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1923-1950 YILLARI ARASINDA YAZILAN KÖYÜ VE
KÖYLÜYÜ KONU ED‹NEN P‹YESLER

Selçuk ÇIKLA*

ÖÖzzeett

Bugüne kadar edebiyat›m›zda köy hayat›na iliflkin meselelerin
ço¤unlukla roman ve hikâyelere yans›y›fl biçimi ele al›nm›fl, bu konuda
çeflitli makale ve kitaplar yaz›lm›fl, tezler haz›rlanm›flt›r. Buna karfl›l›k
köyü, köylüleri ve köy hayat›n› konu edinen piyesler üzerinde ise he-
men hemen hiç durulmam›flt›r. Oysa Cumhuriyetten sonra, özellikle de
1932’den itibaren ve Atatürk’ün ölümünden sonraki dönemde köy ko-
nusunu iflleyen pek çok piyes yaz›ld›¤› gibi, bunlar›n çok farkl› nitelik-
ler tafl›d›¤› da görülür. ‹flte bu makalede genel olarak 1923-1950 y›llar›
aras›nda köy konusunda yaz›lan piyesler ele al›nm›flt›r.   

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr: Türk edebiyat›nda köy, köy piyesleri, kur-
tulufl savafl› ve köy piyesleri

GGiirriiflfl

Cumhuriyetin ilân›ndan sonra köye ve köylülere yönelik olarak yürütülen ça-
l›flmalar›n birbiriyle iliflkili iki önemli amac› vard›r: Bunlar›n birincisi köylülere Cum-
huriyetin ilke ve ink›lâplar›n› anlat›p benimsetmek; ikincisi ise köyün ve köylülerin
sorunlar›yla ilgilenerek hem köylünün kalk›nmas›n› sa¤lamak, hem de yenilikleri ka-
l›c› k›lmakt›r. 

Bu amaçla, halk›n % 80’inin köylerde yaflad›¤› gerçe¤i dikkate al›narak köyün
ve köylülerin hem ekonomik hem de kültürel alanda geliflmesi için baz› giriflimlerde
bulunulmufltur: Atatürk’ün köylüler hakk›ndaki sözleri (1 Mart 1922), Köy Kanu-
nu’nun ç›kar›lmas› (18 Mart 1924), Ziraî Kredi Birlikleri Kanunu ile Ziraî Kredi Ko-
operatifleri Kanunu’nun ç›kar›lmas› (1924), aflar vergisinin kald›r›lmas› (17 fiubat
1925), 19 fiubat 1932’de kurulan Halkevleri’nin 9 faaliyet alan›ndan birisinin Köycü-
ler fiubesi olarak belirlenmesi ve bu flube arac›l›¤›yla köylerde tiyatro gösterimi yap›l-
mas› gibi çeflitli faaliyetlerin gerçeklefltirilmesi, köylerde Halkodalar› aç›lmas›, köycü-
lük siyasetinin temellerini kurmak amac›yla kitaplar›n yazd›r›lmas› (Nusret Kemal
Köymen’in köycülük üzerine yazd›¤› kitaplar), E¤itim Bakanl›¤›’n›n Köy Sorunlar›
Komisyonu kurmas›, köy okullar›ndaki ö¤retmen ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla ku-
rulan Köy Ö¤retmen Okullar› projesine ek olarak köylerde Köy Enstitüleri aç›lmas›,
toprak reformu yap›lmas›, Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu ç›kar›lmas›, radyoda kö-
ye ve köylülere yönelik programlar yap›lmas› bu giriflimlerin bafll›calar› aras›nda sa-
y›labilir.

* Dr.; Samsun Millî Piyango Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmeni  
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Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren siyasî iradenin çeflitli alanlarda köye ve
köylülere yönelik bu tür giriflimlerinin yan› s›ra dönem içinde köye yönelme edebi-
yatta da kendini göstermifl, bütünüyle köy konulu veya köyü k›smen ele alan pek çok
eser vücuda getirilmifltir (Spies, 1955, 1, 4). Bu edebî eserler Cumhuriyetin ilk y›llar›n-
da devletin ink›lâplar› köylüye benimsetmekte kulland›¤› en etkili kültürel propaganda
vas›talar›ndan biri olmufltur. Bu dönemde yönetici kadronun ve ink›lâplara gönülden
ba¤l› sanatç›lar›n tiyatronun telkin gücünden özellikle faydalanmak istedikleri görü-
lür. Bunun sonucu olarak da 1923-1950 y›llar› aras›nda köy konulu birçok piyes kale-
me al›n›r. Bu piyeslerin bir k›sm›nda köyden ve köylüden ancak yeri geldikçe söz aç›l-
sa da önemli bir k›sm›nda tamam›yla köylüler ve köy hayat› konu edilir. 

Burada Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren öne ç›kan bu piyesleri inceleme-
ye geçmeden önce, Türk edebiyat›nda “köy ve köylü” konusunun geçmifline k›saca
de¤inmekte fayda vard›r.

TTüürrkk  EEddeebbiiyyaatt››nnddaa  KKööyy  KKoonnuussuunnuunn  TTaarriihhççeessii

Türk edebiyat›nda köy konusu önce roman ve hikâyede ele al›nm›fl ve böyle-
ce “köy edebiyat›”, “köy roman›” gibi tabirler de kullan›l›r olmufltur. Edebiyat›m›zda
bu tür hikâye ve romanlar›n geçmifli Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)’ye kadar uzan-
maktad›r. Orhan Okay, Abdülkadir Hayber, Cahit Kavcar, Ramazan Kaplan ve Zey-
nep Kerman Türk edebiyat›nda köy konulu roman ve hikâyelerin ilk örne¤i olarak
onun  Bir Gerçek Hikâye (1876) bafll›kl› hikâyesiyle Bahtiyarl›k (1885) adl› roman›n› sa-
yarlar (Okay, 1990, 111; Hayber, 1993, 21; Kavcar, 1994, 32-34; Kaplan, 1997, 8-11; Ker-
man, 1998, 61). Gerçekten bu hikâyede ve romanda olaylar köyde geçer, köyün ve
köylülerin hayatlar› ve baz› sorunlar› söz konusu edilir. Bu da bize Türk edebiyat›n-
da Karabibik (1890)’ten önce bu konuyla meflgul olundu¤unu göstermektedir. 

Bu iki eserden sonra biraz da gerçekçi anlat›m›yla ön plâna ç›kan Karabibik’i
(1890) yine ayn› y›l yay›nlanan Kürd Dü¤ünü adl› hikâye takip eder (http://www.de-
manu.com.tr/kovaradeng/arsiv/sayi64/yazi). Bu hikâyeyi ise Mehmed Murad’›n
Turfanda m› Yoksa Turfa m›? (1892) adl› roman›, onu da Hüseyin Cahit Yalç›n’›n Köy Dü-
¤ünü (1899) adl› hikâyesi izler. Bunlar›n ard›ndan Küçük Pafla (1910), Memleket Hikâye-
leri (1919), Çal›kuflu (1922), Yaban (1932), Kuyucakl› Yusuf (1937) gelirler.1 Bu arada elbet
bütününde de¤ilse de bir k›sm›nda köy konusunu ele alan baflka romanlar da yaz›l-
m›flt›r. Söz gelimi Etem ‹zzet Benice’nin Cumhuriyetin onuncu y›l dönümü için yaz-
d›¤› On Y›l›n Roman› (1933) adl› roman›n›n bir bölümünde Osmanl› öncesindeki bü-
tün köylerin ve köylülerin a¤a, zaptiye, tahsildar, fleyh, mültezim, imam taraf›ndan
kand›r›ld›¤›, soyuldu¤u, pek de inand›r›c› olmayan ve oldukça abart›l› örneklerle an-
lat›l›r.

1 1930-1950 y›llar› aras›nda yaz›lan, köy sorunlar›na ve köylülere yer veren bu romanlardan
birkaç› olan Yaban (1932), Ayafll› ve Kirac›lar› (1934) ile Kuyucakl› Yusuf (1937) hakk›ndaki bir-
tak›m de¤erlendirmeler için bk. KARAÖMERL‹O⁄LU, M. As›m, (2003). “Erken Dönem
Türk Edebiyat›nda Köylüler”, DDoo¤¤uu  BBaatt››, S. 22, s. 105-130. Köy roman› gelene¤inin örnekle-
ri aras›nda yer alan Karabibik, Küçük Pafla ve Yaban hakk›nda baflka bir de¤erlendirme çal›fl-
mas› için bk. AKINCI, Gündüz, (1961). TTüürrkk  RRoommaann››nnddaa  KKööyyee  DDoo¤¤rruu, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Yay›nlar›, Ankara. Türk roman›nda köy konusunu ele alan
bir di¤er çal›flma için bk. ANDI, M. Fatih, (1996). “Türk Roman›nda Köye Aç›lma ve Meh-
med Celâl’in Romanlar›”, ‹‹llmmîî  AArraaflfltt››rrmmaallaarr, S. II, s. 29-38. 

u SSeellççuukk  ÇÇ››kkllaa
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Cumhuriyet öncesinde yaz›lan romanlar içinde köy ve köylü konusuna e¤ilen
baflka romanlar da vard›r, ancak bu romanlarda “köy” ikinci derecede önemli bir me-
kan ve konu olarak ele al›nm›flt›r. “Bu dönemin yazarlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤un-
da, henüz do¤rudan do¤ruya köylünün meselelerini ele alma düflüncesi do¤mam›fl-
t›r... Bunun için köy temas›, as›l konular›n yan›nda ikinci derecede yer alm›fl, roman
için bafll› bafl›na bir konu olamam›flt›r (Karabibik d›fl›nda). Dolay›s›yla köy çevresi de
bütün özellikleriyle roman ve hikâyeye girememifltir.” (Kaplan, 1997, 63)

Türk edebiyat›nda köy konulu ilk roman ve hikâyelerin tarihi 1870-1880’li y›l-
lara kadar gitse de köyün ve köylülerin toplumcu bir bak›fl aç›s›yla ele al›nd›¤› köy
roman› gelene¤i 1950’li y›llardan itibaren Köy Enstitüsü ç›k›fll› yazarlar›n yazd›klar›
romanlarla bafllam›flt›r. Ancak Türk edebiyat›nda Cumhuriyet öncesindeki ve sonra-
s›ndaki bütünü veya bir k›sm› köyde geçen romanlar ile 1950’li y›llardan itibaren sos-
yalist yazarlar›n kaleme ald›klar› “Köy Roman›” gelene¤inden ayr› olarak bir de “Köy
Piyesleri” gelene¤inin olufltu¤u görülmektedir. Nitekim 1923-1950 y›llar› aras›nda kö-
yü ve köylüleri konu edinmek bak›m›ndan dikkate de¤er olan ve köy ile köylü sorun-
lar›n›n ele al›nmas›na katk›da bulunan az say›daki romana2 karfl›n çok daha fazla sa-
y›da piyes yaz›lm›flt›r.

Cumhuriyet öncesindeki az say›da köy konulu roman ve piyesin say›ca Cum-
huriyet sonras›nda artmas› özellikle II. Meflrutiyet y›llar›nda geliflmeye bafllayan
Türkçülük hareketinin etkisiyle olmufltur. Anadolu’ya, halka, halk›n bir parças› olan
köye, köylünün sorunlar›na yönelme, Ziya Gökalp (1876-1924)’in “halka do¤ru” tezi-
nin bir gere¤i olarak bafllam›fl görünmektedir. Buna ba¤l› olarak Ziya Gökalp’in genç-
leri Anadolu’da görev yapmaya teflvik etti¤i biliniyor. Söz gelifli Yusuf Ziya (1895-
1967)’n›n ‹zmit’teki ö¤retmenli¤i ile Faruk Nafiz (1898-1973)’in 1922-1924 y›llar› ara-
s›nda Kayseri’deki edebiyat ö¤retmenli¤i Ziya Gökalp’in teflvik ve destekleri sonucu
vuku bulmufltur.   

‹nci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat› adl› kitab›nda “Köy Oyunla-
r›” bafll›¤› alt›nda Türk edebiyat›nda Köy Oyunlar› ak›m›yla ilgili olarak “Cumhuri-
yet sonras›nda Faruk Nafiz Çaml›bel’in Canavar (1925) piyesinden ç›km›flt›r denebi-
lir.” (Enginün, 2001, 142) yorumunu yapt›ktan sonra Cumhuriyet sonras›nda yaz›lm›fl
köy piyeslerinin adlar›n› verirken 1950 öncesi piyesler içinde Canavar’dan baflka sa-
dece Yaflar Nabi Nay›r’›n Köyün Namusu’nu an›yor ve bu dönemde köyle ilgili olarak
yaz›lm›fl oyunlara Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tiyatro Bibliyografyas›’ndan ulafl›labile-
ce¤ini ekliyor (Enginün, 2001, 142). Ancak bu bibliyografyada Cumhuriyet dönemin-
de yaz›lan 1282 piyesten 1923-1950 aras›nda yaz›lanlar içinde hangilerin köy piyesi
oldu¤unu anlamak için adlar› geçen bütün piyesleri (Borcakl›-Koçer, 1973, 53-245)
okumak gerekmektedir.

11992233--11995500  AArraass››nnddaa  YYaazz››llmm››flfl  KKööyy  PPiiyyeesslleerrii

1923-1950 aras›nda yaz›lm›fl köy piyeslerinin incelenmesine geçmeden önce
bu dönemde yaz›lan köy konulu piyeslerin birkaç temel özelli¤inden söz etmek uy-
gun olacakt›r.

2 1923-1950 aras›nda köyün ve köylülerin sorunlar›n›, yaflam›n› konu edinen romanlar flunlar-
d›r: Ç›kr›klar Durunca-1931 (Sabahattin Ali), Köy Hekimi-1932 (Burhan Cahit Morkaya), Yaban-
1932 (Yakup Kadri Karaosmano¤lu), Kuyucakl› Yusuf-1937 (Sabahattin Ali), Toprak Kokusu-
1944 (Reflat Enis Aygen), Sarduvan-1944 (Faik Baysal). 

11992233--11995500  YY››llllaarr››  AArraass››nnddaa  YYaazz››llaann  KKööyyüü  vvee  KKööyyllüüyyüü  KKoonnuu  EEddiinneenn  PPiiyyeesslleerr u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 175  u Yaz/2007110000



11.. Bu dönemde yaz›lan köy piyeslerini üç kategoride ele almak mümkündür: 

a) Konusu bütünüyle köyde geçen piyesler,

b) Bütünüyle köyde geçmemekle birlikte büyük oranda köyde geçen veya kö-
yü, köylüleri ele alan piyesler,

c) Köy d›fl›nda geçmekle birlikte köyü ve köylüleri konu edinen piyesler.

22.. 1950 sonras›ndaki köy roman›n›n büyük ölçüde Marksizm’e yasland›¤›,
1950 öncesi köy konulu piyeslerin ise Kemalizm’den ve Kemalizm’in köy politikas›n-
dan esintiler yans›tt›¤› görülür. Hatta bu dönemde yaz›lan baz› hikâyelerde bile Ke-
malizm’in köy politikas›na yönelik söylemlere rastlanmaktad›r. Söz gelifli Ferit Rag›p
Tuncor’un Köye Dönüfl adl› hikâyesinin sonu, hikâyenin bütünüyle devrin köy politi-
kalar›n› savunmak maksad›yla yaz›ld›¤›n› aç›kça göstermektedir: 

‹flte çocuklar yukar›daki hikâye size sonradan görmüfl ve gördü¤ü ç›l-
g›nl›klara kap›larak köyünü ve yuvas›n› unutmufl bir köy delikanl›s›n›n hayat›-
n› anlat›yor.

Cumhuriyet hükûmeti köyün de¤erini tan›yor ve ulusun efendisi olarak
köylüyü biliyor.

Ve ona inan›yor.

Köyü sevmek, köye ba¤lanmak ve köyü hor görmemek ve gösterme-
mek en büyük ödevimiz olacakt›r.

Cumhuriyet çocu¤u!

Köyü sev.. Ve köylüye sayg› besle.. Yumurtadan ç›k›p da kabu¤unu be-
¤enmemezlik etme ve köyüne ba¤l› kal. (Tuncor, 1945, 19-20) 

Bu söylem, tek parti iktidarlar› döneminde yazarlar›n dolayl› veya dolays›z
yollarla hükûmetin politikalar›n› uygun bir flekle sokarak aktard›klar› söylemlerden
sadece biridir. 

33..  Bu dönemde, 1923-1950 y›llar› aras›nda yaz›lan köy piyeslerinde göze çar-
pan belli bafll› yönelimleri flöyle s›ralamak mümkündür:

a) ‹nk›lâplar› konu edinme,

b) ‹stiklâl Savafl›’n› konu edinme,

c) Köye hizmet etme, köyü kalk›nd›rma,

d) Köye hizmet ederek hükûmete yard›m etme,

e) Bat›l› hayat tarz›n›n gereklerini ön plâna ç›karma, 

f) Köyde a¤a-muhtar ve imam iflbirlikçili¤ini elefltirme,

g) Osmanl›’y› yerip Kemalizm’i ve Cumhuriyeti yüceltme.

44.. Niyazi Ak›’n›n da belirtti¤i gibi 1930’dan sonra sadece tiyatro de¤il bütün
güzel sanatlar 1928 anayasas›ndaki «Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkç›, devletçi, lâik ve
ink›lâpç›» prensiplerin hizmetine girmifl, bu minvalde geliflen süreç içinde di¤er gü-
zel sanat dallar›nda oldu¤u gibi tiyatroda da belli bir süre güdümlü bir e¤ilim hâkim
olmufltur (Ak›, 1968, 31).

* * *

u SSeellççuukk  ÇÇ››kkllaa
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1923-1950 aras›nda yaz›lan köy piyesleri hakk›nda yukar›daki genel de¤erlen-
dirmeleri yapt›ktan sonra, afla¤›da bu piyesleri teker teker ele al›rken özel de¤erlen-
dirmeler yap›lacak ve Türk edebiyat›nda önemli bir yeri olmakla birlikte bugüne ka-
dar derli toplu bir flekilde incelenmemifl olan3 bu “Köy Piyesleri”nin panoramas› çizi-
lecektir.4

KKööyy  MMuuaalllliimmii

1932’de bas›lan ve Atatürk’ün üzerinde düzeltme yapt›ktan sonra son flekli ve-
rilen Köy Muallimi’nde (Gündüz, 1932) Cumhuriyetin ilân›ndan birkaç gün önce Ifl›-
koba Köyü’ne atanan muallimin otuzuncu görev y›l› kutlamalar› vesilesiyle Cumhu-
riyetin ve ink›lâplar›n övgüsü yap›l›r, ink›lâb›n kendilerine yükledi¤i vazifeleri yeri-
ne getiren Türk ö¤retmenlerinin köylere yapt›¤› hizmetlerin devam edece¤i vurgula-
n›r. Piyeste ayn› zamanda özellikle Cumhuriyet öncesi -padiflahlar›n, halifelerin ba-
takl›¤a soktuklar› söylenen- Batakoba ad›ndaki bu köyün içler ac›s› hâli ile Cumhuri-
yet sonras›ndaki (bugün bile tek bir örne¤ine rastlanamayacak, ütopik) olan yeni hâ-
li karfl›laflt›r›l›r. Bu yeni hâline göre Ifl›koba Köyü parklar›, dükkânlar›, fabrikalar›
olan, içinden flimendiferler, otomobiller geçen, üzerinde sürekli teyyarelerin uçufltu-
¤u bir köydür. Bu geliflmede en önemli rolü köyün otuz y›ll›k muallimi oynam›flt›r.

BBiirr  YYaa¤¤mmuurr  GGeecceessii

Reflat Nuri’nin Halkevleri’nde oynanmas› için yazd›¤› Bir Ya¤mur Gecesi’nde
(Güntekin, 1941) olaylar birkaç y›lda bir yo¤un sa¤anak ya¤›fllar›n sele verdi¤i, Sar›-
bo¤a nehrinin taflarak mahvetti¤i bir Anadolu kasabas› olan Sar›ova’da geçer. Yine
böyle Nuh Tufan›’na benzer bir olayda kasabadaki insanlar›n bir k›sm› ya¤murdan
korunmak için bir hana s›¤›n›rlar. Bu kifliler su mühendisi O¤uz, çiftli¤in ve han›n sa-
hibi Orhan, Sar›ova okulu baflö¤retmeni Bayan Kaya, Belediye Muhasebecisi, Evkaf
Memuru, kasaban›n fakir ve ârif kiflisi Karun Baba, Ressam Çetin, Sar›ova eflraf›ndan
Demiro¤lu ve müfettifl Emin Yaylal›’d›r. Ya¤murda ›slanan, handa bulunan kuru elbi-
selerden giyerek ocak bafl›nda sohbete dalan bu kiflilerden Amerika’da okumufl su
mühendisi O¤uz’un, kasaba halk›n›n birlik olmamas›, her fleyi hükûmetten bekleme-
sinden dolay› her bir veya iki y›lda böyle büyük çapl› bir sel felaketinin yafland›¤›n›,
oysaki Sar›ova halk›n›n birlik olmas›yla kasaban›n cennete çevrilebilece¤ini söyleme-
si üzerine ocak bafl›nda toplananlarda bir sorgulama süreci bafllar. Derken ayd›n, köy-
lü, eflraf ve ö¤retmenin bir araya gelmesiyle Sar›ova arzulanan seviyeye getirilir. Böy-
lece her yere ve her soruna yetiflemeyen devlete yard›mc› olunmas› gerekti¤i fikri afl›-
lanmaya çal›fl›l›r.

3 Bu konuda bir yüksek lisans tezi yap›lm›flsa da bu tezde 1923-1950 y›llar› aras›nda yaz›lm›fl
köy piyeslerinden sadece befli (Köy Muallimi, ‹simsiz Facia, Köyün Namusu, Atatürk Köyünde
Bir Uçak Günü, Ayfle P›nar›) de¤erlendirilmifltir. Bk. KALKAN, ‹nci, (2002). CCuummhhuurriiyyeett  DDöö--
nneemmii  TTüürrkk  TTiiyyaattrroossuunnddaa  KKööyy  GGeerrççee¤¤ii, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sahne Sanatlar› Anabilim Dal› (Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi), ‹zmir, s. 75-83.

4 Bu çal›flma s›ras›nda bütün çabalar›m›za ra¤men, köy ortam›nda geçti¤ini bildi¤imiz Reflat
Nuri Güntekin’in Bir Köy Hocas› (1928) ile Mehmet Hokna’n›n Ayfle P›nar› (1946) adl› piyes-
lerine ulaflamad›k. Di¤er taraftan daha kapsaml› bir araflt›rma neticesinde bu yaz›da incele-
nen piyesler d›fl›nda baflka “köy piyesleri” de bulmak mümkün olabilir.



BBuu  TToopprraakk  ‹‹ççiinn

Tar›k Emin’in Bu Toprak ‹çin (Bu¤ra, 1933) adl› piyesi köyde geçmedi¤i halde
köyün ve köylülerin sorunlar›n› Cumhuriyetin köy politikas› aç›s›ndan ele ald›¤› için
bir “köy piyesi” say›lmal›d›r. Bu Toprak ‹çin piyesi, kapa¤›nda yazd›¤› üzere “Memle-
kete fennî ziraatin lüzumu tezini müdafaa eden bir perdelik mektep temsili”dir. Piye-
sin son sayfas›nda da yaz›ld›¤› yer ve tarih olarak flöyle bir notun geçmesi dikkat çe-
kicidir: “Gazi Orman Çiftli¤i / 20-6-1933”. Bu not yazar›n böyle bir piyes yazmas› için
Gazi Orman Çiftli¤i’ne davet edildi¤i izlenimini do¤urmaktad›r. 

Piyes, çocukluklar› ve e¤itim hayatlar› birlikte geçmifl olan Vedat ve Ekrem ad-
l› gençlerin mektebi bitirdikten sonra meslek seçimi konusundaki tart›flmalar›yla bafl-
l›yor. Tart›flmalar s›ras›nda köye yerleflip bilgisiz kalm›fl yurt köflelerine bilgilerinin
›fl›¤›n› uzatarak hayat vermeyi teklif eden Vedat’›n sarfetti¤i baz› sözler Cumhuriye-
tin köy politikas› ile uyuflan sözlerdir:

Ekrem – Diyorsun ki Vedat: Bu memleketin as›l sahibi köyünde çifti ile
u¤raflan, didinen çiftçidir.   (s. 5)

Vedat – Bütün dava, yorucu ve pek büyük bir say› ile çal›flan köylümü-
zün, eme¤inin tam mukabilini alabilmesidir.   (s. 6) 

Bu arada köye gidip hizmet etmeye yanaflmayan Ekrem’in afla¤›daki
sözlerinin -dönemin ekonomik havas› dikkate al›nd›¤›nda- gerçekleri yans›tma-
d›¤› ve bir propaganda niyeti tafl›d›¤› aç›kça anlafl›lmaktad›r: 

Ekrem – Bugünün iktisadî buhranlar› içerisinde k›vranan Avrupa mil-
letlerine nazaran pek büyük bir refah içerisinde bulunan bir milletin köylüsü,
senin benim yard›m›ma muhtaç m›d›r?   (s. 6)

KKööyyddeenn  GGeelleenn  SSeess

Rak›m Çalapala’n›n Köyden Gelen Ses’inde (Çalapala, 1933) de olaylar -Bu Top-
rak ‹çin de oldu¤u gibi- köyde geçmemektedir, ancak bu piyesin de köy piyesleri ara-
s›nda say›lmas› mümkündür. Piyeste olaylar Avrupa’ya giden bir vapurda geçmekte-
dir. Atatürk’ün Ankara’n›n yak›n bir köyünde çift sürerken gördü¤ü ve okumas› için
okula yazd›rd›¤› Zeynep isminde köylü bir Türk k›z› baflar›l› okul hayat›n›n sonunda
hükûmetin o y›l için seçti¤i 45 kiflilik grupla Avrupa’ya okumaya gitmektedir. Ancak
bu arada köyden gelen bir mektup Zeynep’i bir hayli düflündürmektedir. Bu mektup
Zeynep’in niflanl›s› Ahmet’ten gelmifltir ve Ahmet’in yazd›¤›na göre Zeynep Avru-
pa’ya giderse bu niflanl›l›k sona erecektir. Zeynep’i yolcu etmeye gelen Muallim Ha-
n›m bu konuda hem Zeynep’i rahatlatm›fl hem de Zeynep’i vapurdan almaya gelen
Ahmet’i ikna etmifltir. 

Bu Toprak ‹çin ile ayn› y›l yaz›l›p yay›nlanan Köyden Gelen Ses’in önemli bir tez-
de ortak söylemlere sahip oldu¤u görülür. Bu tez Ziya Gökalp’in “halka do¤ru” tezi-
dir. Bu tezin iki amac› vard›r: “1. Halktan millî kültür terbiyesi almak için halka do¤-
ru gitmek, 2. Halka medeniyet götürmek için halka do¤ru gitmek.” (Gökalp, 1970, 47)
Gerçi bu iki piyeste birinci amaçtan ziyade ikinci amaçta ortak bir söylem görülmek-
tedir: Köyü kalk›nd›rmak için, ayd›n›n köylüyü kendine yaklaflt›rmas› için köye me-
deniyet götürmek amaçl› söylem. ‹ki piyesten bu yönde birer örnek vermek mesele-
nin anlafl›lmas› aç›s›ndan önemlidir:
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Vedat – Bu fikirlerimde hiçbir garabet yok ki: Sana yirmi y›ldan beri
içinde yaflad›¤›m›z bu flehirden ayr›larak vatan›n ›ss›z köflelerine at›lmay› teklif
ediyorum, gel diyorum... Benim kadar senin, senin kadar her vatandafl›n vatan›
olan bilgisiz kalm›fl yurt içlerine gidelim. Onlara bilgimizin ›fl›¤›n› uzatarak hayat ve-
relim, ayd›nl›¤a ç›karal›m... Kafas›nda, en metin malumat›n ›fl›¤› par›ldayan birer
çiftçi, birer ziraat mühendisi olarak köylülerle beraber çal›flal›m. (Bu Toprak ‹çin,
s. 5)

Muallim Han›m –  Bir de vatandan gelen ses var Zeynep! Onu duymu-
yor musun? Vatan senin gibi ak›ll› bir yavrusundan ifller bekliyor. Sen art›k kö-
ye dönemezsin. Hay›r, dönersin fakat oray› bir flehir yapmak için!.. Ahmedi ken-
dine yükseltmek mecburiyetindesin Zeynep! Onun için de okuman, gitmen lâz›m!
(Köyden Gelen Ses, s. 24)

EE¤¤iittmmeenn

Bursa Halkevi üyelerinden Celâl S›tk›’n›n E¤itmen’i (Gürler, 1940) CHP’nin aç-
t›¤› ilk piyes yar›flmas›nda beflinci olarak 100 lira ödül alm›fl ve 1940’ta CHP taraf›n-
dan bast›r›lm›fl, Halkevleri’nde oynanm›flt›r. Piyesin önemi kapaktaki “Köy Kalk›n-
mas› Piyesi” ifadesinden ve iflledi¤i konudan kaynaklanmaktad›r.

Cumhuriyetten sonra köylerdeki okullar›n ö¤retmen ihtiyac›n› karfl›lamak
amac›yla 1937-1939 y›llar› aras›nda -ileride Köy Enstitüleri’ne dönüflecek olan- Köy
Ö¤retmen Okullar› ve Köy E¤itmen Kurslar› aç›lm›flt›r. ‹flte E¤itmen’de bu kurslardan
yetiflmifl bir köylünün köyünü ne kadar de¤ifltirdi¤i anlat›l›yor. Piyeste temelde bu
köyün Cumhuriyet öncesindeki durumu ile Cumhuriyet sonras›ndaki geliflmifl hâli
karfl›laflt›r›l›yor. Ayn› zamanda Halkevleri’nin de insan kaynaklar›n›n de¤erlendiril-
mesi konusunda piyeste yer ald›¤› görülmektedir. Millî fief’in, erken Cumhuriyet dö-
nemi hükûmetleri ve politikalar›n›n yo¤un bir propagandas› yap›ld›¤› için önemli
buldu¤umuz bu piyesi k›saca de¤erlendirmekte fayda görüyoruz:

a) ‹ki perdelik piyeste olaylar hep köy odas›nda geçmektedir. Birinci perdede
olay zaman› 1937 sonras› olmal›d›r. Zira Ankara’da Ziraat Kongresi’nin yeni toplan-
d›¤›ndan bahsedilmekte, ayn› zamanda askerli¤ini yapm›fl olan Hasan Çavufl’un
“Köylüyü uyand›rmak için ve köylülerin yükselmesini kolaylaflt›rmak için” yeni aç›-
lan E¤itmen Kurslar›’na gönderilmesi söz konusu edilmektedir. 

Piyesin birinci perdesi daha çok yeni devlet ile eski devlet aras›ndaki farklar›
dile getirmek için yaz›lm›fl görünüyor. Bu perdede iki devir aras›ndaki farklardan gö-
ze çarpanlar› -k›sa al›nt›larla- flöyle örnekleyebiliriz: 

Eflkiyan›n varl›¤›:

Birinci Köylü – fiimdiki hükûmetimiz çok zorlu... Ben eflkiyay›m deyip
da¤a ç›k›versen ertesi günü yakalay›p salland›r›yorlar. Hükûmetimiz çok kaba-
day›... Kötü niyetli kufllar› bile uçurmuyor. ‹nsan gö¤sünü gere gere be¤endi¤i
yerde dolafl›yor. Eflkiya bask›n›yd›, yol kesmesiydi, pusuydu, soygunculuktu
bunlar› hep unuttuk. Yapanlar›n hemen yakalan›vermeleri herkese ibret oldu.
(s. 10) 

Devlet adamlar›n›n köyle ilgilenmeleri aras›ndaki fark: 

Müddei Umumî – ... Eskiden hangi padiflah ‹stanbul’daki saray›ndan ç›-
kar da flöylece bir Anadolu’ya gelir ve köylülerle dertleflirdi. Hangisi, senin der-
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din nedir, diye bir köylüye sual sordu? Bak›n geçen seneler en büyü¤ümüz ‹s-
met ‹nönü Kastamonu’ya gitti. Köy köy dolaflt›. Köylüler geldiler. Dertlerini
döktüler. O da dinledi. Ziraat Kongresi’nde iflte o dertlerin devas›n› konufltular.

Birkaç gün evvel iki resim görmüfltüm. Resimlerden biri eski zaman pa-
diflahlar›n› gösteriyordu. S›rmal› paflalar toplanm›fllar. Niflanlardan gö¤üsleri
görünmüyor, padiflah da bafllar›nda «Köylüden daha neler alal›m?» diye düflü-
nüyorlar. Öteki resim de flimdiki zaman› gösteriyor. ‹smet ‹nönü devletin bü-
yüklerini etraf›na toplam›fl. Onlarla «Köylüye daha neler verelim?» diye konu-
fluyor. Eski devir, köylüden hep almay› düflünürdü. fiimdiki devir de köylüye
hep vermeyi göz önünde bulunduruyor. Art›k köylü bizim efendimiz oluyor.
Hükûmet, sizlere bafl sedirde yer gösteriyor.   (s. 15) 

Askerlik zaman› ve zorlu¤u:

‹kinci Köylü – fiimdiki hükûmetimizin her fleyi balla fleker. Askerli¤i de
öyle... Eskiden öyle miydi ya?... Ben Yemen’e bir gittimdi. Seksen ay... Seksen
gün de¤il bu... Seksen ay anam›n ak sütü gibi burnumdan geldi... fiimdiki asker-
lik öyle mi ya? Benim küçük kardeflimin askerde bir o¤lu var. Yaz›n flehre vard›-
¤›mda bir göreyim dedim. 30 A¤ustos’mufl. Askerler p›nar bafl›na gitmifller. Ora-
ya vard›m. Zurna, davul tutmufllar; keyfedip yat›rlar.   (s. 10)

Piyesin ikinci perdesi doktor ve müddei umumînin (savc›n›n) on y›l sonra kö-
yü ikinci kez ziyaret etmeleriyle bafll›yor. Bu perdede, birinci perdenin sonunda müd-
dei umumînin yard›m›yla E¤itmen Kursu’na gönderilen Hasan Çavufl’un e¤itmen
olarak köye döndükten sonra kendi köyü ve yak›n köyler için yapt›klar› ve plânlar›
söz konusu ediliyor. Bu ikinci perdeye, piyesin olay zaman› ve o y›llar›n gerçekleri ba-
k›m›ndan -bir k›sm›- son derece ütopik olan söylemlerin yerlefltirilmifl oldu¤unu gö-
rüyoruz:

a) Köydeki köklü de¤iflimler e¤itmenin köye dönmesiyle bafllam›flt›r: “Allah
raz› olsun bu hükûmetten... Köylünün öyle derdini biliyor ki... Bütün dertlerimize
derman oldu. Köyümüzün e¤itmenine hükûmet, bizim dertlerimizin dermanlar›n›
ö¤retti. O da bizi etraf›na toplad›. El birli¤i ettik. Dediklerini yapt›k. Yokluktan varl›-
¤a ç›kt›k.” (s. 19)

b) E¤itmenin gelmesiyle -on y›l öncesine göre- köyde flu de¤ifliklikler meyda-
na gelmifltir: Yollar yap›lm›fl, böylece eskinin araba geçemeyen çamurlu yollar›ndan
iz kalmam›flt›r. Köyde bolluk artm›flt›r. Art›k köylüler bol bol yemektedirler. E¤itmen,
verimsiz a¤açlara afl› yapmay› ö¤reterek verimin artmas›n› sa¤lam›flt›r. Köyde k›fl ar-
mudu, k›fl elmas›, çekirdeksiz üzüm ve dut yetifltiricili¤i son derece gelifltirilmifltir.
Köyde tavuklar cinslefltirilmifl ve Tavuk Bayram› yap›lm›flt›r. Ar›c›l›kta da ‹sviçre’ye
ithal edilecek kadar kaliteli bir ürün al›nmaktad›r. Köydeki ikilik e¤itmenin öncülü-
¤ünde kald›r›lm›fl ve köylüler bar›flm›flt›r. S›k s›k taflan ve tarlalar› basarak büyük za-
rar veren Menderes’e kanal yap›lm›fl, ayr›ca batakl›klar kurutularak s›tma hastal›¤›-
n›n önüne geçilmifltir. Bir dönüm tarladan 40-50 kilogram pamuk al›n›rken art›k bu
miktar 400-500 kilograma ç›kar›lm›flt›r. Köy delikanl›lar› Halkevi’yle anlaflma yap›la-
rak, Halkevi’nin gözetiminde k›fl mevsiminde iki ayl›¤›na flehre gönderilmifl, bunlar
sanat ö¤renmifller ve böylece köyün her ifline koflar olmufllard›r. Köyde eski toprak
damlardan iz kalmam›fl, bütün evler yenilenmifltir. Köy kumar, içki, iflsizlik ve vuku-
at gibi fleylerden de temizlenmifltir. Köyde da¤c›l›k, avc›l›k, futbol, kayak dallar›nda
spor kulüpleri vard›r. Köyde piyesler de oynanmaktad›r.
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c) Köyde yap›lmas› planlanan ifller de flunlard›r: Köye dört saat uzakl›ktaki
ça¤layana bir de¤irmen ve elektrik fabrikas› kurulacakt›r. Bunlar köylülerin toplad›k-
lar› paralarla yap›lacakt›r. Elektrik fabrikas› seksen köye yetecek kadar elektrik ürete-
cektir. Halkevi’nin temelleri at›lacakt›r. 

Piyes, saltanat› yerden yere vuran, Cumhuriyeti yücelten flu konuflmalarla bi-
tirilmifltir:

Mühendis – Hangi saray adam› köye kadar gelmifltir? Köy çocuklar›n›
bu kadar samimiyetle ba¤r›na basm›flt›r ve onlar› böyle öpmüfltür?

Doktor – (Heyecanla) Saltanat yutan demek, yurdu kurutan demek.

Müddei Umumî – Saltanat, köyü ve köylüyü öldüren demek; Cumhuri-
yet, köyü ve köylüyü güldüren demek.   (s. 29)

AAttaattüürrkk  KKööyyüünnddee  BBiirr  UUççaakk  GGüünnüü

Atatürk Köyünde Bir Uçak Günü (Aflkun, 1936) adl› piyes E¤itmen gibi birçok ba-
k›mdan önemlidir. Piyeste Türk Tarih Tezi’ne ba¤l› olarak medeniyeti dünyaya Türk-
lerin yayd›¤› fikri dile getirilmifl, Günefl Dil Teorisi çerçevesinde birçok öztürkçe söz-
cükler kullan›lm›fl, köyün ve köylülerin eskiye nazaran Cumhuriyet döneminde da-
ha rahat oldu¤u gösterilmeye çal›fl›lm›fl, Türk köylüsünün hükûmetin isteklerini ye-
rini getirmek için gösterdi¤i çabalar övülmüfl, Türk köylüsünün devlete karfl› vatan-
dafll›k bilinci tafl›mas›n›n önemi vurgulanm›fl ve piyes ö¤retmenin flu sözüyle bitiril-
mifltir: “Yaflas›n Atatürk ve onun ülküsüne büyük inan› olan Türk köylüsü.” (s. 24) 

KKööyyüünn  NNaammuussuu

Yaflar Nabi’nin Köyün Namusu (Nay›r, 1933) adl› piyesi köyün birçok sorunu-
nu ele almas› bak›m›ndan dikkate de¤er bir piyestir. Piyeste zalim a¤a ile onun iflbir-
likçisi cahil-üfürükçü imam›n köy halk› üzerinde haks›z kazanç elde ediflleri, imam›n
fakir köylüyü bat›l itikatlarla yanl›fl yönlendirmesi; ayr›ca imam nikâh› yerine hükû-
met nikâh›n›n tercih edilmesi, saltanat devrinin aksine Cumhuriyet devrinin köylere
okumufl insanlar (doktor ve ö¤retmen) göndererek köye de¤er verdi¤i, birden fazla
kad›nla evlenmenin hükûmetçe yasak edildi¤i, bir kad›n›n kocas› taraf›ndan zorla tu-
tulamayaca¤›, kocas› taraf›ndan sürekli dövülen-horlanan kad›n›n dava açarak rahat-
l›kla boflanma hakk›n›n oldu¤u, küçük yaflta evlenmenin cahillikten kaynakland›¤›,
köylerde gizli derslerde Kur’an ö¤retmenin yasak oldu¤u, çocuklar›n küçük yafllarda
haf›zl›¤a çal›flt›r›lmas›n›n sak›ncal› oldu¤u, köylere gönderilen münevverler ile rad-
yonun köylüler için birer etkili propaganda vas›tas› oldu¤u çeflitli olaylar çerçevesin-
de ele al›nmaktad›r. Söz gelifli piyeste verilmek istenen mesajlardan birisi piyesin son
paragraf›nda flöyle ifade edilmifltir:

Hasan – Gazi’nin kurdu¤u Cumhuriyete lây›k insanlar oldu¤umuzu is-
pat etmek için art›k durmak bilmeden çal›flaca¤›z. Köyümüzü cennet yapmadan
dinlenmek bize haram olsun.   (s. 59)

Türk edebiyat›nda imam›n önemli bir rol oynad›¤› baz› roman ve piyeslerde
as›l elefltiri oklar›n›n bat›l itikatlardan ziyade ‹slâmiyet’e, Kur’an’a yöneltildi¤i gözler-
den kaçmaz. Yani bu tür eserderde imam ve bat›l itikatlar birer bahaneden öteye geç-
mez. Bu tür eserlere Köyün Namusu’nu örnek vermek mümkündür. Piyesin bafl›ndan
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beri köy ö¤retmeni Hasan, imam›n yürüttü¤ü faaliyetlerin bat›l itikatlardan kaynak-
land›¤›n› ileri sürer. ‹mam›n piyes boyunca kurgulanan eylemlerinin bat›l ve hatal› ol-
du¤u do¤rudur, ancak ö¤retmenin elefltirilerindeki as›l gayesinin ‹slâmiyet’in yanl›fl
yorumlanmas›ndan veya ç›karc› insanlar taraf›ndan yanl›fl uygulamalara sap›lmas›n-
dan ziyade ‹slâm dinine yönelik oldu¤u -piyesin sonuna do¤ru imamla yapt›klar› bir
tart›flma sonunda- ortaya ç›kar: 

‹mam – O¤ul, fazla ileri gidiyorsun. Biraz kendini topla.

Hasan – Hay›r, ileri gitmiyorum. Ne zamandan beri dilimin ucuna ka-
dar gelen sözleri art›k söyliyece¤im. Kimse beni bundan menedemez. A¤alar,
onun elindeki kitaba, dilindeki tekbire kâfi derecede aldand›n›z. Size sizin iyili¤iniz
için söylüyorum. Fenal›¤›n›z› istedi¤imi ne zaman gördünüz? Ben sizi kurtar-
mak istiyorum. En büyük düflman›n›z H›z›r A¤a ile onun adam› olan imam›n
elinden kurtarmak istiyorum. (s. 40)

AAflflaarr  SSooyygguunnccuullaarr››

Aflar Soyguncular› (Âflir-Ali, 1933), kapa¤›nda “‹nk›lâp Piyesi” ibaresi bulu-
nan 1933 tarihli oyunlardan biridir. Maarif Vekili’nin teflvikiyle yaz›lan, aflar usulü-
nun Cumhuriyet öncesinde Türk köylüsü üzerindeki bask›c› uygulamalar›n› dile
getiren Aflar Soyguncular›’nda olaylar 1918’de Meflrutiyet Köyü’nde geçmektedir.
Köyün befl y›ld›r aflar›n› alan Mültezim Hamit A¤a önceki y›l›n kurak geçmesini ba-
hane ederek zalim bir tav›r sergiler, düzenler çevirir, hileler kurar, zalim adamlar
tutar, ancak askerdeyken gözleri aç›lan Kahraman Çavufl’un köylüyü uyand›rmas›
ve onlara önderlik etmesi sonucunda mültezimin bütün hileleri bofla gider. Ayr›ca
piyeste muhtar›n, ç›karlar› do¤rultusunda mültezimle birlikte hareket etti¤i görü-
lür. 

YYaarr››mm  OOssmmaann

Aka Gündüz’ün Yar›m Osman (Gündüz, 1933) adl› piyesinin kapa¤›nda “Köy
Piyesi” ibaresi de yer almaktad›r. Piyeste a¤›rl›kl› olarak Aflar Soyguncular›’nda oldu-
¤u gibi Cumhuriyet öncesi köyünün aflar vergisi ve mültezim zulmü gibi sorunlar›na
de¤inilmektedir. Hatta Cumhuriyet öncesi için söylendi¤i anlafl›lan flu ifade aflar ver-
gisinin Yar›m Osman üzerinde ne kadar öfke uyand›rd›¤›n› aç›kça göstermektedir:
“Ülen Muhtar! Bu devlet a¤z› ile kufl tutsa, köylüye som alt›n da¤›tsa yaln›z bu aflar-
c›l›¤› için y›kmal› bu devleti!” (s. 5)

DDee¤¤iiflfleenn  AAddaamm

Vedat Nedim’in De¤iflen Adam (Tör, 1941) adl› piyesi günlerini kumar ve e¤len-
ceyle geçiren Sedat’›n de¤iflimini ele almaktad›r. Piyeste “Fiile, harekete, esere ink›lâp
etmeyen kuru sözün hiçbir k›ymeti yoktur.” (s. 40-41) görüflünden yola ç›kan Leylâ,
Engin, Oktay, Demir, Atillâ adl› gençler flehirde de¤il de bir köyde yerleflerek köyün
ve köylünün kalk›nmas› için çal›flma sözü verirler. Bu gençlerden her biri o y›l içinde
bir meslek sahibi olacaklard›r: Leylâ ö¤retmen, Engin doktor, Oktay ziraatçi, Demir
sanayi mektebi mezunu, Atillâ veteriner. 

‹ki sene bir köyde hizmet veren bu gençler köyde çok olumlu geliflmelere im-
za atarlar. Bu arada Sedat iki y›la yak›n bir süre yakaland›¤› hastal›kla mücadele et-



mifltir. ‹çinde anlayamad›¤› bir can s›k›nt›s› vard›r. ‹yileflmeye yüz tuttu¤u bir zaman-
da köyden flehre gelen bu gençler Sedat’› ziyaret ederler. Konuflmalar sonunda Sedat
köye davet edilir. Buna çok sevinen Sedat içindeki can s›k›nt›s›n›n gitti¤ini görerek
onlar gibi köye hizmet etmek karar› al›r. Böylece eski Sedat bir hayli de¤iflmifl olur.  

KKaaffaa  KKââ¤¤››dd››

1945 CHP Piyes Müsabakas›’nda dereceye girememekle beraber 300 liral›k
ödüle lây›k görülen Kafa Kâ¤›d› (Olcay, 1945) adl› piyeste de olaylar bir köyde geçmek-
tedir. Piyes köyde birbirini seven iki gencin -ailelerinin muhalefetine ra¤men- muhtar
ve birkaç arkadafl› arac›l›¤›yla evlendirilmelerini konu edinmektedir. Piyesin as›l
önemli taraflar›ndan biri, birbirlerini seven gençlerin kendi hür iradeleriyle evlendi-
rilmelerinin en do¤ru davran›fl olaca¤› görüflünün dillendirilmesi, bir di¤eri de -bel-
ki de piyese ödül verilmesine neden olan taraf›- piyeste az da olsa hükûmetin övülü-
yor olmas›, hükûmetin istedi¤i (resmî) nikâh›n ön plâna ç›kar›l›yor ve nüfus cüzdan›
(kafa ka¤›d›) uygulamalar›n›n olumland›r›lmas›na yönelik mesajlar içiriyor olmas›-
d›r. 

KKööyyüümm

Köyüm’de (Baflal, 1948) askerden bir hayli de¤iflmifl olarak dönen ve köyüne
hizmet etmek isteyen Cafer’in muhtar seçildikten sonra köyüne yapt›¤› hizmetler an-
lat›l›r. Piyesin bir yerinde “Milletimizin bünyesi, temeli, ilk hüceyresi köylüdür, zira-
atç›d›r.” (s. 30) görüflü dile getirilmekte, piyes boyunca da “Her fleyi hükûmetten bek-
lemek do¤ru de¤ildir.” anlay›fl›n›n yans›mas› a¤›rl›¤›n› hissettirmektedir. Piyese o za-
manlar birçok eserde oldu¤u gibi ‹smet ‹nönü’nün de yerlefltirildi¤ini görürüz. Ayr›-
ca dikkat çekici bir tespit olarak piyeste imam›n olumsuz de¤il ama silik bir tip ola-
rak çizildi¤i söylenebilir.

SSaazzll››  PP››nnaarr

Bu piyeste (Kalkan, 1947) olaylar bütünüyle bir Anadolu köyünde geçmekte-
dir. Köyün en önemli hayat kayna¤› olan Sazl› P›nar’d›r. P›nar›n zaman zaman köy-
lüye gadretti¤i dile getirilmektedir. Piyeste birbirini seven gençlerin aras›na giren a¤a
ve yaflanan sel felaketi yüzünden Sad›k ve Elif, Sazl› P›nar’›n yak›n›ndaki uçurumdan
atlayarak intihar ederler. 

Eser, bir Anadolu köyündeki fakirlik ve a¤a-imam iflbirlikçili¤ini ele almas›
bak›m›ndan önem arz etmektedir. Piyesin bafl›nda “Bu y›l öflür de vermiyece¤iz za-
ten, sa¤olsun hükûmet bizi bu külfetten kurtard›.” (s. 5) denilerek Cumhuriyet idare-
si övülür. Ayr›ca piyeste, E¤itmen’de oldu¤u gibi, Cumhuriyetten sonra askerli¤in es-
kiye nazaran çok daha k›sa ve kolay oldu¤u da dile getirilmifltir. 

KKuurrttuulluuflfl  SSaavvaaflfl››  vvee  KKööyy  PPiiyyeesslleerrii

Cumhuriyetten sonra yaz›lan piyesler içinde olaylar›n köyde geçti¤i, ancak
köyün ve köylünün sorunlar›ndan ziyade köylülerin Kurtulufl Mücadelesi’ndeki rol-
lerini ele alan birçok piyes de dikkati çekmektedir. Bu piyesleri olay örgüsünün Kur-
tulufl Mücadelesi ile ilgili olmas›ndan dolay› “Kurtulufl Savafl› Piyesi”, köyde geçme-
sinden dolay› da “Köy Piyesi” saymak mümkündür. Bunlardan birkaç› ‹simsiz Facia
(Dürder, 1933), Tarih Utand› (Altayl›-Or, 1933), K›z›l Ça¤layan (Banarl›, 1933), Hedef
(Gerçek, 1934), 30 A¤ustos (Candar, 1940) ve Köye Dönüfl’tür (Tunç, 1948).  
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Bu piyeslerden ‹simsiz Facia’n›n “‹sim ve Mevzuu Hakk›nda” bafll›kl› ön söz
niteli¤indeki bölümünde “Türk ink›lâb›nda, iddial› piyeslerin sahneye konmas›, afl›-
lama noktai nazar›ndan en kuvvetli bir müessir oldu¤una inananlardan›m.” (Dürder,
1933, 5) diyen Baha Hulûsi bu eserinde, babas›n›n tavsiyesi ve bir sanatkâr arkadafl›-
n›n teflvikiyle Kurtulufl Savafl›’nda Millî Mücadeleci cepheler aras›nda tafl›nan mek-
tuplar›n düflmana yakalanmadan getirilip götürülmesi konusunu bir köyde cereyan
eden olaylar çerçevesinde anlat›r. Piyeste dikkat çekici bir nokta, en a¤›r elefltirilerin
vatan› iflgal eden düflmanlara de¤il de bütün Osmanl› padiflahlar›na flamil k›l›narak
yöneltilmifl olmas›d›r: 

fiimdiye kadar parmaklar›ndan kan ve a¤›zlar›ndan alev ç›kan padiflah-
lar sizleri düflündüler mi?.. Sizler ›zt›raptan k›vran›rken ve açl›ktan ölürken sa-
raylar›nda sürdükleri keyiflerini bozdular m›?..   (s. 14)

Ali Zühtü ve Müçteba Salâhattin’in birlikte yazd›klar› Tarih Utand› piyesi de
‹simsiz Facia’da oldu¤u gibi Kurtulufl Savafl›’nda düflman taraf›yla Türk taraf›n›n s›n›r
bölgesinde bulunan bir köyde geçmektedir. Nihat Sami’nin K›z›l Ça¤layan adl› piyesi
Türk köylüsünün ‹stiklâl Mücadelesi’ndeki durumunu ve mücadeleye verdi¤i deste-
¤i ele almas› bak›m›ndan önemlidir. Yunus Nüzhet Gerçek’in Hedef adl› piyesi ise
köylülerin ‹stiklâl Savafl›’na yapt›klar› katk›lar› anlatmaktad›r. Piyesin ilgi çekici bir
yönü, Türk edebiyat›nda çok az eserde oldu¤u gibi, imam›n olumsuz de¤il de olum-
lu bir kifli olarak gösterilmesidir. Avni Çandar’›n 30 A¤ustos’unda da bütün köy halk›
yaklaflan Yunan ordusuna karfl› mücadele karar› al›r ve çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, ka-
d›n-erkek bütün köy hep beraber savafla gider. 30 A¤ustos Zaferi’nin ard›ndan köye
dönen köylülerin çal›flmalar› ve hükûmetin köylere yönelik desteklemeleri sayesinde
bu köy Cumhuriyetin ilân ediliflinden on befl y›l sonra çok de¤iflmifl ve geliflmifl olur.
Köydeki bütün de¤iflme ve geliflmeler 30 A¤ustos Zaferi’ne ve Cumhuriyete ba¤lan›r.
Cevat Kâz›m Tunç’un Köye Dönüfl adl› piyesinde ise çok partili yerine tek partili siste-
min devam etmesi yönünde propaganda yap›ld›¤› görülmektedir:

Ayfle – fiimdi Halk Partisi kuruluyor, herkes Mustafa Kemal’in partisin-
denmifl. 

‹htiyar – Parti de neymifl ki.. 

Ayfle – Ne bileyim ben, herkes ondan demekmifl.. Baflka milletlerde bir-
çok parti varm›fl. (‹htiyar hayretle cevap verir.)

‹htiyar – Hepimiz ondan›z elbet.. Ondan olmayan kim ki parti midir,
tarti midir, ne lüzum varm›fl öyleyse.. Yurdumuzu düflmanlar›n iflgalinden bü-
tün millet el ele verip kurtard›ktan sonra, hepimizin bir kafada oldu¤umuz bel-
li de¤il mi ki bir de ikilik ç›kar›yorlar. Do¤ru de¤il mi k›z›m, söylesene yahu.. Be-
nim köylü kafam bu kadar al›yor iflte. 

Ayfle – Vallahi ben de böyle düflünüyorum Tahir A¤a.. Benim de akl›m
ermez emme.

‹kili¤i bilmezken ne diye ikiye, üçe, dörde bölünmeli insan.   (s. 23)

KKaarraaggöözz  vvee  KKööyy  PPiiyyeesslleerrii

Erken Cumhuriyet döneminde özellikle ink›lâplar› ve yeni hayat›n gereklerini
halka benimsetmek için yaz(d›r)›lan Karagöz piyeslerinden bir k›sm› köyde geçti¤i,

u SSeellççuukk  ÇÇ››kkllaa
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Cumhuriyet hükûmetinin köycülük politikas›na destek verdi¤i için hem “Karagöz Pi-
yesi” hem de “Köy Piyesi” olarak kabul edilmelidir. Bu piyeslerin Karagöz ve köyle
olan ilgisine k›saca de¤inmek yerinde olacakt›r:

ÖÖzzddeemmiirr  OOnnbbaaflfl››  //  fifieehhiirr  mmii,,  TTööbbeelleerr  TTööbbeessii

Rahmi Balaban’›n, Karagöz piyeslerinin modernlefltirilmesi sürecinde kaleme
ald›¤› bu iki piyesi (Balaban, 1938a; Balaban, 1938b) tek parti dönemi hükûmetlerinin
köycülük politikas›n›n propagandas› çerçevesinde birtak›m söylemlerin dile getirildi-
¤i eserlerdir. Her iki piyesin bir k›sm› köyde bir k›sm› da köy d›fl›nda geçmektedir. Bu
piyeslerden Özdemir Onbafl›’da köyde mektep olmad›¤› için okuyamayan ancak as-
kerde okuma-yazma ö¤renip kültürünü art›ran ve onbafl› rütbesi alan Özdemir köye
döndükten sonra köyün âyan› seçilir ve köy kanununu uygulamaya bafllar. ‹lk elde
köy kanununun 11 maddesi uygulanacakt›r. Bu maddeler uyguland›¤› takdirde kö-
yün Cumhuriyetin istedi¤i bir köy olaca¤› belirtilir. Bu piyes Karagöz’ün köyün kal-
k›nd›r›lmas› ile ilgili bir türkü söylemesiyle son bulmaktad›r. fiehir mi, Töbeler Töbe-
si’nde de Karagöz, köylülerin köy hayat›ndan kopmamalar› için onlara flehir hayat›-
n›n olumsuz yönlerini anlat›r. Ayr›ca yazar taraf›ndan piyese yerlefltirilen olay örgü-
sü de köycülük politikas›n›n propagandas› niteli¤indedir.

KKaarraaggöözz’’üünn  KKööyy  MMuuhhttaarrll››¤¤››  //  KKööyyllüü  EEvvlleennmmeessii  //  KKeelloo¤¤llaann

Bu üç piyes 1930’lu y›llar›n sonuna do¤ru bafllayan Karagöz’ün diriltilmesi ve
ça¤›n gereklerine uygun söylemlerle donat›lmas› sürecinde kaleme al›nm›flt›r. Bunlar
ilk defa CHP taraf›ndan bast›r›lan Karagöz (1941) adl› kitapta yay›nlanm›fllard›r. Her
üç eserde de olaylar köyde geçmekte ve eserlerin, yaz›lma gayeleri do¤rultusunda
birtak›m mesaj ve söylemlerle donat›ld›klar› görülmektedir. 

Karagöz’ün Köy Muhtarl›¤›’nda (Baltac›o¤lu, 1941a) Karagöz, harap bir Anado-
lu köyünde muhtar seçilmifltir. Piyeste hükûmetin dil politikas›n›n yan› s›ra halkç›l›k
ve köycülük (köyün kalk›nd›r›lmas›), Köy Enstitüsü projesinin faydalar› gibi konular-
da mesajlar verilmektedir. Piyeste ayr›ca eski ile yeninin, Osmanl› ile Cumhuriyetin
karfl›laflt›r›lmas›, Karagöz’ün karfl›s›na ç›kar›lan olumlu ve olumsuz tipler arac›l›¤›y-
la yap›lm›flt›r. Bu tipler içinde Karagöz, Köylü ve Köy Ö¤retmeni olumlu tipler; Ha-
civat, Z›rzop, Geveze ve Ezberci olumsuz tiplerdir.

Yine ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu’nun bir piyesi olan Köylü Evlenmesi’nde (Balta-
c›o¤lu, 1941b) de öztürkçecilik, üfürükçülere ba¤lanmak yerine millete, ifline ba¤lan-
man›n önemi, köyün daha çok ileri gitmesi için birbirini seven gençlerin zorluk ç›ka-
r›lmadan evlendirilmesi, Cumhuriyet köylerinde muhtar-ö¤retmen-köylü ve hükû-
metin ele ele vererek köyleri kalk›nd›rmas›, bankadan al›nan borcun faizinin az olma-
s› gibi konularda okuyucu ve izleyiciye mesajlar verilmek istenmifltir.

Bu kitapta Rahmi Balaban’a ait olan ve Karagöz’ün çok az göründü¤ü Kelo¤-
lan (Balaban, 1941) adl› piyeste, Demir ad›ndaki çal›flkan Türk köylüsünün y›llar bo-
yunca yaflad›¤› köye yapt›¤› hizmetler ve köyün sorunlar›n›n çözümünde, köyün gü-
zellefltirilmesinde gösterdi¤i çabalar, Demir’in yetifltirdi¤i, elli y›ld›r köye hizmet
eden ve soyad› Çelikifl olan Kelo¤lan arac›l›¤›yla duyurulur. Ayr›ca eserde Köy Ensti-
tüleri’nin de övgüsü yap›lmaktad›r.
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CCuummhhuurriiyyeett  ÖÖnncceessii  KKööyy  PPiiyyeesslleerrii

Bu yaz›y› bitirmeden önce Cumhuriyetten önce kaleme al›nm›fl köy piyesleri-
nin durumuyla ilgili de birkaç cümle sarf etmekte fayda mülahaza ediyoruz: 

a) Türk edebiyat›nda bilinen en eski köy piyesi Müsahipzâde Celâl’e aittir. Me-
tin And’a göre Türk K›z› adl› bu piyes 1325/1909’da bas›lm›fl, 19 Eylül 1329/1913’te
de Yeni Turan mecmuas›n›n eki olarak okurlara ücretsiz olarak da¤›t›lm›flt›r (And,
1968, 7; Hançerlio¤lu, 1970, 40).

b) Türk K›z›’ndan sonra yay›nlanan Mehmet Muhlis’in Anadolu Kad›nlar›
(1338/1912) adl› piyesi de Cumhuriyet öncesinin ilk köy piyeslerindendir.  

c) Köyü ve köylü hayat›n› Türkçülük fikriyat› aç›s›ndan ele alan Halit Fah-
ri’nin Baykufl’u (1335/1919) ile yine köy hayat›n›n olumsuz taraflar›n› ele alan, fakat
bu menfi taraflar› telâfi edici bir bak›fl aç›s›yla irdeleyen Mehmed Sadullah’›n Köylü
Mürflidi (1329/1913) de Cumhuriyet öncesi köy piyeslerindendir (Yalç›n, 2002, 189-
198). 

d) Hemen Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyetin ilân edildi¤i y›l yaz›lmas›
bak›m›ndan önemli olan ve Tunal› Hilmi taraf›ndan kaleme al›nan bir köy piyesi
[Manzum Köy Tiyatrolar›] serisi vard›r. Tunal› Hilmi, bu seride kendi fikirlerini Köy-
lü Memifl Çavufl’un arac›l›¤›yla anlatm›fl ve Türk köylüsünün hususiyetlerini Memifl
Çavufl’un flahs›nda toplam›flt›r. Tunal› Hilmi’nin köy piyesi serisi befl kitaptan olufl-
maktad›r.5 

e) Bu arada Cumhuriyet sonras›nda yaz›lm›fl olmakla birlikte, bas›lmam›fl
olan, oynand›¤› halde yazma olarak kalan köy piyeslerini de hesaba katmak gerek-
mektedir. Söz gelifli Ahmet Kutsi Tecer’in Yaz›lan Bozulmaz adl› piyesi köy hayat›n› ko-
nu almaktad›r, ancak bas›lmam›fl, 1946’da Devlet Konservatuar› Tatbikat Sahnesi’nde
oynanm›flt›r.

Bu konuda yap›lacak daha kapsaml› bir araflt›rma sonucunda Cumhuriyet ön-
cesi baflka köy piyeslerine de ulaflmak mümkün görünmektedir.

SSoonnuuçç

Türk edebiyat›nda 1950 öncesi köy konulu roman ve hikâyelerin, yaz›l›fl y›lla-
r› aras›nda uzun zaman aral›klar› olmas› bak›m›ndan da¤›n›k bir manzara arz etti¤i
aç›kt›r (1876-1885-1890-1899-1910-1919-1922-1932-1937-1944). Bundan daha önemlisi

5 Tunal› Hilmi’nin “Köylü Memifl Çavufl” serisinin kitaplar› flunlard›r: 
11.. Tunal› Hilmi, Mebuslar Meclisi Kap›s›nda Bir Köylü-Memifl Çavufl, Kahire 1326/1910, 20 s.

[Manzum Köy Tiyatrolar›, Say›: 1].
22.. Tunal› Hilmi, Büyük Millet Meclisi Azalar›ndan Memifl Çavufl Sayvanda, Sinop Matbaas›,

Sonkanun 1338/1922, 43 s. [Manzum Köy Tiyatrolar›, Say›: 2] (Piyesin ikinci sayfas›nda
Sonkanun 1337/1921 yazmaktad›r.). 

33.. Tunal› Hilmi, Köylü Memifl Çavufl Ankara’da Halk Dersleri Kürsüsünde, Evkaf-› ‹slamiye
Matbaas›, ‹stanbul 1339/1923, 67 s. [Manzum Köy Tiyatrolar›, Say›: 3].

44.. Tunal› Hilmi, Köylü Memifl Çavufl Rüyada, 20 ‹lkteflrin 1339/1923, 42 s. [Manzum Köy
Tiyatrolar›, Say›: 4].

55.. Tunal› Hilmi, Köylü Memifl Çavufl Büyük Millet Meclisinde, Muin-i Hilal Matbaas›, Bursa
1339/1923, [Manzum Köy Tiyatrolar›, Say›: 5]
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Cumhuriyete kadar yaz›lan köy roman ve hikâyelerinin birkaç› hariç ço¤unun yas-
land›¤› belirgin bir ideoloji yoktur. Oysaki Cumhuriyetten sonra ilk önce köy piyesle-
ri, ard›ndan da 1950 sonras› köy romanlar› belli bir ideolojiden beslenirler. Özellikle
1932-1950 y›llar› aras›nda yaz›lan köy piyeslerinin Kemalizm, 1950 sonras› köy ro-
manlar›n›n ise Marksizm mahreçli oldu¤u görülür.

Bu makalede incelenen piyeslerin bas›m tarihleri dikkate al›nd›¤›nda bunlar›n
yo¤un olarak 1932’den itibaren yaz›l›p bas›ld›klar›n› görürüz. Bunun temel sebebi
1933’ün Cumhuriyetin onuncu kurulufl y›l dönümü olmas› ve hem bu y›l için hem de
bundan sonras› için yazarlar›n CHP ve Halkevleri taraf›ndan piyes yazmaya teflvik
edilmeleridir. Köyün ve köy konulu edebiyat›n yine bu tarihten sonra h›z kazanma-
s›nda di¤er önemli bir etken de ink›lâplar› sa¤lamlaflt›rmak ve halka yaymak amac›-
n› güden kurumlar›n 1932’den itibaren teflekkül etmesi ve bu konuda çaba harcama-
s›d›r. Söz gelifli bunlar içinde köye en çok önem veren Halkevleri’nin “Köycülük fiu-
besi” ad› alt›nda bir çal›flma sahas› bile vard›r.  

Erken Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun büyük oranda güdümlü bir yol izle-
di¤i aç›kt›r. Zira bu dönemde sanatç›lar özgür iradelerinin yan› s›ra çeflitli mevkiler-
deki siyasîlerin de istekleri do¤rultusunda faydac›, ö¤ütçü, angaje bir söylem içinde
olmufllard›r. Piyeslerde söz bir vesileyle Cumhuriyet ilke ve ink›lâplar›n›n, bat›l› ha-
yat›n, Türk tarih tezinin, Atatürk’ün ve Cumhuriyetin, hükûmetin ve politikalar›n›n,
kurulmak istenen hâlin/gelece¤in övgüsüne, tezlerine getirilmifltir.

Tekrar etmek gerekir ki bugüne kadar Türk edebiyat›nda “köy” konusu, ro-
man örnekleri dikkate al›narak çeflitli yaz›, kitap ve tezler için araflt›rma konusu edil-
mifl, ancak piyes örnekleri bu ba¤lamda pek dikkat çekmemifltir. Hatta bu konuda -
yukar›da da sözü edilen- bir yüksek lisans tezi (Kalkan, 2002) yap›lm›flsa da bu tezde
1923-1950 aras›nda yay›nlanan köy piyeslerine sadece dokuz sayfal›k bir yer ayr›lm›fl
(s. 75-83), a¤›rl›kl› olarak 1950 sonras› eserler de¤erlendirilmifltir (s. 83-102). Di¤er ta-
raftan bugüne kadar roman d›fl›ndaki türlerde, hikâye ve fliir, köy konusunun iflleni-
fli ile ilgili çok az yaz› kaleme al›nm›flt›r (Kaplan, 1955; Makal, 1980; Tural, 1986). Bu
yaz›da ise köy, Türk edebiyat›nda tek parti döneminde yaz›lan piyesler aç›s›ndan de-
¤erlendirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak bu konunun daha kapsaml› çal›flmalara konu
edilmesi gerekti¤i de aflikard›r. 
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THE PLAYS WPITTEN ABOUT VILLAGE AND 
VILLAGERS BETWEEN 1923 AND 1950

Selçuk ÇIKLA*

AAbbssttrraacctt

So far, in our literature, the topics connected with village life have been
studied to a great extent as they appear in novels and stories, and are dupicted
various books and articles have been published, and many thesis have been do-
ne about the subject. On the contrary, the plays about village, villagers and vil-
lage life are rarely mentioned. However, after the establishment of republic, es-
pecially right after 1932 and during the period following Atatürk’s death, a lot
of plays which have different characteristics have been written about village.
This article deals with the plays written about village between 1923 and 1950.

KKeeyy  WWoorrddss:: Turkish literature, village in Turkish literature, the plays of
village, Independance War and plays of village
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