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ÖZ
Köy seyirlik oyunları uzun yıllardır Anadolu’nun pek çok farklı yöresinde icra edilen ve geçmişten
günümüze taşıdığı değerlerle kültürel olarak Türk kültürüne ait özellikleri barındıran bir etkinliktir.
Bu oyunlar aynı zamanda kaynakları dolayısıyla geçmişte ritüel ve ibadet amacıyla kullanılan uygulamaları barındırmasından inanç sistemlerinin oluşumu ve gelişimi ile ilgili de bilgilerle de değerlendirilmelidir. Seyirlik oyun örneklerinden bazılarında özelikle simgesel anlatıma sahip olan belli uygulamalar ve görüntüler, akıllara farklı anlamları getirmektedir. Bu yönüyle seyirlik oyunlar görünenin
ötesinde farklı anlamları ve düşünceleri de içinde barındıran bir alt metne sahip olan birer halk edebiyatı ürünüdür. Bu alt metinlerin doğru bir şekilde incelenmesi ile oyunların güncel yapısıyla beraber
geçmiş ile olan bağlantısı da daha net bir şekilde görmek mümkün olacaktır. Oyunları değerlendirirken sadece bu simgesel yapıyla sınırlı kalmayıp bugünkü icracılarının da oyunlardan beklentilerinin
neler olduğunu aktarılarak, oyunlardaki değişim ve dönüşümün açık şekilde gösterilmesi sağlanabilir.
Bu yazıda da Balıkesir’in Pamukçu kasabasında geleneksel olarak icra edilen “Söpet” toplantılarında
yer alan ve içerisinde bereket simgeciliğini, eğitimi ve eğlenceyi bir arada bulunduran bir seyirlik oyun
olan “Hibibim” oyununun işleyişi ve insanlara katkıları anlatılarak geçmişte ve günümüzde oyunlara
bakış açısı değerlendirilmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda bu oyunun içerisinde yer alan çeşitli simgelerin kullanım şekli ve amaçları belirtilerek oyunun alt metni okunmaya ve insanların bu oyunlara
yükledikleri anlamlar incelenmeye çalışılacaktır. Seçilen oyunla birlikte bölgede yer alan geleneksel
köy toplantıları hakkında da bilgi verilerek Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde devam eden bu tarz
toplantıların içerisinde Balıkesir ilinin de yer aldığı gösterilecektir. Bu sayede geleneksel sohbet toplantılarının Türkiye genelinde bir haritası çıkarılmak istendiğinde ileriye dönük olarak araştırmacılara belli bir kaynak oluşturabilmek hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
Dramatic village plays are facilities which involve features of Turkish culture in terms of cultural
aspects with the values they bear from the past till today and carried out in very different regions of
Anatolia for long years. These plays should also be commented with the information concerning the
formation and development of belief systems as they have practices used in the past for worship and
rituals due to their sources. Specific practices and images which have figurative narration in some
samples of dramatic plays associate with different meanings. In this respect, dramatic village plays
are products of folk literature which have subtext including different meanings and ideas beyond what
is seen. It will be possible to see the relation of the games with the past besides the current structure
of the games more clearly with the analysis of these subtexts rightly. While examining the plays, by
explaining what today’s performers expect from the plays, not being limited to this figurative structure,
it can be possible to show the change and the transformation of the plays clearly. In this article, the
implementation and the contributions of the play ‘Hibibim’ which is a dramatic village play involving
fruitfulness symbolism, education and entertainment and whch are available in ‘Söpet’ meetings held
traditionally in Pamukçu town of Balıkesir will be explained and the perspective on the plays in the
past and today will be evaluated. Also by expressing the uses and the purposes of the various images
within this play, subtect of the play and the meanings people ascribe to these plays will be examined.
Information will be given about the traditional village meetings in the region with the selected play, it
will be stated that the province of Balıkesir also exists in such meetings continuing at various regions
throughout Turkey. By this way, it is aimed to create a specific resource for the researchers for future
when wished to prepare a map of traditional meetings in Turkey.
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Giriş
Köy seyirlik oyunları insanlık tarihinin çeşitli evrelerini içine alan ve
günümüz modern tiyatrosuna önayak
olmuş bir faaliyettir. Adından da anlaşılacağı üzere köy seyirlik oyunları,
kırsal kesimde daha fazla ilgi gören
ancak zamanla şehirlere gelen köylülerin de icrasıyla şehir merkezlerinde de
nadiren varlığını devam ettirmiş olan
oyunlardır. Oyunlar cumhuriyet tarihiyle beraber araştırılmaya başlanmış
ve pek çok farklı isimle anılmıştır.
Oyunların araştırılması ve bilimsel incelemelere tabi tutulması cumhuriyetin ilk yıllarından sonra başlanmış ve
pek çok araştırmacı bu konu üzerine
görüşlerini bildirmiştir.1 Bu oyunların tanımlanmasında genel manasıyla
birkaç noktaya değinilir. Bu tanımlarda yoğunluk oyunların oynanış biçimi,
zamanı, kişileri, mekânları ve kaynaklarını içerir. Bu etkenler eşliğinde bir
tanım yapılacak olursa seyirlik oyunlar, “Temelleri dinsel inanç ve ritüellere dayanan, zamana geçtikçe bu özelliklerini yitirerek eğlence maksadıyla
icra edilmeye başlanan, genellikle kırsal kesimde yaşayan halk tarafından,
kışın yahut düğün, bayram gibi özel
günlerde ya da haftalık toplantılarda
oynanan, çeşitli konuları içeren ve insanları eğlendirmenin yanında eğitmeyi de amaçlayan görsel etkinliklerdir” (Durmaz 2015: 28 ) şeklinde ifade
edilebilir.
Seyirlik oyunlarının genel olarak
kaynakları göz önünde bulundurulduğunda ilkel insanın inanç sistemleri
içinde gerçekleştirdikleri çeşitli tapınma ve ritüellerin zamanla o günkü
değerinin azalmasıyla ya da tamamen
kaybetmesiyle günümüze ulaştığı dü-
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şünülür. Önceleri köylü, kendi yaşantısının daha verimli olması için zorunlu ve bilinçli olarak katılırdı bu olaya.
Yüzyılların geçmesi ve doğanın pratik
deneylerle çözümlenmesi sonucu bu
zorunluluk kendiliğinden yavaş yavaş
yitmiş, olay bilinçsizce bir eğlence aracı olarak tanımlanmaya başlamıştır
(Karadağ 1978: 9). Bugün sadece eğlence maksadıyla oynansa dahi içinde
barındırdığı çeşitli simgelerle ve motif
yapılarıyla geçmişle olan bağlantısı
açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu
oyunun icracıları kimi zaman bu simgelerden haberdar olarak bu oyunları
sergilerken kimi zaman da farkında olmadan kendinden önceki nesilden gördüğünü taklit ederek icrada bulunurlar. Bu bakımdan seyirlik oyunlarının
bir görünen üst metni bir de ayrıntıda
gizli olan alt metni bulunmaktadır. Bu
alt metin çoğunlukla bolluk, bereket,
iyilik, sağlık gibi iyi şeylerin gelecekte
gerçekleşmesi için yapılan birer dua ve
bununla bağlantılı olarak zamanında
yapılan çeşitli törenlerin yansımalarıdır. Köy seyirlik oyunlarının böyle bir
yönünün yanında sadece kişisel beceriyi ya da eğlenceyi içine alan ve amacın başından beri gülmek, eğlenmek
stres atmak olduğu görünen bölümleri
de mevcuttur. Oyunların bu iki ana
çizgisi coğrafi olarak bütün ülkeye yayılmış şekilde devam etmektedir.
Bu yazıda da Balıkesir ilinin bir
kasabası olan Pamukçu’da yapılan
bir köy toplantı geleneği olan “Söpet”
adlı toplantılarda icra edilen “Hibibim
Oyunu” adındaki oyunun incelenmesi yapılacaktır. Oyun güncel olarak
oynanmakta olup özellikle eğlence ön
planda tutulmaktadır. Oyuncu ve izleyici kitlesi göz önüne alındığında er-
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kekler tarafından oynanan ve izlenen
bir oyundur. Bu oyunun genel özelliklerinden bahsederek oyunun içeriği
ve oynanışı anlatılacaktır. Oyunun
dikkate değer olan noktası ise içinde
bulunan cinsel ögeler ve bu ögelerin
kullanım amaçlarıdır. Köylünün bu
oyunu neden oynadığı, oyunun işlevleri, kişilerin bu oyundan beklentileri ve
bu oyun aracılığıyla aktarılmak istenen asıl konu ön plana çıkarılacaktır.
Oyunun alt metninde çok net şekilde
görülen bolluk ve bereket simgeleri zamansal değişim açısından incelenerek
geçmiş ve bugün karşılaştırmasıyla
oyunun insan ve toplum üzerinde etkisi kültürel yönleriyle açıklanacaktır.
Bu sayede küçük bir yerleşim yerinde
oynanan bir seyirlik oyunun nasıl bir
yolculuk izlediği gösterilerek köy seyirlik oyunlarının önemi vurgulanacaktır.
Geleneksel Bir Köy Toplantısı
“Söpet”
Kırsal kesimde insanların boş zamanlarını değerlendirmek ya da uzun
kış gecelerinde daha kaliteli vakit geçirmek amacıyla yaptığı çeşitli etkinlikler vardır. Bu etkinlikler arasında
önemli yere sahip olanlardan birisi
de düzenli olarak yapılan toplantılardır. Bu toplantılar Türkiye geneline
bakıldığında belli başlı birkaç bölgede
yoğunlaşsa da tüm coğrafyada bulunabilecek etkinliklerdir. Bu toplantılara
çeşitli isimler verilmektedir. Barana,
sohbet, oturak, sıra gecesi, yâren bunlardan sadece birkaçıdır. Köylülerin
kendi aralarında yaptıkları bu toplantıların içerikleri de oldukça zengindir.
Şarkılar, oyunlar, yeme içme, eğlence,
kültürün aktarılması ve köyün sorunlarının tartışılması gibi farklı pek çok
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alan toplantıların dâhilindedir. Bu
bakımdan toplantılar sadece bir zaman geçirme aracı değil aynı zamanda
köylünün sosyalleşerek problemleri
çözme merkezi olarak da karşımıza
çıkar. Kültür ile oyun bağlantısı tüm
belirtilerden anlaşıldığı üzere özellikle toplumsal oyunun üst biçimlerinde
yani bu oyunun bir topluluğun veya
bir grubun veyahut karşılıklı olarak
iki grubun kurallı eylemiyle ilişkili
olduğu yerde aranmalıdır (Huizinga
2010: 71). Özellikle seyirlik oyunların
değeri bu tarz toplantılarda daha net
bir şekilde görülür. Seyirlik oyun oynama kültürü ve genç nesillere aktarımı, birliktelik duygusu içinde daha
sağlam bir şekilde devamlılık sağlamakla birlikte inceleme yapmak için
de en uygun ortamlardan birisini oluşturmaktadır.
Balıkesir yöresinde de bu tarz
toplantılar geçmişten bugüne devam
etmektedir. Bu toplantılardan en bilineni Dursunbey ilçesinde yapılan
Barana sohbetleridir ki bu sohbetler
somut olmayan kültürel miras içerisinde kendine yer bulmuştur.2 Bu
bölgede yer alan bir diğer toplantı da
Balıkesir’e 15 km uzaklıktaki Pamukçu kasabasında yapılan “Söpet” toplantılarıdır. Bu toplantının adı sohbet
kelimesinin yöresel söylenişiyle isimlendirilmiştir.
Söpet toplantıları, haftalık olarak düzenlenen ve genellikle toplantıya katılan kişilerin evlerinde sırayla
yapılan bir etkinliktir. Toplantıların
geçmişi Pamukçu kasabasının yerleşimiyle neredeyse yaşıttır. Toplantılar 1980’lerde belli nedenlerden ötürü
yapılamamış ama sonrasında 2000’li
yılların başında tekrar başlamıştır ve
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bugün yeniden ara verilmiştir. Söpet
toplantılarının genel özelliklerinden
söz etmek gerekirse, bu toplantılar
genellikle hasat mevsiminin sonunda
sonbahar başlangıcında başlayarak
nisan ayına kadar devam eder. Bu toplantılar geceleri özellikle de cumartesi
geceleri köylünün evinde yapılır. “Toplantıların ilkine “patlangaç” adı verilir
ve bu toplantıda o senenin yönetimiyle
Söpet’in ilerleyişi belirlenir. Toplantıları yöneten genellikle en yaşlı üye
“Dayıbaşı” olarak seçilir. Dayıbaşının
yanında ona yardım eden bir yardımcı, oyunlarda ve çeşitli köy sıkıntılarında cezaları uygulayacak bir cezacı
ve gerekli durumlarda kayıt tutması
için bir kâtip seçilir. Bu yapı oluşturulduktan sonra Söpet’in ilerleyen
haftalarda kimlerin evinde nasıl bir
sırayla yapılacağı kararlaştırılır. Toplantılarda kemik kadro olarak sayılabilecek yaklaşık 25 kişi bulunur” (KK
1; KK 3). Bu sayı gençlerin katılımıyla
artmaktadır. Toplantıya icracı olarak
katılanların hepsi erkektir ancak seyirci olarak kadınlar ve çocuklar da
bulunur. Bu yönüyle toplantı karışık
yapılı bir etkinliktir. Bununla birlikte
bu toplantılarda genel olarak bir yeme
içme kültürü de gelişmiştir. Gelen misafirler için gündüzden kazanlarla yemekler pişer.
Söpet’te müzik önemli bir yer
tutar çünkü toplantıların içinde halk
oyunları, seyirlik oyunlar, mâni söyleme gibi etkinlikler öne çıkan etkinliklerdir ve bunların hepsinin içinde bir
müzik vardır. Çalgı olarak zilli maşa,
tef, dümbelek kullanılır. Söpet gecenin geç saatlerine kadar devam eder
ve gecenin sonunda toplanılan evde
pişen yemeklerden birer kap alınarak
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bir sonraki toplantının yapılacağı eve
doğru topluca bir yürüyüş başlar. Bu
yürüyüş sırasında mâniler, türküler
söylenir. Evin önüne gelindiğinde ise
zeybek oynanarak yemekler ev sahibine teslim edilir ve Söpet’in önümüzdeki hafta orada gerçekleşeceği bildirilir.
“Bütün bu işleyiş sene sonuna kadar
devam eder ve en son toplantı genel
olarak açık alanda yapılır ve buna
“dere kenarına gitmek” denir. Burada
yapılan toplantıda bir para toplandığı
ve Söpetçilerin topluca bütün senenin
yorgunluğunu atmak için şehir dışına
eğlenceye ya da geziye gittiği de olur”
(KK 1,KK 3).
Görüldüğü üzere kendine has
bir sistemi olan bu toplantı bölge için
önemli bir etkinlik olup köylünün bir
arada zaman geçirmesini ve geçmişten gelen işleyişi devam ettirmesini
sağlar. Bu toplantıların büyük bir bölümünü seyirlik oyunların icrası kaplar. Seyirlik oyunların oynanışında zaman iki türlü kullanılır. Gece saat on
ikiye kadar olan dönemde izleyiciler
arasında kadınlar ve çocuklar vardır.
Burada oynanan oyunlar ya el becerisine dayanan yüzük, mendil kapma
gibi oyunlardır yahut deve oyunu,
kız kaçırma gibi ritüel yapıya dayalı
oyunlardır. Gece saat on ikiden sonra
ise kadınlar ve çocuklar köy odasından
çıkarılarak kapı kapatılır perdeler
çekilir ve daha mahrem oyunlar sergilenir ki cinsellik bu mahremiyette
başrolü alır. “Söpet’i giriş gelişme ve
sonuç olarak üç bölümde değerlendirebiliriz bir de sonuçtan sonraki bölüm vardır ki bu bölümde kadınlar ve
çocuklar dışarı çıkarılır, müstehcen
oyunlar oynanır ama bu müstehcenlik
öyle sahici değil göstermelik şeyler-
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dir” (KK 1). Buradaki cinsellik, kimi
zaman bir şaka için göstergedir kimi
zaman ise geçmişin tekrarı olarak bir
bereket sembolü kimi zaman da bazı
toplantılara katılan gençleri evliliğe
hazırlamak için birer eğitim aracıdır.
Eğitim işlevi belli oranda görünse de
genel olarak arka planda kalan bir yapıdadır. Bu nedenle cinsellikle alakalı
oyunların yapısına yalnızca bu açıdan
bakmak yeterli olmayacaktır. Cinselliğin bir tabu ya da bastırılmış bir
duygu olarak özellikle kırsal kesimde yaşayan halk arasındaki durumu,
oyunların içinde yer alan rahat ortam
sayesinde dışarı vurulmaktadır. Bir
nevi sosyal/psikolojik rahatlama amacıyla da cinsel ögelerin kullanıldığını
söylemek yerinde olur. Gece on ikiden
sonra oynanan oyunların içindeki bu
cinsellik elbette oyunculara ve izleyicilere bir mahremiyet katmaktadır ki
burada oynanan oyunlar söylenenler
ve yapılanlar tamamen burada kalır,
dışarıda herhangi şekilde burada yaşanan olayları hatırlatacak şaka bile
yapılmaz. Bu oyunların en önemli kuraldır.
İncelemeye tabii tutulacak olan
“Hibibim” de tam olarak bu gizlilik
içinde sayılan zamanda oynanan ve
içerisinde bulundurduğu çeşitli hareketler, simge ve sembollerle hem
bereketi hem eğlenceyi hem eğitimi
hem de sosyal rahatlamayı bir arada
bulunduran bir seyirlik oyundur. İncelendiğinde coğrafi olarak gelişim süreci ve köylünün bundan nasıl haberdar
olduğu ya da oyunu nerden öğrendiği
konusunda net bir fikir ortaya çıkmasa da işlevselliği bakımından önemli
bir oyun olduğu tartışmasızdır.

134

Mekân, Zaman, Oyuncu ve Oynanış Bakımından Hibibim
Hibibim oyunu yukarıda da bahsedildiği gibi içerisinde çeşitli cinsel
ögeler barındıran ve bu ögeler nedeniyle de sadece erkekler arasında hatta sadece belli bir yaşın üstünde (1516) olan erkekler arasında oynanan
bir oyundur. Oyun Söpet toplantısının
yapıldığı evde yani kapalı mekânda
oynanır. Oyuna toplantıya katılmış
olan herkes dâhildir. Özetle oyunun
oynanışı ise şöyledir:
Bu oyunu oynamak için bir oklava, bir soğan ve bir parça ipe ihtiyaç
vardır. Soğan ikiye bölünerek üzerine
çizikler atılır ve kokusunun yayılması
sağlanır. Arkasından kesilmeyen tarafından oklavanın ucuna takılır ve bu
oklava da oyunu yönetecek olan kişinin iki bacağının arasına diz seviyesinde bağlanır.

Fotoğraf 1: Hibibim’i taşıyan oyuncunun görünümü ve oyun başlangıcı.

“Oyun başladığında bu kişi sırayla herkesin önüne gelerek,
“-Bunun adı Hibibim, gözüne mi
sürersin gönlünü mü yaparsın?” diye
bir soru sorar. Bu sorunun karşılığında kişi eğer gözüme sürerim cevabını
verirse soğanı iki gözüne sürer” (KK
2).
http://www.millifolklor.com
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Fotoğraf 2: Hibibim’in gözüne sürülmesini
tercih eden bir oyuncu.

“Eğer ki “gönlünü yaparım”, derse
arkasını döner ve eğilir. Bundan sonra
Hibibim’i taşıyan kişi sanki karşısındakiyle cinsel ilişkiye giriyormuş gibi
Hibibim’i karşıdakinin kalçalarının
arasında birkaç defa sürter ve sıra diğer kişiye geçer. Oyun bu şekilde orada
bulunan herkese aynı işlem uygulanarak devam eder ve son bulur” (KK 2).

Fotoğraf 3: Hibibim’in gönlünü yapan bir
oyuncu. Cinsel birleşimin simgesel görünümü.

Oyunun kendi iç dinamikleri göz
önünde bulundurulduğunda özel bir
yapısı olduğu kesindir. Bununla beraber oyun için seçilen zaman ve kitle
de amaca uygundur. Oyun zamanı olarak seçilen zaman gece on ikiden sonra yani artık yeni güne girişin olduğu
zamandır. Bu saate gelindiğinde hem
http://www.millifolklor.com

izleyici kitlesindeki küçük çocukların
sayısının azalması hem de insanların
artık evlerine dağılmaya niyetlenmesi
aslında bu oyun için bir beklentidir.
Oyun oynanmadan önce Söpetçilerden
birisi izleyicilere durumu anlatarak
bundan sonra yapılacak olanların sadece asıl sohbetçilerin arasında oynanan oyunlar olduğunu, izleyici dâhil
edilmediğini söyler ve böylece kadınlarla küçük çocukları oyun evinden
gönderir. Daha sonra evin bütün perdeleri kapatılarak dışarıdan içerinin
görülmesi engellenir. Bu mahremiyet
yapısı hem oyuncuları korumak hem
de oyunun özel olduğunu hissettirmek
için önemlidir. Mekânsal bazdaki bu
mahremiyet oyun içeriklerinin yapısı
konusunda da fikir vermektedir. Oyun
takriben yarım saat sürer ve oyunda
Hibibim’i taşıyan kişinin sorduğu soruya cevap vermek ve cevaba göre
davranmak mecburidir. Bu bakımdan oyun cezasını içinde barındıran
bir yapıya sahiptir. Oyunda Hibibim’i
taşıyan yönetici genellikle orta yaşlı
oyunu bilen ve sözü geçen bir kişidir.
Bu sayede oyuna ilk defa dâhil olan
kişilerin itiraz etmesi engellenmiş
olur. Oyun oynanış bakımından köyde
her evde bulunabilecek birkaç malzeme kullanır. Bu bakımdan pratik bir
oyundur ancak içerisinde yer alan oklava, cinsel birleşim gösterimi gibi çeşitli ögeler oyunun içeriğini çok farklı
yerlere çekmektedir.
Hibibim oyunu bu saatlerde oynanan oyunlardan sadece biridir. Bu
düzen kurulduktan sonra yine cinsel
içerikli birkaç oyun daha oynanır. Bu
yüzden Söpet’e katılanlara durum anlatılır ve bundan sonra orada olanların sadece orada kalacağı herhangi bir
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şekilde köyde başka zamanlarda bunlardan bahsedilmeyeceği, bahsedildiği
taktirde çeşitli cezaların uygulanacağı
hatta bu tarz konuşmaları dillendiren
kişilerin Söpet’ten atılacağı söylenerek
uyarılarda bulunulur. Aynı zamanda
seçilen kitlenin yaş aralığı ergenliğe
girmiş olan genç erkekler ve yetişkin
erkekler olarak iki gruba ayrılabilir.
Yetişkin erkekler çoğunlukla oyunlarda yönlendirici iken gençler oyuncu
olarak görev alırlar. Zamanla oyuncu
olan gençler yaşlarıyla doğru orantılı
olarak yöneticiliğe ya da daha az etkilenen oyuncular kategorisine geçiş yaparlar. Bu yapılar dikkate alındığında
oyunun neden oynandığının, ne işe yaradığının, içerisindeki ögelerin daha
iyi anlaşılabilmesi için oyunu derinlemesine bir incelemeye tabii tutmak
yerinde olacaktır.

Fotoğraf 4: Oyuna katılan gençler.

Bereket, Eğitim, Eğlence Bağlamında Oyunun İşlevsel İncelemesi
William Bascom, folklorun öne çıkan dört işlevi olduğundan söz etmiştir. Bunlar eğlence, kültürün onaylanması ve ritüelleri gözlemleyen ve icra
edenlerin ritüellerinin ve kurumların
doğrulanması, eğitim, sosyal baskı
uygulanması ve sosyal kontrol çalış-
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masıdır (Bascom 2010: 78). Hibibim
oyunu, içerisinde barındırdığı belli
simgelerle burada sayılan işlevlerin
neredeyse hepsini içerisinde barındırır. Bu işlevler gizli ya da açık biçimde oyunun içinde yer alan, görülen ve
bazıları köylü tarafından da bilinen
yapılardır. Bahsi geçen işlevlerden en
belirgin olanı eğlence işlevidir. Bunun
yanında geçmişle bağlantılı olarak
simgeler etrafında şekillenen bereket
getirme işlevi de oyun içinde varlığını
göstermektedir. Aynı zamanda köylülerin aktardıklarına göre oyunun
temel işlevlerinden birisi de cinsel
eğitimdir. Yine cinselliğin rahat bir
şekilde gösterilmesi de bu tarz toplantıların birer sosyal rahatlama ortamı
olduğunun işaretidir. Bütün bu işlevsel yapı aslına bakılırsa oyunun temelini oluşturan bir görünüm olan cinsel
birleşime dayanmaktadır. Buradaki
cinsel birleşim sembolik olarak ifade
edilmektedir. Cinsel birleşimin gösterilmesinden önce oyuncunun taşıdığı
Hibibim başlı başına bir fallus (phallus, phallos) simgesidir. Bu da elbette
ki konuyu tiyatronun geçmişine ve bu
simgenin ilk ortaya çıkma nedenlerine
götürmektedir.
Fallus görünümü hemen hemen
dünyadaki bütün kadim toplumlarda
görülmektedir. Bu görüntü her toplum için ufak farklılıklarla benzer
durumu ifade etmektedir. Fallus görünümünün Türklerde varlığı da bilinmektedir. Servet Somuncuoğlu’nun
Moğolistan’da çektiği fotoğraflarda
taşlar üstüne işlenmiş vaziyette bulunan falluslu erkekler görülmektedir.
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Fotoğraf 5: Moğolistan’da falluslu bir insan
görünümü.

Aynı şekilde Anadolu’daki yerleşimlerde çeşitli taşların üzerinde de
benzer simgeli çizimler görülmüştür.

Fotoğraf 6: Gökbük Köyü Kanyonunda görülen falluslu insan figürü.

Ancak konu tiyatro ve oyun olduğunda fallus simgeciliğinin en belirgin
özellikleri Yunan anlatılarında ortaya
çıkar. Özellikle komedyanın doğuşu ve
işlenişi ile ilgili olan durumlarda ve
halkın bu oyunları benimseyerek hayatlarının çeşitli dönemlerinde kullanması işi ilk olarak Yunan törenlerinde
ve arkasından Batıda düzenlenen karnavallarda görülmektedir. Bu yüzden
de kaynaklar incelenerek ve irdelenerek bugüne kadar gelen fallus simgesinin amaçları, işlevleri, kullanım biçimleri daha net şekilde anlaşılabilir.
http://www.millifolklor.com

Komedinin doğuşuyla ilgili ilk
bilgileri Aristotales bir karşılaştırma
yaparak aktarmaktadır. Ona göre tragedaya dithyrambos korosundan, komedya ise phallos şarkılarından doğmuştur (Aristotales 2006: 19). Burada
ismi geçen phallos şarkıları da aslında
tam konuyla alakalı olan fallusun ilk
görünümlerinden biridir. Bahsi geçen
şarkılar özellikle hasat mevsiminde
düzenlenen bir şenlik olan Dionysos
şenliklerine kadar dayanır. Dionysos
ile ilgili anlatılan ve bilinen üç adet
şenlik vardır. Birincisi Anthesterion
(11 Şubat) yani bahar bayramı, Gamelion (Ocak) ayında olan Lenaia ve
Elephebolion (Mart) ayındaki Büyük
Dionisia’dır (And 1962: 21). İsmi geçen bu şenliklerin içerisinde fallusun
en net görünümü Ocak ayındaki şenlikten önce düzenlenen kır Dionisiası’ndadır. Aralık ayında düzenlenen
bu şenlikte, phalloi, erkeklik aygıtı bir
geçit alayında geçirilir, şakalar, oyunlarla güz tohum ekiminin bolluğu sağlanırdı, bir de lapa sunulurdu. Ayrıca
Phallik türküler okunurdu (And 1962:
21). Bunun dışında genel manasıyla
bu Dionisos şenliklerinin içeriğine bakıldığında da büyük bir rahatlama ve
kendinden geçme görülür. Dionysos
bayramlarında halk bol bol şarap içtikten sonra acayip kılıklarla sokaklarda
dolaşır hatta flüt çalan bir adamın arkasından alay hâlinde açık saçık türküler söyleyerek kaba ve müstehcen
hareketlerle çılgınca oynayarak yol
boyu sataşarak kentin ileri gelenlerini
alaya alarak yürürdü. Ayrıca sepetler
içinde Dionysos’a adanacak kurbanlar
taşınır ve üremeyi bolluğu simgeleyen
heykel büyüklüğünde bir phallus geçit
töreninde yer alırdı (Taştan 2014: 29).
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Görüldüğü üzere komedinin doğuşunda yer alan türkülerin kaynaklarına
bakıldığında bir şenlik ve bu şenlik
içindeki cinsel simgecilik açıkça ortaya çıkmaktadır. Elbette ki bu simgeleme bir yandan toplumun yararına
olan bolluk, bereket gibi dünyevi bir
yapıyı ortaya çıkarmak için yapılsa da
bir yandan da özellikle insanların psikolojik olarak rahatlamasını sağlayan
bir boşalma durumunu da beraberinde
getirir. Bununla beraber özellikle şenliklerdeki soylu ve zengin kesimle alay
etme işi de insanlara bir eşitlenme
duygusu katmaktadır. Elbette ki bu
şekilde bir dalga geçme şenlik zamanı
gibi belli bir süreçle kısıtlanmıştır ve
böylece halkın arasında yer alan sınıfsal çatışmanın da azaltılması sağlanmaktadır.
Bahsi geçen bu alaylı tavır, zamanla çeşitli karnaval ve şenliklerde
de kendini göstermeye devam etmiş
ve Batının kendi içinde varlığını sürdürmüştür. Bu konu ile ilgili bir örnek
şöyledir: 1583’te Paris’te III. Henri ve
maiyeti maskelerle sokaklara çıkıp
evden eve gidip binlerce küstahlık ve
terbiyesizlik yaptılar (Burke 1996: 41).
Aynı şekilde bu tersine dönme durumu
halk için de geçerliydi yani orijinalinin
devamı gözlenmekteydi. Karnavalda
gerçek ve simgesel üç ana tema vardı:
Yiyecek, cinsellik ve şiddet… Karnaval sadece bir cinsellik festivali değil
aynı zamanda bir saldırganlık, yıkıp
dökme yok etme ve kutsal şeylere saldırma festivaliydi. Aslında cinselliğin
yemeyi ve şiddeti birleştiren bir orta
nokta olduğu düşünülebilir. Şiddet,
cinsellik gibi, az çok bir tören hâlinde
yüceltilmişti. Sözlü saldırlar bu dönemde tamamen serbestti, maskeliler
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bireylere onları kırıcı sözler söyleyebilir ve otoriteleri eleştirirlerdi (Burke
1996: 212). Buradan hareketle sistematik bir şekilde ortaya çıkan bahar
bayramı düzeni ve burada söylenen
şarkılar sonucunda oluştuğu düşünülen komedyanın varlığını Batı toplumlarında uzun yıllar koruduğu söylenebilir. Elbette toplumsal ilişkiler, çeşitli
savaşlar, alışveriş, göç gibi nedenlerle
bu kültürel ögeler pek çok topluma da
yayılmıştır. İşte komedinin başlangıcından beri var olan fallus simgesi de
eğlence, komiklik, aykırılık ve bereket
gibi pek çok anlamı içerisinde barındırmaktadır.
Buraya kadar bahsi geçen komedyanın doğuşunda bir simge olarak karşılaşılan fallus neden bereketi
simgelemektedir? Nereden gelmiş ve
törenlerde bir gösterge olarak nasıl kullanılmaya başlamıştır? Neden
daha sonralarında da çeşitli festival,
şenlik, karnaval, tapınma ya da oyunlarda izine rastlanmaktadır? Bütün
bunların cevabı da aslına bakılırsa
yine Dionysos’la bağdaştırılabilir.
Fallus’un asıl sahibi ve ilk görünümü yine bir Yunan tanrısına dayanır.
Bu tanrının adı Priapos’tur. Priapos,
hayvan bitki ve insanlar için bereket
ve bolluk getiren insanları kötülüklerden koruyan bir tanrıdır. Hemen
hemen bütün kaynaklar Tanrı’nın
Hellespontus’un Asya yakasından
geldiğini belirtirler. Özellikle Lampsakos Priapos’un doğum yeri olmakla
övünmüştür (Boyana 2004: 31). Burada adı geçen Hellespontus Çanakkale
Boğazı’nın Lampsakos ise Lapseki’nin
eski Yunan’daki isimleridir. Bu yönüyle coğrafik olarak da Balıkesir’e
yakın bir kültür alanından söz etmek
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mümkündür. Aynı zamanda Priapos,
Dionysos ve Aphrodite’nin oğlu olarak
geçmektedir. Bazı yazarlar ya sadece
babası Dionysos’u ya da sadece annesi Aphrodite’yi söz konusu ederler.
Priapos heykellerde genellikle her iki
eliyle veya bir eliyle elbisesini ya da
kürkünü yukarıya doğru kaldırmakta,
öyle ki phallosu görünmekte ve bir sepet ile meyveleri taşır vaziyette tasvir
edilmiştir. Priapos sık sık üreme gücü
vurgulanmak maksadıyla geriye dayanmış bir durumda tasvir edilmiştir
(Boyana 2004: 34).
Fallusla ilgili bu bilgilerin oyun
içerisindeki durumunu daha sonra
incelemek şartıyla bir diğer gösterge
olan çiftleşme ve bu bağlamda bereket işlevinin durumunu göstermekte
fayda vardır. Seyirlik oyunların genel
yapısına bakıldığında çoğunlukla iki
ana temanın olduğu görülür. Birincisi
eski tapınmaların tekrarı olarak ortaya çıkan ve zamanla unutulan bereket, bolluk, çoğalma, diğeri ise kesinlikle halkın rahatlamasını sağlamak
maksadıyla eğlencedir. Anadolu’daki
seyirlik oyunlarda ürünün bereketli,
hayvanların dölünün bol olması, doğanın canlanması gibi nedenlerle değişik
tanrılar adına düzenlenen törenlerden
kaynak alır. Kız kaçırma, çiftleşme,
üreme, çoğalma, ölüp dirilme, kutlama toplu dans ve yemek gibi ögeler
üzerine kurulu olması zaten bunun bir
göstergesidir (Ünlü 2006: 65). Bu bakımdan özünde bereket bulunan oyunlarda kimi zaman açık şekilde kimi
zaman da gizli şekilde bu bereketin
sağlanması için çeşitli uygulamalar
yapılmaktadır. Bu görüntülerden en
net olanı aslında direkt olarak çiftleşme gösterimidir.
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Köy seyirlik oyunlarında motif
olarak kullanılan bir başka öge de bolluk bereketi ve üremeyi simgeleyen
çiftleşme ve müstehcenliktir. Güncel
oyunlarda toplumsal ve cinsel baskıya
karşı hicvedici bir motif olarak kullanılan çiftleşme, sevişme ve phallos aslında doğanın bir parçası olan insanın
üreme çoğalma itkisini de simgeler
(Tekerek 2008 123). Seyirlik oyunların
temelinde yatan çoğalma ve bereket
sembolleri zamanla sadece ürünün
değil insanların da çoğalması şeklinde
algılanarak güncel yapıda oyunların
içerisine geçmiştir. Bu yönden bakıldığında hayatın bir gerçeği olan üreme
oyunların içerisinde bereketin simgesi, ailenin gelecek nesillere aktarılması, toplumun sağlıklı bireylere sahip
olarak daha da büyümesi yolunda bir
gerçeklik olarak yer bulmuştur. Ancak
elbette bu tarz bir cinsellik görüntüsü
genel olarak kapalı alanlarda oynanan
oyunlarda gösterilerek bir nevi mahremiyet konusu da güvence altına alınmıştır.
Genel olarak seyirlik oyunların
içinde görülen bu iki önemli ve genellikle birlikte sergilenen simgenin
özelliklerinden ve geçmişinden sonra
incelenecek oyundaki görünümleri
üzerinden işlevleri açıklamak yerinde olacaktır. Hibibim oyununda fallus
simgesini sağlamak için kullanılan
malzeme bir oklavadır. Genel olarak
seyirlik oyunlarda oyun için gerekli
olan dekor, araç, malzeme köyde rahat şekilde bulunabilecek ürünlerden
seçilir. Oklava da her evde olması ve
şekilsel olarak bir benzerlik sağlaması
nedeniyle bu oyun için fallusu simgeleme görevi görür. Bu oklavanın ucuna
da bir soğan bağlanır ki soğanın işle-
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vi oyunda bir ceza mekanizmasıdır.
Oyun daha öncede bahsedildiği gibi
oyunculara iki seçenek sunar. Bu seçeneklerden biri Hibibim’in gönlünü hoş
etmekken bir diğeri de gözüne sürmektir. Burada soğan göze sürülerek kişinin seçimi karşısında cezalandırılmasını sağlar. Soğanın ucunun kesilerek
özellikle sulandırılması ve yakıcılığının arttırılması da cezanın daha güçlü
olarak uygulanması şeklinde değerlendirilebilir. Fallus aslında tek başına
üç işlevi birden görmektedir. Eğitim,
eğlence ve bereket. Eğitim ve bereket
gizil işlevler olmakla birlikte eğlence
başat işlev olarak oyunu sonuca ulaştırır. Eğlence işlevi, oyunun içindeki en
net görüntüdür. Oyuncunun bacakları
arasına bağlanmış olan bu oklava ve
soğan uyumsuz bir görüntü sergilediği
için ve oyuncunun hareket kabiliyetini
bir nebze de olsa kısıtladığı için izleyenler tarafından komik bir algı olarak karşılanır. Eğlence işlevinin karşılanmasını sağlayan temel unsur da
gülmedir. Genel manasıyla insanların
eğlendiğini belli etme yöntemlerinin
başında gelen gülme eylemi, belli bazı
kuramlar çerçevesinde incelenmeye
çalışılmıştır. Bu kuramlar: Üstünlük
Kuramı, Uyumsuzluk/Aykırılık Kuramı, Psikoanalitik/ Rahatlama Kuramı
olarak adlandırılmıştır3 (Eker 2003:
73). Bu oyunda da eğlenceyi sağlayan
gülmenin ortaya çıkmasına yardımcı
olan unsurlar bu kuramlar etrafında
değerlendirilebilir. İzleyicilerin sırası
gelen kişinin durumuna düşmediğini
düşünmesi nedeniyle belli bir üstünlük algılaması onlarda gülme isteği
uyandırabilir. Bu üstünlükten hareketle de diğer kişinin görünüşüne,
hareketlerine, başına gelenlere gülme
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ile karşılık verebilir. Hibibim taşıyıcısı
kişinin normal bir insan görünümünden farklı olarak bacaklarının arasında başka bir unsur taşıması insanların beklentilerinin dışında bir durum
oluşturur ve bu uyumsuz görüntü kişilerde gülme/eğlenme yapısının ortaya çıkmasını sağlar. Toplumsal yapı
nedeniyle kişiler üzerinde oluşan temel baskıların yanında cinsellik başlı
başına tabu olarak değerlendirilen bir
konudur. Bu da insanların normal yaşantısında bile ayrıca bir baskı oluşturacağından insanlarda gerilim ortaya
çıkmaya başlar. Hele ki geleneksel
yapıların baskın olduğu daha küçük
yerleşim yerlerinde bu baskı bir kat
daha fazladır. Oyun içinde tabu sayılan cinsellik konusunun rahat bir şekilde gösterilmesi ve bunun bir mizah
unsuru gibi kullanılması ise tam tersi
bir etki yaratarak kişilerin rahatlamasına ve o baskıdan kurtulmasına
katkı sağladığından gülme ile birlikte eğlenme durumu da ortaya çıkar.
Oyun eğlence açısından gerekli birçok
yapıyı karşılamakta ve kişilerin hoş
vakit geçirmesi için gerekli etkiyi yaratmaktadır. Bu bakımdan eğlenme/
eğlendirme/hoşça vakit geçirme işlevi
yerine getirilmiş olur.
Bereket işlevi genel olarak köy
seyirlik oyunlarında hayvancılık ya
da tarım kökenli yerleşimlerde daha
verimli sonuçlar elde etmek amacıyla
oynanan ya da sergilenen bir dizi ritüel yapıya dayanmaktadır. Bu ritüel
yapısının oluşmasında temel unsur kişilerin doğa ile olan mücadelesi ve bu
mücadeleyi kazanma ya da en azından
kendi lehine çevirebilme arzusudur.
Yılın değişmeyeceği ve doğal olarak
mevsimlerin oluşmayacağı, dünyanın
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yeniden yeşermeyeceği, verimliliğinbolluğun geri gelmeyeceği endişesi,
insanları bu tür ritüelistik temsillere yöneltmiştir (Özdemir 2003: 14).
Bütün bu endişeler etrafında zamanında belli bir dinî inanç yahut uygulama olarak bilinen şeyler çeşitli
nedenlerle etkisini kaybetmiş ve daha
seyreltilmiş hâliyle kendisine bu tarz
dramatik temsillerde yer bulmuştur.
Özellikle bereket ile ilgili oyunların
temelinde bir çatışma söz konusudur.
Eski-Yeni, Ölüp-Dirilme, Ak-Kara gibi
karşıt güçlerin mücadelesi cereyan
eden bu durumlar simgeleştirilerek
kişileştirilir. Bu çatışma sonucunda
da eski kovulur, yeni karşılanır ve bolluk berekete getirmesi adına kutsanır
(Tekerek 2008: 119). Bu tarz bereket
sembolü olan oyunların daha büyük
çaplı olanlarında bir ön hazırlık yapıldığı da gözlemlenir. Özellikle belli bir
takvime bağlı olan bu tarz oyunlar için
özel kıyafetler, maskeler, aksesuarlar
kullanılabilir. Türkiye genelinde de
Balıkesir ili etrafında da buna benzer
oyunları görmek mümkündür.4 İncelenen Hibibim oyununda net bir şekilde
çatışma yapısını sağlayacak ikili unsur göze çarpmasa da simgesel olarak
bir üreme organının varlığı akıllara
bolluk/bereket düşüncesini getirir.
Yine oyun için mevsimlik bir zaman
beklenmediği için diğer bereket sembolü oyunlar gibi detaylı bir aksesuar
ya da hazırlık aşaması yoktur. O anda
evde bulunan birkaç eşya oyunun kurulumu için yeterli görülür.
Bütün bunlara rağmen köylünün
bilincinde böyle bir durum günümüz
koşullarında olmadığı hâlde geçmişle olan bağlantısından ötürü fallusu
bir bereket sembolü olarak, oyunu da
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bolluk bereket hatırlatıcısı bir oyun
olarak saymak yerinde olacaktır. Bilinçli olarak bu simgenin taşındığı zamanlardaki bolluk isteme ve bolluğun
göstergesi olarak düşünülen fallus, ister istemez köy odasındaki oyunda da
köylünün yaptığı toplantı için bir alt
metin ya da gizli öge olarak bolluğun
beklentisi şeklinde yorumlanabilir.
Fallusun neden bereketle özdeşleştirildiği yukarıda da değinildiği gibi bu
yapı bir dönem anlatılarında tanrı olarak nitelendirilen kişilerin özelliklerini taşımaktadır. Dramatik olarak bir
canlandırma yoluyla köylüler bilinçli
ya da bilinçsiz bu tanrının kalıntıları
olan bir anlayışı bugün ortaya koymaktadır. Burada belirtilmelidir ki
bu toplantılar yemekli yapılır ve bu
yemekten sadece ev sahibi sorumlu
değildir. Yemeğin hazırlanması bütün
oyuncuları ve ailelerini bağlayan bir
unsurdur. İşte burada da elde edilen
ürünlerin bir şekilde toplumu beslemesi ve oyun yapılan evin daha da
bereketlenmesi için dualar edilir. Dua
etmek sözel olarak bu bereket isteminin göstergesiyken fallus simgesel görünümüdür. Köylülerin kendi söylemlerine göre de Söpet’in yapıldığı eve
bereket ve bolluk gelir. Fallusun bir
diğer işlevi olarak sayılabilecek eğitim
işlevi ise cinsel birleşme görünümüyle
beraber ortaya çıkmaktadır.
Cinsellik, toplumda hâlen rahat
bir şekilde dile getirilemeyen ya da
gösterilmeyen bir yapı olarak yer almakta iken bu tarz kutlama, şenlik ve
oyunlarda daha rahat bir şekilde görünür olması bu etkinliklerin kendi içindeki serbestliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle de oyunlarda cinsel
birleşme ve simgesel yapıları görmek
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çok doğaldır. Hibibim oyununda da
aynı şekilde cinsel birleşme görüntüsü
sergilenir. Ancak bu gösterim yüzeysel
olarak geçilir, detaylı şekilde cinsel
birleşmenin nasıl yapıldığı açıklanmaz
veya gösterilmez. Buna rağmen oyun
içinde bir eğitim işlevinin var olduğunu düşündüren ilk neden, yıllardır bu
oyunu oynayan ve artık oyunun yaşlıları arasında sayılabilecek kişilerden
bu oyunun temelde topluluktaki gençlerin cinsel eğitimine katkı sağlamak
olduğunu dile getirmeleridir (KK 1,
KK 2). Bu durumun detaylı bir şekilde
açıklanması istendiğinde topluluktaki kişiler, oyundaki asıl amacın Söpet
toplantısına yeni katılmış olan ergenlerin, gençlerin cinsellik konusunda
üstünkörü de olsa bir görgü sahibi olması istenmesi şeklinde açıklamalar
yapılmıştır.
Kapalı toplumlarda yer alan bazı
unsurlar detaylı şekilde olmasa da kişilerin bir şeyler öğrenmesi için ya da
eğitilmeleri için önem teşkil ederler.
Burada görülen cinsel birleşim yapısı
da toplantılara katılan genç nesil için
basit bir örnek, güldürü ile birlikte
verilen bir ders niteliğinde değerlendirilebilir. Malum eski zamanlarda
bu kadar hızlı teknolojik gelişmelerin
olmaması, toplumsal yapının daha
sert çizgilerle birbirinden ayrılması
ve aile içindeki katı ilişkiler nedeniyle
cinselliğin bireyler arasında rahatça
konuşulmadığ bilinmektedir. Özellikle de şehirden uzak kırsal kesimde bu
konuları konuşmak ayıp hatta günah
sayılarak bir şekilde gençlerin cinselliği öğrenmesi evlilik zamanına kadar
ertelenirdi. İşte burada canlandırılan
cinsel ilişki aslında oturup yıllarca konuşamamış olan baba oğul ikilisinin
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yapması gereken şeyi görsel olarak
gerçekleştirmektedir. Bu sayede gençler neyi nasıl yapacakları konusunda
bir fikir sahibi olurlar. Belirtmekte
fayda var ki oyunun bu tarz bir eğitim
işlevinin olduğu söylense de burada
dikkat edilecek bir başka unsur da
baskının sonucunda ortaya çıkan ayıplanma duygusundan bağımsız şekilde
toplumdaki bireylerin bazı şeyleri bu
tarz ortamlarda rahat şekilde gösterebilme imkânı bulabilmesidir.
Yıllardan beri bastırılan duyguların bu tarz bir ortamda ortaya çıkarılması eğitimin dışında bir işlevin
varlığının da göstergesidir. Toplumsal
olarak tabu sayılan bazı davranışların ya da konuların açık şekilde gösterilmesiyle sosyal bir özgürlük alanı
sunan bu oyun, bireylerin kendilerini
ifade etme becerilerini de geliştirmeye yarar. Bu nedenle sadece eğitim
odaklı bir durum söz konusu değildir.
Eğitim sadece görünen ya da görünmeyen işlevlerden bir tanesi olarak
değerlendirilir. Oyun bugünün şartlarında bu eğitim işlevini yerine getiriyormuş gibi görünmese de ya da böyle
bir oyunla bu ihtiyacın karşılanmasına gerek yokmuş gibi gelse de oyunun
geçmişi üzerinden yapılan bir yorumlamada bu işlev bireylerin zihninde
net olarak görülmektedir. Aynı şekilde
eğitim işlevinin gösteriminin yanında
hem bir bereket simgeciliği hem de
eğlence bu cinsel birleşimin gösterimi
sırasında ortaya çıkmaktadır. Üreme,
çoğalma ve dünyada soyun devamlılığı özellikle de sağlılıklı soyun devamı
hem insanlar hem hayvanlar hem de
bitkiler için önemli bir olgudur. Cinsel
birleşme simgeciliği bu yönden bereket timsali olarak değerlendirilebili-
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ecği gibi iki erkek arasında geçen bu
çiftleşme görüntüsü, komik bir durum
ortaya çıkarmakta bu sayede eğlenme,
rahatlama, toplumın baskılarından
kurtulma gibi unsurları da beraberinde getirmektedir.
Sonuç
İncelenen seyirlik oyunun, oynanış biçimi ve iç yapısı bakımından bir
oyundan daha fazlası olduğu farklı bakış açılarıyla yorumlanması gerektiği
ortaya çıkmıştır. Folklor ürünlerinin
işlevleri açısından bir değerlendirmeye tabi tuttulduğunda eğlence, kültür
aktarımı, eğitim öğretim ve sosyal baskılardan kurtulma olarak tanımlanan
işlevlerden herbirinin çeşitli şekillerde
oyun içerisinde yer aldığı söylenebilir.
Oyun genel manasıyla köy seyirlik
oyunlarının yapısında bulunan eğlenme ve hoş zaman geçirme işlevini yerine getirir. Geleneksel toplantı olan
Söpet’in devamlılığını sağlaması ile
birlikte kültür aktarımı gerçekleşir
ve genç kuşakların da usta çırak ilişkisiyle bu toplantılara dâhil edilmesi
sağlanır. Oyun içindeki fallus simgeciliği hem geçmiş dönemlere hem de
tabu sayılan cinselliğe bir gönderme
olarak düşünüldüğünde, topluluktaki
gençlerin bu durumu üstünkörü de
olsa öğrenmeleri sağlanarak eğitim işlevi de yerine getirilmiş olur. Yine oyunun içinde yer alan fallusun erkekler
arasındaki bir toplantıda sergilenmesi
de, gizli anlamlar ve toplumsal yapıyla birlikte düşünüldüğünde, son işlev
olan toplumsal baskılardan kurtulma yapısının varlığının kanıtıdır. Bu
bağlamda oyun sadece basit bir seyirlik oyundan çok içinde pek çok farklı
unsuru barındırması nedeniyle geleneksel tiyatronun çeşitliliğini görmek
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açısından iyi bir örnektir. Elbetteki
oyunun iç yapısında yer alan durumlar önemlidir ancak köylünün bunu
neden oynadığı daha da önemli bir etkendir ve köylünün oynama nedenleri
kendi söylemlerinde olduğu gibi eğlence, eğitim ve gelenektir.
Anadolu’nun pekçok bölgesinde,
bu ve buna benzer oyunlarla karşılaşmak mümkündür. Bu oyunların kimisi açık alanlarda oynanırken kimisi de
burada olduğu gibi kapalı mekânlarda
hatta daha da mahremiyet içeren bir
özenle devam ettirilse de bu topraklarda yıllardır devam eden kültürel
gelişmelerin bugüne yansımış hâlleri
olarak kendilerini gösterirler. Pek çok
toplumun ve pek çok kültürün yaşam
alanı olan Anadolu bu kültürlerin hepsinin birleşimi olarak bu tarz gösterimlerle kültürün farklı yönlerini ortaya çıkarmaktadır. Hibibim oyunu da
Batı Anadolu bölgesinde yer alan bir
kasabada oynanmasına rağmen genel
olarak Türk kültürü ve Anadolu kültürünün izlerini içerisinde taşımaktadır.
NOTLAR
1 Köy seyirlik oyunlarının çeşitli tanımları
için bkz.: Ahmet Kutsi Tecer, Köylü Temsilleri (1940), Süleyman Kazmaz, Köy Tiyatrosu (1950), Nurhan Karadağ, Köy Seyirlik
Oyunları (1978), Metin And, Geleneksel
Türk Tiyatrosu Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri (1985), Şükrü Elçin, Anadolu Köy
Orta Oyunları (1991), Erman Artun, Cemal
Ritüeli ve Balkanlardaki Varyantları (1993),
Dilaver Düzgün, Erzurum Köy Seyirlik
Oyunları (1999), Nurhan Tekerek, Köy Seyirlik Oyunları (2008).
2 Daha detaylı bilgi için bkz. Metin Ekici, Somut Olmayan Kültürel Miras: Barana Dursunbey, Balıkesir (2011).
3 Bu kuramların detayları ve işleyişleriyle
ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. Gülin
Öğüt Eker, Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi
(2003) C.3 s.73-76.
4 Bu tarz daha büyük hazırlık gerektiren bolluk ve bereket sembolü oyunların neler oldu-
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ğunu görmek için bkz. Aslıhan Ünlü, Türk
Tiyatrosunun Antropolojisi (2006), s.60-73;
Sinan Gönen, Geleneksel Konya Köy Seyirlik Oyunları (2011), s.88; Uğur Durmaz,
Balıkesir Köy Seyirlik Oyunları Üzerine Bir
İnceleme (2015), s.53-62.
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