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Dümbüllü 

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-



Yusuf 
Ziya 
Ortaç 

!erne almayı ölünceye kadar sürdürmüş
tür. 1927-1928'de İkdam'da, 1932-1933'
te Cumhuriyet gazetesinde günlük fıkra
lar yazmıştır. 1941' den sonra tenkit ve şi
irlerinin bir bölümü Çınaraltı dergisinde 
yayımlanmıştır. Bunların dışında Vakit, 
Ulus, Akşam, Alemdar ve Temaşa gibi 
gazete ve dergilerde de makaleleri vardır. 

Yusuf Ziya, sade Türkçe ile yazmasına ve 
hece veznini ustalıkla kullanmasına rağ
men eserleri şiir için gerekli hissi ve fikri 
derinliğe sahip değildir. 1. Dünya Savaşı 
yıllarında şiire başlayan pek çok şair gibi 
onun manzumelerinde de vatan ve millet 
sevgisi, kahramanlık, savaş gibi milli duy
guları işleyen temalar geniş yer tutar. Bu
nun yanı sıra aşk, tabiat, bohem hayatı, 
aile ve ölüm temalarını işlemiştir. Aşk şi
irlerinin çoğunda, dönemin mizah dergi
lerindeki şiirlerde de sıkça rastlanan uça
n ve çapkınların espri yüklü gönül mace
ralarını dile getirmiştir. Mütareke yılların
dan itibaren mizah dergilerinde yazmaya 
başlayan şair zamanla tamamen mizah ve 
hiciv alanına kaymış. edebiyatımızda özel
likle Akbaba'da yayımlanan manzum hi
civleri ve mizahi tarzdaki yazılarıyla tanın
mıştır. Yusuf Ziya Türkçe'yi ustalıkla kul
lanmıştır. 

Eserleri. Şiir: Akından Akma (İstan
bul ı332 r./ı9ı6; Harbiye Nazırı Enver Pa
şa'nın talebi üzerine yazılıp bastırılan ki
tap ı9ı4-ı9ı6 yılları arasında ordu için 
yazdığı yirmi iki şiiri ihtiva eder); Aşıklar 
Yolu (İstanbul ı335 r./ı9ı9); Şairin Du
ası (İstanbul ı 9ı 9; kahramanlık, vatan ve 
millet sevgisi temalarını işleyen sekiz şiir 
içermektedir); Şen Kitap (İstanbul 19 ı 9; 
dönemin sosyal hayatını eleştiren yirmi 
kadar mizahi manzume yer almaktadır); 
Cenk Ufuklan (İstanbul ı 336 r./ı 920); 
Yanardağ (İstanbul ı 928); Bir Servi Göl
gesi (İstanbul ı 928; çoğu önceki eserle
rinden seçilmiş on sekiz şiirin bulunduğu 
kitabın sonunda dört manzum hikaye ve 
"Eski Mektup" adlı tek perdelik bir kome
di yer alır); Kuş Cıvıltıları (ı 938; çocuk 
şi irlerini ihtiva etmektedir); Bir Rüzgar 

Esti (İstanbul ı 962). Tiyatro: Binnaz (İs
tanbul ı 9 ı 7; hece vezniyle yazılmış üç 
perdelik trajedi ); Name (İstanbul ı9ı 8; 

tek perdelik manzum komedi; Nikahta 
Keramet adlı kitabın sonunda "Eski Mek
tup" adıyla yeniden yayımlanmıştır); Kör
düğüm (İstanbul ı335 r./ı9ı9; üç perdelik 
manzum piyes); Nikahta Keramet (İstan
bul ı 923; eserde üç küçük manzum piye
sin dışında on dört manzum hikaye bulun
maktadır). Roman: Dağların Havası (İs
tanbul ı34ı r./ı925, manzum); Göç (İstan
bul ı 943; ı 943'te Çınaraltı dergisinde tef
rika edilmiş otobiyografik bir romandır); 
İsmet İnönü (1946); Üç Katlı Ev (İstan
bul ı 953; ı 95 ı yılında Ulus gazetesinde 
tefrika edilen roman, Tanzimat'tan Cum
huriyet'e kadar yaşanan sosyal değişme
leri ve bu değişmelerin sebep olduğu ku
şaklar arası çatışmaları konu edinir). Uzun 
Hikaye: Kürkçü Dükkônı (İstanbul ı93ı), 
Şeker Osman (İstanbul ı 932). Fıkra: Be
şik (İstanbul ı 943), Ocak (İstanbul ı 943), 
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa (İstanbul 
ı956), Gün Doğmadan (İstanbul ı960) 
Hatıra: Bir Varmış Bir Yokmuş: Portre
ler (İstanbul ı 960), Bizim Yokuş (İstan
bul ı 966). Gezi: Göz Ucu ile Avrupa (İs
tanbul ı958) . Antoloji ve İnceleme: Ne
dim (İstanbul ı 932), Seyrani (İstanbul 
ı 933), Halk Edebiyatı Antolojisi (İstan
bul ı 933), Faruk Nafiz: Hayatı ve Eser
leri (İstanbul 1 937), Ahmet Haşim: Ha
yatı ve Eserleri (İstanbul 1 937). 
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ORTADOGU 

ORTADOGU 

En eski uygarlıkların 
ve üç semavi dinin doğduğu, 

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını 
L birbirine bağlayan stratejik bölge. _j 

Ortadoğu XX. yüzyılın başlarında orta
ya atılmış yeni bir coğrafi kavramdır. İlk 
defa 1902 yılında Amerikalı bir deniz su
bayı tarafından kullanılan bu tabir (middle 
east) ll. Dünya Savaşı yıllarına kadar fazla 
benimsenmedi. 1939'da Amerika'da kuru
lan Middle East Supple Center adlı eko
nomik kuruluş ortadoğu ifadesini kullanı
lır hale getirdi ve bu tarihten sonra bir
çok uluslararası kuruluş tarafından kulla
nılmaya başlandı. Bu teşkilatın ortaya attı
ğı "Ortadoğu" kavramı Libya'dan Afganis
tan'a kadar çok geniş bir alanı kapsıyordu. 
Günümüzde ise Ortadoğu (Ar. eş-Şarku'l

evsat) dar anlamda kullanılmakta ve Do
ğu Akdeniz' e kıyısı olan ülkelerle (Yunanis
tan hariç) bunlara komşu olan ülkeleri ifa
de etmektedir. İçeriği ve sınırları açıkça be
lirlenmemiş başka bir coğrafi kavram olan 
Yakındoğu da günümüzde Ortadoğu ile ay
nı anlarnda kuUanılmaktadır. Ortadoğu kar
şılığında yakın yıllarda Güneybatı Asya ifa
desine yer verenler olmuşsa da Ortadoğu'
nun yerini tutamamıştır. Ortadoğu'nun çe
kirdeğini müslüman Arap dünyasının oluş
turduğu genellikle kabul edilir. 

Tarih boyunca Ortadoğu stratejik bir 
öneme sahip olmuştur. XIX. yüzyılın ikin
ci yarısından itibaren geliştirilen ve dünya 
hakimiyetini hedefleyen jeopolitik teorile
re göre Ortadoğu, Afroavrasya ana kıtası
nın merkezini ve kesişim alanını oluşturur. 
Karajeopolitiği açısından bakıldığında dün
ya hakimiyetinin tesisi için Avrasya'ya M
kim olmak gerekmektedir. Ortadoğu ise 
Avrasya kuşağının merkezinde bulunmak
tadır. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra Ameri
ka Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'ya yö
nelik stratejilerini etkileyen bir görüş Tür
kiye-lrak-İran-Pakistan-Afganistan kuşa
ğına hakim olan gücün Avrasya'ya, Avras
ya'ya hakim olan gücün dünyaya hakim 
olacağı tezi dir. Deniz jeopolitiği açısından 
Ortadoğu deniz eksenli güçlerin Afroavras
ya stratejilerinin merkezinde bulunmak
tadır. Ortadoğu, İngiltere ve Amerika Bir
leşik Devletleri gibi deniz ağırlıklı strateji 
güden güçler için rakip güçlerin hakimiye
tine bırakılmaması gereken bir savunma 
hattıdır ve aynı zamanda Avrasya içlerine 
ve kıyı denizlerine yönelik stratejik ege
menlik için gerekli bir üs konumundadır. 
Dünyada birinci derecede önemli dokuz 
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