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Karagöz bir “gölge oyunu”
dur. Gölge oyununun do¤uﬂu hakk›nda de¤iﬂik görüﬂler ileri sürülmektedir. Bu görüﬂlerden biri ve önemlisi
gölge oyununun Bali Adalar›, Malezya,
Endonezya, Hindistan gibi Uzak Do¤u ülkelerinden do¤du¤u ﬂeklinde olan›d›r. Bu ülkelerde gölge oyunu sanat›n›n inanç ö¤elerinden, zengin destan gelene¤inin anlat›m›ndan kaynakland›¤› ifade edilmektedir. Di¤er görüﬂler gölge
oyununun Çin’den, Avrupa’dan do¤du¤u ve yay›ld›¤›
ﬂeklinde olan ve pek itibar görmeyen görüﬂlerdir.
‹lk önceleri dinsel ö¤retilerin, ritüellerin ve destanlar›n gösterildi¤i gölge oyunu, zamanla geliﬂtirilip sözlü edebî ürünlerin sergilendi¤i sanatsal bir boyut kazanm›ﬂ, do¤udan bat›ya do¤ru yay›lma göstermiﬂtir. Bu yay›l›m s›ras›nda bir çok kültürden etkilenmiﬂtir. Her toplumda iﬂlev* UNIMA Türkiye Millî Merkezi Baﬂkan›
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Gölge oyununun Anadolu’ya geliﬂiyle ilgili
de¤iﬂik görüﬂler ileri sürülmektedir. Bir görüﬂe
göre gölge oyunu Orta Asya’dan ve ‹ran üzerinden Anadolu’ya gelmiﬂtir. Bu görüﬂü savunanlar
Orta Asya’da oynat›lan “Çad›r Hayal” ve “Kolkorçak” ad› verilen kukla oyunlar› ile gölge oyunu
aras›nda ba¤ kurmuﬂlard›r. Özellikle Çad›r Hayal’i
gölge oyunu olarak de¤erlendirmiﬂ, Türklerin Orta Asya’da gölge oyunu oynatt›klar›n›, göçlerle de
Anadolu’ya getirdiklerini ifade etmiﬂlerdir.
‹kinci görüﬂ; gölge oyununun M›s›r’dan geldi¤i ﬂeklindedir. Bu görüﬂe göre 1517 y›l›nda M›s›r’› ele geçiren Yavuz Sultan Selim orada bir gölge oyunu sanatç›s›n› izlemiﬂ, gösteriyi be¤enmiﬂ
ve bu sanatç›lar› ‹stanbul’a getirmiﬂtir. M›s›r gölge
oyunundaki tasvirlerin Karagöz tasvirlerine benzerli¤i, oynat›ﬂ tekni¤i bu görüﬂü do¤rulayan kan›tlar olarak gösterilmektedir.
Üçüncü görüﬂ; gölge oyununun, Anadolu’ya geliﬂ tarihi ile çingenelerin geliﬂ tarihlerinin
çak›ﬂmas› nedeniyle Cava ve Hindistan’dan Türkiye’ye çingene oynat›c›lar eliyle getirilmiﬂ oldu¤udur. Bu görüﬂü ortaya atanlar ayn› zamanda Karagöz’de rastlanan baz› çingene özellikleri kan›t olarak ileri sürmektedirler. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Karagöz’ü çingene olarak göstermesi
en önemli kan›t olarak sunuluyor.
Karagöz’ü yaratan kiﬂi olarak ﬁeyh Küﬂteri
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“Hazret-i Sultan-i Orhan rahmetullah’tan beri
Yadigar-› ﬁeyh Kuﬂteri becad›r perdemiz”
Karagöz ve Hacivat’›n yaﬂam›ﬂ gerçek kiﬂiler oldu¤una dair anlat›lan de¤iﬂik görüﬂler ve hikâyeler de vard›r. Bunlardan en bilineni ve yayg›n olan› Sultan Orhan’›n Bursa’daki Ulu Cami’yi
yapt›r›rken Karagöz’ün demirci, Hacivat’›n duvarc› ustas› oldu¤u, ikisinin s›k s›k bir araya gelerek
konuﬂmalar›yla ve yapt›klar› esprilerle iﬂçileri e¤lendirdikleri, iﬂçilerin onlar› izlemek için iﬂi b›rakmalar›ndan dolay› cami inﬂaat›n›n gecikti¤i, Sultan Orhan’›n durumu ö¤renince inﬂaat›n ilerlemesine engel olan Karagöz ve Hacivat’› ast›rd›¤›,
sonradan piﬂmanl›k duydu¤u, ﬁeyh Küﬂteri’nin,
Sultan’›n üzüntüsünü gidermek için bu iki kiﬂinin
siluetlerini perdede yans›tarak oynatt›¤› ﬂeklindedir.

Karagöz ve E¤itim

Günümüzde gölge tekni¤i yeni denemeler
ve uygulamalarla daha çok geliﬂmektedir. Bu uygulamalar klasik gölge oyunu tekni¤inden farkl›
olarak aktörlerin yapt›¤› hareketlerin ›ﬂ›k yoluyla
perdeye yans›t›lmas› ﬂeklinde kendini göstermektedir. Daha çok Polonya, Çekoslovakya ve Bulgaristan’da görülen bu uygulamalar günümüzde geliﬂtirilerek oyuncular›n grup hâlinde yapt›klar›, sanatsal yönü a¤›r basan gösterilere dönüﬂmüﬂtür.

an›lmaktad›r. Karagözcüler de ﬁeyh Küﬂteri’yi pirleri olarak görmekte, Karagöz Perdesine, “Küﬂteri
Meydan›” ad›n› vermektedirler. Perde gazellerinin
hemen hepsinde ﬁeyh Küﬂteri’nin ad› geçmektedir.

Bir baﬂka rivayet yine Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde anlat›lmaktad›r. Evliya Çelebi’ye
göre Hacivat, Efelio¤lu Hac› Eyvad ad›yla an›lan
ve Selçuklular döneminde Mekke’den Bursa’ya ticaret için gidip gelen Yorkça Halil ad›yla tan›nan
daha sonra eﬂk›yalar taraf›ndan öldürülen birisidir. Karagöz’ün ise ﬂimdiki K›rklareli iline yak›n
K›rkkilise’den oldu¤u, Bizans tekfurunun habercisi oldu¤u, gidip gelmeleri s›ras›nda Hacivat’la karﬂ›laﬂt›klar›, her karﬂ›laﬂmalar›nda ﬂakalar yaparak
çevrelerindekileri güldürdükleri ﬂeklindedir.

DOSYA

selli¤i az da olsa de¤iﬂmiﬂ, içerik olarak o topluma
göre farkl› özellikler kazanm›ﬂt›r. Tasvir yap›m› ve
oynat›m tekni¤inde farkl›l›klar gösterse de temel
özelli¤i ayn› kalm›ﬂt›r.

e¤itim

XVI. yüzy›l sonlar›na do¤ru Türk sanatç›lar›n yapt›klar› tasvirlere Türk süsleme sanatlar›n›n
en güzel örneklerini iﬂlemeleri, tasvirlere yeni estetik ve sanatsal özellikler katm›ﬂt›r. Karagözcülerin oynat›ﬂ teknikleri, tiplemeleri ve iﬂledikleri konular Karagöz’ü yepyeni bir Türk gösteri sanat›na
dönüﬂtürmüﬂtür. Yap›lan bu köklü de¤iﬂiklikler
ve yeniliklerle Karagöz, XVII. yüzy›lda kesin biçimini alm›ﬂ ve “Karagöz” olarak an›lmaya baﬂlan-
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m›ﬂt›r. Daha sonraki yüzy›llarda büyük bir geliﬂme göstererek Türklerin
en sevilen, be¤enilen ve tutulan gösteri sanatlar›ndan biri olmuﬂtur. Çeﬂitli nedenlerle yap›lan ﬂenliklerde kukla, hokkabazl›k, de¤iﬂik dans gösterilerinin yan› s›ra Karagöz gösterileri
de yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Özellikle
kazan›lan savaﬂlar› kutlamak için yap›lan ﬂenliklerde, ﬂehzadelerin ve
zengin çocuklar›n›n sünnet dü¤ünlerinde Karagöz gösterileri yap›ld›¤› yabanc› seyyahlar›n seyahatnamelerinde, an› kitaplar›nda, surnamelerde
anlat›lmaktad›r. Halk›n en büyük e¤lence türü olan Karagöz yaln›z ‹stanbul’da oynat›lmakla kalmam›ﬂ Osmanl› ‹mparatorlu¤u s›n›rlar› içinde
olan eyaletlerde ve baz› ﬂehirlerde
oynat›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Yunanistan, Romanya, Makedonya, Tunus,
Suriye’deki birçok ﬂehirde XVIII. yüzy›ldan itibaren baﬂlayan Karagöz gösterileri, bu ülkelerin ayr› devlet olmalar›ndan sonra da oynat›lmaya devam
edilmiﬂ ve küçük de¤iﬂikliklerle günümüze kadar sürdürülmüﬂtür.
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Karagöz sanatç›lar›n› gösterilerinde dönemin siyasi olaylar›n›, yolsuzluklar›, devlet iﬂlerindeki aksamalar›, halk›n s›k›nt›lar›n› perdeye getirerek iﬂlemiﬂler, günlük olaylar hakk›nda halk› bilgilendirerek iletiﬂim
görevini yapm›ﬂlard›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun zay›flad›¤›, idarede aksamalar›n artt›¤› gerileme döneminde
Karagöz sanatç›lar›n›n yöneticilerle ilgili eleﬂtirilerinin artmas› yöneticileri
rahats›z etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bunun
üzerine Abdülaziz taraf›ndan Karagöz
oyunlar›ndaki siyasal taﬂlamalara yasak getirilerek sansür uygulanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde Karagöz oyunu kahvelerde veya halk›n topland›¤› kapal› yerler ile
geceleri park ve bahçe gibi aç›k alanlarda bir köﬂeye dört taraf›ndan iplerle gerdirilen, arkas›ndan meﬂale ya da
mum ›ﬂ›¤› yak›lan, “Kari Kadim” ad›
verilen veya özel olarak yap›lan perdelerle oynat›l›rd›. Daha sonralar›
ayakl› Karagöz perdeleri yapt›r›ld›.
Ahﬂap veya metal çubuklardan yap›lan çerçeveye beyaz patiska gerilerek
yap›lan perdelerin ebatlar› önceleri
2x2.5 m. iken sonralar› 1.10 x 0.80 m.
günümüzde de de¤iﬂik ebatlarda yap›lmaktad›r.
Karagöz; deve, manda veya s›¤›r derisinden yap›lan ve tasvir (figür)
ad› verilen insan, hayvan ve eﬂya,
a¤aç, ev gibi ﬂekillerle oynat›l›r. Parmak kal›nl›¤›nda ve 60 - 70 santimetre uzunlu¤undaki çubuklar›n ucuna
tak›lan tasvirler perdeye dik olarak
tutulup arkas›ndan ›ﬂ›k verilerek hareket ettirilir. Seyirciler gösteriyi karﬂ›dan izlerler. Yani tasvirlerin, ›ﬂ›¤›n
yans›tmas›ndan oluﬂan gölgelerini izlerler. Tasvirlerin boyu 30 - 50 santimetre aras›nda de¤iﬂir. Tasvirlerin deve, manda veya s›¤›r derisinden yap›lmas›n›n nedeni; ﬂeffaf olmas› dolay›s›yla renkleri perdeye canl› olarak
yans›tmas›, dayan›kl› olmas›, sürekli
›ﬂ›k karﬂ›s›nda oldu¤u için ›s› nedeniyle e¤ilip bükülmemesidir.
Karagöz oyunu giriﬂ, söyleﬂme
(muhavere), oyun ve bitiﬂ olmak üzere dört bölümden oluﬂur. Giriﬂ bölümünde Hacivat, Karagöz’ü ça¤›r›r,
Karagöz çeﬂitli bahanelerle gelmek
istemez, Hacivat ›srar eder, Karagöz
sinirlenir ve kavga ederler. Muhavere
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Karagöz’deki baﬂl›ca tipler ve
özellikleri ﬂöyledir:
Karagöz: Okumam›ﬂt›r, cahildir
ama cesur ve gözü pektir, çabuk öfkelenir. Oldu¤u gibi görünen, tepkilerini
çabuk aç›¤a vuran, özü sözü bir olan
halk adam›d›r.

Çelebi: Kibar aile çocu¤udur. ‹stanbul a¤z› ile konuﬂur. Babadan kalma mirasla geçimini sa¤lar. ‹yi giyinmesini, güzel konuﬂmas›n›, ﬂiir okumas›n› sever.
Tiryaki: Uyuﬂturucu düﬂkünlü¤ünün yan› s›ra tütün, nargile, kahve
gibi keyif verici ﬂeylere zaaf› vard›r,
belli bir u¤raﬂ› yoktur, boﬂ gezer.
Beberuhi: K›sac›k boyu vard›r.
Çabuk çabuk konuﬂur, iﬂi gürültüye,
yaygaraya getirip a¤lar, sövüp sayar,
laf getirip götürür.
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Karagöz oyunu komedi oldu¤u
için oyundaki kiﬂiler de tip özelli¤ini
taﬂ›maktad›rlar. Oyunlarda sosyal ve
ekonomik yönden farkl› toplumsal kesimlerden gelen, birbirlerinden çok
farkl› davran›ﬂlarda bulunan tiplere
yer verilmiﬂtir. Bu kiﬂiler temsil ettikleri grubun en tipik özellikleri ve davran›ﬂ biçimleriyle ifade edilmiﬂlerdir. Bu
nedenle Karagöz oyunundaki kiﬂileri
kolayca tan›yabiliriz. Kiﬂileri tan›t›c›
iﬂaretler aras›nda her kiﬂiye özgü, müzikler ve danslar vard›r. Kiﬂilerin, perdeye ç›karken çal›nan ezgiden, söylenen türküden, yapt›klar› danstan, okuduklar› ﬂiirden kim olduklar›n› bilebiliriz. Bunlar genellikle o kiﬂinin geldi¤i yörenin müzik ve danslar›d›r. Karadenizli gelirken kemençe çal›n›r, Karadeniz yöresi türküsü söylenir, horon
oynan›r. Kayserili kaﬂ›k oyunu oynayarak veya türkü söyleyerek perdeye
gelir.

Hacivat: Okumuﬂ, çelebi bir görünüﬂü vard›r. Düzen ve güçten yanad›r. Herkesin huyuna suyuna göre konuﬂur, içten pazarl›kl›d›r.

Kayserili: Ço¤u kez kolunda yumurta sepeti bulunur, past›rmac› ya da
bakkald›r.
Kastamonulu: Dili ve tav›rlar›
kabad›r. Ço¤u zaman elinde baltas›
vard›r, odun k›rar.
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bölümünde Hacivat’la Karagöz karﬂ›l›kl› konuﬂurlar, hikâye anlat›rlar, söz
oyunlar› yaparlar. Hacivat Karagöz’e iﬂ
bulur. Oyun bölümünde di¤er tipler
s›ra ile perdeye gelirler, Karagöz’le bu
kiﬂilerin karﬂ›laﬂmalar›, kavgalar› gösterilir. As›l konu iﬂlenir. Bitiﬂ bölümünde Karagöz ve Hacivat perdeye
gelir, seyircilerden özür dilerler, çengi
oynat›rlar ve bir sonraki program› bildirerek ç›karlar.

e¤itim

Karadenizli - Laz: Elinde kemençesi olur. Çabuk çabuk ve çok konuﬂur.
Acem: ‹ran’dan ya da Azerbaycan’dan gelir. Genellikle tüccar, tefeci
ya da antikac›d›r.
Arap: K›na, kahve, f›st›k sat›c›l›¤› veya devecilik yapar, halay›k veya
uﬂak olur.
Arnavut: Cahildir, bahç›vanl›k,
ci¤ercilik, koruculuk yapar. Çabuk sinirlenir.
Rumelili (Muhacir): U¤raﬂ›s›
pehlivanl›k ve arabac›l›kt›r. Trakya ﬂivesiyle konuﬂur.
Yahudi: Pazarl›kç›d›r. Eskicilik,

ocak 2008

21

Bilim ve Aklın
Aydınlığında

e¤itim
sarrafl›k, tefecilik yapar. Korkakt›r, çok konuﬂur.
Frenk - Rum: Ço¤u kez doktor, meyhaneci,
tacirdir. Konuﬂmas›na Rumca sözler katar.
Ermeni: Müzik ﬂiir gibi güzel sanatlardan
hoﬂlan›r, kuyumculuk veya la¤›mc›l›k yapar.
Tuzsuz: Ad›, Tuzsuz Deli Bekir’dir. Kabaday›d›r, her an herkesle dövüﬂmeye haz›rd›r.

Karagöz ve E¤itim

Zenneler: Karagöz oyunlar›nda zenneler
oyunun konusuna göre de¤iﬂirler. Cazular oyununda cazu ve k›z› olarak, Sal›ncakç› da sallanmak isteyen kad›nlar olarak, Karagöz’ün Bekçili¤i’nde erkeklerle gönül e¤lendiren kad›nlar olarak, Ferhat ile ﬁirin oyununda ﬁirin ve annesi olarak görünürler. Genelde az konuﬂurlar. Bazen de
Karagöz’ün kar›s› gibi perdede görünmezler, sesleri duyulur.
Çengi: Karagöz oyunun sonunda ç›k›p oynar. Ad› genellikle “Çengi K›z” veya “Afet”tir.

DOSYA

Karagöz oyununun baﬂta gelen özelli¤i komedya oluﬂudur. Hangi konuyu iﬂlerse iﬂlesin hep
komik ö¤eler ön plandad›r. En ac›kl› konular Karagöz’de komedya ﬂekline bürünür. Karagöz
oyunlar› konular›n› halk masallar›ndan (Ferhat ile
ﬁirin, Leyla ile Mecnun), tarihî gerçeklerden (Kanl› Nigâr, Hamam), günlük yaﬂamdan (Sal›ncak,
Ka¤›thane Sefas›, Yaz›c›, Bakkall›k, Aﬂç›l›k vb.),
gerçeküstü ve mant›k d›ﬂ› olaylardan (Cazular,
Kanl› Kavak, Cincilik) alm›ﬂt›r. Günlük yaﬂamla ilgili Karagöz oyunlar› genelde birbirlerini tan›yan,
bir mahallede oturan kiﬂiler aras›nda geçen olaylar› anlat›r. Bu olaylar ‹stanbul’un bir mahallesindeymiﬂ gibi görünse de asl›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun genelini yans›tmaktad›r. Olay›n geçti¤i mahalle Osmanl› ülkesinin bir aynas› durumundad›r. Karagöz oyununda dil, gülmenin bir kayna¤› olarak kullan›l›r. Ters anlamlar, ﬂive taklitleri,
diksiyon bozukluklar›, söz oyunlar›, gülmeyi yaratan unsurlar olarak s›kça kullan›l›r. Tipler aras›nda sözle iletiﬂim kurmak çok zordur. Birbirinin
konuﬂmalar›n› ço¤u kez anlayamazlar, bu nedenle ç›kan anlaﬂmazl›klar kavgaya dönüﬂür.
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Karagöz oyunlar›nda folklor ürünlerinden
alabildi¤ine yararlan›l›r. Bir Karagöz oyununda,
halk müzi¤i-yöre müzikleri, el sanatlar›, halk edebiyat›, âﬂ›k edebiyat›, divan ﬂiiri, mani, f›kra, masal, hikâye, atasözü, deyimler ve halk oyunlar› geniﬂ yer al›r.
Karagöz oyunu seyircisinin yaﬂ›na, cinsiyetine, e¤itim düzeyine ve toplumsal yap›s›na, oynand›¤› çevrenin özelli¤ine göre sanatç› taraf›ndan de¤iﬂtirilebilir. ‹yi bir sanatç› ayn› oyunu çocuklara oynat›rken baﬂka, yetiﬂkinlere oynat›rken
baﬂka cümleler kullan›r, de¤iﬂik ﬂark›lar söyler,
esprilerini seyircilerin seviyelerine uygun olarak
yapar.
Karagöz oyunlar›n›n e¤lendiricili¤inin yan›nda e¤iticili¤i de ön plandad›r. Haks›zl›klar,
yanl›ﬂ davran›ﬂlar, toplumun örf ve âdetlerine uymayan davran›ﬂlar›n yanl›ﬂl›¤› oyunun içinde veya
sonunda mutlaka vurgulan›r.

Günümüzdeki Sorunlar ı
Karagöz 1850’lerden itibaren önemini yavaﬂ
yavaﬂ yitirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bat› tiyatrosunun ülkemize gelmesi, bunun karﬂ›s›nda Karagöz’ün
kendini yenileyemeyiﬂi, gittikçe siyasal ve sosyal
eleﬂtirilerden uzaklaﬂmas› ona olan ilgiyi azaltmaya baﬂlam›ﬂt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son
dönemleri ve Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›ndaki sürekli
savaﬂ ortam› di¤er sanatlar› oldu¤u gibi Karagöz’ü
de olumsuz yönde etkilemiﬂtir. Kurtuluﬂ Savaﬂ›
kazan›l›p Cumhuriyet kurulduktan sonra özellikle
1932 y›l›nda Halkevlerinin aç›lmas›yla Karagöz
sanatç›lar› oyunlar›n› sergilemeleri için destek
görmüﬂlerdir. Ancak sonraki y›llarda sinema sanat›n›n geliﬂmesi, radyo, televizyon yay›nlar›n›n baﬂlamas›, dram tiyatrolar›, opera ve bale sanatlar›n›n
yayg›nlaﬂmas› bir zamanlar tek e¤lence kayna¤›
olan Karagöz’ü geri plana itmiﬂtir. O günden bu
yana Karagöz’ün yaﬂat›l›p yaﬂat›lamayaca¤› konusu tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂ, nas›l yaﬂat›laca¤› konusunda fikirler ortaya at›lm›ﬂt›r. Bir yandan da Ha-
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Karagöz tiyatrosunun en önemli bir baﬂka
sorunu yetenekli ve e¤itimli sanatç›lar›n yetiﬂemi-
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Karagöz’ün günümüzdeki sorunlar› tabii ki
bunlarla bitmiyor. Di¤erlerini ayr›nt›lar›yla anlatmak bu yaz›n›n s›n›rlar›n› aﬂaca¤› için k›saca özetlemek istiyorum.
Karagöz sanatç›lar› bugün de klasik
Karagöz oyunlar›n› oynat›yorlar.
Oyun metninde
k›sa de¤iﬂiklikler
yaparak günümüze uyarlamaya çal›ﬂ›yorlar.
Oysa
klasik oyunlar›n
yerine günümüzün sorunlar›n› iﬂleyen, bugünün
insanın›n özelliklerini yans›tan tiplerin yer ald›¤› oyunlar sergilenmeli. Oyun yazarlar› yetiﬂkinlere ve çocuklara yönelik yeni Karagöz oyun metinleri yazmal› ve Karagöz sanatç›lar›
bu oyunlar› sergilemelidir.

Karagöz ve E¤itim

Bugün, Karagöz tiyatromuzun ülkemizde
yeterince ilgi ve destek görmedi¤i bir gerçek. Geleneksel kültür de¤erlerimizden olan Karagöz’e
öncelikle Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Millî E¤itim
Bakanl›¤›, TRT, YÖK gibi kurum ve kuruluﬂlar›n
sahip ç›kmas› gerekiyor. Karagöz sanat›n›n araﬂt›r›lmas›, yaﬂat›lmas›, tan›t›lmas› ve geliﬂtirilmesi ancak bu kurumlar›n iﬂbirli¤i içerisinde yapacaklar›
çal›ﬂmalarla gerçekleﬂtirilecektir. Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›
yurt içi ve yurt d›ﬂ›
tan›t›m için çeﬂitli
dillerde
yay›nlar
yapmal›, festivaller
organize
etmeli,
yurt d›ﬂ›nda yap›lan
festivallere ve toplant›lara sanatç›lar›
ve ilgilileri göndermeli, konuyla ilgili
kuruluﬂlar›n sunduklar› projelere
destek olmal›, 1990
y›l›nda kurdu¤u ve kadrolar›n› alamad›¤ı için faaliyete geçiremedi¤i Devlet Geleneksel Türk Tiyatrosu Toplulu¤unu faaliyete geçirmelidir. Millî
E¤itim Bakanl›¤› da yine yay›nlar yaparak, okullarda verilmeye baﬂlanan drama derslerinde Karagöz’e yer vererek, ö¤rencilerin tiyatro etkinlikleri
içerisinde Karagöz ve Geleneksel Türk Tiyatrosunun di¤er dallar›na da yönelmelerini sa¤layacak
düzenlemeler yaparak yaﬂatma ve tan›t›m çal›ﬂmalar›na katk›da bulunmal›d›r.

yor olmas›d›r. Günümüzde Karagöz sanatç›lar› eskiden oldu¤u gibi usta- ç›rak e¤itimiyle yetiﬂiyor.
Sanatç›lar›n art›k üniversitelerde e¤itilerek yetiﬂtirilmesi gerekiyor. Amerika, Rusya, Fransa, Polonya, Bulgaristan, Kazakistan gibi pek çok ülkede
sanatç›lar üniversitelerde aç›lan kukla ve gölge tiyatrolar› bölümlerinde yetiﬂiyorlar. Ülkemizde de
en k›sa sürede üniversitelerimizde kukla ve gölge
tiyatrosu sanatç›s› yetiﬂtirilen bölüm aç›lmal›d›r.
Bu anlamda YÖK’e büyük görev ve sorumluluk
düﬂmektedir.

DOSYA

yalî Küçük Ali gibi Karagöz sanatç›lar› baﬂar›l›
oyunlar sergileyerek, radyoda Karagöz oyunlar›
seslendirerek Karagöz’ü yaﬂatmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Günümüz sanatç›lar› ve konuyla ilgili kurum, kuruluﬂ ve kiﬂiler de yaﬂatmaya çal›ﬂ›yorlarsa da pek
çok sorun hâlâ sürmektedir.

e¤itim

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan özel
tiyatrolara yap›lan yard›mlardan Karagöz tiyatrolar›na verilen pay art›r›lmal›, gösteri yapabilmeleri için salonlar ücretsiz verilmeli. Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› okullar›n salonlar›nda özellikle
Milletleraras› Kukla ve Gölge Oyunu Birli¤i (UNIMA) Türkiye Millî Merkezi üyesi sanatç›lar›n gösteri yapmalar› sa¤lanmal›d›r.
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e¤itim
Bunlar›n d›ﬂ›nda, bas›n yay›n kuruluﬂlar›m›z›n ilgisizli¤i, belediyelerimizin veya baz› kuruluﬂlar›n Ramazan ay›nda düzenledikleri programlarda rastgele kiﬂilere Karagöz gösterileri yapt›rmalar›, yine büyük iﬂ merkezlerinin Ramazan e¤lenceleri ad› alt›nda düzenledikleri programlarda ehliyetsiz kiﬂilere az ücret ödeyerek basit ve seviyesiz
gösteriler yapt›rmalar› ne yaz›k ki bu sanat›n kötü
tan›t›lmas›na ve yok olup gitmesine yard›mc› olmaktad›r.

Karagöz’ün E¤itimdeki Yeri

DOSYA

Karagöz ve E¤itim

Gölge oyununun tarihini anlat›rken do¤uﬂunun, destanlar›n, dinsel ö¤retilerin halka anlat›lmas›ndan kaynakland›¤›n›, gölge sanatç›lar›n›n
bu görevi yerine getirdikleri için kutsal say›ld›klar›ndan söz etmiﬂtim. Bu gösteriyor ki gölge oyununun temelinde e¤iticilik var. Gölge oyunu sanatç›s› halk› e¤lendirdi¤i gibi e¤itiyor da. ‹lk ve
Orta Ça¤larda daha çok dinî bilgilerin ö¤retilmesinde kullan›lan gölge oyunu sonraki y›llarda toplumu ilgilendiren de¤iﬂik konular› iﬂleyerek halk›
bilgilendirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde Karagöz, imparatorluk içerisindeki
olaylar› perdede oyunlaﬂt›rarak halk› olaylardan
haberdâr etmiﬂ, bilgilendirmiﬂtir. Kazan›lan zaferleri, halk ad›na yap›lan güzel ﬂeyleri perdede gösterdi¤i gibi kötü olaylar›, yolsuzluklar›, h›rs›zl›klar›, ahlak d›ﬂ› davran›ﬂlar› ve bunlar› yapanlar› yine
perdede dile getirerek halka göstermiﬂtir.
Günümüzde Karagöz sanatç›lar› Karagöz’ün e¤iticilik yönünü sürdürmektedirler.
Oyunlarda genellikle do¤ruluk, dürüstlük, çal›ﬂkanl›k, büyüklere sayg›, küçüklere sevgi, sorunlar› karﬂ›l›kl› konuﬂarak çözme, yalan söylememe,
sözünde durma, çal›ﬂkan olma, do¤ay› sevme,
çevreyi temiz tutma, a¤açlar› koruma gibi daha
pek çok konular› gündeme getirerek iﬂlemektedirler. Konular çeﬂitli örneklerle anlat›lmakta ve
seyirciler e¤itilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
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Genelde verilen bu e¤itimin d›ﬂ›nda okullarda verilen e¤itimlerde de Karagöz ve gölge
oyunundan yaralan›labilir. Son y›llarda e¤itim kurumlar›m›z bu durumu görerek üniversitelerin
kreﬂ ve anaokulu ö¤retmeni yetiﬂtiren bölümlerinde kukla yap›m› konusu ders olarak verilmeye
baﬂland›. Ancak konuyu bilen ö¤retim eleman›
eksikli¤i olmas› nedeniyle derslerin tam olarak
amac›na ulaﬂt›¤›n› söyleyemeyiz. Bu konuda hem
üniversitelerimizin ilgili bölümlerine hem de anaokulu ve ilkö¤retim okullar›ndaki konuyla ilgili
ö¤retmenlerin bilgilendirilmeleri için Millî E¤itim
Bakanl›¤›na, bu kültürü ayakta tutmaya çal›ﬂan
kurum ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yap›lmas› gerekmektedir.
Kreﬂlerde, anaokullar›nda ve ilkö¤retim
okullar›n›n ilk s›n›flar›nda çocuklara gölge ve Karagöz tiyatrosuyla ilgili uygulamalar yapt›r›labilir.
‹lk önce perde gerisinde çocuklar›n kendi gölgelerini hareket ettirmeleriyle baﬂlayan çal›ﬂmalar
renkli kâ¤›tlardan basit eﬂya ve hayvan ﬂekilleri
kestirip onlar› oynatt›rarak sürdürülür. Bu çal›ﬂmalar, çocuklar›n el ve bilek kaslar›n› geliﬂtirmelerine, bir eﬂyan›n veya hayvan›n ﬂeklini tasavvur
edip kesme yeteneklerinin geliﬂmesine, toplum
karﬂ›s›nda rahat hareket edip konuﬂmas›na, kendi
kendine diyaloglar üretmesine, hayal gücünü geliﬂtirmesine, tiyatro yapma ve izleme al›ﬂkanl›¤›
kazanmas›na katk› sa¤lar. Bu e¤itimi alan çocuk
yarat›c› yönü geliﬂmiﬂ, kendine güvenli, sosyal ve
giriﬂken bir birey olarak topluma kat›l›r.
Bu yaz›da, Karagöz’ün tarihini, günümüzdeki sorunlar›n› ve e¤itimdeki yerini k›sa ve öz
olarak anlatmaya çal›ﬂt›m. Özellikle günümüzdeki sorunlar› ve e¤itimdeki yeri konusunda söylenecek pek çok ﬂey var. Bunlar›n hepsini bu yaz›da anlatmak mümkün de¤il. Önemli olan Karagöz’ün, Türklerin yüzy›llard›r süregelen gölge tiyatrosu oldu¤unu bilmek ve onu yaﬂatmak için
çaba göstermektir.
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