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ÖZBEKİSTANDA GELENEKSEL TİYATRONUN BİR ŞUBESİ: MASKARABAZLIK VE
KIZIKÇILIK
Hüseyin BAYDEMİRx
ÖZET
Geleneksel Özbek tiyatrosu, biri maskarabaz ve kızıkçılar tiyatrosu diğeri de koğırçak
(kukla) tiyatrosu olmak üzere iki kolda gelişim gösterir. Maskarabaz ve kızıkçılar tiyatrosunun
oyuncuları canlı aktörlerdir. Bu aktörlere Özbekistan’da maskarabaz veya kızıkçı denir.
Maskarabaz ve kızıkçılar tiyatrosu, kukla tiyatrosuna göre çok daha yaygın ve materyal
açısından da daha zengindir. Maskarabaz ve kızıkçılar tiyatrosu, ortaoyununu, köy seyirlik
oyunlarını, meddahlığı, müzik ve dans gösterilerini kapsar.
Anahtar Kelimeler:
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nedeniyle kukla tiyatrosu -şu an üzerinde çalıştığımız- ayrı bir makale konusu olarak
değerlendirilmiş ve bu makalede sadece maskarabaz ve kızıkçılar tiyatrosu ele alınmıştır.
Özbekistan’da kızıkçı ve maskarabaz kelimeleri, bu geleneği çok iyi bilmeyen çevrelerce
aynı anlama gelecek şekilde kullanılır. Bazı bölgelerde kızıkçı yerine şirinkâr2 tabiri de kullanılır.
Halk arasından çıkmış olan aktörlere kızıkçı veya maskarabaz, onların yapmış olduğu işe ise
kızıkçılık veya maskarabazlik denir. Fakat bazı yaşlı kişiler ve halk tiyatrosu aktörlerinin verdiği
bilgiler göz önünde tutulduğunda, bu terimlerin birbirini tam olarak karşılamadığı; kızıkçı ile
maskarabazın aslında aynı işi yapmadığı, dolayısıyla icra ettikleri sanatların da ince ayrılıkları
olduğu anlaşılmaktadır. “Şehrisebzli şirinkârlardan Çöliyev Şahım’ın verdiği bilgiye göre, şen,
şakacı, gittiği her yerde insanları güldürmeyi alışkanlık edinmiş kişilere kızıkçı -veya Şehrisebz
dolaylarında şirinkar- denir. Kızıkçı, hikâye anlatır, türkü söyler, dans eder, şaka ve esprilerle
insanları güldürür. Özel bir kıyafeti bulunmaz. Maskarabazlar ise ikişer, üçerli gruplar halinde
gezerler. Sıra dışı ve fark edilir giyimleri vardır. Yüzlerini boyayıp düğünlerde, bayramlarda,
şenliklerde vb. eğlence mahallerinde oyun oynayan kişilerdir” (Kadirov 1963: 27-28).
Rezzakov da benzer bir tanım yapar: Konuşmasıyla, hal ve hareketleriyle insanları
güldürmeye çalışan, neşeli, şakacı insanlara kızıkçı denir. Seyil3, düğün ve bayramlarda gösteriler
düzenleyen, yüzleri boyalı, özel giysileri olan; insanları güldürmeyi başlıca hüner olarak
benimsemiş kişilere maskarabaz (Rezzakov 1980: 244) denir.

Maskarabaz ve kızıkçı kelimelerinin kullanımı bölgelere göre değişiklik göstermektedir.
Buhara ve çevresinde profesyonel tiyatroculara maskarabaz; insanları fıkra ve askiya 4 ile
güldürenlere ise kızıkçı denir. Harezm’de, oyunlarda müzikten yararlanmayan tiyatroculara kızıkçı,
müzik, dans vb. diğer vasıtalardan da yararlananlara ise maskarabaz denir. Fergana Vadisi’nde, 18.
yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başlarında özel giysi ve makyajlarıyla oyun icra eden kişilere
maskarabaz denirdi. Daha küçük toplantılarda söz oyunlarıyla insanları güldürenlere ise kızık(çı)
denirdi. 19. yüzyılın ortalarında kızıkçılık, maskarabazlık anlamında kullanılır. 19. yüzyılın
sonlarında, Rusya’dan Türkistan’a sirk grupları gelince, Fergana Vadisi’nde bu kavramların
kullanımı yeniden değişir. Bu sefer de sirklerde gösteri yapan sanatçılara maskarabaz, geleneksel
tiyatro oyuncularına da kızıkçı denmeye başlar. 15.9(e.4(i)ur)-209 Tci
ar5.2(upla)J 20.179(ey)3s1 78.4549 e’ .8(iş9
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“Hayvan (kuş, kurt vb.) taklitleri, yağmur çağırma merasimleri (Süst Kadın adlı),
Aşşadorozi (Nevruz kutlamalarındaki) oyunu vb. dini-büyüsel gösteriler, Özbekistan’daki
geleneksel tiyatronun ilkel düşünce sisteminin egemen olduğu dönemlerden beri var
olduğunu” (Özdemir 2003: 60)
gösterir. Bazı kaynaklar, maskarabazlık ve kızıkçılığın milattan önce üçüncü asırdan beri mevcut
olduğunu (Rüstemov 1991: 50) belirtir. Özbek tiyatro tarihi araştırmacısı M. Rehmanov, maskara
kelimesini milattan önce dördüncü asrın ortalarında ilk kez Yunanlıların kullandığını,
maskarabazlık geleneğinin Yunanlılarla Orta Asya’ya geldiğini ve yerli tiyatro gelenekleriyle
harmanlanarak zamanla geliştiğini (Allahverdiyev 1978: 195) ileri sürer. Bu geleneğin eski
dönemleri kayda geçmediği için, Özbek hanlıkları döneminden öncesine ait çok az bilgi vardır8.
Hanlıklar döneminde, şehirlerdeki maskarabaz ve kızıkçılar genellikle sazende veya
mehterlik teşkilatlarına bağlıdırlar. Bu teşkilat Mehterlik veya Kârhane-i Sazende adıyla bilinir.
Diğer meslek erbapları gibi maskarabaz, kızıkçı ve koğırçakbazların da özel risaleleri ve pirleri
vardır (Cabbarov 1994: 284). Diğer zanaat gruplarının risalelerine benzeyen bu risalelerde
maskarabazlık ve kızıkçılık hakkındaki efsanelere yer verilir, maskarabazlık ve kızıkçılığın ortaya
çıkışı dini temellere dayandırılır. Şehirlerdeki maskarabazlık ve kızıkçılık gelenekleri içinde ustaçırak ilişkisi yaygındır. Çırak, ustalığa yükselinceye kadar ustasının yanından ayrılmaz, onun
evinde yaşar. Ustasına bütün işlerinde yardım eder, bunun karşılığında sanatın inceliklerini öğrenir.
Çırak, bu eğitim dönemindeki bütün kazancını ustasına teslim eder (Kadirov 1963: 29).
Köylerdeki maskarabaz ve kızıkçılar, şehirlerdeki gibi genellikle herhangi bir teşkilata üye
değillerdir. Onlar hafızlarla, çalgıcılarla ve dansçılarla birlikte grup halinde köy köy gezerek
sanatlarını icra ederler. Oyuncular veya bezmciler olarak adlandırılan bu gruplar 3-15 kişiden
oluşurlar. Çıraklar da ustalarının yanında, bu gruplarda yer alırlar. Çırak, oyunun icrası sırasında
ustasının en iyi seyircisi olması yanında, aynı zamanda, yardımcısıdır. Ustanın her hangi bir
konuda konuşmaya başlaması için genellikle çıraklar ayak açarlar (Kadirov 1963: 29). Böylece
hem izleyerek hem de kısmen uygulamaya iştirak ederek sanatın inceliklerini öğrenirler9.
Maskarabaz ve kızıkçılar arasında sanatını icra eden ve onu esas hüneri olarak devam
ettirenlerin yanı sıra bu işe merak salan amatörler de vardır. Hem profesyonel hem de amatör
maskarabaz ve kızıkçılar genellikle çiftçi, çoban ve bazı meslek grupları arasından çıkarlar. Farklı
tabakalardan yetişmiş olanların sayısı çok azdır. Profesyonel maskarabaz ve kızıkçıların ekserisi
asıl iş olarak düğün, şenlik vb. eğlence mahallerinde insanları eğlendirerek yaşamlarını sürdürürler.
Sadece kalan zamanlarında ailesinin uğraştığı çiftçilik veya asıl zanaatlarıyla ilgilenirler (Rezzakov
1980: 245). Yani her maskarabaz ve kızıkçının sanatından başka bir zanaatı, uğraşmakta olduğu
mesleği vardır10. Bu maskarabaz ve kızıkçılar halk arasından çıktıkları için, eğlendirmeye

8
Kaynaklarda, Özbek hanlıklarından daha önce yaşamış olan iki maskarabazın adına rastlamaktayız. Bunlardan
biri Büki’dir. Büki, onuncu asrın sonları ve on birinci asrın başlarında Gazneliler sarayında (Kadirov 2003: 647)
yaşamıştır. Diğer maskaranın ismi de Babürnâme’de geçer. Babür, Maskara Gıyas olarak andığı birisinin mecliste
maskaralık yaptığını (Baburname 2000: 376) belirtir. Babür, eserin başka bir yerinde Hindistanlı göstericilerin değişik
hokkabazlıklarını Maveraünnehir’deki gösterilerle kıyaslayarak (Baburname 2000: 568) dolaylı bilgiler aktarır.
9
Çıraklara, Buhara ve Semerkant’ın bazı bölgelerinde -ayak açma görevlerinden dolayı- Kârferman denir
(Kadirov 1963: 29). Kelime Farsça olup, aslı iş buyuran manasında ‘kâr-fermâ’dır (Devellioğlu 1996: 490). Fergana
Vadisi başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde ise usta kızıkçılara ve grup başkanlarına kârferman denir. Kârferman
ifadesinin bu son anlamda kullanımı daha yaygındır. (Bu konuda ileriki sayfalarda da bilgi verilmiştir.) Ayrıca kukla
oyununda, oyuna iştirak eden çalgıcılara da kârferman denir (Kadirov 1972: 79).
10
Mesela, Kokan kızıkçılarından Zakir İşan kuyumcu, Mömin Kışlakî çiftçi, Abdulhasan terzi, Usman Kızık
ayakkabıcı, Sa‘di Mahsum dükkâncı, Behram Navçe kasaptır. Kaşkaderya vadisinin meşhur maskarabazlarından Mızrab
ve çırağı Berdiyar Diyarov çobanlık, Açıl Mest ekmekçilik, Halim Teyyar atarcılık, Hoca Puçuk terazicilik yaparlar.
Buhara etrafında nam salan Töle adlı maskarabaz ve oğlu Geday, çiftçilik yaparlar (Rezzakov 1980: 245).
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çalıştıkları insanların sorunlarını, nelere karşı duyarlı olduklarını ve onları eğlendiren şeylerin neler
olduğunu iyi bilirler.
Maskarabaz ve kızıkçılar, Nevruz, Kızıl Gül11, Lale12 gibi bayram ve şenliklerde,
ziyafetlerde, pazar yerlerinde, düğünlerde oyunlarını icra ederler. Oyunlar, düğünlerde genellikle
avluda veya bir meydanda yanan ateş çevresinde icra edilir. İzleyiciler halka halka ateşin etrafında
toplanırlar. Köylerdeki bazı büyük şölen ve eğlencelerde, düğünlerde bu seyircilerin sayısının bini
aştığı, evlerin damlarından, kayaların ve ağaçların üzerinden oyunları izlemeye çalıştıkları görülür.
Bu büyük eğlencelere –genellikle- iki ve beş arasında sanatçı grubu iştirak eder ve bunlar arasında
ona yakın maskarabaz veya kızıkçı bulunurdu. Bunlar oyunlarını bazen tek başlarına icra ederler
bazen de birkaçı birden oyuna katılırdı. Bu aktörler arasında müsabaka yapıldığı bile olurdu
(Kadirov 1963: 31).
Bu tür eğlence programlarında genellikle bir plan vardır. Yaygın olan âdete göre eğlenceyi
çalgıcılar başlatırlar. Yani ilk önce onlar çalgı aletleriyle bir dinleti sunarlar. Daha sonra sırayla
hafızlar müzik eşliğinde şarkılar söylerler. Üçüncü olarak, grup içindeki rakkaslar müzik ve şarkıya
danslarıyla eşlik ederler13. Sahneye en son maskarabazlar çıkar. Maskarabazların icra ettikleri
oyunların da aslında bir sıralaması vardır. Yalnız bu sıralama her maskarabaza göre değişir. Bir
maskarabaz gösteriye çıktığı zaman repertuarındaki oyunları belli bir sıraya göre icra eder. Bu
sıralamadaki ölçütün ne olduğunu bilemiyoruz. Fakat her maskarabaz katıldığı bütün eğlence
programlarında repertuarındaki oyunların icra ediliş sırasına azami derecede dikkat eder. Mesela,
maskarabaz Mızrab grubunun, bu tür eğlencelerde genellikle şöyle sabit bir programı vardır: İlk
önce bir maskarabaz iki döppiyi14 ikiye katlayarak kulak yapar ve şakaklarına bağlar. Yüzünü
boyar, bir deriye bürünür, eşek kılığında dört ayak üzerinde oyun alanına dalar. Oyun alanını iyice
daraltmış olan seyircilerin üzerine yürüyerek geri çekilmelerini sağlar. Böylece oyun alanını
genişletmiş olur. Daha sonra sırasıyla Eşani Reis, Cuvazran, Serteraş, Boz Dökâni, Tegirman,
Şingülmurad, Navçelik, Kohnedoz oyunları icra edilir. Kalender kılığındaki bir maskarabazın hane
sahibine, düğün sahiplerine veya eğlenceyi tertip eden kişilere ve seyirci topluluğuna iyi dileklerde
bulunması, dua etmesiyle eğlence sona erer (Kadirov 1963: 31).
Maskarabazlar, kızıkçılar, gruplar halinde gezerler. Truppe, top ya da töde denilen bu
gruplarda ses sanatçıları, müzisyenler, dansçılar da vardır. Bu gruplardan her birinin bir yöneticisi
vardır. Bunlara kârferman15, aksakal veya usta denir. Grup büyük olduğunda kârfermanın bir iki
tane de yardımcısı olurdu. Yardımcılara halfa denir. Maskarabaz ve kızıkçıların en başarılı olanları
kârfermanlığa yükselirler. Kârferman, gruptaki oyuncu6(şi.000910.6( )]TJ -eüı)]TJ nçıirra
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Oyunlarda en büyük roller kârfermanlara aittir. Bir gösteride icra edilecek oyunları kârferman
seçer. Gruptaki diğer oyuncular, ona uymak zorundadırlar. Çalgıcı, hafız, dansçı, maskarabaz veya
kızıkçılardan her birinin kârferman olma hakkı vardır (Kadirov 1963: 31, Rezzakov 1980: 245).
Maskarabazlık ve kızıkçılık geleneği içinde iki dillilik (bilinguisme) önemli yer tutar.
Özbekistan’daki profesyonel maskarabazların ekserisi, Özbek Türkçesinden başka Tacikçeyi de
bilirler ve duruma göre oyunlarını her iki dilde de icra edebilirler16. Hatta bazı oyunlarda hem
Özbekçe hem de Tacikçe konuşmalar geçer. Harezm ve Fergana dolaylarındaki maskarabaz ve
kızıkçılar da kendi bölgelerine yakın yerlerde konuşulan diğer Türk lehçelerini bilir, o lehçelerde
de oyunlar çıkarırlar (Kadirov 1963: 31).
Maskarabazlar, canlandırdıkları rollerde o kadar başarılıdırlar ki gerek görünüşü gerek
davranışları açısından canlandırdıkları tiple bütünleşirler. Dış görünüşe çok önem verirler.
Herhangi bir tipi canlandıracağı zaman oyuna kesinlikle kendi günlük kıyafetiyle çıkmaz. Bir
yönetici, tüccar veya herhangi bir meslek erbabını canlandıracağı zaman en ince ayrıntısına kadar
onun gibi giyinmeye çalışır. Sahneye çıktığında daha oyuna başlamadan önce seyirci onun hangi
tipi canlandıracağını genellikle anlar.
Bazı durumlarda seyirciler de oyuna iştirak ederler. Onlardan genellikle canlı dekor olarak
faydalanılır. Mesela oyunda ağaç, kaya vb. bir dekora ihtiyaç olduğunda seyircilerden birisi ağaç,
birisi kaya vb. olması için sahneye alınır. Seyirciler bazen kısa rollerde de görev alırlar. Bazı
oyunların kadrosu çok kalabalık olur. Mesela Reis adlı oyun elliye yakın oyuncuyla icra edilir.
Reis, maskarabazlar arasında çok yaygın olarak oynanan bir oyundur17. Varyantlarının sonuç
kısımları genellikle farklılık gösterir. Kasaplık oyununda on iki kişi rol alır (Kadirov 1963: 51-73).
Bazı oyunlar, dev kuklalarla icra edilir. Kadirov’un Mavlovski’den aktardığı bilgiye göre,
1900 yılında Semerkant’ın köylerinde büyük kuklalarla sahneye çıkıp oyunlar icra eden
maskarabazlar vardı. Mesela Ağaç Pehlivan oyununda maskarabaz, ağaçtan yapılmış bir pehlivanla
güreşir (Kadirov 1976: 36). Aynı anda iki rolü de üstlenmiş olur. Çoban (Kadirov 1976: 38) ve
Padeçi (Kadirov 1976: 39) oyunlarında da maskarabaz, kukla çobanla tartışır ve kavga eder. Bu tür
oyunlar genellikle kuklanın maskarabazı kaldırıp yere vurmasıyla son bulur.
Oyuncular, icra ettikleri oyunları tenkit ve mukallit olmak üzere ikiye ayırırlar. Halk
tiyatrocuları arasında hem taklide dayalı oyunlara hem de bu oyunları icra eden oyunculara
mukallid (Kadirov 1976: 25) denir. Yergi üzerine kurulu oyunlarda bütün dikkat olumsuz tip
üzerinde toplanır. Olumsuz tiplerin sahnelendiği bu tür oyunlarda, tipin olumsuz yönlerini ifşa eden
monolog ve diyaloglara birçok yerde maqtav18 (Kadirov 1976: 104) denir. Olumsuz tipler
canlandırıldığında daha çok maske19 kullanılır (Kadirov 1963: 50). Böylece olumsuz tipler hem
16
Meşhur maskarabazlardan Töle, Geday, Sefer (Manġıt uruğundan), Mızrab (Kıpçak uruğundan), Devlet Kara,
Cöre Şotkari, Açıl Mest, Halim Teyyar, (Keneges Uruğundan) ve başka onlarca profesyonel maskarabaz, oyunlarını her
iki dilde de icra ederlerdi. İki dillilik Özbekistan’daki Tacik maskarabazların da sahip olduğu bir özelliktir. Özbek ve
Tacik maskarabazların ilişkileri çok iyidir ve birbirlerine usta-çırak olabilmektedirler. M. Kadirov’un Nurcanov’dan
aktardığı bilgiye göre, Tacikistan’da da Özbek ve Tacik maskarabazlar her iki dilde oyun icra etmektedirler
(Kadirov 1963: 31).
17
Eskiden, Fergana’daki maskarabazlar çağrıldıkları programda reis oyununu oynayacaklarsa; maskarabaz, reis
rolünde, maiyetiyle birlikte önce şehrin herhangi bir pazarına uğrar, pazarı denetler ve düğüne ya da benzeri eğlence
programına öyle gidermiş. Rollerini çok başarılı bir şekilde icra ettikleri için pazardakilerin ekserisi onun gerçek reis
olduğuna inanırmış (Kadirov 1963: 60).
18
Bu tamamen mizahî bir adlandırmadır. Maqtav, Özbek Türkçesinde övmek anlamındaki maqta- fiilinden
türetilmiştir. Methiye, övgü manasındadır.
19
Maske şöyle yapılır: Kabaktan yapılmış kap ikiye bölünür. Bir parçası alınır ve üzerinde göz ve ağız delikleri
oyulur. Bu deliklerin etrafı kömürle boyanır. Hamurdan burun yapılır ve yerine oturtulur. Kaşlar çizilir. Deriden yapılan
saç, sakal ve bıyık yapıştırılır (Kadirov 1976: 35).
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görünüşüyle hem de oyun içindeki kötü karakteriyle izleyicilere sunulmuş olur. Maske, taklide
dayalı bir oyunda, taklit edilen kişi veya hayvana azami derecede benzeyebilmek için de kullanır.
Seyirlik oyunlarda komediler daha uzundur. Bir oyun uzunluğuna göre 30-40 dakikadan 34 saate kadar devam edebilir (Kadirov 1963: 52). Bunların sözleri genellikle düz konuşma
biçimindedir. Fakat sözleri nazım biçiminde oluşturulan oyunlar da vardır20.
Çok kişili seyirlik oyunların genellikle şöyle bir kalıbı vardır:
1.

Giriş: Mukaddime (Şiir, müzik, dans ve olayın başlaması)

2.

Gelişme: Şu alt başlıklara bölmek mümkündür:

a.

Muhaliflerin karşılaşması veya olumsuz tipin gülünç bir duruma düşmesi,

b.

Olumlu ve olumsuz tip(ler) arasında mücadele,

c.

Olumsuz tip(ler)in mağlubiyeti,

3. Sonuç: Olumsuz tipin sopalanması ya da gülünç, aciz bir duruma düşmesi (Kadirov
1976: 215).
Oyunlarda daima bir ders verme kaygısı göze çarpar. Topluma zarar veren tipler her zaman
eleştirilir. Toplum tarafından hoş karşılanmayacağı için masum insanların rencide edildiği
sahnelere rastlanmaz. Ustalar, çıraklarına, kör, topal, sağır vb. özürlü kişilerle dalga geçerek,
onların zayıf taraflarını oyuna alet ederek insanları güldürmemeleri gerektiğini tembih ederler
(Kadirov 1976: 218).
Maskarabazlık ve kızıkçılık sadece erkeklere has bir sanat değildir. Kokan Hanlığı
sarayında erkek tiyatroculardan başka, profesyonel kadın tiyatrocuların varlığı da bilinmektedir.
İçlerinde tiyatrocu, sazende, şarkıcı ve rakkaslardan oluşan bir grup bayan sanatçı sarayda
gösteriler yaparlardı. Yirminci yüzyılda Semerkant, Buhara ve Surhanderya vilayetlerinde tanınmış
kadın maskarabazlar yetişmiştir. Rozi Şaimova, Zülfi Süydiyeva, Cögi Vahidova, Selamet
Mügelova, Adalet Tursunova bunlardan bazılarıdır. Kadın maskarabazların izleyicileri de yine
kadınlardır. Bu oyunlar genellikle erkeklerden uzak yerlerde, çoğunlukla kapalı mekânlarda icra
edilir. Erkek oyuncuların icra ettikleri oyunları uzaktan olsa bile kadınlar da izleyebilmektedir.
Kadın tiyatrocular arasında da usta çırak ilişkisi mevcuttur. Kadınların oynadıkları oyunlarda
genellikle karı-koca, anne-kız, baba-kız, kaynana-gelin vb. arasındaki ilişkiler; aile içi şiddet, sevgi,
sevgililerin kaderi, kadınların toplumdaki yeri, kadınların sıkıntıları, ahlak, iffet vs. konular işlenir.
Kadınların hayattan beklentileri oyunlara yansıtılır (Rezzakov 1980: 245-246).
Maskarabazlık-kızıkçılık geleneği içinde hikâye anlatma da önemli yer tutar.
Maskarabazlar ve kızıkçılar, çevrelerinde yaşanan olayları hikâyeleştirerek anlatmakta mahirdirler.
Bu durumda hikâyeyi sadece anlatmakla kalmaz, onu adeta oynarlar. Maskarabaz, hikâye
anlatırken kostüm veya makyaj kullanmaz. Sıradan bir hikâye bile, profesyonel aktör tarafından
icra edildiğinde görsel bir şahesere dönüşebilir. Maskarabaz veya kızıkçı, farklı ses tonlarıyla
diyalog sahnelerini icra eder, aynı anda birbirinden çok farklı birkaç tipi izleyici karşısında
canlandırabilir. Bir aktör tarafından icra edilen bu hikâyelere “dramatik hikâye” denir. Profesyonel
maskarabaz ve kızıkçıların repertuarında dramatik hikâyeler önemli bir yer tutar. Bu hikâyeler
ustadan veya başka bir aktörden öğrenilmiş de olabilir bizzat maskarabaz veya kızıkçının kendisi
tarafından tasnif edilmiş de olabilir. Sanatçı, günlük hayatta karşılaştığı gülünç bir vakayı ya
20

Muhsin Kadirov bu oyunlardan birinden bir parça aktarır. Karı ve koca arasındaki tartışmayı ihtiva eden bu
oyunun sözleri nazım biçimindedir (Kadirov 1976: 52).
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olduğu gibi ya da biraz geliştirerek icra edilebilecek bir hikâyeye dönüştürebilir. Bu durumda
hikâyeyi ilk önce yakın çevresine anlatır. Hikâyede veya anlatımda tespit ettiği eksiklikleri
giderdikten sonra halk arasında icra etmeye başlar. Dramatik hikâyeler, güldürerek eğlendirme
üzerine kurulu olduğu için, maskarabaz veya kızıkçının amacı izleyenleri güldürebilmektir.
Hikâyenin icrası sırasında izleyicilerden aldığı tepki, bu oyunun başka zamanlarda da icra edilip
edilmeyeceğinin göstergesi olacaktır. Hikâye ve icrası bir bütün olarak beğenildiğinde, onu icra
eden maskarabaz ve kızıkçının repertuarında artık kalıcı olur. Usta-çırak ilişkisiyle gelecek
nesillere intikal ettirilir (Kadirov 1963: 20-22).
Bazı sanatçılar sadece dramatik hikâye icra etme konusunda uzmanlaşmışlardır21. Dramatik
hikâyeler özellikle Fergana Vadisi kızıkçıları ve Harezm maskarabazlarının repertuarında önemli
yer tutar. Hatta maskarabazların bazı konulu türküleri ve fablları da icra ederek anlattıkları
görülebilmektedir (Kadirov 1963: 21). M. Rüstemov, saz çalıp şarkı söyleyerek güzel hikâyeler
anlatanlara meddah
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Çoğunlukla bir aktör tarafından icra edilen bazı dramatik pandomimalar da maskarabaz ve
kızıkçıların repertuarında önemli bir yer tutmaktadır. Bunlar, hayvanların ve insanların taklit
edildiği pandomimalar olmak üzere iki gruba ayrılır. Maskarabaz veya kızıkçı, hayvanların taklit
edildiği pandomimalarda genellikle yüzüne maske takar, sırtına da taklit ettiği hayvana benzemesi
için post vb. şeyler geçirir. Bu oyunlarda genellikle hayvanların yiyecek arayışları, kendi
aralarındaki münasebetleri, bazı karakteristik özellikleri ve hareketleri, avlanma esnasındaki
davranışları taklit edilir25. İnsanların taklit edildiği pandomimalarda ise genellikle herkes tarafından
tanınan kişiler, değişik meslek erbapları, esrarkeşler, kumarbazlar, hırsızlar vs. taklit edilir.
İnsanların taklit edildiği pandomimalarda da asıl amaç, eğlendirmek ve güldürmektir. Hayvanlar
taklit edilirken post, maske, is, boya vb. araçlar kullanıldığı halde insanlar taklit edildiğinde
genellikle herhangi bir araç kullanılmaz26 (Kadirov 1963: 22-26).
Geçmişten beri maskarabazlık ve kızıkçılığın Buhara, Harezm ve Fergana olmak üzere üç
ana merkezi vardır. Bu merkezlerde oyunların icra edilişi ve gelenekle ilgili terminoloji bazı
yönleriyle farklılıklar gösterir. Dolayısıyla maskarabazlık ve kızıkçılığın Özbekistan’da üç ayrı
mektebi vardır27.
1. Buhara Mektebi
Buhara mektebinde, köylerde icra edilen oyunlarla şehirlerde icra edilen oyunlar arasında,
icra ediliş yöntemi ve konu bakımından belli başlı farklılıklar vardır. O yüzden bu mektep, köy
tiyatrosu ve şehir tiyatrosu olmak üzere iki başlık altında incelenebilir:
a.

Buhara Mektebi Köy Tiyatrosu

Buhara mektebine dâhil edilen bölgelerdeki köylerde icra edilen oyunlar ve bu oyunları
icra eden gruplar, diğer bölgelere göre bir takım mahallî hususiyetlere sahiptir. Buhara mektebine
bağlı köy tiyatrosu dendiğinde hemen akla Mireki Dağı ve eteklerindeki köylerde icra edilen
oyunlar gelir. Buhara mektebi köy tiyatrosunda bilinen en eski meşhur maskarabaz Babayar’dır.
18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar yaşamıştır. Başkanlık ettiği tiyatro grubunda
Şadi, Kelle, Muhammed Halık, Şerkul Hırri gibi bilinen oyuncular vardır. Mireki Dağı
çevresindeki köy ve kasabalarda şöhret kazanan Babayar, oyun icra etmede, hikâye anlatmada o
kadar mahirdir ki son zamanlara kadar ismi bu bölgelerde daima anılmıştır. Babayar’dan sonra
onun ekolünü geliştirerek devam ettiren maskarabaz Mızrab (1848-1918)’dır. Mızrab, otuz yaşına
kadar Babayar’ın yanında çıraklık yapar. O da ustası gibi oyunları iki dilde (Özbek Türkçesi ve
Tacikçe) icra eder. Mızrab, bir süre sonra Şehrisebz Beyliği ve Buhara’da ustasından daha büyük
bir şöhret kazanır. Onun tiyatro grubunda Muhammed Diyar, Muhammed Nazar, Böte Deraz,
Turdiali Mevlançe, Muhammedali, Avazmurad, Ergeş, Rozi, Tursunbaba Halikov, Berdiyar
Diyarov gibi maskarabaz ve sazendeler yer alırlar. Mızrab, hem ustasından öğrendiği oyunları
kendisi değildir. Askiya’nın Anadolu’daki paraleli, ortaoyunu ve gölge oyunundaki muhavere kısımlarıdır (Yıldız 2006:
104) diyebiliz.
25
Ahu, Suğur (Dağ Sıçanı), Yumrankazık (Tarla Faresi), Kelemüş (Lağım Faresi), Kuyan (Taşvan), Ayık (Ayı),
Taşbaka (Kaplumbağa), Buka (Boğa), Böri Bilen İt (Kurt ile Köpek), Keklik, Müsiçe (Kumru), Bedane (Bıldırcın),
Bülbül, Horaz Bilen Tavuk (Kadirov 1963: 22) gibi oyunlar bu tür pandomimalara örnek gösterilebilir. Bu oyunların
esasını jest ve mimikler oluşturur. Metin And ve Şükrü Elçin, bu ve benzeri oyunlara Anadolu’da dilsiz oyunları (samıt,
samut veya lâl) (And 1985: 158), sessiz oyun (Elçin 1991: 67) dendiğini belirtirler. Azerbaycan’da samit, samut, sum
oyunu adlarıyla bilinir (İsmayılov vd. 2005: 283).
26
Nişåldäpäzlik, Köhnädöz, Köknåri, Cuvåzkäş, Åvçi, Sıgır Såğiş gibi oyunlar bu tür pandomimalara örnek
verilebilir (Kadirov 1963: 24-26).
27
Muhsin Kadirov, 1976 yılında yayımladığı Özbek Teatri An‘aneleri (An‘aneviy Özbek Teatri ve Uning Özbek
Sovet Teatri Şekllenişidegi Roli) adlı kitabında bu mekteplerin belli başlı özelliklerini (s. 109-191) açıklar. Makalenin
tiyatro mektepleriyle ilgili bu kısmında ilgili eserden yararlanılmıştır.
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değiştirir hem de bunlara yeni oyunlar ilave eder. Onun grubu, kırka yakın oyunu profesyonel bir
biçimde icra eder. Mızrab’dan sonra bu ekolü devam ettiren oyuncu, Mızrab’ın ustası olan
Babayar’ın torunu Berdiyar Diyarov (1884-1923) olmuştur.
İsimleri, Buhara mektebi köy tiyatrosu içinde anılan ve herhangi bir gruba bağlı olmadan,
tek başına köy köy gezip oyunlar icra eden meşhur maskarabazlar da vardır. Adil Döpiyaze (18551923), Halmurad Kazi (1830-1960) bunlardan en meşhur olanlarıdır.
19 ve 20. yüzyıllarda, Buhara mektebi köy tiyatrosuna bağlı olan diğer meşhur tiyatro
grupları ise şunlardır: Baysun’da Kel Hamid grubu. Bu grupta Usta Mirza, Usta Sadık, Usta Leyla,
Ramazan Hırrî gibi maskarabazlar yer alır. Bu grubun icra ettiği oyunları 20. yüzyılda Haci Balta,
Dani Memediyarov, Usta Kudret Yoldaşev gibi maskarabazlar devam ettirirler.
Siyne ve Gereşe’de de Abduhalık, Kudret, Abdulla, Ferman gibi maskarabazların bir grubu
vardır. Bu grubun geleneklerini daha sonra Nazrulla Narov ve Nusret Cabbarov devam ettirirler.
Yine Gereşe’de Hafız Rüstemhan’ın başkanlık ettiği başka bir grupta Muhammed Tazi, Usman
Kazi, Kasımali Cağcağ adlı maskarabazlar yer alır. Bu grubun son temsilcileri Muradhoca Abilov
ve Saidhan İsahanov’dur.
Köy tiyatrosundaki gruplar çok büyük değildir. Bu gruplarda genellikle 5-15 oyuncu yer
alır. Oyunlar avlu ya da meydanlarda icra edilir. Meydanın ortasında yakılan ateş çevresinde
oynanır. Seyirciler, oyun alanının etrafını çevirerek izlerler. Nevruz gibi bayramlar, şenlikler,
büyük ziyafetler, düğünler oyunların daha çok oynandığı zamanlardır. Köy tiyatrosunda müzik,
dans, pandomima önemli bir yer tutar. Hareket, sözden daha önemlidir. Monolog ve diyalog, daima
hareketin arkasında, ikinci planda yer alır. Monolog ve diyalogun yeri kılık kıyafetle, jest ve
mimiklerle, beden diliyle doldurulmaya çalışılır. İzleyenleri güldürmeyi, eğlendirmeyi amaçlayan
köy tiyatrosunda taklit çok önemlidir. Alkış oyunları, bıçak oyunu, at oyunu, köy tiyatrosunun
hitap ettiği çevrelerde en çok sevilen oyunlardır. Eçkicanim (keçiciğim), Nanaycan, Bürgem
(pirem), Maşabe (yemek adı), Köse, Döpiyaze, Bedene (bıldırcın), Postinim (kürküm) gibi konulu
türküler de sahnede sıkça icra edilen oyunlardandır.
b.

Buhara Mektebi Şehir Tiyatrosu

Buhara Hanlığı’na bağlı olan Buhara, Semerkant, Kermene, Gıcduvan, Keltekorgan, Karşi,
Şehrisebz, Denav, Termiz ve Hocend gibi şehirlerde icra edilen oyunlar, Buhara mektebine bağlı
şehir tiyatrosuna dâhil edilir. Bu bölgelerde, insanları eğlendirmek için şehir şehir dolaşan sanatçı
gruplarına hafızlar, makamcılar, sazende, cuvanler (civanlar), koğırçakbazlar (kuklacılar),
neyrengbazlar (sihirbazlar), karneyci-surneyciler, maskarabazlar da denilirdi. Bu grupların her
birinde şarkıcılar, dansçılar ve tiyatrocular olurdu.
Buhara Hanlığı döneminde kale surlarıyla çevrili olan şehirlerde neredeyse her mahallenin
bir sanatçı grubu olurdu. Bu sanatçı gruplarına kelanpa, usta, kârferman veya galib denilen
yöneticiler başkanlık ederlerdi. Buhara’da galibhane adı verilen ve mirşabbaşına bağlı olan bir
sanatçılar teşkilatı vardı. Bu teşkilata galibbaşı başkanlık ederdi. Bir düğüne tiyatro topluluğu
çağrılacak olsa önce mirşabbaşına müracaat edilir, yazılı bir izin belgesi alınır ve onunla
galibbaşına başvurulurdu. Galibbaşı da teşkilata bağlı olan gruplardan birini görevlendirirdi.
Bu seyyar tiyatro gruplarından başka hanın sarayında ve ona bağlı şehir beylerinin
saraylarında da maskarabazlar ve koğırçakbazlar diye bilinen profesyonel tiyatro toplulukları
olurdu. Hem sahne oyunları hem de kukla oyunları icra ederlerdi. Genellikle erkeklerden oluşan
tiyatro toplulukları erkeklere, kadınlardan oluşanlar da kadınlara gösteri düzenlerlerdi. Saraydaki
bu topluluklar kuşbeyine bağlı olurlardı. Koğırçakbazlar grubunda ortalama on, maskarabazlar
grubunda da on altı kişi olurdu. Çalgıcılar, rakkaslar ve ses sanatçılarıyla birlikte toplam sayı yüzü
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aşardı. Saraya bağlı bu sanatçı grupları, sadece sarayda gösteri yapmazlardı. Hanın emriyle,
özellikle bayram günleri öğleden sonra, pazar meydanlarında halka açık gösteriler düzenlenirdi. Bu
gösterilere çevki denirdi. Çevki, saat on dört ve on yedide olmak üzere ikişer saatlik iki gösteri
halinde düzenlenirdi. Gündüz gösterilerini seyretmek için binlerce insanın toplandığına dair
malumatlar vardır. Gündüz programında müzik, dans, akrobasi, taklit vb. gösteriler olurdu. Gece
ise ağırlıklı olarak dramatik oyunlar ve kukla oyunları icra edilirdi. Gündüz ve gece gösterilerinde,
sahnede en çok kalan sanatçılar maskarabazlar olurdu. Programın sorumluluğu da onlara aittir.
Sarayda çalışan sanatçılara rikabi denirdi. 19. yüzyılda Buhara Hanlığı sarayında çalışan
meşhur maskarabazlardan birisi Seyfulla’dır. Seyfulla aynı zamanda iyi bir sazende ve rakkastır.
Seyfulla ve ekibinin icra ettiği oyunları daha sonra Töle (1842-1916) adlı maskarabaz ve grubu
devam ettirir. Töle, Seyfulla’nın yanında yetişmiştir. Töle, Sefer Abdullayev, Geday, Nesim
Kayrak, Evliyakul Kadirov gibi maskarabazları yetiştirir. Sarayda çalışan tiyatro toplulukları bazı
durumlarda özel izinlerle şehirdeki düğünlerde gösteriler düzenlerlerdi. Bu gösterilerden bazılarının
8-10 saat sürdüğü olurdu.
Buhara mektebinde küçük gösterilere meyde maskarabazlık, büyük gösterilere ise kette
maskarabazlık denir. Göstericiler iki dilde de (hem Özbek Türkçesi hem de Tacikçe) oyun icra
edebilirler. Oyunlarda müzik ve dansa pek rastlanmaz. Oyunlar genellikle olumsuz tipin
sopalanmasıyla biter.
2. Harezm Mektebi
Hive Hanlığı’na bağlı bölgelerde icra edilen oyunlar ve oyunculuk Harezm mektebine dâhil
edilir. Hive Hanlığı sarayında tiyatroculara fazla yer verilmediğinden, bu bölgelerde geleneksel
tiyatro Buhara ve çevresine göre daha az gelişmiştir. Hive Hanı II. Muhammed Rahim (1864-1910)
döneminde sarayda sadece bir maskarabaz görevlendirilir. Maskarabazlar, yönetim merkezlerinden
uzak tutulur. O yüzden maskarabazlar merkezden uzak bölgelerde daha yoğun olarak görülür.
Buharadaki gibi güçlü teşkilatları bulunmaz. Harezm mektebi içinde anılan en meşhur
maskarabazlar Hudaybergen, Metcan, Buvecan, Yapişdi, Metcan Bakay ve Navzalim Baba’dır.
Harezm mektebinde büyük tiyatro gruplarına rastlanmaz. Genellikle iki maskarabaz
yanlarına rakkas ve çalgıcılardan bir kaçını alarak küçük gruplar halinde gösteri yaparlar. Gruptaki
maskarabazların sayısı az olduğundan, icra edilen oyunlar daha kısadır. Harezm mektebi
tiyatroculuğunda pandomima, parodi ve komik hikâye anlatımı daha yaygındır. Gösterilerde taklit,
müzik ve dansın ağırlığı dikkat çeker. 19 ve 20. yüzyıllarda, Manğıt Vilayeti tiyatrocuların en
yoğun olduğu bölgedir. Özellikle Kıpçak ve Kılıçbay köylerinde yetişmiş olan maskarabazlardan
Kuvvet Kelle, Metyakub Kör, Baltakul, Kırkın, Eşemet, Dösemet neredeyse bütün Hive
Hanlığı’nda tanınan meşhur tiyatroculardır.
Ziyafetlerde ve daha küçük aile toplantılarında maskarabazların icra ettikleri oyunlara
genel olarak tökme denir. Bu oyunları icra edenlere de tökme ya da tökme maskarabaz denir.
Tökme maskarabazların en mahir oldukları alan ise komik hikâyeler anlatmaktır. Bu alanda en
meşhur maskarabaz Buvecan Toktok (1870-1940)’tur. Daha sonra bu geleneği onun yetiştirdiği
maskarabaz Hudaybergen Toktok devam ettirir. Bu tür hikâyelerde diyaloglar önemli yer tutar.
Hikâyeci maskarabaz ses tonunu değiştirerek birkaç kişiyi aynı anda seslendirir. İcra sırasında jest
ve mimiklere önemli derecede yer verilir. Bir hikâye bazen bir hatta iki-üç saat boyunca anlatılır.
Hikâyelerde türkü, müzik, dans ve pandomima önemli yer tutar. Bunların hepsi bir aktör tarafından
icra edilir. Küçük topluluklara hitap eden gösterilere meyde kızığlık veya tökme; bayramlarda,
şenliklerde, seyillerde toplanan daha büyük izleyici kitlelerine hitaben hazırlanan büyük gösterilere
ise genel olarak kette kızığlık ya da -yaygın adıyla- hetarli oyun denir.
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Molla Kasım’ın verdiği bilgilere göre Kokan Hanı Medelihan (1822-1842) zamanında
büyük bir şenlikte, Bidiyarşum adlı bir kızıkçı oyun icra eder. Bidiyarşum, Fergana mektebinde adı
bilinen en eski kızıkçılardandır. O, birçok usta kızıkçı yetiştirir. Onun sanatını, daha sonra Kokan
şehrinde kurulan ve Zakir Eşan (1815-1892) adlı bir kızıkçının başkanlık ettiği tiyatro grubu devam
ettirir. Bu gruba, Kokan ve Mergilan dolaylarında meşhur olan kızıkçılar katılır. Sa‘di Mahsum,
Mulla Haşim, Usman Kızık, Abdulhasan Kaşgariy, Meresul Kara, Mulla Narmet, Abduaziz Kızık,
Behrambay, Hasan Bükri, Kelsarık, Mömin Kışlakî, Rıza Küyik, Halmet Meş, Rahimbek,
Halimcan, Mulla Abdukadir, Rüstemcan, Abdahas, Bahtiyar Bukak, Devlet Navçe, Mathalık Ata
bunlardandır. Bu büyük tiyatro grubu, bilinen birçok eski oyunu geliştirir, yeni oyunlar ekler ve
halk tiyatrosunu daha profesyonel bir seviyeye yükseltir. Fergana Vadisi’ndeki bütün şehirlerde ve
Taşkent’te 19-20. yüzyıllarda yetişmiş olan bütün kızıkçılar bu topluluğun etkisinde kalırlar. Zakir
Eşan’ın grubu, sadece oyunculardan oluşturulmuş olan en büyük tiyatro topluluğudur. Zakir Eşan,
bilinen en profesyonel kızıkçılardan biridir. Onun grubu, Kokan Hanlığı sarayında da sık sık
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Fergana mektebinde de genellikle olumsuz tipin sopalanmasıyla biter. Fergana kızıkçılarının bir
kısmı Kırgız ve Uygur Türkçelerini de bildikleri için bu bölgelerde de oyunlar icra ederler. Fergana
mektebinde küçük gösterilere meyde kızığlık, büyük gösterilere ise kette kızığlık denir.
SONUÇ
Geleneksel Özbek tiyatrosunun dramatik sahne oyunlarına dayalı kolu Harezm ve Buhara
çevrelerinde maskarabazlık, Fergana Vadisi’nde ise kızıkçılık olarak adlandırılır. Bu sahne
oyunlarının canlı aktörleri maskarabaz ve kızıkçılardır.
Maskarabaz ve kızıkçı tiyatrosu, kökleri milattan önceki dönemlere dayanan çok eski bir
geleneğe sahiptir. Fakat bu gelenekle ilgili asıl malumat, Özbek hanlıkları döneminden sonraya
aittir. Buhara, Hive ve Hokand hanlıkları çevrelerinde icra edilen maskarabaz ve kızıkçılar
tiyatrosu, belli başlı özellikleriyle farklılıklar gösterir. Buhara, Harezm ve Fergana mektebi olmak
üzere her biri ayrı ekol kabul edilir. Oyunların icrasında, kostüm ve makyajda, söz oyunlarında
Fergana mektebi diğerlerine göre çok daha ileridedir. Harezm mektebi, hetarli oyun adı verilen
uzun gösterilerin formunu daha iyi koruyabilmiştir. Buhara mektebinde, şehir ve köy tiyatroları da
bazı yönleriyle farklılıklar gösterir.
Maskarabaz ve kızıkçıların icra ettikleri dramatik oyunların genellikle belli bir kalıbı
vardır. Oyunlarda çoğu kez iyi(lik) ve kötü(lük) karşılaştırılır. Fergana ve Buhara mekteplerinde bu
tür oyunlar hep kötünün sopalanmasıyla biter. Harezm mektebinde ise dans ve müzikle biter.
Maskarabaz ve kızıkçılar çoğunlukla gruplar halinde gezerler. Büyük grupların her birinde
maskarabaz, kızıkçı, ses sanatçısı, çalgıcı ve dansçı bulunur. Gruplara başkanlık eden kişilere
kârferman denir. Grup başkanları hem oyunlardan hem de grubun her şeyinden sorumludur.
Maskarabazlık ve kızıkçılık geleneğinde usta çırak ilişkisi vardır. Bütün meşhur oyuncular,
ustaların yanında yetişmişlerdir.
Oyunlar daha çok bayramlarda, seyillerde ve belli başlı özel günlerde gösterilir. Oyunlar,
evlerin avlularında, meydanlarda ve kırlarda sergilenir. Erkek oyuncular erkeklere, kadın oyuncular
da kadınlara gösteri yaparlar.
Dramatik oyunlar yergi ve komiklik üzerine kuruludur. Komediler, diğerlerine göre daha
uzundur. Uzun oyunlar daha kalabalık bir oyuncu kadrosuyla icra edilirler. Bazı oyunlarda oyuncu
sayısı elliye kadar çıkabilmektedir. Dramatik oyunlarda müzik ve dansa sıkça rastlanır. Müzik ve
dans bazı oyunların başında ve sonunda yer alır. Bazılarında dramatik oyunun içinde de bulunur.
Maskarabaz ve kızıkçılar tiyatrosu, bu yönüyle gölge oyunu, ortaoyunu ve Anadolu’daki seyirlik
oyunlarla benzerlik gösterir.
Maskarabaz ve kızıkçıların mahir oldukları bir diğer alan da hikâye anlatımıdır. Hikâye
anlatımında taklit ve canlandırma önemlidir. Bu yönleriyle meddahlara benzerler. Maskarabaz ve
kızıkçılar iyi birer fıkra anlatıcısı, lafçı ve askiyacıdırlar. Askiya, gölge oyunu ve ortaoyunundaki
muhavere kısımlarının Özbekistan’daki paralelidir.
Fakat uygulamadaki bazı yönleriyle
muhavereden ayrılırlar.
Çarlık Rusya’nın Türkistan’ı işgalinden sonra geleneksel Özbek tiyatrosu gittikçe kan
kaybetmeye başlar. Bunun başlıca sebeplerinden biri, sirk gösterilerinin Ruslarla birlikte bölgeye
gelmesidir. Bir diğer sebebi de oyunların icra edildiği bayramların, şenliklerin vb. günlerin önceki
gibi rahatça kutlanamamasıdır. Özbekistan’da halen maskarabaz ve kızıkçılar vardır. Fakat eğlence
çeşitleri ve anlayışının tamamen değiştiği günümüzde, bu geleneğin eski canlılığını koruyabilmesi
pek tabiî mümkün olamamıştır.
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