ALMAN HALK OYUNLARINDA
"BÜYÜK TÜRK"
Prof. Dr. MELAHAT ÖZGÜ
E~itlik, do~ruluk, ba~kalar~n~n hakk~na Sayg~~gibi nitelikler, bir
ki~inin gidi~inde nas~ l erdem oluyorsa, bir halk~ n toplumsal vicdan~nda
da bu ilkelerin bulunmas~~öylesine halk~~erdemli yapar. Türk halk~, her
zaman, kendi varl~~~ nda bu soylu nitelikleri göstermi~ tir. Bu soylu
niteliklerden biri de bar~~ç~~olmakt~ r. Biliyoruz, eski Türklerde devlet,
"il" ad~n~~al~rd~. Divan-~~Lûgati Türk, "il" in bar~~~anlam~na geldi~ini gösteriyor. Türk ruhunun bar~~a, insanlar aras~ndaki birli~e
ne ölçüde duygulu, sava~ tan ne ölçüde çekingen oldu~u, varl~~~n~~
savunmak için olmay~nca, sava~a yana~mayaca~~ ndan, kavgaya katilmayaca~~ndan anla~~l~ r. Ayni sözlük, "Türk" ü de ~öyle tan~mlar:
Türk, büyük kahramanl~ klar ve özverilikler yapt~~~~zaman, ola~an
üstü bir ~ey yapt~~~ ndan habersiz görünür: öylesine alçak gönüllüdür.
Türk'ün bu alçak gönüllülü~ü, yaln~ z bizim halk oyunlar~m~zda
de~il, yabanc~lar~n halk oyunlar~ nda da yans~m~~t~ r.
Halk oyunlar~, halk~n oyunlar~d~r; halk~n içinden do~ar, halk için
oynan~r; halk~n ya~ant~s~n~, dü~ünü~ünü, duyu~unu, inan~~~n~, davran~~~n~~yans~tt~~~ndan, halk, oyunlar~ nda, kendisini bulur. Halk~n,
kendi sorunlar~n~ n, oyunda kendini bulma biçiminde sahnelenmesi
dü~ ündürücüdür. Halk oyuncusu, ya~anm~~~bir olay~, ya geçmi~ten
süzerek getirir ya da günlük ya~ant~s~ndan ç~kar~r; ço~u kez de ya~anm~~~olaylar~~sunar. Oyuncu, halk~n içinde ya~ar; oynad~~~~olay ya~anm~~~bir olayd~ r. Olumlu olumsuz yanlariyle toplumun mahd~r olay;
toplum, ya~anm~~~olay~n sonuçlar~n~~dü~ünecektir; çünkü her olay~n
bir sorunu vard~ r mutlaka. Yaln~z kendi sorununu de~il, ba~kalar~n~n
sorunlar~n~~da dile getirir oyuncu. Halk, bu sorunlar~n ayr~m~na
varacak, çözüm yolunu dü~ünecektir. Her olgu, yap~s~ ndaki çeli~ki
ile anla~~l~ r hale gelir. Alman halk oyunlar~~olaylar~~çeli~kileriyle
gösterir; çünkü düz, tek yanl~~bir olay, bir sorun ta~~ maz. Çeli~kisiz
olaylar, çözümü yap~lm~~~olaylar oldu~undan, olaylar, çeli~kileriyle
verilir. Ço~u kez, politik, siyasal olaylar da halk~n ya~ant~ lar~n~~so-
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runla~t~r~r. Gerçe~i oynamak, oynananlar kaleme al~nd~ klannda,
günün belgesel tiyatro türünü verir. Bu aç~dan bak~ld~~~nda,
belgesel tiyatro, asl~ nda yeni bir tür de~ildir; çünkü çok eskiden bu
yana, gerçe~i oldu~u gibi yans~tm~~~olan oyunlar, zaman~nda "tulüat"
oldu~u halde, oynarken kaleme al~nm~~t~r. Bunlarda, edebiyat yapma,
sanat yapma kayg~s~~yoktu; içlerinden do~du~u gibi, dizeli ya da
düpedüz söyliyerek oynarlar. Her biri bilimsel halk kaynaklar~ndan ve
konuluklar~ ndan beslenen biçimlendirmelerdi. Oyunlar, âdeta gösterme ve aç~klama ayk~t~~olur, uzunluk bak~m~ndan da ço~u kez
bitmek bilmez. Oyun bir çe~it tarih dersi olur; politika da ö~retiyi
tamamlar, dü~üncelerin de~i~mesine yard~m eder, ö~retici bir kürsü
olur.
Daha XVI. yüzy~lda, Almanlar~n halk oyunlar~nda, a~~rl~k toplum politikas~ndaki günün sorunlar~ na verildi ve bu sorunlar tart~~~ld~ ; tart~~ malarda da öylesine ileri gidildi ki, belgesel gereçin güdülü
bir biçime sokulabilece~i san~ld~. Toplum ele~tirisi yapan sahneler,
bu sa~udan do~du. Almanlar~n bu tür oyunlar~~üzerine, bizimkilerle
bir kar~~la~t~ rma yapmak üzere, e~ilmi~ ken, elime bir metin geçti;
ad~ : "Des Türken Fastnachtspiel" dir ("Türk'ün Fastnacht Oyunu")'.
Fastnacht Oyunlar~, karneval oyunland~r; Bavyeral~lar, karneval
zamamna Fasching derler. Bu zamanda geçit alaylar~~düzenlenir.
Bunlar~n nedeni dinseldir : H~ristiyanlar, Isa'n~n gelmi~li~ini kutlarlar. Do~u nun bilge, kâhin üç k~rahn~ n Kaspar, Melchior ve Balthasar'~n gelip de Isa'n~n do~aca~~n~~haber verdikleri günden bu yana
(6 Ocak =Dreikönigstag), halk, kendilerini Romal~lar~ n ve Yahudilerin elinden kurtaracak olan Peygamberin gelece~ini sevinerek beklemi~, Isa geldikten sonra da bu sevinçlerini maskeli alaylar düzenleyerek
ç~lg~nca hareketlerle kutlam~~lard~ r. Bu türlü kutlamalar (Fasching),
Isa'n~n çarm~ha gerilip mezara konuncaya dek sürmü~. Bundan
sonra da yas ba~lam~~ : Kilise, bu yas günlerinde h~ ristiyanlara et
yemelerini yasaklay~nca, Fastnacht: fasten'den= yaln~z et ve ya~,
ya~l~~yemekler yememekle tutulan orucun arife gecesine denilmi~tir.
Bu gece, H~ristiyanlar~n, özellikle de Almanlar~n glg~nliklan doru~a
ç~kar. Bu co~kun gecede, geçmi~te oldu~u gibi bugün de çe~itli törenler
düzenlenir, gösteriler yap~l~r, oyunlar oynan~r.
Prof. Dr. Wilfried Buch'a metin için te~ekkürlerimi sunar~m.
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Ara~t~rmalar, bu oyunlar~n kökenini, h~ristiyanl~k öncesinde,
antik komedyalarda buldurdu. Burada Dionysos için düzenlenen
~enlikler vard~ : Bunlar~n verimlilik yakar~~~~ve verimlilik simgeleri
ile ili~kileri oldu~u anla~~ld~. Ili~kiler, yakar~~~biçimlerinin prototipi,
önceleri ortak bir kaynakta bulundu ama, sonralar~~bir de~il, bir çok
kaynaktan geldi~i tezi ileri sürüldü. Hangi kaynaktan gelirse gelsin,
bu oyunlar, Almanya'da bölgelere göre konu ve biçim bak~m~ndan
çok çe~itlilik göstermi~, doru~unu da Nürnberg bölgesinde bulmu~tur; sonralar~~dramatize bile edilmi~tir.
Mevsim de~i~iminde düzenlenen törenlerde, verimlilik danslar~, yaz ile k~~~aras~ndaki sava~lar, çok ilgi çekiyordu. H~ristiyanl~kta, bunlara maskeli yürüyü~ler de kat~ld~. Simgesel bir de~er belirten figürler, k~zaklar ya da canl~~bir sahneyi gösteren oyuncular,
arabalar içinde geçtiler. Ulm, Salzburg gibi kentlerde k~l~ç oyunlar~~
(Schwerttanze) oynand~. Yava~~yava~~bütün bu oyunlar, birbirine
kar~~t~. Gezici oyuncular~n (Spielmann) konular~~da oyunlar~n~~zenginle~tirdi, ve Roma kal~nt~s~~"mimi" olarak ortaya ç~kt~. Sonunda hattâ,
dinsel oyunlardan bir aktarc~~ (dükkan~nda baharat, merhem v. b. ~.
satan dükkana) bile rol ald~. XII. yüzy~ldan bu yana da, ön oyunlarda
Mariondler (ipli kuklalar), birbirleriyle yar~~~rcas~na ~ark~lar, bilmece
oyunlar~, ince ve kaba ~akalar, halk aras~nda yay~ld~. Bu oyunlar~n
gereçi, hep halk~n verdi~i gereçti. En çok sevilen konular: evlilik ve
mahkeme konular~~idi; dü~ün, dayak ve hastaya bakan doktor sahneleri de çok geçerdi. Bunlar~n yan~nda efsane ve masallar da eksik
olmazd~. Antik'ten Paris ve Aristoteles gibi figürler yerlerini ald~lar.
Ta~lama, yergi, alay türünde, giderek daha geni~~çevrelere yay~ld~,
ve belli durumlara yöneldi: Köylülere, din adamlar~na, ~övalyelere
kar~~~aluld~ ; öyle ki, daha bu evrede, bir s~n~f yergisinden söz edilme~e bile ba~land~. Bu ögelerden olu~an Fastnacht-Oyunlar~, bütün
Almanya'da tutundu, Isviçre'de, Basel'de ve Avusturya'da da yank~sm~~buldu. Dinsel oyunlar yan~nda, pazar meydanlar~nda, meyhanelerde, hattâ evlerde bile oynanmaya ba~land~.
En eski Fastnacht Oyunlar~, Almanya'da bir kahraman'~n
ki~ili~ine ba~lanmi~t~r: Bu kahraman, köylüler aras~nda saz ~airi,
gezici bir oyuncu (Spielmann) olan N e id h ar t't~ ; baharda menek~eler
aç~nca, çiçekler etraf~nda ince kaba ~akalar yaparak dans ederdi.
Onun ki~ili~ine ba~lanan oyunlar, iki yönde geli~ti:
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. XV. yüzy~lda, saray tonunu veren "Büyük Tirol Oyunu"
("Der grosse Neidhartspiel"), 2200 dizelidir ve 68 ki~i ile oynan~r.
2. Nürnberg'de oynanan Neidhart Oyunu'dur ki ("Der kleine
Neidhart spiel") küçük bir oyundur ve Büyük Oyunun daha kaba bir
biçimini verir.
Hans Sachs da 1557 y~l~ nda bir Fastnacht Oyununu "Neidhart mit
dem Feihel" ("Menek~eli Neidhart") diye adland~r~lm~~t~r.
Nürnberg, Fastnacht Oyunlanrun kenti idi. Buradan, bu oyunlar,
Almanya'n~ n, özellikle güney bölgelerine yay~ld~ : yazarlanmn ço~u
bilinmemektedir, bilinenler üzerinde de tart~~~lmaktad~r; çünkü hiç
biri adlar~n~~vermemi~, Hans Sachs'a de~in, ancak üslûp incelemeleri
ve kar~~la~t~rmalarla saptanabilmi~tir. Oyunlar~, kentlerin zenginleri
desteklemekte ve Esnaf Yoncalar~~oynamakta idi. Onun san~lan oyunlar aras~nda "Des Türken Fastnachtspiel" ("Türk'ün Fastnacht Oyunu")
üzerinde durmak istiyorum; zaman~n~n ya~am ve kültür tablosunu
vermesi bak~m~ndan çok önemli oldu~u gibi, bizimle ilgili siyasal bir
olay~~da yans~tmaktad~ r. Türkler üzerine yaz~lm~~~bir oyun oldu~undan bizi özellikle ilgilendiriyor. Sonra da K~br~s sorunu önündeki
davran~~~m~zla, ben bu oyunda tam bir ko~utluk buldum: Avrupa'da
sava~ç~~bir ulus olarak tan~ nan ülkemizin, dünyaya daha XVI. yüzy~lda bar~~~ve düzen getirmek istedi~i apaç~k gösteriliyor; yabanc~~bir
halk~n, hakk~m~zdaki görü~ünü yans~t~yor: Türk'ün büyüklü~ü ve
yard~mseverli~i i~lenmi~tir bu oyunda. ~öyle ki:
Türk Sultam'mn ad~~"Büyük Türk" tür (Grosstürk). Zaman ko~utlu~una bak~ld~~~nda, bunun Fatih Sultan Mehmed olmas~~gerekiyor.
Bu Türk, kötü yönetim yüzünden, Alman halk~n~n bozulmakta oldu~unu duymu~tur: ülkede hak hukuk kalmam~~, yalanc~l~k, doland~nc~l~k, h~rs~zl~k alm~~~yürümü~, sokaklar~~haydutlar doldurmu~, köylüsü kentlisi ~övalyelerin, saray adamlar~n~n amans~z güçleri alt~nda
ezilmektedir. "Büyük Türk" gerçekten büyüklük göstererek Almanya'ya yard~ m etmek, oradaki yönetimi düzeltmek ve kötülükleri yok
etmek üzere Nürnberg'e gelmek ister. Onun bu iste~ini halk sevinçle
kar~~lar, ama, üst katlar: Papa, Hükümdar ve Prensler, bu sava~ç~,
dünyalan fethetmek isteyen Türk'e kar~~~koyarlar; kendisine gözda~~~
verirler, yolunu kesmeleri için de, ellerine birer mektup s~k~~t~rarak,
Elçilerini Hünkâr'a kar~~~ ç~kar~ rlar. Dialoglar, bu Elçiler aras~nda
yürütülmektedir. Araya "14y:7k Türk" de kar~~~r. Onlara, kendilerini
güçlendirecek ö~ütler verir; ama, çok ac~~bir dille konu~ur:
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"Bizler, do~u~tan güçlüyüz,
yüreklerimizde yoktur bir kötülük;
sava~~için de gelmi~~de~iliz buraya.
Sizleri aldatmak de~ildir ere~imiz,
iyilik getirmek istiyoruz hepimiz.
Eski kitaplarda okuduk:
Zenginin yoksulu yoldu~u,
mal~n~~mülkünü soydu~u,
ellerin bo~~kald~~~~yiyecek bulamad~~~~yerde,
bilginler, yaz~lariyle
bilgisizlere ö~retmek gerekti~ini saylerler.
Duyduk ki: Babalar, çocuklar~ndan yak~n~yor,
Efendiler, köylere dirlik vermiyor,
H~ristiyanlar~n mutsuzluklar~~buradan geliyor.
Kitab~n bu parças~n~~bizler, yak~nmalar~n~zdan okuduk,
önümüze döktü~ünüz sözlerinizden ç~kard~k.
Tanr~n~z, e~er yüz çevirdiyse sizlerden
ac~~çektirecektir, mutlaka hepinize.
Bizler, hiç kimseyi incitecek,
hiç kimseyi de öldürecek de~iliz.
Balta girmemi~~ormanlarda ya~ayan tilki, ç~k~nca
özgürlü~ünü seçerek d~~ar~ya,
yana~mak isteyince buralara,
güven kalm~yacakt~r yurdunuzda.
Bunun için i~te bizler sizleri,
hakk~m~zda yan~ld~~~n~z~~anlat~ncaya dek,
bilgelikle, uslukla izleyece~iz.
Bunu anlarsan~z, yard~m~m~z~~isterseniz,
Tanr~'m~z, size de döner
ve al~r bütün kötülükleri içinizden !
Nürnberg halk~, Türk'ün gerçekten büyük oldu~unu anlar ama,
Elçiler, ba~bu~lar~mn dü~üncelerini yans~t~rlar. Bu dü~üncelerde yabanc~~devletlerin Türk'ü nas~l kavrad~~~~anla~~l~r. Papa'n~n gönderdi~i haberci ~öyle konu~ur:
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"Ben bir haberciyim. Beni buraya, Alman Ülkesi,
"Büyük Türk"e,
dini bütün H~risti_yanlar~n
senden _>,ak~nd~klar~n~~söylemem için gönderdi.
Roma kiliselerini y~kmak istiyormu~sun!
ocünü alacakt~r bunun, Papa'm~z!
Alacakt~r öcünü senden, ki~ili~inden:
Aforoz edecek seni, hem de uzaklara gönderecek,
öylesine de cezaland~racak ki,
yaln~z incir yiyeceksin orada,
köylünün verdi~i yumurtalar da,
küreklerle gübreler üstüne dökülecek.
Suyu, üstünde ~a~k~n bir adam~n bulundu~u
dört ayakl~, yürüyen bir çe~meden içirtecek sana. . .
inan sözlerime,
yazar hepsi mektubun içinde"
diyerek uzat~r Hünkâr'a mektubu... Papa'n~n gönderdi~i bu Elçi'yi
Hünkâr~n~n adamlar~ndan biri yan~tlar:
"Herkesten güçlü olan Hünkdr~m~z,
asla, bir Roma kilisesini
y~kmak istemi~~de~ildir.
Hakikat: duymal~s~n~z sizler burada!
Hünkâr'~m~z~n geli~inin bir kesimini
kendisinden dinlediniz.
Sizler, birbirinize içten ba~l~~ de~ilsiniz;
birbiriniz hakk~nda kötü konu~uyor,
yanl~~~yarg~lar veriyor, birbirinize hainlik ediyorsunuz.
Bu yüzden de hiç biriniz s~k~nt~s~z ya~amvorsunuz.
ülkenizde, uzun süre sessiz geçinen,
ama ~imdi sizleri kemiren Yahudiler var. . .
Bir çok da, inanç üzerinde durmayan
burunlar~~havada, din adamlar~~var . . .
Kötü bir mahkemeniz var, hain efendilerin~z var.
Hepsini sizler, eme~inizle besliyorsunuz.
Büyük kayg~lar~n~z içinde sevinçleriniz küçük. . .
Sizleri bunlardan kurtaracak ki~i nerede?
Hünkâr~m~z, sizlerden bunlar~~alacak,
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aln~ndaki yaz~~onun, bunu söylüyor.
Tanr~'mzdan, bunlar~~ kald~rmas~n~,
kötülüklerin hepsini gömmesini isteyecek,
sizlere de dürüst bir reform getirecek! . .
Bunda aslâ bir ku~kunuz olmas~n! "
Roma Hükümdar~n~ n Elçisini, Hünkâr~n ba~ka bir adam~~ yan~tlar.
Ondan sonra da Almanya'n~ n Ren bölgesinin Elçisi konu~ur:
"Ren bölgesinin habercisiyim ben,
dört Ba~bu~un topland~~~~yerde,
Büyük Türk! sana ~unlar~~söylemeliyim :
Katlanmak istemiyor sana halk~m~z
...
Konstantinopel' ald~~~n
~çinde suçsuzlar~~öldü rmü~sün,
din adamlar~n~~parçalam~~s~n !
Türekleri s~zl~yor hâlâ her birinin.
K~zlar~, kad~nlar~~
ba~tan ç~karm~~s~n !
Ocünü alaca~~ z bunun, senden;
giysilerini parçalayaca~iz,
ak~taca,~~z yüre~indeki sevinçlerini,
üzerine de kadehler dökece~iz !
Oku, oku ~u mektubu da gör,
sözlerimin hiç biri yanl~~~de~il. . ."
diyerek Alman Elçisi de bir mektup uzat~ r. Bu Elçiyi Hünkâr~n adamlar~ndan bir ba~kas~~gene gerekeni söyliyerek yan~ tlar. Böylesine iyilik
sever, hak sever bir Hünkârdan Nürnberg halk~~öylesine ho~lanm~~t~r
ki, onun hep ülkelerinde kalmas~n~, kendilerinden uzak durmamas~n~~isterler. Bu dile~i de Nürnberg'in Belediye Ba~kan~~dile getirir:
"K~rallar~n K~ral~, imperatorlar~n imperatoru,
dinimizden olmayan Türkler, bizleri sevindirdi.
Oykünür onlar Tanr~:y~~zaman zaman,..
Hünkâr~n~z~n tac~n~~kim koruyacak burada?
Kentli de~il mi, Köylü de~il mi?
Çok pahal~ya mal olur hepsine
yolumuz sizlerden ayr~l~rsa.
Bat~'n~n Hünkâr~~ olun siz
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ve uzakla~may~n bizlerden;
payla~~n ac~~çorbam~z~~bizimle ! . . .
Tann sabah varaca~~ z yurdumuza
ancak, a~aran gün ile . . .
Mecliste duydum: gelirseniz
Sizi bir hana kapatacaklarm~~.
Bunu söylememi istediler size Meclisten. . .
Oysa "Büyük Türk", yurtlar~ na yerle~mek üzere gelmek istemedi~ini, i~leri düzeltmek için yola ç~ kt~~~n~~söyler, bir gün de kendilerini, Türkiye'ye geldiklerinde, sayg~~ile kar~~layaca~~na söz verir:
"Turdumuza geldi~inizde de
Türkler sizleri sayg~~ ile
e~ilerek kar~~layacak,
yüreklerini sizlerden ay~ rmayacakt~r.
Sözünü tutar Türk Ulusu..
Ho~ça kal~n ~imdilik, biz yolumuza koyulahm"
der ve sahneden ayr~l~ rken ~u ö~ütleri verir:
"Siz, Ey evin Efendisi,
bu ülkede dürüst bir ya~am sürün!
Hayvan~n~z m~~ var, b~rak~n bahçenize
iyi gübre al~rs~n~ z.
istekleriniz oldu mu,
ba~kalar~n~ nkini de yerine getirin!
U~a~~n~z m~~var, evlenmek mi istiyor?
Sak~n ona gece yar~s~~ d~~ar~ya pkt~~~n~z~~söylemeyin.
Koruyun kendinizi kazan~lmam~~~yemeklerden.
Basamaklar~~yava~~yava~~ç~k~n!
Kötü yollarda dola~may~n
Ayaklar~n~z~n alt~nda bir ~eyler mi seziyorsunuz,
~yi bir koca olarak kalmak m~~istiyorsunuz,
kötü kad~nlarla dü~üp kalkmay~n!
.Kar~lar~n~za, çocuklar~n~za ba~l~~kalmak m~~ istiyorsunuz,
hiç bir oyuna gelmeyin !"
Dramaturgi bak~m~ ndan, bundan önceki Fastnacht oyunlar~~gibi,
olaylar, düz çizgi do~rultusunda de~ildir; sahneler de birle~ tiril-
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meden; tek çizgiden çok çizgiye do~ru geli~mekte, ki~iler ise birbiri
ard~nca tan~tt~r~lmaktad~r. Oyunda bir halk~n ya~ay~~~, dü~ünü~ü,
davran~~~~yans~d~~~~gibi, halk da bu oyunda kendisini tan~ r ve tan~t~r. Içinde kabahklar vard~ r ama, incelikler de yok de~ildir. Ben
yaln~z oyunun ince yanlar~n~~ ald~m. Bir halk kaba ise, oyunlar~~da
kabad~r; yürekli ise, oyunlar~~da yüreklidir; uslu ise do~ru davran~~lar~n~~verir; kusurlu ise, ele~ tirir; kendilerine hor bakanlarla alay eder.
"Büyük Türk" ad~~verilmi~~olan bu oyunda, hepsi var. Alman halk~ n~n
kendisini ele~tirdi~i, yüreklili~ini gösterdi~i gibi, biz Türklerin de
yard~msever ve bar~~sever oldu~unu, tâ XVI. yüzy~la dek, yabanc~~
ülkelerde de halk~n içinde yans~mas~n~~gösteren sa~lam bir belge gibi
geldi bana bu oyun. . .

