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l'. Giriş
Tiyatro bir halkın gelenek, görenek, âdet
lerle birlikle duygusunu yansıtan bir sanat
tır. Fakat dünyadaki batılılaşma hareketiyle
birlikte ıpilletlcrin özel tiyatroları yok olmaya
veya unutulm aya başlamıştır. Bu nedenle ti
yatro deyince batılılar tarafından geliştirilen
şekil,yani Eski Yunan dramı aklımıza gelir.
Eskiden beri geleneklerimize göre devam edi
len bize özgü tiyatrolarım ız ise, "geleneksel
tiyatro" olarak ayrılmıştır. Ancak bu gelenek
sel tiyatro çok az kişi tarafından devam etti
rilm ektedir ve devlet tarafından korunma
tedbiri alınmadığı takdirde, geleceği tehlike
dedir. Batılılaşma ne kadar kaçınılmaz olsa
da gelenekler ve sanatlar korunarak olmalı
dır..
Bu nedenle bir Türkdlog olarak T ürki
ye’ye özgü bir sanat olan özellikle halkın ya
şamını yansıtan geleneksel Türk tiyatrosunu
incelemek istedim. Ayrıca Orta Asya kökenli
olan iki ülke, Türkiye ve Kore'nin diğer alan
da gördüğümüz gibi tiyatroda da benzerlikler
içinde olacağını düşündüm ve bu çalışmayla
ortak noktayı bulmayı çalıştım.
Bü çalışmada, halk tiyatrosu geleneğinde
en çok benzerlik bulunan ortaoyunu ile Kore
maske oyununu mukayese ettim. Mukayese
ederken de birinci bölümde Kore maBke oyu
nunun ne olduğunu tanıtm ak amacıyla kısa
ca anlattım , am a amacım Kore maske oyunu
hakkında genel bilgi vermek olduğu için de
taylarına ve türlerine girm ekten kaçındım,
ikinci bölümde ise, Kore m aske oyunu ile
Türk ortaoyununun benzerlikleri ve ortak
noktalarını bulmaya çalıştım. Ortaoyunu her
kesçe bilindiğinden tekrar anlatm kya gerek,
duymadım.
■
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îeter Kore maske oyunu olsun, ister T ür
kiye ortaoyunu olsun Eski Yunan tiyatrosu
nun dram anlayışıyla baktığımız zaman ti
yatro olarak belki eksl\c olabilir. Ama tiyatro
bir yandan dram, öte yandan oyunculuk gibi
seyirlik yönleriyle önemlidir. Ayrıca dram ya
nının yokluğu karşısında oyunculuk gibi se
yirlik yanm a döndüğümüz zaman geleneksel
Türk tiyatrosu ve Kore geleneksel tiyatrosu
başlığı altında inceleyeceğimiz bu yüzün öz
gün tjyatro niteliği gösterdiğini görmemiz
mümkündür.
2. KORE MASKE OYUNU
Kore'deki maske ve maske oyununün baş
langıcını tarih öncesine k adar götürmemiz
m üm kündür. Ancak onunla ilgili ilk yazılı
kaynak olarak 9. yüzyılda yazılan ’Samgukaagi' bulunm aktadır. M aske oyunu, bir veya
birkaç kişinin maskeyle yüzünü veya başının
tamam ını kapadıktan sonra oyundaki şahsı
canlandırdığı bir oyundur. Burada canlandırı
lan şahıslar insan, hayvan veya ilahi varlık
lar olabilir.

2.1.
Kore maske oyunu neden başladı ve
nasıl gelişti?
Kore m aske oyununun neden başladığı
sorusuna kesin bir yanıt henüz bulunjnuş de
ğildir. Çiftçilerin h asat bereketi dilemek için
mi yoksa bir eğlence olsun diye mi oynandığı
hakkında kesin bir k arar vermek zordur. Bel
ki de iki amaç için oynanmıştır. Tarih boyun
ca maske oyunu şeklini değiştirerek 17. yüz
yılda şu andaki 'SANDEDOGAMDIK'ın son
dram şeklini bulmuştur.
Maske oyunların bazıları, mahalle GUT’u
olarak oynanmıştır. Ve bunlar her yılbaşında
oynandığı için tören niteliğini taşım ıştır. Bu-
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■na karcın GÜT'tun farklı bir şekilde gelişen
SANDEPOf ;,\MGIK türü ise, onlardan daha
gelışmî* lyr şehir boyutundaki bir oyundur.
Sandedogamgık adı ise, Yi H anedanı zama- ,
nm da sarayın kötü cinleri kovmak amacıyla
yapılan törenleri düzenleyen bir devlet kurum unun himayesinde Sande adili sahnede oy
nandığı için verilmiştir. Ançak 1634 yılında
SANDEGIKın resmi devlet,töreni şeklide oy
nanm ası yasaklanm ıştır. Bu yüzden devlete,
bağlı çalışan oyuncular, dağıtılıp halkm yar
dımıyla yaşam ını sürdürm üşlerdir. Aynı za
m anda SANDEGIK'ıri halkın eğlencesi olarak
yerleşip bir halk oyunu niteliğini taşımaya
başlamıştır.
2.2. Kore maske oyünu naBil oynanıyor?
OYNAMA ZAMANI VE SÜRE: Günümü
ze kadar devam etmekte olan maske oyunla
rının oynandığı zaman bölgelere göre farklı
dır. Fakat genellikle ay takvimine göre 8 Ni
san, -5 Mayıs Dano ve 15 Ağustos £usok bay
ram larında bir bayram eğlencesi olarak oy
nanm ıştır. Diğer günlerde ise, devletin kutla
ma günlerinde veya yağmurun yağmasını di
leyen bir törende oynanmıştır. Oyunun süresi
ise, sınır olmadığı için çoğu, akşam ateş yaka
rak başladığında ertesi gün sabaha kadar
sürm üştür. Ancak duruma göre bazen üç ve
ya dört saat olarak kısaltılmıştır. Bu, maske
oyununun sözlü metinle aktarıldığı için sabit
leşmiş belli bir kalıp olmamasından kaynak
lanır ve dans dâ aynıdır.
SAHNE: Goreo ve Yi Hanedanı zamanın
da maske oyunu, Sande adlı bir geçici sahne
de oynanmıştır. Halk oyunu olarak ise düz
bir yer veya dağ eteğinde oynanmıştır. Sol ta
rafta perde, sağ tarafta çalgı, ortasında sah
ne, sahnenin'alt veya üst kısmında ise, seyir
ciler oturup oyunu izlemiştir. Işık olarak ateş
veya yağ lambası kıllanılmıştır. Perde deni
len yer ise; oyuncuların maske ve kıyafetini
değiştirdiği yer olarak kullanılmıştır. Beyaz
kum aşla kapatılıp sahne tarafında iki tane
kapısı vardı, oyuncular bu kapıdan sahneye
girip çıkabilmiştir.
'
DÎALOG-ŞARKI: M aske oyununun oy
nanm a şeklinde müzik eşliğiyle dans esastır.
Aslında iki parçadan oluşm uştur: Dans ve
ynrkı kısmı ile diyalogları içine alpn tiyatro
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kısmıdır: Maske oyununda canlandırılan şa
hısların bazılarının diyalogları yoktur. Diğer
leri ise, hem dialoglarla hem de dans ve hare
ketlerle oynarlar. Eskiden sadece erkekler
maske takarak oynadığına göre kadınların dialoglan olmadığı tahmin edilmektedir. Dialoglara baktığımız zaman özelliklerinin de
bölgelere göre farklı olduğu anlaşılır: örneğin
Bongsan maske dansının diyaloglarında na
zım şeklinde ısrar etmesine karşın Yangjubeolsandenoli ise günlük konuşma şeklini kul
lanmaktadır.
EŞLİK ALETLERİ (Çalgılar): Maske oyu
nunun eşlik aleti olarak Piri iki tane, Haegım
bir tane, bir taegım, Jangu bir tane ve davul
bir tane kullanılır.
2.3. Köre maske oyununun teması
Kore maske oyunu, tema olarak genellikle
günahkâr rahip, iflas eden soylu ve halkın ya
şamını ele almıştır, özetle şöyledir: Bir, kötü
ruhları kovmak için yapılan resmi tören ve
Gût. İki, günahkâr rahibe karşı hiciv. Üç,
soyluya karşı hakaret. Dört, erkek ve kadın
ların çatışm alan. Beş, halkın gerçek hayatı
ve kederi. Bu temalar, maske oyununun o za
mandaki idari sınıfların gösterici ahlak değe
rini eleştirdiği halk oyunu olduğunu göster
mektedir. Dünyanın her ülkesinde halk oyu
nunun ortak olarak ele aldığı hiciv, latife, mi
zah ünşuru taşımaktadır.
2.4. Kore maske oyununun oyuncuları
, Yi H anedanının sonuna kadar oyuncular
meslek olarak bunu oynamışlardı. Seul çevre
sinde birlikte oturm uşlar ve Ülkenin her yeri
ni dolaşarak oynamışlar. F ak at günümüze
kadar devam etmekte olan masice oyunu ise,
bazen çiftçilikle uğraşıp bazen sanatla ilgile
nen amatör oyuncular tarafından aktarılm ış
tır. Huanhedo adlı bölgede ise, tüccarlar da
katılm ıştır. Oyuncuların hepsi erkek idiler.
Ancak kadınların maske oyununa katılm aları
20. yüzyılın başlangıcından itibarendir,
2.6. Kore maske oyununun maskesi
Maske oyunu, oyuncuların maskeleriyle
dram atik şahısları canlandırdıkları için m as
ke m utlaka gereken bir unsurdur. Maskeler
de bölgeye göre farklı 12 tü r vardır ve bu türe
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X
göre değişik yüz ifadeli m askeler kullanılır.
Maskeler genellikle ağaç, kağıt ve sukabağıyla yapılır. Maskelerin rengi ise kırmızı, siyah,
mavi, s a n veya kahverengi ve beyâzdır. Bu
renlerin anlam ı ise h alk inancı açısından
açıklanır.

oyunu arasm da tem a bakımından benzerlik
ler bulmamız m üm kündür. İkisi de gerçek
olaylar, çağlarım a olaylanni, görenek, gele
nek ve törelerini, günlük yaşayışın, çeşitli
eğilimlerini yansıtmaktadır.
Ortaoyunu çok evlilik, m ahallenin huzu
runu kaçıran, nam usuna dokunan, eve erkek
2.6.
Kore maske oyunundaki dansın özel alan kadınlar* m ahalle bas kınlan, huzur ka
çıran zorbalar, beceriksiz doktorlar, becerik
liği
Maske dansı oyunundaki dram atik unsu
siz sokak yazıcılan, .çeşitli u ğ raşlan n sergi
lenmesi, görevini kötüye kullanan görevliler,
ru ve maskenin verdiği yüz ifadelerin canlılı
ğını vurgulam ak rolünü oynar. Aynı zam an
mahalle imamı gibi k onulan işleyip eleştir
da fasıllann sonunda oynanarak fasıllan so
m iştir. Kore m aske oyunu da günahkâr ra 
hiplerin gayri ahlakî h a y a tla n , iflas eden
nuçlandım , estetik ve eğlenceli bir tad kadar.
D anslann şekli oyun ve bölgeye göre değişir,
zenginler, nam uslu soylu kadının gizli aşkı
fakat hareketlerin anlam ı genelde şöyledir:
gibi konulanyla toplumu mizahla eleştirm iş
Bir, savunm a hareketi ve kötü ru h la n kov
tir. B unlann ikisi de halk oyunu olarak ada
mak için, askeri hareketler. îki, h asat bereke
letsizliğe, yukarı toplumsal sınıfa, softalığa,
tin i dileyen tören ve çiftliğin taklidi hareket
ikiyüzlülüğe karşı çıkan halkın mücadelesini
ler. Üç, cinsel ilişkiyi tak lit eden hareketler,
göstermektedir. Aynı zamanda halkm sağdu
Dört, çeşitli hayvan ve insanların hicivli tak
yusunun temsilcisi olarak karşımıza çıkmak
tadır.
'■
lidi. Beş, m ahalle sakinlerinin birleşmeleri
için edilen dans hareketler. M şskelerin inanç
ve doğa taklidi niteliğinden sosyal ve estetik
3.2. Kişileştirme
maskeye değiştiği gibi ,dans da aynı şekilde
İki oyun için de kişilerin dış görünüşleri
önemlidir. Bunun başında giyim kuşam gelir.
değişmiştir. Doğa taklidi, çiftlik, cinsel ilişki,
kötü ru h la n kovmak gibi şamanizm nitelikli
Oyunlarda belli kişiler hep belirli biçimde gi
hareketinden gittikçe mizahı ve halkm sanat
yinirler. Bu kılık, giyim kuşam, kişinin geldi
ği yerin, toplumsal sınıfının Çıktığı yerin yö
anlayışını ele alan estetik hareketlere kadar
gelişmiştir. Maske oyunundaki danslar cansız
resel özelliklerini taşır. Aynca o kişinin alış
kanlıklarını, uğraşını, özelliklerini de belirtir.
maskeleri canlandırarak oyuna estetik değer
katm aktadır.
Kore maske oyunu ise maske ile onun özelli
ğini belirtir.
Günümüzde maske oyunu Avrupa'dan da
Kişilerin belli olaylar karşısında davra
ha çok Asya ülkelerinde kalmış bir oyun çeşi
didir. Çin'de İBe, maske oyunu geleneği tam a
nıştan, tepkileri, tav ırlan da kişilerin özellik
men kesilmiş durumdadır. Ancak Kore ve Ja-.
lerini belirtir. Bu davranışlar kişilerin tip ol
m asına göre önceden koşullanmış, basm aka
ponya'da devam etm ektedir. Japohya'nın
lıplaşın ıştır.
maske oyunu olan Nokaru ve K ökenin pro
fesyonel oyuncular tarafından oynanan sahne
tiyatrosu olmasına karşın Kore maske oyunu
3.3. Sahne yapısı
Ortaoyunu ve m aske oyunu, ikisi de yu
ise, meydan oyunu niteliğinde başlayıp geliş
miştir. Aynı zaman da halk tarafından oyna
varlak, çepeçevre seyircilerle kuşatılm ış bir
alanda oynanır. Ortaoyununun oynadığı yer
nan halk oyunuduı;.
de sandık odası vardır. B urada oyuncuların
3.
TÜRKİYE'DEKİ ORTAOYUNU ÎLEgiyim kuşâm lan bulunur. .Maske oyununda,
KORE'NİN MASKE OYUNU ARASINDAKİ.
sandık odası beyaz kumaşla kurulurdu. Bura
BENZERLİKLER
dan oyuncular oyun yerine girip çıkarlar. Bu
3.1. Tema
nun dışında çalgılann bulunduğu yer ve kapı
Türkiye'deki ortaoyunu ite Kore maske
var. Oyun yeri olan meydan var.
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3.4. Dil ve dialog yapısı
*
,• ,
İki oyunun başlı'ca özelliğinin bir halk
güldürüsü olmasıdır. Güldürücülük ikiye ay ı-1
n lr. Dilin dışında kalan güldürücülük ile di
lin kendisinin güldürücülüğü. Bu oyunlarda
seyircinin gülm esini tersinlem e (ironie) ile
mizah yoluyla ş'ağlamıştır. Bu tersinlem e ile
seyirci fiir üstünlük duygusuna kapılır. Ayn
ca bu oyuklar, toplum u eleştirirken mizahı
kullanırlar.
t
3.5. Diğer özellikler
Kore maske oyunu ve Tük ortaoyunu ikisi
de gerek anlatım araçlan , gerek seyirci ile
oyuncu alışverişi bakımından ’göstermeci ti
yatro* niteliğini taşım ıştır, Aynı zam anda
'açık biçim' üslub’undadır. Açık biçim esnek,
oynak, değişkendir. P arçalar, öğeler yer de
ğiştirebilir, kimi kez sonsuz sayıda olanaklar
verir. Seyirci, dinleyici okuyucu kendisine su
nulan bu çok yönlülük içinde seçimler yapabi
lir, sanki ikinci bir yaratıcı olur. Bu yüzden
bu iki tü r oyunda her şeyden önce seyircileri
nin kimler olduğu ile yakından ilgilidir. Ve
oyunun yeri, zamanı, takvimdeki günün anla
mı gibi çeşitli öğeler, günlük konular oyunun
bütününü etkileyebilir.
Ortaoyununda ve Kore maske oyununda
commedia deH'arte’ye benzediğini söylememiz
mümkün değildir/ O rtaoyunu için bu ilişki
doğrudan doğruya Venedik ve Cenevizliler
yoluyla geldiğini söyleyenler olmuştur. Fakat
Kore maske oyunu için bunlarla ilişki olmadı' ğı söylenilir.
3. SONUÇ
Y ukanda Türk ve Kore halkının oyunlann dan milli oyun diyebildiğimiz iki oyunu in
celedik. Öatı tiyatrosunun dram anlayışından
değil, Doğu tiyatrosu tavır ve üslubuna uy
gun bir şekilde gelişen iki oyunun ortak nok
tasını bulduk. Doğu tiyatrosu’nun ta v n ise,
oyunculuk gibi seyirlik olanaklanyla gelişme
dir. Daha sonra bunlar dünyanın her yerinde
olduğu gibi Batı tiyatrosunun benimsemesiy
le gitgide silinmiş, günümüzde ortadan kalk
mıştır.
.
Ne var ki, doğu ülkeleri kendi gelenekleri
ve sanat anlayıştan koruyamazken Batı, ar
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tık doğuya göllerini dikmiş dunundalar. Batı,
Doğu Tiyatrosunun bütünçül tiyatro anlayışı
na olan yakınlığına güz dikmiştir. Ancak bü
tün bunlan düşündüğümüz zaman bunun ev8ahipliğinin yeri değiştiği aklımıza gelmekte
dir. Dramatik sanatın gelişmesinde ne kadar
batılılaşmanın önemli etken olsa da kendi ge
leneğimizi korumamız gerekir. Aynca Batı ti
yatrocunun sa n at anlayışını sadece ta k lit
şeklinde değil, yeniden yaratm a şeklinde haz
metmemiz gerekir.
Bu çalışma vesilesiyle gittikçe seyirci ta 
rafından unutulm aya yüz tu tan geleneksel tiyatrolanm ızı bir kez olsun hatırlatm ak iste
dim. Aynca aralan n d a benzerlikler bulunan
iki oyunu mukayese etmekle Ko^e ve Türki
ye'nin kültür benzerliğini ortaya koymak iste
dim. Hgr ne kadar ortaoyununda Yakın Doğu
bolluk törenlerinin bir kalıntısı olsa bile, te 
melinde O rta Asya'dan gelen öğeler bulun
maktadır. Y ukanda incelediğimiz iki oyunun
ortak noktalarının nedenini O rta Asya kökenliğinden. bulam asak bile, Doğu T iyatroıû an 
layışını bulmamız mümkündür.
Bu çalışma belki eksik kalm ış olabilir,
am a bir başlangıç' noktası olarak Türkiye ve
Kore arasında bulunan k ü ltü r ve san atın
benzerlikleri bulmaya bir adım atılmıştır.
NOTLAR
1. Koreo ve Yi Hanedanı zamanında çok ge
lişen Kore'nin geleneksel m aske oyunu
nun bir türü.
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