
ORTA CAMi 

Kemaleddin Bey ya da öğrencileri tarafın
dan ele alınmış olması muhtemeldir. 

Kesme taş malzemeyle yapılan caminin 
avlusunu sınırlayan kuşatma duvarı üze
rinde yer alan kare gövdeli babaların üstü 
pahlanarak sekizgen forma dönüştürül
müş ve yine sekiz meyilli, piramidal baş
lıklarla son bulmuştur. Cami avlusunun gü
neybatı yönünde abctest alma yeri ve hela, 
batı yönünde iki meşruta, yapının altında 
Bizans döneminden kalma bir sarnıç var
dır. Kuzey cephesindeki kapının basık ke
merinin üstünde "Üdhulüha bi-selamin 
aminin" ayetiyle 1331 (1913) tarihini taşı
yan kitabesi bulunmaktadır. Caminin se
kiz köşeli gövdesinin üzeri içten ahşap kub
be, dıştan sekiz meyilli, kurşun kaplı çatı 
ile örtülüdür. Önde yer alan ahşap son ce
maat yeri üç meyilli ve kiremit çatılıdır. 
Yirmi dört pencereye sahip olan caminin 
minarenin bitişik olduğu batı cephesi dı
şında her cephesinde alt kısımda iki adet 
hafif sivri, üst kısımda yine iki adet sivri 
formlu olmak üzere dört pencere açıklığı 
yer almakta, fakat girişin bulunduğu ku
zey cephesiyle mihrap çıkıntısının yer al
dığı güney cephesinde alt pencereler ke
sintiye uğramaktadır. Doğu ve batı duvar
larında yer alan birer pencere yuvarlak 
kemerli formlarıyla diğerlerinden ayrılır. 

Enine dikdörtgen planlı son cemaat ye
rinden bir kapıyla geçilen harim ahşap ör
tüsü ve mahfillerin konumu itibariyle tek
kelerdeki meydan ortasına benzetilir (Ögel. 
s. 68). 8,40 m. çapındaki ahşap kubbenin 
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örttüğü orta mekanın dışında kalan bö
lümlerin üst örtüsü de ahşap tavandır. Ta
vanla her cephe arasında birer ahşap eli
böğründe yer alır. Ayrıca sekiz adet de
mir çubuk merkezde birleşerek üst örtü
yü takviye eder. Harime geçişi sağlayan 
kapının batı ucundan ahşap korkuluklara 
sahip bir merdivenle kuzey yönünde üç 
duvar önünde şekillenen kadınlar mahfi
line ulaşılır. Ahşap korkuluklu mahfili ta
şıyan sekizgen formlu dört ahşap direğe 
basık kemerler oturmaktadır. Bu taşıyıcı 
sistemin arkasında yer alıp girişin iki ya
nına adeta paylaştırılmış olan yan mahfil
ler ahşap korkuluklu birer sekiyle yüksel
tilmiştir. Doğudaki mahfilin köşesine geç 
dönemde ahşaptan bir oda eklenmiştir. 
Harimin ve son cemaat yerinin duvarları 
günümüzde alt pencerelerin başlangıç se
viyesine kadar ahşapla kaplanmıştır. Ha
rimin batı cephesinin ortasında minareye 
açılan kapı yer alır. 

Caminin ahşap ve kalem işi olarak grup
landırılabilecek süslemelerinin tamamı ha
rimde toplanmıştır. Ku b be, mihrap, min
ber ve vaaz kürsüsünün yanı sıra mahfil 
ve merdiven korkulukları devrinin sanat 
zevkine uygun ahşap süslemelere sahip
tir. Ayrıca pencere, mihrap ve kapı çevre
lerinde kalem işi süslemeler vardır. Canlı 
renklerle yapılan bitkisel kompozisyonlu 
süslemeler geç döneme ait olsa da muh
temelen yapının inşa edildiği devirde sa
hip olduğu süslemelerin renk ve kompo
zisyon yönünden takipçisidir. Minarenin bi
tişmesi sebebiyle pencere açıklıklarının bu
lunmadığı batı cephesinde yapının dörtlü 
pencere düzeni kalem işiyle aynen devam 
ettirilmiştir. 

Ahşap mihrap üç köşeli olup üst kısım
da Bursa kemeri formunda dikdörtgen 
açıklıklar ve bunun üzerinde kasetli şerit 
yer alır. Zarif bir süslemeye sahip ahşap 
minberin külahı sekizgen formludur. Ge
rek köşk gerekse pabuçluk kısmı Bursa 
kemeri kullanımıyla değerlendirilmiştir. 
Korkulukları özenli bir işçilik gösteren min
berio tepeliği ise bir sıra bakiava formuyla 
tezyin edilmiştir. Mihrabın doğusunda yer 

alan ahşap vaaz kürsüsü yeni olup küçük, 
kare bir tabana oturur ve üste doğru ön
ce üç, ardından beş köşeli bir şekil alır. 

Batı duvarına bitişik beş köşeli kürsü
sünün üzerindeki papuç bölümü yedi kö
şeli silindirik gövdeli kesme taştan mina
re günümüzde sıvalı ve kurşun külahlıdır. 
Minarenin şerefe altındaki dışbükey form
lu geçiş öğesinin beş köşeli kaidenin batı 
cephesineyamuk bir planla bitişınesi düz
gün sekizgen plana sahip yapıda bir nevi 
çarpıklıktır. Yapının altında yer alan Etmey
danı Samıcı dikdörtgen planlı olup yaklaşık 
14,00 x 11 ,50 m. boyutlarındadır. İç me
kan yalın başlıklara sahip üç sıra halinde 
dokuz sütunludur. Tuğla kemeriere otu
ran pandantifli on altı tuğla kubbe sarnı
cm örtü sistemini oluşturmaktadır. 

Orta Cami aynı plana sahip camiler için
de sekizgen formunun bütünlüğünü ko
ruması, ahşap kubbeli camiler içinde de 
kubbesinin gayet sade olarak ele alınma
sıyla farklılık göstermektedir. Mahfillerin 
harimi üç yönlü sarması, örtü sistemi ve 
sekizgen tasarım yapının döneminde tek
ke işlevi de üstlenmiş olabileceğini düşün
dürmektedir. 
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Sahne, perde ve dekor kullamlmadan 
halkın arasında oynanan 

çok aktörlü, çalgılı, geleneksel 

L 
Türk tiyatrosu. 

_j 

Kol oyunu, meydan oyunu, meydan-ı 
sühan, zuhOri. zuhOri kolu olarak da ad
landırılan bu oyunun ne zaman ortaya çık
tığı konusunda farklı görüşler ileri sürül
müştür. Raşid Mehmed Efendi'nin tari-



hinde, II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi 
( ı 703) ve III. Ahmed'in tahta geçmesi es
nasında meydana gelen olayları konu edi
nen "Yazıcı" adlı bir oyundan söz edilmesi 
göz önünde bulundurularak orta oyunu
nun XVIII. yüzyılın başlarında varlığı dü
şünülebilir. Ancak "Yazıcı" adında bir de Ka
ragöz oyununun olduğunu belirtmek ge
rekir. Orta oyunundan ilk defa, Saliha Sul
tan'ın 1834'te yapılan düğünü için kaleme 
alınan Leblb'in Sumame'sinde, "Cümle 
etraf-nişln-i meydan 1 Oldu orta oyunun
dan handan" mısralarında söz edilmiştir. 
Ayrıca ll. Mahmud'un oğulları Abdülme
cid ile Abdülaziz'in sünnet düğünü için ya
pılan şenliği ( 1836) anlatan Hızır'ın Surna
me'sinde yer alan, "Orta oyun çeşme oyun
la diğer baziçeler 1 Eylediler cümle etfali 
seraser dil-resa" mısralarından hareketle 
bu oyunun XIX. yüzyılın ilkyarısında bilin
diği ve aynı yüzyılın ikinci yarısından iti
baren yaygınlık kazandığı söylenebilir. 

Orta oyunu çeşitli öğelerden oluşur. Bun
ların başında "temsil" adı verilen ve do
ğaçlama oynanan dramatik oyun gelir. Bu 
oyunlarda Türk toplumundaki çeşitli tip
ler konuşma ve tavırlarıyla taklit edilir. Oyu
nun ikinci öğesi mQsikidir. Orta oyununun 
son biçimine göre zurna ve çifte nağra gi
bi nefesli ve vurmalı sazlarla söylenen şar

kı ve türküler oyuna eşlik eder. Üçüncü 
öğe rakstır ve çengi, köçek, curcunabazlar 
oyunun başlıca rakkaslarıdır. Çengi kadın 
raksçı, köçekler ise kadınları taklit eden 
genç erkek dansçılardır. Curcunabazlar ka-
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ba ve gülünç giyimli, diğer rakkastarla oyun 
meydanına çıkıp onları beceriksizce taklit 
ederek halkı güldüren tiplerdir. Orta oyu
nunda muhavere de önemli bir yere sa
hiptir. Muhaverede konuşanlardan biri, kar
şısındakini konuşturmak için ona "anah
tar" ya da "dişi söz" denilen bir kelime ve
ya bir cümleyle ipucu verir; o da bu ipu
cundan yararlanarak "erkek söz" denen 
güldürücü bir karşılıkla muhavereyi baş
latmış olur. Orta oyununun diğer bir öğe
si taklittir. Burada taklitçilerin ilham kay
nağı Osmanlı toplumu içinde yaşayan Arap, 
Arnavut, Ermeni, Gürcü, Kürt, Laz, Rum 
ve yahudilerdir. Bu tipler sonradan orta 
oyununun "taklit" diye adlandırılan başlıca 
kişileri olmuştur. 

Oyun bir meydanda etrafı seyircilerle 
çevrili yuvarlak bir alanda oynanır. Oyun
cuların giysilerinin bulunduğu çadıra ve
ya perdeyle kapatılmış yere "sandık oda
sı" (pusat odas ı ) adı verilir. "Kapı" oyuncu
ların oyun alanına girdikleri yerdir. Zurna 
ve çifte nağra çalanların da belli bir yeri 
vardır. Plşekar aracılığıyla gözlemecilik, 
kunduracılık, fotoğrafçılık gibi işler yapan 
Kavuklu'nun iş yeri "dükkan" diye adlan
dırılan küçük bir paravanadır. Orta oyu
nunun oynandığı yere ise "meydan" denir. 
Oyun alanında ayrıca "yeni dünya" adı ve
rilen, 1 ,S m. yüksekliğinde iki veya daha 
fazla kanatlı, kafesli bir paravana yer alır. 
Burası daha çok ev veya hamam kabul 
edilir. Erkek seyircilerin bulunduğu bölü
me "mevki", kadın seyircilerin bulunduğu 
bölüme "kafes" denir. 

Orta oyununun iki önemli kahramanı Pl
şekar ile Kavuklu'dur. Plşekar hem oyun
cu hem sahneye koyucu, hem yazar gibi 
davranır. Kavuklu ise oyunun baş komiği
dir. Plşekar Karagöz'deki Hacivat'a, Kavuk
lu Karagöz'e benzer. Türk ya da hırbo, 
Kayserili, Eğinli, Laz, Rumelili veya muha
cir, Kürt, Arnavut, Acem, Arap, CQd (ya
hudi), Balama (Rum, Frenk), kekeme, kam-
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bur, hımhım, kötürüm, deli, esrarkeş, sa
ğır, abdal ya da denyo, büyücü, cazu, zen
neler ve cinler orta oyununda yer alan tip
lerdir. Bunlar kılıkları, davranışları ve ko
nuşmalarıyla hemen tanınır; daha mey
dana girerken çalınan müzikle belli olur
lar. Her birinin belli durumlar karşısında 
belli davranışları vardır; kendi çevrelerine 
göre genelleştirilmiş varlıklardır, somut 
değil soyut kişilerdir. 

Bir orta oyunu giriş, muhavere, fasıl ve 
bitiş bölümlerinden oluşur. Giriş bölümün
de zurna Plşekar havası çalınca Plşekar 
elinde "pasta!" adı verilen şakşakla ağır 
ağır meydana gelir, seyircilere selam verir, 
zurnacıyla ve seyircilerle konuşarak oyu
nu açar. Muhavere bölümü "arazbar" ve 
"tekerleme" olarak iki kısımdır. Zurna Ka
vuklu havası çalmaya başlayınca meyda
na Kavuklu ve "Kavuklu arkası" diye ad
landırılan cüce, kambur veya denyo gelir. 
Kavuklu ile cüce, kambur veya denyo bir
biriyle çekişerek konuşur. Ardından Ka
vuklu ile Plşekar'ın tanışmalarını sağlaya
cak konuşma başlar. Arazbar denilen bu 
konuşmadan sonra Kavuklu bir tekerle
me söyler, böylece Kavuklu ile Plşekar'ın 
muhaveresiyle orta oyununun "fasıl" diye 
adlandırılan en önemli bölümüne geçilir. 
Burada seyircinin ilgisini çekecek bir oyun 
temsil edilir ve adını temsil edilen olay
dan alır: "Büyücü, Eskici, Abdi, Ferhat ile 
Şirin, Gözlemeci, Hamam" gibi. Pası! bölü
münde oyuna çelebi, zenne, Acem, Arap, 
Rumelili, Kayserili, Laz, Kürt, Arnavut, CQd, 
Ermeni, Frenk, Tatar, zeybek, tiryaki, Çer
kez gibi kişiler katılır. Bu bölümde işsiz 
olan Kavuklu'ya Plşekar bir iş bulur. Ka
vuklu dükkanını açınca diğer tipler onun
la ilişki kurar; çevredeki zenneler işin içi
ne girer ve olay bu şekilde gelişir. Bitiş bö
lümünde Plşekar farkına varmadan işle
dikleri kusurlardan dolayı seyirciden özür 
diler, gelecek oyunun adını ve yerini bildi
rir; seyircileri selamiayıp diğer oyuncular-
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Orta 
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la meydandan çıkınca zurna "Ey gaziler" 
ya da "İzmir marşı" gibi havalar çalar, böy
lece oyun sona erer. Orta oyunu dağarcı
ğındaki oyun sayısı hakkında henüz kesin 
bir şey söylemek mümkün değildir. Le
blb'in Surname'sinde yedi oyunun adı ve
rilmiştir. Cevdet Kudret konuyla ilgili araş
tırmacıların verdiği oyun isimlerinden ha
reketle seksen üç oyun tesbit etmiştir. 

Bir tullıat oyunu olan orta oyununun 
yazılı metni yoktur; ustadan çırağa inti
kal ederek gelen konular tekrarlanır. Baş
ta yönetici durumundaki P'işekar olmak 
üzere oyuncuların zihninde oyunun "kana
va"sı (taslağı) mevcuttur. Oyuncular sözle
rini irticalen söylediklerinden orta oyunun
da basit olaylar zincirine karşılık söz büyük 
bir önem taşır. Bundan hareketle orta 
oyununun eylem üzerine değil söyleşme 
üzerine kurulduğu, yani bir söz meydanı ol
duğu ileri sürülebilir. Söyleşmelerde oyun
cu ile seyirci karşı karşıya bulunduğundan 
açık saçık ifadelere yer verilmez. Bu özel
likleriyle orta oyunu tiyatronun "göster
med 1 yanıltmasız" üstübuna ve "açık eser" 
türüne uygun düşmektedir. Halkın arasın
da oynanan bu oyundaki her şey seyirci
nin gözleri önünde cereyan eder. Rolleri 
biten oyuncular meydandan uzaklaşma

yıp seyircinin arasında bir yana çekilerek 
durduğundan oyuncu ile seyirci iç içedir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Tanzimat aydınları Batı tiyatrosuna bü
yük ilgi gösterdiğinden geleneksel Türk 
tiyatrosu ve özellikle orta oyunu tiyatro
dan sayılmamış , hatta zararlı bulunmuş
tur. Bu anlayışa karşı çıkan Teodor Kasab, 
gerçek Türk tiyatrosunda yerli oyun gele
neklerinden yararlanılmasını savunmuş, 
örnek olarak da Maliere'in bir oyununu 
Türk adetlerine uydurup İşkilli Memo 
adıyla tercüme ederek yayımlamış (İstan
bul 1291). üzerine de "Orta Oyunu Bir Fa
sıl" ibaresini koymuştur. Macar Türkolo
gu lgnacz Kunos da milli Türk tiyatrosu
nun Karagöz ve orta oyunundan doğacağı 
görüşünü ileri sürmüştür. Şinasi'nin gele-
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neksel Türk tiyatrosundan hareketle Şa
ir Evlenmesi'ni kaleme almakla beraber 
Namık Kemal ve Abdülhak Hamid (Tar
han) gibi ilk tiyatro yazarlarını örnek alan 
sonraki yazarlar Batı etkisinde bir tiyatro 
anlayışını devam ettirmişlerdir. Bunun so
nucunda orta oyunu giderek önemini yi
tirmiştir. Kavuklu Sepetçi Ali Rıza, Cüce 
Vasil, P'işekar Asım, Kavuklu Harndi Efen
di, P'işekar Küçük İsmail Efendi, Kavuklu 
Naşit, Kavuklu Ali gibi isimterin oynadığı 
orta oyunu İsmail Dümbüllü'nün 1973'te 
ölümüyle son temsilcisini de kaybetmiş
tir. Şehirde oynanan orta oyunu dışında 
Anadolu'da köylülerin kış aylarında, özel
likle düğünlerde ve bayramlarda oynadık
ları köy orta oyunları Anadolu'nun birçok 
yöresinde hala devam etmektedir (geniş 
bilgi için b k. Şükrü Elçin, Anadolu Köy Or
ta Oyunları [Köy Tiyatrosu], Ankara 1977). 
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ORTAÇ, Yusuf Ziya 
(1894-1967) 

Beş Hececi şairlerden, 
mizah yazarı. _j 

İstanbul'da Beylerbeyi'nde doğdu. Ba
bası, Konya'nın ileri gelenlerinden Hoca Ha
san Efendi'nin oğlu mühendis Süleyman 
Sami Bey, annesi İzmir eşrafından İzzet 
Bey'in kızı HOriye Hanım'dır. İlk öğrenimi-

ni Abdullah Ağa Mektebi'nde yaptı. Allian
ce lsraelite ve Vefa İdadisi'nde okudu. İs
tanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'n
de imtihana girip edebiyat öğretmeni ol
maya hak kazandı. 1914'te İzmit Sultani
si'nde, daha sonra İstanbul'da Mercan 
Sultanisi ve Galatasaray Mekteb-i Sulta
nisi'nde öğretmenlik yaptı. Mütareke dö
neminde Şair dergisini çıkardı ( 12 Aralık 

1918- 20 Mart 1919). Ardından bacanağı 

ve yakın dostu olan Orhan Seyfi ile (Or
hon) beraber 7 Aralık 1922'den itibaren 
Akbaba dergisini yayımlamaya başladı. 1 
Temmuz - 1 S Ekim 1928 tarihleri arasın

da on beş günde bir çıkan Meş'ale isimli 
sanat ve edebiyat dergisini çıkardı. 1935'
te yine Orhan Seyfi ile birlikte Aydabir ve 
Heray dergilerini neşretti. 1936 yılından 
itibaren bir süre İstanbul Sular İdaresi İda
re Meclisi üyeliği yaptı. 1944-194S'te bir 
Fransız kız lisesinde edebiyat öğretmeni 
olarak çalıştı. 1946-1954 yılları arasında 
Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki dönem 
Ordu milletvekili seçildi. Milletvekilliğinin 
sona ermesinin ardından yeniden Akba
ba'nın başına döndü ve ölünceye kadar bu 
dergiyi yayımlamayı sürdürdü. 11 Mart 
1967 tarihinde vefat eden Yusuf Ziya Or
taç'ın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır. 

1914 yılında Kehkeşan dergisinin açtı

ğı bir yarışınada şiirinin birinci seçilme
sinden sonra edebiyat dünyasına ilk adı

mını atan Yusuf Ziya aruz vezniyle kaleme 
aldığı ilk şiirlerinin çoğunu İctihad dergi
sinde yayımiarnıştır ( 1330). Rıza Tevfik'in 
aracılığıyla Ziya Gökalp'le tanıştıktan sonra 
dönemin pek çok genç şairi gibi o da şiirle
rini hece vezniyle yazmaya başlamış, man
zumelerinin bir kısmını Türk Yurdu der
gisinde neşretmiş. Milli Edebiyat akımını 
benimsemiştir. 191 Tde Orhan Seyfi, Hak
kı Tahsin, Hasan Zeki, Safi Necip, Salih 
Zeki (Aktay). Ömer Seyfeddin, Faruk Nafiz 
(Çamlıbel) ve Yahya Saim (Ozanoğlu) gibi şa
ir ve yazarlardan oluşan Şairler Derneği'ne 
katılmış, aynı yıl Servet-i Fünıln'da (nr. 
1370-1375) Milli Edebiyat akımını destek
leyen ve hece veznini savunan yazılar ka
leme almıştır. 1919'da Şair dergisinin ka
panmasından sonra daha çok mizah ve hi
civ alanında yazdığı şiir ve yazılarını Di
ken ( Çimdik takrna adıyla). İnci, Ayna ve 
Aydede gibi dergilerde yayımlamıştır. Ay
nı yıllarda Şair Nedim, Türk Yurdu ve 
Büyük Mecmua gibi dergilerde de şiir ve 
yazıları çıkmıştır. Milli Mücadele'nin ardın
dan Türk edebiyatının önemli mizah der
gilerinden biri olan Akbaba'yı neşreden 
Yusuf Ziya, bu dergide Çimdik ve İzci tak
ma adlarıyla mizahi şiirler ve yazılar ka-


