
Degl i  kiiltiir adammiz Ahmet Kutsi Tecer'in K6y Temsilleri adii 
oncii galqmaslyle basjlayan dramatik koylii opdanrmza ilgi giderek bir 
pi gibi biijiidii, qegitli incelemeci ve follrlor derleyicilerimiz bu konuda 
Anadolu'nun ne denli zengin oldu@nu be& hie bir iifkede raslanmaya- 
cak gegiWi6 iizerine birbirinden ilging iirnekler ve bunlara bag11 yonun- 
1ar ortaya qdcardllar. AnadoIu, uygarhk tar% qeeitli donemlerinde 
Avrupa'pa ve bqka yorelere kaynakhk et+tir. Bir Yunan uygarll&- 
rim bile temelindeki olugturucu S$lerin Anadolu'dan geldig dugiinii- 
liirse, Anadolu'nun genellikle kiiltur, ozellikle folklor bak~rmndan one- 
mi daha iyi anlagilir. Ancak Anadolu bir kez de Tiirkler eliyle komgu 
kiiltiirlerini etkilemigtir. Kiiltiir, =;man iginde bir birikim, kaynagma 
yoluyla siirekli bir olu$um gosterdi+e gore, Turk dramatik koylii 
o)lmlar~u incelerken komgu kiiltiirlerle etkik~esini,  ne a11p ne ver- 
digini de incelemek gerekir. jgte bu yavda komgn kiiltiirlerden Ejrnekler 
verirken kimini soy baklrmndan (Azerbeycan gibi), B;imini aynl toprak- 
landa yiizylllar boyunca birlikte yaga&&nuz i&, kimi fsllm olmaktan 
otiirii, l&ni de (Balkanlar'da oldu& gibi) Osmanlr imparatorlub ege- 
menlignden kalma etkilegme aqislndan giiziiniinde tnttuk. C)rneklerin 
qo@nda Turk etkisi diyebileceiimiz olgu, bu kiiltiulere Anadolu'nun 
bu kez Tiirkler eliyle etkisidir. Zamamn akw icinde en eski ga81a;dan 
kalma bu oyunlar biqim, amag deggikliklerine uhrken,  yeni anlamlar, 
gerekge ve iglevler kazanirken, burada belirgin bir Tii& etkisi de goriil- 
mektedir, Orneklere gegmeden dramatik nitelikte bu oyunlann gene1 
olarak px ana kiimelerden birinden qdcabilece@ti unutmayahm: 

a) Geqk ve erigtirme torenleri: Bunlam bagbalm dosum, evlen- 
me ve olhdiir. Bu ritiiellere bagh pek gok dramatik oyun da vardlr. 

Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975, KB MİFAD Yay., S.II, A. 21. bsm. Ankara 1976, s. 1-25



b) Biipliliik ritiieller: Bir t a b  hastallklam sa&dt~lmas~, kurak- 
llkta y a h u r  ya&lmnak, giinegsizlikte giineg g~kartmak, ya da t a m  
ve avclhkta bagan ve bolluk elde etrnek. Bu uyguladar  i ~ i n  de dra- 
mat& koylii oydakmdan pek gok ornek vard~r. 

c) Yd dongiisiine ve takvime bagla torenler. Zamanla tek tannl~ 
dinlerin ya da talrvim yontemlerindeki degigikliklerin etkisiyle kayma- 
lar, amag ve iglev diiniigiimlerine ragmen gene de ozelliklerini koruyabil- 
miglerdir. Giin dijniimleri, k ~ g  yansl, 24 aralik ile 7 ocea  dek uygula- 
malar, Karnaval, vb. gibi. Dramatik kiiylii oyunlanmn ~o&nlui;;U bu 
kiimeye ba&drr. En onemli inceleme alanl da budur. 

d) TopIluasaI uygulamalar: Daha gok giinliik yagantl ve ig yajaml 
icinde, eglenmek gemItsinmesi iqin yapllan dramatik koylii oyunlan da, 
kiikenlerindd asai iqlev ne olursa olsun, bu yonleri giderek a@ basrmg 

C)meklerimS 6nce soy bakmundan bize en yakm Wtiir olan 
Azerbeycan'dan +. herbeycan Tiirklerinin daha qok hem ilkba- 
har giin-tiin e g i w  hem yeni yll olarak kutladddan Mevruz'da oyna- 
drklan 'Kose' tiirZi opunlar b d a r  iginde en onemli yeri tutmaktadu. 
Bir &celememizde Azerbeycan'dan bir Kosa oyununu ontek vermigtik'. 
Aynca bu ad altmda Anadolu'da qegitli yorelerde oyunlar oynanmak- 
t a b .  C)zellikle Kars'ta bu ad altlnda iki o p n  bu1uyontz.z Azerbeyc;an'- 
dan Kos-Kosa o p u n d a n  &i h e 9  daha gormeden Kosa sozcii@.niin 
anlam iizerinde h e a  d d l m 3 .  Kose dilimizde daha gok Famqa'dan 
geldig anlamla sakah q h a y a n  adam, kose s h l h  ise sakall 
seyrek olan a n l d .  Anadolu'da qok yaygm olan ve Azerbeycan'. 
daki gibi hsa diye siiylenen aiizcii$iin ise qegitli anladan vardu, BU 
arada kimi yerde b o p  h a  insan, kurnaz ve hileci adam [masallarda] 
adam anlamma da gclir. Bn anlanu Azerbeycan'daki oyrmlara da Ana- 
dolu'daki oymrlara da uymaktadu. Bu arada k6s, siiriiniin oniinden gi- 
den koyua ve teke anlamlanna geldig gibi, bir de kervantn en Sniinde 
giden hayvan arkmdakine talolah gandlr. Kimi yerde kiiae yeni ev- 
lenmis erkek, giivey anlarmnadu. Kastarnonu koylerinde kog k a t m  
a p d a k i  t o m e  Kdsenri denmektedir. Burada ozellikle bizi koyun, kog 
ve keginin e&& olan teke anlamlan ilgilendirmektedir.4 Simdi Azer- 

' Metin And, D k n h  w Anaddu IGyliirii, Istanbul 1962, ss. 36-37. 
Bu oyunlar iq i~~  bh. &tia Aad, Oyun vs Biigu, Istanbul 1974, 88.4042. 

' T. D. K. D d m ~  !%S@ (K), VIII, Ankara 1975. 
* Bu anlamkr iqh~ nynr~ bkz. Dionisos, e. 40. 



KOMSU K U L T ~ ~ L E W E  DRAWAT~K KOYLU OYUNLARI 3 

begcan'daa iki Kos-Kosa oynnnnu, Azeri agzlyla yazimini bozmadan 
buraya alallm: 

i l i l ~ f  

"Bayram giinlerirtde ca\ anlann \r u$aglann ~ e r d i y i  \ e qoh ) ay1lrn15 03 l~nlardan hiri dc 
Kos-kosa'du. Cavanlar bir ?-ere bplaprlar. Bir nefcr zirek ve hazirce\up ogIana ter.sinc 
kiirk geyindirirler, iiziinii n16bkrm m6hkem unluyur, bagma bir uzun motal papag goyur, 
ayaglannln altma ayag ftwtnaslnda agaq mylrlar. Eoynuna nngrov sahr, p a l t a n m  al- 
tindan g a m n a  yasty bala)u, bir qbqeni  pmm beeeyip eline verir ve gap1 gap1 gezdi- 
rib oynadarag pay toplaylrlar. h a m  geutinnler bu mahninl ohuyorlar. 

Ay kos-kosa, gdscnh 
Gelib salarn rer8ene. 
C6mqeni doldmanq 

a Kosanl yola srlsspa. 

Ay uyru'yu u>rnk., 
Saggalh it eo,m@u, 
Kosam bir o)wn tgh, 

Guzunu goyun +, 
Yigar bayram ho-I, . 
Her yerde diij-iin -tglu. 

Novruz no- hbm, 
GiiUer giiller anban, 
Bagpumda g P  h, 
Giil olsun. b i i  OM 
Bal olmasm, y* o h , -  

Evdekiter sag dsma, 
Hanun dursun ayda.  
Kosaya pay versim aka. 

Mermer boyumn dllsd g r e d a ,  
Biilb'uUer ohur buda-a, 
Her ne istesem hdadan allam, 

Delltk diikanm y h  s a l h ,  
Dellek dukam tamur~ quagban, 
Magara gal& Ltsexik gurbau. 
Gurb- olum. y 4  phak 
Derbendli isen. yobsr b u d ?  
Bakqamzda giil h, 
Ral olmasm, Fayi dew 
Evdekicr sag 01- 
H a m ,  ayaga dmsona, 
Kosaya pay x n s e a t .  

lYrhm gurtaran kimi kosa "ko+a D1dii"deyib )em plhlu. Bu zaman one aqabdaki kimi suanar 
verib cavab alular: 

- Kosa llaradan gelhen? , 

- Derbendden. 
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Mlhmdan sonra kosaya pay \erirkr. Oyunalar kosanr o biri eve upanrlat. Bele bek biitiin el - 
leri gezir, ylghglan geyleri diizeltdikleri e r r  getirir. genlih keqirirler. Soma iki ndcl kosa ah?. 
fIcrcsinin garnlna bir yastlg baglay~lnr. Elfcrine ise yeke agaq verirler. Keqi domna s a b  
bir adamr ortaya qrhanrlar. Keqinhr yanmda da bir adam olur. Kocalardan biri bn adam +: 

- Gordoq. h e  keqiini Mtlrsan ml? 

- Beli. soilram. 
- Keceyc \ eriruen '! 
- Yayda fopuga, grgdu topuga. 
- Yahgi. mnyrg, yayda ~ e l i h  lopugunu alar~a11, grgda d :~  topu~ur~ll. 

KG$ keqini kosalara verib gedit. Kosalarden biri deyir: 

- Keqi menimdi. 
0 biri deyir: 

- Yoh, menirndi. 

Banlanu davasx diigiir, biubirinii gannna +ela budamaga baglayutar. Hansr koe~mn garama 
agae deyuse, o yere ylhhp yene pya& g a k .  Baglan qarprgmage ganganda keqi g a p .  K d  
birden b a k p  kefini k6riiniirler. 0 n d . a - b d a n  keqini som~urlar, g6rdiirn deym olmur. Yere 
otumb a&-gazlerini giilmeli pekk sahb, +yular (oyun burada giiliigme iqindc mna ~atpl ."~  

Kos-Kosa'nln Azerbeycan'da bir de Lengeran *qegitlemeshi aynl 
kaynaktan gene yaz~rmru bozmadan buraya alahm. 

"Cavanlar yoldaglaman bkk i  kosa pcLlinde heeeyirler. Uziine maska t a w  eynine em- 
du paltar geydirir, beline gendii ba6byrlar. Gendirin bir urn bagpnln elinde olur. 
ntn iist-bagma vngvov diiziirler. G a p g a p  gezdirib oynad~rlar, gey yt@rlar. Cavanbnh  
biri gaval qala-pla ohuymr: 

Gorhmaym, kosa gel& 
Elinde hasa gel& 
Kona geder Memde, * 

Tarnagad1 gelcnde. 
Kosam min oyun eyla. 
Girdini goy- eyler, 
h k a r  tally djisin, 
Mahmudun toyun eylcr. 
Carhovsun d a d  gratprda, 
Biilbiil o h  y h  buda@dn, 
Her ne istesem hudadn allam. 
Delleg dukanuu yad~ma sallam. 
Delleg diikalu tamam quagdan, 
Mescide geer elinde gm'an, 
Gurbamn olam, yet11 + a h ,  
Derdbcndlisen sen, y o b  burall? 

Sig papag bawd, 
Gelem oynar gaymda, 
Kosarn on beg yagnda, . 

Vay kosarmn hnbna, 
Palan goyun dalma. 

' Ehriman Ahundov, AterBcycan FoPJoru Antolojisi, 1-11. Baku 1968, I, ss. 224-3. 



Kasarn gedib mqghe, 
Ve'de verib b q  +e, 

Celmeyin en by gi~ne. 
Koiatr.1 6ldMCcr. 
-1tdllar zebil ~qig ine .  

Siizler prtarandan sonra kwsa &ha tullamb oyun q~karnut ve ba:qlmn emri ile "Kos-ko- 
ca" dedikde yereylhll~b husur. Daha soma ba$c~ iiziinii kosaya tutub ona sualIar verir ve 
cnvab alu: 

- Kosa, ne isteyersm? 
- Pissi (put) 
- Daha ne istqrmn? 
- Gaggn. 
- Daha ne ist-? 
- Bille (gimi) 

Pul, gin& yumurta vs. akb, CT &me &a eleyib geduler. Be'zi rayonlarda geyleri Mlii- 
giir, be'zilerinde yemek d i i  wnlik gqirirler".6 

Gene Nevmz'la ilgiii o l d  K6se opnlannln lran'da da oynan&&nl 
6greniyoruz7. Bu tiir o y u h  o w *  tek Isllm iilkesi Iran degdir, 
C)zellikle fislr, Tunus, Fas, Cezayir, Libya gibi Kuzey Afrika isliim iil- 
kelerihde bu tiir oyunlan bduyorm. Bir incelememde bu oyunlardan 
qegitli ornekler vermigtim.6 Banlar daha ~ o k  Siinni halhn Muharreml- 
in onuncii giinii Agure'de q b d k l a n  oyunlardm. Aym giinde Siilerin 
yasli, acl ~ekmeye dayanan Taziyekne kargl, bu oyunlar yeni yllr kar- 
gllamak iqin Karnaval sevinci iqindc geqer. Bu oyunlarda gepit alayla- 
nnda qegitli hayvan ve canavarlar yap~hr. Anadolu'daki ghi oliip-diril- 
me oyununa da rashyomz. Tnnns'ta goriilen bu oyunun bir pegitlemesi 
de "Ayl ve Bahclsi" &r. Hayvan pmtu giymek te bu oyunlannbir ozel- 
ligdir. Daha once bu 6rnekIeri ved@niz ipin burada tekrarlamaktan 
kapmarak bir iki yeni ornek verelim. Gene Agure'de, Cezayir'de oyna- 
nan oyunlann baghcasr Kadx ile aldadan koca iizerinedir, bu sonuncu- 
SII genellikle bir Avmpall olm, iizellikle bu Avrupall aldat~lan koca ala- 

, ya ahnarak oynau.14. Gene Cezaj5r'd.e Blida'da k ~ n a  gecesi oynanan bir 
oyunda toplu danslardan sonra genig bii avluda bir yer haz~rlamr, bu- 
raya bir Tiirk oturtulur, bu yarB&. Yarglqa ~egitli davac~ ve davalx- 
lat gelir. SSz gelimi bir Kabil'ii iIe bir ispanyol aras~ndaki davada, Ka- 
bil'li fspanyol'un bahpesine patates ve kabak dikmig, parasuu ister, 

' 

Ispanyo1 bu borcu kabul etmex. Diiviig olur. Bunlardan sonra bir Mza: 
bit'li (Biiyiik Sahra'nm kuzeyinde Mzab bolgesinden) ile bir yagh ka- 

Azerbeycan., ss. 227-28. 
7 Medjid Rezvani, Le Thicihc ei & Doareen Iran, Paris 1962, s. 71. 
"Dianiso., su. 3-35. 
". DouettB, .210gie et religion a h  PAfi4nedts Nard, Alger 1909, ss. 496-530. 



(Zm gelir. Mzabit'li yagll kadin igin giysilcr higmigtir. Tanlklanni dinlc- 
tir, yargq da baclyi hak11 bulur, yagli kadin jsc yargm hakarc-t eder. Son- 
ra iki yetim gclir, I~abnlar~ndan kalan mallan isterlrr, yargiq onlar~n 
~+aglann~ kiiguk I~ulur, I~iiyumelcri gcrektiaini soylcyince, iki yctimr yar- 
gca hakarct edip o n ~ ~ n  iistiine saldlr~rlar, Kadl dr onlara yataganlnl 
geker.10 Gepen yiiz~~ilrn ortalannda Oran'daki ycrli y'iinetirinin bir ya- 
ban domuzundan sonra diizenledif$ bir gosterids l ~ u  tiirlii oyunlara ras- 
hyoruz. Soz gelirni bu oyunlardan birinde iki Arap, ikisi de avcidlr, an- 
cak biri yigit, gergek avcl, oteki ise daha gok bal htrsiz11i;;l yapmak istr- 
mektedir. Birincisinin bir aslan vurmasma k a q ~  ikincisi kovandaki an- 
lann saldlns~na u3ar ,  korku iqinde kaqacak yer arar. Oyun biri gerqek 
az silPhla yetinell bir awl, oteki slrtinda on tiifek bulunan hir korkak 
iki karpt kigiligi guldurii bigiminde sunmaktadlr". 

Anadolu'da yuzy~llar boyunca aynl koylerde oturmu~ Ermenilerin 
dramatik oyunlan ilginqtir. Bmlar ipin elimizde onemli bir kaynak bu- 
lunmaktadrr.l2 Kitabin go&nluk,Ja dramatik oynnlan iceren birinci 
ddinde 276 oyun yer almaktadlr, bunun da pek am dramatik olmayan 
oyunladr. Oyunlar ~egitli donemlerde Anadolu ve Kafkasya Erme- 
nilerinin koy oyunlanndan derlenmigtir. Burada ilgin~ olan oyunlann 
qo+ilnhla Tiirkpe oynanmg olmasldu. Bunlan yararlandz&mz kaynak 
daha qok b d a n  seyreden Tiirklerin, ozellikle yetL;li Tiirk gorevlileri- 
nin denetleyebilmek i ~ i n  a n l a m a l a ~ a .  ag~k  olmaslm saglamaga yane- 
liktir. Ancak bunun tek neden olma&@ saniyornz, giinkii Tiirkge, 
Ermenilerin kendi aralarmda da gok y a y p  konugulan ikinci bir dildi. 
Ermeni dramatik koy oyunlannm onemli bir kesimi "Han-Paga" oyun- 
Ian kiimesinde toplanmaktadrr. Bunlar oyunlara siyasal amaplarla son- 
radan konulmugtur. Han, paga, melilt, gah gibi yiineticilerin baskrsmi, 
yolsuzlnglann~, kotu yonetimini elqtirmek, tagamak ipin oynanmak- 
tadu. Bnnlarda kiqilerin goklub, gatlgmaya dayanan iiieler, kigilegtir- 
me, soylegme gibi onemli dramatik oieler yer almaktadu. Bunlar~n 
onemli bir kesimi Karnavala, perhizden onceki genlige raslamaktadir. 
Kiminin konusunda eski ritiiellerin ogelerine rasla&&xmz gibi aynca 
hemen hepsinde yiyecek, armagan toplama, ve bonra.topluca yemek bu- 
lunugu da bunlann eski riitiiel iqlevlerini gostermektedir. Gene Han ve 
Paga tiirii dramatik oyunlar da koy it$nde eski kabilece gizli iirgutlen- 

' 0  J. Desparmet, Cotrtumes, institutions, croyances drs Tndigba de rAIgrric, Alger, 1939. 
I, ss. 170-71. 

'1 Potter, "La Com6die arabe" Revue de Paris, V (1864). ss. 15562. 
V. Bdoyaaa, Huy Zoghouriaga Kahgher [Ermeni K6ylii O~lmlar], Erivan 1963, kitab~n 

i+deki oynnlar ve oywl kiimelemesi i+ bkz. Oyun we Biigii, ss. 110-31. 



menin izleri de bulunmakta. Gene eskiden kalma kardqler araslnddi 
C.atqmalan giisteren izler rastlanmaktad~r. Han-Paga tiiriinden oyun- 
iann eskiligine bu h i l t  ta  Han, Paga, Sahm &mi oyunlarda kovulmas~ 
da kimi Avmpa oyudamda gene KamavaI slraslnda diipnan tannnrn 
ya da kotuliigiin kovulrnasr gibi amaca yaneliktir. Bu tiirden bir iki Sr- 
nek gcrmeden bunlann gene1 olarak belli bag11 ozeWerini giisterelim. 1 J 

Han-Paaa oyunlannm bag kigisi olan Nan, Melik $ah, Pqa vb. nzn 
giyiminde en onemli ozellik bag~na taktik fapkadu. Bn kimi oyunda 
Acem Sahina benzer [Res. 11 kimi oyunda siiz Turk pagasina. Sebinka- 
rahisar'daki ermcniler beyaaz koyun postundan bir baglik giymektedir- 
ler. Paganin yaveri, baq kollu& ve onlann yardundan olur. hci zaptiye 
kimi oyunlarda biri topal, oteki tek gozliidiir. Gene kigilerden Zeyhk lasa 
sakall~, kirrnlzl gipili, belinde kugak, iqinde b~qak, boynunda mendil, 
yiiziinde k~rrmz~ maske, elinde kargz bulunur. Oynnda yargq varsa bu 
ak sakalh, u m n  siyah ciibbeli, san maskelidir. Bir de yaman bulunur. 

Rcsim: 1. $ah oyununda $ah 

Aynca ikincil kigiler de v a d r .  Bunlar araslnda soytan, Utii bir kigi- . 

lik olan Kizir, bay'ak tagipc~, qalpcllar, ugak, askerler, polisler, friiqiik 
Focuklar vb. Han-Pqa tiirii oyunlar en az otuz kigiden olmak uzere 

J J  Kan-+ah oyualanna gne l  balug iqin bkz. Bdoyana, s9.23-42. 



kimi kez 200 kitilik topluluklarca kiiy meydanlarinda, e\-Icrill damlann- 
da, avlularda oynaiian bir dramatik kijy oyunu kiimrsidir. Oyunlarln ],a?- 
11ca kural~ gerek oynayanlarln gerck sej-ircilerin $rkalara, taglamalara, 
hoggoriilii, dayanrk olmas~dir. Kilni 1GJgel1.rde soz grljmi Erzincaii'da 
bu oynnlan grnplik d~rilekleri yortularden qok Gnce hazlrlarlartb. 
Simdi bunlardan hir iki ornegi krsaca gorelim. Bunlardan "Hanr Ragla- 
ma Giinii"l4 Karnaval'ln son giiniine radar. Daxn iistiinde oynanlr. 
Hanl oynayan bapna deriden bir papag geqirir. bundan agagi renkli 
y q a l a r  omuzlama sarkar; elinde bir kamq~ vard~r. Sag yanlnda yaz- 
m a ,  solunda ise uzun b ~ ~ l k h  bey olur. Oyun qeqitii kigilerin sorguya 
qekilmesi, cezalan&nlmasa, harap allnmasl vc kamplanmasr ile siiriip 
gider. Gene hunlardan "Supurge Bag11 Kral"15 oyanu 17, yiizylda ger- 
wk bir olayl yansitmaktadlr. Oyunda bag olamn baqma siipiirgeden bir 
bagllk konulur. [Res. 21, bir ege&n sirtlna bindirilir. davullu, zurnali bir 

Resim: 1. Supurge krol oyunda eiipiirgt kral 

day diiziiliir [Res. 31; qalgr ile, tiirkii soyleyerek bn kalaballk komiju 
koye gider, oradakilerle kiyaslya doviig olur; bu iiq giin surer. Gene bu 
oyunlardan Karnavalin Pazar giinii oynanan, "Han" oyunudur. 16 0- 

I+ Bdoynna, s. 25. . 
Bdoyana, s. 72. 
Bdoyana. as. 86-89. 
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yun 1910'a dek oynanagelmigtir. Canli qevik biri Han olur, han gibi giy- 
silir, baglna dibi delik bir tas konulur, bunun iistiine bir qal s a d r .  Yaz- 
mam, eabtiyeleri biri de hanln habercisi, bir bagkas~ da qavug olur. iki 
egekten hirine han, iitekine yazmani ters oturur. once alayla dolagirlar, 
sonra habin toplan&& avluya gidilir. Burada konngmalar hep Tiirkge- 
dir. Halktn durumu sorulur. Casuslan, Hona ~esitli Biqiler icin bilgi uerir, 

Rcsim: 3. Siipiirgr krd oynnunda gqi t  .hpl 

Han her birini teker teker qagr~p, sorular sorduLtan eonra, onlardan ha- 
raq ister, g o h u  dovdiiriir. Sonra harag diye abanlar topluca yenilir, 
parayla e$jlenilir. "Melik" oyunundat7 Zitekiler giaidir, ancak burada 
bagka bir koyiin Meliki ile adamlan araslnda bir 431rpqrna olur, kazanan 
atekinin hergeyini ahr. Bir Hakan o p u n d a  isel8 Hakan ipin can11 bir 
oyuncu yerine bir biiyiik kabak alimr, iizerine hakan yiizii isle yap&, 
buruna bir tutarn lul, goz yerine gormesin diye qah konur, kale &i 
bir yere qlkanhp, orada bulunan askerlere "Iqte ICdruz, oniinde saygiyla 
e&k" denilir. Sonra buna hakaret edilir, alaya k, en sonra da k a r p  
larla kabag delik degik ederler. Bir P a p  oyuna~dal9 paga olana larrm- 
n giydirilir, eqek iizerinde adamlanyle koy iqinde gezer, raslad13nl dur- 

f7 Bdoyana, s. 97. 
Bdoyana, s. 71. 

1' Bdoyana, s. 89. 



durup sorgq-a qeker, onlardan harae toplar. ICimi koyde iki paga olur 
iki Paga ve tpqresindekiler birbirlerine yolda radadlklannda birbirlerine 
kiifiir ederler, bu biiyiik bir kavgaya diiniigiir, bu sonra y'atlgtmllr. 

Simdi tanttmaya qal~gaca&m~z Porsug kamaval oyunu2 0 Anado1u'- 
da Turk koylusiiniin qok yaygln olarak oynadrrj L'iiliipdirilme" ve "klz 
kaqrma" olnntulannin bir arada b d u n d ~  %meden21 bit oyundur. 
Coir;unlulda orta yap11 erkeklerin kimi de k a d d  erkekli oynanlr. Kigiler 
slrayla ~6yIedir: -!PorsugW: Sirti kanbur, biiyiik bunmlu, uzun sakalh 
aklar giw; belinde bir kag kez sanlrmq bir hqak, baglnda beyaz sa- 
nk, beyax sakalh elinde kamq~; "Arap" yiizii kara maskeli, karalar gi- 
yinmig, belinde Lap5 kemer, kih*, bagmda bir argm uzunlu&nda kara 
ve sivri bir ba@, elinde kamtp; "Zeybelt": kara bydsh, Zosa sakalh, 
k;lrrmz~ giyimli, boynuna dek yiikselen bir kqak, oyah gevreden bir bag 
hk, lumma maske, elinde uzun murak  U Y a ~ n  [Res. 41: sakalh, bly~klr, 
bag~nda beyaz bag& qevresine gal dolannq, sarnda uzun kara ciibbe, 
yiiziinde san maske, elinde tesbih; "Doktor" yiiziinde gozliiklii bir mas- 
ke, kara b~ylkh,.Avrupa giyimli, elinde baston, bqrnda Izagttan bir 9 a p  

2O Bdoymn, sa. 111-13. 

22 Bu kiime i& bkz. Oyun m Biigii, ss. 208-212; L X u h ,  IS. 64-66. 
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ka; "Gelid'i erkekler oynar. Yiizii iirtiilii, baglnda bir dizi altin, giimiig- 
ten kemer, ellerinde pirinp ziller. Oyunda aynca her kiginin bir yardrm- 

\ 

CIS~, kemen~e ve tef galanlar, zeyhek vb. vardrr. Gelin, yapma bir deve 
iistiinde ev ev gezdirilir. Hangi ev ga&nrsa orada baqlarlar. Once toplu 
bir dans yaparlar, sonra aralarlnda giirler, tiirkiiler, masallar, bilmeceler, 
tekerlemeler s6ylerler. Porsug, yalan masallar anlat~r, bir de yaz~cllan 
var&r, o da sigara ka$d~ iizerine sozde soylenenleri kaydeder, her bir 
yalan masalda yalan olduenu belirtir, bu arada "0 yalan, bu yalan, 
fi yuttu bir ytlan. . ." gibisinden tekerlen~eler soy-ler. Bunlar bitince 
Zeybek, Geline oynamasinl soyler, palglcilar qalar, gelin de oynar. Porsug 
k a h  seyreder, onu kanhrmaya qallair, ka&n Porsug'un yaghhsnt 
ileri surer, Porsug ona armaganlar verir, bu arada Zeybek ile Arap kav- 
gaya tutugunca, Porsug, Gelini kapnr, Zeybek igi anlar, arkalanndan 
gider, kJlc1 ile Porsug'u oldiiriir. Porsug'un adam1 doktom qagnr, dok- 
tor hayvan, kug, solucan adlanndan olugan 25, 30 i l a~hk  bir reqete ya- 
zar. Porsug dirilince Zeybek'le yarpca gider, Yare$ her ikisinden de 
riigvet aItr, ikisini de ba&glaylp sahverir. Bunun iizerine ikisi de yarglc- 
dan verdikleri riigveti geri isterler, ikinci bir yargdamadan sonra danslar 
baglar, Oyun' slraslnda evlerden toplanan para ve yiyeceklerle hem 
toplu qolen yaplhr, kala~uda gerekrinmesi olanlara verilir. 

Hayvan benzetmeceleri de qoktur. En onemlisi yapma at ve deve- 
dir; Ozellikle Karnaval'm son haftaslndaki peqembe giinii yapllan 
"At OynatmaW.zz Burada yapma at goyle hawlanu: 1,s metre yiiksek- 
l igide iin ve arka afaklan ayn ayn oynak tahtadan bit at yaphr. as-  
tiine binecek olamn beli yiiksek;li@ne gelecek yerde genig bir delik var- 
&r, bu biniciye eteklik gibi giyllir. Yapma at  boyamr, odun isiyle ya da  
tahtayl daglayarak siisler yaphr, lorrmzl beyaz bir eger, kilimlerle siislqr, 
boncuk gibi bezekler t a r .  C~ngraklar a s h .  Atln binicisine gelince, 
bu da acayip U k l a r a  biiriinur, boynundan aga& yapma niganlar, 
bagma sivri kiilah, yiiziinii ya isle boyar ya da acayip bir maske 
takar. [Res. 51. Atln ustundeki delikten igeri ,&emk bunu beline kuga- 
mr. Bu daha ~ o k  bir Turk zaptiyesini temsil eder; beg a l t ~  yar&mcisl 
olur. Biiyiik bir torenle davul ve zurna ile meydana gelir. Ath, Tiirkqe 
k s k l e r  eder, at~yle hallun iizerine saldnr; Gtekiler ise onun oniinde e@- 
lirler. K a q ~  koyan~ kamplyla dover, harap vermeyenlere dayak atar; 
bu arada at1 giiliing bipimde dansettirir gaha kaldmr. Harae vermeyen 
bildirilince, onu yarglar meydan dayak ~elcilir. Toplananlarla toplu 
giilen ve eglence diizenlenir. Yapma at gibi yapma deve de yaypn&r, 
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yararlandi@mz kaynakta her ikisinden de gegitli ornekler bulunmpkta- 
dlr. Bir incelemernizde Ememi koyliilerinin y a p t ~ k  bir yapma devenin 
resmini verrnigtik.23 Karnavd'da opanan bir Deve24 oyunnnda iki, 
iig kigi olur, birbirierine tutunurlar, bellerinin iistiine bir sepct koyup, 
iistiine bir ortii iirterler; aynsa devc renginde postlar sererler. (hrdelii 
elinde uzunca sapli bir baha tat=, bununla devenin boynunu biqimlen- 
dirirler, bir kol yeni sa&tdarak bu da devenin genesi olur. Bopuna 
qinguaklar a&, biri de d e v d  olur, evler dolagllu. Varldch evkrden 
armaganlar ah=, qoodar kerhr, kadlnlar bagngu. $&Farenin M a &  
Var IDevenin kulak yok" gibi teterlemeler soylenir. Seyredenlerin iize- 
rine yiiriiyiip onlan korkntur, bit tiirkii ile "iki git bir dut" diye oynar. 
Toplananlarla giilen yaprllr. 

Resin: 5. At qaafmd oponds  maskeli binici 

Azerbeycan'da oldub gibi Ermeniler'de de Kosa a& taglyan spun- 
lar vardu. Bunlardan UKosa Gch"zs Karnaval'dan 15 giin iim car- 
gamba bafjlaylp cumartesi b h  yortuda yapdu. Biri Kosa Geiin ohu. 
uzerine eski giysiler giyer, yk&xii siyaha boyar, bir keqi s W  takm, 
s a k a h  ucuna qqraklar  asar. Giiriiltii ile evleri dolag~r. Gene b d  

la bkz. Oyun we BQii, Ros. V. 
2' Bdoyana, s. 144. 
Zs Bdoyana, s. 259. 
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il@i olarak bir de Keri Adam26 vardtr, keqi p t u  giyinmi~, bapna keei 
maskesi takuue biri sokaklardan gepr. [Res. 61. Tiirk koyliisiiniin 
C6mqe Gelin'i gibisinden yagmur yajjdumak iqin ya ked bag1 dolagt~n- 
Iu rRes.71 ya domuz bagi. Buniarta yoUarda ge~ilirken evlerden bunun 
iistiine su atlllr2'. Ya&nur yajjd~rmak iqin yapilan torenIerden birisi de 
Cici Anne'di?'. Kuraklrk oldu* zamanlarda koyiin 10,20 yap11 kadm 
toplanu, iplerinden en dincini sewrler, onu eoyar, iistiine uzun beyaz 
bir giimlek giydirirler, iqerden iki g t a  bir hag gibi birbirine qatlllr, Cici 
Anne bunu igerden, baguun iistiinde tntar biiylece giimlegn ipinde  hi^ 
ba yeri goziikmez. En onde bir kadm e h Q  davulla, oteki kadmIar el- 

lerinde to~balar, bakraclarlc! bir g e ~ i t  slap diieerler. Bu gepit alayl k a p ~  
kapl dolagm, hiq konugmaz, yalruz d a d  qaluur. Yiiksek sesle yar&rn 
isterler, Emenice, Tiirkqe garlular Gylerler. Saz gelimi, 

Cici Mama ne ister? 
Giikten bulutlar iater 
Cici Mama ne h e r ?  
Allahtan y a h u r  ieter. 

Bdoynna, 9. 147. 
Bdoyana, as, 165-66. 
Bdoyana, ss. 161-62. 
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B d m  soyliyerek evlerden tw, bulgur toplarlar, Yiiksekten de Cici 
Anne iizerine so&& su dokiitiir, o ise hip sesini q~kannamaIidlr. 
[Res. 81 

Reoim: 8. Ya&nu~ y a ~ i h n a k  i ~ i n  Cici Anne 

I)Ci@derle ilgili dramatik oyunlar da vard~r. Soz gelimi Tz'Iki oyu- 
nu19 Kare'm koylerinoe goriiliir, k ~ z  evinin dii* giderlerini karyla- 
y a d  olana Tilki denilir. Ka&u arabasi ile gelir, gelinin kiiyiiniin genq- 
leri oak d6verek alaya ahrlar. Bir de gelin almada bir genq iistii bagtan 
a@ he&erle donatdlr. Bunlar teIlerle bedenin qegitli yerlerinden 
sallan&nhr, bagma boynuzlu bir maske takar, yiizi&ii karaya boyar, 
aynca d e r  takar. Gelin geleceg zaman iine atlar, gelin a l a ~  iirkii- 
tiir. hreket  ettikge kemiklerin birbirjne vuruljundan, aynca zillerle 
tuhaf sesler qdcar.3 0 

T o p h a l  konnlarda ilging bir oyun Ondalck ya da (Igiir'diir.31 Se- 
binkarahisar'da biiyiiklerin de oyna&$ bu oyunda harmandan toprak, 
iiriinlerinden onda bir. oraninda allnan verginin dramatik bir bi~imde 
canlandurlmasrd~r. [Res. 9 1 

'* &1o)raa, s. 257. 
" Bdoyloyene, s. 258; Orta Asya gamaruna bcneeyen bu giyimin resmi i& bke. Oyun we Biigii, 

Res. V. 
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Resin: 9. OnddJs yada 6iiir oyuna 

Gerek Anadolu'da, gerek Ege adalamda ve Yunanistan'daki Rum- 
l a m  dramatik kiylii oyunlan da ilginq ornekler gostermektedir. Ggitli 
kayn&ara32 dayanarak bir incelememde Rumlam dramatik koylii 
oyunlanndan qegitli iirnekler vermigtim.33 Bunlara yeniden diinmeden 
lusaca gunu belirtelirn; uzun siire Osmanh fmparatorlu~nun egemknli- 
@ alt~nda Tiirk kiiltiiriiniin etkisiyle, oyunlarda da belirgin Tiirk izleri 
goriilmektedir. Bu ozellikle oyundaki oluntularda ve Yeni~eri, kadwr, 
Tiirk askeri, KSpek Bey, Karagoz, Bey, Seymenides [=seymen],  ad^ Ali 
olan Arap, Zeybek, dervig vb. gibi adlar taglyan kigilerde goriilmekte- 
dir. Burada S&z Adasi rumlarmm dramatik koylii o y d a m d a n  bir 
iki ornek vermekle yetinelim. Karpaval'da Sakiz adas~nda sabah, bir 
qok koy h a k  Karnaval'dan bozma karlavadhes olurlar. Bir de bqian 

Bdoyana, s. 222. 
A.J.B. Wace, "North Greek Festivals and the Worship of Dionysos", Annudeftha k?ri- 

tish School of Archuelogy ar &M, XVI (1909-lo), ss. 232-253; A.J.B. Wacc. "Mummiag plays . 
in the Southern Balkans", Annual ofhe British School of Archaeology at Athens, XIX (1912-13) 
ss. 24845; R.M. Dawkins, "The Modern Carnival in Thrace and the Cult of Dionyws", J.cvnol 
of Hellenic Studies, XXVI (1906). ss. 193-201; C. A. Romaios, Cultes Popul.Lar & la Tbace, 
Atina 1949; aynca bkz A.C. Megas, Greek Calendar Cuafom, Atina 1958. 

33 Dionisos, ss. 23-29. 



karlavas vardlr. Buna Aka denilir. Aga koy meydanlna ege* tern bin- 
lnig olarak gelir, onu meydamn yiiksekge bir yerine oturturlar. hek i  
oyuneular qeqitli kiaileri Aga'nln onune getirirler, Aga oalan yargdar 
1.e sopasij+la do\vcr. Oyunda Ermenilerin Hakan-Pafa opdanna  biiyiik 
hir benzerlik gijriilmektedir. Bu opnun  bir gegitlemesinde iee Qa 'n~n 
yan~nda bir de Magribi v a d r ,  yargilanacak kigileri Aga'ya o getirir. 
Ayrlea herkesin Paskalya'dan onceki sekizinci pazar giinii Makarna ge- 
tirmesini ister. Kizlar makarnayl piairip getirirler. ogleden sonra Mag- 
ribi yargdan~r vc as111r; oliisii bir merdiven iistunde bagag+ sokaLIarda 
gezdirilir. Bunlarl her oyunda oldu* gibi bir dans izler. Bir iigiincii qe- 
~itlemede ise iki geng okiiz, biri de siiriicii olur ve tohum dser gibi yere 
tuz Ecrper, biri de onun kans~  olur, elinde bir sepet bulunlu. Adam kan- 
slndan yiyecek ister, kadm ma makarna ve piIav getirdi@ni Gykr, an- 
cak sepeti aqmca iqinden in& pislig gdsar. 0 da kadln~ kovalar, iistiine 
hu pislig atar, Bu arada efijlndirieiler gelir. fglerinden biri ortada ne 
yaplyorsa, otekiler onu taklit eder. Bu hareketlerden biri de bacaklan- 
nnln arasmdaki phallus'u sanki cinsel iligkideymi~ gibi ileri geri hareket 
ettirmektedir; buna ozellikle kadmlar bakarlar, gok giiliin~ balurlar. 
Bir bagka oyunda da bir oyun bag1 segilir, bir krz da segilir, OM Lel pi- 
~irilmig bGyiik siislii bir somun ekmek verir. Burada da A& vardn. Aga' 
nm yazmani ve veziri iki de zaptiyesi [zaptiedoi] vardlr. H e r b  yerini 
abr, yargrlama baylar, ceza para cezasidtr; en gok mecidiye koparabil- 
mege dayamr. Bu da Paskalya'dan once sekizinci pazar, ya da Biijiilr 
Perhizden onceki Sah giinii olur. Oyunlann hemen he@ soaunda 
toplu dans ve toplu qolen oIur.34 Bu danslardan dhetos, elele tntulup 
yapilan bir haUsa danad~r. Ada, Tiirk egemenlihdc iken, danstatt once 
dramatik bir oyun da oynamuak gelenekti. Oyuncular [Id b d a r a  ku- 
duntatoi denilir] Yahudi s a w ,  hekim, gap gatan bir yagb katlm, ebe, 
Magribi ve Araplar vb. gibi kigiliklere biiriiniirler. Evleri dohgarak 
gakalar, agdc sag& oyunlar yaparlar, dhetos ve bagka danslan giisterir- 
ler, bir da bagkanlan ne yaparsa, onlar da onu yaparlar, yoksa bqkan- 
dan sopa yerler, buna 'Seytarun Kegigleri' ad1 verilir. Bu q g i t  bbtgkani 
taklide dayanan ve go&nln%la dans bigiminde olan oyanlara mostra 
denilmektedir, ~ o k  yaygmdu. Adamn do$sunda bunlardan biri yalanci 
savag biqirninde olur, buna rolimi [Tiirkge talim'den] de&. Opncu- 
lar kigiliklerine uygun giysiler ipindedirler. Soz gelimi Yunanistan'da 
ve Arnavutluk'ta giyilen k~rma fistan, kimi de Tiirk ya da Arab giysisi 
iqindedir. Tiirk egemenlignden once tahta luhg kullanillrkca sonm ger- 

Philip Argenti-H.J. Rose, The Folk-Lore of Chios, Cambridge 1949, I, ss. 357-360, 
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gek Iullg kullallllmaya bqtnrmgt~r. Hepsi, onde uzerine qiqek ve porta- 
kallar asllmig bir dal tutan biri ile koy meydanlna gelirler. fkiye aydir- 
lar, Rumlar ve d-an knwetleri. Her iki talumdan birer k i ~ i  q~kar, 
ellerindeki Idplan savurarak bir dans yaparlar, K~llglar birine deyince, 
bunlar gekilir, yeni bir qifi gelir. Sonunda Arap yuzbagr tutsak ahnir, 
jple tahta bir qerpveye wlanir ,  koy meydamna getirilir ve olumiine 
karar verilir, qunkii o bir hayduttur ve pek qok Hiristiyan oldurmugtiir. 

R&: 10, Xerdata bakk bu k6yden kuker masktei 

Sonunda asdir, a s h  karan da giiksiine iligtirilir. Sozde can qekiyor- 
mug gibi hareketler yapar, sonunda olusii bir tabuta konulap, sokaklar- 
dan gepirilir.35 Gene bir Larnaval gosterisi de UMakarna Adam" deni- 
len [Makarna Bii* Perhiz'de qok yenilir] tahtadan bir knkla yaplllr, 
eski giysiler giydirilir buna 1M4karonas denilir. Bqlna bir su k a b ~  konu- 
lur, bir de phallus t*. Bu butun makarnalan yedig iqin hastalanlr 
doktor qaknlu, ancak q ~ k  makarna yedi5 igin iyi olamayacaktlr. 0- 
lur, buna bir cenaee toreni diizenlenir, aqds sag& garlular siiylenir, so- 
nunda paramparqa edilir. Buannla da Karnaval sona erer. 

3' a.e., nu. 362-63. 



Turk egemenli* altlndaki biitiin iilkelerde (bir bakima Macaris- 
tan'da buraya girer) bu izleri bulabiliriz. Bizim ipin ilginp olan Balkan 
iilkeleri Bulgaristan, Yugoslawa ve Romanya'dir. 13 haziran-6 ekiin 
1975 tarihlerinde "Avrupa'da Halk Yal~amlndan Goriiniimler-1975" 
haellkli bir serginin konusu "Avrupa Geleneginde Maske" idi. Dort 
kentte, Anvers-Bokrijk, Li6ge ve Binclle'de diizenlenen bu tvplant~ya 

Resim: 1l.Karlova'ya b@ bii kbyde bii kuksr oyunensa giydirilirken 

hemen Avrupa iilkelerinin po&nlu& katdmgtir. Bizden Sabiha Tansug 
da 'Tiirk koylerinde maskeli halk oyunlan" ad~yle Franslzca ve resimli 
bir bildiri ile katdrmgtir. Yunt Dajjmda Maldan koyiinde derledig on 
dramatik koylii oyunnnu tanitrmgur. Sergi ile ilgiii ve bildirilerle, fotog 

1 
raflann yer a l B 3  giizel bir kitap yaymlanrmgtu.~7 Bu yazlda kullan- 
&@z resimlerle, bir talslm ek bilgiler, Bulgaristan, Yugoslavya ve 
Romanya delegelerinin bildiderinden alurrmgtlr.38 Bulgaristan'daki 

a.a, ss. 380-81. 
* Le Mosque dona la Trodifion Europlenne (13 Juind oetobre 1975), Binebe 1975; a g e  

daki h a d a n  Anan bddiriler iqin MTE lasdtmas~ ile g6sterilmigtir. 
'' Marina Markova Tcherkezova, "Lefi jcux earnavaleeques Bulgares-Coutumes de fertili- 

t4de  ssntd et de thdatre populaire", MTE, 6s. Ill-126; Prof. Dr. Milovan Gavazzi, "Le masque 
en Yougoshvie", MTE, as. 311-327; Dr. Tancted Banateanu, "Le masque dans la culture po- 
pal& traditionelle Roumaine", MTE, ss. 239-265; Sabiha Tansuzun bildiri9i iee: Sabiha 
Tansug, "Jeux populaires masquds de sillages Turcs", MTE, ss. 300-10. 





dramatik koj-lii oyualari iizerine daha Gnce yaz~lan~nda d e r m u g t u n ~ . ~ ~  
Bail Bulgaristan'da sirvaskart ve Rodop vc giiney ],at] Belgaristan'da 
slartzi Yeni Yd, Bulgaristan'm giiney hatlrinda Itukeri \ r  Swdna-Gora 
l~olgesindeki starti ise Biiyiik Pcrhiz'le ilintilidir. Dunlardan sirvasknri 
kiimcsindr o~?mcular bay kigi kuv maskcleri tak-r. fkinci lirkcsim at rr 
klr k~srak maskesi takar, iiqiincii bir kesim ise p b a n  hoya~azlu haysan- 
lann, dm-e, yaban domuzu, boga, geyik, apl vb, liayvanlann rnaskdr- 
rini taksrlar. Bunlann avc~llkla ilgili ritiiellerin k s l ~ n t ~ i  dda@ kugku- 
suzdur. Kukeri denilen oyunlar daha yayg~ndlr. Bunlar daha gok Trak- 
ya kokenli olnp, tanmla, ekimle, iiliiy dirilme, diillenme iIe ilgilidir. 
Maskelerinin qo~unlu&~ ise okiiz, teke, koyundur. fglevi yeni tarun sii- 
remini aqilrnasan~ kutlamak iqindir. Bunlar iizerinde daha 6nceki qa115- 
maIanmda durdu&m ipin donmiyecegim. Yaln~z bir gok Tiirk Sgeleri- 
nin bulundu@u aneltrnakla yetineeegim. Soz gelimi oym kigilerinden 
ikisi haratqari,vergi, harap t o p l a ~ ~ c l l a n d ~ r ~ ~ .  Gepnlere kiil atan plufkatq 
ise Tiirk giJi giyinir. Daha once bir yazlmda Kuker'in bir aduun da ce- 

male oldu&nn belirtrni~tim. Ayni adla [Cemal, Cemalcik] o p u n  Trakya 

J9 Bulgari~tan iqin bk~. Dionisos, s. 29; Mctin And, "Dramatik Kt i~ l i i  Giiatcrilcrit~in Ritir. 
el Nitel@", Tiirk Fdklau Ara$tcrmalan l7aNagr, Ankara 1975, ss. 1-17. 

'O a.ya., 5. 9. 



ve Anadolu'da Turk kio~liisiince de oynandr$nt belirt+tim. Ozellikle 
Giiney Yugoslavya'da Blakadonya da ise bu karglrmza dzamala [ri], 
dzrnaldziji vb. adlar altmda karrjlmiza ~ ~ k l y o r .  [Res. 14). -4ynca yapma 
deveye de deve denilerek, huna da gok raslanmaktad~r. [Res. 151. In- 
celendiginde Yngoslavyaxa da Anadolu dramatik koylii oyunlanna 
biiyiik pk~nbklar ,  ortak noktalar goriilrnektedir. 

* 
7 

Resim: 15. Huvdtan'da Dews vs Nap Hancr maskeli opncu , 

Tiirk seyirlik oyunlanmn etkisinin o~lemli goriildiifi bir Balkan 
ulkesi de Romanya'du. Bu ozellikle Karagoz igin do&udur. Bu konu- 
da a p  bir inceleme hazxrlarnak~a~z: Dramat& kiiy oyunlan Romanya9- 
da qok gegitlidir. Bunlann beIIi baghlan, turca ya da brezaiAa, dsurile de 
priveghi, calusarii, c h i ,  coucous, hayvan maskeli oyunlar gibi. Turca 
ya da bretaia denilen oyunlar oldukqa eskidir, 17. yiizyd kaynaklarma 
gore bu oyuna capra [ke~ i ]  deniliyordu. Ritiiel nitelikte bu oyunda iki 
onemli k i ~ i  varctv turca ve mosul (yaql~ adam anlamna). Oyunun en 
onemlisi bir yaban tekedl. Evleri dolagan turca ya da bremiu'mn yam- 
slra bir de mascarici ve ghidu. [her ikisi de soytan ] da bulunurdu. Ta- 
rihpi Iorga, bunlar iizerinde duruyor, ve keqilerin ve yaqlllann ~ o k  eski bir 





kG&w kan~t  oldt~klarrn~ ileri siirmektedir.*l Bu oyunda tek yaql~ adam 
daha sonra iki kigiye biiliinmiigtiir: rnosul (yaYh adam) ve bnba ()taqh 
kadm). [Res. 191 Zamanla oyun kigilerinde iinemli degigiklikler goriil- 
mii9tiir. 501: gelimi cellat Arap [zencil, hekim Alrnan, kazanc~lar, Gin- 
gene, yaslr actam ve kact~n yerine papaz ve lam vb. Ke~iden bagka hay- 
van maskeleri de vardlr. AsIlnda kepi de ge*, deve, ziirefa gibi qegitli 
ha>%-adann tiirevleritlir); ayl, at, qesitli h i a r ,  kurt, p b a n  domuzu, 
okiiz vb. Kigiler de yukar~da belirttigimiz yaflardan baaka, ayl baluci- 
sl [ursarul], pingene [tiganca 1, papaz [popa], dev [uriasul 1, aeytan [dra- 
cull, [Res. 181 digi geytan [dracoica], genq adam [omul tinar] vb. En 

Resim: 18-19. Romonya*dm iki mcrske 

Inrpsari kepiinden geytan maskesi DomnePiLi keyiindm yagll kackn maskesi 

pygm kkilik yukanda belirtti&~iz gibi Ytni ydda oynanan kepidir 
[Capra]. Bolgelere gore a& defjigir cerb [&I cedut [kiiqi& geyik], 
turca, bnzaia gibi. Kimi kez de bu kug, leyIek kartd, tilki olur. Keqi ile 
birlikte bunu oynatan yagll adam [mosul] ya da kor [blojul] ad11 kigi- 
leri saymak gerekir. Kigiler kimi oyunda -1e~ir. Bunlar araslnda 

4' K Iorga, Histoire des Roumoins et da la romndt~ericmak, 11, Bucarest 1937, ss. 189 vs. 



Tiirk, gelin, g e ~ q  kie, avcl, kazanm, t~ci l - ,  raliibr, Rum, ka3+1npedrr, 
kaynana, jandarma, bclcdiye bqkani yardtrncis~, vaftiz hal~asl ve anasl, 
at, cam\ ar, koq, tekc, qolrt~n, suhay, Ycni YII, arnp, ayl, rahip, ~cytrrn, 
kotiiciil kiyi. J-alanr~. tats lz  adam vb. Zamanla tol~lum iqindeki qegitli 
tiplcr, ritucl kokcnli oytuilar:~ alu~ml~tir; tlpki I~izclc ve bagka yerl~rde 
uldu&~ gilji. 
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