylünün kente gitmesi, futbol, doktor,
bakanl›k, milletvekilli¤i” ve benzeri konular›n da iﬂlenmesi bu de¤iﬂimi aç›klamaktad›r. Bütün bu tespitlere göre, profan nitelikteki dramatik köy seyirlik
oyunlar›n›n k›rsal bölge insan› taraf›ndan taraf›ndan muhafaza edilmesi gerekir. Ne yaz›k ki bu tür oyunlar da yok olmaktad›r. Bu durumu, oyunlar›n iç yap›
unsurlar›ndan hareketle aç›klamak zordur. Bilhassa bilimsel ve teknolojik geliﬂmelerin ﬂekillendirdi¤i ba¤lamla ilgili
veriler, ancak sorunun aç›klanmas›n›
sa¤layabilir.
Yaﬂam›n bütün cepheleri, bilimsel
ve teknolojik geliﬂmelerin etkisi alt›ndad›r. Bilhassa teknolojik geliﬂmeler, ticarî
bir araca/metaya dönüﬂtürülen e¤lenceyi
dünyan›n getirisi yüksek say›l› sektörlerinden biri konumuna getirmiﬂtir. Bu
durum yerel e¤lence sistemlerinde çözülmelere neden olmuﬂtur. Bu yarg›, Türkiye’deki e¤lence sistemi için de geçerlidir.
Ayn› ﬂekilde yerel e¤lence ortamlar› ve
araçlar›, özellikle iletiﬂim araçlar›n›n tesiriyle de¤iﬂmekte ve çeﬂitlenmektedir.
Hatta iletiﬂim araçlar›ndan televizyonun kendisi, bir e¤lence ortam› ve arac›
olarak topluma sunulmuﬂtur. Böylece
toplum aktif e¤lence ortamlar›ndan
uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ, pasif, e¤leniyormuﬂ gibi
yapanlar› izleyen bir kitle haline getirilmiﬂtir. Televizyon ne zaman ki köy oda-
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lar›n›n en de¤erli köﬂesi olan baﬂ köﬂeyi
kapt›, o andan itibaren geleneksel e¤lence ortam›n›n büyüsü bozuldu, yerel e¤lence araçlar› unutulmaya baﬂlad›. Burada, bu tür dramatik köy seyirlik oyunlar›n›, geleneksel e¤lence sistemi ba¤lam›nda inceledi¤imizi ve yorumlad›¤›m›z›
hemen belirtmemiz gerekmektedir.
Profan nitelikteki oyunlar›n bir bölümü ise eski anlat› gelene¤inin masal,
efsane, destan ve halk hikâyesi gibi örnekleri üzerine kurulmuﬂtur. Okur-yazarl›¤›n yayg›nlaﬂmad›¤› dönemlerde,
Walter J.Ong(1995)’un ifadesiyle “birinci
sözlü kültür ortam›”ndaki anlat› gelene¤i, yaﬂam›n esas›n› oluﬂturuyordu. Anadolu insan›n›n uzun süre estetik ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan bu türler, yaz›l› kültür
ortam›n›, Neil Postman (1994)’›n deyimiyle “tipografi dönemini” gere¤ince
özümseyemeden “ikinci sözlü kültür ortam›n›”(Ong 1995), yani eletronik kültür
ortam›n› yaﬂamaya baﬂlayan Türk insan› için bugün art›k pek bir ﬂey ifade etmemektedir. Bu noktada gerek tipografi
ve gerekse elektronik kültür ortamlar›n›n yarat›c›s›n›n, bilimsel ve teknolojik
geliﬂmeler oldu¤unu bir kez daha hat›rlatmak gereklidir. Dolay›s›yla bu türlerin örnekleri üzerine kurgulanm›ﬂ dramatik köy seyirlik oyunlar› da kaybolmaya yüz tutmuﬂtur. Her kültür ortam›,
kendine özgü unsurlar› yaratacakt›r veya yarat›c›lar›n› ortaya ç›karacakt›r.
Özetle büyük bir bölümü bilimsel ve
teknolojik geliﬂmelerin etkisiyle ortaya
ç›kan kültürel de¤iﬂmeler, öncelikle yerel kökleﬂmiﬂ geleneklerin toplum içindeki iﬂlevlerinin zay›flamas›na ve yerlerinin sars›lmas›na neden olmuﬂtur. Gelenekteki bu çözülme, yöre insan›n›n önce dünyay› alg›lay›ﬂ ve yorumlay›ﬂ›nda,
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daha sonra da kültürün bilhassa gösterim bölümünde etkisini göstermiﬂtir.
Yukar›daki de¤erlendirmelerden de
anlaﬂ›laca¤› üzere, kültürel yap›n›n herhangi bir unsurundaki veya sistemindeki çözülmenin/de¤iﬂmenin veya yok olman›n, sadece o unsurla s›n›rl› kalmad›¤› görülmüﬂtür. Bu durum, profan nitelikteki dramatik köy seyirlik oyunlar›
için de geçerlidir. Bu tür oyunlar›n sergilenmesi çeﬂitli vesilelerden (dinî ve millî
günler ile bayramlar, geçiﬂ dönemleriyle
ilgili kutlamalar vb.) yararlan›lmaktayd›. Bugün Anadolu köylerindeki dü¤ün
törenlerinin, kentlerdeki Bat› kökenli
tek tip dü¤ün düzenine ve formuna uydurulmaya çal›ﬂ›ld›¤› gözlenmektedir.
Eskiden dü¤ünlerde, profan nitelik taﬂ›yan bu tür oyunlara da yer verilmekteydi. Ancak dü¤ünlerin düzenlerinde ve
formlar›nda meydana gelen de¤iﬂmeler
sonucunda, bu tür oyunlar da sergilenmez olmuﬂtur. Yine, bugün Anadolu’nun
pek çok yöresinde yâranl›k ve benzeri
yerel teﬂkilâtlara rastlanmamaktad›r.
Profan nitelik taﬂ›yan dramatik köy seyirlik oyunlar›n›n en önemli icra ortamlar›ndan birinin, bu tür kurumlar›n samimi ortamlar› oldu¤u düﬂünülürse, çözülmenin çok boyutlu bir ﬂekilde de¤erlendirilmesi gerekti¤i daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Sonuç olarak, Türkiye’deki dramatik köy seyirlik oyunlar›, sosyo-kültürel
ba¤lamdaki de¤iﬂmelerin etkisiyle icrac›lar›n›, icra ortamlar›n› ve iﬂlevlerini yitirmektedir. Bu gerçek, dramatik köy seyirlik oyunlar›n›n canland›r›lmas› gibi
romantik yaklaﬂ›mla ortadan kald›r›lamaz.Kültür, geçmiﬂ ve gelecekteki unsurlar›yla bir bütündür. Bugünkü veya
gelecekteki kültürel unsurlar›n geçmiﬂ-
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tekilerden daha de¤erli olaca¤›n› ya da
aksini düﬂünmek, bilimsel bir yaklaﬂ›m›n göstergesi olamaz. De¤iﬂme veya
yok olma, yaﬂam›n esas›n› oluﬂturur. Bu
ba¤lamda her türlü kültürel unsur da
de¤iﬂecek veya yok olacakt›r. Bilim adam›n›n hedefi, geçmiﬂi inceleyerek bugünü aç›klamak/ yorumlamak ve gelecekle
ilgili öngörüler oluﬂturmakt›r. Bu amac›n gerçekleﬂmesinde kullan›lacak malzemenin tarihinden çok, araﬂt›rma konusu için iﬂlevi ve anlam› daha önemlidir. Dramatik köy seyirlik oyunlar›m›z
da bu yaklaﬂ›mla de¤erlendirilmelidir.
Dramatik köy seyirlik oyunlar›ndaki de¤iﬂmenin ve yok olmalar›n bir nedeni olarak de¤erlendirilen bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler, ayn› zamanda kültürümüzün bu cephesinin muhafazas› ve
tan›t›lmas› amac›na da hizmet edebilir.
Öncelikle, ses ve görüntü kay›t imkânlar›na sahip kurumlar›n oluﬂturulmas› veya bu tür imkânlar› elinde bulunduranlar›n (kiﬂi veya kurum) bu konuda bilinçlendirilmesi ile iﬂe baﬂlanmal›d›r. Dramatik köy seyirlik oyunlar›m›z›n önemli
bir oyunu olan, Arap Oyunu’nu, “...’deki
yamyamlar” baﬂl›¤›yla izleyicilerine duyuran bir televizyoncu (belki de televizyon yay›nc›l›¤› gere¤i haberi bu ﬂekilde
iﬂlemiﬂ olabilir), öncelikle bu konuda bilgilendirilmeli, imkânlar›n› kültürün bu
ve di¤er cephelerinin tan›t›lmas› yönünde kullanmas› sa¤lanmal›d›r. Di¤er geleneksel Türk tiyatrosu türleri gibi, do¤açlamaya dayal› olan dramatik köy seyirlik oyunlar›n›n da, yaz›yla kayd›n›n hem
teknik, hem de niteli¤i gere¤i sa¤l›kl› bir
ﬂekilde yap›lamad›¤› literatür taramalar›ndan kolayl›kla anlaﬂ›lmaktad›r. Bu
durum, ayn› zamanda geleneksel tiyatro
araﬂt›r›c›lar›n›n da en önemli sorununu
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Y›l: 13 Say›: 51
(yaz›l›/görsel metin yoklu¤u) oluﬂturmaktad›r. Bu ve di¤er geleneksel tiyatro
türleriyle ilgili olarak, yapay folklor ortamlar›nda dahi olsa, görüntü kay›tlar›n›n yap›lmas› ve var olanlarla birlikte
arﬂivlenmesi (burada HAGEM bünyesinde, küçük de olsa, böyle bir arﬂivin bulundu¤unu belirtelim) bu konuda at›lacak ilk önemli ad›md›r. Ancak bütün bu
çal›ﬂmalar›n Türkiye’deki üniversitelerden herhangi birinin bünyesinde kurulacak olan Türk Halk Kültürünü Araﬂt›rma Merkezi veya müstakil olarak Geleneksel Türk Tiyatrosunu Araﬂt›rma
Merkezi’nin bünyesinde gerçekleﬂtirilebilece¤i herkesçe paylaﬂ›lan bir düﬂüncedir. Geleneksel Türk ve di¤er ülke tiyatrolar› konusunda her türlü bilgi, belge
ve araç-gereçlerle donat›lan böyle bir
merkez, hem bu alanla ilgili teorik/pratik(araﬂt›rma-sergileme/tan›t›m, e¤itim,
bilimsel toplant› vb.) çal›ﬂmalar› yapacak olan uzmanlar› yetiﬂtirecek, hem de
yeni yarat›lar›na malzeme arayanlar›n
veya yeni sentezlere ulaﬂmaya çal›ﬂanlar›n baﬂl›ca laboratuar› olacakt›r. Belki
de gelecekte, bu araﬂt›rma merkezindeki
verilerden hareketle bir Karagöz sanatç›s›n›n baﬂ›ndan geçen veya geçti¤i tasarlanan olaylar üzerine kurgulanan bir
roman okunacak ya da film seyredilecek.
Belki de bu Karagöz sanatç›s›n›n gözüyle, geçmiﬂin s›r perdelerini aralanacak...
Yukar›da dramatik köy seyirlik
oyunlar›ndaki de¤iﬂme ve yok olma olgusuyla ilgili olarak yap›lan tart›ﬂmalar,
sorunun aç›klanmas›na yönelik bir denemeden ibarettir. Gelecekte de bu tür tart›ﬂmalar›n farkl› ve bilimsel yöntemlerle
devam ettirilmesi arzulanan bir geliﬂme
olacakt›r.
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