Türkiye'nin Commedia deM’Arte'i
Turkey’s Commedia dell’Arte

Ortaoyunu
Yazılı bir metne dayanmayan, başrolde Kavuklu ve
Pişekâr’ın olduğu ‘ortaoyunu’, Türk geleneksel
tiyatrosunun temel oyunlarındandı.
Not based on a written text, ‘ortaoyunu’, with Kavuklu and
Pişekâr in the lead roles, is one of the fundamental genres
of traditional Turkish theater,
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ürklerin Karagöz ve kukla gibi cansız;
meddah gibi tek anlatıcılı, sözlü seyirlik
oyunlarının yanı sıra, canlı oyuncularla
sahnelenen belli başlı geleneksel tiyatro
türleri de vardır. Bunlardan biri de
‘ortaoyunu’dur. En önemli özelliği, yazılı
metne dayanmadan sahnelenmesi olan
ortaoyununu tanımaya, önce tarihiyle
başlayalım dilerseniz...

esides the other forms of traveling theater,
such as the Karagöz or shadow theater
which uses puppets and the coffeehouse
stories told by a single narrator, there are also
major genres of traditional Turkish theater that
are staged with live players. If you like, let us
begin with a brief history and definition of the
so-called ‘ortaoyunu', whose most salient
feature is that it is staged without relying on a
written text.

ÜÇ AYRI RİVAYET
Geçmişi 13. yüzyıla uzanan ortaoyununun
çıkış noktasıyla ilgili farklı görüşler
bulunuyor. Bu oyun, içerik olarak
Commedia DellArte geleneğine
benzemektedir. Venedik ve Ceneviz
arasında ticaret yapan Türkler de bu oyun
türünü izlemiş ve A rte Oyunu’ olarak
adlandırmış. Bu tanımlama ise zamanla

THREE DIFFERENT ACCOUNTS
There are different views concerning the origin
of ortaoyunu, which dates back to the 13th
century. In content, this theater resembles the
Italian Commedia dell'Arte, a theatrical genre
which was followed by Turks who traded with
Venice and Genoa and which they called ‘Arte
Oyunu', a term that may have become

T

Sultan III. Ahmed,
Aynalıkavak Sarayı’ndan
Haliç’te bir sal üzerinde
yapılan ortaoyununu
seyrediyor. 1720,
Topkapı Sarayı Müzesi
(solda). Kavuklu (üstte).
Sultan Ahmed III watching
an ortaoyunu play staged
on a raft in the Golden
Horn from the Aynalıkavak
Pavilion, 1720, Topkapı
Palace Museum (left).
Kavuklu (above).
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değişerek ‘ortaoyunu’
terimine dönüşmüş olabilir.
Aynı biçimde Ispanya’da
oynanan tek perdelik,
dinsel ve öğretici temalı
‘Auto Oyunu’nun da
ortaoyunu olarak
adlandırılmış olması
muhtemel. Bir diğer görüş
de, ortaoyununun ‘Yeniçeri
Ortaları’yla ilgili
olabileceği... Yeniçeri
askerleri arasında
ortaoyununun oynandığı
düşünülürse, bu çok da
uzak bir görüş gibi
görünmüyor. Ayrıca
Yeniçeri bölüklerine ‘Orta’
denilmesi, bu konudaki
ilginç tesadüflerden. Tabii
bu ipuçlarının kesin
kanıtlarına ulaşmak mümkün
görünmediğinden,
ortaoyununun anlamını ‘orta
yerde oynanan oyun’ ile
sınırlamak daha doğru.
İKİ DANSIN ARASINDA...
Ortaoyunu, Curcunabaz
dansları ile başlar ve yine
danslarla biter. Oyun kısmı
da işte bu iki dansın
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Anadolu
dışından
gelenleri
eden
tiplemelerden
biri, Muhacir
(Rumelili).
The Muhacir
(the immigrant,
from Rumelia),
representative
of one of the
types from
outside
Anatolia.

Ortaoyununun
iki önemli
kişisinden biri
olan Pişekâr
(sağda).
Pişekâr, one of
the two main
characters of
ortaoyunu
(right).

corrupted over time t o .
‘ortaoyunu’. Similarly, the
one-act ‘Auto Oyunu' on
religious and pedagogical
themes that was performed in
Spain may also have been
modified to ‘ortaoyunu’ by the
Turks. Still another theory is
that ortaoyunu is connected
with the ‘Yeniçeri Ortaları’ or
Janissary Divisions. If we
consider that the ortaoyunu
was indeed performed among
Janissary troops, this view
does not appear all that far
fetched. Furthermore, by an
interesting coincidence the
Janissary divisions were also
called ‘Orta’. But since it
would appear impossible to
arrive at definite proof of any
of these theories, it is of
course better to limit the
meaning of ortaoyunu to ‘a
play performed in the open’.
BETWEEN TWO DANCES
Ortaoyunu begins with
raucous Curcunabaz dances
and again ends with dances,
the actual play taking place
between these two dances.

The main parts o f the
performance are: Prologue,
Dialogue, Play and Ending.
Staged in a circular arena,
ortaoyunu is a theatrical genre
which is shaped by a
continuous exchange between
the playing area and the
spectators and their reactions.
Since the stage is round, the
players change place and
direction frequently, enabling all
the spectators to see them with
great frequency. Nor do players
who have completed their roles
feel any need to conceal
themselves from the spectators.
Consequently ortaoyunu is very
different from Western theater,
which works by awakening a
sense of illusion. We said at the
beginning that ortaoyunu was
performed as improvisation. In
the process of westernization
that followed the Reform Decree
issued in 1839, however, the
texts of these plays were written
down. The performance of such
texts on stage gave rise to the
‘Tuluat’ tradition of popular,
improvisational theater in
Turkey.
THE CONFLICT BETWEEN
KAVUKLU AND PI§EKAR
Parallel with the types of
Karagdz and Hacivat in Turkish
shadow theater, the two main
characters in ortaoyunu are the
types known as Kavuklu and
Pi§ekar. The play revolves
around the conflict between
these two. While Kavuklu is a
type who represents the
common people, Pi?ekar fits the
definition more of a semieducated type. Pi$ekar is a
flexible character who tells
everybody what they want to
hear, knows how to make
people smile, is a mediator who
can quell disagreements and
reconcile the estranged, is
moderate, fits into any mold, is
ready to overlook people's
faults, and knows how to keep
quiet when it is in his interest.
He always puts a positive spin
on other people's evil words and

ortasındadır, Ana bölümleri
ise; Öndeyiş, Söyleşme,
Fasıl (oyun) ve Bitiş’ten
oluşur. Yuvarlak bir alanda
sergilenen ortaoyunu, ‘açık
biçim’ denilen ve seyircilerin
tepkisine, oyun yeriyle
seyirci arasında alışverişin
yönelişine göre
blçimlenebilen bir oyun
türüdür. Sahne yuvarlak
olduğundan, oyuncular sık
sık yer ve yön değiştirerek
tüm seyircilerin kendilerini
sıklıkla görmelerini sağlarlar,
işi biten oyuncular
seyirciden saklanma gereği
duymaz; bu nedenden ötürü
de ortaoyunu, seyircide
İllüzyon duygusunu
uyandıran Batı tiyatrosu
geleneğinden hayli farklıdır.
Yazının başında
ortaoyununun doğaçlama
olarak sahnelendiğinden söz
etmiştik. Ancak 1839’da
çıkartılan Tanzimat Fermanı
ile Batılılaşma sürecine giren
Türk tiyatrosunda bu
oyunun metinleri yazılı hale
getirilmiştir. Metinlerin sahne
üzerinde canlandırılması ise,
Tuluât tiyatrosu geleneğinin
biçimlenmesine kaynaklık
etmiştir.

Yüzleri peçeyle
kapalı Zenneler,
kadınları canlandırır
(altta). Ressam
Muazzez’in
tablosunda Kavuklu,
Pişekâr ve Küçük
İsmail (en altta).
Zenne (men with veils
over their faces)
played the women’s
roles (below). Kavuklu,
Pişekâr and Little
Ismail in painter
Muazzez’s picture
(bottom).

intentions, as well as doling
oui advice and acting as a
counselor. He is wellspoken, listens attentively to
what others say, and earns
the confidence and affection
of one and all. Although his
knowledge is superficial, he
has a definite opinion on
every subject. In the play he
is the first to appear on
stage to greet the
spectators. Kavuklu follows
in his wake and is followed in
turn by the Dwarf or
Hunchback type, who is
dressed in a costume exactly
like Kavuklu’s and mimics all
his actions, which gives rise
to comic situations.
A musical ensemble,
consisting generally of a
zurna (double-reed pipe), a
tambourine and a kudum
(small double drum),
accompanies the action from
beginning to end.
A WIDE ARRAY OF TYPES
Like Kavuklu and Pi§ekar,
the other characters in
ortaoyunu are also fixed
types. One group among
them are the 'Zenne', men

with their faces half veiled
who act out the female roles.
The ortaoyunu types are
divided up into various
groups based on the
characteristics o f the social
class they represent. They
include: Çelebi, Tiryaki,
Beberuhi, who speak with an
Istanbul accent; the Black
Sea Laz, the natives of
Kastamonu, Kayseri, Eğin
and Harput, and the Kurd,
who represent people from
Anatolia: the Muhacir (the
immigrant, from Rumelia), the
Albanian, the Persian and the
Arab, who represent people
coming from outside
Anatolia: the Greek, the
Frank, the Armenian and the
Jew, who represent the nonMuslims: the types with
defects such as the Stutterer,
the Hunchback, the Hımhım
(who speaks through his
nose), the Cripple, the
Madman, the Cannabis
Addict, the Deaf Man, and
the Idiot (also known as
Denyo); the bullies and
drunks who include Efe,
Zeybek, Matiz, Tuzsuz,
Sarhoş and Külhanbeyi: >

KAVUKLU İLE PİŞEKÂR’IN
ÇATIŞMASI
Ortaoyununun iki önemli
oyun kişisi -Karagöz
geleneğinde Karagöz ve
Flacivat tiplemelerine denk
düşen- Kavuklu ve Pişekâr
tiplemeleridir. Oyunun
ekseni, bu İki kişinin
arasındaki çatışma etrafında
döner. Kavuklu, halkı temsil
eden bir tipleme iken;
Pişekâr daha çok yarı aydın
tanımlamasına uygun düşer.
Pişekâr, herkesin huyuna
göre konuşmasını, yüze
gülmesini bilen, arabulucu,
kavgaları yatıştıran,
dargınların arasını bulan,
ölçülü, her kalıba girebilen,
kusurlara kolayca göz
yumabllen, işine gelince
susan esnek bir tiplemedir.
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18. yüzyılda bir konakta
ortaoyunu gösterimi.
Ortada saz takımı ve
dansçılar, sağda Plşekâr
ve kadın kılığında bir
erkek oyuncu; soldan
bir oyuncu omzunda
değnekle oyuna giriş
yapıyor. Varşova
Üniversitesi Kitaplığı
(solda). Oyundaki
Müslüman olmayan
tiplemelerden Yahudi
(altta) ve Ermeni
(en altta).
An 18th century
ortaoyunu performance in
an Istanbul mansion. İn
the center the musicians
and dancers, on the right
Pişekâr and a male player
in woman's garb; on the
left a player is entering the
action with a stick over
his shoulder, Warsaw
University Library (left).
The Jew (below) and the
Armenian (bottom), two
non-Muslim types in the
play.

Başkalarının kötü niyet ve
sözlerini iyiye yorar, öğüt
verir ve yol göstericidir, iyi
konuşur, karşısındakini ilgiyle
dinler, hak verip herkesin
güvenini ve sevgisini kazanır.
Bilgisi yüzeyseldir, ama her
konuda mutlaka bir fikri
vardır. Ortaoyununda önce o
sahneye çıkar ve seyircileri
selamlar. Ardından Kavuklu
görünür. Kavuklu’nun
ardından yürüyen Cüce veya
Kambur tiplemesi ise,
Kavuklu kostümünün aynısını
giymiştir. Cüce veya
Kambur, Kavuklu’nun bütün
hareketlerini tekrar eder ve
bu, komik bir duruma yol
açar. Ortaoyununda oyun
süresince, bir müzisyen
grubu genellikle zurna, tef ve
kudüm çalar.
‘ZENNE’DEN ‘CANBAZ'A...
Ortaoyunundaki diğer oyun
kişileri ise Kavuklu ve
Pişekâr gibi sabit
tiplemelerdir. Bu tipleme
gruplarından birisi
Zennelerdir. Yüzleri peçeyle
kapalı Zenneler, kadınları
canlandırır. Ortaoyunu
tiplemeleri, temsil ettikleri
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halk ve sosyal sınıfın
özelliklerine göre çeşitli
gruplara ayrılırlar. Bunlar;
İstanbul ağzı ile konuşan
Çelebi, Tiryaki, Beberuhi;
Anadolu'dan gelenleri temsil
eden Laz, Kastamonulu,
Kayserili, Eğinli, Harputlu ve
Kürt; Anadolu dışından
gelenleri temsil eden
Muhacir (Rumelili), Arnavut,
Acem ve Arap; Zımmîleri
(Müslüman olmayan kişileri)
temsil eden Rum, Frenk,
Ermeni ve Yahudi; kusurlu
kişileri temsil eden Kekeme,
Kambur, Hımhım
(burnundan konuşan),
Kötürüm, Deli, Esrarkeş,
Sağır, Aptal veya Denyo;
kabadayılardan Efe, Zeybek,
Matiz, Tuzsuz, Sarhoş ve
Külhanbeyi; eğlendirici kişiler
grubuna giren Köçek, Çengi,
Kantocu, Hokkabaz,
Canbaz, Curcunabaz,
Hayalci ve Çalgıcı;
olağanüstü kişiler ve
yaratıklar grubundan
Büyücü, Cazular ve
Cin tiplemeleridir.
Bu gruplar haricinde oyunda
ikincil kişiler ve çocuklar da
yer alır.

the entertainers who include the
Köçek dancer (male), the Çengi
dancer (female), the Singer, the
Magician, the Acrobat, the
Reveller, the Daydreamer, and
the Musician; and the
supernatural characters such as
the Sorcerer, the Witches and
the Djinn types. Apart from
these groups, minor characters
and children also take part in
the play.
NEITHER PAST NOR FUTURE
The main characters in
ortaoyunu always dress in a
certain way. Their outfit exhibits
the characteristic features of the
social class to which they
belong and the region from
which they come. It also
determines that character's
style, habits and profession.
Kavuklu, for example, is
dressed as follows: on his head
a white turban with many folds,
on his back a white shirt
unbuttoned at the neck, a
three-piece robe, the two front
skirts of which are joined
together, a shawl-like sash
fastened around his waist with a
big button, and a long, loosefitting red cloak with wide

NE GEÇMİŞ
NE DE GELECEK...
Ortaoyununda belli kişiler
hep belirli biçimlerde
giyinirler. Bu kılık, kişinin
içinde bulunduğu toplumsal
sınıfın ve geldiği yerin
yöresel özelliklerini taşır.
Ayrıca o kişinin tarzını,
alışkanlıklarını ve mesleğini
de belirtir. Örneğin
Kavuklu’nun giyimi
şöyledir: Başında dilimli
kavuk biçiminde beyaz
sarık, göğsünde
düğmelerinden biri
iliklenmiş beyaz gömlek, ön
iki eteğinin uçları
birleştirilmiş üç etekli
entari, göbeğinden
aşağısına büyük bir düğüm
ile bağlanmış şal kuşak,
sırtında geniş yenli kırmızı
biniş, altında şalvar ve
ayağında ise sarı çedik
pabuç...
Oyuncuların bir başka
özelliği de 'tip' olmalarıdır.
Bu tipler, olayların akışını
değiştirmedikleri gibi
kendilerini de
değiştiremezler.

Bir geçmişlen ve gelecekleri
yoktur. Böylesi tiplere
Commedia Dell’Arte
geleneğinde de
rastlanmaktadır.
Bu aşamada üzerinde
düşünülmesi gereken bir
diğer konu, ortaoyunu
geleneğinin günümüzde
yeniden işlenebilmesidir...
Nobel ödüllü Italyan oyun
yazarı Dairo Fo,
Commedia Dell’Arte
geleneğinden gelen
oyunları malzeme olarak
seçmiş ve bunları yeniden
biçimleyerek önemli tiyatro
eserleri vermiştir.
Unutulmaya yüz tutmuş
ortaoyunumuz da Türk
yazarlar tarafından malzeme
olarak kullanılırsa,
geleneklerimizle olan
bağımızın daha da
kuvvetleneceği çok açık...

Anadolu’dan
gelenleri temsil
eden tiplemelerden
Laz (Karadenizli).
The Black Sea Laz,
one of the types
representing people
from Anatolia.

sleeves with ‘şalvar’ or baggy
pants under it, and on his feet a
pair of yellow ‘morocco’ slippers.
Another salient feature of the
characters is that they represent
types which neither change
themselves nor are able to alter
the course of the action. Such
types, which have neither past
nor future, are also found in the
Commedia dell’Arte tradition.
At this point it is appropriate to
ask whether the ortaoyunu
tradition could be revived in our
day. The Italian playwright and
Nobel laureate Dario Fo has
used plays from the Commedia
dell'Arte tradition as material, re
working them to produce
important new works for the
theater. If our ortaoyunu, which
is on the verge of being
forgotten today, were also to be
used by Turkish writers, clearly
our ties to our past traditions
would be further strengthened. □
<

Bu yazıyı d e steklem e k İçin

Several of the pictures used to

kullanılan resim lerin b irço ğ u aynı

illustrate this article were painted
at the start of the 20th century

. zam anda am a tö r bir ortaoyu nu

by a painter named Muazzez, who

oyu ncusu olan ressam M uazzez
tarafından 20. yüzyılın başında

was also an amateur ortaoyunu

yapılmıştır.

player.
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Açıkhavada
bir ortaoyunu
gösterimi.
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An ortaoyunu
performance in
the öpen air.
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