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Teşekkür

Yldiz ve Akrobatlarin Hikayelei: Türkiye ile Avrupa arasinda 
Tiyatro Formlari projeleri içinde bulunduğumuz dönemin 
üç temel ihtiyacını bir araya getiriyor: Tiyatroculari yeni ve 
bilinmeyen teknikler hakkinda eğitiypr, sanatsal üretim ile 
sonuçlaniyor, araştırma bulgularını değerli bir biçimde sunuyor 
ve farklı kültürlerden gelen bireylerin arkadaşlığının temelını 
oluşturuyor. Böyle bir insani, eğitici ve sanatsal yaklaşımı zengin 
bir kültür ve barışçıl bir hayata doğru önemli bir adım olarak 
görüyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’ne, Astragàli/
İtalyan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Merkezi’ne, Türk 
ITI Merkezi’ne, Salento Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi’ne 
ve katılımlarıyla bunu ITI tarihindeki en dikkat çekici proje 
haline getiren tüm sanatçılar, araştirmacılar, organizatörler ve 
katılımcılara teşekkürlerimi sunutorum.

Tobias Biancone 
Uluslarası Tiyatro Enstitüsü (ITI)
Direktör
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Önsöz

 Uluslararası Tiyatro Enstitütüsü (ITI), 60 yılı aşkın bir süredir 
gösteri sanatları alanında uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını 
destekliyor, sanat eğitimini ilerleterek insanlar arasında karşılıklı 
anlaşmanın yolunu açıyor. Ancak bu yayını mümkün kılan proje 
ve benzer başka projeler olmasa, ITI’nin bu onurlu amacı soyut 
bir kavramdan ibaret olurdu.
 Astragali Tiyatrosu ve İtalyan ITI’nin yaşayan tiyatroya ilişkin 
sınırsız tutkularını paylaşma isteği, Akdeniz bölgesinin ortak 
kültür mirasına ilişkin kapsamlı bir araştırma deneyimi, diğer 
yandan Türk ITI’nin kendi teatral geleneklerinin hem altını çizen 
hem de onları sorgulayan bu projeye olan değişmeyen bağlılığı, 
Yıldızlar ve Akrobatların Hikayeleri: Türkiye ile Avrupa Arasında 
Tiyatro Formları projesini ITI’nin misyon ve amaçlarının çok 
güzel bir örneği yapmaktadır. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 
çok sayıda farklı arkaplana ve ülkeye mensup tiyatro sanatçısı 
ve araştırmacıyı bir araya getiren proje kapsamında, Türkiye’nin 
tarihi ve mevcut tiyatro formları üzerine araştırmalar çok yönlü 
bir uluslararası tiyatro yaz okulu ile bir araya getirildi. Hem açık 
derslerin verildiği hem de uzmanlar için ayrı dersler sunulan yaz 
okulunda Türk ve Avrupalı ustalar uygulamalı dersler verdi. Yaz 
okulu son derece önemli bir tarihi mekan olan Topkapı Sarayı’nın 
Arkeoloji Müzesi’nde yapılan bir ortak final gösterisi ile sona erdi. 
Proje kapsamında, uluslararası akademisyenleri bir araya getiren 
bir seminer de düzenlendi. Asıl amaç, tiyatroya disiplinlerarası 
bir yaklaşımla bakıp, oyuncuların eğitimini geliştirmek, Türk 
tiyatrosuyla ilgili yaygın yanlış algılara ışık tutmak ve Türkiye 
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ile Avrupa ülkelerinde gösteri sanatlarıyla meşgul profesyoneller 
arasında bir ağ kurmak suretiyle sanatsal mükemmeliyeti 
desteklemekti. Son kertede, Yıldızların ve Akrobatların 
Hikayeleri uluslararası diyaloğu geliştirmek, Avrupa ve Akdeniz 
bölgesindeki ortak köklerimize daha yakından bakmak ve mevcut 
sosyo-politik kayılarımıza ilişkin cevaplar üretebilmek için bir 
fırsattı.
 Bu mütevazi araştırma derlemesi, Avrupa ile Asya’nın 
kavşağında bulunan, üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış ve 
şimdi de Avrupa Birliği’nin eşiğinde duran bu ülkenin tiyatro 
manzarasından bir kesit sunmaktadır. Bugün de, tarih boyunca 
olduğu gibi ilgi çekici ve çelişkili olmaya devam eden bu ülkede, 
söz konusu karmaşıklık ister istemez tiyatronun mevcut durumuna 
ve bu konudaki tartışmalara yansımaktadır. 2012 yazında 
İstanbul’da tiyatro ve tiyatrocuların durumu, ya da (araştırmacı 
Roberta Quarta’nın da analiz ettiği) Karagöz’ün toplumdaki 
konumu ve algısı ile ilgili bu tartışmalara birinci elden tanıklık 
ettik. 
 Yaz okulu sırasında gerçekleştirilen tiyatro eğitimi de projenin 
ayrılmaz ve hatta temel parçasıydı. Bir ay süren eğitimler boyunca,  
Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tiyatrocular tema, 
temel süreç, Astragali’nin yaptığı işlerde kilit önem taşıyan derin 
sosyolojik, sanatsal ve içeriden araştırma, böylece yanlış algıları 
düzeltme ve son kertede tiyatro gelenekleri ve gösteri sanatını 
sorgulama gibi unsurları pratikte masaya yatırdılar.  
 Disiplinlerarası yaklaşım Fabio Tolledi ve son derece yetenekli 
ekibinin yaklaşımının temelinde yer alıyor. Sosyoloji, nöroloji, 
“Doğu” felsefeleri, Şamanizm, farklı tiyatro formları, şiir ve müzik 
gibi farklı disiplinlerden sanatçı ve konuşmacıları bir araya getiren 
usta sınıfı, katılımcıların başka yerlerden gelen meslektaşlarıyla 
tanışmasını, Türk tiyatrosu ve Avrupalı eğilimleri öğrenmesini ve 
aynı zamanda günümüz Batı toplumları ile Türkiye’nin yaşadığı 
çelişkileri özgürlük/demokrasi ve güvenlik/kontrol/sansür 
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arasındaki ince denge gibi derinlemesine düşünmesini sağladı. 
 Ancak her şeyin ötesinde, usta sınıfının katılımcıları ve 
eğitimcileri için ortak amaç yaşam hikayelerini paylaşmak, 
birbirlerinden öğrenmek, tiyatrocular olarak eğitimlerini 
ilerletmek, insan olarak gelişmek, önyargılarını sorgulamak ve 
toplumsal değişimin aktörleri olarak kendilerini güçlendirmekti. 
Toplumsal değişimin aktörü olmak, farkında ve uyanık olmayı, 
siyaset, kültürel olgular, farklı sanat formları ve toplumsal 
değişiklikler gibi çevredeki gerçekliklere derinden bağlı olmayı 
gerektiriyor. Bütün bu özelliklerin, kendisine sanatçı diyen tüm 
bireylerde bulunması gerektiği açık. Ancak bir yandan da ne kadar 
az tiyatro eserinin bugün bizlere yakın geldiğini düşünmek üzücü 
– ki bu eserlerin ne kadarının kalıcı olacağından bahsetmiyorum 
bile. 
 Elinizdeki eser, Türk Tiyatrosu ve Avrupa’daki algısı üzerine 
çok sayıda akademik makale, deneme ve kişisel tanıklıkları bir 
araya getirme çabasıdır. Eser, İtalya’daki Salento Üniversitesi’nde 
yer alan  Fondo d’Amico koleksiyonuna da katkıda bulunmayı ve 
dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye tiyatrosu üzerine çalışan 
araştırmacılara yardımcı olmayı hedeflemektedir.
 Son olarak, projeye katılarak yaz okulunu ve bu yayını mümkün 
kılan tüm ortak ve katılımcılara çok teşekkür ederim. 

Petya Hristova
Proje koordinatörü
Uluslararası Gelişim Direktörü
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TEŞEKKÜRLER
Araştırma - Salento Üniversitesi Fondo Silvio D’Amico.
Bu araştırma, tiyatro ve sahne sanatları üzerine çok sayıda önemli bibliyografik ve 
belgesel materyali barındıran kütüphanesi sayesinde Salento Üniversitesi – Fondo 
D’Amica’da yürütüldü. Neredeyse 7000 parçayı bulan, içerisinde çeşitli basılı yayınlar, 
monografiler, dergiler, dokümanlar, fotoğraflar ve diğer bir çok materyali barındıran 
ve 1971 yılında Salento Üniversitesi tarafından alınan bu koleksiyon, Silvio D’Amico 
tarafından kurulan Sahne Sanatları Ansiklopedisi Kütüphanesi’ne ait. 
Salento Üniversitesi – Tarih , Toplum ve Beşeri Bilimler Bölümü’ne ve Fondo 
D’Amico’nun gelişimindeki değerli katkıları ile direktör Prof. Vitantonio Gioia ve 
projenin bilim koordinatörü Prof. Mariano Longo’ya, böylesine önemli bir konuda 
araştırma yapma fırsatını tanıdıkları için şükranlarımı sunarım.
Araştırmalar sırasındaki değerli katılımı ve işbirliği ile projenin mümkün olan en iyi 
şekilde gerçekleşmesini sağlayan Fondo D’Amico direktörü, Salento Üniversitesi’nden 
Donatella Grasso’ya özel teşekkürlerimi sunmak isterim.
Ayrıca, Türk ve İtalyan Tiyatrosu arasındaki bağı konu alan iki önemli yayına verdikleri 
destek için Ankara İtalyan Kültür Enstitüsü’ne; Türk Gölge Tiyatrosu hakkında 
çok sayıda kıymetli materyali sağladığı için Gölge Tiyatrosu ustalarından Franco 
Ferramosca’ya; Almanca’dan İtalyanca’ya yaptığı çevirileri hasebiyle oyuncu ve 
araştırmacı Camille Thomas’a çok teşekkür ederim.



Türk Gölge Oyunları
Karagöz – Komedi ve Göçmenlik 
 Roberta Quarta

 Karagöz’ü ararken: Türk gölge oyunlarının teorisi, 
doğumu ve efsanesi 

 Karagöz’e ilişkin çok sayıda efsane ve “doğumuna” ilişkin 
çok sayıda teori bulunmakta. Tüm bu teori ve efsaneler, Yakın 
ve Uzak Doğu arasında, Mısır ve tüm Mağrib’e, Balkanlar ve 
İspanya üzerinden Avrupa’ya ulaşan kesişen yolları takip eden 
bu göçmen karakterin etkileyiciliğini artırıyor. Yollar, patikalar, 
rotalar, Latcho Drom, İpek Yolu... Karagöz’ün gölgesini herhangi 
bir yere sabitleyebilecek kesin bir kanıt yerine, sürekli içiçe geçen 
göç yolları var. Türkler de Orta Asya’dan Anadolu’ya ve daha da 
ötesine giden yolda seyahat eden göçmen bir halktı. Uzmanların 
çoğu gölge oyununun Uzak Doğu’da, özellikle de Cava Adası, 
Hindistan ve Çin gibi geniş ve farklı coğrafyalarda ortaya 
çıktığı konusunda hemfikir. Ancak Yakın Doğu’ya nasıl ulaştığı 
konusunda tartışmalar devam ediyor. 

 Alman akademisyen Richard Pischel’in1 sunduğu ve Georg 
Jacob tarafından geliştirilen temel teoriye göre, Hindistan’ın 
kuzeybatısında yaşayan çingeneler bin yıl önce Hindistan’ın 
gölge oyunlarının ihracı ve yayılmasında önemli bir rol oynadı. 

1 Richard Pischel ve Georg Jacob’un teorileri Metin And’ın çok sayıda 
çalışmasında alıntılanır. Bunlar arasında Karagöz: Théȃtre d’ombres turc de 
(Dost Yayınları, Ankara, 1977, s. 26) vardır. Bu akademisyenlerin en önemli 
iki eseri için bkz.: R. PISCHEL, Die heimat des Puppenspiel, Halle, 1900 ve 
G. JACOB,Geschichte des Schattentheaters, Hannover, 1925 (birinci baskısı 
Berlin, 1907). 
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Bu göçmen nüfus, uzun seyahatleri sırasında, Orta Asya’yı boylu 
boyunca geçerek Avrupa’ya ulaştılar. 
 Pischel’in teorisinden destek alan Amerikalı akademisyen ve 
kuklacı Helen Haiman Joseph’in2 gözlemleri de bu tartışmaya 
ilginç bir katkıda bulunabilir. Helen Joseph, Hindistan’daki 
tiyatro oyunlarının göçmen tiyatrocuların geleneklerine göre 
sözlü olarak öğretildiğini, dolayısıyla bu oyunların çoğunun 
kaybedildiğini gözlemler. Ancak Hint sanatının hâlâ hayatta olan 
çok eski bir sembolü bulunmakta: sakar ve kambur, dişlek soytarı 
Vidushaka. 
 Pischel bu figürün göç eden çingenelerle seyahat edip Karagöz’e 
dönüşmüş olabileceğini (ve aynı zamanda Fars toprakları, 
Arabistan ve Mısır’a da yayıldığını), daha sonra da Avrupa ve 
Balkanlar’a göçmüş olabileceğini (ve Hanswurst e Kasperle’in 
atası olduğunu) söyler. 
 Türk uzman Metin And da Karagöz’ün çingene kökenleriyle 
ilgili bu teoriye3 değinir ve Türk gölge oyununun ana karakteri 
Karagöz’ün aslında çingene olduğunun altını çizer. Hem yaygın 
efsaneler hem de tarihi kaynaklarda Karagöz, Türkiye’deki 
çingene toplumunun karakteristik mesleklerinden olan nalbant ya 
da seyyar satıcı olarak betimlenmektedir. Metin And’ın sunduğu 
tanım da çingene kıyafetleri içerisinde alet-edevat satan bir figüre 
aittir. 

 17. yüzyıl Osmanlı seyyahı ve aralarında meşhur 
Seyahatname’nin de olduğu kitapların yazarı Evliya Çelebi de 
Karagöz’ün çingene olduğunu onaylar. Evliya Çelebi, Karagöz’ü 
yumuşak konuşan ve kurnaz bir üçkâğıtçı, Edirne yakınlarında 
yaşayan bir oyuncu, yılda bir defa Sultan Alaeddin tarafından 
2 HELEN H. JOSEPH, A book of marionettes, B.W. Huebsch, New York, 1920.
3 METİN AND, Karagöz: Théȃtre d’ombres turc, Dost Yayınları, Ankara, 1977, 
s. 27. Ayrıca bkz., aynı yazar: Drama at the crossroads-Turkish performing 
arts. Link past and present, East and West, The Isis Press, İstanbul, 1991, s. 
9-10.
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Konya’ya gönderilen ve burada Hacivat’a karşı komedi yarışlarına 
giren bir kurye olarak anlatır. 
 Ancak Metin And’a göre, gölge oyununun yalnızca Hindistan’ın 
güneydoğusunda ve Güneydoğu Asya ülkelerinde biliniyor olması 
Evliya Çelebi’nin teorisini şüpheye düşürmektedir. 

 Keith Rawlings’in gözlemi de gölge oyununun göçmen 
çingeneler tarafından yayıldığı teorisine destek verir niteliktedir.4 

Çingene topluluklarının göçünün başladığı Hindistan’ın 
kuzeydoğusundaki Racastan bölgesinin resimlerle hikâye 
anlatmada kullandığı en önemli yöntemlerden biri olan par ya da 
para, büyük bir bez parçasına yapılan ve bir araya geldiklerinde 
bir hikâye oluşturan resimlerdi. Hindistan’ın kuzeydoğusundaki 
bu bölgede gösterilerin büyük çoğunluğu akşam yapılır ve par’ın 
üzerinde resmedilen hikâyenin belli bölümlerini aydınlatmak için 
lamba kullanılırdı. Par’ı aydınlatmakta kullanılan lamba, gölge 
oyununun ortaya çıkmasındaki ana unsurla yakından ilişkilidir. 
Hint folkloru üzerine uzmanlaşan çok sayıda akademisyen, bu 
resimlerin Hint gölge oyunlarına şaşırtıcı derecede benzediğini 
not etmişlerdir. Bu benzerlik öyledir ki, bazı akademisyenler, 
gölge oyunlarındaki figürlerin par resimlerinden alındığını 
söylemektedir. 

 Bir diğer temel teori ise, Türk gölge oyunlarının kaynağının 
Mısır’a uzandığı üzerinedir ve hipotezini birden fazla unsura 
dayandırır. Bunlardan ilki, Türkiye’deki gölge oyunlarının 
kaydının 16. yüzyıla, Mısır’dakinin ise 12. yüzyıla uzanmasıdır. 
Mısır’da gölge oyununa ilk referans Memlûk Sultanı Selahaddin 
Eyyubi’nin 1171 yılında mütereddit vezir-i azamına bir gölge 
oyunu izletmiş olmasına ilişkindir.5 
4KEITH RAWLINGS, Observations on the historical developments 
of puppetry, 1999: http://pages.citenet.net/users/ctmw2400/index.html 
adresinden ulaşılabilir.
5 FAN PEN CHEN, Shadow theatres of the World, «Asian Folklore Studies», 
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 Irak kökenli ve 1311 yılında hayatını kaybeden Mısırlı 
doktor Muhammed İbn Daniyal6 tarafından kaleme alınan üçlü 
canovacci (dramatik hikâye) serisi gölge oyununa ilişkin mevcut 
tek yazılı kaynaktır. Cephaneliği gülmek olan bu oyun, “meşru” 
ile “gayrimeşru” arasındaki sınırları zorlar. İbn Daniyal’ın eseri 
Memlûk zamanına ait, İslam öncesi edebiyatın pagan ruhu ve 
geceleri düzenlenen eğlenceler ile Fars, Yunan ve Hint kökenli 
deyim ve hicivlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış gibi 
görünmektedir.
 Bu hipoteze göre, gölge oyunları da Mısır’a Arap tüccarların 
gelir getiren koloniler ve ticari aktiviteler geliştirdiği Cava 
Adası’ndan Mısır’a, buradan ise zaman içerisinde Türkiye’ye 
gelmiştir. 
 Bu çerçevede bir referansa dönemin görgü tanığı Muhammed 
ibn Ahmed İbn İyas’ın Tarih-i Mısr (Mısır Tarihi) adlı eserinde 
rastlanabilir. Mısır’ı 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarına katan I. Sultan Selim, son Memlûk sultanı II. 
Tumanbay’ı asılarak ölüme mahkûm etmişti. Nil kenarındaki 
sarayından rakibinin ölümünü sahneye koyan bir gölge oyunu 
izleyen I. Sultan Selim, gösteriyi o kadar beğenmişti ki, kuklacıyı 
altına boğdu ve oğlu (geleceğin Kanuni Sultan Sülayman’ı) 
da gölge oyunu gösterilerini izleyebilsin diye onu kendisiyle 
İstanbul’a gelmeye davet etti. Bunun yanı sıra, 16. yüzyıla ait 
çok sayıda Osmanlı belgesi de Türkiye’de Mısırlı sanatçıların 
olduğunu kaydetmektedir.
 Metin And7 da bu yapısal benzerliğin altını çizmektedir. Hem 
c. 62, 2003, s. 30.
6 İbn Daniyal’ın hayatı ve yazılarının kapsamlı bir incelemesi için bkz. 
FRANCESCA M. CORRAO, Il riso, il comico e la festa al Cairo nel XIII 
secolo- Il teatro delle ombre di Ibn Daniyal, Istituto per l’Oriente, Roma, 1996. 
Mısır kökenli diğer yazılı belgelerden bazıları şunlardır: li’b al-manarah (16. 
yüzyıl, İskenderiye feneri üzerine ) ve li’b at-timsah (timsah oyunu) R.E., 
Karagöz, Enciclopedia dello spettacolo içinde, Le Maschere, Roma, 1954-
1968, s. 881, (Fondo D’Amico-Università del Salento).
7 METİN AND, Drama at the crossroads-Turkish performing arts. Link past 
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Karagöz ve Ortaoyunu hem de Cava adasına ait, doğaçlama bir 
komedi türü olan Lurduk genellikle dört bölümden oluşmaktadır. 
Bu tiyatro formlarının her biri, gösteriden gösteriye değişen 
ve birbirlerinden bağımsız dört bölümden oluşmaktadır. Cava 
Adası’na özgü Ludruk oyunu ngremo adı verilen bir dans 
sahnesiyle başlar. Dans, Ortaoyunu’nun ilk gösterilerindeki 
Curcunabaz karakterlerini hatırlatan garip bir kostüm içerisindeki 
dansçı tarafından gerçekleştirilir. Dagelan adlı ikinci bölümde baş 
soytarı önce bir monolog okur, daha sonra ise ikinci soytarı ile 
diyaloğa girer. Bu bölüm, hem Karagöz hem de Ortaoyunu’nda 
mevcut olan mukaddime (giriş) ve muhavere (diyalog) kısımlarını 
andırır. Selingan adlı üçüncü bölüm bir skeçtir ve Ludruk’ta 
tjerita, Karagöz ve Ortaoyunu’nda ise fasıl diye bilinen ana 
sahneden önceki araya tekabül eder. Karagöz ve Ortaoyunu’nda 
seligan’ın denk geldiği bölüm ara muhaveresi’dir. 

 Yüzyıllar içerisinde, (Orta Asya’dan başlayan) çeşitli göç 
yolları ve birbirinden farklı toplumları topraklarına getiren sayısız 
fetihler dolayısıyla Anadolu kültürü çok sayıda otantik kültürün 
kesişimi olarak ortaya çıktı. 11. yüzyılda8 temelli Anadolu’ya 
yerleşmeleri ve buradaki nüfusa karışmalarından önce Ural-Altay 
kökenli Türklerin de Orta Asya’dan geldiğini de unutmamak 
gerekir. Bu çerçevede, Türk kavimlerinin kültürleri eski Çin ve 
Tibet kültürleriyle derin bağlantılar içeriyordu. Canlandırma ve 
şaman gösterilerinin Türk kültürü ve sahne sanatları geleneğinde 
temel bir rol oynaması da bu ilişkiler ve göç dinamiğinden 
kaynaklanmaktadır.9 
and present, East and West, The Isis Press, İstanbul, 1991, s.10-11.
8 Selçuklu İmparatorluğu’nun yükselişi ve Bizans İmparatorluğu’nun yaşadığı 
derin kriz Osmanlı’nın 1453 senesinde Konstantinopolis’i fethetmesini 
kesinleştirdi. 
9 Bu çerçevede bkz. METİN AND, Turchia, Enciclopedia dello spettacolo, 
içinde, Le Maschere, Roma, 1954-1968, s. 1167 (Fondo D’Amico-Università 
del Salento) ve METİN AND, Drama at the crossroads-Turkish performing 
arts. Link past and present, East and West, The Isis Press, İstanbul, 1991. 
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 Belki de yalnızca Türkçe’de “tiyatro, dans ve eğlence amaçlı 
oyun” için kullanılan oyun kelimesinin, aynı zamanda cin ve kötü 
ruhları kovalayan şamana ve dans, müzik, dramatik hareketler, 
pandomim ve ventrilogları da kapsayan ritüellere de verilen isim 
olduğunu hatırlatmak yeterli olacaktır. 

 Çok sayıda uyarlaması10 bulunan Türk gölge oyunu Karagöz’ün 
ortaya çıkışıyla ilgili en yaygın efsane de şaman kültürüyle 
yakından ilgilidir. Bu efsaneye göre, Osmanlı Beyliği’nin ilk 
başkenti olan Bursa’da (1326), Orhan Sultan’ın hükümdarlığı 
(1326-1359) sırasında bir cami inşa ediliyordu. 
 Karagöz ve Hacivat da demirci ve taş ustası olarak avlunun 
yapımı üzerinde çalıştılar. İkili, şaka ve nükteleriyle diğer çalışanları 
da eğlendiriyorlardı. Hatta tüm işçilerin ikilinin komik hikâyelerini 
dinlemek için çalışmayı bırakması nedeniyle, cami inşa çalışmaları 
bir keresinde tamamen durmuştu. Öfkelenen Sultan, ikilinin 
boyunlarının vurulmasına karar verdi (Metin And tarafından 
alıntılanan bir uyarlamaya göre, ikili asılmıştı).11 Ancak Sultan 
daha sonra kararından pişman oldu ve hizmetçilerinden Şeyh 
Küşteri zavallı Hacivat ve Karagöz’ün figürlerinin yansıtılacağı 
bir perde kurarak iki yoldaşı hayata döndürmeyi önerdi. 
 Türk geleneğine göre, gölge tiyatrosunun kâşif ve hamisi 
Şeyh Küşteri’dir. Oyunların girişinde genellikle Bursalı ve Fars 
kökenli bir derviş olduğu tahmin edilen Küşteri’ye referans 
verilir. Gölgelerin yansıtıldığı perdenin adı da Şeyh Küşteri 

Asya’daki Şaman geleneklerinin kapsamlı bir panoraması için bkz. CARL 
NIESSEN, Handbuch der Theater-Wissenschaft, Verlag Lechte, Emsdetten, 
1958 (Türkiye’deki seyirlik sanatlar için bkz. s. 1239-1254). (Fondo D’Amico-
Università del Salento).
10 Bu efsanelerin çeşitli türevleri için bkz. KARL F. FLÖGEL - MAX BAUER, 
Geschichte des Grotesk-Komischen, G. Müller, Münih, 1914, s. 3, ve METİN 
AND, Karagöz: Turkish Shadow Theatre, Dost Yayınları, İstanbul, 1975, s. 
41-43.
11 Özellikle dikkat çekici olan Karagöz efsanesi ile İranlı Sufi şair Feridüddin 
Attar’ın şiirlerindeki “başını kaybetme” mistik metaforu arasındaki ilişkidir. 
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Meydanı’dır. Metin And ise gölge oyununun desteklenmesi ve 
yaygınlaştırılmasında Sufilerin rolüne dikkat çeker: “İslamcılığa 
en çarpıcı tepkilerden biri de Sünni Müslümanların onaylamadığı 
gölge oyunu Karagöz figürünün Sufiler tarafından onaylanması 
ve komşu ülkelerde yaygınlaştırılmasıdır.”12

 Türk gölge oyununun ortaya çıkışıyla ilgili bu efsanenin13 
başka bir uyarlamasında ise Sultan’ın ölüm cezası tehdidinden 
sonra vezirine Karagöz ve Hacivat adlı iki soytarının hayata 
döndürülmesi emrini verdiği anlatılmaktadır. Vezir’in yardım 
istediği derviş ise iki balık yakalar, derilerini yüzer, onları insan 
şekline sokar ve bir perdenin arkasına yerleştirir.14

 Çin geleneğinde de15 (ve Cava adası’nda) benzer bir efsane 
yer almaktadır. Bu efsaneye göre, gölge oyununun doğumu bir 
perdenin arkasına saklanarak İmparator Wu’nun ölen ve derin bir 
yasın objesi olan gözdesini yansıtan Sha-weng’e uzanmaktadır. 
Gölge oyununun ortaya çıkışına ilişkin bir başka efsane16 ise 
İstanbul’da yaşayan yolsuz bir idareciden bahseder. Sultan’a 

12 METİN AND, Turchia, Enciclopedia dello spettacolo içinde, Le Maschere, 
Roma, 1954-1968, s.1167 (Fondo D’Amico-Università del Salento).
13 Bkz. KARL. F. FLÖGEL - MAX BAUER, Geschichte des Grotesk-Komischen, 
G. Müller, Münich, 1914 (Fondo D’Amico).
14 Diğer versiyonlarda ise Karagöz ve Hacivat’ın bölümündeki gölgelerin 
çıkış konuşması kaybolur. Bir bölümde Küşteri sarı terlik giyer. Bir başka 
versiyonda ise Padişah değil Vezir tarafından idam edilen iki yoldaş kellelerini 
koltuklarının altına alır ve protesto etmek için Padişah’a gider. 
15 Türk ve Çin gölge kukla oyunları arasında çok sayıda benzerlik vardır, 
özellikle de kuklaların hareket ettirilmesi, karakterlerin transparanlıkları 
ve boyutları ve renki olmaları konusunda. Bu çerçevede Çinli uzman Fan 
Pen Chen’in kuzeydoğu Çin’in temel kukla karakteri Büyük El ile Karagöz 
arasında yaptığı karşılaştırma için bkz. «Asian Folklore Studies», cilt 62, 2003, 
s.41-42.
16 Karagöz’ün ortaya çıkışıyla ilgili farklı efsaneler için bkz. KARL. F. FLÖGEL 
- MAX BAUER, Geschichte des Grotesk-Komischen,g. Müller, Münich, 1914, 
s. 2-5 (Fondo D’Amico-Università del Salento) ve METİN AND, Karagöz: 
Turkish Shadow Theatre, Dost Yayınları, İstanbul, 1975.
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yetkilinin yolsuz idareciliğinden bahsetmek isteyen bir adam, 
hükümdara ulaşamayacağını anlayınca, Sultan’ın katılacağını 
umarak bir gölge oyunu sahnelemeye karar verir. Gösteriye 
katılan Sultan, resmedilen idarecinin kim olduğunu anlar ve onu 
cezalandırır, gösteriyi düzenleyen kişiyi ise fahri vezir yapar. 

 Metin And’a göre, Orta Asya ve İran topraklarında gölge 
oyununun varlığına ilişkin kanıt olmaması, bu sanatın Çin’de 
ortaya çıktığı ve Türkistan üzerinden yayıldığı hipotezine şüphe 
düşürmektedir. Ancak, bu coğrafya ipli kukla oyunlarının doğum 
yeri olabilir.
 And ile hemfikir olmayan uzmanlar17 Orta Asyalı Türklerin 
12. ve 13. yüzyıllardan bu yana, Selçuklu hükümranlığı sırasında 
ve Moğol işgali sonrasında “gölgelerle yapılan oyunlar”dan 
bahsettiğini belirtir. Moğolların gölge oyununu Anadolu’ya, 
Bizans’tan ele geçirilen topraklara getirdiğini de eklerler. 
 Metin And’a göre “hayal” ve “hayal ez-zıll” terimlerinin 
birbirine karıştırılması, Türkistan’da “çadır hayal” adı verilen iple 
oynatılan kukla oyununa ilişkin kayıtlar ile gölge oyununa ilişkin 
tanıklıkların karıştırıldığı yanlış yorumlara yol açmış olabilir. 

 Fan Pen Chen18 ise Esat Sabri Siyavuşgil ile Metin And 
arasındaki tartışmanın kapsamlı bir dökümünü yapar. And’ın 
aksine, Sivayuşgil gölge oyununun 12. yüzyılın başından itibaren 
Orta Asyalı Türkler tarafından sahnelendiğini söyler. Fen Pen 
Chen de deri, keçe, kumaş ya da dal gibi Orta Asya’nın göçmen 
kavimlerinin sık sık kullandığı malzemelerden yapılan yassı 
figürlerin şaman ritüelleriyle ilgili olabileceğinin altını çizer.
 Chen, Song hanedanına (960-1279) uzanan başka bir Çin 
17 ETTORE ROSSI, Karagöz, Enciclopedia dello spettacolo içinde, Le 
Maschere, Roma, 1954-1968, s. 881-883 (Fondo D’Amico-Università del 
Salento).
18 FAN PEN CHEN FAN,   a.g.e., «Asian Folklore Studies», cilt .62, 2003, 
s.25-64.
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kaynağından da bahseder. Tang dönemine ait bu kaynağa 
göre, Orta Asyalı Türk nüfus tanrıları sembolize eden figürlere 
tapıyor ve bu figürleri deri çantaların içinde saklıyorlardı. Kısa 
süre öncesine kadar bu gelenekler Türk ve Moğol nüfuslarda 
gözlenmeye devam ediyordu. Bu kutsal figürler, atalar ve ölen 
aile yakınlarını temsil ediyordu. Çin’in kuzeydoğusundaki 
Mançurya bölgesindeki nüfus da şaman ritüelleri sırasında ağaç 
dalı ve kâğıttan yapılan figürler, defin törenleri sırasında ise 
hayvan figürleri kullanıyordu. Ancak gene de, gölge oyununun 
Orta Asya’nın göçmen toplulukları arasında ortaya çıktığına 
ilişkin kesin kanıt bulmak güçtür. 

 Son olarak, gölge oyununa çok eski tarihlerde referans veren 
bir kısım Fars ve Türk edebi kaynaklarının önemi de dikkat 
çekicidir. Bu kaynaklar, oyunun çok eskiden beri bilindiğine ve 
güçlü sembolik ve sihirli değerine tanıklık etmelidir. 13. yüzyılda 
Anadolu’da yaşayan Türk yazar Birrî’ye ait olduğu düşünülen 
ve aşağıda alıntılanan şiirde19, gölge oyunu Tanrı’nın yüceliği 
ve Evren için bir metafora dönüşür. Kaynağın orjinal olduğunu 
varsayarsak, gölge oyunu tiyatrosunun 14. yüzyıl öncesi ortaya 
çıkışıyla ilgili olarak, Karagöz’ün kurucu miti olan meşhur Bursa 
efsanesinde bahsedilen Şeyh Küşteri’ye ve aynı zamanda 16. 
yüzyıla uzanan ilk yazılı kaynaklardan birine referans vermesi de 
önemlidir. 

Kıl nazar çeşm-i hakikat-bin ile ey ehl-i hal
Gör semavat kırılmış hayme-i zıll-i hal

Perde-perdaz-o cihan seyr it vera-yı perdeden
Gösterür peyda kılup eşkal-i nisvan u rical

19 NICOLA SAVARESE, Il teatro al di là del mare-Leggendario occidentale 
dei teatri d’Oriente, Studio Forma, Lodi, 1980, s.12. (Fondo D’Amico-
Università del Salento)
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Cünbüşin her suretün zatına enseb eyleyüp
Söyledür gör ol suhusun her birine bir makal

Hep müzahirdür bu suretler kul im’an-ı nazar
Ki celal eyler zuhur anlar yüzinden ki cemal.

Kıl temasa hayme-i zıllı revzen ahir bu zer
Kendi kalur ancak irşad ol idüp fehm-i me’al

Ehl-i vahdet halidür bilmek şuhudile bunu
Kesret erbabına hal olmak bu kal emr-i muhal

Vahdet ü kesret nedür gösterdi şeyh-i Küşteri
BİRİYA seyr it hayal-i zıllı andan ibret al

 Pertev Boratav20 ve Fan Pen Chen21 gibi uzmanlar da Feridüddin 
Attar’a (12 ve 13. yüzyıl) ait olduğu düşünülen Üştürname’de 
bahsedilen usta kuklacıya dikkat çeker. Yazarın bugün İran’ın 
doğusunda kalan ve tarih içerisinde Türkistan kökenli göçmen 
kavimlerin yerleşim yeri olan Horasan’da karşılaştığı kuklacı, 
yazarın gözlerinde insanlığın kaderini etkileyen ilahi otoritenin 
bir sembolü haline gelir. Bu yazarın mistik bakışıyla da 
uyumludur. Boratav, İranlı Sufilerin temel metinlerinden olan 
Fütuvvetname’de yer alan bir kukla oyununu betimler. Bu metinde 
oyun dünya için tasarlanan ilahi planın bir ifadesidir. 
 Tiyatronun gölgeleri içerisinden yapılan bu göçmen seyahati, 
meşhur ruhani şair Ömer Hayyam’ın (1050-1123) dizeleriyle 
bitirmek isterim: 

Tepemizde dönüp duran gökler
Büyücünün fânusu gibidirler:

20 PERTEV N. BORATAV, Karagöz, Encyclopédie de l’Islam, c. IV, 1989, s. 
601-603. 
21 FAN PEN CHEN, a.g.e, «Asian Folklore Studies», c. 62, 2003, s.25-64.
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Güneş bu fânus içinde lâmba,
Biz de gelip geçen görüntüler.

 Karagöz karakteri – dünyeviden çok manevi bir kopuk 

 Türk gölge oyununun ana karakterleri Karagöz ve Hacivat 
birlikte komik bir ikilidir. Türk gölge oyununun dağınık 
anlatımının iniş çıkışlarının pivotudur bu ikili. 
 Açık ki, bu oyuna adını veren karakter “Kara-göz”dür. Metin 
And22, Karagöz’ün etimolojisinin oluşturulmasında yaşanan 
güçlüklerin altını çizer. Türk gölge oyunu çerçevesinde, Karagöz 
ismi 17. yüzyılın başında, gene Türk kökenli “Kara-kuş”23 
karakterinden Mısır kaynaklarında bahsedilmesinden beş yüzyıl 
sonra ortaya çıkar. Karakuş, Eyyubi sultanı Selahaddin (1171-
1193) ile yakınlığı ile bilinen ve sultan tarafından Mısır’da önemli 
bir göreve atanan Mısırlı vezir Bahaeddin Karakuş’un Türkçe 
adıdır. 
 İsmin yaygın olarak bilinmesi ise 1209-1210 yıllarına uzanan 
İçi boş  ruhun kitabı, Karakuş isimli bir adam hakkında adlı 
metine uzanır. Kitabın yazarı İbn Mannati, büyük savaşçı Karakuş 
ile dalga geçer ve ona aptal muamelesi yapar. Bu metinden sonra 
Karakuş, kendisini pis ve aptal bir karakter olarak betimleyen çok 
sayıda folklorik hikâyeye konu olur. 
 Komik bir anti-kahraman olan Karakuş, Batı’daki komedi 
tiyatrolarındaki benzer bir dizi karakteri anımsatır: Commedia 
dell’Arte’nin Zanni, Pulcinella ve Arlecchino’su, İngiltere’de 
Punch ve Fransa’da Guignol bunlardan bazılarıdır. Pickelhering 
ve Old-Vice ile Maccus’un antik Atella maskesini de unutmamak 
lazım. 
 Karagöz hal ve tavrı çok da iyi olmayan bir karakterdir ve oldukça 
22 METİN AND, Karagöz: Théȃtre d’ombres turc, Dost Yayınları, Ankara, 
1977, s. 44.
23 METİN AND, a.g.e, Dost Yayınları, Ankara, 1977, s. 43.
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temel, popüler bir mizah anlayışına sahiptir. Az önce bahsedilen 
tüm Batılı komedi karakterleri gibi, Karagöz de marjinaldir ve 
sürekli iş bulmaya çalışmaktadır. Hilebazdır ancak çoğu zaman 
kendi oyunlarının tuzağına düşer, başını belaya sokmaya da 
meyillidir. İkinci önemli oyuncu Hacivat, Karagöz’ün yoldaşı 
ve yardımcısıdır. Makul ve toplumda saygı gören bir figür olan 
Hacivat, aynı zamanda bireyci ve pintidir. Sürekli yaptığı Arapça 
ve Farsça alıntılarla kültürel üstünlüğüyle böbürlenir. Mütereddit 
de olsa, arkadaşının taşkın karakteri dolayısıyla kendini sık sık 
utanç verici durumların içerisinde bulur. Her bölümün sonunda, 
Karagöz’ün utanç verici ve aşırı davranışları için halktan af diler. 
 Bir diğer önemli unsur ise ikilinin komedi dinamiğidir. Hacivat 
karakterinin sunduğu karşı savlar, anti-kahraman Karagöz’ün 
daha da gülünç, “olağandışı,” ve makulun sınırları dışında 
görünmesine neden olur. 

 Karagöz olağandışı karakter tipolojisine ait değildir. Epik 
kahramanlar onları kalabalıklardan ayıran ve iyi özelliklerinin 
altını çizen istisnai davranışları ile bilinir, ancak komik anti-
kahraman sıradan bir karakter olarak ortaya çıkar. Avam tabakasına 
aittir, oldukça yeteneksizdir ve Karagöz özelinde had safhada 
kaba ve serttir. Sosyal olarak dışlanmış, alt sınıf bir karakter 
olmasına rağmen, Karagöz kendisini hep olayların ortasında 
bulur ve eylemleri son kertede olağandışı bir karaktere bürünür. 
Bu özelliklerin kaynağı ise yerleşik toplumsal normları yıkan ve 
karşı konulamaz bir komedi dalgasıyla gündelik karakterler ile 
cinler, şeytanlar ve cadılar gibi fantazi ürünü figürleri sürükleyen 
bir dinamiktir. 
 Komedi kahramanı rolüne sadık olan Karagöz, düşünür, 
planlar yapar ve projelerini eyleme geçirir. Uçabilmesinden, bir 
hayvan ya da objeye dönüşebilmesine (mesela bir köprü ya da 
direk), vücudunun çeşitli uzuvlarını uzatabilmesinden sihirli 
güçlerine, bu işleri yapabilecek tek kişi Karagöz’dür ve böylece 
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olağanüstü özelliklerini sergiler. Karagöz’ün sahip olduğu vis 
comica beklenmedik anlarda patlayabilir – bir jest, çift anlamlı 
bir sözcük, insani olmayan tizlikte bir çığlık, takla, gökten başüstü 
atlama, yarı insan yarı hayvan melez bir fomda..
 Karnavalımsı bir aykırı karakter olan Karagöz, Türkiye’nin 
zengin teatral kültüründe önemli bir rolü olan hokkabaz ve soytarı 
karakterlerinin ruhunu taşır. 

 Karagöz müzik, minyatür, şiir ve sözlü hikâye geleneği 
(meddah ve âşık), kukla (Türk el kuklacılığında bile kahramanlar 
komik bir ikilidir –İhtiyar ve hizmetçisi İbiş) gibi popüler gösteri 
sanatlarının unsurlarını bir araya getirir ve karıştırır. 
 Yukarıda da anlatıldığı gibi, Karagöz ve kukla terimlerinin 
her ikisi de ilk defa 17. yüzyılda ortaya çıkar. Birçok kaynakta 
belirtildiği üzere, soytarıların birden fazla adı vardı - nemid, 
șirinkar, mukallid, mudhik, ve (birden fazla anlama gelen Farsça 
bir isim olan) binava24 gibi. Geleneksel Türk tiyatrosunda sık 
rastlanan Nekre isimli soytarı figürleri izleyicileri çengilerin 
ve curcunabazların gösterileri sırasında yaptıkları numaralarla 
eğlendirirdi. Hokkabazlar ve soytarılar, bazen maske de takarak, 
komik danslar yapardı. Grotesk ve müstehcen tavrıları, çengilerin 
zarif ve şehvetli danslarıyla tezat oluşturarak komedi unsuru 
olurdu. 
 “Bu dans türüne genellikle aşağı yukarı sarhoş cümbüş 
anlamına gelen curcuna denirdi. Dansçılardan ise curcunabaz 
diye bahsedilirdi.”25 Curcunabazlar genellikle dansçılarla 
ilişkiliydi ve akrobatlar ile hacıyatmazlarla aynı kumpanyanın 
bir parçasıydılar. Gösteriler böylece dans ve müzik, tiyatro ve 
akrobasiyi aynı seyirlik bağlamda buluştururdu. 
 Soytarılar sivri uçlu şapkalar takar ve canlı renkli grotesk 
24 Türkiye’deki diğer komedi geleneği örnekleri için: METİN AND, Turchia,  
Enciclopedia dello spettacolo, Le Maschere, Roma, 1954-1968, s. 1168. 
25 METİN AND, Drama at the crossroads-Turkish performing arts. Link past 
and present, East and West, The Isis Press, İstanbul, 1991, s. 101.
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kostümler giyerdi. Bazen maske taktıkları da olurdu. İstanbul’daki 
Topkapı Sarayı Müzesi’nde26 soytarılar, palyaçolar, hokkabaz 
ve dansçıların sultan tarafından tertip edilen sünnet düğününde 
yaptığı gösterileri betimleyen Surname’nin minyatür çizimleri 
muhafaza edilmektedir. Kitaptaki renk cümbüşü, tavır ve duruşlar 
etkileyici bir seyirlik sanat çoğunluğuna işaret etmektedir. 
Osmanlı zamanında mevcut olan bu sanatların çoğu sık kullanılan 
sınıflandırma kriterlerine sığmaz.27

 Dolayısıyla, komik unsurlar, farklı unsurları bir araya getiren 
Türk tiyatro kültürünün temel bir öğesidir. Bu zengin geleneğin 
bir diğer önemli ifadesi de ortaoyunudur. 16.-17. yüzyıla uzanan 
popüler bir “doğaçlama” tiyatro olan ortaoyunu, hikâyeyi anlatan 
meddahın monologları ve parodileriyle ilgilidir. Pişekâr ve 
Kavuklu karakterlerini canlandıran gerçek aktörler aracılığıyla 
Karagöz ve Hacivat ikilisini sahneye taşır.28

 Tekrar anti-kahramanlarımız Hacivat ve Karagöz’e 
dönecek olursak, Karagöz’ün komedi dinamiği yaratan temel 
özelliklerinden bir diğeri de belirsizliktir. Karagöz olumlu 
26 İncelenen ikonografik kaynaklar arasında özellikle ilgili çekici olan, 
ünlü Osmanlı minyatür sanatçısı Levni’nin eserlerinin kataloğudur: GUL 
IREPOGLU, Lȇvni: Painting, poetry, colour, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul, 1999. Levni’nin eserleri Topkapı Sarayı Müzesi’nde muhafaza 
edilmektedir. Gölge tiyatrosunun en önemli koleksiyonlarından biri de aynı 
müzede korunmaktadır. 
27 Bkz. GUY DUMUR(ed.), Histoire des spectacles, Encyclopédie de la 
Pléiade, Paris, 1965 (Fondo D’Amico-Università del Salento).
28 Türkiye’de büyük önem taşıyan bu komik gösteri ile ilgili genel bilgiler için 
bkz. ETTORE ROSSI, Orta Oyunu, Enciclopedia dello spettacolo içinde, Le 
Maschere, Roma, 1954-1968, s.1405-1407. Daha detaylı okumalar için ise Türk 
tiyatro tarihi uzmanını öneriyoruz: METİN AND, The Turkish Folk Theatre, 
«Asian Folklore Studies» içinde, cilt 38, 1979, s. 155-176; METİN AND, 
Orta Oyunu, McGraw-Hill, Encyclopedia of World Drama içinde, Library of 
Congress, 1984; METİN AND, Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkilȃp Kitabevi, 
İstanbul, 1985; METİN AND, Drama at the crossroads-Turkish performing 
arts. Link past and present, East and West, The Isis Press, İstanbul, 1991.
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ve olumsuz özellikleri buluşturur –cömertlik ve kurnazlık, 
saflık ve müstehcenlik, cesaret ve korku gibi. Olumlu ve 
olumsuzun tepetaklak olduğu bu karışımda, karakterin kesin 
bir “yorum”lamasını yapmak da çok zordur. Karagöz kendini 
dönüştürebilen, inanılmaz metamorfozlar yaşayan melez bir anti-
kahramandır. Karagöz yalnızca karşılaştırmalar ve metaforlar 
üzerinden değil, aynı zamanda daha önce de değinildiği gibi 
kendisini çeşitli hayvanlara dönüştürerek de hayvan özelliklerine 
ya da ilahi özelliklere erişir.29

 Karagöz’ün belirsiz ve birbiriyle zıt özellikleri, kimilerinin 
sıradan mantığı tamamen geride bırakan işlere girişen komedi 
kahramanlarını tanımlamak için kullandığı “alomorfizm” i 
akla getirir. Komedi karakterleri uçlarda yaşar, çelişkili ancak 
olağandışı haraketleriyle sıradan düzen ve algıyı uyarırlar. 
Onların varolduğu düzlemde gerçeklik tepetaklak olur, gerçeğin 
unsurları, oynanmış bir “gerçekliğin” yaratılması gibi gerçekdışı, 
sürreel ya da sihirli olarak tanımlanır.30

 “Çok sayıda etmen, en azından sansürün çok sıkılaştırıldığı 
Sultan Abdülaziz ve İkinci Abdülhamid31 dönemine kadar, 
Osmanlı dönemindeki Karagöz oyunlarının temelinde toplumsal 
hicvin olduğuna işaret etmektedir.32 Siyasi figürler, üst düzey 
29 Akla ister istemez “Aristophanes kahramanları” olan komedi ikilisi 
Pisthetaerus ve Euelpides gelir. İkili, Kuşlar adlı antik komedide kuşa dönüşür. 
30 Commedia dell’arte’nin önemli unsurlarının bir analizi ve konuya ilişkin 
kapsamlı bir bibliyografya için bkz. ROBERTO TESSARI, Commedia 
dell’Arte: la Maschera e l’Ombra (1981), Mursia, Milano 2009. Karagöz ve 
Commedia dell’Arte arasındaki bağlantılar için bkz. METİN AND, Drama 
at the crossroads-Turkish performing arts. Link past and present, East and 
West, The Isis Press, İstanbul, 1991, s. 97. İtalyan ve Türkiye tiyatro kültürleri 
arasında, özellikle de modern ve şimdiki zamandaki ilişkiler için aynı yazarın 
şu eserini öneriyoruz: La Scena italiana in Turchia, la Turchia sulle scena 
italiana, Istituto Italiano di Cultura, Ankara, 2004. (Yazar, bu esere erişimi 
mümkün kılan Ankara İtalyan Kültür Enstitüsü’ne özel teşekkürlerini sunar.) 
31 Abdülaziz’in saltanatı 1861 ile 1876 yılları arasında sürmüş, kendisinden 
sonra 1876 yılında tahta çıkan II. Abdülhamid 1909 yılında devrilmişti.
32 METİN AND, Karagöz: Théȃtre d’ombres turc, Dost Yayınları, Ankara, 
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ruhani liderler, yabancı elçiler, bakanlar ve hatta Sultan’ı hedef 
alan çok sayıda gösteriye ilişkin kayıt mevcuttur.33 Siyasi hiciv 
ve iktidarın kötüye kullanılmasına ilişkin yaygın hisler, çok da 
toleranslı olmayan iktidar ve otoriter kurumların “hassasiyetini” 
incitebilecek yıpratıcı bir komedi aracılığıyla ifade ediliyordu. 

 Karagöz’ün müstehcenliği 

 Karagöz’ün temel özelliklerinden biri aşırı ve şehvet düşkünü 
davranışlarıdır. Bu davranışlar, erotik ve cinsel taşkınlık ile sınırlı 
kalmayan (örneğin, sözlü ve fiziksel şiddet ile de ifade edilen), 
ancak bu alanda canlandırıcı ve güçlü ifadesini bulan müstehcen 
tavrı özgür bırakır. 
Bu davranışlar bizi de, Karagöz’ün hâlâ en çok tartışılan 
dönüşümlerinden birine getirir. Zaman içerisinde yok olmamış 
bir takım imgelerde34 ve 19. yüzyılda Türkiye’yi ziyaret eden 
çok sayıda Batılı seyyahın hatıratlarında da yer alan Karagöz, 
“phallophoric” ve müstehcendir, vücudunu ve cinsel organını 
utanmadan açıkça sergiler. 
 1614 yılında İstanbul’a taşınan ve bir yılı aşkın bir süre burada 
yaşayan Pietro della Valle (1568-1652) tanıklıklarını şöyle anlatır:35 

Aydınlatılan bir branda ya da kâğıt yüzeyin 

1977, s. 105.
33 Örneğin, Fransız işgal hükümetinin 1843 yılına kadar gösterileri yasakladığı 
Cezayir’de Karagöz, halkın hislerini yansıtıyordu. Karagöz, yasağa rağmen 
1914 senesine kadar sahnelendi. Yunanistan’da ise ‘Karaghiozis’ oyunu 
özellikle de 1821 yılında Osmanlı’ya karşı verilen bağımsızlık savaşı sırasında 
hızla yaygınlaştı. Oyun bağımsız ve Türkiye muhalifi bir tonla sergileniyordu. 
34 KARL. F. FLÖGEL - MAX BAUER, Geschichte des Grotesk-Komischen, G. 
Müller, Münih, 1914, s. 3, 5 (Fondo D’Amico-Università del Salento).
35 PIETRO DELLA VALLE, Viaggi, Ed. di Brighton, 1951, ROSSI ETTORE, 
Karagöz, Enciclopedia dello spettacolo’da alıntılandığı haliyle, Le Maschere, 
Roma, 1954-1968, s. 882 (Fondo D’Amico-Università del Salento).
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arkasından çeşitli gölge ve kukla temsilleri 
gösteriyorlar. Bu figürler, haraket ediyor, yürüyor, 
hâlâ bazı [teatral] formlarda rastladığımız 
binlerce hareketi yapıyorlar. Ancak bu gölge 
kuklalar bizimkiler gibi sessiz değil ve Napoli’nin 
Castello ve Piazza Navona bölgelerindeki gibi 
konuşturuluyorlar. Kuklaları konuşturan ise bir 
bagatellieri, yani farklı sesler kullanarak değişik 
dillerde kuklaları seslendiren oyuncu. Bu oyuncu 
çeşitli cesur şakaları başarıyla yapıyor, ancak tüm 
temsiller müstehcenlik içeriyor...

 İstanbul’da izlediği bir oyun üzerine, Fransız yazar Pierre Loti 
(1850-1923)36 Karagöz hakkında şöyle yazar: 

Guignol’un hayal bile edemeyeceği tonlama ve 
pozlar bulan Karagöz’ün eşine cömert dokunuşları 
karşı konulmaz bir komiklikte. Karagöz bununla 
da yetinmez ve izleyicileri sorguya çeker, halkla 
tartışmalara girer. Birbiriyle uyumsuz jestler ile 
kendisini sergiler ve herkesin önünde pelerinli bir 
keşişi şoke edecek şeyler yapar. Bütün bunların 
Türkiye’de yaşanması mümkün. Sansüre karşı 
çıkılmıyor ve her akşam eğitimli Türkler ellerinde 
fener ve arkalarında bir grup çocukla Karagöz’ü 
izlemeye gidiyor. Çocuklarla dolu o salonlarda, 
İngiltere’de muhafız atlarını şaha kaldıracak 
gösteriler yapılıyor. 

 1853 yılında, Théophile Gautier’nin (1811-1872) Türkiye 
gezisinin ardından Constantinople isimli kitabı basılır. Kitabın 
bir bölümü yalnızca Karagöz’e ayrılmıştır. Yazar, Karagöz’ün 
fizyonomisini “aptallık, arzu ve zekânın bir bileşimi, aynı anda hem 
36 DENIS BORDAT - FRANCIS BOUCROT, Les théatres d’ombres-histoire 
et techniques, L’Arches, Paris, 1956, s. 33 (Fondo D’Amico-Università del 
Salento).
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Louis Maire, hem de Priapus ve Robert Macarie” olarak tanımlar.37 
Müstehcenliğine rağmen Karagöz’ü heyecan ve merakla izleyen 
çocukların tepkilerini ise şöyle anlatır: 

Büyülenmiş, güzel gözleri faltaşı gibi açılmış 
siyah çiçeklere benzeyen [çocuklar], kendini 
ahlaksızca cümbüşüne veren, canavarca 
isteklerinin keyfini çıkaran Karagöz’ü 
izliyor. Yozlaştırılmış bu masum melekler, 
her erotik harekete gürleyen kahkahalar ve 
bitmeyen alkışlarla cevap veriyor... bu çılgın 
Atella komedileri Aristophanes’in arzu dolu 
sahneleriyle Rabelais’nin striptiz sahnelerini 
bir araya getirir.38 

 
 Gautier ise iki farklı oyundan bahseder: “makul” ve 
“müstehcen.” Karagöz’ün sansürlenmemiş bir oyunundan 
bahseden yazar, oyunun müstehcen ve erotik karakterlerinin 
sansürlenmesinden şikâyet eder. Gautier, Karagöz’ün zaman 
içerisinde “gerçek anlamda hadım edildiği,” orjinalliğinin çoğunu 
kaybederek “sopasını kaybetmiş bir pulcinella, boynuzsuz bir 
hiciv” haline geldiğini söyler. 
 Doğu’ya Yolculuk39 (1851) isimli kitabında Gérard de Nerval 
(1808-1855) 1842 yılında Kahire, Beyrut ve İstanbul arasında 
gerçekleştirdiği seyahatinde topladığı hikâyeleri ve izlenimlerini 
aktarır. Nerval, kitabında daha az müstehcen ancak gene de cinsel 
altmetne sahip bir Karagöz oyununu anlatır ve hatta diyalogları 

37 THEOPHILE GAUTIER, Costantinople, Michel Lévy Frères Libraires-
Editeurs, Paris, 1856, altıntı için s.173. Karagöz ile ilgili bölüm için bkz. s. 
168-180.
38 THEOPHILE GAUTIER, a.g.e. s.176.
39 Bu eser ile ilgili bir analiz için bkz. EDWARD W. SAID, Orientalismo-
L’immagine europea dell’Oriente, Feltrinelli, Milano, 2001.
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tekrar kurgular.40 Olayların merkezinde genellikle iffetinin kurbanı 
olan Karagöz vardır: ana karakter kendi doğasıyla mücadele 
eder, kadınlara duyduğu arzuyla mücadele eder, arkadaşlık adına 
kollaması ve ifetini koruması gereken arkadaşının karısının 
romantik tekliflerini reddeder. Fransız yazar tarafından aktarılan, 
Karagöz ile arkadaşı arasındaki konuşmanın bir parçası şöyledir: 

-Evet arkadaşım, bu akşam aklıma bir fikir geldi: 
sen onun faziletini korumalısın, nezaketini ve bana 
duyduğun derin sevgiyi biliyorum ve sana olan 
güvenimi mutlulukla gösteriyorum.
-Rezil herif! der Karagöz- teklifin tam bir delilik! 
Bana bir baksana!
-Sorun ne?
-Ne mi? Karının beni görür görmez ona sahip 
olmama karşı koyamayacağını anlamıyor musun? 

 
 1854 tarihli bir metinde,41 Charles Rolland izlediği bir Karagöz 
oyununu anlatır. Oyun şöyle başlar: 

Sahneye çıkan Karagöz sevginin verdiği neşeyle 
ilgili şarkılar söyler. Ancak bahsettiği sevgi yalnızca 
maddidir ve detayları en toleranslı insanlar için bile 
bir skandaldır. Dizeleri bitirdiğinde yürüyüş yapan 
bir dizi kadın yavaş yavaş sahneye girer: paşanın 
haremi, bir tüccarın karısı, bir Ermeni sarrafın ve 
bir işçinin karıları. Onları gören arzulu [Karagöz] 
ateşlenir ve kaba iştahı çocuklar da dahil tüm salonu 
uyandıran ahlaksız bir gösteride vücut bulur. 

40 DENIS BORDAT-FRANCIS BOUCROT, Les théatres d’ombres-histoire 
et techniques, L’Arches, Paris, 1956, içerisinde alıntılandığı haliyle s. 38-44, 
aynı zamanda ARTHUR POUGIN, Dictionnaire historique et pittoresque du 
théâtre et des arts qui s’y rattachent, Librairie de Firmin-Didot et Cie, Paris, 
1885, s. 462-463.
41 DENIS BORDAT-FRANCIS BOUCROT, a.g.e., s. 35-37 (Fondo D’Amico-
Università del Salento).
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 İtalyan yazar Edmondo De Amicis (1846-1908), 1877 
yılında basılan seyahatnamesi Costantinopoli’de42 Karagöz’den 
öfkeyle bahseder. Yazar için Karagöz, arzulu Türk erkeklerinin 
yoğunlaştırılmış bir halidir. De Amicis, Karagöz’e aşağılık bir 
ırkçı noktadan yakıcı ahlaki yargılar savurur. Öyle ki, bu metinde 
okuyucu Çocuk Kalbi’nin iyi kalpli yazarını neredeyse tanıyamaz: 

Eşinin nasıl olduğunu sorduğunuzda baştan aşağı 
kızaran Türk, diğer yandan küçük oğul ve kızlarını 
Karagöz’ün pis müstehcen esprilerini dinlemeye 
gönderir. Karagöz, daha olgunlaşmadan bu 
çocukların hayal gücünü yozlaştırır. Çoğunlukla 
haremin tatlılığını unutur ve ilk örneği Yıldırım 
Bayezid, son örneği ise büyük ihtimalle Sultan 
Mahmud olmayan aşağılık şehvet düşkünlüğünü 
hatırlar. Başka bir kanıt olmadığı için, Karagöz 
Müslüman sertliğinin altında yatan derin yozluğun 
ispatıdır. Orta sınıf Türkleri karikatürize eden 
grotesk bir karakter olan Karagöz, bir Çin gölge 
oyunu karakterine benzer. Şeffaf bir paravanın 
arkasında ellerini, bacaklarını ve kafasını oynatır. 
Neredeyse her zaman garip bir şekilde komik 
oyunların baş kahramanıdır, bu oyunların konusu 
ise çoğu zaman bir aşk hikâyesidir. Pulcinella’nın 
yoksun bir eşi gibidir: aptal, kurnaz ve sinik, 
bir hiciv gibi arzulu, bir fahişe gibi ağzıbozuk. 
Salonu güldürür. Daha doğrusu çeşitli numaralar, 
ihtilaflar ve abartılı jestler, ki bunlar çoğu zaman ya 
müstehcendir ya da müstehcenlikleri gizler, salonu 
coşkuyla gürletir. Bu müstehcenliklerin doğası şöyle 
hayal edilebilir: Eğer Karagöz’ün ruhu Pulcinella’yı 
andırıyorsa, bedeni Priapus’u anımsatır. Sansürler 
sınırsız özgürlüğünü kısıtlamadan önce, Karagöz bu 
benzerliğin detaylı ve görsel kanıtlarını izleyicilere 
sunuyordu. Çoğu zaman oyunun kendisi de bu soylu 

42 EDMONDO DE AMICIS, Costantinopoli, Einaudi, Torino, 2007, s.70.
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eksen üzerinde dönüyordu. 

 Fransız yazar Guy De Maupassant (1850-1893), Cezayir 
sokaklarında yürürken düşüncelerini not eder43 ve Karagöz’ü de 
müstehcenliğin ve yerel geleneklerin yozlaşmasının örneği olarak 
seçer.

Unutmayalım ki, bundan çok da uzun olmayan 
bir zaman önce, artık yasaklı olan – canavarca 
ve müstehcen bir tür Guignol olan − Caragousse 
bu sokaklarda sergileniyordu. Bu karakterin akıl 
almaz, asaletten uzak ve dile getirilemez sömürüleri 
çocuklar, cahiller ve yozlaşmış kişiler tarafından 
büyük kara gözlerle hayranlıkla izleniyor, kahkaha 
ve alkışla karşılanıyordu. 

 Karagöz üzerine uzmanlaşan en önemli Türk isimlerden biri 
olan Sabri Esat Siyavuşgil44, hiç Türkçe bilmeyen ve “Türk olan 
her şeyden nefret eden Levanten rehberler”e bağlı olan Batılı 
seyyahların çoğu zaman Karagöz’ün müstehcenliği üzerine 
etraflıca yazdığına ya da “abartılı bir uzunlukta olan kolunu 
müstehcen bir obje ile değiştirdiklerine” dikkat çeker. Siyavuşgil 
ayrıca bu seyyahların kukla oyunlarını çoğu zaman temsillerin 
geleneğe uygun yapıldığı makul yerlerde değil, kötü şöhrete 
sahip ve neredeyse her türlü gayri ahlaki doğaçlamanın yapıldığı 
tavernalarda izlediğini gözlemler. 

 Batılı seyyah-yazarların Karagöz “yorumlarını” sunarken, 
Edward Said’in uyardığı totolojik düşünceye düşmenin riskini 
bertaraf etmek isteriz. Bu “eğer Şark kendi temsilini sunabilseydi, 

43 GUY DE MAUPASSANT, Vie Errante, Paul Ollendorf Editeur, Paris, 1890, 
s.135.
44 DENIS BORDAT-FRANCIS BOUCROT, a.g.e., s. 33-34 (Fondo D’Amico-
Università del Salento).
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sunardı” fikridir. Bir yandan, “dışarıdan bakan gözlemciler” 
olarak Batılı seyyahların günlükleri ve tanıklıkları Karagöz’ün 
değerlendirilmesine ilişkin ilginç ve tahminen daha az filtrelenmiş 
unsurlar sunmaktadır. (Ayrıca, bu belgelerin Türkçe metinlerle 
karşılaştırıldığında çok daha erişilebilir ve danışılabilir bir 
repertuar oluşturduğunu da teslim etmemiz lazım.) Öte yandan, 
bu örneklerin çoğu okuyucuyu içerdikleri küstah dünya görüşü 
ile hayrete düşürür. Bu tür yorumların içerdiği yargılar hiç 
etik değildir, kendilerini ileri ve gelişmiş olarak tanımlayan 
“medeniyetlerden” geldiğinde gerçekten de şaşırtıcıdır. Yargıların 
tümü “ilkel,” saf ve ahlaksız olarak tanımlanan ifade biçimleri ve 
bu ifade biçimlerinin yansıttığı “gelenekler” karşısında kültürel 
ve ahlaki üstünlük iddia eder. 
 Araştırmaların ulaştığı noktada, uzun cinsel organını sergileyen 
bu müstehcen Karagöz’e ait çok az sayıda imge bulunabilmiştir.45

Bunun yanı sıra, bir de Tarman isimli garip karakter vardır. Arap 
Karakuz oyununun ana karakterlerinden olan Tarman’dan bir Türk 
Karagöz uzmanı “yetişkin” izleyiciler için hazırlanan oyunlar 
çerçevesinde bahseder. Zaman zaman ereksiyon halindeki cinsel 
organını sergileyen Tarman, böylece müstehcen Karagöz gibi, 
Priap benzeri bir karakteri temsil eder. Ancak mevcut kanıtların 
azlığı bu karşılaştırmayı ilerletmeyi engellemektedir.46

 Karagöz’ün müstehcenliği konusu, özellikle de Şark’ın şehveti 
(özellikle de bütün bedellerine rağmen keşfedilecek bir erotik/
egzotik unsur olarak) gibi tipik bir Avrupalı bakışıyla ya da küresel 
kültürel ve sosyal süreçler çerçevesinde “müstehcenlik” ve arzu 
ile ilişkili önemli bedensel çıkarımları etkileyen bir burjuva ve 
45 Daha önce alıntılanan kaynak KARL. F. FLÖGEL- MAX BAUER, Geschichte 
des Grotesk-Komischen, G. Müller, Münih, 1914, s. 3 ve 5 (Fondo D’Amico-
Università del Salento). METIN AND aynı imgelere Théȃtre d’ombres turc, 
Editions Dost, Ankara, 1977, s.110-111’de yer verir ve bu imgelerden birinin 
Viyana Müzesi’nde muhafaza altında olduğunu belirtir. 
46 NICOLA SAVARESE, Il teatro al di là del mare-Leggendario occidentale dei 
teatri d’Oriente, Studio Forma, Lodi, 1980, s. 113 erekte olmuş cinsel organıyla 
birlikte tanımlanamayan bir karakterin reprodüksyonuna yer verir. 
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sansürcü ahlakı içerisinden bakılmadığında, gerçekten de çok 
önemlidir.

 Bu makalenin sınırları içerisinde komedi, beden ve Komos 
arasındaki güçlü ilişkiyi daha derinlikli bir biçimde incelemek 
mümkün değildir, çünkü bu söylemin kendisi karmaşık çalışmalar 
üzerine yeni bir bölüm gerektirecektir.47 Bu bağlamda, Metin And 
popüler Türk tiyatrosu ve komedi unsurları48 ile Anadolu’nun 
doğurganlık ritüelleri arasındaki ilişkinin altını çizer. Bu 
ritüellerde Dionysos, Attis, Osiris ya da Eleusis gizemlerine 
ilişkin figürler yer alır. Porsug gibi karnaval şeklindeki ritüeller 
ile bağlantılar ise Anadolu’nun teatral ve anlatım formları 
içerisinden dönüştürülür.49 
 And bu dramatik-ritüel ya da gerçekçi-komik formların 
1970’li yıllara dek Anadolu’nun köylü nüfusu içinde 
popülerliğini koruduğunun ve Bizans Kilisesi ile İslam’ın 
Anadolu folklorunun zengin ve canlı geleneklerinin drama 
alanında gelişmesini önleyen etkisi dolayısıyla dramatik-edebi 
bir biçime erişemediğinin altını çizer.50

47 Komos ve komedi üzerine detaylı bir çalışma için bkz. ROBERTO TESSARI, 
Baubo-frammenti di un mito di fondazione dello spettacolo comico (internet 
üzerinden erişilebilir).
48 Bkz. METİN AND, On the dramatic fertility rituals of Anatolian Turkey, 
Asian Folkore Studies içinde, 1978. Ayrıca aynı yazardan, Drama at the 
crossroads-Turkish performing arts. Link past and present, East and West, The 
Isis Press, İstanbul, 1991.
49 Anadolu’daki çiftçiler arasında popüler olan Kasnak özellikle önemli bir 
pratiktir. Kasnak sırasında erkekler kafa ve kollarını bir türbanın altına saklar 
ve göbeklerine büyük bir surat çizer. Leğen kemiğine sahte kollar eklenir ve 
böylece katılımcılar kocaman suratları olan cücelere benzer. Leğen kemiği 
hareketleri aracılığıyla suratlar gülümser ya da ağlar hale getirilir. (Bu 
pratiğin önemli olmasının bir nedeni de kadın figürlerinin yeraltı dünyasına ait 
heykellerini hatırlatmasıdır. Bir dal üzerindeki bu heykellerde surat ve cinsel 
organ birleşir ve heykeller komedinin kaynağı olabileceği düşünülen Baubo 
karakterini anımsatır). 
50 Metin And folklorik ve popüler kategorileri arasında, özellikle de tiyatro söz 

35



 Ancak drama öncesi formlar ve dramatik ritüel formların 
geçişliliği bu konuda acilen araştırma yapılması gerektiğini 
göstermektedir. (Eğer İslam’ı büyük bir tarihi kırılma olarak 
alırsak) İslam öncesi ve İslami Türk dünyası’nın ima ettiği geniş 
kültürel ve coğrafi mozaiğe eğilenler, düz bir çizgide ilerleyen bir 
süreçten çok bir labirentin söz konusu olduğunu görecektir.51

 Metin And, Drama at the crossroads (1991) adlı kitabında şu 
sonuçları hedefleyen karmaşık bir çalışmaya imza atar: Yakın 
Doğu’nun antik kültürlerine ilişkin temel ritüel şemaları ve drama 
öncesi formların tanımlanması; Altay ve İslam ülkelerine özgü ilk 
ritüel ve drama öncesi formların ayrıştırılması ve son olarak da 
araştırmanın bu iki ayağı arasındaki bağların kurulması. 

Dikkatli bakıldığında, Doğu Akdeniz ve Orta Asya (bu bölgede 
yaşayan Türk toplumlar esas olarak göçmendi) bölgelerinden 
çok zengin bir kültürel geçişler, etkileşimler, dönüşümler, iç içe 
geçen kültürel temalar panoraması ortaya çıkmaktadır. Böylece 
Karagöz ve müstehcenliğine geri dönersek, fallus üzerine kurulu 
ritüellerin Akdeniz ve Anadolu bölgelerine yayılmış olduğunu 
görürüz. Bu özellik Karagöz’ü Türk tiyatro dünyasının temel 
figürleri olan soytarı ve meddah ile de bağlantılandırır. 
 İslam’ın 7. yüzyılda yayılmaya başlamasından önce, bu bölgenin 
Hindistan’dan gelen teatral unsurlardan etkilendiğini de belirtmek 
lazım. Çeşitli tarihi kaynaklar, İran platosu boyunca seyahat eden 
çingeneler, dansçılar ve müzisyenlerden bahseder. Bu kaynaklar, 
Hint tiyatro geleneklerinin Sasani imparatorluğu’nda (225-652) 
bilindiğini doğrulamaktadır. 10. yüzyılda yaşayan İranlı şair 
Firdevsi’nin epik şiiri Şahname’de efsanevi Sasani hükümdarı 
konusu olduğunda ayrım yapar. Ayrıca bkz. METİN AND, The Turkish Folk 
Theatre, in Asian Folklore Studies, n.38, 1979, s. 155-176. And bu eserinde 
Köse ve Ortaoyununu analiz eder, ilkini folklorik, ikincisini ise popüler olarak 
tanımlar. 
51 7. ve 16. yüzyıllar arasında Türk dünyasının tarihi için bkz. MICHELE 
BERNARDINI, Il mondo iranico e turco dall’avvento dell’Islam 
all’affermazione dei safavidi, Einaudi, Torino, 2003.
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Behram Gur’un Hindistan’dan otantik müzisyen, dansçı ve 
aktörler getirttiğini yazar. Bir diğer ünlü Sasani imparatoru II. 
Hüsrev (591-628) ise sanata verdiği destekle bilinirdi ve heyetinde 
Hindistan kökenli aktör ve müzisyenler de bulundururdu. 
 Mısır’daki çingenelerin çoğu – özellikle de Hindistan’ın 
Racastan bölgesinden çıkmış olanlar– hayatlarını seyirlik 
sanatlara adamıştı. Çoğunlukla soytarı, pandomimci, hikâye 
anlatıcısı, dansçı ve müzisyendiler. 
 
 Türk gölge oyunu Karagöz, Osmanlı kukla oyunundan alınan 
çok sayıda özelliği –hareketler, duruşlar ve kostümler– temsil 
eder. Başka bir dizi unsur ise açık ki 16., 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı 
minyatürlerinde betimlenen hokkabazlar, soytarılar ve grotesk 
dansçılardan alınmıştır. 
 Ancak Karagöz en çok soytarılara özgü sınır tanımaz ve popüler 
ruhu taşır. Çoğu zaman hem konuşmaları hem de davranışlarında 
müstehcenliğe döner ve normal davranışları tanımlayan kodları 
ya askıya alır ya da tepetaklak eder. 

Roma İmparatorluğu’nun genişlemesi sırasında pandomim 
sanatına çok değer veriliyordu. Soytarıların yanı sıra, Roma’ya 
çoğu Suriye ve Orta Asya’dan gelen akrobatlar ve jonglörler akın 
ediyordu. 
 Bizans dönemindeki gösterilere ilişkin çok fazla kayıt 
bulunmamaktadır. Ancak Bizans divanında en çok değer verilen 
gösterilerden birinin pandomim olduğunu ve başkentteki 
Hipodrom’da düzenlenen şaşaalı imparatorluk festivallerinde de 
sergilendiğini biliyoruz.52

 İustinianos’un karısı Theodora da imparatoriçe olmadan önce 
bir dansçı ve pandomim sanatçısıydı. Pandomim, Bizans’ta 

52 Bizans dönemi gösterileri ve Türk komedisiyle ilgili daha fazla bilgi için 
bkz. CARL NIESSEN, Handbuch der Theater Wissenschaft, 1958 ve NICOLA 
SAVARESE, Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente, Laterza, Bari, 1992 
(Her ikisi de Fondo D’Amico-Università del Salento içinde).
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performansların Hıristiyanlaştırılmasından sonra bile hayatta kaldı. 
 Selçuklu aktörlerinin komediye olan yeteneklerinin çok iyi 
bilinen ancak dolaylı bir ifadesi Bizans prensesi Anna Komnena 
(1083-1153) tarafından Aleksiad adlı metinde dile getirilir. 
Metin Konya’da Türklerle savaşan babası İmparator Aleksios I. 
Komnenos’nun düşmanlarının sahnelediği komedilerle ilgilidir. 
İmparatorun kendisi de ağrıyan ayaklarıyla dalga geçen bu 
komedilerin karakterlerindendir: 

İmparatorun çevresinde koşuşturan doktorlar ve 
diğer insanların temsilini yapmışlar. İmparatorun 
kendisini de, yatakta yatan haliyle performansın 
bir parçası haline getirmişler. Bu çocuksu şakalar 
barbarlar tarafından çok komik bulunuyor. 

 Pandomim ve komedi, Osmanlı İmparatorluğu sırasında da 
seyirlik sanatlar kültürünün önemli bir kısmını oluşturmaya devam 
etti. Hünkârın sarayı, pandomim sanatçıları, soytarılar, jonglörler, 
akrobatlar, hokkabazlar, şairler, dansçılar ve müzisyenlerin 
katıldığı olağanüstü ziyafetlerle meşhurdu. 
 Manuel Paleologos 15. yüzyıl sonlarında Sultan Bayezid’in 
divanına gittiğinde, çok sayıda pandomim ustasıyla karşılaştığını 
anlatır.
 Ortaoyununun ortaya çıkmasından önce, kol oyunu, meydan 
oyunu ve taklit oyunu gibi basit karakterler ve dramatik olay 
örgüleri üzerine kurulu, lehçeler ve oturmuş karakter tipleriyle 
dalga geçen, oyunlar, şehvetli şakalar ve kaba komedi içeren 
doğaçlama komedilere ilişkin çok sayıda kayıt da vardır. 
Müziğin eşlik ettiği bu komedi oyunları, taklit (çoğu zaman da 
başta geyik olmak üzere ve deve gibi diğer hayvanları da içeren 
hayvan taklitleri) üzerine kuruluydu. Ural-Altay kökenli ve alt 
tabakada tiyatro, dans ve müzik için önemli bir sabit tabaka 
oluşturan yaygın ritüelleri de unutmamak gerekir. Örneğin köy 
şölenleri mevsimsel ritüellere bağlı olarak sosyal hayatın temel 
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boyutlarından birini oluşturuyordu.53

 Farklı performans türleri arasında karşılıklı ve bereketli bir ilişki 
vardı. Kukla oyunları, gölge oyunları ve aktörler arasında sürekli 
bir içerik ve teknik değişimi oluyordu. “Kuklacılar, hokkabazlar, 
hikâye anlatıcıları, akrobatlar, pandomim sanatçıları, müzisyenler 
ve dansçılar, yani tüm kategorilerdeki sanatçılar kendi katkılarını 
yapıyor ve kendi özel performanslarından başlayarak etkileşimler 
kuruyordu. Bu nedenle de aralarında çok sayıda ortak nokta, 
Karagöz ile orta oyununun da benzerlikleri var”.54

Altan Gökalp55 ise Karagöz gösterilerinin geleneksel takvimine 
ters düşen ve dini tarihlerle daha da yoğunlaşan başka bir çelişkili 
unsurun altını çizer. Bunlar, Ramazan ayı ve sünnetlerdir. 
Bu gelenekler, oruç ve aşırı yemek, sosyal değerlerin alaşağı 
edilmesi, sosyal düzenle alay edilmesi ve sınırların örgütlü ihlali 
gibi karnavala ilişkin unsurları akla getirir. 

 Alman akademisyen Carl Niessen,56 seyirlik sanatlar ve 
komedinin yaygınlaşmasında çingenelerin önemli bir rol 
oynadığını öne sürer. Seyyah ve yazar Evliya Çelebi de sık sık 
çingenelerin 17. yüzyılda kurdukları aktör loncalarından bahseder. 
53 Kısa ve öz, olağanüstü çeşitliliğe sahip sirk ve akrobatik gösterilere ilişkin 
bir perspektif de içeren ancak sentetik bir genel bakış için bkz. METİN AND, 
Turchia, in Enciclopedia dello spettacolo, Le Maschere, Roma, 1954-1968, 
s. 1167-1179 (Fondo d’Amico-Università del Salento). Derinlemesine bir 
inceleme için bkz. METİN AND, On the dramatic fertility rituals of Anatolian 
Turkey, Asian folklore studies, 1978 ve gene aynı yazarın eseri olan The 
Turkish Folk Theatre, Asian Folklore Studies içinde, no. 38, 1979, s. 155-176.
54 METİN AND, Karagöz: Théȃtre d’ombres turc, Dost Yayınları, Ankara, 
1977, s. 48. 
55 ALTAN GÖKALP, Les indigènes de la capitale et le kaléidoscope culturel 
ottoman: les figures “ethniques” sur la scène du Karagoz turc, AA-AA.VV., 
Théâtres d’ombres-tradition et modernité içinde, Institut International de la 
Marionette, Edition L’Harmattan, Paris, 1986.
56 CARL NIESSEN, Handbuch der Theater Wissenschaft, Verlag Lechte, 
Emsdetten, 1958, s. 1240-1252.
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Ayrıca, eski bir sözcük olan kol terimi, komedi aktörleri ve aynı 
zamanda çingene müzisyenler için de kullanılırdı. 
 Bir diğer önemli katkıyı ise Ermeni, Yunan ve Yahudi sanatçılar 
yapmıştır. 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başında, İspanya, 
Portekiz ve diğer Avrupa ülkelerinden sınır dışı edilen 20 bini 
aşkın Yahudi Osmanlı İmparatorluğu topraklarına iltica etti. 
Osmanlı İmparatorluğu ise 1453 yılında fethettiği İstanbul’u yeni 
başkenti olarak seçmiş ve genişleme döneminin doruğundaydı. 
Yahudilerin arasında birçok hekim, soytarı ve oyuncu vardı. 
Türkiye’de kuklacılık ve hokkabazlık yetenekleriyle isim yaptılar. 
Yahudiler, bazı uzmanlara göre Commedia dell’Arte (ortaçağdan 
beri İstanbul’da yaşayan İtalyan nüfus da Commedia dell’Arte’nin 
yaygınlaşmasında hatırı sayılır bir rol oynamıştır) ile Türk 
komedi tiyatrosu arasında bir bağlantı olarak tanımlanabilecek 
İspanya’daki gölge tiyatrosuyla da tanışmış olabilir. Görgü 
tanıkları buradaki Çin gölge tiyatrosunun varlığından bahseder. 
Bu çerçevede, Karagöz’ü bir Commedia dell’Arte karakteri olan 
Zanni ile karşılaştırmak ilginç olabilir. Zanni (unutmamak lazım ki 
bir kibar” Zanni vardır, ancak alter egosu “müstehcen” Zanni’dir) 
entrikacı, Briconne Divino [dolandırıcılar şahı] ve üçkâğıtçıdır. 
Son derece önemli, havai, çocuksu ve müstehcen bir karakter olan 
Zanni’nin soytarı karakteri, karnaval ritüelleri, yeraltı dünyasına 
ait özelliklere sahip Pulcinella ve Arlekino karakterleriyle (aynı 
zamanda da maskeleri ve kostümleri üzerinden) ilişkili olduğu 
açıktır. 

 Commedia dell’Arte’nin skandal unsurları soytarı 
görünümünde, üçkâğıtçının yarattığı müstehcenlikte, kadın 
figürünün sergilenmesinde, Vecchi’nin aşağılamalarında ve 
erotik-duygusal damarındaydı. Ama bu unsurlar zaman içerisinde 
onları ehlileştiren güçlere maruz kaldılar. Kaos potansiyelinin 
yerini “şehirli bir dalga geçme tarzı” aldı. “Artık müstehcenin 
doruk noktası değil, müstehcene gönderme yapan, karnaval 
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komedisinin potansiyelini taşıyan değil, her şeye rağmen gülen 
‘şehirlileşmiş’ bir komiklik söz konusuydu.”57

 Bu da hem iki komedi türünün, hem de ana kahramanları 
Karagöz ve Zanni’nin ortak kaderidir. 

 
 Bir kimlikler cümbüşü

 Türk gölge oyununda Hacivat-Karagöz ikilisinin yanı sıra 
yaklaşık 60 karakter vardır ve bu karakterler merkezi 1453 
yılından itibaren İstanbul’da olan ancak kendisi Asya, Afrika ve 
Avrupa kıtalarına yayılan geniş Osmanlı İmparatorluğu içerisinde 
yaşayan farklı kültürel, sosyal, dini ve dilsel kimlikleri temsil 
eden bir kültürler cümbüşüne benzer. 

 Karagöz oyunundaki karakterlerin çoğu kukla oyunlarında 
da karşımıza çıkar. Bu oyunlarda ana karakterler İhtiyar ve İbiş 
ikilisidir. Gene aynı karakterlere rastladığımız orta oyununda 
ise asıl ikili Pişekâr ve Kavuklu’dur. Bu “kültürlerüstü” unsur 
bazılarımıza daha tanıdık gelebilecek Commedia dell’Arte’nin 
“yöresel” biçimlerinde de ortaya çıkar. 
 Bu olağanüstü karakterler galerisinde, tüm sosyal sınıfların 
temsilcilerini bulmak mümkündür. Örneğin, zenginleşerek 
şehre taşınan, sık sık batakhaneleri ziyaret eden, sarhoş olan ve 
dolandırılan Bekri Mustafa, derviş, romantik hırsız, hafifmeşrep 
bir kadın olan Zenne, onu eleştiren ve toplumun başka 
katmanlarından gelen kadın karakterler (Hacivat ve Karagöz’ün 
eşleri de dahil olmak üzere), kadın ve erkek dansçılar, dilenciler, 
cüce Bebe Ruhi, afyon bağımlısı Tiryaki, zenginliği seven çok 
yönlü sefahat düşkünü Çelebi,58 kabadayı Tuzsuz Deli Bekir, 
57 ROBERTO TESSARI, Commedia dell’Arte: la Maschera e l’Ombra (1981), 
Mursia, Milano, 2009.
58 Özellikle dikkat çekici olan, hem bir 18. yüzyıl kostümü, hem de daha 
modern bir kostüm giyen Çelebi’nin ikili imajıdır. Çelebi betimlemeleri için 
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büyücü, cadı, papaz, hokkabaz, hizmetçi, genizden konuşan 
hımhım ve daha niceleri.
 Ayrıca bir dizi “etnik” karakter de sahneye çıkar: Arap, Rum, 
Yahudi, Arnavut, Anadolu’dan gelen Türk, Ermeni, Laz, Kürt, 
İranlı ve Avrupalı (Frenk). Hepsinin bir komedi unsuru, çift 
anlamlı sözleri ve komik yanlış anlaşılmalara yol açan lehçeleri 
vardır. Hiçbir karakter bu amansız ironi oyununun dışarısında 
değildir. Her garip aksan ve her dil hatası gülmek için bir sebep 
olur. Türkçe bilmiyormuş gibi yapan karakterler ise bazen bilerek 
dili yanlış kullanırlar. 

 Altan Gökalp59 bu karakterlerin geldikleri toplumla doğrudan 
ilişkili olmadıklarını söyler. Oyunlar genellikle başkentin belli 
bir mahallesinde sahneye konurdu ve mahalleler “19. yüzyıl 
İstanbul’unda etnik ve dini olarak homojen toplumları [temsil 
ederdi.] Dönemin toplu temsilleri mahallenin sosyal gerçekliğinin 
dışında kalan bir sosyo-kültürel zeminde, egemen ideoloji ve o 
etno-kültürel grubun oynadığı rol üzerinden inşa edilirdi”.60

 Gökalp’e göre, Karagöz oyunundaki etnik karakterlerin 
görevi çağrışım gücüydü. Yaptıkları kelime oyunları 
çoğunlukla “yabancı” bir dille ilgiliydi ve Ubu oyunlarında 
Polonya ve Polonyalıların temsiline çok benzer bir şekilde, bu 
karakterlerin temsili de sosyal gerçeklikten tamamen yoksundu. 
Mekânsal (mahalleler) ve sosyo-kültürel (mesleki ve sınıfsal) 
farklılıklar çerçevesinde, bu karakterler, “İstanbul toplumunun 
imparatorluktaki azınlık nüfuslarına ilişkin sahip olduğu sabit bir 

bkz. Enciclopedia dello spettacolo, Le Maschere, Roma, 1954-1968, s. 881-
882 (Fondo D’Amico-Università del Salento).
59 ALTAN GÖKALP, Les indigènes de la capitale et le kaléidoscope culturel 
ottoman: les figures “ethniques” sur la scène du Karagoz turc, in AA.VV., 
Théȃtres d’ombres-tradition et modernité, Institut International de la 
Marionette, Edition L’Harmattan, Paris, 1986.
60 ALTAN GÖKALP, a.g.e., s.187.
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önyargılar repertuarı değil,”61 daha ziyade “etnik tipolojilerin” 
taklidi olarak düşünülebilir. 
 Bu çerçevede, karakterlerin sunumunun – kostümlerinden 
(ikonografik kayıtlardan arada ciddi farklar olduğu görülebilir), 
dillerine ve karakterler arasındaki ilişkilere– zaman içerisinde nasıl 
değişmiş olduğu da ilginçtir.Yoğun bir biçimde kodlanmış ve stilize 
edilmiş olmasıyla bilinse de, gölge oyununun zaman içerisinde 
değişmediğini düşünmek hata olur. Az önce de gördüğümüz gibi, 
Karagöz’ün temel unsurlarından biri olan müstehcen hareketler 
zaman içerisinde yoğun bir temizlik sürecine tabi tutulmuştur.  

 Karagöz’ün karakterleri ve çerçevesinin zaman içerisinde 
geçirdiği değişimi analiz etmek, şüphesiz Türk toplumunun 
geçirdiği dönüşümlerle ilgili de ilginç bulgulara işaret edecektir. 
Hep çok kültürlü olmuş ve hâlâ öyle olmaya devam eden Türk 
toplumunda birbirinden farklı ancak aynı zamanda iç içe geçmiş 
“melez” kültürler kimi zaman çatışmalı kimi zaman ise barışçıl 
bir biçimde birlikte yaşamışlardır.
 Bu etnik karakterlerin çoğu, 16 ve 17. yüzyıllarda Karagöz 
üzerine yazılan ve bu gelenek üzerine yapılan çalışmaların temelini 
oluşturan ilk makalelerde de mevcuttur.62 Osmanlı başkentinde 
ortaya çıkan yeni bir sosyal sınıfı temsil eden Frenk karakteri, 
daha geç bir dönemde belirir ve hatalı bir biçimde Levanten diye 
teşhis edilir. Bu yeni sosyal sınıf, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler 
ve İtalyanları olduğu kadar, imparatorluğun ücra sınırlarından 
gelen Arap ve Türkleri de içerir. Grup üyelerinin ortak özelliği 
ise, Osmanlı başkentinde yaşamalarına rağmen bir Avrupa 
devletinin uyrukluğunu seçmiş olmalarıdır. Bu “toplum seçimi” 

61 ALTAN GÖKALP, a.g.e., s. 190. Bu çerçevede, Karagöz’ün İstanbul 
mahallelerindeki sosyal gerçekliğin teatral bir uzantısı olduğunu ve temel 
sosyal ve ailevi gerçeklikleri ele aldığını söyleyen S.E. Siyavuşgil’in analizi 
de önemlidir. 
62 Bu repertuara ilişkin temel bir çalışma için bkz. METİN AND, Karagöz: 
Théȃtre d’ombres turc, Dost Yayınları, Ankara, 1977.
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bir dizi sosyal, ekonomik ve yasal imtiyazda ve Avrupalı kültürel 
modellerin benimsenmesinde somutlaşır. 
 İstanbul’da Avrupa modasına göre yaşayan bir topluluk söz 
konusudur. Levantenlerin başkentini “kafeler ve atölyeler Rum, 
kıyafet modası Fransız, iç giyim Alman, müzik İtalyan ya da 
İspanyol, kapıcı ve bekçi de Türk ya da Kürt,” diye ironik bir 
tonla anlatır Doğan Avcıoğlu.63

 Bu yeni Levanten topluluk, saray âdetlerini yansıtmakta ve 
gittikçe daha fazla Avrupalı modellerin etkisi altına girmektedir. 
“Tatlısu Frengi” olarak yeniden adlandırılan Frenk, ne olursa 
olsun Batılıları taklit etme isteği ve Türk olan her şeyi aşağılaması 
nedeniyle alay konusu olur. İtalyanca ve Yunancayı karıştırarak 
anlaşılması imkânsız bir dil konuşur. Böylece başkentteki “Batılı” 
topluluğun bir parçası olduğunu göstermek ister, ancak kendisine 
dalga geçmek için Mösyö Karolin ismi takılır. 
Frenk karakteri, hedefi belli ve kesin bir sosyal eleştiri 
yapılabilmesini mümkün kılar. Kuşkusuz, Karagöz bir yandan 
Türk toplumunu acımasız bir şekilde eleştirmekte, ahlak ve 
ikiyüzlülüğü hedef almaktadır. Ancak saldırılarının çoğu “kralın 
soytarısının” maceraları olarak vücut bulur. Frank karakteri ise 
daha sistemli bir eleştiriye olanak sağlar. Farklı coğrafi kökenler 
ve mesleki loncalara ait karakterlerin yarattığı toplumlar 
mozaiğine yeni bir unsur eklenir ve bu unsur “etnik” figürler 
sınıflandırmasında bir ayraç görevi görür. 19. yüzyılın ortalarında 
ortaya çıkan, Batılı bir eğitim almış reform yanlısı bürokrasi, 
geleneksel toplumdan ayrılan farklı bir sınıftı. Karagöz’de 
bu önemli geçiş yeni bir iktidar kodu, yani “bu dili konuşan 
karakterlerlerle olan sohbetlerinde Karagöz’ün dalga geçmek ve 
gizemli bir hava yaratmak için kullandığı” dille ifade edilir.64

 Zamana duyarlı bu değişimlerle ilişkili olarak şu semptomatik 
veri de göz önünde bulundurulabilir: Aşağı yukarı 1840 yılında, 
63 ALTAN GÖKALP, a.g.e, s. 195.
64 ALTAN GÖKALP,  a.g.e., s. 189.
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Türk gölge oyununun repertuarı yabancı eserlerden alınan 
kurgularla zenginleştirilmişti. (Bu dönemde Batı tiyatrosunun 
etkisi Türkiye’de güçlü bir biçimde hissedilmeye başlamış, 
bu etkinin geleneksel tiyatro formları için önemli sonuçları 
olmuştu.) Bu kurgular, Karagöz’ün özelliklerine ve Türkiye’deki 
ortama uyarlanmış, böylece yeni karakterlerin oluşturulmasının 
da yolunu açmıştır. 
 Fransız akademisyen Adolphe Thalasso La Revue théâtrale 
dergisinin 1904 tarihli özel sayısında izlediği Karagöz 
gösterilerinden söz eder. Bu gösteriler Molière’in çeşitli metinleri, 
özellikle de İnsandan Kaçan, Scapin’in Dolapları ve Tartuffe’ten 
esinlenmiştir.65

 Farklı etnik grupların mesleklerine göre sınıflandırıldığını görmek 
dikkat çekicidir. Hangi ticari kategoriye ait oldukları bu karakterlere 
bir sosyal derinlik katar ve parçası oldukları toplumu tanımlar.
 Dil çoğulluğu ise yol açtığı şakalar, yanlış anlaşılmalar, kelime 
oyunları ve çok da üstü örtülü olmayan lapsus göndermeleri ile 
Karagöz’ün önemli bir unsurunu teşkil eder, söylemin sırasını 
tepetaklak eder, belirsizlik ve yanlışlığı ortaya çıkarır.
 Yerli karakterler “her mahallede Türkçenin başka bir 
versiyonunu konuşurlar, kelimeleri, vurguları ve diksiyonları 
değişirdi. Bu, karakterler arasındaki dramatik tansiyonun 
önemli bir anını teşkil ediyor olabilir.”66 Örneğin, sohbet etmeye 
başlayan iki karakter, konuşmanın daha geç bir safhasında, 
lehçelerinin “dilbilgisi fantazileri” nedeniyle birbirlerini aslında 
hiç anlamadıklarını fark edebilirler. 
 Komedi unsuru yüksek olanlar tam da bu taklit karakterleridir 
–taşra figürleri, sömürgelerden gelenler, yabancılar ya da belli 
65 Alıntıların bir kısmı şu kaynakta yer alır: DENIS BORDAT-FRANCIS 
BOUCROT, Les théâtres d’ombres-histoire et techniques, L’Arches, Paris, 
1956, s. 45-50 (Fondo D’Amico-Università del Salento).
66 AND METİN, Karagöz: Théȃtre d’ombres turc, Dost Yayınları, Ankara, 
1977, s. 83.
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meslek grubu mensupları. 
Her Karagöz oyunu aynı cümleyle biter: “Sürçü lisan ettiysek, affola”. 
 Bu dilsel sapmalar yalnızca bir dil yabancılığının anlaşmayı 
zor ya da imkânsız kılan sarsıntılarından kaynaklanmamaktadır. 
Popüler dili konuşan ana kahraman Karagöz kelimeleri ve 
anlamlarını çözer ve böylece dilin mantığını yozlaştırır. 
 Karagöz’ün bir diğer temel mekanizması ise kelimelerin 
deformasyonu ile oluşan anlamsızlıklar silsilesi olan 
tekerlemelerdir. Serbest çağrışımlar ile kelimeler saf sesler, 
sürreel anlatımlar, linguaggio onirico (hayali dil), abartılı 
ifadeler, kakafoni, metafor, anafor, anti-tez, kaba ve müstehcen 
göndermeler, tekrarlar ve daha nicelerine dönüşür. Tekerlemeler 
kelimenin ve sesin tekrarla ortaya çıkan büyülü tetikleyici 
değerini, değişikliği ve gizli değeri ortaya çıkarır.
 Popüler bir kahraman olmasını kötü tavırları ve bozuk diline 
borçlu olan Karagöz, son derece eğitimli olan ve böyle bir dil 
konuşan, sık sık Arapça ve Farsçadan önemli kaynakları alıntılayan 
ve yoldaşının kabul edilemez hatalarını düzeltmek için çabalayan 
Hacivat ile de tezat oluşturmaktadır. Aldığı tüm eğitim ile birlikte 
Hacivat, imtiyazlı bir sınıfın ahlaki değerlerine bağlıdır ve bu 
durumu değiştirmeye niyeti yoktur. Karagöz ise sürekli aylak ve 
işsiz gezer, sosyal normlara uymaz ve böylece “ifade özgürlüğüne 
erişebilir, haksızlıklara, kılıca ve urgana karşı çıkar.”67

 Komedi, kelimeler ve anlamlarıyla oynar. Karmaşık ve hatta 
zalim (Hacivat’ın aksine Karagöz mahallede saygı görmez) 
ilişkileri kurgularken, toplumsal iddia ve gösterişleri güldürü 
yoluyla gözler önüne seren, farklılığı saklamak yerine tüm bunları 
bir kimlikler girdabında buluşturan komedi mekanizmasını 
hep akılda tutmak gerekir. Herhangi bir istisna olmaksızın, 
tüm karakterler komedinin ve gülünç olanın çarkından geçmek 
zorundadır. Bu nedenle, Altan Gökalp’in şu analizinin ikinci 
bölümüyle ilgili temkinli olmak gerekebileceğini düşünüyorum: 
67 AND METİN,  a.g.e, s.86.
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“Her defasında bir aşağılama menkıbesinde Karagöz medeniyet 
getiren kahramandır: iktidarın dilini konuşanlar, tıpkı ötekiliğin 
vatandaşları gibi, aynı zamanda sözle küçük düşürülmesi gereken 
düşmanlardır.”68

 Her biri hem kıyafetleri hem de gelenekleri ile güçlü birer 
tipoloji temsili olan bu karakterlere biraz daha yakından bakalım.69

Türk ya da Baba Himmet olarak bilinen karakter, Karadeniz’in 
içlerindeki ormanlardan gelen Anadolulu bir ormancıdır. İri yarı 
bir adam olan Baba Himmet (öyle ki, Karagöz bazen onunla 
iletişim kurmak için merdivene tırmanır), Karagöz oyunundaki 
en büyük figürdür (ortalama figürler 24 ile 35 santimetre iken, 
Baba Himmet figürü 57 santimetreyi geçer). Issız köyünden şehre 
gelen Baba Himmet pek de zeki değildir ve saflığı nedeniyle 
sık sık Karagöz’ün oyununa gelir. Daha akıllı ve kafası ticarete 
çalışan bir karakter olan Kayserili tüccar ve diğer karakterler gibi, 
Baba Himmet de İslam dinine olan bağlılığı ve özellikle de dilinin 
“farklılığında” ifadesini bulan taşralılığıyla resmedilir. Ağır bir 
aksanı vardır ve telaffuzu “yanlıştır”. 
 Doğu Karadeniz’den gelen Laz, ya bir gemici, ya hallaç ya da 
kalaycı olarak temsil edilir. Dedikoducudur, ağır bir Karadeniz 
aksanıyla, çok hızlı, durmadan ve başka kimseyi dinlemeden 
konuşur.
 Rumelili ya da Muhacir Balkanlar’dan gelen bir göçmendir ve 
iddia ettiği zaferleriyle övünür. Zaman zaman sürücülük yapar. 
Başkentli bir Türk için anlaşılması imkânsız kelime ve ifadeler 
içeren bir Balkan Türkçesi konuşur. 
 Kürdo mahallenin gece bekçisi ya da hamaldır ve çoğunlukla 
Kürtçe konuşur. Boş bakar ancak olduğundan daha akıllı 
görünmeye çalışır, ancak son kertede olayları takip edemez. 
68 ALTAN GÖKALP, a.g.e., s.189.
69 Karagöz karakterlerinin detaylı tanımları için bkz. METİN AND, Karagöz: 
Théȃtre d’ombres turc, Dost Yayınları, Ankara, 1977, s. 83-94, and ALTAN 
GÖKALP, a.g.e., s. 190-196.
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Laz, Türk, Rumelili ve onlara katılan Çingene gibi, denizden 
uzak yerlerden gelen bir göçmendir. Altan Gökalp,70 Çingene’nin 
Karagöz’ün tamamen müstehcen bir içeriği olan argo konuşmalar 
yapabilmesini sağlayan yardımcı bir karakter olduğunu, zira 
İstanbul’da cinsellik ya da para üzerine argo konuşmaların 
Çingene deyişleri üzerine kurulduğunu söyler. 
 Cahilliği ve çabuk sinirlenmesiyle bilinen karakter ise 
Arnavut’tur. Eğitimli bir dil kullanarak aksanını saklamaya çalışır 
ve böylece komik durumları tetikler. İçecek satıcısı, bahçıvan, 
avlak bekçisi ya da hayvan tüccarı olan Arnavut sürekli sebzelerle 
ilgili şarkı söyler. 
 İmparatorluğun sınır bölgelerinden gelen iki karakter ise Arap 
ve Acem’dir. 
 Arap adı iki tür karaktere verilir. Bunlardan birincisi hem Mısır 
Arapçası hem de Suriye lehçesini konuşan “beyaz Arap”tır, ancak 
bu karakter yalnızca mekanik olarak tekrar ettiği kısa sorular 
sorar: Kim? Kime? Ne zaman? Nerede? Neyle ilgili? Özellikle 
aptal bir karakterdir, genellikle kahve tüccarı ya da seyyar satıcı, 
bazen yalnızca seyyahtır. Türkçesi telaffuz hatalarıyla doludur. 
Kendisi ise açgözlü, gurursuz ve sahtekârdır. Konuşmaları dua 
gibi görünen fakat aslında beddua olan kısımlarla doludur. 
 “Siyah Arap” ise Etiyopyalı ve dolayısıyla “Zenci”dir, 
aptallığıyla bilinir ve hadım edilmiştir.
 Acem ise ya kumaş veya halı tüccarı, ya da tefecidir. Toplum 
içerisindeki sosyal statüsü parlak değildir, ancak buna rağmen 
karakterinin vurgulu ve kibirli olmasıyla dalga geçilir. Genellikle 
ata binip, Farsça kelimeler kullanılırken resmedilir. Mizah anlayışı 
yoktur ve Karagöz’ün şakalarını beğenmez, Hacivat ise kendisine 
“İran’ın gülü” diyerek iltifat eder. 
 Şimdiye kadar bahsedilen karakterlerin önemli bir özelliği, 
farklı coğrafi, dilsel ve mesleki özelliklerine rağmen hepsinin 
imparatorluğun Müslüman topluluklarına ait olmalarıdır. Ancak 
gayrimüslim karakterler de mahallelerin sosyal dokusunun temel 
70 ALTAN GÖKALP, a.g.e., s. 193.

48



bir parçasıdır. Bu karakterlere Karagöz oyunlarında zımmi olarak 
geçen yasal statüleri üzerinden sınırlı bir önem atfedilir, ancak 
Frenk karakteri bu durumun istisnasıdır. 
 Metin And, Ermeni, Yahudi ve Rum karakterlerinin Frenk 
karakteriyle örtüştüğünü düşünür.
 Ermeni Ayvaz karakterinin iki farklı toplumsal rolü vardır. 
Bunlardan biri, külhan bekçiliği gibi ayak işleridir; ama bunun 
yanı sıra sulama sistemi uzmanlığı, saray uşaklığı, kuyumculuk ve 
şarap garsonluğu da mevcuttur. Çok çalışan ancak mizah anlayışı 
pek de olmayan bir işçi olarak betimlenir. Bazı durumlarda ise 
müzik ve şiirle ilgilenen, sanat ve medeniyet üzerine nutuk çeken 
bir karakter olarak sahneye çıkar. 
 Yahudi (Cut, Çıfıt) tüccar, eskici ya da tefecidir. Fiziksel olarak 
Karagöz’e neredeyse hiç benzemez. Şeytani, küçük hesaplar 
yapan, sahtekâr ve açgözlü biridir. Dilbilgisi kurallarını ihalal 
eden (İspanyolcayla karışık) Türkçesiyle Karagöz’e karşı açık 
saçık kelime oyunları yapar. Örneğin Karagöz’e “Burada mı 
oturuyorsun?” diye sorar, ancak bilerek bozduğu telaffuzuyla 
soru “Burada mı osuruyorsun?” halini alır.

 Bunun yanı sıra bir de her yaş, toplumsal katman, ten rengi ve 
dini inanışa ait kadın karakterleri olarak Zenne vardır. Tiz erkek 
sesiyle konuşurlar. Eşler, kızlar, dansçılar, dekolte giyimler kibar 
fahişeler genellikle kimlik ve türler arasındaki bu dansı harekete 
geçiren unsurlardır. 
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Yıldızlar ve Akrobatlar
 Fabio Tolledi

 Edimsellik yıllardır bir toplumun anlam yaratma sürecini tespit 
etmeye yönelik çabaların kilit noktalarından birini temsil etmiştir. 

 Yaptığımız araştırma da açıkça göstermektedir ki Türkiye ve 
Akdeniz’in güneydoğusundaki toplumsal durum sürekli ve derin 
bir ayaklanma sürecini ve çeşitli bağlamlara ilişkin somut ve 
sembolik alanların yeniden tanımlanmasını içerir.

 Türkiye toplumunun eğlenmek ve (kendisine uygun ve özgün 
karakterler üzerinden) kendi hikâyesini anlatmak için kullandığı 
popüler tiyatro türleri çeşitli etkiler ve itici güçlere tabidir ve 
sürekli değişir. Dansözlerden gölge tiyatrosuna, batılı drama 
formlarından çeşitli hikâye anlatım türlerine, sürekli bir öz-
temsil ve Türkiye toplumunun sosyal dinamiklerini oluşturan 
gerilimlerin temsilini tespit etmek mümkündür. 
  
 Karagöz’ü izlemek toplumun kendini temsil etmekte kullandığı 
ince, sürekli değişen dokuları gözlemlemeye olanak sağlar. Bu 
temsille toplum somut ve maddi ufkunu anlatır.
 Bu çerçevede Victor Turner’ın edimsellik kavramına getirdiği 
tanım çok önemlidir: 

 Edimselliğin, her şeyden önce, vücutların hareketi ve çevredeki 
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gerçekliği eleştirel bir biçimde yeniden tanımlamaya müsait bir 
hareket olduğunu hatırlamak gerekir. Victor Turner’in teorik katkısı 
tam da edimsellik kavramının önemi tam da fenomenolojinin şuur 
eşiğine ait (kültürel kodların yeniden yazılımı için verimli olması 
muhtemel) kısımlarına nüfuz etmekte kullanılması ve dolayısıyla 
toplumsal dönüşümün kendisine nüfuz etmesidir. 
 Turner’ın çıkış noktası da toplumsal drama kavramında 
yatmaktadır. Kendisinden alıntılayalım:

toplumsal drama kendini esas olarak bir normun 
kırılması, bir ahlak kuralının çiğnenmesi, ya 
da toplum içerisinde bir gelenek ya da görgü 
kurallarına uyulmamasıyla gösterir. Ya da 
tutkulu hislerin oluşturduğu bir arkaplandan 
yükselir. Ortaya çıktığında ise silinmesi zordur. 
Herhalükarda, büyüyen bir kriz, sosyal bir düzlemin 
üyeleri arasındaki ilişkilerde kırılma ya da önemli 
bir dönüm noktası oluşturur. Görünen barış açık 
bir çatışmaya dönüşür, yüzeyin altındaki zıtlıklar 
ortaya çıkar. Partilere katılım olur, hizipler ortaya 
çıkar ve eğer çatışma hızlı bir biçimde sosyal 
etkileşimin sınırlı bir kısmına hapsedilmezse, 
kırılma çatışmanın bir parçası olan hizipleri 
kapsayan ilgili geniş ve karmaşık sosyal ilişkilerin 
temel bölünmeleriyle örtüşecek bişinde genişlemek 
ve yayılmak eğilimindedir. 

 Toplumsal drama, herhangi bir gündelik bağlam içerisinde 
geleneksel normlarda kırılma yaşandığında ya da karmaşık 
bir toplumun köklü sosyo-kültürel yapısında yaşanan bir 
dönüm noktasıyla eş zamanlı olarak zıt eylemlerin stratejileri 
oluşturulduğunda ortaya çıkar. Toplumsal dramalar sosyal 
yapının “deri altı tabakasını” ortaya çıkarır ve kendisiyle eş olan 
toplumun zıt unsurlarına ışık tutar. Turner’a göre, toplumsal 
dramalar gruplar, sosyal sınıflar, etnik kimlikler, sosyal 
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kategoriler, kemikleşmiş rol ve gruplar arasındaki zıtlıkları aktif 
hale getirmeye ve böylelikle çatışmaya dönüştürmeye eğilimlidir. 
Bu çatışmaların giderilmesi için, sosyo-kültürel sistemin belli 
kısımlarının, geçerlilik ve etkinlik de dahil olmak üzere, yeniden 
düşünülmesi gerekir. 

 Böyle bir eleştirel yeniden düşünme genellikle kurumsallaşmış 
bir kültürel durumdan yeni ve bir anda ortaya çıkan, sosyo-kültürel 
zaman coğrafyası içerisinde yeni ve tanıdık olmayan hatları takip 
ederken belirebilen topluluklara geçiş evrelerinde yaşanır. 

 Tekrar Turner’dan alıntılayalım:  

bilinç eşiği, kutsal zaman-mekân diziliminin birden 
fazla bölümünü ve aynı zamanda alt-üst edici ve 
berrak (ya da oyuna benzer) olaylar içerebilir. 
Kültürel unsurlar, ağaç, imgeler, resimler, dans 
figürleri gibi birden fazla anlama gelen çoğul 
sembollerin kullanımının mümkün kıldığı ölçüde 
yalıtılır. Bu kültürel unsur ya da etmenler çoğunlukla 
grotesk olan deneyimin dikte ettiği biçimler yerine 
mümkün ya da hayali çeşitli şekillerde yeniden 
birleştirilebilir. Böylece canavar kılığındaki bir 
canlı insan, hayvan ve bitki karakterlerini “doğal 
olmayan” bir şekilde birleştirebilir, bu karakterleri 
birleştirmenin farklı yolları vardır, ancak hepsi  
resimde ya da hikâyede olsun “doğa dışı”dır. Diğer 
bir deyişle, bilinç eşiğinde insanlar tanıdık alanların 
unsurlarıyla “oynar” ve onları tanıdık olmaktan 
çıkarır. Yenilik, tanıdık unsurların daha önce 
varolmayan kombinasyonlarından doğar. 
 

 Bilinç eşiği, büyük ölçüde sosyal melezliği temsil eder. Bu 
sınır coğrafyasında yeni bilinç paradigmalarının ortaya çıkması 
mümkündür. Turner’ın da altını çizdiği gibi, “bilinç eşiğinin aslı 
kültürü oluşturan etmenleri parçalarına ayırarak, aynı parçaları 
serbest ve ‘net’ bir biçimde, tüm ve her bir düzenlemede, ne kadar 
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garip olduğuna bakmaksızın yeniden bir araya getirmesidir.” 
 Bu serbest ve deneysel kültürel sektörde, yeni sosyo-kültürel 
etmenler ve birleşim kuralları ortaya konabilir. Her şeyden öte, 
“bireyin kendi vücudunun edimsel mise en scène’i ile başlayarak 
sosyo-kültürel unsurların eleştirel bir değerlendirmesi” 
mümkündür. 
 
 Türkiye’de 1800’lü yılların sonlarında başlayan, Osmanlı 
kültürünün devlet modernleşmesi sürecine girişi, bilinç eşiğinin 
somut bir örneğidir. Üstelik bu örnekte, edimselliğin farklı 
türlerinin yeniden tanımlandığını görürüz. Bu yeniden tanımlama, 
bir sürü noktada (olumsuz anlamıyla) turistikleşme ve folklorlaşma 
gibi süreçler aracılığıyla gösterinin özünden uzaklaşmasına 
dönüşür. Bu durum Karagöz için de, dansözlük için de geçerlidir. 
Dışarıdan gelenler, çok da çaba harcamadan, turistik deneyim ve 
tüketim için klişe bir imge ararken meşru çekim noktaları olurlar. 
Sanki Colosseum ya da Pisa Kulesi’nin sallayınca kar yağıyormuş 
efekti veren cam küreler içerisindeki plastik modelleri Colosseum 
ya da Pisa Kulesi’nin otantik bir temsili olabilirmiş gibi.. Ancak 
bir yandan da, o küçük plastik modeller, yeni bir sosyal anlatının 
somut ufkunu inşa eden kültürel üretimlerdir. 
 
 Dolayısıyla, Turner bize toplumsal dramaların aynı zamanda 
endüstriyel ve endüstri-sonrası toplumlarda da, bir kültürel 
aşamadan diğerine geçerken, hayatın olay örgüsü daha önce 
geçerli olanlar çerçevesinde anlamlı olmamaya başladığında ve 
toplumun hayatının bazı kısımları için yeni bir kültürel perspektif 
gerekli olduğunda yaşandığını hatırlatır. Toplumsal drama bazen 
yeni sosyal ve kültürel muhalefetler olarak ortaya çıkar. Bu 
muhalefetler o zamana kadar gelenek ve kurumlar içerisinde 
meşru olan parametreleri kırar ve bazen gerçek bir devrim 
karakterindedirler. 

Büyük ölçekli modern toplumlarda, toplumsal 
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drama yerel düzeyden ulusal devrimlere uzanabilir, 
ya da başından itibaren iki ulus arasındaki bir savaş 
olarak kendini gösterebilir. […] Biz endüstriyel 
toplumlarımızda sınıflar, alt-sınıflar, etnik gruplar, 
mezhep ve tarikatlar, dinler, siyasi partiler, emek 
düzeni üzerine kurulu dernekler ya da aynı cinsiyet 
veya kuşağa mensup olmak üzerinden gerçekleşen 
muhalefetlere aşinayız. Başka toplumlar ise kendi 
içlerinde geleneksel kast ve derneklere bölünmüş 
durumda. Toplumsal dramalar bu ve başka bir 
tanım sınıfsal muhalefetleri harekete geçiriyor […]. 
Toplumsal dramalar bu muhalefetleri çatışmaya 
dönüştürme gücüne sahip. Dolayısıyla toplumsal 
hayat, görünürde sakin olduğu anlarda bile hep 
toplumsal dramalara “gebe.” 

 Söz konusu dans türleri olduğunda, bu gösteri biçimlerine 
özgü bazı özellikleri not etmek iyi olacaktır. 1800’lerin sonunda 
Osmanlı toplumunda karşımıza çıkan dans formları Çengi ve 
Köçeklerdir.  

 Müslüman toplumun en popüler eğlence türlerinden biri olan 
oryantal dans, raks ismiyle anılır. Bu dans, dünya çapında oryantal 
gösteri kültürünün sembolü haline gelmiştir. 
 
 Müzikli eğlenceyi dans ile birleştiren bu performans türü, 
19. yüzyıl sonu Osmanlı toplumunda özellikle popülerdi. 
Kumpanyalar etrafında bir araya gelen profesyonel dansçılar 
tarafından gerçekleştirilen bir tür büyük gösteri oyunu olarak 
da düşünülebilir. Bu profesyonel kumpanyaların bir kısmı, 
Köçekler örneğinde de olduğu gibi erkek dansçılar tarafından 
oluşturulmuştu. Kadın dansçıların oluşturdukları ise çengi 
kumpanyaları olarak anılıyordu. Karışık grupların olmaması ise 
dikkat çekicidir. 

 Kadın dansçılara Çengi adı verilirdi. Bu gruplar kadınlara özel 
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gösteriler yapar ve aktristlerle eşit sayılırlardı. Gruplar bir lider, 
birkaç yardımcı, on iki dansçı ve dört saz sanatçısından oluşurdu. 

 Grubun lideri genellikle deneyimli bir kadın olurdu. Çok 
sayıda tarihi kaynağa göre, lider tüm hayatını kadın dansçıların 
eşliğinde geçirirdi ve herkes tarafından lezbiyen olarak bilinirdi. 
Liderin evi, geleceğin liderleri için bir tür okul görevi görürdü. 
Bu da bize akademi ya da benzeri enstitülerde öğretilmeyen, 
kişiden kişiye aktarılacağı düşünülen, capocomico’nun varolduğu 
sanat formlarına ilişkin sanatsal öğrenme yöntemiyle ilgili ipucu 
verir. (Terimden de anlaşılacağı gibi bu durum İtalya’da da 
mevcuttur). Çengilerin güzelliği, zarafeti, becerikli hareketleri 
ve oyunculukları çok sayıda erkeği çekiyordu. Ancak Osmanlı 
toplumunda yaygın olarak bilindiği üzere, Çengilerin tercihi 
kadınlardan yanaydı. 

 Çengiler, günlerce süren düğünlerde misafirleri eğlendirmek 
için tutulurdu. Grup düğün boyunca düğün sahibinin evinde kalır, 
davetlileri eğlendirirdi. Eve gelişleri her zaman olağanüstü bir 
an olurdu. Çengilerin güzelliği ve canlı kostümleri erkekler için 
son derece çekiciydi. Odaları evin harem kısmında bulunurdu. 
Buraya girmek hem evin diğer sakinlerine hem de misafirlere 
yasaklanırdı. 

 Çengilere ilişkin anlatıların çoğunda gezginler onların görkemli 
uzun saçlarından, transparan kıyafetlere sarılı vücutlarından, ucu 
altın işlemeli etekler ve dans sırasında göğüsleri çıplak bırakacak 
şekilde yapılmış işlemeli kemerlerden bahsederler. Ellerine zil 
takan çengilerin omuz ve leğen kemiklerini ritmik bir şekilde 
hareket ettirmeleri sonucu ortaya izleyicileri hipnotize eden son 
derece şehvetli bir dans çıkardı. 

 Anıların çoğunda dansçıların kostüm değiştirmelerine ilişkin 
dağınık referanslar bulunmaktadır. Sahneye genç erkek kostümüyle 
geri dönen dansçılar, kadın izleyicileri kendinden geçirirdi. 
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 Cinsiyete ilişkin bu bilinç eşiği çok önemlidir. Birincisi, 
cinsiyetler arası bu kayışlar tüm gösteri geleneklerinin temel bir 
özelliğidir. Maskeleme, belirsizlik ve çift cinsiyetlilik dönüşümün 
güçlü işaretleridir. Maskülen ve feminen toplumsal temsilin 
ayrıcalıklı alanlarıdır ve cinsiyet değiştirmek, karşı cinsiyet gibi 
giyinmek, transseksüellik gibi yeni olguların aslında geleneksel 
kökenleri vardır. Toplumdan topluma değişen binlerce farklı 
şekilde ortaya çıkarlar. 

 Ayrıca, Çengilerin çoğunun üst sınıf mensubu kadınlar ve şehrin 
orta yaşlı dulları arasında sevgilileri olduğu da yaygın olarak 
bilinirdi. Bu unsur, Batı’nın bugüne kadar güçlü bir homofobi 
ve onu besleyen sessizlik ve sansüre tabi feminen alan ile mimli 
liberal gelenekleriyle ilgili bizi yeniden düşünmeye sevk etmeli. 

 Gösterinin bir bölümünde dansçılar açıkça görülen hareketler 
aracılığıyla sevgililerine özel mesajlar gönderirdi. Bu bölüm 
dansın somut şehvetli unsuru için de kritik önemdeydi. 

 İzleyiciler, dans sırasında Çengilerin vücuduna altın paralar 
takardı. Bu pratik, bu dünyevi gösterinin temel bir kısmı haline 
geldi ve böylece girift davet ve mesajlar örgüsü de ilerledi. 
Çengiler, gösterilerden sonra geceyi genellikle kadınlarla 
geçirirdi. Bu davranış kınanmadığı gibi, Çengiler çok ünlüydü 
ve Osmanlı toplumunda büyük rağbet görürlerdi. Güzellikleri ve 
etkiliyicilikleriyle öne çıkarlardı.
Çoğu, Balkanlar’da yaşayan Roman topluluklarından gelirlerdi, 
ancak aralarında gayrimüslimler de bulunurdu. 

 Erkek dansçı Köçekler de toplumda büyük rağbet görürdü. 
Kadın dansçılar gibi gruplar halinde çalışırlardı ve gruplar liderin 
adını alırdı. Kumpanyalar genellikle 30 dansçıdan oluşurdu, 
ancak istisnai durumlarda bu sayı 200 ila 300’e kadar çıkardı. 

 Köçekler, Osmanlı gece eğlencelerinin en popüler unsuruydu. 
Dans ve müzikte uzman bu genç adamlar, zanaatlerinde çok ileri 
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bir düzeye erişmişti. Kadın giysileri giyer ve tüm kutlamalarda 
Sultan için dans ederlerdi. Harem kadınları şalvar giyen dansçıları 
kıskanırdı. Uzun kıvırcık saçlı Köçekler çok renkli giysiler giyerdi 
– kenarları işlenmiş altın korseler, kemerle taçlanan ipek etekler. 
Makyaj da yapan Köçekler, Çengiler gibi ellerine zil takardı. 

 Köçeklerin dansı da erotik vurgularla bezeliydi ve izleyicilerin 
şehvetini tetiklemeye yönelik olduğu açıktı. Erkek izleyiciler 
gösteri sırasında uyarıldıklarını gizlemez, gösterilerin artan 
erotik telaşına açık bir biçimde katılırlardı. Köçekler önemli arzu 
nesneleriydiler. Ünlü ressam Enderunlu Fazıl Bey, Çenginame 
adlı bir kitapta döneminin çengilerinden bazılarını resmetmiştir. 
Kitabın başlığı kadın dansçılara gönderme yapsa da, kitap erkek 
meslektaşlarına adanmıştır ve son derece müstehcen bir biçimde 
onlara övgüler düzer: 
 «Mısırlının formu ve figürü uyumlu ve özgündür. Yahudidir. 
Dans etmeye başladığında herkesi çıldırtır. Çok sayıda âşığı 
vardır. Sadece yürürken görmek bile insana büyük zevk verir». 

  Bu örnekte aynı zamanda eşcinsel arzu ve cezbetmeye ilişkin 
tam bir normallik söz konusudur. Oyuncu bir zıtlık mekanizmasına 
tam da bu noktada açık bir gönderme yapılır, zevk ve belirsizlikle 
ilgili yerlerin başında gelen, vücuda bakılırken şehvet sözü veren 
bu yer hamamdır. 

 Turner’a göre, kriz, dönüşüm, kültürel değişim dönemleri 
içerisinde krizle yüzleşmek, onu anlamak, anlamdırmak ve 
bazen de çözmek için yeni kültürel biçimler oluşturulur. İçinde 
yaşadığımız toplumlar için oto-analiz, toplumun eleştirel bir 
yeniden değerlendirilmesi, toplumsal davranışlarımız üzerine 
düşünmek, sosyo-kültürel belirsizliklere cevaben geliştirilen 
usullerin metaforik temsili sanatsal ifadelerde kendine yer bulur. 

Bir kabile üyelerinin maske üretirken, canavar 
kılığına girerken, farklı töresel sembolleri bir araya 
getirirken, popüler mit ve efsaneler aracılığıyla 
cismani gerçekliği tepetaklak ya da taklit ederken 

66



yaptıkları endüstriyel toplumların tiyatro, şiir, 
roman, sinema, spor, klasik ve rock müzik, 
sembolik sanatlar ve pop art gibi eğlence türlerinde 
aynı şekilde tekrarlanır: bu formlar kültürel unsurlar 
ile oynar, onları çoğunlukla deneysel, bazen de 
sıradan, grotesk, olasılık dışı, şaşırtıcı ve rahatsız 
edici kombinasyonlarda bir araya getirir. Ancak 
bunu kabilenin kabul törenlerinin bilinç eşiğinde 
gerçekleşen sürecinden çok daha karmaşık bir 
biçimde yaparlar. Sanatsal ve popüler eğlencenin 
uzmanlaşmış formları (kitle kültürü, pop kültürü, 
halk kültürü, yüksek kültür, alternatif kültür, 
avangard kültür gibi), “kabile” toplumunun görece 
sınırlı sembolik formlarının aksine çoğalır. Her bir 
formun içerisinde yazarlar, şairler oyun yazarları, 
ressamlar, heykeltraşlar, besteciler, müzisyenler, 
aktörler, komedyenler, halk şarkıcıları, rock 
yıldızları ve genel olarak kültür “üreticileri” nin 
yalnızca garip formlar yaratması için değil, bunu 
yeterince sık yapabilmeleri ve [….] statükoya 
kısmen ya da tamamıyla ciddi eleştiriler getiren 
modeller üretebilmeleri için geniş yer vardır.” 
Paylaşılan, ortak tahayyülün parçalarının yerini 
değiştirmeyi mümkün kılan bu formlar, kitle 
kültürünün içerisinde serbestçe deney yapabilme 
imkanı sunar ve Turner’ın liminoid olarak 
adlandırdığı çıktıları teşkil ederler. Turner, “oid” 
son ekinin Yunanca - eidos’tan geldiğini ve form, 
model ve benzemek anlamında olduğunu söyler. 
Dolayısıyla, liminoid, bilinç eşiği anlamına gelen 
liminal’a benzer ancak aynı şey değildir. 

 Dolayısıyla, liminoid de dönüştürücü bir imkana sahip olmasıyla 
tanımlanır. Ne de olsa Turner, Batı toplumlarında oyun ve eğlence 
aracılığıyla gerçekleşen eylemlere büyük önem vermektedir. 
Nitekim, oyunun mümkün kıldığı serbest ve spontan deneysellik 
unsuru arcılığıyla, spesifik yaratıcı deneyimler yaşanabilir. 
Böylece, toplu tahayyülümüzü parçalara ayırmayı öğreniriz, 
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kültürel unsurları alışılmadık mantıklar üzerinden bir araya 
getirerek varolan değerler evreni üzerine yeniden düşünürüz. 
 
 Metin And’ın topladığı Karagöz hikâyelerine göz gezdirirken 
ortaya çıkan da toplumsal düzenin ufkunu ima eden bir türler 
ve durumlar sergisidir. Bu sergi, karmaşık sosyal dinamikleri 
anlamak ve ifade etmekte kritik önem taşır.
 Yakından baktığımızda, bu hikâyelerin İtalya bağlamında 
bize çok tanıdık gelen bir repertuarı yansıttığını görürüz – Toto, 
Peppino De Filippo ve Erminio Macario’nun oyunları gibi. 
 
 Sosyolog Norbert Elias, toplumsal düzeni insanlar arasında 
karşılıklı bağımlılık kavramından yola çıkarak tanımlar. 
Bu çerçevede, toplumsal ilişkiler dinamik süreçler olarak 
anlaşılmalıdır. Statik kavramsallaştırmaların ötesinde, İnsan ve 
toplumu, iki farklı ve çatışan unsur olarak, basit bir zıtlık ilişkisi 
içerisine yerleştiren düalist yaklaşımı aşmak şarttır. 
 
 Aşağıda yaygın ve iyi bilinen Karagöz hikâyelerinden birkaçı 
sıralanmaktadır: 

 Karagöz ve şiir yarışması  - Ozanlar arasında gerçekleşen 
bir şiir yarışmasına katılan Karagöz, sırayla garip tavır ve 
kostümlerini sergileyen şairlerin hepsini yener. Karagöz, 
yarışmayı doğaçlama şiire olan yeteneği nedeniyle değil, sertlik 
ve uygunsuz davranışlarına değer verildiği için kazanır. 

 Tımarhane -  Uzun süreler boyunca, tımarhaneden kaçan 
delilerle konuşan Karagöz, akli dengesinin sağlam olmadığına 
ilişkin belirtiler gösterir. Bunun üzerine Hacivat onu bir 
tımarhaneye kapatır ve zinciler. Burada Karagöz ile dalga 
geçenler olur ve bir doktor onu iyileştirmek adına absürt bir ilaç 
verir. Sonunda Hacivat Karagöz’ü tımarhaneden kurtarır.

 Kâtip - Her zamanki gibi işsiz olan Karagöz, hayaletli bir 
dükkanda kâtip olarak çalışmaya başlar ve müşterileri için 
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anlamsız mektuplar yazar. Oyunun sonunda ise Hacivat tarafından 
tutulan bir cin onu cezalandırır. 
 
 Salıncak - Karagöz ve Hacivat müşterilerine salıncak kiralar. 
Ancak Karagöz ortağı Hacivat’ı kazıklar ve ona kazancının 
tümünü vermez. Hacivat, suçluyu ortaya çıkarmak için yaşlı 
bir kadın kılığına girer. Bu sırada dükkana bir Yahudi gelir ve 
ölü taklidi yapar. Bir sonraki sahnede, başka bir grup Yahudi 
Karagöz’ü korkutmak üzere bir tabut taşır, Karagöz ise ölü 
Yahudi’nin bedenini tabutun üzerine atar. 

 Ağalık (zengin bir adam olarak Karagöz) - Karagöz, 
kendisine güvenip, yüksek meblağda para veren zengin bir 
İranlıyı kandırarak zengin olur. Daha sonra kendisiyle çalışmak 
isteyen herkesle iş kurmaya girişir. 

 Orman - Bir açık hava meyhanesi işleten Karagöz, istemeden 
bir grup eşkiyanın suç ortağı olur. Çok sayıda seyyahı soyan 
eşkiyalar bir süre sonra yakalanır. 

 Kırgınlar - Karagöz, Hacivat ve erkek kardeşlerini öldürdükten 
sonra  onları büyük bir vazoya saklar ve kendisi de vazonun üstüne 
oturur. Hacivat’ın zeki oğlu Tuzsuz, Karagöz’ü oturduğu yerden 
kaldırmayı başarır ve böylece cinayeti ortaya çıkarır. Tuzsuz, 
önce Karagöz’ü cezalandırmayı düşünür ancak sonra onu affeder. 

 Cadılar - Birbirine düşman iki cadıdan birinin oğlu, diğerinin 
ise kızı vardır. Sevgili olan çocuklar aynı zamanda kavga ederler 
ve ikisi de âşığını kendi annesine şikâyet eder. Ortaya çıkan cadı 
kavgasının sonucunda bir sürü insan hayvana dönüşür. 

 Sahte Gelin - Karagöz, Matiz’i içki içmeye bırakması için 
kandırmak üzere gelin kılığına girer. Gerdek gecesinde, gelinin 
duvağını kaldırıp sakallı Karagöz ile karşılaşan ayyaş Matiz 
dersini alır. 
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 Sünnet - Karagöz, yetişkin bir adam olmasına rağmen, rızasına 
aykırı bir biçimde çocuk gibi sünnet edilir. Törende genellikle 
sünnet edildikten sonra yatakta yatan çocukların dikkatini 
dağıtmak için düzenlenen gösteri ve eğlenceler sahnelenir. 

 Büyük Evlenme - Gelinin çeyizinin sergilendiği uzun bir geçit 
töreni yaşanır. Düğün gecesinde, Karagöz’ün gelini sabırsız ve 
utanmaz bir oğlan doğurur, bebek doar doğmaz müstehcen ve 
dini değerleri aşağılayan bir biçimde küfretmeye başlar. 

 Meyhane  - Nam yapmış  sarhoş Bekri Mustafa’nın hikâyeleri 
anlatılır. 

 Hamam  -  Züppe Çelebi’ye iki hamam miras kalır. Hamamlardan 
birini işleten kadın lezbiyendir ve bu duruma sinirlenip hamamı 
başıboş bırakır. Eline geçecek karı düşünen Çelebi, hamamları 
işletmeye devam etmek için Hacivat’tan yardım ister. Böylece 
barışırlar. Bu durumu kıskanan Karagöz, hamamın camından 
içerideki karısını gözetler. Hamamda çıkan yangın sonrası herkes 
dışarı koşar. Koşanlar arasında sakalının yarısı yanan Karagöz 
de vardır. Karagöz’ün sakalının ateş almasının sorumlusu ise 
sattığı kınanın içerisinde arsenik karıştıran İranlı tüccardır. 
Karagöz çaresizlik içerisindedir çünkü hamam olmadan sokağın 
karşısındaki baharat dükkanının iş yapmayacağını düşünür. 

 Karagöz’ün Pehlivanlığı - Bir kızın zengin babası ölür. Ancak 
baba ölmeden, müstakbel damadı olacak kişinin kızını güreşte 
yenmesi gerektiğini söylemiştir. Bu hiç de küçümsenecek bir 
koşul değildir çünkü kız çok güçlüdür. Bir sürü aday onu yenmeyi 
dener ve başarısız olur. Karagöz ise başarılı olur ancak kızın 
annesi yeni bir koşul öne sürer: Karagöz diğer tüm adayları da 
yenmelidir. Bu koşulu da kabul eden Karagöz diğer tüm adayları 
yenerek kızı kazanır.

 Bahçe - Çelebi, Hacivat’ın bahçesinin bakımını yapacağına 
güvenir. Hacivat, Çelebi’nin bahçesini bir sefa bahçesine 
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dönüştürmeye söz verir. Karagöz, Hacivat’tan kendisini işe 
almasını ister ancak Hacivat bunu reddeder. Çok sayıda kişi 
bahçeyi ziyaret eder. Ziyaretçilerin arasında olan Matiz, saygın 
bir mahallede sefa bahçesi olamayacağını söyler, gerekli izin 
alınıncaya dek bahçeyi kapatır. 

 Bu hikâyeler, karakterler ve olaylar sergisi Karagöz ve diğer 
karakterlerin adapte olma ve hayatlarını idame ettirmeye ilişkin 
yeteneklerini gözler önüne sermektedir. Hırsızlık, dolandırıcılık, 
skandallar, kovalamacalar, kavgalar ve başarısızlıklar.. Bu 
repertuar Charlie Chaplin ve Buster Keaton’ın komedileri 
aracılığıyla film alanında yakından tanınır. Bunun yanı sıra, 
Toto’nun daha önce bahsedilen maceraları da bir toplumsal 
tipolojiyi ve toplumların ana dramasını teşkil eden kadın-erkek 
ilişkilerinin diyagramını sunmaktadır.  

 Ayrıca, hikâyelerin geçtiği yerler, incecik işleyerek karakterlerin 
hayatlarını kapsayan bağlamı olaylar üzerinden örer. Toplumsal 
ilişkilerin doğal temsili olmayan bir durum içerisinden kutsal ve 
dünyevi, ideal ve maddi yaşam birbirine girer, ancak çelişkili ve 
devamlılık göstermeyen bir bakış açısı içerisinden söz konusu 
olan yaşayan toplumsal bağlama yabancılaştıran eleştirel bir 
duruştur. 

 Turner’ın kavramsal çerçevesini benimsersek, liminoid ve 
liminal (bilinç eşiği)’in toplumsal meta-yorumların edimsel 
alanlarını temsil ettiğini söyleyebiliriz. 

 Turner, sembollerin karşılaştırmalı analizi üzerinden kültürel 
sembollerin nasıl bir süreç olarak işlediğini anlamaya çalışır. 
Turner, kültürel sembollerin dinamik bir sosyo-kültürel sistem ve 
işleyen meşru aktif sosyal ve kültürel düzlemde etkin dönüşüm 
araçları teşkil ettiğini düşünür. 

 Tanıdık kültürel sembollerin parçalarına ayrılıp tekrar bir araya 
getirilmesi aracılığıyla, sosyo-kültürel dinamiklerin sınırlarında 
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ortaya çıkan toplumsal dramalara anlam atfetmek mümkün olur. 

 (Bazen dramatik boyutlarda olabilen) toplumsal mutasyonları 
takiben, vücut-ve-zihnimizi sahneleyerek, yani performans 
aracılığıyla somut bir biçimde ortaya çıkan bazı toplumsal 
unsurlar üzerinde eleştirel bir biçimde düşünmek ve bazen de 
toplumun çeşitli düzeylerinde değişiklik yaratmak mümkün olur. 
Bu çerçevede, performansın sosyo-kültürel değişikliklere verilen 
eleştirel bir cevap olabileceği açıktır. Bu durum ise,  sıklıkla 
sıradanlıklara gebe konular (Türkiye, Yakın Doğu, İslam, Osmanlı 
kültürü gibi) üzerine analizler söz konusu olduğunda – örneğin bu 
makale gibi – son derece yardımcıdır. 

 Turner şöyle yazar: 
 

Performans kelimesi, eski Fransızca olan ve 
“tamamen ya da dışarıda hiçbir şey bırakmayacak 
şekilde döşemek” anlamına gelen parfournir 
kelimesinden gelir. Dolayısıyla, fiil haliyle bir 
performans sergilemek, bir şeyi yaratmak, onu 
nihayetine erdirmek ya da bir drama, düzen veya 
proje gerçekleştirmek anlamına gelir. Ancak bana 
kalırsa, “gerçekleştirme” esnasında yeni bir şey 
ortaya çıkabilir. Performans kendini dönüştürür. 
[…] Onu “çerçeveleyen” kurallar olabilir ancak bu 
çerçeve içerisindeki eylem ve etkileşimlerin “akışı” 
beklenmedik sezgileri beraberinde getirebilir ya da 
daha sonraki performanslara katılmak üzere yeni 
sembol ve anlamlar yaratabilir. 

 Dolayısıyla, performans özünde deneyseldir ve aynı zamanda 
eleştirel bir karakterdedir: psikofiziksel oyunculuk sayesinde bir 
deneyimi yaşamak ve tatmin etmek mümkün olur, vücudumuzun 
mise en scène’i sayesinde tam da bu deneyim üzerine düşünebiliriz. 
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Dolayısıyla, çeşitli dönemlerde vücudun temsilinde kullanılan 
metodların geçirdiği dönüşümleri gözardı etmemek gerekir. Bu 
çerçevede, en azından 1920’li yıllara kadar çok sayıda Karagöz 
sahnesinde Tarman figürünün belirleyici özelliği olan büyük 
ve erekte penisin zamanla kaybolması önemlidir. Bu sansür 
ne zaman devreye girdi? Bu gürültülü ve müstehcen özelliğin 
kaybolmasında hangi ehlilleştirme dinamikleri etkili oldu? 

 Daha genel bir düzlemde, performans bir toplumsal meta-
yorum özelliği taşır. Bir diğer deyişle, “bir topluluğun kendisine, 
kendiyle ilgili anlattığı hikâye”yi temsil eder. Dolayısıyla, 
bir yandan grubun kendi yaşanmışlıklarını yeniden yaşanan 
deneyimler aracılığıyla ya da yeni modaliteler çerçevesinde 
gerçekleşen yeni deneyimler ışığında anlamayı teşvik eder. Diğer 
yandan, gerçeğin eleştirel bir okumasını teşvik eder, bireye 
kültürel sembollerin içinden gelen bir keşif olanağı tanır, güncel 
çatışmaları ifade eder ve onları anlamlandırır. 

 Turner da bu noktayı doğrular: “Performans antropolojisi, 
deneyimin antropolojisinin temel bir kısmıdır. Her bir kültürel 
performans, ayinler, törenler, karnavallar, tiyatro ve şiir de dahil 
olmak üzere, bir anlamda yaşamın kendisinin açıklaması ve 
açımlanmasıdır.” 

 Belirli teatral performans pratikleri üzerinden ve vücudumuzun 
mise en scène’i aracılığıyla, sanat ve hayat deneyimleri birbirleriyle 
gittikçe daha çok eşleşir. 

 Karagöz’ün temel unsurlarının analizinin ortaya çıkardığı bir 
diğer önemli sorun ise şaman unsurlarla kurulan ilişkide yatar. 
Geçtiğimiz yüzyıl boyunca, Fransız etkisinin damga vurduğu 
Avrupa geleneğimiz (Leiris’in ünlü bir eserinden örnek vermek 
gerekirse) sahiplik formuna ağırlık vermiştir. 
 Bu unsur, şamanizme dayalı tiyatro türleriyle aşılamaz bir 
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mesafeye neden olmuştur. Bu belirsizlik özellikle de baskın 
Afrika kültüründe (sahiplik çerçevesinde), Şark çizgisi (şamanik 
kısımla ilgili olarak) çerçevesinde ortaya çıkar. Karagöz’ün 
şamanik özelliklerine ilişkin kanıtlar mutlaka dikkati çeker. Bu 
özellikler hem hikâyenin kurucu mitinde hem de ana karakterin 
demirci olmasının yaptığı göndermelerde açıkça mevcuttur. 

 Mircea Eliade’nin de çarpıcı bir biçimde altını çizdiği gibi 
şaman ve demirci karakterleri arasında önemli bir ilişki vardır 
çünkü “önem sırasına göre, demircinin zanaati şamanınkinden 
hemen sonra gelir.” Gene Eliade’ye göre, “demirciler iyileştirme 
ve hatta geleceği öngörme yeteneğine sahiptir.” Demirci 
karakteriyle kurulan bu ilişki demirlerin ateşle dönüştürülmesi 
olan metalurji ile de alakalıdır. Ateş unsuru ise gölgelerin 
oluşturulmasıyla birebir bağlantılıdır. Ayrıca, (Japonya, Çin 
ve Hindistan başta olmak üzere) farklı geleneklere ait bir sürü 
kurucu mit için mağara, ateş ve gölgenin tiyatronun doğumuyla 
ilgili kurucu unsurlar olduğunu hatırlamak gerekir. 

 François Laplantine’den alıntılayalım:

kimlik ve temsil birbirinden bağımsız iki öğe 
değildir: aksine, anlamın tek sesliliği ve bütünlüğü 
yönünde eğilen tek bir onaydan türerler. Bu bakış 
açısından söz konusu olan halihazırda oluşturulmuş 
bir anlamdır, gereken bu anlamı dil aracılığıyla 
anlamak ya da yeniden üretmek (temsil söz konusu 
olduğunda) veya geri kazanmak ve iade etmektir 
(kimlik söz konusu olduğunda). 
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Birkaç Görüş
 Refik Erduran

 
 Türk basınında düpedüz tiyatro düşmanlığı baş gösterdi. “O 
sanatın dönemi kapanmakta, her yerde yok oluyor, sinema varken 
tiyatro da neymiş” türünden cevherler yumurtlanıyor. 
Ama söylenenler arasında doğrular da var. “Tiyatro sıkıcı” 
diyorlar. Evet, genelde öyle. Dünyada değil ama, Türkiye’de 
öyle. Peki, niçin? 
 Çünkü ülkemizdeki tiyatro tam Türk tiyatrosu değil. Halkın 
nabzını tutan bir metnin ustaca sahneye taşındığı nadir durumlarda 
salonlar doluyor, olay ses getiriyor, tiyatromuz iz bırakıyor. 
Neylersiniz ki her mevsimin toplum sunuşları içinde o tür başarı 
oranı yüzde üçü beşi geçmiyor. 
 Neden böyle? Neden tiyatromuz genelde sıkıcı? Neden 
Türkiye’deki tiyatro tam Türk tiyatrosu değil? Bunun apaçık 
nedenini Engin Cezzar bir gazete söyleşisinde dile getirdi: 
“Tiyatromuzun en büyük sorunu yeni oyun yazarlarının 
yetişmemesi.”
 Kesinlikle doğru bu da. Bizimki kadar nüfusa sahip, hayli 
gelişmiş bir ülkenin en azından bir düzine verimli oyun yazarı 
çıkarması gerekir. Ondan geçtik, hiç değilse o kadar oyun yazarı 
adayı görülmeli ortalıkta. Ürünlerinin birkaçı olay yaratmalı, 
sahneler cıvıl cıvıl olmalı.
 Oysa yok öyle bir şey. Erhan Gökgücü şunu söyledi bana: 
“Turgut Özakman gibi verimli olmuş yazarlar tiyatro için yazmayı 
çoktan bıraktılar. Sürekli yazan topu topu iki oyun yazarı kaldı.”
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 Üç aşağı beş yukarı, bu da doğru. Ve yine sormak gerek: 
Neden? Vaktiyle Necati Cumalı’nın yedi arkadaşıyla bir yurt dışı 
kongresine giderken uçakta söyledikleri ışık tutabilir bilmeceye: 
“Bir şey yazdığım zaman bayağı canları sıkılıyor. Üzülmesinler. 
Yakında bizler çekip gideceğiz dünyadan. Bayıldıkları yabancı 
cicilerle burun buruna kalır, kına yakarlar.”
 Kimleri mi kastediyordu? O sorunun yanıtı da Müjdat Gezen’in 
Türk Tiyatrosu Kitabı’nda var: “Ben tiyatro adamlarımızı, 
meslektaşlarımı yeteri kadar zeki bulmuyorum. Hemen hepsi 
Batı’da gördükleri bir oyunu burada sahneleyip Türk tiyatrosuna 
bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Bence Türk tiyatrosu önce yazar 
yetiştirmekle oluşur. Türk yazarı yazacak, Türk yönetmen 
yönetecek, Türk oyuncusu oynayacak, Türk seyircisi de 
izleyecek. Bunun aksi Türk tiyatrosu olur mu? Yıllardır Batı 
özentili sanatçılarımız gerek konservatuar eğitimi içinde, gerekse 
sahnelerde milleti uyutup duruyorlar.”
 Bu ortamda yeni ve “eski” yazarlar tiyatroya yönelik ürün 
yaratma heyecanı duyarlar mı? “Eskilerin”, yani tiyatromuzun 
altın dönemi diye anılan yıllarda en büyük katkıları sağlamış 
yazarlarımızın bugünkü toplum nabzını tutan düzinelerce yeni 
oyunu bilinçli ve sistemli dirençlerle dışlanırken gençler ya da 
başka kulvarlarda eser üretmiş olup da hiç oyun yazmamış kişiler 
tiyatroya niçin yönelsinler?
 
        

78







Kurban Adlı Oyundan Hareketle Şaman Ritüellerinin 
Günümüz Sahne Çalışmalarındaki Yeri Hakkında 
Bazı Düşünceler
 Ayşe Emel Mesci

 Antik Yunan tiyatrosunun kökenleri arasında mitos ve ritüel 
birleşmesinin çok önemli bir yer tuttuğu hep söylenir. Antik 
Yunan tiyatrosundan modern Batı tiyatrosuna uzanan (ya da 
uzandığı varsayılan) tarihsel sürecin dışında kalan yerlerdeki 
temsil biçimlerinin anlaşılmasında da, bu iki kavram işe 
yarayabilir. Üstelik tiyatroda yenilenme sık sık kaynaklara geri 
dönüşle iç içe geçer. Bu nedenle, farklı kültürlerin alt yapılarını 
oluşturan mitoslar ve ritüellerin araştırılması hem kaynakların 
çeşitlenmesine, hem de farklı olarak tasnif edilen birikimlerin tek 
bir insanlık kültürünün dalları olarak görülmesini kolaylaştıracak 
kesişme noktalarının öne çıkarılmasına yardımcı olabilir.

 Burada yapmaya çalışacağımız da, 1990’da Avignon 
Festivali’nde Fransızca olarak sergilediğimiz bir oyunun 
çalışmalarında başlattığımız ve sonra sürdüregeldiğimiz bir sahne 
pratiğinden yararlanarak, Anadolu kültürünün kurucu öğelerinden 
birini oluşturan şaman gelenekleri ve ritüellerinin, günümüz sahne 
çalışmaları içinde nasıl bir anlam ifade edebileceği ve ne tür bir 
kullanım alanı bulabileceği üzerine bazı fikirler geliştirmek...

 Önce şamanizm hakkında kısa bilgiler vermek yararlı olabilir.
 Abdülkadir İnan, şamanizmin esaslarını şöyle sıralar:
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Çin kaynaklarının verdikleri haberlerden 
anlaşıldığına göre, eski Orta Asya şamanizminin 
esasları Gök-Tanrı, güneş, ay, yer, su, ata, ateş 
(ocak) kültleri idi.1

Hunlardan sonra Orta Asya’da devlet kuran muhtelif 
sülalelerden bahseden Çin kaynakları bunların 
da Gök-Tanrı’ya, yer-suya, güneşe ve aya kurban 
sunduklarını yazmışlardır.2

Kozmolojik açıdan, evren üç katlı bir yapı olarak kabul 
edilmektedir: Gök, Yer ve Yeraltı. Bu katları birbirine bağlayan 
eksen, bir “delik”ten geçer ve bu kapı, hem ilahların hem ruhların 
hem de birtakım insanüstü yeteneklere sahip insanların (şamanlar) 
katlar arasında yolculuk edebilmesini sağlar. Bu “yolculuk” 
kavramı tüm şamanist ibadet biçimlerinin ve ritüellerinin odak 
noktasıdır denebilir. Bu nedenle Şamanizm bir teknik olarak da 
algılanır.

 Kimi kavimler Gökyüzü’nü bir çadır, kimileri de bir “kapak” 
olarak tahayyül ederler. Çadır olarak tasarlanan kozmolojik 
gökyüzünde, Samanyolu çadırın dikişleri, yıldızlar da ışığın 
geçtiği “delikler”dir. Gökyüzü’nün ortasında, göksel çadırı bir 
kazık gibi sabitleyen Kutupyıldızı bulunur.3 Ve bu hayali çadırı 
ayakta tutan “Dünya Ekseni”nin geçtiği delikten şamanlar katlar 
arası yolculuğa çıkar. Gökyüzünü kapak olarak gören inanca göre 
ise, bu kapak yerin kenarlarına oturmuştur. Kimi zaman biraz 
kayar ve aralıktan içeri güçlü yeller girer. Bu sırada bu aralıktan 

1 Tarihte ve Bugün Şamanizm. Materyaller ve Araştırmalar, 3. baskı, Ankara, 
1986 (1. baskı, 1954), s. 2.
2 age., s. 3.
3 Bugün Türkçede Kutupyıldızı yerine kimi zaman kullanılan “Demirkazık” 
ismi, şamanist inançların dildeki uzantılarına bir örnektir.
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geçen insanüstü kişiler göksel yolculuğa çıkabilir.4

 Diğer yandan, insanların yaşadıkları barınaklara (çadır, yurt) da 
bu kozmolojinin simgeleri yansıtılır. Çadırların direkleri, yurtların 
dumanın çıkması için açılan tepe delikleri, “Dünya Ekseni”nin 
simgeleri olarak kabul edilir ve şamanların göğe tırmanmalarını, 
tanrılarla iletişim kurmalarını mümkün kılar. İletişim (katlar arası 
yolculuk), makrokozmik düzeyde “Dünya Ekseni”, mikrokozmik 
düzeyde de çadır direği ya da tepe deliği gibi yaşam mekanına 
ilişkin unsurlarla simgelenir. Dünya Ekseni’nin mitsel düzeydeki 
en yaygın imgeleri ise, Kozmik Dağ ve Dünya (ya da Yaşam) 
Ağacı’dır. Ayrıca ağaç, kökleri vasıtasıyla yeraltıyla da iletişim 
kurulmasının mitik aracısıdır. Yeraltıyla iletişimi sağlayan bir 
diğer unsur mağaralardı. 

Mağaralar, yeraltı dünyasını yeryüzüne bağlayan 
birer kapı gibi idiler.5

Görüldüğü gibi, insan yaşamıyla kozmoloji arasında çift yönlü 
bir trafik ve paralel bir çevre düzeni söz konusudur. 

 Şimdi, çok kısaca değindiğimiz bu senkretik inançlar sistemine 
kendi konumuz bağlamında bir göz atacak olursak, iki elemanın 
hemen öne çıktığını fark edebiliriz: izdüşüm ve iletişim.

 İzdüşüm, insanların tahayyül ettikleri dünyaötesi varoluşu, kendi 
kavrayabilecekleri ve en yeteneklilerin dolambaçlı patikalarında 
rahatça at koşturabileceği tanıdık bir alana, tasarlanmış bir çevre 
düzeni’ne dönüştürür. Herkes gibi çoluğu çocuğu olan, konuşan, 
kızan, üzülen tanrılar ya da ruhlarla iletişim kurma olanağı da, 
tüm ibadete bir yolculuk, dolayısıyla bu yolculuğun imlendiği bir 
performans görünümü kazandırmaktadır. 

4 Krş. MİRCEA ELİADE, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, c. III, s. 14-16.
5 BAHAEDDİN ÖGEL, Türk Mitolojisi, c. 1, Ankara, 1989, s. 22.
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 Şaman (ya da kam veya kam-oyun), tanrılar ve ruhlarla 
topluluğu arasındaki ilişkiyi kuran, ayrıca hastalıkları tedavi 
eden, gelecekten haber veren, topluluk içinde mitos ve ritüellerin 
kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayarak (ve yeni şaman adaylarını 
eğiterek) ortak belleği koruyan, dolayısıyla topluluk kimliğinin 
sürmesinde çok önemli bir rolü olan merkezi bir kişiliktir.

 Şamanın önemi, farklı evren düzeyleri arasındaki iletişimi 
bir yolculuk/performans aracılığıyla sağlamasından ve bu 
performansın özel yetenekler gerektirmesinden kaynaklanır. 
Şamanın merkezi rolünü belirleyen performanstır. Ve buradan 
bizim anladığımız manada tiyatroya uzanan yol, sanıldığı kadar 
uzun değildir.

 Performansın mükemmelliği, kozmik akışın olumlu 
seyretmesinin ve dolayısıyla insanların doğa ile mücadeleyle 
belirlenen yaşamlarının mümkün olduğunca felaketlerden uzak 
sürmesinin ön koşuludur.

 Şaman ritüeli içinde temsil unsuru büyük yer tutar: “Kafanın 
kesildiği” temsil edilir; bir sırığa takıldığı temsil edilir; dünyayı 
seyrettiği temsil edilir; göğe ya da yeraltına yolculuğa çıktığı 
temsil edilir; parçalandığı ve yeniden dirildiği temsil edilir, vb. 
Zaten ritüelin kendisi de kozmolojik tasavvurun temsilidir.

 O halde böyle bir ritüelin katılan/izleyen topluluğu 
gerçekten tatmin etmesinin bir tek koşulu olabilir: Temsilin iyi 
gerçekleştirilmesi. Peki bu “iyi”nin kriterleri hakkında bir fikir 
sahibi olabilir miyiz?

Şamanistlerin inançlarına göre gerçek kam hokkabaz 
değildir; onun en büyük vasfı trans ve extase haline 
gelebilmesidir. Şamanistler hokkabazlık yapmasını 
bilen, fakat ayin yaparken extase haline gelmeye 
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muvaffak olamayan şamanlara saygı göstermezler. 
Bu gibilere şarlatan diye bakarlar.6

 
 Abdülkadir İnan’ın naklen aktardığı bu gerçeği, günümüzün 
tiyatro terimlerine aktaracak olursak, sorunun şamanın 
izleyicilerini yaptığı ritüelin (yolculuğun) “gerçekliğine” 
inandırıp inandıramamasında düğümlendiğini söyleyebiliriz. Peki 
izleyiciler seyrettiklerinin (ya da katıldıklarının) zaten “gerçek” 
bir yolculuk olmadığını, belli başlı kodlarını ve kanevasını 
zaten bildikleri, hikayesini hem kuşaktan kuşağa aktarılarak 
hem de kendi yaşamları içinde birçok kez katılarak/izleyerek 
öğrendikleri bir kurmaca olduğunu bilmezler mi? Onların bu 
durumu, bütün entrikalarını, tüm düğüm ve sonuçlarını, akışını 
bildikleri Ramayana ya da Mahabarata efsanelerinin, üstelik 24 
saat süren gösterilerini, yemeklerini, içeceklerini de yanlarına 
alarak izlemeye giden Hintli seyircilerden pek de farklı sayılmaz. 
Bu tür gösterilerde asıl izlenenin, sonuçtan çok süreç, hikayeden 
çok performans olduğunu söyleyebiliriz.

 Şaman ritüelleri için de aynı kriterler geçerli olabilir. İzleyici, 
gösteriyi yapan ve/veya yönlendiren kişinin trans/extase anını 
kendi içinde ne ölçüde yaşadığıyla değil; bu durumun onun sesine, 
jestlerine, mimiklerine ve gündelik davranış kalıplarını kıran bir 
prezans oluşturmasına yansıyıp yansımadığıyla ilgilidir. Sorunun 
püf noktası şudur: Ritüel süresince izleyicilere/katılımcılara farklı 
bir mekan ve zamanda olduklarını kabul ettirmek ve bu farklı 
mekan-zamanın kurallarını geçerli kılmak. Bu noktada karşımıza 
bir kez daha ritüellerde içkin bulunan oyun karakteristikleri 
çıkıyor.

 Söz konusu gelenekleri bir tiyatro kaynağı olarak çözümlemeye 
çalışırken asıl üzerinde durulması gereken nokta, ritüel içindeki 
oyun karakteristiklerinin ve şamanın kullandığı tekniklerin, 
6 A. İNAN, a.g.e., s. 80.
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“kutsal ciddiyet”, “inandırıcılık” ve “extase”ı birleştirebilmesi, 
yer-gök ve yeraltı arasında yaptığı yolculuklara, hem oyunun 
farkında olan, hem de inanan  tüm kabileyi sürükleyebilmesidir. 
Bu, çok önemli bir performans örneğidir.

 Değerli tiyatro tarihçisi Prof. Dr. Metin And’ın şaman için 
yaptığı şu niteleme, bu geleneklerin tiyatronun kökenlerine 
yönelme açısından ifade ettikleri anlamı da vurgulamaktadır:

Oyun sözcüğünün çeşitli anlamları düşünüldüğünde, 
bunların hemen pek çoğunun şaman ritüelindeki 
çeşitli öğelerde içerildiği görülür. Şaman bu 
törende dans ediyor, ses ve çalgı kullanarak müzik 
yapıyor, yüz kaslarını kullanarak, karnından sesler 
çıkararak taklit ve dramatik öğeye başvuruyor ve 
şiir okuyordu. Böylece oyun (= şaman) sözcüğüyle, 
tiyatro, dans ve türlü seyirlik oyunlarının kökeni 
şamanda ve onun eyleminde toplanmış oluyordu.7

 Ayrıca şaman dualarında şamanın kendisiyle, kopuzuyla, atıyla 
dalga geçtiği bölümler,8 kimi dualarda müstehcen sözcüklere 
rastlanması,9 yeraltına inen şamanın kendisine kapıyı açmak 
istemeyen ruhları alkol vererek sarhoş etmesi ve içeri girmesi10 gibi 
birçok unsur, şaman ritüellerinin birçok komik ve eğlendirici öğe 
de içerdiğini gösteriyor. Huizinga’nın “ayinler kanlı, inisyasyon 
sınamaları gaddar ve maskeler dehşet verici olsa bile, herşey bir 
bayram havasında oynanmaktadır. ‘Asıl hayat’ durmuştur”11 diye 

7 METİN AND, Oyun ve Bügü, Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İstanbul, 
1974, s. 25.
8 KARŞ. A. İNAN, a.g.e., s. 143.
9 KARŞ. A. İNAN, a.g.e., s. 109.
10 Karş. ELİADE, a.g.e., s. 27. Hatta Eliade, bu bölümde “törenin canlandığını 
ve bazen grotesk bir hal aldığı”nı belirtiyor.
11JOHAN HUİZİNGA, Homo Ludens. Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir 
Deneme, Türkçeye çeviren: M.A. Kılıçbay, Ayrıntı yay., İstanbul, 1995, s. 40.
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tanımladığı gerçeklik, kuşkusuz şaman ritüelleri için de geçerlidir.

*

 Güngör Dilmen tarafından yazılan ve ilk kez 1967’de İstanbul’da 
sahnelenen Kurban, modern Türk tiyatro yazınının yetkin 
örneklerinden biridir. Kurgu oldukça sadedir ve Euripides’in 
Medea’sıyla benzerlikler içermektedir: Bir Anadolu köyünde, 
Zehra’nın kocası Mahmut eve bir kuma getirmeye karar verir. 
Zehra önce alışıldık yollarla kaderine direnmeye uğraşır: Köyün 
kadınlarına ve onların önderi, köyün bilgesi konumundaki Halime 
Nine’ye akıl danışır; ağlar, yalvarır; kadınlığını, Mahmut’un 
çocuklarının anası olmanın avantajını kullanmaya çalışır. Sonra 
bir “düş” sahnesinde tüm yaptıklarının, hatta büyülerin bile bu 
işi bozmaya yetmediğini anlar. O zaman geleneklerin tamamen 
dışına çıkarak kendi kaderini kendi yazmaya karar verir ve 
isyan eder: Düğünde kurban edilmek için beslenen koçu azad 
eder, yeni gelini eve getiren düğün alayına kapıyı açmaz ve yeni 
gelin eşikten içeri adımını atarsa çocuklarını kurban edeceği 
tehdidini savurur. Sonunda dışarıdakiler kapıya yüklenince, önce 
çocuklarını ardından kendini öldürür.

 Oyun metninde yapılan bazı göndermeler ve kullanılan 
simgeler (ocak simgesi; düş sahnesinde geline büyü yapılması; 
yine düş sahnesinde ölen gelinin dirilmesi; oyun içinde anlatılan 
taş kesilme mitosu ve finalde tüm düğün alayının taş kesilmesi, 
vb), en önemlisi de oyunun kahramanı Zehra’nın, kendi yakın 
geçmişinden Anadolu kadınının uzak geçmişine uzanan bir süreç 
içinde, oyunun sonuna doğru neredeyse “arkaik” bir güce erişmesi 
ve kadınlar korosunun ona “Anadolu kadınının bin yıldır susan 
çığlığı olma” gibi referans veren bir işlev yüklemesi gibi unsurlar, 
bizi bu oyunu tarihin içinden bugüne uzanan bir yolculuk gibi 
ele almaya yönlendirdi. Biz sadece bugünün Zehra’sını değil o 
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bin yılın Zehra’sını anlatacaktık. Bu tercih, tiyatroyu “kültürel 
köklerimizle çağdaş sahne normları arasında bir sentez” olarak 
yorumlamayı hedefleyen Halk Oyuncuları’nın amaçlarına da 
denk düşüyordu. O zaman oyunun, bu tür bir yoruma elverişli 
olabilecek bir okumasını gerçekleştirdik ve bir şaman ritüeli 
stilizasyonundan Zehra’nın kendi düğününe ve stilize halk 
danslarına, daha sonra da kadının evin içine kapanmasına dek 
uzanan bir ön oyun ekledik. Düş sahnesinde de hasta Zehra’nın 
düşünü bir şaman sağaltma ayiniyle başlatıp, büyü yapılan 
yeni gelinin dirilmesi motifini gerek Mezopotamya ve Anadolu 
medeniyetlerinde, gerekse şamanist inançlarda önemli bir 
yer tutan ölme-dirilme ritüeli biçiminde yorumladık. Oyunun 
finalinde Zehra’nın son kararından önce söylediği ve ocağından, 
Tanrı’nın mavi bağrından (: Gök-Tanrı göndermesi), suya inen 
ateş hayvanlarından güç aradığı tiradı da bu çerçevede oyunun 
gerektirdiği “arkaik” güce kavuştu.

 Fransızca olarak sahnelenen oyunda, Türk, Fransız, Tunuslu, 
İtalyan ve Perulu oyuncular rol aldı. Aksan farklılıklarının dilin 
müzikalitesine getirdiği çeşitlilik yapmak istediğimiz yolculuğa 
uygun düşüyordu. Sonuçta, oyunun tematik ve müzikal arka 
planını oluşturan Anadolu da tam bir çok-kültürlülük örneği 
değil miydi? Ama asıl sorunla beden dili ve jestüel konusunda 
karşılaştık. Bu konuda üslup birliğini nasıl sağlayacaktık? Oyun 
tiplerini inandırıcı kılar ve Anadolu kültürünü sahneye taşımaya 
çalışırken, hem oyuncular arasında, hem de sahne ile seyirci 
arasında (ortak olmasa bile) en azından kesişen bir çağrışım 
zeminini, uygun bir kodlamayı nasıl yakalayacaktık? Bu, ciddi 
bir sorundu. Çünkü Zehra’nın Türk, Mahmut’un Tunuslu ya 
da Fransız, Halime Nine’nin İtalyan, kadınlar korosunun ise 
Türk, Fransız ve Perulu oyuncular tarafından canlandırıldığı 
bir toplulukta, beden dilinde tutarlılığı sadece koreografik 
düzenlemelerle sağlamaya çalışmak oyunun teatral gücünden 
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çok şey yitirmesine neden olacaktı. Üslup bütünlüğünü tek tek 
kişiliklerin beden diline kadar indirmek gerekiyordu. Üstelik 
biz modern dansın o uçuşkan figürlerinin değil, toprağa yakın, 
ayağını yere sağlam basan, ağırlığını hisseden, ifade gücünü 
vücut gerilimlerinden alan bir beden dilinin estetiğini arıyorduk. 
Bu noktada, imdadımıza şaman ritüeli yetişti ve bu oyunda 
oyunculuk çalışmasının temel öğesi haline gelen şaman ritüeli 
“egzersizleri” daha sonraki sahne çalışmalarımızda da temel bir 
alıştırma olarak varlığını hep korudu. 

 Önoyunda kullandığımız şaman ritüelinde Radlov’un 
betimini, düş sahnesindeki sağaltma ritüelinde de Abdülkadir 
İnan’ın “Tarihte ve Bugün Şamanizm” kitabından bir anlatımı 
kullandık. Elimizdeki diğer yardımcı malzemeler, bazı müzikler, 
dokümanter ve canlandırma bazı filmler, çeşitli araştırmalar ve 
şaman geleneklerinin Anadolu kültürü içindeki uzantılarıydı 
(seyirlik oyunlar, tarikat ve halk dansları, ve bunlara ilişkin bilgi, 
gözlem ve araştırmalar). Bu sonuncu öğe önemliydi, çünkü hem 
yapmayı tasarladığımız yolculuğun bir etabını ifade ediyordu, 
hem de en somut ve en kolay ulaşabileceğimiz malzemeydi.

 Üstelik dans (halk dansları), oyun ile kutsallığın sınırındaki 
konumuyla, ritüel stilizasyonunda benimsenmesi gereken tavır 
ve tamperaman açısından da fikir verebilecek bir biçimdi. 

Gündelik hayatın devre dışı bırakılması, eylemin 
gerekli değilse bile en azından egemen tavrının 
sevinç olması (bayram da ciddi olabilir), mekana 
ve zamana ilişkin sınırlar, katı bir kuralcılık ile 
gerçek bir özgürlüğün çakışması; oyun ile bayramın 
başlıca ortak çizgileri işte bunlardır. İki kavram, en 
sıkı birlikteliklerini dansta gerçekleştirmiş gibidir.12

12 HUİZİNGA, a.g.e., s. 41.
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 Şamanist ritüellerin ve bu ritüellere eşlik eden mitosların halk 
edebiyatı içinde önemli uzantıları vardır.

Şamanın öte dünyadaki maceraları, cehenneme 
inişinde ya da göğe yükselişlerinde başından 
geçenler, halk masallarındaki kişilerin ve epik 
edebiyat kahramanlarının maceralarını hatırlatıyor. 
Epik edebiyatın pekçok temasının, motifinin, 
kişiliğinin, imaj ve klişelerinin son tahlilde extatique 
kökenli olması çok muhtemeldir, çünkü insanüstü 
dünyalardaki yolculuklarını ve maceralarını anlatan 
şamanların anlatılarından alınmıştır.13

 Yolculuklarında yaşayanlar dünyasının simetriği olarak ölüler 
dünyasını betimleyen ve Eliade’ın deyimiyle “ölüm coğrafyası”nı 
keşfeden, “ölüm mitolojisi”ne ilişkin temalar geliştiren şamanların 
anlatımları, ölümü insanların bilgi ve düşünce alanı içine sokmuş, 
bilinmezler dünyasını kodlamış ve bu yönleriyle Anadolu’daki 
edebiyatın ve düşüncenin gelişiminde önemli kaynaklardan birini 
oluşturmuştur.

Gelecekten haber veren, hava şartlarını değiştiren, 
felaketleri önleyen yahut düşmanlarına musallat 
eden, hastaları iyileştiren, göğe çıkıp uçabilen, ateşte 
yanmayan Türk şamanları, bu hüviyetleriyle adeta 
Bektaşi menakıbnamelerinde ve kısmen de öteki 
tarikat çevrelerinde yazılmış menakıbnamelerde 
yeniden hayat bulmuş gibidirler.14

 Mitos, edebiyat içinde sürerken, bu son alıntıda sayılan şaman 
niteliklerinin gerçekleşme biçimi olan ritüellerin de Anadolu’da 
kendisine uygun gelecek kanallardan, ve bunların kuşkusuz en 
13 ELİADE, a.g.e., s. 29.
14 AHMET YAŞAR OCAK, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler, 
2. baskı, Ankara, 1997, s. 11.
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elverişlisi olan halk dansları kanalından sürmemesi düşünülebilir 
mi? Bugün Anadolu danslarında kullanılan çeşitli kuş figürlerinin 
(turna, kartal gibi), trans ve extase’ı içinde barındıran kendi ekseni 
etrafında dönme motiflerinin kökeninde hep şaman inançları vardır. 
Bu dansların başlıca enstrümanlarından olan davul, şamanın da 
ritüeldeki başlıca yardımcısıdır. Bazı Anadolu halk danslarında 
cin ovmaya yönelik şamanistik fikirlerin etkileri görülmektedir. 
Ölme-dirilme temalı pek çok dansa da rastlanmaktadır.15

 Tüm bu dansların ve şaman ritüellerinin çalışılması, 
oyuncuların gündelik davranış kalıplarını kırmalarına ve 
vücutlarını farklı bir biçimde hissedip tanımalarına yardımcı 
olarak, oyuna büyük katkıda bulundu. Özellikle şaman ritüelinin 
sağladığı bir diğer fayda da, yukarıda söz ettiğimiz ortak 
kodlamanın oluşturulmasına yardım etmesiydi. Türk oyuncular 
tabii ki yapılan danslara, kullanılan müziğe ve en önemlisi 
ritmlere çok daha yakındılar; bunlar, şu ya da bu şekilde, onların 
kültürel arka planının bir parçasıydı. Ama şaman ritüeline gelince 
iş değişiyordu; ritüel herkese aşağı yukarı eşit uzaklıktaydı. 
Çünkü ritüele (stilize bir biçim olarak ele alındığında bile) 
sadece halk danslarının tavırlarıyla, tamperamanıyla ulaşmaya 
olanak yoktu. Bunların hepsi yardımcı unsurlardı ama, başkası 
gibi yapma ile başkası olmanın, trans ile farkındalığın, extase ile 
beden egemenliğinin sınırlarındaki ritüelin enerji kullanımı ve 
gündelikdışı alanı kuşkusuz halk danslarından değişikti. Şaman 
ritüelinin çalışılması alışılmış denge kalıplarının kırılmasına ve 
“gibi yapmak” ile “olmak” arasındaki sınırın iki tarafına gidip 
gelirken vücut olanaklarının keşfine ve sürekli tekrarlarla bunların 
belli bir egemenlik altına alınmasını sağlıyordu. Daha sonra bu 
egemenlikten hareketle yeni gerilimler ve contre-mouvement’lar 
geliştirerek beden dilini ilerletmek kolaylaşıyordu. Meyerhold’un 
biyomekanik alıştırmaları hakkında belli bir fikre sahip olmamızın 
15 Bu konuda bkz. METİN AND, A Pictorial History of Turkish Dancing, 
Ankara, 1976, Dost yayınları.
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da bu yaklaşıma oldukça yardımcı olduğunu belirtmeliyiz.

 Biz bu yönde adım atabilmek için, şaman ritüelindeki süreci 
tersten işletmeye çalıştık. Ritüelde, toplu enerjinin, oluşturulan 
halkanın ateşleyici ve yoğunlaştırıcı, konsantre edici unsuru 
şamandır. Ritüelde izleyici/katılımcı olarak bulunanları ikna 
etmesi, ritüele katması ve istediği sonuca doğru yönlendirmesi 
gereken odur; dolayısıyla gösterinin enerji odağıdır. Biz sahnede 
şaman ritüelini çalışırken ise, çalışan oyuncuyu halkaları içine 
alan tüm diğerleri tuttukları ritm, çaldıkları müzik ve sesleriyle 
toplu enerjiyi ona iletiyorlardı. 

 Ritüelin bir diğer önemli unsuru da ritmdir. Kendini sürekli 
çalınan bir ritmle özdeşleştirip hem “o ritm olmak” hem de ne 
yaptığının bilincinde olabilmek, bir tür pre-extase durumudur. 
Bu ritm çalışmaları da hem ritüele hazırlığın, hem de genel 
oyunculuk çalışmasının önemli bir bölümünü oluşturuyordu. 
Şaman kişiliğinin bir diğer önemli öğesi olan değişik ses ve 
enerji kullanımları için soluk çalışmaları yapılması gerekiyordu. 
Solumayı sadece bedenin belli bölgelerinin dahil edildiği bir teknik 
olarak algılamamak, soluğu bütün beden içinde dolaştırabilecek 
kertede hayalgücü, konsantrasyon ve enerjiyle birleştirmeyi 
öğrenmek, bize şaman ritüeli çalışmanın kazandırdığı artılar oldu.
Ritüel olgusunun en önemli karakteristiklerinden biri de tekrarlanan 
hareketlerdir. Hatta bu tekrar öyle bir düzeydedir ki, insan sadece 
kendi hareketlerini tekrarlamakla kalmaz, farklı katılımcıların 
hareketleri ritüel süresince giderek aynılaşmaya yaklaşan bir eğri 
çizer. Bu anlamda ritüeli bir sarmala benzetebiliriz. Her aksiyon 
kendi içinde yeni bir dairedir ve tekrar çemberi tamamlandığında 
bir üst daireye atlanır, yeni bir aksiyon başlar. Ama işte bu bireysel 
ve toplu tekrar unsuru, beden diline egemenliğin ve dolayısıyla 
sahnede özgürlüğün temel taşıdır. Herkesle aynılaşmak zorunda 
olan hareketleri bireysel olarak sürekli yinelerken bunun 
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bilincinde olursanız, bir süre sonra vücudunuzu hissetmeye, size 
belli bir tecrübe kazandıran bir sürecin sonunda da kendi sahne 
resminizi dışarıdan görmeye başlayabilirsiniz. Tabii bu son nokta 
genellikle oldukça uzun bir süreç ister. Aynı hareketi tekrarlama 
konusunda dayatılan bir kural, bir müddet sonra size kendinize 
dışarıdan bakabilecek ölçüde bir sahnesel özgürlüğün kapısını 
açabilir. 

 Kurban oyununda çalıştığımız şaman ritüelinin -doğruyu 
söylemek gerekirse- o oyun bittikten sonra farkına vardığımız 
bu kazanımı daha sonraki sahne çalışmalarımızda asıl kalıcılık 
kazanan çalışma oldu ve bunu halen kullanıyoruz. 

*

Extase öncesi coşkunluk anı [euphorie] lirik 
şiirin kaynaklarından birini oluşturmuş olabilir. 
Şaman transa hazırlanırken davul çalar, yardımcı 
ruhlarını çağırır, “gizli bir dil” ya da “hayvan dili” 
konuşur, hayvanların bağırışlarını, özellikle de kuş 
ötüşlerini taklit eder. Sonunda transa geçer, bu da 
dilsel yaratımı ve lirik şiirin ritmlerini harekete 
geçirir. Şamanik seansın dramatik karakterini de 
hatırlatmak gerek; gündelik yaşam dünyasında 
benzeri olmayan bir temsil oluşturur.16

 Ritm, şiirsellik, trans ve extase’ı bir teknik haline getirebilecek 
kertede beden egemenliği, hem ses hem canlandırma olarak 
olağanüstü bir taklit yeteneği; insanların gözünde hayal ile 
gerçek arasındaki sınırı kaldıracak, ulaşılmaz görünen dünyaları 
ulaşılır kılacak bir hayalgücü ve bütün bunların birleştirildiği bir 
performans...

16 ELİADE, a.g.e., s. 29.
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İşte şaman ritüelini tiyatronun kaynakları arasında 
değerlendirmemize yol açan birkaç özellik...

 Bir taraftan Huizinga’nın tanımladığı anlamda “oyun” 
karakteristiklerini canlı bir biçimde yaşatan, diğer yanda 
anlatılarıyla sözlü edebiyatın ve halk şiirinin, ritmleri ve 
danslarıyla da halk danslarının temellerini atan şamanizm, 
Anadolu kültürünün çok önemli kökenlerinden birini oluşturduğu 
gibi, günümüz tiyatro sanatında da değerlendirilmeyi bekleyen 
bir kaynaktır.

 Sahnede gündelik davranış kalıplarını kırmada, oyuncunun 
sahnesel zaman ve mekanın bilincine varmasında, en katı 
kurallarla en özgür doğaçlamanın birleştirildiği bir beden diline 
ulaşmada, ortaklaşa ve tek tek, farklı enerjileri, hareket doluluğunu 
yakalamada, tiyatroya o gücünü yerden alan dinamizmi 
kazandırmada şaman ritüeli gerçek bir yardımcı olabilir. Yeter 
ki onun içerdiği oyun karakteristikleri sağlıklı çözümlemelerden 
geçirilerek kullanılabilsin...
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Ortaçağ’da Arap Gölge Tiyatrosu
Gülünesi bir Gelenek 
 Fatima Sai

“İslam’ın dairesi içerisinde, hiçbir zaman “trajedi” 
ve “komedi” kelimelerinin anlamını bilmeyecek olan 
Averroes’i [İbn Rüşt] hatırladım. Hikâyesini anlatırken, 
Burton’un bahsettiği – boğa yaratmaya çalışırken bizon 
yapan  -  Tanrı nasıl hissetmiştir, onu hissettim. Eser 
benimle dalga geçiyormuş gibi hissettim. Tiyatronun 
ne olduğunu bilmeden dramayı hayal edebilmek isteyen 
Averroes’in, Renan, Lane’in ve Asin Palacios’un bazı 
haberleri hariç hiçbir malzeme olmaksızın anlamaya 
çalışan benden daha absürd olmadığını hissettim.”

J.L. Borges, İbn Rüşt’ün Arayışı, Alef

 Suriyeli oyun yazarı Sa’dallah Wannus’tan alıntılayalım:

Gölge tiyatrosu akademisyen ve araştırmacıların 
ilgi alanına ancak bu yüzyılın ortasında ve bir 
eksiklik hissinin yarattığı stres ile girdi. Çünkü 
geleneğimizde tiyatronun olmaması, kültürümüzle 
duyduğumuz gururda derin bir yara gibiydi. Bu 
yüzden de eksikliklerimizi aşmak, ya da bu eksiği 
içeren bir tiyatro geleneği yaratmak, hiçbir hatanın 
dokunamadığı medeniyetimizi bütün kılmak için 
büyük çabalar harcadık. Tüm çabalarımızı iten 
dinmeyen bir bağımsız – ve sırada beklemeyen – 
bir milli kültürel gelenek inşa etme ihtiyacıydı. Bu 
noktadan sonra popüler sanat dallarımızı korumaya, 
onları sanatsal kimliğimiz içerisinden mufafaza 
etme, geliştirme ve inşa etmeye başladık. 1

1 S.WANNOUS, Ishkaliyyat fann sha’by, s. 15, H. S. HIJAZI, Khayal al-Zill 
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 Metnin ilerleyen kısımlarında Wannus resmi Arap kültürünün 
gölge tiyatrosu ile nasıl ilişkilendiğini, bu arsız, ağzıbozuk ve 
müstehcen sanat dalından rahatsızlığını açıkça belirttiğini ve 
metinlerin tutmaya çalıştığı küçük kısımları dahil tüm sapkın 
bölümleri temizlediğini anlatır. Bu bölümler bozulur, sakat 
bırakılır ve akademinin tozlu mabedine kaldırılır. 

Ancak Fransızlar Rabelais nedeniyle gücenmiyor, 
biz Araplar ise Binbir Gece Masalları ya da Ebu 
Osman el-Cahiz’in şarkılarından gücenmiyoruz. 
Hammam’ın hikâyesinin metni ise örneğin, silinmiş 
terimler ve ifadeleri ima eden işaretler ve parantezler 
ile bezeli görünüyor.2 

 Wannus burada İbn Daniyal’ın metinlerinden bahseder. 
Memlûk döneminde yaşayan oyun yazarı İbn Daniyal’ın adı Arap 
gölge tiyatrosuyla eşanlamlı hale gelmiş ve yalnızca bir isim 
olarak kalma riskiyle karşılaşmıştır. Bugün yapmamız gereken 
ise bu basit çerçevenin ötesine geçmek ve Arap-İslam geleneğine 
bakarken doğru derinliğe dönerek, bu geleneğin kültürel hayatına 
yüzlerce yıl boyunca eşlik eden bu ifade tarzına gereken yeri 
vermek. Şunun da altını çizmek gerekir ki, günümüze ulaşan 
malzeme kısıtlı olsa da, gölge tiyatrosu arada sırada olan, ya da 
bir zaman dilimi veya coğrafi bölge ile sınırlı bir fenomen olarak 
görülmemeli. Bu zengin, şaşırtıcı metinleri kullanarak meselenin 
derinine inmek ve metinlerin patlamaya hazır canlılıklarıyla bizi 
barışçıl bir şekilde işgal etmelerine ve geleneğimizin bizi tekrar 
güldürmesine izin vermek gerekiyor.

 Arap gölge tiyatrosunun hikâyesi, açık ve dönüşen bir 
medeniyetin ağırladığı uzun ve devamlı bir gelenekten geliyor. 
Tüm oryantalist önyargılara rağmen başka etkilere ve yeniden 

wa asl al masrah, Şam, Manshurat wazarat al-thaqafa, 1994, s. 15.
2 S.WANNOUS, a.g.e., s. 19.
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şekillenmeye açıklığın, farklı düşünce ve inanışları bir araya 
getiren sonuçlarının, devasa bir bölgede gerçekleşen kültürler ve 
bölgeler arası iletişimin hikâyesi bu. 

 Bu sanat formunun İslam’ın hüküm sürdüğü topraklara gelişinin 
tarihini tespit etmek çok kolay değil. Temel teoriler, bu formun 
kökenlerinin Uzakdoğu’da (özellikle de Hindistan ve Çin’de) 
olabileceğini öne sürüyor. Bu sanat daha sonra Yakındoğu, Kuzey 
Afrika ve Endülüs’te, büyük ihtimalle çeşitli ve katmanlı kanallar 
aracılığıyla, popüler düzlemde, sokak eğlencelerinde ve kuşkusuz 
göçebe geleneklerle ilgili olarak, fakat aynı zamanda divan ve 
edebi çevrelerin “yüksek” kültürü olarak yayılacaktı. 

  
 İsimler ve izler

 Arapçada gölge tiyatrosuna verilen isim “hayal ez-zıll”dır. 
Hayal kelimesi çok eski ve değerli bir gelenekten gelir. Kelimenin 
semantik alanı dahilinde gölge, görüntü, hayal, biçim, rüya, hayalet, 
temsil ve hayali projeksiyon kavramları mevcuttur.3 Felsefe tarihi, 
bu kelimeyi Aristo’nun Poetika’da bahsettiği Mimesis kavramını 
çevirmek için diğer eşanlamlı kelime ve seçeneklerinin yanında 
ya da bu seçeneklerin yerine kullanılmıştır (İbn Sina, İbn Rüşt). 
Hayal, şaire çöldeki kampta görünen sevilenin gölgesidir ve klasik 
Arap şiirinin en sık tekrar eden temalarından biridir. 10. yüzyılın 
sonunda ise canlı performans anlamına gelmeye başlamıştır.4 
 Zıll’ın da ilk ve son anlamı gölgedir ve bu terim nur kelimesinin 
3 Fiilin üçüncü hali olan Khàyala ortaya çıkmak, perdelemek, bir an için 
görünür kılmak anlamlarına gelir. 
4 Bakınız S. MOREH, Live theatre and dramatic literature in the medieval Arab 
world, [Ortaçağ Arap Dünyası’nda canlı tiyatro ve drama edebiyatı] Edinburgh 
University Press, 1992. Moreh’nin önerileri bize Arap “drama” geleneğinin ne 
kadar yaygın olduğunu, geniş bir gösteri sanatları yelpazesini kapsadığını ve 
gölge tiyatrosunun bunlardan yalnızca biri ve belki de geç ortaya çıkan bir türü 
olduğunu net bir biçimde göstermektedir. 
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kavramsal zıttıdır. Bu semantik ikili sayısız spekülasyon 
doğurur. Dolayısıyla ifade Gölge’nin Figürü, Gölge’nin 
görüntüsü, Hayaletlerin Gölgesi ya da Fantasya’nın Hayali 
olarak çevirilebilir.5 Belki, neredeyse totolojik olarak Gölge’nin 
Gölgesi diye çevirmek daha iyi olabilir. Bu çeviri Arap kültürüne 
has bir tekrar hazzına işaret eder. Kavramların tekrarı anlama 
ilişkin ince nüanslar içerir, illüzyonun imgesini güçlendirir ve 
gölge dünyasındaki başdöndürücü çift mise en abyme’in özünü 
seslendirir.6

 Bu terimin bilinen en erken kullanımı 11. yüzyılda arkadan 
aydınlatılan bir perdede gerçekleştirilen bir temsil içindir. 
 Gölge tiyatrosuna ilişkin en eski kanıt Mısır’da İbn Haytam (ö. 
1939) ve Endülüs’te İbn Hazm’dan (1064), yani imparatorluğun 
birbirinden oldukça uzak iki köşesinden gelir. Bu iki metin 
üzerinden bazı yazarlar, birbirinden çok farklı iki form söz 
konusu olduğunu ve bu metinlerin birbirinden tamamen farklı 
gelenekleri ima ettiğini öne sürmüştür. İbn Hazm’ın metnindeki 
betimleme gerçek bir tiyatro makinasından bahseder. Hızlı ve 
durmadan dönen bir tekerleğe sahip olan bu makina perdedeki 
gölgelere can verir, bu gölgelere bağlı olan figürler sahneye çıkar, 
sahneyi terk eder ve dans eder. Tüm bu hareketlerin anlatımında 
karakterleri hareket ettiren muhayyil karakterinden herhangi bir 
noktada bahsedilmemektedir. 

 Aynı dönem Mısır’ı bu türün devamlılığıyla ilgili fikir veren 
zengin kaynaklara sahiptir. Fatımi döneminde (969-1171) İbn 
Haytam’ın nüktedan zekâsını buluyoruz. Ancak daha da geriye 
gidersek, Eyyubi dönemine (1171-1250) ait çok iyi bilinen bir 
5 İbn Daniyal’ın eserlerinin İtalyanca çevirisini yayınlayan Corrao’nun 
tercihine göre.
6 Arapça hayal kelimesi ile Latince umbra kelimesinin etimolojilerinin paralel 
bir semantiğe sahip olması ilginçtir. İki kelime de bulut kelimesi ve yağmur 
yağması riskinden türemiş gibi görünmektedir. 
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anekdot, Sultan Selahattin’in (1138-93), 1171 senesinde bir 
“hayal ez-zıll” gösterisine katıldığını anlatır. Bu anekdot aynı 
zamanda insanın dünyadaki hayatı ve siyasi yönetim ile ilgili 
hislere ilişkin bir metafordur.7 Memlûk zamanına (1250-1517) 
gittiğimizde ise, yazılı kaynaklara bakarak bu dönemin Arap 
gölge oyununun zirve noktası olduğunu söyleyebiliriz.  Tarihi 
kaynaklar bize dönemin kültürel hayatının temel bir parçası 
olan bu türün sahip olduğu güçle ilgili karmaşık bir resim sunar. 
Bu kaynaklara göre Sultan el-Eşref Şaban Nasreddin’e (1363) 
Mekke’ye yaptığı hac yolculuğunda kuklacılar eşlik eder, Sultan 
el-Zahir Çakmak (1438-53) ise kuklacılara yasak getirmiş ve deri 
kuklalarını yakmıştır. 
Memlûk hükümranlığının zayıflamaya başlamasıyla gölge 
tiyatrosunun da yeni bir döneme girdiğini ve başkentini yeni 
egemenlere göre değiştirdiği görülmektedir.
İbn İyas, Sultan I. Selim’in (1467-1520) Mısırlı kuklacıları 
Türkiye’ye getirdiğini yazar. 

 Bu noktada olası bağlantıların izi belge eksikliğinde tekrar 
kaybolur. 
 Takip eden yüzyıllarda, bölgede yeni ve daha tanınan bir 
gölge oyunu ortaya çıkar. Osmanlı’nın yükselişiyle tamamen 
Türk olduğunu öne süren bu tür yayılmaya başlar: Karagöz. 
Bu yeni temsil geleneğinin kurucu miti de iki ana karakterin 
başlarının kesilerek öldürülmeleri ve gölge olarak yeniden yaşam 
bulmaları üzerine kuruludur. Bu mitin oynandığı sahne ise büyük 
bir imparatorluğu miras almış, Arap hanedanı olmayan Türk 
dünyasıdır.

 Bu yeni karakter ve hikâyeleri hızla, eskiden gölge tiyatrosunun 
varolduğuna ilişkin hiçbir kanıt olmayan bölgeler de dahil, 
7 Gölge tiyatrosunu hayatın anlamının bir metaforu olarak kullanan, denemeler 
ve şiirler de olmak üzere, farklı mistik derecelere sahip geniş bir Arap edebiyatı 
mevcuttur. 
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Osmanlı sarayının hükmündeki tüm topraklarda kök saldı.
 Ancak ilginçtir ki, aynı dönemde Mısır’da Türk gölge oyununa 
yalnızca ismen benzeyen Araguz adlı kukla oyununun varlığını 
gözlemliyoruz. Bu kukla oyununda ışık, projeksiyon ya da 
“hayal” kullanılmaz. Hâlâ yaygın olan bu türün Karagöz ile olan 
ses benzerliği ise henüz açıklanamamıştır. 

 Amila Butrovich, henüz cevaplanamayan soruyu en somut 
haliyle şöyle sorar: 

Memlûk gölge tiyatrosunun Mısır’da kaybolup, 
Osmanlı’da Karagöz olarak yeniden hayata dönmüş 
olduğunu, ya da en azından bu tür içerisinde 
özümsenmiş olduğunu öne sürmek mümkün 
müdür?8 

 Daha önce de belirtildiği gibi çok açık görünen bağlantıları 
kurmak için gerekli bilgilere sahip değiliz. Dolayısıyla, “hayal ez-
zıll”a ilişkin yazılı metinlerden çoğunun neden hayatta kalmadığını 
sormak gerekir. Wannus, “hayalbazlığın” babadan oğula sözlü 
olarak aktarılan ve sırları aile içinde özenle korunan bir gelenek 
olmasının, metinlerin hayatta kalmamasının nedenlerinden biri 
olduğunu söyler. Metinler ise şöyle muhafaza ediliyordu: 

sanatın sırrının çalınabileceği endişesiyle defterler 
gizli ve olağanüstü bir biçimde yazılıyordu, 
kelimenin orijinal harflerinin arasına ona ait 
olmayan harfler yerleştiriliyordu.9

 Bu tespit, referans verilen Suriye ve Filistinli loncalara ait 
güncel listelere dayanmaktadır. Ancak emeğin sosyal örgütlenme 
8 A. BUTROVITCH, The shadow play in Mamluk Egypt: the Genre and its 
cultural implications, [Memlûk Mısır’ında Gölge Tiyatrosu: form ve kültürel 
anlamları], Mamluk Studies Review içinde, University of Chicago, VII, I, 2003.
9 A. ABU SHANAB, Masrah ‘arabi qadim, Şam, Matbu’at wazarat ath-
thaqafa, tarihsiz, S.WANNOUS tarafından alıntılandığı haliyle, a.g.e., dipnot 4.
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biçimlerinden biri olan loncanın uzun bir ömrü vardır ve değişik 
şekillerde belgelenmiştir. İbn Daniyal’in kitabında da loncalar 
mevcuttur: 

İslam dünyasında, neyzenler, zurna ve tef çalanlar, 
Resa’il İhvan üs-Safa’nın (10. yüzyıl) ünlü 
metninde meslek dalı olarak yer alır. Bunların yanı 
sıra, demir ve ahşap ustaları, daha genel anlamda 
ise toz ve taş taşımak suretiyle inşaat işinde olanlar 
da vardır. Bütün bu meslek dallarına şenlikleri 
düzenlemek ve gerçekleştirmek için ihtiyaç vardı, 
dolayısıyla İbn Daniyal’ın metninde yer almalarına 
şaşırmamak gerek. (…) 14. yüzyıl civarında Çin’de 
olduğu gibi Mısır’da da şenlik tertipçilerinin 
loncası, “Erbabü’l-melâib” adıyla kurulmuştu. 
Şenlik ve eğlence organizasyonlarında uzmanlaşmış 
hokkabazlar (melahi), palyaçolar (muhabbedin), 
fantazi yazarları, aktörler ve kuklacılar (eshab ül-
hayal), kuklacılar (musha’bedin) toplumun en 
yoksul kesimleri arasında kabul edilirdi.10

 Musullu İbn Daniyal ve ‘Kitab’ı

 İbn Daniyal’ın aslında Şeyh Suud’un Lu’bat el-Manar (ya da 
Harb el-Acem) başlığıyla daha eski bir kitabı vardır ancak bu 
eser günümüze ulaşamamıştır. Klasik vezin ile yazılan bu kitap, 
İskenderiye’de geçer ve Haçlılara karşı verilen savaşlardan birini 
konu alır. Kitapta, tahminen 11. yüzyılda gerçekleşen depremde 
yıkılan ünlü fenerin de tanımı yapılmaktadır. 

Karakterler arasında Rihim figürü öne çıkar. 
Pulcinella’yı anımsatan tartışmalı bir kavgacı tiptir 

10 F.M. CORRAO, Il riso, il comico e la festa al Cairo nel XIII secolo, Rome, 
Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, 1996,  s. 38-39.
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(…) Rihim’in takma adı ise İbn Daniyal’in ikinci 
babasında da geçen Ebu el-Kıtat’tır.11

 İbn Daniyal’ın eseri Kitab Hayal ez-Zıll’ın ise bilinen yedi 
kopyası bulunmaktadır. Bunlardan dördü Mısır’daki Dar el-
Kutub’da muhafaza edilmektedir. Bu dört kopyadan en eskisi 
1327 tarihlidir. El-Azhar’ın kütüphanesinde muhafaza edilen 
dördüncü nüshanın ise bazı kısımları eksiktir. En az eksiğe 
sahip olan metin 1441 tarihlidir ve Madrid’deki Escorial 
kütüphanesinde saklanmaktadır. Sonuncu nüsha ise İstanbul’daki 
Ayasofya müzesindedir ve 1424 tarihlidir. 

 İkincil kaynaklar da sayıca azdır ve İbn Daniyal’in ismi ya 
da eserleri prestijli kolesiyonlar ya da yaygın bibliyografik 
sözlüklerin çoğunda yer almaz. Geriye kalan birkaç ipucu ise 
birbiriyle çelişmektedir. El-Kutubi gibi dönemdaşı olan ve sonraki 
kuşaklardaki en önemli şairlerden bir kısmı için İbn Daniyal’ın 
şiirleri önemli bir yere sahipti. Ancak tanınan derlemecilerden 
Abdullah Calabi (1658) Kitab’a “şeytani kehanetler bilimi” 
bölümünde yer verir.12

 İbn Daniyal Şemseddin Muhammed İbn Yusuf el-Hazi 
el-Mavsili, 1248 senesinde Umm Rab’iin’de doğdu. Yerel 
mekteplerdeki ilk öğreniminde Kuran, bilim ve edebiyat üzerine 
dersler gördü. Musul’da tamamladığı eğitimin ardından, Moğol 
işgalinden kısa bir süre sonra, 1262 yılında ve en üretken zamanında 
Mısır’a göç etti. Kahire’de ünlü şairlerle birlikte edebiyat üzerine 
çalışmalarını derinleştirdi. Memlûk emiri Seyfettin Salar ve bir 
süre Sultan Baybars’ın (1260-1277) kendisinin de aralarında 
olduğu önemli isimlerin maddi himayesinde olmasına rağmen, 
geçimini sağlamak için bir yandan Bab-el Fütuh bölgesinde göz 
11 F.M. CORRAO, a.g.e., s. 44.
12 Abd Allah JALABI, Kashf al zunun, Kahire, Matba’at al ‘alam al waqfia, 
s.103-104.
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hekimi olarak çalıştı. 1311 yılında Kahire’de yaşamını yitirdi. 

 İbn Daniyal ve hayatı ile ilgili bildiklerimiz az olsa da, oldukça 
semboliktir. Daniyal’in hayatı, istikbali parlak bir görüntü çizen 
kültürel üretimin ve tiyatro canlılığının bir yansıması olduğu gibi, 
alegorik bakımdan da bütün bir tarihi dönemi temsil eder.

İbn Daniyal, emirin hizmetinde bir alim, aynı 
zamanda da bir göz hekimi ve pazardaki aylakların 
yoldaşıdır (…). Ancak her şey bir yana, en önemlisi 
çeşitli olaylar dolayısıyla oradan oraya sürüklenen 
bir göçmen olmasıdır. Tayf ül-Hayal isimli, 
uzaklardan gelmiş ve talihin ters rüzgarlarının 
önüne kattığı kendi baş kahramanına benzer. 
“Allah’ın gazabı üstümüze çöktü ve zalimce 
davranarak beni kardeşim Visal’dan ayrı düşürdü. 
Bu ülkeye onu bulmaya geldim, yalnızca onun için 
ülkemden göç ettim ve onunla yeniden bir araya 
gelmeyi umuyorum.”13 

 Tayf Hayal karakterinin sunumu Gılgamış’ı ve onun Enkidu’yu 
aramasını anımsatır. Ancak burada yazar, Moğollar ve Haçlılara 
karşı halifeliği koruyan ve yerle bir olmuş Bağdat’tan kendisi gibi 
onlarca mülteci kabul eden Baybars’a teşekkürlerini sunmaktadır.

 Tayf ül-Hayal Kitabı üç eserden oluşmaktadır:
 

-	 Tayf ül-Hayal
-	 ‘Acaib ve Garib
-	 El Mutayyam ve ed-Da’i el-Yutayyim

 Üç metin de Baybars’ın hükümranlığı (1267-77) döneminde, 
Kahire’de geçmektedir. Dolayısıyla sahne İbn Daniyal’ın ampirik 
zaman ve mekânıyla uyumludur. 
13 F.M. CORRAO, a.g.e., s. 56.
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 Metinlerden önce çok önemli bilgiler içeren kısa bir giriş 
vardır. Doğrudan Sultan’a hitab eden İbn Daniyal, düşüşe geçmiş 
bir türü yeniden canlandırmak için ondan emir aldığını yazar. 
Daniyal, önce utandığı için tereddüt ettiğini, türe yeterince hâkim 
olamayabileceğinden endişelendiğini de belirtir. Bu eserleri 
“yükseltilmiş ve aşağı olmayan bir dil” ile yazdığını belirten 
Daniyal, yüksek rütbeli kişileri hedef aldığını doğrular ve keyifli 
anlar, hafiflik ve ciddiyet içeren metinler ile onları düşündürmek 
ve eğlendirmek istediğini söyler.

 Böylece edindiğimiz ilk önemli bilgi türün daha önce 
varolduğudur. Hatta bu türün uzun süredir varolduğunu öne 
sürebiliriz. İkincisi, gölge tiyatrosunun popüler ve yüksek kültür 
arasında bir temas noktası olduğudur. İbn Daniyal’ın metinleri 
mizah anlayışı güçlü bir şairin hayalgücünün ürünü olan, belli 
biçimsel özelliklere sahip edebi eserlerdi ve rastgele ortaya çıkmış 
gelgeç çalışmalar değildi.

 Tayf ül-Hayal – Hayalin yoldan çıkışı

 Hâlâ çok sayıda hikâyeyi içeren bir temsilin içerisindeki tek 
hikâye anlamında kullanılan Baba ların birincisi aynı zamanda 
tüm seçkiye ismini verir. Bu Baba ise adını hikâyeyi hayata geçiren 
komik ikilinin karakterlerinden birinden alır. Türün başından beri 
“konuşan” ya da betimleyici isimler tekniğinin kullanıldığını 
gözlemleyebiliriz. Tayf ül-hayal de “hayalgücünün gezintisi” ya 
da hayalin yoldan çıkışı olarak çevrilebilir. Giriş bölümünden 
sonra hayalbaz tarafından sahneye ilk davet edilen karakterdir. 
Hilal ya da eğri kılıç kadar kambur olan Tayf, ironik bir biçimde 
teşekkürlerini sunarak sahneye çıkar. “Zevkler pazarının” bir 
kısıtlama anıyla karşı karşıya kaldığından şikâyet etmeye başlar 
ve Sultan’ın Şeytan’ın ordusunu sürgüne gönderdiğini söyler 
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(burada ilginç bir Şeytan’a övgü de başlar). Yakın arkadaşı, 
talanlarının yoldaşı, Prens Visal’i aramaktadır. Musul’dan 
Kahire’ye bu yüzden gelmiştir. Ancak bir anda: 

üç köşeli bir şapka takmış, bakımsız ve yukarı doğru 
kıvrılan bıyığıyla bir asker14

şöyle ortaya çıkar: 

“Çevremde olanlara selam olsun, kelimelerim beni 
bilenlerin yoldaşlığımdan çok mutlu olacağını 
hissediyor, beni hiç tanımayanlara ise kendimi 
bizzat tanıştıracağım. Ben her yeteneğe sahip 
olanım, Prens Visal olarak da bilinirim, akıllı, 
çetin, dolandırıcı ve bunaltıcıyım. Yumruklarımla 
duvarları yıktım, Şeytan’ı çıldırttım, sinekten daha 
çok ısırır, kantardan daha fazla yük taşır, koçtan 
daha iyi çeker, heladan daha pis kokar, uykudan 
daha iyi hırsızlık yaparım. Ebu Nuvas’dan daha 
kulamparayım, Dakuk ile Rafiles, Mamrur ile 
Zamkalas arasında büyüdüm, kendi girişlerim ve 
çıkışlarım var, kötü alışkanlıklar dolu bir torba ve bir 
günahlar sepetiyim. Ateşi yakanın elindeki meşale, 
pezevenkin gözkırpışıyım, fırıncının elinden 
daha iyi tokat atar, pirinç tüccarından daha güçlü 
tekmelerim. Bir ipten daha çok döner, oktan daha 
derine nüfuz eder, ateşten daha çok yutar, kumdan 
daha fazla içerim. Neşterden daha fazla kazır, 
kurbağadan daha boğuk ses çıkarırım. Tornavidadan 
çok vidalarım, tarak makinasından daha sertim, 
yıldızlardan daha fazla göz kırpar, topaçtan daha 
iyi döner, ağızdan daha çok yutkunurum, zehirden 
daha ölümcülüm. Şeytanlara kafa tuttum ve ölüleri 

14 M.M. BADAWI, Arabic Medieval Drama: Ibn Daniyal [Ortaçağ Arap 
Draması: İbn Daniyal], Journal of Arabic Literature, sayı 13, 1982 , Leiden, 
Brill, s. 94.
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tabutlarında soydum. Kalabalıklara zorla girer, 
insanların arasında sapıkça davranırım. Palmiye 
lifinden olsalar da ağları çözerim. Gecelerin 
adamıyım, kumar oynar, iter, yalan söyler, arkadan 
vurur, sansürler, böler, rahatsız ve tehdit ederim. 
Münzevi yaşarım, katilim, avareyim, utanmayı 
bilmem, aldatırım, şöhretim kötü, vıcık vıcık 
biriyim, pezevenk ve çıkarcıyım. Ama iyi giyinir, 
rahat yaşarım, bey ve sihirbaz oldum, kendime 
güvenle yürüdüm ve içtim, aldattım, atladım, dans 
ettim, konuştum ve anlattım. Ve şimdi sırlarımı 
ortaya döktüm ve siz de benim yapabileceklerimi 
biliyorsunuz”.15

 Bize hiç eskimeyen araçlar olan kelime oyunları, ses tekrarları 
ve saçmalıklarla Petrolini’nin Fortunello’sunu hatırlatan, gümbür 
gümbür bir antre… 

 Visal kendine çeki düzen verip, bir eş bulmaya karar verir. Bir 
genelev patronundan kendisine doğru kadını bulmasını ister. Her 
şeyi birleştirdikten sonra, sıra düğüne gelir. Gittikçe garipleşen 
uzun bir misafirler geçidinden sonra (ki bunların sonuncusu 
nişanlının kendinde olmayan torunudur), sonunda gelin gelir. 
Visal gelinin yüzünü örten peçeyi kaldırır, itici yaşlı bir kocakarı 
görür ve bayılır. Gelinin garip torunu, Visal’ın hayalarını koklar 
ve geğirme ve gaz çıkarma gibi yüksek ve kötü sesler çıkararak 
bayılır. Bu sesleri duyan Visal ayılır ve ne olduğunu anlar. Bu 
numara, genelev patroniçesinin, ömrü boyunca Visal’in kelimesi 
kelimesine temsil ettiği adamlar yüzünden maruz kaldığı tüm 
adaletsizlikler için aldığı intikamdır. Köpürerek patroniçe 
Umm Reşid’e öfkesini ifade etmeye giden Prens, patroniçenin 
yaşlı, aptal ve beceriksiz kocasından onun ölüm haberini alır. 
Patroniçenin ölümü, kendisini ölüm döşeğinde ziyaret eden 
ve “tuvalette, çıkışın arkasında ve girişe yakın” gömülmesine 
15 F.M. CORRAO, a.g.e., s. 56.
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tanıklık eden doktor tarafından da teyit edilir. Bu ani ve trajik 
son, Prens ve Tayf Hayal’i pişmanlığa gark eder ve günahlarından 
arınmak için Mekke yoluna düşerler. 

 Acaib ve Garib 

 İkinci Baba ise “Acaib ve Garib” ismini taşır. Başlık bir 
kere daha ana karakterlerin isimlerinden oluşturulan bir kelime 
oyunudur. Acaib ile Garib benzer semantik ayrıntılara sahiptir ve 
“garib” kelimesi yabancı, el adamı ve ecnebi gibi anlamlar da 
taşır. Bir bütün olarak başlık çok garip ve anlaşılabilir bir anlamı 
olmayan deyimsel bir ifade gibidir. Baba’nın kendisi de zaten 
tam da böyledir – gerçek bir hikâyesi olmayan bir hikâye. Figür 
ve detayların göz kırpma hızıyla birbirini takip etmesi esnasında 
anlam kaybolur. Sonunda halka sunulan ise tümü ortaçağ şehrinin 
yeraltı dünyasının tipik figürleri olan bir karakterler geçididir. Bu 
karakterler, Banu Sasan’ın bir parçasıdır.

 Irwin bu karakterler dizisini, Abdurrahman el-Cevbari (1222) 
tarafından kaleme alınan Kitab ül-muhtar fi keşfü’l-esrar’daki 
esnaf zanaatkâr loncalarının listesiyle karşılaştırır. Son derece 
etkileyici olan karşılaştırmanın doğrudan bir kaynağa dayandığı 
varsayılabilir. İbn Daniyal yalnızca üç zanaatten bahsetmez: 
“taş yutanlar, yüksük oyuncuları ve şarkıcılar ile galli-galli 
sanatçıları”.16

 Bu gösterinin amaçsız karakterleri arasında, sanki grotesk 
türünün bir yansıması gibi, sırasıyla şu figürleri görürüz: yılan 
terbiyecisi, uyuşturucu satıcısı,17 şifalı ot satıcısı, hekim, sanatçı, 
16 R.IRWIN, The Arabian Night. A companion, [Arap Gecesi: Bir Başucu 
Kitabı] Londra, Tauris Park Paperbacks, 2004, s. 137. 
17 F.M.CORRAO, a.g.e., s. 67-69. “Yılan zehirine karşı panzehiri satan kişi 
bu mucizevi karışım için gereken malzemeleri Avicenna’nın [İbn Sina] 
Kanon’unda bahsedildiği sırayla listeler. (…) İbn Daniyal, İbn Sina’ya referans 
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sihirbaz, müneccim, Yahudi, Hristiyan ya da Zerdüşt herkesten 
doğru formülleri kullanarak şeytan çıkarabilecek kâhin. Kısa 
bir süre sonra bir dizi hayvan terbiyecisinin geçidi başlar: 
önce zincire bağlı bir aslan ve terbiyecisi, sonra bir fil, üçüncü 
olarak keçi ve dördüncü ise fare avlamayı öğrettiği kedisiyle bir 
terbiyecidir. Daha sonra bir grup eğitimli köpek ve terbiyecisi, 
ayılı bir terbiyeci ve hatta dans eden bir maymun ve terbiyecisi 
geçer. Bu noktada, özellikle ilgi çekici karakterlerden biri, 
adı “yapan kişi” anlamına gelen Sania’dır. Sania, çok sayıda 
uzmanın da dikkatini çekmiştir. Bazıları kadın sünneti için 
kullanılan aletlerle ve dövme ustası olarak betimlendiği için bu 
karakterin çingene olduğunu öne sürmüştür. Kısa bir süre sonra, 
sıra vücuduyla garip şeyler yapan, örneğin elleriyle eklemlerini 
esneten, gözlerini ve ağzını genişleten, bir yandan da davul çalıp 
dans eden genç bir Sudanlıya gelir. Onu kılıç yutan bir gösterici 
izler. Sırada, yorumcular tarafından Kürt olduğu düşünülen bir ip 
canbazı ile kendini yaralayan ve aşkın acısıyla sürekli kan döken, 
kendi kendine zarar veren bir âşık vardır:

Sevdiklerim için, beni büyüleyici kılan deliliğim, 
sabır kalbimin sabrına ve gözlerimin gördüğüne 
gösterdiğim tahammüle hayran. Direnişim derimi 
yaralamaya başladı ve gözler kılıcın kını.18

 Corrao bu karakterde “Tanrı’nın [deli] âşıklarına,” yani zikirin 
zirvesinde kendilerini bıçakla yaralayan mistiklere gönderme 
yapıldığını düşünür. 
 Geçit en kötü meslekler arasında sayılan meşale taşıyıcısıyla 
devam eder. Bu en kötü mesleklerdendir çünkü taşıyıcının 
herkese hizmet etmeye hazır olması gerekir, gece yürüyenler için 
vererek Sünni Arap-İslam geleneğinin tıp okulunu tahrip ettiğini gösterir. 
Bunu yapmak için, yarattığı karaktere, bilgeliğinin Dioskorides’in Meteria 
Medica’sına dayandığını söyletir.” Bu da yazarımızın otantik eğitiminin ve 
“yüksek” kültüre katılımının bir diğer kanıtıdır. 
18 F.M. CORRAO, a.g.e., s. 52
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meşaleyi taşır, Beni Sasan’ın gururlu bir üyesi olarak Yahudi, 
Hristiyan ya da Museviymiş gibi yapabilir. Son olarak, kafilenin 
lideri, ruhani seyahatler düzenleyen bir karakterdir. Bu noktada 
Garib sahneye düşer ve kısa bir son monolog ile karakterini 
çürütür. Bedevilerin “Ölüm Dansı” dediği bölümde ise herkes 
Acaib ve Garib görünümündedir, hepsi garip, ancak yalnızca 
garip değil, aynı zamanda gerçek anlamda yabancıdır ve tüm bu 
garipliği üstlenirler.19 

 Mutayyam ve dai Yutayyim – Büyülenen ve Büyüleyen 

 Bu örnekte de isimlerin anlamları karakterlerin özelliklerini ve 
anlatılacak olayları ima eder. Gerçekten de Mutayyam kelimenin 
anlamıyla uyumlu olarak büyü tesiri altındadır, Yutayyim de gene 
isminin ima ettiği gibi büyücüdür. Tüm eser, klasik şiirin mutsuz 
aşkla ilgili şikâyetlerinin yankılandığı giriş bölümünden itibaren 
Arap edebiyatındaki aşk şiirlerinin temel özellikleriyle dalga 
geçer. Kendisini Musul’dan gelen bir yabancı olarak tanımlayan 
Mutayyam, güzel Yutayyim ile bir hamamda tanıştığını ve 
şaşkınlıktan takılıp düştüğünü halka anlatır. Dizeleriyle tüm 
feminen büyüleri aşan bu maskülen güzelliği anlatır. Homoerotik 
şiir Arap-İslam edebiyatı için bir yenilik değildir, dolayısıyla 
komedi unsuru homoerotizm değil, klasik kanonların sürekli 
çarpıtıldığı anlatım şeklidir. 

 Bu noktada, Mutayyam’ın eski âşığı olduğunu öğreneceğimiz 
çirkin bir adam gelir ve terk edilmiş olmaktan şikâyet eder. 
Sözlü bir tartışma başlar, bir taraf “küçük olanı”, diğeri ise 
“büyük olanı” savunmaktadır ve bir kere daha tartışma kültürüne 
gönderme yapılarak, bu kültürle dalga geçilir. Daha sonra, 
Mutayyam bir kere daha âşığıyla yaşadığı gülünç karşılaşmayı 
19 M.M. BADAWI, a.g.e., s. 103.
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anlatır, Yutayyim’in hizmetçisi ve efendisinin gözüne girebilmiş 
tek kişi olan Bayram’dan bahseder. Böylece hizmetçi hikâyede 
merkezi bir rol oynar. Belagati sayesinde Büyüleyici’yi hayvanlar 
arasında üç güreş yapılmasına ikna eder. Güreşlerde Mutayyam’ın 
karşısına boyutları gittikçe büyüyen hayvanlar çıkacaktır: 
önce iki horoz, daha sonra iki koç ve son olarak da iki boğa. 
Dövüş sahneleri komik ve erotik tonlarda gerçekleşir, gerilim 
ve müstehcenlik gittikçe yükselir. Yutayyim horoz ve koça diz 
çöktürür ancak Büyüleyici sonunda boğasını serbest bırakır ve 
Yutayyim’in kalbini kazanır. Daha sonra verilen ziyafette kurban 
edilen hayvanların eti sunulur. Partide, “Acaib ve Garib”in 
sonunda olduğu gibi farklı karakterler birbirlerine tanıtılır, 
ancak bu sefer farklılıklar erotiktir. Karakterlerin isimleri genel 
kurallara göre meşru sayılmayan belli birtakım cinsel âdetlere 
gönderme yapar ve hepsi de yiyecek ve içeceklere saldırmak için 
gelmiştir. Sahnenin sonunda uykuya dalan ceset yığını arasında 
yürüyen Mutayyam, kendisini almaya gelen Ölüm Meleği ile 
karşılaşır. Büyüleyici ölmeden önce hayat boyunca yaptıkları için 
pişmanlığını dile getirir ve tüm dini gerekleri yerine getirerek af 
diler. Oyun, cenaze sahnesiyle kapanır. 
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yıldızlar ve akrobatların hİkayelerİ, türkİye İle avrupa 
arasında tİyatro formları projesinin amacı, Türkiye ile Avrupa 
ülkelerindeki kültür çalışanları, sanatçılar ve toplumlar arasında 
daha sık gerçekleşmesine ihtiyaç duyulan karşılaşmalar ile bilgi 
ve pratik etkileşimlerine cevap verecek somut ve kalıcı gereçler 
üretmektir. Proje iki temel aktivite üzerine kuruludur: Türkiye’de 
geleneksel halk tiyatrosu formları üzerine araştırma yapılması 
ve bu araştırmanın sonuçlarının basılması ile Türkiye ve Avru-
pa’dan sanatçı ve kültür çalışanlarının katılımıyla İstanbul’da çok 
kültürlü bir Uluslararası Tiyatro Yaz Okulu gerçekleştirilmesi.

1948 yılında tiyatro ve dans uzmanları ile UNESCO tarafından  
kurulan uluslararası tİyatro enstıtüsü (ıtı), dünyanın en 
büyük sahne ve gösteri sanatları kuruluşudur. ITI, sahne ve 
gösteri sanatları ve sanatçılarının serpilip büyüdüğü bir to-
plum yaratmayı amaçlar. ITI aynı zamanda UNESCO’nun 
karşılıklı anlayış ve barış amaçlarına yönelik çalışır, yaş, cin-
siyet, köken ya da etnisite ayrımı yapmaksızın kültürel ifade-
lerin korunması ve geliştirilmesinin savunuculuğunu yapar. Bu 
amaçlara yönelik çalışmalarını hem uluslararası hem de ülke 
içerisinde gerçekleştiren ITI, sanat eğitimi, uluslararası değişim 
ve işbirlikleri ve gençliğe yönelik eğitimler düzenler. ITI’nin 
dünyanın her köşesinde, neredeyse 100 merkezi ve çok sayıda 
işbirliği yaptığı üyesi bulunmaktadır. Genel Sekreterliği ise Pa-
ris’te UNESCO’nun genel merkezinde bulunmaktadır. ITI’nin 
amacı halklar arasında barış ve dostluğu pekiştirmek için tiyatro 
sanatı konusunda bilgi ve pratik değişimini uluslararası ölçekte 
sağlamak, karşılıklı anlayışı derinleştirmek ve tiyatro sanatıyla 
ilgilenen tüm insanlar arasında yaratıcı paylaşımı artırmaktır. 

Kapaktaki Karagöz imgesi, Karagöz ustası Emin Şenyer’in yaptığı deri 
figürün reprodüksiyonudur 
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