HINT DRAM~N~N MEN~ELER~NE DA~R
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Ankara Dil, Tarih, Co~rafya Fakültesi Profesörlerinden

~lk Hint dramlar~, bize, Milattan sonra 100 senelerine do~ru,
büyük Ku~han Kayseri Kani~ka'n~n Hindistanda hüküm sürdü~ü
günlerden, yani iç Asyadaki Türk kavimlerinin hareketleri Çinden
Roma Imparatorlu~una kadar bütün ön Asyay~~heyecana getirdi~i
ve bu meyanda Hindistan~n Ku~han'lara boyun e~di~i zamandan
kalm~~t~ r. Bunun için a~a~~da, o vakitler Hint ülkesinin, dram~~
haz~rl~yan ne gibi safhalar ya~ad~~~~ve dram~n neden dolay~~ tam
o devirde do~du~u tetkik edilecektir. [1]
Bu maksatla, aktör, oyuncu, demek olan nata kelimesinden
hareket etmek do~ru olur. Nata, rakkas manas~na gelen gayri ari
bir kelimedir. [2] Bu kelimeden, n4aka = sahne oyunu, ve n4ya =
sahne sanat~~ i~tikak ettirilmi~tir. [3] Fakat natya, raks manas~na da
gelir. Raks ise ~öyle tarif olunurdu : raks, bir hal yahut bir durumun pantomimik tasviridir. [4] Demek oluyor ki, eski Hint raks~n~n
bir manas~~vard~, ve bu sebeple insanlar~~tiyatroya, sahne sanatine
isal etme~e salihti. Hindistan~n sahne sanatine dair ders kitab~,
bizim <dramatik» diye tavsif etti~imiz ~eylerden ziyade, raks ve
mimik'i mevzuubahs eder. Ve Hint dram~, bir Avrupal~~üzerinde
bir opera intiba~n~~ b~ rak~r, zira nesir olarak yaz~lm~~~diyalo~un
aras~na s~k, s~k ince bir surette i~lenmi~~bir çok jestler yaparak
terennüm edilen m~sralar girmektedir. Grekler, bütün maskeleri
ile ve Kothurn [*] lariyle, Hint oyununun bu inceliklerine hiç bir
zaman eri~ememi~lerdir.
Bu mevzu üzerinde evvelce yap~lan münaka~alar ~u eserlerde toplanm~~t~r: St. Konow, Das i~~ dische Drama, Berlin 1920 ; B. Keith, The Sanskrit Drama,
Oxford 1924.
Konow, ~~4, Keith 25 vesaire. -- t hakk~nda ~u gayri ri kelimelerle mukayese ediniz: dima, tiik~ çiava, sattaka, trotaka. — Rigveda da nt-tu'nun mnas~~
rakkas de~il, kahramand~r. Mukayese ediniz: n~: nara ve grekçede anr
Konov,- ~~9.
MFdaviktignimitran, ed. Kale, Bombay 1918, notes Pg. 7.
[*1 Eski Greklerde oyuncular~ n giydikleri ayakkab~. (mütercim)
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Bugün natalar bir kast olarak yine mevcuttur. Barabar ma~aralar~= civar~nda çingeneye benzer bir insan sürüsünü, kurdu~u
çad~rlar ile birlikte gördüm; manda yeti~tirmekte olan bu göçebeler, kasaplara mandalar~n~~satarlar; yani Hint mefhumlar~na göre
takbihe lay~k bir i~le i~tigal ederler. Görünü~lerine nazaran bunlar, çok alçak bir kast derekesine dü~mü~, iptidai bir kabile halindedirler [5]. ~imdiye kadar, bunlar~n tereddi etmi~~oyuncu
kumpanyalar~~olduklar~~farzolunmu~tur; fakat ~unu da kaydedelim
ki, bu insanlarda çok eski ve iptidai adetler de mü~ahede olunabilir.
Hemen hemen aynen ta~~devrine ait durumlar içinde ya~ar bir
çok iptidal kabileleri ihtiva eden ve prehistorik ve iptidai hayat~n bakiyelerinin adeta bir melceini te~kil eden orta Hindistan
da~lar~nda, ~imdi ~ngilizler taraf~ndan yasak edilmi~~olan insan
kurban~~kesmek âdeti, bundan bir kaç sene evveline kadar elan
mevcuttu. insan kurban~~adet! natalarda, rivayet edildi~ine göre,
çok dikkati calip bir ~ekilde imi~~[6]. ~ki kaya aras~na bir ip gererlermi~; bir nata, t~pk~~bir canbaz gibi ipin üzerinde yürüme~e
mecbur edilirmi~. A~a~~~dü~en öldürülürmü~; ip üzerinde bulunan
insan~n s~k s~k a~a~~~dü~mesi de temin olunurmu~; zira ekseriya
birisi ipi kesermi~. Böylece kurban edilen canbaz (rakkas), Hah
(Nat Baba) addedilir, ve ona tap~l~rm~~. Bu adetin mevcudiyeti,
Pençapta ve Himalaya da~lar~nda Tehri Garwal'da, Sirmurda [7],
ve Tibet'in içlerine kadar tesbit olunmu~tur. Tibefte
Kumaon'da
bu nevi canbazlara Badi [8] derler ki, bu, vadi, yani muganni'den
i~tikak ettirilmektedir (Turner); ip mukaddes addolunur : ayinden
sonra parça parça kesilir ve ayinin yap~ld~~~~köyün tarlalar~na
tevzi olunur; bunun gibi, ip canbaz~n~n saçlar~, «Hah S~van~n saçlar~» telakki olunur; ayinden hemen sonra canbaz~n ba~~ndan
kesilir ve felaketleri evlerden uzak tutma t~ls~m~~olarak köylülerin evlerinde h~fzolunurdu. Bu rakkaslar (yani canbazlar) bir
nevi köy memurlar~~idiler ; zira kendilerine köyün hasad~ndan bir
Baines, Ethnography 1912 § 77 : Gond'Iardan olduklar~n~~iddia ederler.
Bu Gond'Iar, natagar~n üdetleri ile kabili k~yas o korkunç « sallama kurban
Adetini muhafaza etmi~~olan orta Hindistan iptidaileridirler.
Crooke, Religion and Folklore of Northern india, oxford 1926, 141 f. ;
Traill, in Asiatic Researches 1828 ; Turner, in Census 1931, I, 3, 1935, S. 18.
~mperial Gazetteer XXIII, 22 : Güne~~hanedan~n~n son kral~~bir ayin
rakkasesine bir uçurum kenar~nda raksetmesini emretmi~; buna mukabil kendisine
devletinin yar~s~n~~vadetmi~, devletin birli~ini kurtarmak için birisi ipi kesmi~,
fakat bu yüzden hem devlet, hem hanedan, hem pay~taht mahvolmus.
Baines, yukar~da zikrolunan eser: natalar~n tall bir grupu.
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pay verildi~i gibi, memuriyetleri de babadan o~la geçerdi. Bu gibi
ailelerin efrad~ndan daima bir ki~ i, böyle bir ayinde kurban etmek
üzere, saçlar~n~, kesmeden, aynen muhafaza etme~e mecburdu.
I~te bu, köylülere mahsus, iptidal bir insan kurban~~ ~eklidir.
Ip cambaz~, tarlalar~n verimlile~mesi için, raksederken ölecektir.
Burada rakkas, ilah addolunmakta ve Hah kurban edilmektedir.
Bu görü~~bugün etnologlara art~k yabanc~~de~ildir. on Asyada,
ilahlar~n güzel o~lu Attis yahut Osiris'in katledildi~ine inamrlard~;
onun ölümü ve tekrar dirilmesi, «Mystre~~(s~r) lerin mevzuunu
te~kil ederdi. Bu Mystre'ler, drama do~ru götüren ilk kademelerin en eskilerinden biri ve ayn~~zamanda verimlilik kurban~~olan
dini temsillerdir. ~sa= ölümü ve tekrar dirilmesi, Allah~n o~lunun
kurban edilmesi manas~n~~ta~~r; bundan ortaça~da Mystre (s~r)
oyunlar~~ç~km~~t~, ki bunlar dram sanat~n~n te~ekkülüne do~ru bir
ad~md~ r. Meksikada bir insan verimlilik ilahi olarak ilan edilmi~,
bir müddet kendisine tap~lm~~~; fakat sonra kurban edilmi~. Bu
verim ayininden bir dram ç~km~~t~ r [9]. Demek ki Hindistandaki ip
canbazl~~~, verimin ve yeni hayat~ n ancak verimlilik ilahi= ölümünden f~~k~rabilece~ini, bunun için onunla ayn~~addolunan bir
insan~n kurban edilmesi laz~m geldi~ini iddia eden bu çok yay~lm~~~
iman~n Hindistana ait ~eklidir. Kurban yoluyla ölüme ve tekrar
dirilme~e iman, muahhar d~ ramlarda hailenin ana motifi olmu~tur.
Kurbanda ölüm kar~~s~ nda duyulan korku, verimlili~in verdi~i
sevinç ve ayinin verdi~i vecd ile mezcolmaktad~r.
Ip üzerinde raks, Arilerden evvel gelen köylülerin eski ilahi
giva'n~n dinine dahildir. giva'n~n ald~~~~en muhte~em ~ekillerden
biri de, «rakkaslar~n rabbi» olmas~d~r. giva'ya cenubi Hindistanda
rakkaslar~n rabbi olarak taparlar; onu rakseder vaziyette gösteren
nefis bronz heykelleri oradan gelmedir. Bu Hah, Hindistanda köylülük kadar eskidir. BinaenaWyh onun mevcudiyeti milattan önce
3000 senesine kadar geriye do~ru takip edilebiliyorsa, ~a~mamal~y~z. Indus vadisinde Harappa da böyle bir rakkas~~ ç~plak olarak
gösteren, fevkalade güzel i~lenmi~~bir heykelcik bulunmu~tur [10].
Winternit~, Geschichte der indischen Literatur III, 163. Krickeberg, Buschans illustrierte Völkerkunde I, 1922, 191 f. , 196 ; ~imali Amerika t~yinleri
csallama» kurbanlara benzerler. Mukayese ediniz: J. J. Meyer, Trilogie altindischer
Möchte der Vegetation, 1937, III, 294.
Resim: Annual Bibliography of tndian Archaeology IX, 1939, P1.1. Hindö kültürü rakkasesinin bronzdan heykeli ( Marshall, pl. XCIV ), Mathurr~'mn
kad~n ~ekillerine benzetilebilir (J. Ph. Vogel, La Sculpture de Mathoura, Paris,
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Bu heykelcik, kol ve bacaklar~n~~tutu~~vaziyetleri hususunda, tarihi
bronz heykellerine uygundur. Bu eski heykelin ba~~~maalesef
kaybohnu~tur. Heykel ta~tand~ r; fakat bronzu Hindistana getiren,
prehistorik ~ndus kültürü olmu~tur. Bronz buradan, yar~m k~ymetli
ta~lardan gerdanhk yapmak, tu~la pi~irmek ilh... sanatlar~~ile birlikte, cenubi Hindistana girmi~tir [11].
Bu ilâhm raks~ , bilhassa cenubi Hindistanda çok tan~nm~~~ve
yerle~mi~tir. Bugün de ilâh~n raks~n~, gerek .yin ve gerekse dünyevi bir sanat olarak yapanlar, bilhassa cenubi Hindistanl~~rakkaslard~r. Bu, mesela Seylan adas~ nda, Wedda'larda ve Nilgiri'nin
Todalar~nda bugün de mü~ahede edebildi~imiz iptidai bir raks
tipinin yüksek bir kültüre uygun tarzda inki~af ettirilmi~~~eklidir
[12] : bu yerlerde sihirbaz, bir ruh taraf~ndan çarp~lm~~~olunca
rakseder. Fakat «rakkaslar~n rabbi» Sivan'n~n raks~, büyük bir
mistisizm havas~~içine bürünmü~tür : o, dünyan~n seyridir [13].
Dünyan~ n seyri ise, esas~nda ilâh~n hazla dolu ve gayesiz raks~ ndan ba~ka bir~ey de~ildir; 8iva, korkunç bir ilâht~r. Ölüm ve
insan kurban~~onun ibadetine dahildir, ve bu ilâh ayn~~zamanda
ibadetinde ve efsanesinde sevgiye ayni derecede ehemmiyetli
bir pay ay~ran sevimli bir ilâht~r. Ölüm ve sevgi beraber gider.
Hint sevgi ilâh~, ki ok atan bir gençtir, «ölüm» ad~n~~ da ta~~r ve
Hint ölüm ilahi, mü~evvik, aldat~c~~ ~ekline de girmektedir. Demek
ki pek eski bir hikmet, sevginin ölüm oldu~unu, sevmenin
yeni hayat husule gelsin diye kendisini hiçe koyvermek demek
oldu~unu söyliyor.
Rakseden iva, bir meczubun muhte~em bir görünü~ü (vision'u)
dür; hemen hemen bütün Hint köylerinde ona ibadet edilir. Say~s~z
kitaplar onu mütalaa eder. Fakat hiçbir efsane yoktur ki onun
hakikaten yapt~klar~ndan haberdar etsin. Mitolojisi, daima yard~ma
ko~an faal bir ilâh~n de~il, •muazzam bir statik varl~~~n görünü~lerinden ibarettir. O mesela, gökten a~a~~ya dü~en Ganga'y~~ba~~~
ile yakal~yan muazzam bir târikidünya olarak da tasavvur olunmaktad~r.
1930, pl. XVIII f. ) ; Mühürlerin üzerindeki bo~alar, A§oka sütunu üzerindeki
bo~a ile, ve oturmu~~vaziyetteki sakall~~adamlar, Jataka kabartmalar~~üzerindeki
Brehmenlerle mukayese edilebilir.
Müellifin : Eisensehmiede und Dknonen, Supplement zu ~nternationales
Arehiv für Ethnographie XXXVII, 1939, 145 ff.
Seligmann, The Veddas, S. 128, 133 f.; Rivers, The Todas, 1906, 249 ff.
Müellifin : yukar~ki eser, 195 f.
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Bharata'n~n (en eski olan,) oyun sanat~~ kitab~~- ki zaman~n~~
Milattan sonra a~a~~~yukar~~200 senesi olarak tesbit edebiliriz,
[14] - Bharata taraf~ndan evvel zamanda gökte ilâhlar~n önünde
temsil olunan en eski iki dramdan birisini , Siva= Tripura cinlerini nas~l yendi~ini mevzuubahs etti~ini, anlatmaktad~r [15]: cin
T.raka'n~n o~ullar~~üç burç yapm~~lar: biri, arz üzerinde ve demirden, ikincisi havada ve gümü~ten ve üçüncüsü gökte ve alt~ndan. Siva kendini bir toplam~~. ~lâhlar, bütün kuvvetleriyle, onun
silahlarma tebdil olunmu~lar. Siva yay~n~~germi~~ve oku takm~~,
fakat oku atmam~~. Gözlerinin bir bak~~~ yle, üç burcu yakm~~, kül
etmi~. Bu efsanede dikkate de~er nokta, ilâh~n sava~mamas~~ ve
yaln~z sava~an bir insan~n pozunda durmas~d~r ; ilâh yaln~z durmakla galip geliy3r. Bunda bir dram mevzuu göremeyiz ; fakat
bunu bir pantomim raks~n~n mevzuu olarak pek âlâ tasavvur edebiliriz. Filhakika, buradaki raks, dört perdelik bütün muhtevas~~
di~er ilâhlar ve atak ve cüretkâr cinlerle dolu bir dram~ n en
yüksek noktas~n~~ te~kil ediyor. Hint ananelerine göre en eski
addolunan bu dram, « rakkaslarm rabbi » nin raks~ na iyice uygundur. Böyle bir dram neyine çlima derlerdi. Bu, ani olm~ yan ve
mânasm~~anlamad~g~m~z bir kelimedir [16] ; ilâhm raks~n~n ad~~olan
TA~y.slava da, ani olm~yan bir kelimedir [17]. Demek oluyor ki eski
Hint raks kültürünün bu unsurlar~~ani olmad~~~~gibi, eski Hindistanda tam mânasiyle tipik (iri raks~ n mevcudiyetinden de haberdar
de~iliz [18].
Bu ilk dram temsil olundu~u vakit, bizzat Siva'n~n kendi IS.ryçlava raks~n~ n, dramatik temsillerin hepsinden evvel gösterilmesini
emretti~ini, yukar~da zikretti~imiz ders kitab~~kaydeder (4,10 ff.), ve
hakikaten bu adet mevcuttu. Siva'ya hitaben bir dua da bu âdete
dahildi. Hint dram~ n~n mukaddimesi gayet uzun ve orkestra musikisi
ilh... gibi ~eylerden müte~ekkildi. Bizzat Bharata, mukaddimenin,
seyircileri yormas~~mümkün oldu~unu ve bu sebeple k~salt~l~rsa
Konow S. 2.
Konow § 22 ; Keith S. 347 ; IVIiiellifin: yukar~ki eser, 203 ve Saurapuri~a
34 f. , IZmyana VII, 71.
Keith S. 347.
Ona ders veren Ta~plu'dan Bharata, Ni.tyaastra ed. Kashi Sanskrit
Series 60, Benares 1929. 4,17 ff.
~ri dinin, bütün teferruatiyle malt~m olmas~na ra~men, bu böyledir.
Mukayese ediniz: Keith 26 ; Konow, S. 39, Schröder taraf~ndan zikrolunmaktad~r ;
S. 42 : sofulara yasakt~r, S. 43.
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iyi olaca~~n~~söyler. Fakat duadan hiçbir zaman sarf~nazar edilemez. [19]
Dima dram nevi, Bharata'n~n verdi~i izahata nazaran, bir «halk
piyesi» intiba~n~~ b~rak~yor; çlima dram~, sihirbazl~ k, gürültü ve
kavga ile dolu idi [20] ve erkeklere mahsus korkunç bir piyesti
( Bharata 35, 32 ff.); bu nevi piyeslerden birkaç tane, el yaz~s~~
olarak mevcuttur. Fakat bizce malüm olan ancak iki tanedir. Bir
tanesi, yukar~da mezkUr Tripura zaferinin muahhar bir tasviridir ;
bu, herhalde Bharata'daki malt~mata istinaden telif olunmu~tur ve
binaenaleyh, bizim için eski bir vesika de~ildir [21]. Öteki, bundan
ancak 100 sene kadar evvel yaz~lm~~, sevgi ilahi Ka-ma'n~n çok
terennüm edilmi~~ölümünü mevzuubahs eden bir piyestir [22]. Cin
Traka'n~n kudreti fevkalade artm~~t~~ve ilâhlar ondan kaç~yorlard~.
Yegâne kurtulu~~çaresi olarak, Siva'a~n bir o~lunun cini öldürebilece~ini haber ald~lar. Fakat iva, Himalayada inzivaya çekilmi~~ve her türlü sevgi fikrini kendinden uzakla~t~rm~~t~. ~lahlar,
Siva'y~~okiyle kalbinden vurmas~~ için, sevgi ilah~n~~gönderdiler:
Ka-ma ilahlar~n en büyü~üne rastlad~~ve onu a~~k k~ld~~ ; lakin inzivas~n~n bozulmas~na hiddetlenen iva, Kalna'ya bir bak~~~att~~ ve
onu yak~p kül etti.
Bunun üzerine, sevgi ilahi= kar~s~~«sevgi», sad~k bir Hindu
kad~n~~ s~fatiyle, kendisini öldürmek istedi ise de, Siva ona kocas~~
ile tekrar birle~ece~ini teb~ir etti; zira o, tekrar canlanacakt~~[23].
Piyes burada biter.
Sevgi ilah~n~n, yani sevgi ilahesinin güzel zevcinin, ölümü ve
tekrar dirilmesi, ön Asya Mystre'lerinin de temas~d~r. Acaba burada
tarihi bir münasebet mi mevzuu bahstir? Herhalde biz hiçbir Hint
IVlystre'i tan~m~yoruz; bu son dram ise pek yenidir. Müellif bu
dram nevinin hakiki mahiyetini ve bak~~~~ile öldüren fakat bunun
d~~~nda bir münzevi pozu ile sükünet halinde bulunan 8iva'n~n
özünü, anane ile de~il de hadsi olarak m~~kavram~~t~r? Bundan
100 sene evveline kadar bu gibi çlima dramlar~na ait bir anane
mevcut mu idi? Daha fazla adette çiima tan~madan bunun hakk~nda bir hüküm veremeyiz [24]. Son zamanlarda, bu malzemeden
Konow S. 24; Keith 24; Winternitz III, 185. Bloch, ZDIVIG 62, 1908, 655.
Konow § 22 ; Keith 347.
Keith 267.
Kcnow § 117: Manmathonmathana, ed. Schmidt, ZDMG 63, 409 ff. 629 ff.
Nas~l tekrar vücut bulaca~~~söylenmemektedir. Pradyumna olarak m~ ?.
Pima Kr~r.lavijaya (Konow'a bak~n~z !) Krsr.~ a'na ölümünü ve tekrar dirilmesini, Vi~~u olarak mütalö.a edebilirdi.
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müstakil olarak, ölüp tekrar dirilen sevgi ilah~n~n, bir halk dininde
bahar bayram~~ ~eklinde bugüne kadar canl~~olarak muhafaza
olunageldi~inin isbat~na u~ra~~lm~~hr. Bu ilâh, iptidalar~~bir a~aç
ilahi imi~~[25]. Hint iptidalleri ve Hindular~n a~a~~~kastlar~~için
katledilen bir kimse, bugün dahi mukaddes addedilir; belki de
böylece, kurban edilmi~~olan mita, sevgi ilahi gibi, kurban - Hah
olmu~tur.
Bununla alâkadar olarak, ~u halk adeti üzerinde de durulmu~tur: Eskiden Siva ile kar~s~ndan müte~ekkil Androjin ve hususi
bir varl~k telakki olunan cin BhütamütWn~n ~erefine bir yaz bayram~~kutlan~rd~. Bu bayramda, bir oyuncu yahut bir kad~n bu cin!
temsilen 8iva'n~n Tünçlava raks~n~~oynard~. Oyuncu bir a~ac~n alt~na
yatar ve köy cemaati musiki calarak gelir ve onu orada uyand~r~rd~; oyuncu, o zaman - t~pk~~Nata'n~n Siva'ya kar~~~yapt~~~~gibi cinle kendisini bir olmu~~göstererek ilah~n raks~na delicesine
ba~lard~. Bundan maada, günahkarlar~n cehennemde gördükleri
cezalar~~gösteren temsiller tertip olunurdu [26]. Netice: Hindistanda
Avrupa ortaça~~n~n ölüm danslar~~(danse macabre = Totentanz)
ile kabili k~yas, ahlaki gayeler güden, korkunç halk piyesleri
vard~. Bunlarda ölüm ve tövbe yine Siva'n~n raks~~ile birlikte
görülürdü. Fakat elimizde bulunan malamata dayanarak diyebiliriz ki bu, t~pk~~Avrupada oldu~u gibi, hakiki dram~~do~urmam~~t~r.
Bu münasebetle ~unu da zikretmek gerektir: Hindistan~n klasik
bir dram~, Kral Purürava'n~n Urval adl~~peri ile a~k~n" hikâye
eden Külidüsa'd~r. Bu dram~n temelinde fevkalade eski ve Rigveda'da mezkür, «bozulmu~~ ~hah - insan izdivac~~[*], efsanesi bulunur.
Peri, insan kocas~n~~terkeder, o da ancak mihnetle dolu bir araman~n sonunda kar~s~n~~tekrar bulabilir. Dram~n en yüksek noktas~,
kahraman~n elemlerini ve ara~t~rmalar~n' tasvir eden dördüncü
perdedir. Purürava cengelin bo~lu~u içinde bir deli gibi dola~~p
durur [27] ; ormandaki otlar ve hayvanlarla konu~ur; her gördü~üne kaybolan sevgilisini sorar. Bütün perde cesim bir monolog,
daha ziyade bir opera arya's~~gibi bir ~eydir; zira kahraman ekseriyetle manzum olarak terennüm eder ve ilaveten, bugün Bengalda halk dans~~olarak tan~nm~~, trotaka denen bir raks~~oynar
Meyer yukar~ki eser, 1.
Meyer I, 172 ff.; ib. II, 90, not 2.
Mukayese ediniz: Meghadüta dan Maliniitha : ancak bir deli bulut ile
konu~abilir.
[S] As~lda aMarten - ehe~p yaz~l~d~r ; bunun mânas~, bir ilâhla bir insan aras~nda akdolunup iyi neticelenmeyen bir izdiva~tar
(miltercim)
Belleten C. IV F. 4
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(maalesef bu hususta tafsilât ne~rolunmam~~t~ r) [28]. Elimizdeki
edebiyat tarihlerine bak~l~rsa, bu perde müteaddit defa taklit edilmi~tir, ve hakikaten de ihtiva etti~i lirizm buna lây~ kt~r. Kaybolmu~~sevgiliyi böylece münzeviyane aramak ve onu tabiattan
sormak motifinin, eski Mystre'lere ait cok eski bir motif oldu~una
dikkat olunmam~~t~r. Demeter, kaç~r~lan Persephoneia's~n~~- yani
verimli topra~~n, binaenaleyh hayatla dolu tohumun ilâhesini i~te böyle aram~~t~r. Hint mitolojisinde, güne~~sülâlesine mensup
kahraman RA- tr~a, eski bir sapan ilâhesi olan kar~s~~SliWy~~ da yine
böyle arard~. Hint iptidailerinde R.ma'n~n bu aramas~, kadim etiyolojik [*] efsanelerle müzdeviçtir [29]. Görülüyor ki Hint dram~n~n
bu pek kadim temas~~ da raks ve Mystre ile alükadard~r. Muahhar
bir Hint ders kitab~, dramatik temsiller aras~nda, bu raks gibi
trotaka ad~ n~~ ta~~yan ayr~~bir nevi zikretmektedir. Bu hususta
Urvai dram~ndan ba~ka bir misale maalesef malik de~iliz.
Ayr~ca bir dram nevi olarak, ders kitaplar~nda Blffi.r.~a
zikredilmektedir. Bu da bir tek oyuncu taraf~ ndan temsil olunan
bir perdelik bir oyundur [30]. Bunlar~ n bize kadar gelenlerinin
hepsi yeni ve hepsi cenubi Hindistana aittir. Zira, Siva'n~n tek
ba~~ na raksetmesi, cenubi Hindistanda iyice malümdu. Bunlardan,
8iva'n~n zevcesi Madur ilâhesi Min-a-k~i'nin bayram~~münasebetiyle
kaleme al~nm~~~olan bir tanesi, ~ehrin delikanl~ lar~ndan biri olan
kahraman~n, sevgilisini ararken gece yapt~~~~bir gezintide enva~~
horos ve koç dö~ü~leri, güre~ler ve sihirbaz oyunlar~~ilh... gördü~ünü tasvir eder. Kahraman, bütün ya~ad~ klar~n~~mimik tarzda
temsil etmek, yani söylemek, teganni etmek ve Hint dram~~ için
pek karakteristik raks nevinden ananevi jestleri yapmakla mükellefti. Burada, eski sevgi (verimlilik ), sihir ve raks motifleri ,
dini tarzda temsil olunmakla beraber, ~ehvetli bir e~lence piyesi
haline getirilmi~tir. Nazariyatç~lar her ne kadar bu bir perdelik
piyeslerde, raks~n ve bilhassa Siva'n~n zevcesinin, « rakkaslar
rabbi» ninkinden daha yumu~ak olan oyununun pek büyük bir rol
oynad~~~~üzerinde ~srar ediyorlarsa da, eserin halkç~~ karakteri
yine çok barizdir.
Ba~ka bir nevide, Sattaka adl~~bir dans mühim bir rol oynar;
dram nevi de binnetice Sattaka ad~n~~ta~~r. Bh4a denen birer
Konow S. 64, 33. Keith 350 f.
S. C. Roy, The Birhors, Ranchi 1925, 415 ff.
Etiyoloji=illetlerin ilmi
(miitercim).
Konow § 26, 121. Keith 348.
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perdelik piyeslere gelince, bunlar, PrastMna, Rsaka, Srigadita,
Bh5.nik nevileriyle kabili k~yast~r [31]. Görülüyor ki Hindistan~n
birçok dram tiplerinde dram, din ve raks aras~ndaki münasebet
aç~ kça görülmektedir. Bharata ( 4, 304, IL), bir de umumi olarak,
raks~n dramda nas~l kullan~lmas~~laz~m geldi~ini izah eder. Raks~,
mesela ~u durumlarda kullanmak laz~md~ r der: sevgili yak~nda
bulundu~u halde mevsimin güzelli~i tasvir olundu~u vakit; oyunun
;
kahraman~~kad~ n, kendi sevgisinin fark~na vard~~~~vakit ilh
fakat Bharata için dram~ n dini bir mana& yok, ancak estetik bir
manas~~vard~ r [32]. G, raks hakk~nda, amen bir gaye gütmeyip,
yaln~z güzelli~e hadim oldu~unu ve bundan dolay~~herkesçe sevildi~ini söyler [33]. Ayn~~zamanda da bilir ki raks, saadet vadeder,
yani sihri yollarla saadet getirir ve bundan dolay~~dü~ün gibi
merasimlerde kullan~l~r (4,262). Bharata der ki: i~te bundan dolay~d~ r ki semavi hakim Bharata, ilk dram~~gökte ilahlar~n önünde
göstermek istedi~i zaman, ifritler deh~ et ve korkuya kap~ld~lar ;
ilahlara saadet getiren temsili bozmak için gö~e hücum ettiler ve
ilâhe Indra elindeki Jarjara a~ac~~gövdesi ile kendisini müdafaa
etti. Bundan dolay~~Indra'n~n a~ac~na kar~~~hürmet ni~aneleri,
dram~ n mukaddimesinde, giva'n~n raks~~yan~nda yer almaktad~r [34].
Mukaddimede, Siva raks~~ ve giva duas~~esnas~nda davullar~n gürültüsü bilhassa u~urludur. Zira sesin eri~ti~i yerlerde fena ruhlar
ölürler ( 36, 21 f. ). Bir dram dinliyen yahut oymyan bir kimse,
ilahlara inekler kurban edenin nail oldu~u uhrevi mükaftalar~~al~r;
hatta ilâhlar, kurbandan ziyade bir dram~n temsilinden memnuniyet
duyarlar [35]. Bir oyun tertibi dindarca bir harekettir, çünkü
ilahlarm bayramlar~n~~güzelle~tirme~e yard~m eder. giva'n~n hayat~n~~nümune olarak al~ p aynen öyle ya~~ yan, yani onun raks~n~~
yapan bir kimse, Siva'n~n gö~üne vas~l olur: Buna, Bharata inan~yordu (4,320 f.).
Sahne müdürü, «ip tutan» lakab~m ta~~r: Bu noktan~n da nata'n~n
ip cambazl~~~~ile alakadar olmas~~mümkündür; halbuki bu, evvelleri
Konow § 32, 115, 34, 38, 40, 46, 122.
Bu, dünyan~n bir aynasidir: I, 104 ff., XXI, 119 ff.
IV, 260 ; Konow § 9.
Konow § 48 ; Meyer III, 50 f.
XXXVI, 74 ff.: Mukayese ediniz: MaWrikii'mn birinci perdesindeki raka
hocas~ : raks bir kurband~r.
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kukla oyunlariyle münasebettar k~l~ nmakta idi [36]. Dikkate ~ayan
ba~ka bir ad da, kaya üstünde duran (yahut ordugâh kuran)
ad~d~r (8ailü~a, 8aMin) [37]; natalarm en kadim hocalarma ve bunlar~n tilmizlerine bu ad verilirmi~. Bunun da kayalar aras~na
gerilmi~~ip ve da~lar~n rabbi 8iva ile alâkadar olmas~~mümkündür.
* *

Ba~ ka bir dram neyine halfia derlerdi; bu oyunlar, mudil
taraflar~~olm~yan a~k hikâyeli bir perdelik eserlerdir. Bunlarda
bir erkek 7 ilâ 10 kad~ nla birlikte oynar, ve birçok ~ark~~ve raks
vard~r. Misal olarak, «Raivataka üzerinde oyun» temsili gösterilebilir [38]. A~lebi ihtimal mevzu, kahraman Kr~na'n~n Dvrak
civar~nda, Raivataka da~~nda,- Mahbhrata destan~nda (1,211, f.)
anlat~ld~~~~veçhile, - kutlad~~~~âyindir. Kr~na ve kabilesinin deniz
kenar~nda yapt~klar~~ve Hariva~psâ'da (144) tasvir olunan âyin de
bu âyine pek benzer: Kr~ pa, bayram haleti ruhiyesi ve sevinci
içinde hallisa raks~n~~oynuyor ve bu esnada filâvta çal~yor
(144,68). Bu dram nevi, Kr~na'y~~karakterlendiren bu raksla müzdeviç bir a~k hikayesinden ba~ka bir~ey de~ildir. Bhsa'n~n: «Çocuk
Kr~na'n~n hayat~ » dram~nda, bu raks s~klet merkezini te~kil eder:
Kr~na ve erkek karde~leri çoban k~zlariyle rakseder, ba~ka çobanlar davul çalar ve bu esnada ihtiyarlar seyrederler. Raks~n
teferruat~~ayr~ca bildirilmemektedir. Fakat Chota Ngpur'un iptidal
kabilelerinden birini raksederken gören bir kimse, hallia'n~n buna
benzedi~ine hükmetme~e meyleder. Bu kabilelerde genç k~zlar
ve genç kad~nlar saf saf dizilip dansederler, ve delikanl~larla
genç erkekler kendi ba~lar~na ve münferiden, kad~n ve k~zlar~n
önünde, en büyük heyecanla z~plarlar. Erkekler ayn~~zamanda
dümbelek çalar ve kad~nlar ~ark~~söylerler [39] , ki bütün bunlar
Bhsa'n~n dram~nda aç~kça leyit olunmaktad~r.
Bu meselede tarihçiler ~u mü~küle maruz bulunuyarlar: Mev~uubahis dram nevi, yaln~ z yeni bir metinde zikrolunuyor ve Bhsa'n~n
dram~~ile Hariva~p“mn buna dair olan k~sm~~nisbeten yenidir [40].
Konow § 56 ; yahut ta çad~r' germi~~olanla ... Winternitz III, 170 ) ;
fakat bu gibi çad~rlar~n me~reudiyeti isbat edilmemi~tir. Yahut dehlizin mimariyle:
Bharata I, 79 ff.
Keith 31 ; Konow § 8, 4.
Konow § 45 ; Keith 351 : yaln~z Sillityadarpa~p' da.
M~lellif: yukar~ki eser, 62 ff.
140] Brahma-, Vi~~n Padma-purii ~ a'da mefkuttur.
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Halbuki daha eski metinlerde, Kr~ua'n~n gençli~i münasebetiyle,
ba~ka türlü oldu~u söylenen, rasa adl~~ ba~ka bir raks mevzuubahstir. Kr~r.~ a rasa'y~, geceleyin ve çoban k~zlar~~ile birlikte, tek
erkek olarak, gizli ve musikisiz rakseder [41]. Raks esnas~nda ona
a~~k çoban k~zlar~~delikanl~n~n, bizzat görüp ya~ad~klar~, kahramanl~klar~n~~terennüm ederler. Ananelerden birisine göre [42], bunun
tasvirine ~u suretle devam edilmektedir: .1(1.~la, çoban k~zlar~n~~
terkediyor ve gece mehtapta cengelde yaln~z dola~~yor; k~zlar,
meyus ve melül onu ar~yorlar. Nihayet Krst~a avdet ediyor ve
i~te ancak o zaman büyük sevinç herkesi kapl~yor. Bu tema~a
sonralar~~daha fazla inki~af ettirilmi~tir. Nisbeten yeni olan eserlerde ~unu okuyoruz: Çoban k~zlar~n~n aras~ndan Radha adl~~bir
tanesi, kahraman~n sevgilisi olarak ayr~l~yor ve eserde ehemmiyet
kazan~yor. Bundan sonra onun içinde ya~~yan sevgi, ayr~l~k ac~s~~
ve tekrar visalin verdi~i saadet, ruhun Allah~~aray~p bulmas~~gibi
mistik bir motif ve ayn~~zamanda da link ve yar~~dramatik ~iire
mevzu oldu~u gibi [43], bugün bile Vi~nu'ya ait Mystre oyunlar~~
telakki olunabilecek halk oyunlar~nda (yatra) gösterilmektedir. Bu
oyuna büyük bir ya~~atfedemeyiz; maamafih içinde Hint dram~n~n
nüvesinin bulundu~u tahmin edilmektedir [44].
Ba~ka bir ananeye göre, çoban k~zlar~~yaln~z Krsk~a'n~n hayat~n~~terennüm etmekle kalm~yor, bir de onu do~rudan do~ruya oynuyorlar: onun yürüyü~ünü, oyununu, raks~n~~ve terennümünü taklit
ediyor, yani onun aynen yerine geçiyor ve hayat~n~~ya~~yorlar [45].
Nata 8iva'n~n yerine geçip onun raks~n~~raksetti~i gibi, çoban
k~zlar~~ aynen Kr~k~a olarak raksediyorlar : çünkü kad~nlar, bu kahraman~ n ince ve sevgi ile dolu dinini, erkeklerden daha iyi kavr~yorlar. Rasa raks~~da «silah» d~r : dünyan~n «Itenal~klar~» n~n hareketini durdurur [H. 144; 22]; rasa ve halia aras~ndaki münase[411 Gece ve mahremiyet, romantik unsurlard~r, fakat bu, herhalde eski halk
idetlerinden al~nm~~~olmasa gerek.
Brahma- , Vjsu ve Bl~ tigavata - purana, ellerinde de~nek bulunan kad~nlardan miite~ekkil bir raks kolu halinde tasvir olunmu~tur.
Jayadeva'nm Citi~ govinda's~.
Keith 40; Winternitz III, 163; Konow 53.
Cerur Kr~?~.sya caritam : HarivarOa 75, 26f. Bharata IV„ 320. Demek
oluyor ki burada kad~ nlar erkek rolü oyn~yorlar. Kad~n raks~n~n tasvi~inde, Bharata, ba~ka ~eyler meyan~nda, erkek libaslar~~giymi~~bir kad~n~n, dostlar~m eglendirmek için sanskritçe okudu~unu anlat~r. (XX, 144; Konow § 13): dram~n bu raks
unsuru, çoban k~z~~sahnesinden gelmedir; ~ukadar ki, kad~nlar art~k çoban
de~ildirler.
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bet ne kadar vüzuhsuz olsa da, burada bir Vi~~ffl dram~n~n nüvesi
mevcuttur [46]. ~imall Hindistanda Holi töreni alay~nda, Kr~k~a ve
çoban k~zlar~~ ~imdi hâlâ taklit edilmektedirler; bir delikanl~~ ve
dört be~~alüfte oyunu oynarlar : bunlar bir arabaya binerek alaya
i~tirak ederler; etraflar~nda aç~ k saç~k ~eyler ba~r~l~r ve aç~k
~ark~lar söylenir: bu, bahar bayram~na bir Hint karnaval~~manzaras~n~~verir [47]. Grek komedisinin buna benzer alaylardan i~tikak
ettirildi~i malümdur. Orji halini alan bahar bayramlar~, 8iva'n~n
verimlilik raks~n~n ve kurban bayram~n~n mukabilini te~kil eder, ve
cenubi. Hindistan köylülerinin (Dravida) de~il, ilâhlar~~Siva olmay~ p Güne~~ilâh~~olan orta Hindistan iptidallerinin (Munda) mal~d~r.
Hindu mitolojisinin büyük Güne~~ilâh~, 8iva'n~n aksine olarak
faal olan, Vi~t~u'dur. Vi~km'nun mitolojisi büyük pozlardan ibaret
de~ildir; o, kahramanca sava~lariyle dünyaya yard~m eder. Hindu
kültürü, bu iki büyük esas durumun bir halitas~~ve mütekabil faaliyeti ~eklinde anla~~lmal~d~r. Hint dram~nda trajik taraf 8ivaizm'in, kahraman taraf Vigmizm'in pay~d~r [48]. Bu iki âmilin ne
zaman, nerede ve nas~l birle~ti~ini, Siva'n~n natalarm~n Vi~m~'ya
ait raks~~ve mevzular~~ne zaman ald~klar~n~~ art~k tesbit edemiyoruz, zira Hint d~ram~n~n ilk kademeleri yaz~l~~ de~ildir; eski edebiyat ise, halk örfleriyle alâkadar olm~ yan aristokrat brehmenlerin
elinde bulunuyordu. Klasik Hin dramlar~nda, oyunun iyi ve mesut
neticelenmesi âdeta kaidedir. Kurban ilâh (yukar~ya bak~n~z !) ancak en a~a~~~kastlara ait olabilir. Aristokrasi ve bilhassa brehmenler, trajikin verdi~i heyecandan korkarlard~~[49]. Bu sebeple,
«ilâh Siva'n~n müthi~~gazab~> na (raudram) ancak nadiren rastgelinmektedir [50]. Ve dramlarm K!•~i>a ile olan münasebetleri,
Siva ile olan münasebetlerinden k~yas kabul etmiyecek derecede
daha s~ k~d~r.
Okyanus bayram~ nda da oynanan rF~sa raks~~Hariv. 144,22,
Meyer I, 59; 105.
Müellif : yukar~daki eser 188 ff.
[48] milellif : yukar~da zikrolunan eser.
Keith 38 A. 2; H. Weller, Eine indische Tragödie ? Stuttgart 1933. Losch
in OLZ 1934, 705 f.
Mitlati~midhava'da muhte~em surette tasvir olnnmu~tur : cesedin durdu~u yerde iki sihirbaz, korkunç Karg~l'i.'ya taparlar ve, giva'n~n Tandava's~ na
mil~abih olarak, rakslar~n~~ tasvir ederler. Bu dram bir giva bayram~nda oynanm~~t~r. Mukaddime ile III ûncû perde bir giva bayram~ nda geçer. - Bilacaritam
II. de gece bir sürü di~ i iblisler, (herhalde raksederek olacak) zalim kral Kalpsa'ya kur yaparlar.
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K~r~ua'n~n hem rsa hem halliga rakslar~n~n sonlar~nda bir
bo~a dö~ü~ü tertip olunur [51]. Efsaneler anlat~r ki, Ari~ta adl~~
cin, Kr~r.ia'ya taaruz etmek için bir bo~a ~eklinde gelmi~, fakat bu
da onu kendi boynuzu ile yere sermi~. ~unu kaydedelim ki Kr~i,a
ile beraber ya~ayan çobanlarda bo~a dögü~ü vard~~[52]. Burada,
Akdeniz sahas~nda ve Çinde bo~a dö~ü~ünün, eski bir bo~a ilah~na
tap~nman~n re bo~a dininin bir kahraman dini taraf~ndan yenilmesinden bakiye kalm~~~olmas~~mümkündür. Hint bo~a ilahi 8ivad~r:
onun rakibi Kr~kia -Vi~r.iu'dur. O halde, Kt~kian~n çoban k~lzariyle
yapt~~~~raks~~müteaddit (perdelere demiyelim) k~s~mlara: sevgililerin ayr~l~p tekrar bulu~mas~, onlar~n mesut raks~~ve raks~n bo~a
dö~ü~ü yüzünden inkitaa u~ramas~, gibi k~s~mlara ay~ran eski nata
halk oyunlar~~var m~~idi? [53]
Yahut, di~er taraftan, Kt~r.ia'n~n a~k oyunu, nümunesi
n~n <Mhlavikh ve Agnimitra» adl~~klasik dram olan ve daima
dramatik bir ~ekilde inki~af ettirilmi~~bulunan a~k oyunlar~~ile
alakal~~addolunabilir mi? KWlicMsa'n~n piyesinde, kral Agnimitra
ilk bak~~ta, saray~na esire olarak gelmi~~olan MlavikWya a~~k
oluyor ve birçok entrikalardan sonra onunla evleniyor. Burada
kral, kendisini güzel esireden ay~rmak isteyen iki kar~s~, güzel
esire ve ona yard~m etmek isteyen dostlar~ndan ibaret bir kad~n
kitlesi kar~~s~nda, muar~z taraf~~ te~kil ediyor. Piyeste, bir raks
müsabakas~nda, krala güzel k~z~n güzelli~i, ustal~~~~ve sevgisi
gösteriliyor ve k~z~n oynad~~~ , hem raks ve hem mimik olan «a~aç
dü~ünü» içindeki bahar ayini, sevgililere ilk isali temin ediyor.
Romantik bir haleti ruhiyenin ni~ anesi olarak muhafaza edilmi~~
olan bu ayin, iptidal bir verimlilik ayinidir.- Bu dram~n en eski ve
pek güzel bir taklidi, kral Har~a'n~n Ratnvall'sidir (Milattan
sonra 600 senesi civar~ ). Bunun birinci perdesi, Holi bayram~n~ n
(yukar~ya bak~n~ z!) uzun ve renkli bir tasviriyle ba~l~yor. Bu
bayramda kral, zevcesinin güzel esiresine a~~k oluyor.
Bu eser de,t~pk~~MW- vilça- gibi, bahar bayram~nda oynan~rd~~[55].
Bunun gibi, III. 3Iiilatim' de, a~k sahnesinde bir kaplan dö~r~~ii vard~r.
Müellif : yukar~da zikrolunan eser.
Belki bundan sonra, Kr~~ a'n~n, Ka~psaya kar~~~- yaz~n k~~a kar~~~sava~~n~n antropomorf ~ekli olmak üzere - mücadelesi gelirdi: Keith, 36 ff., böyle tahmin ediyor; Konow, ~~49, bu fikre muar~zd~r. Meyer I, 30 ff. ve 199 f. bu gibi
esatiri bir sava~ a Hindistanda bir mûmasil bulam~yor.
Meyer I, 12 ff.
Meyer 13 ; Crookes'un Sitabenga ma~aras~~hakk~nda verdi~i malûmat bir
sui tefehhüme mûstenit olacak.
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Demek oluyor ki Holi bayram~ , eski a~k rakslar~ndan ç~km~~~ve ihtiva etti~i a~k hikayesi, bir a~k raks~n~n geni~letilmi~~~eklinden ba~ka bir~ey olm~yan bu dram~n içinde yer alm~~t~ r. Eski raks â yini
ile raks âyininin yeni ve estetik ~ekli olan dram aras~ ndaki münasebeti, bundan daha s~k~~olarak tasavvur etme~e imkân var m~?
~imdi a~k raks~n~n ba~ ka bir cephesini ele alal~m: Mathurâs
as~lzadelerinden kahraman Kr~ ua, tan~nmadan çobanlar aras~nda
vakit geçiriyor; ormanda ve tabiat~n serbestisi içinde çoban k~zlar~n~ n sevgisine mazhar oluyor; fakat ~ehire dönmek ve sevgililerini bir daha hiç görmemek üzere onlar~~terkediyor. Buna mukabil
kral Du~yanta ormanda târiki dünyalar~n yan~na gidiyor, kendisini
tan~tt~ rmadan, bir tövbekâr~n k~z~~Sakuntalâ'y~~seviyor ve sonra,
krall~ k vazifelerine dönmek için onu terkediyor. Kâlidâsa, bu
mevzu ile dramlar~n en güzelini ve ayn~~zamanda en eskilerinden
birini yaratm~~t~ r : Dram~n ba~~nda, kral~n arabada bir ceylân~~
ko~al~yarak ormana gelmesi, mimikle, daha do~rusu, - mutat hint
tabiri vechile, - raksla tasvir olunuyor. ( Bak~n~z Sak.VII, Urvai I)
Kral Sakuntalâ'y~~ilk defa görünce Sakuntaffi ~u mergup tema'y~~
<raks» ediyor: Kad~n etraf~nda v~z~lday~ p duran müziç bir andan
korkusunu ve himayeye olan ihtiyac~n~, malik oldu~u bütün k~zl~k
cazibesiyle ifade ediyor. Biraz sonra kral kendisini ar~~ile mukayese ve bu sahneyi hat~ras~ nda canland~rarak tasvir ediyor [56].
Sevgililerin ayr~lma~a mecbur olduklar~~zaman Sakunta15., bir a~aç
dal~n~n libas~na tak~lmas~n~~ve bu sayede dönüp sevgiliyi görmek
f~rsat~n~~bulmas~n~~tasvir eder [571; dostu olan k~zlar çiçek toplama
sahnesini (IV), yahut «gelinin süslenmesi» ni (44,25) «raks» ederler. Buradaki iki büyük a~k sahnesi (I,III) Krsua mitolojisinde,
Yamunâ'da Balarâma sahnesinde terennüm edilen eski «cennet
a~ac~~alt~nda delikanl~~ile üç illthe» temas~n~ n teatral ~ekilleridir.
Kr~klay~~çoban k~zlar~n~n aramas~~gibi, kral, sevgilisini, ayak izlerini
takip ederek arar (28,22), ve Sakuntalâ «çoban k~zlar~» gibi, ~ehir
kad~nlar~n~ n rekabetinden korkar (33,19).
Mrcchakatikam dram~na gelince, bu dram~n en yüksek noktas~n~, iki sevgiliden kad~n~n erke~e ~itap etmesi te~kil eder, ki bu
ayni zamanda, resim ve ~iirde Hint a~ k lirizm'inin ve bilhassa
Kr~t~a a~k mistiklnin en me~hur sahnelerinden biridir: Kad~n~n
defa sahnede görünü~ü, kad~n~n kötü bir mahlükun takiplerinden kaç~p kahraman~n evine s~~~nmas~n~~tasvir eden sâkit ve
gakuntalti, ed. Capeller III, sl. 66 ve VI. S. 80, 8 ff.
(I) in sonu; mukayese ediniz: III ve IV, UmIsi I.
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muhte~ em bir raks sahnesidir. Tabildir ki, bütün bu nevi temalariyle birlikte, bu kadar ince bir tarzda inki~af etmi~~olan Kr~k~a
romantizminin, iptidai rakslarda mevcut oldu~unu tahmin etmek
imkâns~zd~ r. Fakat rakslar, bugüne kadar canl~~ kalan temeldir, ve dram bu temelden inki~af etmi~~ve ~airin dehas~~ sayesinde,
yine iptidai rakstan ne~et ve inki~af etmi~~olan halk oyununa tesir
etmi~tir. Böylece Kr~iya mistiklerinin raks~, dram~, halk oyunu,
destan ~iiri ve link ~iiri, tegannisi, - bahar rakslar~mn ayn~~kökten
ç~ kan muhtelif dallar~~olmak itibariyle- biribirini müsbet surette
müteessir etmi~tir.
Kr~~).a, 8ürasena kabilesine mensuptu ve bu kabilenin lehçesi,
sanskri dilinden maada dramlarda en ziyade kullan~ lan dildi [58].
lç.~~).a, as~ l Sâtvata sülâlesine mensuptu. Hint dram~ nda ise, muhte~ em üslûplu neve, Satvata derler [59]. 1( ~r.la mezhebinin drama
kahramanl~k unsurunu soktu~u anla~~l~ yor. Esasen onun hayat~,
ilk dram henüz yaz~lmadan önce Hariva~pa destan~ nda uzun
uzad~ya anlat~ lm~~t~. Bu hayat o kadar vaz~ h surette münferit
sergüze~tlere ayr~lm~~t~r ki, dram~n perdeleri, destanda önceden
tesbit edilmi~~bulunmakted~r.
Harivatp§a'dan ba~ka iki destan daha vard~r. Bunlardan Râmâyarya, içinde bir yerde bildirildigi veçhile, ilkönce Râma'n~ n o~ullar~~K~~ , ve Lava taraf~ndan babalar~ na okundu. Aktör ifade eden
ba~ka bir tabir de, iki o~lun adlar~n~n terkibi ile yap~lm~~~k~~~lava
kelimesidir [60]. Bu ad~~ ta~~yan aktörlerin, bidayette natalarla ne
gibi bir alâkalar~~ oldu~unu bilmiyoruz.
~kinci destan, Mahâbhârata destan~ , cetleri Sakuntala'n~n o~lu
Bharata olan Bharatalar~ n tarihinden ibarettir. Fakat Bharata kelimesi de aktör manas~na gelir [61]. Hikâye ~udur: Bharata adl~~bir
hakim (muni) evvel zamanlarda gökte, yüz o~luna ilk dram~~ ö~retmi~~(yukar~ya bak~n~z!); bunun üzerine bu yüz o~lu gururlanm~~~
olduklar~ndan, di~er hakimler taraf~ ndan tel'in ve arza inme~e
mahkûm edilmi~ler. Gö~e hücum eden 1(!•51:~ a'n~n ceddi kral Nahu~a, arza gelirken onlar~~da beraberinde sürüklemi~, arza gelince
nata'lar sülâlesini tevlit etmi~ ler! bu esatiri hakim, kendisine atfedilen dram kitab~nda, i~te böyle anlat~r (36, 14 ff. ; 1, 24 ff.). Jest
1581 Konow S. 17; Keith 41.
[591 Konow ~~14; Keith 326 f. Bharata XXXI, 12 ve 38, yanl~~~olarak Sattvamdan i~tikak ettirilmi~tir.
[60] Bharata XXXV, 84; Konow qg 8; Keith 31
161] Konow ~~8 ; Keith 29 f.
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yahut ~ark~~ ile de~il de kelime ile tesir icra eden üslüp neyine
Bharata denir [62]. Acaba bu, Bharatalar~ n destan okuyucu olmalar~na bir i~aret midir? [63]. Mevzuubahs yüz Bharata, Bharata
kavminin bir nevi saz ~airleri mi, yoksa raks ve teganni eden
gençli~i mi idi? [64] Her Hint dram~n~n son k~tas~~bir takdisnameyi ihtiva eder; bu son k~taya Bharata k~tas~~ derlerdi [65]. Bu,
ilk zamanlarda saz ~airlerinin bir duas~~m~~ idi? [66] Herhalde her
üç destan~ n dramla münasebetleri vard~ r; fakat bize kadar gelen
anane bir kaç bakiyeden ibarettir. Her üç destan da Vi~uu tarz~ndad~ r. Fakat dram gibi çok mudil bir ~ ey, sadece ve miinhas~ran bu iki amilden i~ tikak ettirilemez. Mesela dram~n mukaddimesine, ba~ka ~eyler meyan~ nda bütün Asyada çok yay~lm~~~bir adet
olan [68] Indra a~ac~n~n tap~lmas~~dahildir. Bu, muhtelif budaklar~na
renkli elbise parçalar~~ as~ lm~~~bir bambu de~ne~idir [67]. Her yaz,
a~ac~n bayram~~kutlan~ r [69]; bayramlar~ n birisinde mesela Har~a'n~ n
N.0"nanda dram~~oynanm~~~[70], bahar bayram~ nda a~k dram~n~ n
orjiyak rakstan ne~ et etmesi gibi, bir kahraman~n kurban olmas~n~~
tasvir eden bu ciddi, dini dram, bu bayramda gösterilmesi mutat
olan halk temsillerinin ve güre~lerinin artistik halefidir [71].
* *

Grek dramlar~n~ n muhtelif Dionysos bayramlar~nda oynanmalar~~
ve bu bayramlar~~~~ iptidai raks, esrar ve alaylar ile alakadar
olmalar~ na benzer bir duruma Hindistanda da ~ahidiz. Atinada, eski
Konow ~~14; Keith 326 f.
3 iincii neve, Kr~~.la efsanesinin Vidarbha ~eklinin bir ~ahsi olal~~KaiMka'n~n ad~~verilmi~tir. Poetik'te vuzuhiyle temayiiz eden bir iislfiba'da Vidarbha
derlerdi. Görülüyor ki burada ~ iirin eski bir merkezi mevcuttu. Dram müellifi
Bhavabhüti buradand~r.
Mundalarda bekâr evi müessesesi vard~ r!
Konow S. 20; Keith 8. 83.
Keith 30.
Meyer III, 4, 52.
O halde, Keith (41) in dedi~i gibi, ~ndo - germen olm~ yan bir adet.
Meyer III, 113 f.
Meyer I, 13 not.
Meyer III, 10, not. Hint dram~ n~ n ba~ka bir men~ei .kaba saba adam»
oyunudur. (Konow ~~53). 135.1acaritam'da Krip?a'n~n silâhlarm~ n sahneye ç~ k~p, - Avrupada Orta çag kama oyunlar~nda mutat oldu~u veçhile - birer m~ srala kendilerini takdim etmeleri, belki bununla alâkadard~ r. Mudrarak~asa gibi siyasi bir
entrika piyesi olan bir eserin herhalde iptidai kökleri yoktur. (Mukayese ediniz:
Milellif : Acta Orientalia XIII, 214 -220).

Hint Dram~n~n Men~elerine dair

207

bayramlar~~büyük tantana ile haz~rlayan, Peisistratos olmu~tur.
Halk~n yard~m~~ile memleketi as~lzadelere kar~~~idare eden Peisistratos, eski halk törenlerini inki~af ettirdi ve bunlar~n seviyelerini
yükseltti. Bu hususta Demeter ve Dionysos dinleri ona temelleri
verdi; - Hint dram~n~n do~mas~nda temel ~artlar destan ve lirizm
oldu~u gibi - Dionysos dini de bir az evvel korolar~n lirizmi ve
kahramanlar~n efsanevi destanlar~~ile zenginle~mi~ti [72]. Greklerde
de her üç dram~~(haile, komedi, satyr oyunu) birer raks tarz~~
karakterlendiriyordu (Emmeleia, Kordax Sikinnis) [73]. Fakat Grek
dram~n~n men~einde koro daha mühimdi : Dionysos mezhebinin
Grek «dithyrambe» korolar~ndan, grek dram~n~n korosu ne~et etti;
Hint dram~nda böyle bir ~ey yoktur [74]. Fakat Hint dram~n~n
mukaddimesinde eskiden kalma bir bakiye olarak 'I'ndava ile koro
(eskiden kalma koro) okunurdu [75], Grekçe Komodos tabiri (Komodos = Dionyosos sürüsünün ~ark~s~) ve bayramlardaki temsiller,
grek dram~n~n seleflerine i~aret eder; bunun benzerini nata tabiri
ve Hint bayramlar~~münasebetiyle mü~ahede ediyoruz. Greklerde
dram~n diyaloglar~~destanlar~n dilinde, teganni edilen k~s~mlar ise
eski dorik link tarz~nda yaz~lm~~t~r. Buna mümasil olarak, Hindistanda bir tarafa diyaloglar~n ve destanlar~n sanskri dili ile Kr~ua
sülâlesinin 8uraseni dilini, ve ~ark~larda (k~smen) nisbeten eski bir
lirizmi inki~af ettirmis olan memleketin dili Mahar-a-~tri'yi görüyoruz
[76]. Greklerde aktör koronun kar~~s~na ç~ kar; Aeschylos ilk aktöre
bir ikincisini ilave etmi~tir; ve bu andan itibarendir ki bir dram~n
mevcudiyetinden bahsedilebilir. Hindistanda böyle bir ~ey yoktur.
Hindistanda, dramatik temsillere vesika olarak ko~u (agon) lar da
olmad~~~~gibi, Satyr oyunlar~n~n mitolojik nükteleri [77] ve komedilerin siyasi nükteleri yoktu: çünkü Hindistanda Atina demokrasisine benzer bir ~ey mevcut de~ildi.
Buna ra~men, Büyük Kayser Kani~ka, birçok bak~mdan Peisistratosla mukayese edilebilir. Kani~ka, Hint as~l~adelerinin te~kil
Christ - Schmidt, Griechische Literaturgeschichte 1912, 6, I, 258.
ay. es. 276.
Keith 39, Patai~ jali III, 2, ll'in Grantikalarm~, ditiramb'larla mukayese
eder. Luders'e nazaran eserin bu k~sm~ndan böyle bir netice ç~ kamaz.
Christ - Schmidt 161.
Konow § 11; bundan maada a~ag~lar~n ve fenalarm lisan~~olarak mi-~~adhi;
~arki I\Igadha kar~~~dü~manl~~~n temeli, Kp:ikin.= Jarlisandha'ya kar~~~dü~manl~g~d~r. Bunun dramlarm zaman~nda siyasi ehemmiyeti kalmam~~t~.
Prahasana, sevgi ve cemiyet ile alay eder. (Konow, § 25 ve 118).
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ettikleri yekpare cephe kar~~s~ nda bulunuyordu; Kani~ka Brehmenlerin Kast te~kilat~na kar~~, onlar~n kan asaletinin aleyhine,
ruhi asaleti temsil eden budizmi müdafaa etme~e muvaffak olmu~tur. Budizm ve hususiyle budizmin mistik taraf~~ondan gördü~ü
himaye ve te~ci sayesinde, onun devrinde yüksek bir tekâmüle
mazhar olmu~tur. Bize kadar muhafaza olunan dramlar~n en eskileri, Kani~ka'n~n devrine ait budist dramlard~ r [79].
Aeschylos'un dramlar~~tamamen dindar oldu~u gibi, budist dramlar da tam manas~ yle ihtidaya sevkedici mahiyettedir. Aeschylos'tan önce, Tespis gelip Atinada ilk dramlar~~oynatal~, yahut Arion,
Dionysos korolar~ na destan muhtevas~n~~ vereli ve koro kar~~s~ na
tek muganniyi ç~ karal~~ az adette nesil ya~am~~t~~; bunun gibi bu
dramlar~~yazan ~airler aras~nda ilk tan~ld~~~ m~z, Kani~ka'n~n saray
~airi ASvagho~a'dan evvel, Hint dram~ n~ n ancak k~sa bir müddet
mevcut oldu~unu tahmin edebiliriz [80]. Kani~ka, MathurWda ya~ard~, heykeli orada bulunmu~tur [81]. Orada takriben 200 seneden
beri iç Asyadan gelmi~~fatihler hüküm sürerlerdi, bunlar Kani~ka
gibi, elâstikiyetten mahrum Kast sistemi kar~~s~nda kalm~~lar;
arkeolojinin isbat etti~i ve çhile, o zamanlar Mathura ~ehri budizmin bir merkezi idi. Fakat ~ehrin etraf~ndaki ülke ve köyler,
Krs~->a'n~n hikayesinin sahnesi idi. Megasthenes, KI:~k~a dininin
Milattan evvel 300 senesine do~ru Mathun- civar~ nda canl~~surette
hüküm sürdü~ünü bize bildirmektedir. Bu ülkede o zamanlar,
Hint dram~ na giren f~ rasena dilini konu~ urlard~. Buras~~ herhalde
Hint dram~n~ n be~i~idir.
Brehmenizm, taraftar kazanma~a hiçbir zaman ehemmiyet
vermemi~tir; onun temelleri köy ile Kast't~ r. Halbuki Budizm, ~ehirlilerin dini idi [82]. Buda, ~ehirlileri kendi dinine kazanmak için
onlar~n aras~nda vazeder, önlerinde mucizeler yapar ve muar~zlar~~
ile münaka~a ederdi. (Acaba bunlar dram~ n kökleri de~il midir?)[83].
ivaizm ve Visr)~jizm Hint dram~n~ n men~eleri bak~ m~ndan mühim
ise, Budizm de onun do~mas~na vesile olmak itibariyle n~ ühimdir.
Mvaghosa Budan~ n va~zlarma dayanm~~t~r. Budan~n hayat~n~n
Smith , Early history of ~ndia 1924, 283.
Konow, ~~58 ; Keith, 69 ff, bu fikre muar~zd~r.
[80) Konow ~~59 ; Keith 80 ff.
Resim: Vogel, pl. 1.
Breloer, ZDMG 93, 1939, 283, 271.
Hint fiylozoflar~, daha Budadan evvel, iptidai bilmece musabakas~~ nümunesine tevfikan, ( müellif: ZDMG 8, 1929, 247 ) diyaloglar kaleme al~ yorlard~,
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salhalar~, (Kr•~k~a'n~nki gibi) ASvagho~a taraf~ndan bir destanda
tasvir edilmi~~ve bu hayat, as~rlardanberi de~i~mez sahneler halinde, ananenin mal~~olmu~tu. Peneab'~ n kabartma sanati onu mükerreren mevzu edinmi~ ti ; ön Asyada Mitra hikayesinin, o zamanlara do~ru seri halinde yap~lan kabartma sahnelerinde, yani mü~abih bir tarzda gösterilmi~~olmas~ , dikkate de~er bir keyfiyettir.
Mitra'n~n bo~a dö~ü~ü, Kr~rja'n~n dö~ü~ ü ile mukayese edilebilir.[84]
Hem Mitra, hem Kr~ua, Buda gibi birer münci, birer mesihtir.
Acaba Kr~~,a ve Buda'n~ n, Mitra'ya ithal olunan gizli «Mystre»
(esrar) oyunlar~na benziyen oyunlar~~var m~~idi? Kabartma serileri ( - Kr~ua hakk~ nda elimizde bulunanlar o kadar eski de~ildir.)
tiyatro temsillerinin tasvirleri midir? Yoksa tiyatro bu gibi resimlerin canland~r~lm~~~ ~ ekli midir? Belki bu noktada, henüz karanl~k
bulunan münasebetler mevcuttur.
Fakat Kani~ka'n~ n, Peisistratos gibi kitleler için de~il, fakat
~ehirli as~lzadeleri, memurlar~~kendisine çekmek için bir vas~ taya
ihtiyac~~vard~ ; bunlar~n yard~mlar~~ona laz~md~~O, insanlar~~Brehmenizmden ay~r~ p Budizme sevketmek istiyordu. Az zaman sonra,
Gupta devrinin Brehmen klasikleri, dramlanyle onlara hitap ettiler.
I~te böylece iptidal köy ayininden sanat dram~~do~mu~tur.
Hindistan~n ~imal garbinde, büyük Iskenderdenberi Grek prensleri hüküm sürmekte idiler. Bunlar~ n grek dramlar~~(Euripides,
Menander) oynatm~~~olmalar~n~~tahmin edebiliriz [85]. O halde grek
dram~n~n Hint dram~ na bir tesiri kabul olunabilir mi? Belki bu noktada. grek plastik sanat~n~n Hint plasti~ine yapm~~~oldu~u tesire
mü~abih bir tesir mevzuu bahstir. Plastikteki tesir, el ile tutulacak
kadar barizdir; bu tesirin ancak ehemmiyeti üzerinde münaka~a
edilmektedir; zira daha evvel bir yerli Hint plasti~i mevcuttu.
(Yukar~da 10 numaral~~nota bak~m!)
Trajedinin ve eski komedinin yahut satyr oyununun tesir icra
etmi~~olmas~~imkans~zd~ r. Olsa olsa, Menander - o da muhteva
itibariyle - yaln~ z Mrechakatikam'la mukayese olunabilir [86j. Fakat
Acaba resim serileri, Pataiijalinin karanl~k kalan k~sm~n~~izaha yard~m
ederler mi? Uttarariimacarita I'de Lak~maga, Ri~ ma'ya resimlerin yard~miyle
sergüze~tini anlat~r.
Keith 59.
Konow § 52 ; Keith 57. - Menander hakk~nda: Scenen aus Menanders
Komödien, deutsch von C. Robert, Berlin 1908' e miiracaat olunmu~tur. Mrcchak'ta
grek tesirlerinin mevcudiyetini müdafaa eden Windisch, bunda Kr~k~a efsanesiyle
olan benzerliklere i~aret etmi~tir: Verhandlungen d. kgl. Ges. d. Wiss. Leipzig.
phil - hist. Cl. 37, 1885, 439 ff, 456 ff.

210

Dr. Walter Ruben

bu sonuncusu da ne~eli bir komedya de~ildir; Menander'de oldu~u
gibi bunda gayri me~ru bir çocu~un babas~n~n ara~t~ r~lmas~~gibi
bir ~ ey yoktur. Hindin haremlerinde ve çocuk izdivaçlar~nda böyle
bir mesele ba~gösteremezdi [87] . Hindistanda, Menander'de görülen
subay, Atinal~~kurnaz esir, Heter denen fahi~eler yoktur ve Mrcchakatikam'da esen ahlaki hava Menander'dekinden çok daha
ciddi, daha dini ve daha müessirdir, ve ruhunun kuvvetli bir Budist
taraf~~ vard~r. Buna uygun olarak, Budist masal~~(Jataka 118) n~n
~erhinde ~u mü~abih hikaye anlat~l~ yor: bir alüfte bir tacire götürülüyor; kad~n ondan ayr~l~ p bir ba~kas~na gidiyor; tacir kad~n~~
öldürmü~~olmakla itham ediliyor ve hüküm meydan~na sevkolunuyor; son dakikada kad~n~n meydana ç~ kmasiyle kurtuluyor, ve
ke~i~~oluyor. Ba~ka bir masalda [318] alüftenin, örtülü bir araba
ile sevgilisini getirtti~i, ~aki olan sevgilisi taraf~ndan bir parkta
bo~uldu~u, tekrar hayata avdet etti~i hikaye edilir. Demek oluyor
ki, bütün bu masal ve dram motifleri halis Hint motifleridir ve
Yunanistandan gelme de~ildir.
~ekiller aras~ndaki farklar da fevkalade büyüktür. Menander'in
sahnesi bizimkine benzer, halbuki Mrcchakatikam'da aktörler ekseriya ayn~~sahnede, kah bir evin içinde kah d~~~ nda, yani sahnenin,
kulislerle ayr~lmam~~~iki k~sm~nda oynarlar [89] . Aktöre sahne
üzerinde yer de~i~tirtilir ve böylece ayn~~ sahnede vakan~ n yer
de~i~tirdi~ine i~aret edilir [90]. Bundan maada, Hint dram~nda
diyalog olarak yaz~lm~~~ve aras~na mu~dil metrik'e göre nazmedilmi~~m~sralar sokulmu~tur; halbuki grek dram~nda devaml~~
m~sralar vard~ r.
Fakat buna mukabil ~u noktalarda mukayeseler yapmak mümkündür. Menander'in "Hüküm„ oyununda (IV,7) aktör bir monolog
söyler ve kulisin gerisinde bir muhatab~~varm~~~gibi oynar (mukayese ediniz: Sisaml~~ kad~ n 111,7). Hindistanda bu dikkate de~er
Du~yanta, gebe gakuntaliiiy~~yan~na almak istemiyor. Uritai o~lunu,
Pur-çirayas'tan sakl~yor. Bu, grek tesirini araya sokmadan da anla~~labilir. - Kamas
bayram~nda, kahraman, oyunun k~z kahraman~na a~~k oluyor (Mrcchak. , Milati).
Fakat Menandar'de kahraman~n Tauropolie'lerde yapt~~~~gibi, ona tasallut etmiyor
(Hüküm II, 3),
Winternitz 203.
Mrech. I. - VI. Miilatim VI.
Mrcch. IV; IX; mukayese ediniz: Morgenstierne 63 f., 69 henüz Carudatta. Balac. ed Weller 7 f.'de yoktur.
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monolog [91] ~ekillerine çok rastgelinir ; bunlardan, bir perdelik,
Bhanalar te~ekkül etmi~tir. (Yukar~ ya bak~n~z!)
Menander'in "Kesik saçl~~Güzel „ inde , "bihaberlik„ rolünü
oyn~yan aktör, bir monologla vakan~n girizgâh~ n~~ yapar; "Sisaml~~
kad~n„ da bu rolü yapan bir kad~nd~r. Bunlara, Mudrigasa'n~n
ba~~nda ba~~kahraman~n büyük monolo~u ve semavi muganni
Nrada'n~n BMacarita daki monolo~u benzetilebilir.
Monolo~lar~n daha küçük bir ~ekli diye tavsif edebilece~imiz
bir parça, bazen perdelerin ba~~nda bulunur. (Misal: Hüküm, 11,111;
Sisaml~~Kad~n II,IV; Kesik saçl~~Güzel, III). Baz~~ Hint dramlar~n~n
perdeleri de tamamen mü~abih bir tarzda ba~lar [92].
Menander'in "Hüküm„ oyununun birinci perdesi, bilâkis iki tâll
~ah~s olan esir ile a~c~~ aras~nda, hikayenin girizgâh~n~~ yapan bir
diyalog ile ba~lar. "Ced„ oyununun birinci perdesi de buna mümasildir. Bu gibi perdeba~~~diyaloglar~n~~Mrechakatikam'da görmiyoruz; maamafih bunlara hemen hemen bütün di~er dramlarda
rastl~yoruz [93] . Hint sahne sanat~~ bu gibi giri~~sahnelerine, pravesaka [94] ad~n~~ vermekte ve bunlar~ n, oyunun kahramanlar~~
hattâ ikinci derecede ~ah~slar~~taraf~ndan bile konu~ulm~yaca~~~için,
sanskrice söylemniyece~ini bildirmektedir.
Hulâsa edelim : Hint müellifleri, grek komedisinin ne tipik
muhtevas~n~, ne de ~eklini alm~~, ancak temsil tekni~ine müteallik,
~ekle ait baz~~ilhamlar alm~~lard~r. Hindistanda malüm olan son
Grek kral~~Hermaios, milâttan takriben 20 sene sonra, Ku~han
Kayseri ve Kani~ka'n~n büyük babas~~I inci Kadphises taraf~ndan
ma~lftp edilmi~tir.
Görülüyor ki Hindistan~n ilk hakiki dramlar~n~n hangileri
oldu~unu ve bunlar~ n, muhtelif rakslarda meknuz bulunan iptidai
temellerinin neler oldu~unu gösterme~e imkân vard~ r. Fakat
dramlarla temeller aras~nda bugün mühim bir uzuv noksand~ r,
zira Mvagho~a iptidailerin rakslar~na dayanm~~~de~ildir; o, ~ ptidai
Mrcch, II, IV, IX. Ci.rudatta. Mudriir II, III, VII, de yoktur; gak. III,
VII. E~er Cirudatta Mrech. tan daha eski ise, onda Menanderle daha fazla mü~abehetler bulunmas~~ Ii~z~m gelir! Onda II inci perdenin - Hüküm I, 5'e bilhassa
and~ran - oyuncular sahnesi yoktur.
Mrcch. I. - VI., VII.- IX. (CLirudatta yaln~z I, Mudnir. I - VII, 1%U-1w/ikiz
I, III - V, Urval II - V, gak. II, III, VI, Miaati III, V, B~i.lac. I, III - V.
gak. IV. (41 f. dahi !), Malati II- III, bilhassa ~u dramlarda k~sa ba~lang~ç monologlardan sonra kesretle rastgelinir : Mudra VI, Mila~. I, III, V, Urvagi
II- IV, gak. VI, Milati VII, Milac. III.
Konow S. 13.
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cengel sakinlerinin örflerini inki~af ettirmi~, Siva ve Vi~pu rakslar~n~~mezcetmi~~ve Greklerden suri ilhamlar alm~~~olan Hindu
köy ve ~ehir kültürlerinin halk oyunlar~n~~ ç~ k~~~noktas~~ ittihaz
etmi~tir. Kautalya devlet ilmi kitab~nda (milattan evvel 300 senelerine do~ru), köylerde, natalar, rakkaslar, muganniler çalg~c~lar
ve ne~idecilerin ve Ku~ilavalar~n lü~biyat~~için yerler yap~lmamas~~
tavsiye ediliyor; zira, deniyor, bu gibi e~lenceler halk~~ çal~~maktan meneder (Il, 1, 19, 41 ff.). O halde, o zamanlar köylerde bile
art~ k yaln~z dini ayinlerde faaliyet göstermekle kalm~ yan, fakat
halk~~ da e~lendiren enva~~ ce~it hokkabaz vard~. Bu siyaset adam~~
gibi, Budistler ve Brehmenler, bu gibi e~lencelere gitmelerini,
müminlerine yasak etmi~ lerdir. Bu halk adetleriyle, ne rahipler,
ne de ~övalye s~n~f~n~n destanc~lar~~eserlerinde me~gul olurlard~.
Onun içindir ki, iptidal ayinlerle as~l dram aras~nda mutavass~t
rolünü nelerin oynam~~~oldu~una dair bir~ey bilmiyoruz.
Demek oluyor ki, Hindistanda nata'lar vard~ , rakslar, bayramlar, diyaloglar, aleni münaka~alar vard~. Destanlar ve hikayeler,
ve, 300 senesine do~ru, dünyevi temsillere mahsus mahaller vard~.
Halk oyununun, yüksek tabakan~n edebiyat~~seviyesine yükselmeyi,
Kayser Kani~ka'n~n ve onun saray ~airi Mvagho~a'n~ n himmetine
borçlu oldu~unu kabul edebiliriz.

Bu gibi diyaloglardan yaln~z Milati'de bir rahibe konu~ur; bu rahibe
ise dram~ n ba~l~ca ~ahs~d~r ye bütün entrikalar~~idare eder.
Smith 250.

