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“TÜRK GÖLGE OYUNU/KARAGÖZ”*
Nedim BAKIRCI**
Türk milletini geçmiﬂte e¤lendiren bir
tak›m sözlü sözsüz oyunlar vard›r. Bunlar
aras›nda kukla, gölge oyunu, orta oyunu,
meddah ve Karagözü sayabiliriz. Bu oyunlardan en önemlisi hiç ﬂüphesiz Karagöz’dür. Yukar›da sayd›¤›m›z oyun çeﬂitlerinden sadece Karagöz varl›¤›n› canl› olarak devam ettirmiﬂ. Dünün e¤lence araçlar› bugün yerini tiyatro ve sinemaya b›rakm›ﬂt›r.
Karagöz üzerine bugüne kadar pekçok
kimse inceleme ve araﬂt›rma yapm›ﬂt›r. Bu
araﬂt›r›c›lar›n en önemlileri aras›nda Metin
And, Sabri Esat Siyavuﬂgil, Selim Nüzhet
Gerçek, Cevdet Kudret’i sayabiliriz. Karagöz üzerine yap›lan en son çal›ﬂma Saim
Sakao¤lu’nun haz›rlad›¤› Karagöz kitab›d›r. Sakao¤lu, bugüne kadar yay›mlanm›ﬂ
çal›ﬂmalardan faydalanarak Karagöz hakk›ndaki birikimlerini bu kitapla bizlere
ulaﬂt›rm›ﬂt›r.
Eser; Ön Söz(11-12), alt› Bölüm ve üç
Ek’ten oluﬂmaktad›r.
Birinci Bölüm (13-19), “Gölge Oyununun Do¤uﬂu” ad›n› taﬂ›maktad›r. Sakao¤lu, bu bölümde gölge oyununun nerede
do¤du¤u ve nas›l yay›ld›¤› üzerinde durmuﬂ
ve konuyu üç alt baﬂl›k alt›nda de¤erlendirmiﬂtir. “Gölge Oyunu Asya’da Do¤muﬂtur”
ad›n› taﬂ›yan ilk alt baﬂl›kta Uzak Do¤u Asya, Güneydo¤u Asya ve Güney Asya Ülkeleri ele al›n›p gölge oyununun ortaya ç›k›ﬂ›
de¤erlendirilmiﬂtir. ‹kinci alt baﬂl›k “Baﬂl›ca Kaynak Ülkeler” ad›n› taﬂ›r ve burada
gölge oyununun Çin, Hindistan ve Cava’da
do¤muﬂ olabilece¤i üzerinde durulmuﬂtur.
Üçüncü alt baﬂl›k ise “Gölge Oyunu Bat›’da
Do¤muﬂtur” ad›n› taﬂ›r ve gölge oyununun
Bat›’da do¤muﬂ olabilece¤i üzerinde durulmuﬂtur.
‹kinci Bölüm (21-67), “Türklerde
Gölge Oyunu / Karagöz” ad›n› taﬂ›makta*
**

d›r. Burada; alt baﬂl›klar hâlinde gölge oyunu ile ilgili baz› ilk bilgiler, Andreas Tietze’nin gölge oyunun nerede do¤up yay›ld›¤›
konusundaki de¤erlendirmeleri, KavurcakKorçak ve Kol Korçak terimleri, Anadolu’da
gölge oyunu (Araplarda gölge oyunu, Yavuz
Sultan Selim’in M›s›r’› Fethi) ve kullan›lan
ilk terimler, 16. yüzy›ldan çizgiler, 17. yüzy›la bak›ﬂ, Karagöz ve Hacivat (Karagöz ile
Hacivat ne zaman yaﬂad›lar, Karagöz ve
Hacivat ile ilgili rivayetler), Evliya Çelebi’nin Seyahatname adl› eserinde Karagöz
ve Hacivat ile de¤erlendirmeleri, ﬁeyh Küﬂterî, Evliya Çelebi’den Çizgiler (Hayalî
Mehmet Çelebi, Hayalî ﬁengül Çelebi, Erzurumlu Hayalbaz Kandillio¤lu, Hayalî
türleri, Hayalî s›n›flar›), 18 ve 19. yüzy›llarda Anadolu’da gölge oyunu, Karagöz ve tasavvuf, Karagöz’e çingenelik yak›ﬂt›rmas›
ayr› ayr› incelenmiﬂtir.
Üçüncü Bölüm (69-78), “Karagöz’de
Oyun Da¤arc›¤›” baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Bu
bölümde Sakao¤lu, Georg Jacob’un yapm›ﬂ
oldu¤u Karagöz s›n›fland›rmas›n› ayr›nt›l›
olarak incelmiﬂtir:
A. Karagöz’ün bir iﬂ tutmas› (‹ﬂsiz Karagöz, Yar›ﬂma ile iﬂe giren Karagöz, Tesadüf sonucu iﬂe giren Karagöz gibi baﬂl›klarda çeﬂitli oyunlar tan›t›lm›ﬂt›r.),
B. Karagöz’ün girilmesi yasak olan
yerlere girmek istemesi, yap›lmamas› gereken iﬂlere burnunu sokmas› (S›n›f farkl›l›¤›ndan kaynaklanan yasak, merakl› Karagöz, Karagöz’ün u¤ursuz yerlerde dolaﬂmas› gibi baﬂl›klarda çeﬂitli oyunlar tan›t›lm›ﬂt›r.),
C. Karagöz’ün ba¤›ms›z bir entrika
içinde kendini gülünç veya çapraﬂ›k bir durumda bulmas› (Karagöz oyunun eksen kiﬂisidir, oyunun eksen kiﬂisi baﬂkas›d›r gibi
baﬂl›klarda çeﬂitli oyunlar tan›t›lm›ﬂt›r.),
D. Efsanelerden, halk hikâyelerinden,
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edebi eserlerden al›nan konular›n Karagöz’e uyarlanmas› (Halk hikâyelerine dayand›r›lan oyunlar, kitabî, mensur, realist
‹stanbul halk hikâyelerine dayand›r›lan
oyunlar, romanlara dayand›r›lan oyunlar,
tiyatro eserlerine dayand›r›lan oyunlar, Do¤u edebiyat›na ve kültürüne dayand›r›lan
oyunlar gibi baﬂl›klarda çeﬂitli oyunlar tan›t›lm›ﬂt›r.).
Dördüncü Bölüm (79-98), “Karagöz
Oyunlar›n›n Oluﬂum Dönemleri” adl› baﬂl›¤› taﬂ›maktad›r. Bu bölümün ilk alt baﬂl›¤›
olan “Baz› S›n›flamalar”da Sakao¤lu, Cevdet Kudret’in ve Metin And’›n gölge oyununun ortaya ç›k›ﬂ› ile ilgili s›n›flamalar›na
yer vermiﬂtir. “Yeni Bir Adland›rma” alt
baﬂl›¤›nda gölge oyunu, imparatorluk dönemi, Meﬂrutiyet dönemi ve Cumhuriyet dönemi oyunlar›n› ele alm›ﬂt›r.
Beﬂinci Bölüm (99-160), “Karagöz
Oyununun Bölümleri” baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Bu bölümün “Genel Bilgiler” alt baﬂl›¤›nda gölge oyununun bölümleri hakk›nda
bilgiler verilmiﬂtir. ‹kinci alt baﬂl›k olan
“Bölümler”de ise gölge oyununun bölümleri, Giriﬂ, Söyleﬂme, As›l Oyun ve Bitiﬂ hakk›nda geniﬂ bilgiler ve her bölümle ilgili örnek metinler verilmiﬂtir.
Alt›nc› Bölüm (161-217), “Gölge Oyununun Kiﬂileri” baﬂl›¤›n› taﬂ›makta olup bu
bölüm iki alt baﬂl›kta ele al›nm›ﬂt›r. “Kiﬂi
S›n›flamalar›” baﬂl›¤›nda Georg Jacob,
Sabri Esat Siyavuﬂgil, Selim Nüzhet Gerçek, Ahmet Kutsi Tecer ve Metin And’›n gölge oyununun kiﬂileri üzerine yapm›ﬂ olduklar› s›n›flamaya yer verilmiﬂtir. “Yeni Bir
Kiﬂi S›n›flamas›: Saim Sakao¤lu’nun S›n›flamas›” baﬂl›¤›yla Sakao¤lu, yeni bir s›n›flama ortaya koymuﬂtur. Sakao¤lu, bu s›n›flamay› yaparken daha önce yap›lan çal›ﬂmalar› göz önünde bulundurmuﬂtur. Saim
Sakao¤lu’nun s›n›flamas› ﬂöyledir:
A. As›l kiﬂiler
B. S›kl›kla görülen kiﬂiler (Çelebi, Tiryaki, Beberuhi)
C. Zenneler / Kad›nlar
Ç. Kabaday›lar ve sarhoﬂlar
D. ‹mparatorluk Tipleri / Taklitler
1. Anadolulu ve Rumelili tipler
2. Türk olmayan tipler (Arap, Acem,
Arnavut)
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3. Müslüman olmayan tipler (Yahudi,
Ermeni, Rum, Frenk)
E. Özürlü tipler
F. E¤lendirici tipler
G. Ola¤anüstü kiﬂiler ve yarat›klar
⁄. Di¤erleri
1. Edebiyat çevresinden adlar ve yak›nlar›
2. Karagöz ve Hacivat ailelerinin çocuklar› ve akrabalar›
3. Meslek sahipler
4. Yeni oyunlardaki tipler.
Ek Bir (219-290), “Oyun Metinleri”
baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Burada Aﬂç›l›k (223240), Kanl› Nigâr (241-269) ve K›rg›nlar
(270-291) oyunlar› yer almaktad›r. Oyunlar›n al›nd›¤› kaynaklar, oyunun kiﬂileri,
oyunda kullan›lan nesneler verildikten sonra oyunun giriﬂ, söyleﬂme/muhavere, as›l
oyun (fas›l) ve bitiﬂ bölümleri s›ralanm›ﬂt›r.
Ek ‹ki (293-310), “Türk Gölge Oyunu
Kitapl›¤›” baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Bu bölümde seçme bir gölge oyunu kaynakças›n›n verilmesi amaçlanm›ﬂt›r. “Bibliyografyalar” alt baﬂl›¤›nda yay›n tarihi s›ras›na
göre 21 kaynak; “Salnamme, Ansiklopedi ve
Sözlükler” alt baﬂl›¤›nda 7 kaynak; “Kitaplar” alt baﬂl›¤›nda Türk yazarlar›n kitaplar›ndan 49 kaynak ve yabanc› yazarlar›n kitaplar›ndan 24 kaynak; “Makaleler” alt baﬂl›¤›nda Türk yazarlar›n makalelerinden 56
makale ve yabanc› yazarlar›n makalelerinden 29 makale; “Faydalan›lan Di¤er Kaynaklar” alt baﬂl›¤›nda sözlüklerden 5 kaynak, yazma ve basma eserlerden 37 kaynak, yabanc› dillerdeki yay›nlardan 22 kaynak, Türkçe yay›nlardan 7 kaynak, Karagöz filmlerinden 4 film s›ralanm›ﬂt›r.
Ek Üç (311-326), “Suret / Hayal / Figür” baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Burada gölge
oyununun as›l kiﬂileri ve di¤er kiﬂileri ile ilgili çeﬂitli figürler yer almaktad›r.
Türk gölge oyunu Karagöz üzerine
haz›rlanm›ﬂ bu eser, araﬂt›r›c›lara yeni
ufuklar açmaktad›r. Eserin yazar› Prof. Dr.
Saim Sakao¤lu ve eseri yay›mlayan Akça¤
Yay›nevine teﬂekkür ediyoruz.
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