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"Gök ekini biçmiş gibi" yitip
giden sevgili LEüN'un anısına

Bir toplumun yapısı üzerine bilgimiz, o toplumda yaratılmış

estetik ürünleri daha iyi anlama ve değerlendirme yolları açabilir.
öte yandan estetik ürünlerin incelenmesi de, onları yaratmış olan
toplumun örgütlenme biçimi üzerine bilgilerimizin genişlemesine yar
dımcı olabilir. Bu görüşlerin ışığı altında, burada, karagöz oyunu ve
onun içinden çıktığı toplum üzerine yapılmış araştırmalar arasında

bir ilişki kurulmaya çalışılacaktırı.

Mizah olayına iki türlü yaklaşmakmümkündür. Bunlarınsbirirı

cisinde, mizah duygusu yaratan nesnenin kendisi öne alınır. Gülıne,

güldüren olaydaki bazı ~iteliklerle açıklanmaya çalışılır. Gülünç bul
duğumuz şeylerdeki ortak özellikleri araştıranlar, insanlan güldür
mek için temel ilkeler bulmaya çalışanlar mizahı bu açıdan ele almış

olurlar. İkinci yaklaşımda ise mizah, güldüren nesnenin kendisi de
ğil, bu nesne ile gülen insan arasındaki ilişki öne alınarak açıklan

maya çalışılır. Buna göre mizahin varlığı için sadece belli bir durum
veya nesne yeterli değildir. Onu belli bir şekilde yorumlayan bir de
insan gereklidir. Ancak farklı toplumlarda, farklı zümrelerde. fark
lı sınıflarda, yaş gruplarında vs. insanlar dünyayı değişik biçimler
de algıladıklarına göre, aynı nesneye değişik tepkiler gösterilebilir.

1. Burada esas olarak karagöz oyunu söz konusu _ed11di~ ve örneklerin
çoğu buradan alındığı halde, zaman zaman, olay örgüsü, konu ve kişiler

bakımından karagöze çok benzeyen ortaoyununa da amştırmalaı- yapılmış.

tır~ Ele aldığımız nitelikler açısından bu iki oyun geleneğf aynı özellikleri
göstermektedir.
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Nitekim bazı kimseler tarafından gülünç bulunan şeylerin başkaları

tarafından hiç de öyle bulunmadığını biliyoruz. Dolayısiyle, mizahta
güldüren nesne ile gülen insan arasındaki ilişkiyi öne alan açıklama

yaklaşımları, mizahin göreceliğini de baştan kabul eder. Birinin
hiç de gülünç bulmadığımbaşkası gülünç buluyorsa, bu mizah duy
gusunu açıklamak için gülen insanın durumun ve güldüğü nesne ile
ilişkisini bilmek gereklidir. Sanat felsefesi ve psikoloji mizaha daha
çok birinci yaklaşımın çerçevesi içinde bakar. Toplumsal bilimler ise
ikinci yaklaşımı kullanır. Bir oyun incelenirken, birinci yaklaşım ge
yircileri güldüren teknikleri ortaya koyınaya çalışır; ikinci yakla
şım ise, özünde gülünç olmayan belli bir içeriğin niye gülünç olarak
sunulduğunuaraştırır. Bu ikinci yoldaki çalışmalardan,mizahın çoğu

zaman toplum içi zümre çatışmalarıyla ilgili olduğu sonucuna varıl

mıştır. Işlevi de, pek çok kere, belli bir grubun başka bir ııruba karşı

üstünlük, saldırganlık duygularını toplumsal düzeni temelden sara
mayacak bir biçinfde ifade etmektir.

Oyunlardaki güldürii teknikleri, değerli araştırmacı Metin And
tarafından iki başlık altında ele alınmaktadır. Bir yanda onun çatı

sının, oluntUıar aarsındaki bağlantıların, yani çoğu zaman entrika
a(1.1 verilen örgünün gülünçlüğü söz konusudur. Öte yanda hareketle
rin, sözlerin, yani olay örgüsü ile doğrudan bağlantılı olmayan ay
rıntıların gülünçlüğü vardır '. Karagözde geçerli olanın daha çok
ikincisi olduğu, mizahın daha çok ayrıntılara dayanarak sağlandığı

pek çok incelemeci tarafından ortaya konmuştur. Karagözdeki gü
Iünçleştirmenin altında yatan bazı güdüleri araştırmak istediğinıiz

bu incelemenin amaçları açısından, bu ikisinin arasına bir üçüncü
kategoriyi eklemeyi yararlı görüyorum, Bazenoyundaki gülünç ay
rıntılar belli bir ilkeye bağlı olarak öylesine üst üste gelmektedir ki,
bunların birleşmesiyle ortaya «tiplerin gülünçlüğü» diyebileceğimiz

yeni bir güldürii çeşidi çıkmaktadır. Böyle oyıınlarda ne bir ayrın

tının gülünçlüğü ne de oyun örgüsünün gülünçlüğüne gerek kalma
dan, belli bir tipin sahnede veya perdede görünmesi, yarattığı çağ

rışımlar dolayısiyle seyirciler arasmda kahkahalar koparmaya yete
bilmektedir. Burada, karagözde toplumsal açıdan çok anlamlı bul
duğumuz ve oyun geleneğimizde taklit adı verilen bu tiplere daya
nan mizah iizerinde durmak istiyoruz.

Karagöz oyunları örgüsünün, büyük ölçüde, görünüşü, korun
ması, sesi, davranışları ve hareketleri kalıplaşmış tiplerin sergilen-

2. And, GeI"oekııeI... , B. 817.
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mesine dayandığı bütün araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir.

Bu tipler soyutlanmış, üsluplaştırılmış, değişmezlik kazanmış, ana .
nitelikleri ve birbirleriyle ilişkileri belirlenmiş kişilerdir. Oyunların

mizahı, büyük ölçüde, bu tiplerin gülünç duruma düşmesindenveya,·
doğrudan doğruya, bu tiplerin sergilenmesinin seyircilerce gülünç
bulunmasındanileri gelir. Bugüne gelmiş oyıınlarda kırkı aşkın böy
le tip görüyoruz. Evliya Çelebi ise musahip kör Hasan'ın «üç yüz
parça taklidısnden söz etmektedir'. Burada Evliya Çelebi'nin taklit
kelimesini, birinci sözlük anlamından başka hem tip hem oyun anla
mında kullandığı anlaşılılyor, Nitekim, kar-ı kadim karagöz oyun
larının büyük bir bölümünün olay örgüsü, yalnızca çeşitli tiplerin
perdeye getirilmesini sağlayacak bir vesileden ibarettir. Bütün oyun
larda taklitlerin sıralandığı sahneler vardır. Oyunların organik bir
bütüulüğü olmamam, bu tiplerin genellikle entrikanm gelişmesinde

zorunlu olmaması ve karagöz oyuularının tuluata dayanan niteliği,

bu tiplerin oyundaki sırasının değişmesini, oyun sürelerinin uzatılıp

kısaltılınasını, hatta belli bir oyundan kaldırılmasını veya ona ek
lenmesini mümkün kılar. Çeşitli oyun topluluklarınınve oyuncularm
kendi tip ve repertuarlan olduğıı da anlaşılmaktadır,BUgün elimiz
de bulunan metinlerin az sayıda kaynaktan alındığı göz önünde tutu
hırsa, geçmişte perdede kullanılmış olan tiplerin bugün bildikleri
mizden daha fazla ve çeşitli olduğıı düşünülebilir.

Birçok araştırmacı, kııragöz oyun1arını incelet1ten bu tiplerin an
lamı üzerinde durmak, bunlar üzerinde yorum yapmak gereğini

duymuştua,Bu tiplerin, Istanbul'da görülen bazı toplumsal grupların

temsilcileri olduğıı hemen göze çarpmaktadır. Çeşitli incelemeeller
bu açıdan karagözde görülen tipleri sınıflandırmaya çalışmışlardır.

Tipler, kiminde önem sırası, kiminde konuya göre durumları (mahal
leli - yabancı), çoğunda da birden fazla ilkeye göre sınıflandırılmış

tır. Jacob karagöz tiplerini dört bölüme ayırmıştır': (1) asıl kişi

ler, (2) şive taklitleri, (3) marazi kişiler, (4) kadınlar ve çocuklar.
S. N. Gerçek ise, Pişekar' ve Kavuklu dışındaki ortaoyunu kişilerini

beşe ayırmıştır': (1) zenneler, (2) şive taklidi, (3) Istanbul taklidi,
(4) muhtelif taklitler, (5) yeni taklitler. Bu sınıflandırmalardan

özellikle birincisi büyük bir ilıtimalle karagözcülerin kendi yaptık-

3. ll:vllya Çeıebl, c. n... 322,
4. Jacob, s, 18 ve devamı.

5. Gerçek, .. 151.



KARAGÖZ MlZAHI tlZERtNE BIR DENEME

lan kümele.ıı.dirmelereen yakın olmakla birlikte, tiplerin bazı. top
lumsal gruplan temsil edip etmemesi ilkesine göre bunları yeniden
düzenlemek mümkün olabilir. Bunlarda eşive taklitleri» denen bö
lümdeki tipler ıStanbul'da yaııayan çe§itli .toplumsal grupların tem
silcileri olarak ortaya çıkmaktadır.Bunlar belli bir etni-kültür-mes
lek grubunun görünüş, giyinı, şive, konuşma, ad ve mesleğiyle per
deye gelir. Ortaya koyacaklarıgiilÜJ1çlük bu öğeler tarafından belir
Jenmiştir, Ancak bu tiplerin i§levini tam olarak anlayabilmek için,
temsil ettikleri toplum gruplanıun nasıl bir yapı içinde ne ifade et
tıklerini kavramak gereklidir. Birçok ki§i Osmanlı devletindeki bu
etni-kültür-meslek gruplarını çağda§ uluslardaki eazınlıkslar cinsin
den topluluklar sanmı§ ve karagöz taklitlerini earasıra mahalleye
uğrayan bu azınlıklarınperdeye şirin bir yansıması» olarak görmüş

tür. Oysa İstanbul şehrinin toplumsal yaşaY1§ı üzerine·daha sistemli
bil' bilgi, bu grupların böyle tasarımlarla ilgisi olmayan gerçek nite
liğini ortaya ç&aracak; karagöz perdesinde ve ortaoyununda tak
Iitlerin karşımıza çıkmasındaki anlamı ve onların asıl i§levini kav
rama yönünde bize ışık tutacaktır.

Istanbul, bütün yabancı gezginlerin ve yerli yazarların belirtma
den geçemediği gibi, cyetmi§ iki ınilletin temekkün ve tavattun et- '
tiği» bir beldedir. Bazı yabancı incelemeciler Istanbul'da bütün din
lerden bütün halkların birbiriyle buluştuğu kozmopolit bir başkent

olarak düşünür", Oysa, bu durum her ne kadar Osmanlı devletinin
başkentinde daha belirginse de, yalnız buraya özgü değildir. Beıızer

iktisadi ve siyasi yapılan olan bütün Orta Doğu şehirlerinde benzer
bir görünüşle karşılaşıyoruz.Bütün bu şehirlerde yönetici zümrenin
altında kalan ahali çe§itli ilkelere göre gruplarup birtakım cemaatler
oluşturmuştur,Bu cemaatler bir tek ilkeye göre birbirinden ayrılmış

değildir. Kimi zaman ekoloji, kimi zaman meslek, kimi zaman ortak
bir köken, kimi zaman dil, din gibi kültür birliği, kimi zaman kısa

vadeli çikarlar, kimi zaman da bunların birkaçı birden eemaatlerin
oluşmasında ve belirlenmesinde başlıca etken gibi görünür, Ortak
olan tek şey, şehirde yaşayanbütün bireylerin kendilerini her şeyden
önce bu cemaatlerden bir tanesiyle özdeşleştirmelerive bütün ili§
kilerini bu grubun üyesi olarak düzenlenmeleridir.

Bu cemaatlerin ilk yaygın örgütlenme ilkesi oturma bölgelerine
dayanmaktadır. Şehirler, küçük bir pazarı olan, genellikle tapınak

6. Mantran, ı.taDbu1..., .. 63.
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tarafından temsil edilen bir merkeze sahip ve üyeleri arasında çok
kuvvetli dayanışmagörülen mahalle birimlerine bölünmüştür7. Eski
ıstanbul'da mahallelerin genellikle kendine özgü bir okulu, bir çeş

mesi de olurdu. Yöneticiler, mahalleyi, ortak sorumluluklan olan bir
bütün olarak görür, onların kendi güvenliklerini sağlamalarını da
beklerlerdi.

Cemaatler için ıStanbul'da bundan daha önemli bir ortaklık il
kesi, aynı etni, din veya dil grubundan gelmekti. Bu şehirde insanlar
ber şeyden önce etnik veya dinsel bir ortamın parçasıydı. Ancak bu
yapı içinde, balkı büyük dinIere veya uluslara bağlı kütleler olarak
düşünmek anlamsızdır, Halkı çok küçük cemaat gruplanmalarına

bölen yiizlerce köken, dil, lehçe, tarikat aynlığı vardır. Bunlar, ce
maatlerin kendilerini aynı büyük dine ya da dil grubuna bağlı öbür
cemaatlerden kuvvetle ayırmalan için yeterli bir kültür dayanağı

oluşturabiliyordu.Anadolu'dan ve Rumeli'den gelen Müslüman abali
etnik kökenine, geldiği bölgeye, bağlı olduğu aşirete, çeşitli mezhep
!ere göre cemaaUere ayrılıyor, RuınIar ErmeniIer benzer ilkelerle
parçalanıyor, nispeten küçük bir grup olan Yahudiler bile dilleri ve
kökenlerine göre, birbirinden ayrı ve yan bağımsızdört ayrı cemaat
halinde yaşıyordu. Aynca bu etni ve kilitlir gruplarının hem yuka- ..
nda sözünü ettiğimiz mahalle esasıyla hem de aşağıda değineceği

miz meslek örgütlenmeleri esasıyla parçalandığım veya onlardan
destek alarak ~endiğini göz önünde tutmalıdır.

Meslek birliği, ortaya cemaatler çıkaran üçfuıcü büyük ilkedir.
Bu ilke 15. yüzyıldan önceki bazı orta Doğu şehirlerinde ikinci de
recede bi» roloynamış görünüyorsa da, sınai etkinliğin oldukçıı bü
yük önem taşıdığı Istanbul'da ön plana çıkmıştır. ıstanbul'da orta
çıığ batı şehirlerindekikadar güçlii ve bağımsız loncalar olmamakla
birlikte, şehrin iktisadi ve toplumsal yaşayışında çok etkili olmuş

esnaf örgütlenmeleri vardı.

çoğu zaman bu özellikler birbirini kesiyor veya üstüste geliyor
du. Sözgelimi, değişik milletlerden kimseler aynı loneada bulunduğu

zaman, her millet ayn bir yiğitbaşı seçiyor, böylece meslek birliği

başka bir ilkeye dayalı farklılık yüzünden bölünüyordu, Aynı işi ya
pan farklı etnik veya dinsel gruptan kimselerin farklı lonealar kur
duklan da görülüyordu, Aynı meslekten olanIarın, şehrin değişik

7. Lapldus, s, 85-86.
8. !Daleık, .. 234.

128



KARAGÖZ MlZAHı ÜZERINE SIR DENI!MI!

bölgelerinde, mahalle esasına dayalı farklı örgüUer kurması da
mümkündü. Çoğu zaman bunların hepsi bir araya geliyordu. Böyle
ce bir meslek grubu aynı zamanda bir mahalle, bir tarikat, bir dil
ve kültür birimi oluşturuyordu. zaten Osmanlı düzeninde Ioncalar
yalnızca sınai üretim birimleri olarak örgütlenmiş işbölümü züm
releri değildir. Hocalann, öğrencilerin,uşakların,sakaların, dilen
cilerin, fahişelerin, oyuncuların da loncalan vardı.

Istanbul'da çeşitli cemaatlerin bazı ürünlerde ve hizmetlerde
uzmanlaşmalarınadayanan bir işbölümü olduğu bilinen bir şeydir.

Böylece Bumlar denizci, meyhaneci; Ermeniler pastırına tüccan;
Arnavutlar kaldının dÖ§eyici, gezgin satıcı; Yahudiler eBkici;
Araplar taşçı, çömlekçi, Lazlar kalayeı; Çingeneler ayı oynatıeı, ma
şaeı; Sırplar, EfliUdılar peynirci, pastırmacı; 1ranJılar 'tüccar; Bo
lulular a!lÇl; KürUer külhancı; Kastamonulular oduncu vs. olurdu.
Ancak, bu işbölümünün, hammaddeden başlayarak nihai tüketim
için satışa kadar bütünüyle eemaa.t içinde üretilen ürünlere veya hiz
metlere göre gerçekleştiğini,bugünkü aulamda, belli bir grubun üre
timin belli bir aşamasınakadar gelip ondan sonra yan mamul ürünü
bir başkasına devretmesi anlamında, aynı nihai tükettm ürününde
gerçekleşen bir işbölümününvar olmadığını göz önünde tutmak ge
rekir. Hele üretimde belli bir rolü oynayan, belli bir üretim faktö
rünün sahibi olan ve ortak çıkarlannın bilincine varmış toplumsal
grup anlamında sınıflar hiç söz konusu değildir. MuazZam gelir fark·
Iılıklarına dayanan tabakalaşmaya rağmen, toplumda belli bir ce
maate bağlılık bilinci, her çeşit sınıfsaliaşmayı ortadan kaldırmak

tadır. Gelir farklılıklan her şeyden önce cemaatlerin kendi içlerinde
ortaya çıkmaktadır. Ama toplumda bütün tabakalan delip geçerek
dikine inen toplumsal grupların varlığı ve bu cemaat bağlarının do
ğıırduğu iç dayanışma hiç bir yatay smıflaşma eğilimine imkan ver

'memektedir. Bir cemaat için, belli bir ürün veya hizmette uzman
laşma, onu belirleyen kültürel özelliklere eklenen bir öğe görünü
mündedir.

Eski Istanbul'un, «kırsahm karşıtı aulanunda «kentsel. bır alan
olduğu da söylenemez. Ahalinin önemli bir kısmı, geldikleri kırsal

bölge ile aile, iş, köy ilişkilerinisürdürmektedir. Eski Istanbul'da yan
köylü yan Istanbul'lu olarak yaşayan çok sayıda insan vardır. Bu
insanlar, iki ayn coğrafi alanda yaşayan bir eemaatin üyesidirler.
Bazı mesleklerin ana kitlesi de yılın yanaını köylerinde, yansını Is
tanbul'da geçiren iki yerli eemaat1erin üYelerinden geliyordu. Örne-
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ğin Safranbolulular, eski yöreleriyle ve meslekleriyle ilişkilerini kes
meden uzun süre yazın Istanbul'a gelip kayıkçılık yapmışlardır. Bu
süre içine Tahtakale civarında kendi mahallelerinde yaşarlar, son
baharda kayıklazım satar; memleketlerindeki çiftin çubuğun başına

dönerlerdi •. Bazı cemaatler ise Osmanlı İmparatorluğununsınırları

nı bile aşan belli bir «toplumlar arasi» zümrenin parçalarıydı, Istan
bul'a gelip belli bi mahalleye yeleşince Frenk adını alan A vrupa.lı

tüccarlar da bu yapı içinde benzer bir nitelik kazanıyordu. Bütün
siyasal sınırları delip geçen bu yabancı zümreler kendine özgü ce-
maatler olarak sisteme giriyordu. .

Bu sistemde, yeniçeriler bile, belli bir işi olan, belli bir yerde
oturan, belli bir tarikate bağlı, belli bir giyime ve yaşama tarzına

sahip bu anlamda bir cemaa.ttL Burada da grubu geri kalanlardan
ayııra.n belli bir kültür ve meslek birliği vardı.

Bu cemaatlerden ba.zıla.rı daha. sonra kendi içlerinde alt eema
atlere ayrılıyordu. Bazı gruplarise değişik ilkelere göre oluşmuş

iki ayn cemaatın bir alt bölümü olarak bunlar arasında değme nok
talan görevi göriiyor1a.rdı.

Hiç bir zümrede ne sınıf ne de şehir yurttaşı olma bilincini ge
Iiştirememiş, her biri' kendi dünyasında yaşayan yüzlerce cemaate
bölünmüş bu şehrin, parçalı toplum (segmented society) özellikleri
gösterdiği açıktır. Ne var ki, parçalı toplum, genellikle birbirinden
uzakta, kendi kendine yeterli bir yaşam süldüren ve birbiriyle pek az
ilişkiye giren yarı bağunsızköy birimlerini akla getirmektedir, Bura
da fse, birbiri olmadan yaşayamayan, her gün bir.biriyle ilişkiye gi
ren, fakat buna rağmen kültürel ve idıııi farklılıklannı koruyan ce
maatler söz konusudur. Önemli olan, kimsenin kendini şehrin yerlisi
anlamında Istanbullu ve belli bir sınıfa bağlı olarak görmemesi, ak
sine her şeyden önce, ya kültürel, ya dinsel, ya mesleki, ya yerel, ya
da siyasi niteliği ağır basan kendi içinde tabakalaşmış belli bir ce
maatın. üyesi olarak hissetmesidir. Bu cemaatlerin nitelikleri ve kül
türleri kadar, güçleri, iç örgütleri ve hükümete karşı sorumluluklan
da farklı ilkelere dayanıyordu. Robert, Mantran Istanbnl'un Osman
lı İmparatorluğununküçük çapta bir örneği olduğunu söylemektedir.

9. Baha, s. 23. Bu durum elbette para ekonomisine kısmı olarak geçmiş ol
maktan, köylWerin kendine yeterli tanm ekonomisi içinde bulundukları

halde tüketim ıÇın paraya da Ihtiyaç duymaya başlamış olmalanndan Uerl
geliyordu; ama Istaaıbul'un toplumsal yapısıyle çok ıyı uyuşmuştu,
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Bunu yalnız alışılagelmiş anlamında, yani imparatorlukta bulunan
çeşitli insan topluluklannın Istanbul'da birkaç nümunesi bulunması

anlamında değil; Istanbul şehriİıin gösterdiği toplumsal örgütlenme
biçiminin, imparatorlukta görülen toplumsal örgütlenme biçiminin
küçük bir örneği olduğu anlamında da doğru kabul edebiliriz.

Şimdi yeniden Karagöz tipleri sııuflandırmalannadönelim. Ja.
cob'un sıralamasının ikinci bölümü olan «şive taklitlerisnin, «asıl

kişiler» bölümünde toplanmış olan ama yd.ııe aynı şekilde bazı eema
atleri temsil eden tiplerden ayrılması için bir neden yoktur. Kara
göz tiplerinin büyük bir bölümü (hemen hemen Gerçek'in ilk üç
bölümünde topladığı bütün tipler) çeşitli cemaatlerin temsilcileri
olarak kümelenebilir. Görünüşü, konuşması ve davranışları ile se
yirciler tarafından Istanbul'daki belli bir grupla özdeş1eştirildiğini•anladığumz şu kişileri eldeki metinlerde görüyoruz: Laz; Kastamo-
nulu, Kayserili, Eğinli, Harputlu, Kürt, Rumelili, Arnavut, Arap,
Acem, Rum, Erm~, Yahudi Efe, Zeybek, Tuzsuz, Külhanbeyi, Çe
lebi, Tatar. Bunlar, karagöz perdesine yanartılmış bütün taklitleri
karşılamadığı gibi, bunların bazıları zamanla ve değişik yerlerde
birbirinden farklı kişilere de ad olmuşlardır.Sözgelimi değişik Frenk
(meyhaneci, doktor), Ermeni (kaba köylü, kibarlığa özenen kiihya) ,
Sarhoş (değişik militer grupların temsilcileri) tipleri olduğunu bill
yoruz. Karagöz tiplerini belirlemek çok zordur, çünkü hem Istan
bul'daki cemaatleri tanımlamakkolay değildir, hem de bu tipler don
muş, -anlamları sabitleşmiş değildir, durmadan içerik değiştirebilir

ler. Burada bazı esnaf cemaatlerinin taklitleri ile sözgelimi Tuzsuz
Deli Bekir'i aynı bölümde ele aldık; çünkü ne oyun konularınagöre
bu tipler arasında, ne de, yukanda söylediğimizgibi, toplumda bun
ların temsil ettiği cemaatler arasında temelde bir fark yoktur ıO. Öte
yandan, dördüncü bölümde sözü edilen zenneleri de belli bir cema.atin
üyeleri olarak kabul edebiliriz. Karagöz perdesinde tek tip kadın

temsil edilir. O da açık saçık hafifmeşrep kadındır. Her cemaatin

10. TarihBelolarak, delller, sadraaamın kendı güvenlltı ıçın tuttuğu yüzle
dört yüz ki§i arasında bir gruptu. Çoğu Arnavut veya Boşnak olurdu.
(.rMob, s. 21) Delller, başkentteki birçok millter gruptan biriydi. .AJı<ıak,

yukanda belirttitirniz gibI. buglln karagözdeki bır tipi özgiil bir tarthsef
cemaate doğrudan doğruya bağ'lamak çok zordur. ÇUnkü bu tiplerin an
ıanu çağdan çata de~ştitl gibi, aynı çatda da karagözenden karagôscüye,
hatta aşağıda sözilnU edeceğtmla gibi seyirciden Beylrciye detlştyordu.

Perdede kabadayı tlplnin çeşttll adlar aldığını, son zamanlarda da yerini
genellikle Efe'ye bıraktığını blllyoruz.
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içinde var olan, ev işlerini yiirüten olağan aile kadını karagözde he
men hemen hiç temsil edilmez. Bu kadın toplum hayatına karışmadı

ği gibi oyuna da katılmaz. Ahmet Rasim'in deyimiyle, perdede «Çer
kes zenne görülmediği gibi, Türk kadını, Rum kokonası, Ermeni du
dusu, Musevi polisssı, şorolo yani Kıpti karısı da yoktur II Nasıl

günlük yaşayışta her cemaati onun eritekleri temsil ediyorsa, kara
göz perdesinde de yine erkekler temsil eder 12. Oyıında kadın cinsi
tarafından temsil edilen, yalnızca, günlük yaşamada erkeklerle karşı

karşıya gıelen fahişeler grubudur. ıstanbul'dabunlar da kendine göre
bir Y3Jjayışl ve kültürü olan bir topluluktur. Bu grup gerçi oyıınun

konusu içinde öbür zümreleri temsil eden taklitlerden bir ölçüde ay
rılır, çoğu zaman onlann karşısınakonarak perdeden geçmeleri için
bir vesile yaratır. Bu durumu, bu grubun, bütün öbür cemaat1erle
nitelikçe farklı ve ortak ilişkiler kurmasına yorabiliriz. Ama bunu
bir yana bırakırsak, zenneleri perdede temsil edilen öbür cemaat1er
gibi bir şehir grubu sayabiliriz. Bunlar kimi zaman, hamamcı kadın

lar gibi daha kesin olarak belirlenmiş bir grubun temsilcisi olarak
sunulur.

Hayal oyıınunun XVI. yiizyılda daha çok hayvanlar arasında .
geçen birbirinden bağımsız skeçlerden ibaret olduğu sanılınaktadır13.

XVII. yüzyılda da Ev!iya Çelebi, Murad Han'ın mukallidi Hasan
zade için: ..

«Civan Nigar taklidi, Bekri Mustafa ile dilenci Arab ve Ama-
·vud taklidi, üç eşkiya çelebile Hava bin Nigil.r'ın hamama girip
Gazi Boşnak hamamda Civan Nigür'ı basıp Karagöz'ü kinndan
bağlayıp hamamdan çıkarmasının,Hacı Ayvad babası Şerbetçi·

zade'nin taklidi... velhasıl gölge oyununda üç yüz parça tak
!idi vardı ki.. .»14

demektedir. Bu ifade, taklitlerin de başta kısa ve bağımsız skeçler
halinde perdeye geldiğini, bazı gruplan alaya alan fıkralar gibi,

11. Ahmet Raslm, s. 9S.
12. Elimizdeki metinlerde bdrkaç kere Karagöz'ün Hac1vat tm karısı, mı gibi

caile kadınlan... perdede güaükür. Ne var ki Hacivat'ın tearısı ve lazı

perdedeki öbür bafifmeşrep kadınlardan yek farklı degildir. Yalnız Ka
ragöz'ün karısı zaman zaman ane hayatını perdeye getirir. (Örnekler:
Mahalle dedikodusu, Kudret, KaragöZ. c. iı s. 115_118; aıle kavgası, c. i.
s, 311-314) Bunun yeni gelişmeler olduğunu sanıyorum,

y3. Ard, KaragÖz, S. 26.
14. Evııya Çelebı, c. II, s. 321.
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oyuncunun isteğine göre seçilerek peşpeşe oynatıldığını akla geti
riyor. Taklit kelimesi bu yüzden hem hicvedilen tipleri, hem de onun
sergilenmesinden ibaret olan ve ilerdeki fasılların çekirdeğini oluştu

ran olaylan gösteriyor olmalıydı. Bazı güncelolaylardan da yola
~ıkarak bazı grupların temsilcilerini perdeye getiren bu skeçler,
sonradan, gevşek bir bütünlüğüolan kompozisyonlar haline sokulmuş

olmalıdır.

Jacob'da bir kısmı asıl kişiler çoğu ise marazi kişiler olarak
sınıflanan ve bu şekildeki bir cemaatin üyesi olarak belirmeyen tip
leri ikinci bir kümede toplayablliriz, Bunlar eğlence geleneğimizden
gelen güldürü kişileridir. Bunlar oyunun kuruluşu için gerekli çatıyı

sağlamakta, oyunda bir çeşit iskelet görevi yüklenmektedir. Birin':
ci bölümde topladığınıız tipler bir grubu temsil etmek üzere perdeye•
çıktığı ve buna bağlı bir içerikleri olduğu halde, ikinci bölümdeki
tipler estetik gereksinmelere cevap verir.

~

Cemaat temsilcisi olmayan kişilerin en önemlileri Karagöz ile
Hacivat'tır. Bugün basılmış olan karagöz metinlerintn vermiş olduğu

izlenime göre fasılların ana çatısı iki kişinin muhaveresidir. Istan
bnl halkının, söz sanatlanna olan düşkünlüğii yanısıra, dramatik
oyunlarda özellikle iki eksen kişinin konuşmasına, bunların sözle
çarpışmasına dayanan tekniği çok sevdiği bilinir. Bu bakımdanHok
kabaz ile yardımcısının söyleşmeleri ile karagöz ve ortaoyunu ara
sında büyük paralellik vardır. Elimizde bulunan oyunlarda baş kişi

lerle taklit1er arasmda görevler bakımından açık bir ayrım vardır.

Baş kişileı oyuna bir çatı kurarken, taklitler vazgeçllebilir bir konu
zenginliği sağlamaktadır. Evliya Çelebi, Hasan-zade'yi Hacivat'la
Karagöz arasında on beş saat süren söyleşmeler yaptırmakla övdü
ğüne, ve bundan öbür taklitler Uzerine söylediklerinden ayrı olarak
söz ettiğine göre,IS muhavere ile taklit1erin bir oyun düzeni içinde
karışması 17. yüzyılda başlamış olmalıdır 16.

Hacivat tipinde bir saray nedimi görülebilir. «Elfazı dUzgün,
sözü sohbeti tatlı, biraz Arabi biraz FArisi bilen, biraz fenn-i şiir-U

musikiye 8.şin.a» bir eğlendiricidir. Hacivat'ın ortaoyununda karşılı

ğı olan Pişekar da bir çeşit rejisör ve kumpanya müdürü görünü-

15. Evllya Çelebı, c. n, s. 322.
16~ Muhavere zevkinin son zamanlara kadar sürüp gittigini gösteren bir ör

nek, Kasımpaşah Hana'ın iki mukavva tasvirle seyirrisini sabaha kadar
oysJabtldlıını anlatan fıkradır. (Gerçek, s. 76.)
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mündedir. Tip olarak kökeninde ise, şenliklerde yüksek devlet me
murlarının giyimini taklit edip eşeğe ters binmiş olarak esnaf ara
sında maskaralıklaryapan sokak komedyaeıları, aynı şenliklerdeyi
ne eşek üstünde hem halkı giildüren hem düzeni sağlayan tulumcu
soytanlar olduğu söylenir 17. Karagöz de yer yer ayıu özellikleri gös
terir. Karagöz'le Hacivat genellikle, maskaralık yaparak seyircileri
giildüren iki oyun kişisi gibi görünürler. Giyimleri çağlarının oyuncu
ve eğleneliricilerinin giyimielir IB. Efsane' de onları muhavereleriyle
dinleyenleri eğlendiren iki hoşsohbet musahip gibi tanıtır. Karagöz
ayıu zamanda karagözeünün de sözcüsü olur; karagözcü onun ağzın

dan konuşur, seyirciye seslenir,'" sonunda gelecek oyunu ilan eder.
Karagöz tipinin Çingene oluşu birçok araştırıcı tarafından karagöz
oyununun Çingeneler tarafından oynatılmasına bağlanmıştır. Eğer

Hacivat'la Karagöz'de mutlaka bir cemaatin temsilcileri bulunmak
isteniyorsa, onlarda eski nedimler veya Çingene eğlendiricileri görü
lebilir. Ancak elimizdeki metinlerde bu 'nitelik ikinci derecede kal
maktadır. Karagöz'le Hacivat birbirlerini tamamlayan karşıtlıkla

.nyla oyuna eksen olmakta, böylece toplumsal içeriğin üzerine otu
racağı estetik dokuyu kurmaktadır. İki kişinin konuşmasınadayanan
bütün sanat ifadelerinde, gerilimi sürdürmek için böyle bir karşıtlık

zorunludur, Bizim geleneğimizde bunlardan biri genellikle nükte
yapma fırsatım verir (dişi konuşur), öbürü nükteyi patlatır. Kara
göz'le Hacivat arasındaki zıtlaşma oyunun tekniği ile ilgili böyle
bir gereğe bağlanmalıdır. .•

• Burada, söyleeliklerinıizle kısmen çelişen yaygın bir görüşe de
değinmek gerekiyor. Pek çok Hacivat'la Karagöz'de iki toplum katı

nın temsilcilerin! görmüş, bunların oyundaki zıtlaşmasına yönetici
zümre ile halk çatışmasının bir yansıması olarak bakmıştır20. Metin

17. And. Gelenek..,L., 8. 48; TUrkmen, 8. 32-34; Kudret, ortaoyunu, 8. 68,

18. And, GelenekseL.; 8. 289, 291.

19. Bir örnıek: Karagöz adam turşusu sözünü açıklıyor. <Karagöz: Benim
gibi böyle iki saat, iki buçuk saat meşalenin arkasında, karşısında habire
bağırıp çeğırırae adam turşusu olmaz nu, Hacfvat t» Kudret, Karagöz,
c. I, 8. 224.

20. Karagöz'le Hacivat'a böyle bir toplumsal anlamı nk .yükleyen belki de
Yakup Kadrj. KaraosmanotIn olmuştur (Gerçek, s. 37). Oyuna ilk olarak
sosyolojik bir açıklama getirmek isteyen Siyavıuşg11 de şöyle demektedir:
«Hacivat ile Karagöz'ün yekdlğ'erfne zıt şahslyetleIi, ekseriya saray mfh
veri etrafında toplanan memur aristokraslsi ile halk tabakasının birbirine
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And bazı yabancı gezginlerin tanıklığıyle gölge oyununun özellikle
Abdülaziz döneminden önce bir siyasal hiciv aracı olarak kulLanıldı

ğım söylüyor. Anlaşıldığı kadarıyla bu iki yoldan yapılıyordu. Bi
rincisi, oyun kişilerinden birinin konudan tamamen bağımsız olarak
güncel bir konuyla ilgili bir iğnelemeyi dile getirmesidir. Ne meslek
seçmesi gerektiği konusunda akıl damşan bir gence, Karagöz amiral
olmasını, hiçbir şey bilınemenin buna yeterli olacağım söyler 21. Bir
başka yerde, yürümemekte direnen eşeğinin arkasınageçip onu utan
masıs bir şekilde itelerken, «Dur hele, ben sana Türkiye'de nasıl iler
lenildiğini göstereyim» der 22. Böyle eleştirel nükteler çok zaman
herhangi bir zümreyle özdeşleştirilenbir taklide değil, oıılann dışın

da kalan kişilerden birine ve genellikle de oyunun baş soytarısı

olan Karagöz'e düşüyordu. Bu çeşit bir mizahın etki gücünü kavra
mak kolaydır, çünkü bugün de tuluat geleneğini büyük ölçüde sür
düren bazı tiyatroculanmızh8la. aynı tekniği kullanmaktadır. Siya
sal hicvin karagözde ikinci yolu, bir paşanın ~eya yönetici zümre
temsilcisinin bir taklit olarak perdeye getirilmesiydi. Wanda, Vezir
Gürcü Mehmet Paşa'nın. Topal Hüsrev Paşa'nın. Kıbns'lı Mehmet
Paşa'nın.perdeye birer gülünç taklit olarak nasıl getirildiğini anlatı

yor 23. Başka tamklar da sadrazamın ve sultanin bile perdeye geti
rildiğini söylüyor 24. Nitekim Thalasso bir Sultan tasvirinin resmini
veriyor 25. Ancak burada eleştirinin bütün bir toplumsal tabakaya
değil, belli paşalara yiÖneltilıniş alınası ve bazı devlet adamlarınında

zıt vasıfla.rını Ihtiva eder•• (Karagll.. s. 132) Ka.ııımızca bu görüş Osmanlı

tarihinin derın olmayan bır tahIIlIne ve bu toplumdaki esas başka çeli~

kilerlm varfığnun farkedllmeylşine bağlıdır. nerde değtneeeğtmıa gibi,
aslında bu YOI'U;IDun kendisi, zamanındaki toplumsal biçimlendirmeleri
yansıtması açısından. ilginçtir. Bu g61'ÜŞ. Ilhamını. daha önce Hacivat lle
Karagöz aıtlagmasım Avrupa'daki gibi bir aımflaşmanın yansıması olarak
gören bazı yabancı incelemeetlerden almışa benzemektedir. Hamm.er,
Evliya Çelebı seyahatuameslnln KaragöZle !lgili bölUml1nü çevirirken
Karagöz'le Hacivat'ı oommedla -den'arta'deki Arlechino ile Pantalone'ye
benzetir. Halbuki commedla ile bizim halk tiyatrolan arasında oyunlann
yapısı ve kuruluşu bakınundan oldug-u kadar tiplerin anlamları ve top
lumsal içerikleri bakımmdam da fark vardır. Bu kargılaştınna, ellmizdeki
denemeyi oluşturen düşüncenın çıkış noktalanndan biri olmuştur.

21. And, GelenekseL., B· 130,
22. Ibld., s. 311.
23. Ibıd., s. 130-131.
24. IhId., s. 13Z; And, Karagöz, s. 68.
25. Thals.sso. s. 364
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lakaplarla ve belli gruplara bağlı olarak anılması ilginçtir. öte yan
dan, Hacivat'ın veya oyunun temel kişilerinden birinin yönetici züm
reyle özdeşleştirildiğinedair hiçbir işaret yoktur. Evliya Çelebi'nin
Hacivat ve Karagöz'le ilgili söylentist de, bu iki kişi arasmda top
lumdaki konumları açısından pek bir fark görmediğini göstermesi
açısından ilginçtir. Evliya ikisini de postacı olarak gösterir. Biri
Mekke ile Bursa arasında gidip gelmekte, öbürü ise tekfur Konstan
tin'in haberlerini Alaeddin-i selçuki'ye götürmektedir 26. Bugiin eli
mizde bulunan metinlerde yüksek zümre dilinin Hacivat'la Karagöz
arasında bir anlaşmazlıknedeni olduğu ve bunun bir toplumsal eleş

tiri niteliği taşıdığı da doğru değildir. Dilin anlaşmazlık aracı olması

perdedeki kişilerin birçoğu için geçerlidir". Hacivat da bunun dışın

da değildir28. Ancak bu anlaşmazlık belli bir di! anlayışını açığa

vurmaz. Karagöz sözgelimi «evdekiler» sözünü «evde kiler» diye
anlar. öte yandan Karagöz'ün tuhaflığı yalnızca sözleri ters anlayışı

ile belirmez 28. Aslında karagöz perdesine eğlence geleneğinden gelen
bu tiplerin kişiliklerini belirlemek de son derece zordur, çünkü bun
ların özellikleri değişken ve kaypaktır. Pişekar'm elindeki pastav
Karagöz'iin phallus'uyla aynı kökene inmektedir. Ama yine de Ka
ragöz'ün Hacivat'ı ve kimseyi anlamayışını veya yanlış yorumlayı

şınıdil yoluyla yapılan bir eleştiriden çok, onun bir tip olarak geç
mişinde taşıdığı bazı özelliklere vermek daha doğru olur. Karagöz

26. Evllya Çelebı' c. n, s. 822.

27. Sarhoş Karagöz'U anlamaz, Kudret, Karagöz, c. I, s. 78; Karagöz'Un karası

söz3 ters anlar, c. i, s. 108, ı88, 190.

28. BüyUk Evlenme'nin mtihavereshnde Karag6z rüyasında bir deliyle tartış

maya girdljtlJ>i anlatmaktadır.

«Karagöz: Aman oğlum, §Öyle olur, böyle olur... diye bir tükenıneze girdik.
Hacivat : Tflkenmeı şerbetı mi?
Karagöz: Hayır, ecel §erbeti.::.

«Karagöz: Herit kuşağrından tuttu,
Hacivat: Her!f uşak mı tuttu?
Karagöz: Hayır hizmetkAr aldı.» Kudret, Ka·ragöz, c. I, s. 306 .rsu bôıüm

de olduğu gibi daha. birçok bölümde erkek ve dişi roller değtşmektedlr-

29. Buna. örnek bir konuşma verelim':
«Karagöz: Bizim merkep nerde?
K. ün Kansı: Nerede olacak. ahırda,

Karagöz: Sen onu bana ver.
K. ün Kansı: Tuhaf söylüyorsun! Bu bardak mı, yoksa testi mi 'Bana
verı' diyorsun-? Kend1nı git ahırdan alsan al»
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tipinde «kutsal aptal» tasarımının bazı iZleri görülüyor. Nden ve
bede.nen sakat olan kimselere bizde ve birçok toplumda. tanrısal ve
uğurlu varlıklar olarak bakıtmıştır. Saray soytarılan geleneğinin

kökeninde bu inanç yatmaktadır. Bu tipler sonradan dinsel ve büyü
sel niteliklerini bırakıp eğlendirici"bir kimlik kazanmıştır, Karagöz de
hem kambur hem geri zekalıdır. Cahilliğini de bunları tamamlayan
bir özellik olarak görebiliriz. Halk güldüriisünde bazı sahnelerin
kimi seyirciler önünde bilgiçlikle, kinıi seyirciler önünde de cahillik
le alay haline gelebilecek bir çok anlamlılık ve esneklik taşıdığı doğ

rudur. Ama eldeki metinler karagöz tipinin daima ahmaklığı, bece
riksizliği ve bilgisizliğiyle güldürdüğü izleninıini veriyor. Onun tu
haflığında ve saflığında ve buna rağmen seyircinin büyük sevgisini
kazanmasında kutsal soytan geleneğinin izlerini görmek .bence
doğru olur 30. •

Tirya.ki tipini de eğlence geleneğinden gelen önemli bir oyıun ki
şisi olarak alıyof'llz. Tiryaki şenliklerde, alaylarda gülünç hal ve ta
vırlanyla etrafa neşe veren bir oyun kişisiydi, cemaat temsilcisi ol
mayan kişilerin çoğu gibi onun da perde dışındaki oyun geleneğin

den karagöze girmiş olması gerekir. Tiryaki tipinin hem Karagöz
hem de Hacivat tipleriyle köken ilişkileri olabilir. Tiryaki tasviri Ka
ragöz'e benzerlikler gösterdiği gibi, Karagöz'ün ortaoyunundaki kar
şılığı olan Kavuklu da Nekre denilen Tirya.ki tipinin gelişmesiyle or
taya çkmıştır denir. Hacivat ise daha az karikatürleştirilmiş bir tir
yakidir. Karagöz oyunlarında bunlardan başka Beberuhiler, Cazu
lar, Karagöz ile Hacivat'ın bazı aile efradı gibi eğlence geleneğinden

gelen, kimi mitsel kökenleri olan, ama belli bir cemaati temsil etme
rnek ortak özelliğinde birleşen oyun kişileri vardır. Tahir ile ZUhre,
Ferhad ile Şirin gibi hika.ye edebiyatındau geçmiş kişileri de bu bö
!time sokuyoruz.

Böylece kamgöz oyunundaki tipleri, cemaat temsilcileri ile bun
ların dışında kalan, estetik gerekIere cevap veren ve eğlence gelene
ğinden gelme oyun kişileri olarak ikiye ayırmış bııIunuyoruz 31. Daha

SO. Benzer nitelikleri, yine izler halinde. Bebeıı.ıhi, Tiryaki gibi kişilerde ve,
elbette, Istanbul sokaklannda dolaşan «evliya> deınerin dotrudan imgesi.
olm. Denyo tasvirinde buluruz-

31. Bu aynm, Siyavuıgil'in delerlendlrmeshı1nı tam karşıtıdır : «"Bütün bu
mahalleli, hatta mahallenin sokaklannda türlü ıriahanelerle görünen di
ğerlerı. hep Karag6z-Haclvat tezadındaki manayı.ve nihayet halkın

Karagöz'de tecelli edecek olan tenkit ve tahassürlerini bir oyun ve eııtrika

havası ıçınde glzlemeke yarar.> (Karagllz, s. 146)
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geniş bir ça.lıııma içinde bu ikinci kümenin de belki alt bölümlere ay
rııması gerekir. Biz bura.da ya1nırea cemaat temsilcisi tipler üzerinde
dunnakla yetineoeğiz.

Karagöz oyunlanııdabu tipler olumsuz nitelikleriyle tasvir edi
lir ve son derece güç koşullar altında gösterilir. Gülünçlük bunların

birbirine oynadığı oyunlardan, yerleşmiş değer yargılanna aykırı.

olan abartılmış yanlsnndan ve kinısenin düşmek istemeyeceği kötü
durumlara girmelerinden doğar. Bazı incelemecller bu tiplerin ki§i
liğinde bazı cemaatlere yöneltilen bicvin yumuşak olduğu kanısında

dırlar. Halbuki metinlerde son derece sert ve insafsız bir alay gö
rülür. Aslında elimizdeki metinleri de bir kaynak eleştirisinden

geçirmemiz ve daha önceki yüzyıllarda bazı yazarlar tarafından ya
pılmış göZıemleri göz önünde tutarak geçmişti bir karagöz gösteri
sinin nasıl olabileceğini kafamızda eanlandırmamız gerekiyor. Eli·
mizdeki metinlerin, klasik karagözün asli öğesi olan cinsellikten
eskisine oranla büyük ölçüde arınmış olduğımu biliyoruz. Oysa
cinsellik ölçüsüz alayın en bü)"Ük araçlanndan biridir. Grotesk
sanat her zaman kapalı bir saldırganlığın ifadesi olmuştur. Bizce
karagöz oyunlannda, perdede temsil edilen çeşitli toplumsal grup
ların birbirleriyle çekişmeleri, hatta yer yer birbirlerine karşı düş

manlıklan ortaya çıkmaktadır. Bu duygu zaman zaman tiplerden
birinin öldürülmesi gibi çarpıcı biçimlerde dışa vurulur. Perdenin
zalim mizahı içinde, dünyada aynı nitelit! taşıyan başka halk gül
dürülerinde de olduğu gibi ,duyguya, aiililka, manevi değerlere yer
yoktur.

• Güldüriiye yansıyan bu durumu anlamaya çalışırken, eski İs

tanbul'un toplumsal yaşanırnda da buna koşut bir görünüş dikka
timizi çekiyor. İstanbul'da sözünü ettiğimiz cemaatler de sürekli bir
rekabet halinde görülüyor. Bu rekabet meslek zümreleri arasında

iktisadi bir mücadele olarak belirdiği gibi, doğrudan doğruya kaba
güce dayanan saldırnar ve kanlı isyanlar olarak da ortaya çıkıyor.

Bu çatışmalann çeşitli anılan tarihi fıkralar olarak günümüze gel
miştir. Osmanlı düzeninde cemaatlerin kendi içinde bir gelir farklı

laşması ve hiyıerarşi olduğu gibi, cemaatler arasında da hiyerarşik

bir sıralama vardı. Bunun sembolik görünüşü sultanlar önünde dü
zenlenen esnaf alaylanndaki sıralanmada, zenaa.t pirlerinin önem
sıralarında, giyinıde vs. görülürdü. Evliya Çelebi bir alay sırasında,

kasaplarla Mıcır tüccarlan gibi iki tane dişli zümrenin, birbirle
rinden önce sUıtanın önünden geçmek için nasıl bir mücadeleye gir-
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diklerini çok güzel anlatıyor, Bu tartışmada, Akdeniz tüccarlan
padişaha şu sözü söyleyerek mücadeleyi kazanır: .Kanlı kasablar
bizim önüıİıüze geçecekmiş. Ya bizim hepimizi sen kırarsın, yahut
biz hepimiz kasablan kıranz... »82 Esnaf alaylan sırasında çeşitli

cemaatlerin büyük masraflar ederek sultana hediye vernıekte ve
seyredenlere ikraında bulunmakta yarışması da grup olarak hiye
rarşide yerini koruma güdüsüyle açıklanabilir. Bütün bu sembolik
mücadelenin altında. cemaat olarak gelirden daha büyük bir pay
alma kaygısı yatmaktadır. Bu düzende maaşlar gibi fiyatlar da
devlet tarafından saptanmaktadır. Çeşitli zümreler kendi ürünleri·
nin fiyatlannı arttırnıak için. zaman zaman baskı dahil çeşitli yollar
kullanmaktadır. Fiyat değişikliği ve ha.mmeddenin değişik bir bi
çimde dağıtılması muIıakkak bazı eemaatlerin gelirini. diğerleri

aleyhine değiştirmektedir. '

Tanımlamaya !l/ilIŞtığımız cemaatler. yukanda söylediğimizgibi.
meslek gruplarından ibaret ve onlarla özdeş olmadığı için, aynı

mesleğe sahip çeşitli cemaatler arasında de çekişmeler görülür.
Sözgelimi, Yedikule debbağlan Yedikule mezba.hasında kesilen hay
vanların derisinin Kasımpaşa debbağlanna verilmesine karşı çık

mışlar, Kasımpasalılar Fatih'in bir fernıanına dayanarak Galata'
da kesilen hayvanların derisini istemişlerdir.Bir süre sonra Yedikıı

leIiler, Yeni Mahalle ve Civali'de yeni tabakhanelerin açılmasını

protesto etmişlerdir.P At sakalan, arka sakalannm kendi çesmele
rinden su almasına karşı çıkmışlardır.o. MumcuIa.r ısrarla. yağların

kasaplar tarafından satılınayıp kendilerine gönderilmesini istemiş

lerdir.o. Esnaf cemaatlerinin benzer işleri yapan cemaatlere karşı

haklarını ve ayrıcalıklarını ne kadar enerjik bir rekilde koruduğunu

gösteren bu örneklerin arkası gelecek gibi değildir. Mühimme def
terlerinin sayfalan bununla ilgili belgelerle doludur. Ayın Ioncanın

içindeki gruplaşmalar da çekişme yaratıyordu. Takkeci esnafı içinde
Hıristiyanlann ve Müslümaıılann kethüdayı kendilerinden seçtirmek
için yaptıklan mücadele bu bakımdan ilginçtir.·'

32. Yenı Tllrkçe metinde eksik nıan bu bölümü (c. n. s. 246) Hanuner çevi-
risinden Lıewis verıytr : s. 117-120.

33, Mantran, La Vie qoot1dlenne.... s. 132.
34. Ahmet Refik. on AlVnCl.... s. 24.
35. Bununla ilgili birkaç hüküm vardır: Ahmet Refik. on Altın...... 8., 123.

Hlcri On Bırıncıı.... s. 28. 8. 20.
36. Ahmet Refik. Hleri on BIrIncl.... s. 55.
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Şehirdeki bu cemaat grııplaşına1anve onlar arasındaki çekişme

devlet otoritesi tarafından da desteklenmiş ve kendi giivenliğinin

sağlanması yolunda kullanılmıştır. Fetibten sonra hemen hemen
boşalmış olan İstanbul'un yeniden iskam sırasında İmparatorluğun

içindeki değişik etni, din ve meslek zümrelerinden ahalinin getirile
rek bitişik mahallelere topluca ve dengeli bir şekilde yerleştirilme

sine büyük özen gösterilmiştir.s7 Ayın politikaya daha sonraki
psdişahlarda devam etmiş, yeni yerler fethedildikçe oralardan yeni
meslek zümreleri olarak cemaatler getirilip İstanbul'un şurasına

burasına dağıtılmıştır. Yan yana mahallelerde oturan ve birbirini
dengeleyen rakip meslek ve kültür cemaatlerinin devamında sultan
lar yarar görmüşlerdir. Bunların varlığı büyük hareketleri önlüyor,
hükümdarm manipulation imkanlarım arttınyordu. Aslında bütün
doğu sultanlarının gücü toplam içindeki çeşitli grupların birbirine
karşı kullanılması siyasetine dayamyordu." Bu ilkenin İstanbul'da

uygulanışının çarpıcı bir örneğini Evliya Çelebi kendine özgil üslu
buyla anlatır: Direnme işareti olarak çorbalannı yemeyen yeniçe
rilere kızan Sultan Süleyman onları papuççu bekürlarma kırdırma

ya ahteder, Papuççu esnafı bunu duyup bir anda eAllah AHalı!»

diye bağırarak İstanbul'un dört bir yanından koşup sarayın önünde
toplanır, Sultan bunu duyunca bu bağlılık gösterisinden çok hoşla

mr ve karşılık olarak ne istediklerini sorar. Papuççular, eskiden
olduğu gibi acemi oğlan toplama hakkı verilmesini (eskiden kendi
lerinde bulunan bu hakkı yeniçeriler kjldırtmıştıl, papuç fiyatla
nnın arttırılmasını, kendi suçlularını yargılayıp eezalandırmada

serbest bırakılmalarım ve ağalennın esnaf alayı sırasında başka

altalarla karıştırılmamasıiçin bir mehter takımıyla geçme ayncaIığı

tanınmasını isterler. Sultan bir beratla bu dileklerini yerine getirir
ve dağılmalanm ister. Yeniçeriler ise, durumu görünce çorbalarına

öyle bir iştahla saldınrlar ki neredeyse tabakları da yiyeceklerdir."

37. Sözgelimi, muhtemel hlr Rum Isyamm öntemek ıçın yanı başlarına Ermeni
mahalleleri yerleştirilmlljtlr. Bı.: İnetctyan, s. 14.

38. Lewts. s. 51. Bütün zümrelerı bütün cemaatler bulunduklan yerlerde
kalmalı ve düzeni bozduklan takdirde bütün öbür zümre ve cemaajjerın

tehdldlnl duymalıyclılsr. Doğunun bütün sıyasaı felsefesi bu Ilkeye daya
nır. Bu siyasetin çok güzel bır tanımı, tahlili ve Qacar monarştsınde

incelenmesi şu makalede yapılmaştrt': Ervand Abrahamlan, cortental
Despotism: The Oaae of Qajar Iran) InternattODal Journal ot Ml4dJe
Eastern Studies, 1974, so 3.31.

39. Bu bölüm de TUrkçe metinde (c. n, So 281) ekalktir; Hammer çevlrlsl :
Lewls, •. 121\.
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Merkezi idarenin güçlü olmadığı bazı büyük orta doğu şehir

lerinde, bu çekişmeler kanlı isyanlara, uzun süre devam eden ma
halle kavgalarina yol açardı, Güçlü idarenin dikkatli siyaseti bu
çeşit kaba kuvvet gösterilerini İstanbul'da en aza indirmişti. Bu
çeşit hareketler daha çok yıkılış döneminde, toplumun alt üst olup
dengede tutulamadığı devirlerde bellrmiş, ancak yine de devleti
sarsacak bir seviyeye gelememiştir. Çekişme ve rekabet doğrudan

çarpışmalar; yoluyle değil, daha çok sembolik planda ve sanat eser
lerinde sürdürülmüştür, Bu açıdan karagöze bakınca, orada bazı

cemaat temsilcilerinin acımasızca alaya alı.nma.sının altında yatan
güdüyü kolayca anlıyoruz. Karagöz perdesi, bu cemaatlerin kendi
lerine rakip gördükleri gruplara karşı duygulanm boşaltmak, ses
sizce yürütülmesi gereken mücadelenin biriktirdiği ö~eyi dökmek
için bir araç oluyordu.w Dövülemeyen, ortadan kaldınlamayan

gruplar oyunda..küçük düşürüıüyordu. Karagözcüler, tuluat yete
nekleri ile oyunlarını gösteride hazır bulunanlara göre ayarlıyordu.

Onların çevreye ve seyireiye uyına yetenekleri pek çok fıkraya konu
olmuştur. Saray karagözcüsü Mehmet Efendi'nin Abdülhamit önün
de, «Aya bak yıldıza bak / Şu karşıki kıza bak» beytini bir anda
«Aya bak havaya bak / Şu karşıki tavaya bak» haline çevirdlği

anlatılır.v Bir başka örnek, seyireiye uymanı.ıı karagöczüIer arasın

da bir meslek değeri haline geldiğini gösterir. m. Selim devrinin
üstat hayaleilerinden Kasımpaşa'lı Hafız, padişah önünde oynadığını

unutarak oyundaki kölelerden birini Selim diye çağırır ve Sultan
ona cevap verir. Hafız'ın bunun üzerine mesleği bıraktığı rivayet
edilir. Kendisini affettiğini söyleyen padişaha, iyi bir karagözeünün
böyle bir hataya düşmemesi gerektiğini söyler ve hacca gitmek için
izin ister.4 2 Bir oyunda gösterilen tiplerin de seyirciden seyirciye

~O. Bu noktaya kısaca Metin And değtnmtşttr : Geleneksel..., S. 281. Slyavıış

g11 Ise bunda «Türk halk kütlesfnin» imparatorluktakl bütün tipleri
«hAdlselerln mlheııglne vurarak. alayetmesini görür, Bllylece hem impa
ratorluk toplumunun yapısını hem de karagllzüu alayındaki gllrecellii
kavrayamadıtuu gösterır, (Karagtio, s. 138)

41. Ahmed Rasını, s. 67.
42. Konuşma §lIyle beğtanır : «zat-ı şahane telA§ eder: 'HA1'ı2, vallaht gü..

cenmedım, muradım bir latife idi. Kesme, oyuna, devam eyle!' buyururlarsa
da, Bdtız: 'Oenab-ı Hak ömrü gevket1ınizi müzdat buyursun. Efendimiz,
kusurum af buyurdunua. LAkin san'af Itibariyle bu hatl!. kulunuzdan sAdır

olmamak lAzım gelırdı. Madem kı vakl oldu, artık benim mezlyetim
kalmadı' cevabını verır ve tllvbe edip hacca glder.. SlynvulJgl1, KaraıöZ,

s. GO.
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değiştiğini bazı kaynaklardan ogreniyoruz. Ahmed Rasim, oyunun
ilgi çekmesine göre bazı tiplerin alındığını veya çıkarıldığını söylii
yor.·3 Başka bir yerde de, karagöz ve ortaoyununda çetrefil Çerkes
karısı taklidine hiç rastlamadığını, ancak Hayali Mehmed Efendi'
den sarayda bu taklide çıktığını duyduğunu iletir." Karagözcü her
çevrenin önünde o çevrede önemli olan tipleri perdeye çıkarıp yerden
yere vuruyordu, Buna karşılık bazı başka tipleri kısaca geçiştiriyor

ya da hiç çıkarmıyordu. Sermet Muhtıır Alus, oyuncuların seyirciyi
yoklayıp giilünçleştirecekleri tipleri buna göre nasıl seçtiklerini
açıkça ifade ediyor: .1şbu hazerU iyice yoklanır, Suriye'li veya
Irak'lı varsa baklavacı Hacı Baba, Arnavut varsa bozacı Arnavut,
bir paşa-zade veyahut damat bey bulunuyorsa Rezald-zade numa
ralanın üstünkörü geçerlerdi. İffet-penahlardan ötürü de Hanım

nine ve kızlan çaçaronluğa, dilli-düdüklüğe pek varmaz1ardı.»"

Karagöz'ün çok kuvvetli bir aiyasal hiciv aracı olduğu, en yük
sek paşaların bile perdeye çıkarılıp alaya alındığı, bununda büyük
ölçüde hoşgörüldüğü zamanın yabancı gezginleri tarafından hayret
le' anlatılmaktadır. Devlet katında buna göz yııınulnıasında da pa
şaların kendi aralannda gruplaşmalanve bu takımların arasındaki

rekabetin büyük yayı olsa gerektir. Çünkü bu toplumda egemen
zümre de parça parça bölünmüştürve güçlü adanıların toplumdaki
bazı cemaatlerle sıkı ilişkileri olabilir. Sözgelimi saray çevresindeki
fraksiyon çatışmalarındanen bilineni ve yn büyüklerinden biri Bal
kan devşirmeleriyle Kafkaslı köleler arasında sürüp gitmiş olan
çeltişmedir. Bunu göz önünde tutunca, Abaza asıllı Melek Ahmed
P~a'ntn yeğeni ve adamı olan Evliya Çelebi'nin, karagöz perdesinde
gördüğü Gazi Boşnak'ı maceralarından büyük neşeyle söz etmesi

43. Ahmed Rasını, 8. 47.

'44. Ahmed Rasim, 8. S7.

45. Kudret, Ortaoyunu, 8. 91. Güldilrllnlln rak,lp cemaatler arasındaki öfkeyi
boşaltma Işlevinin eskiden beri billnclnde olunduğusıu yine Evllya Çelebı'.

den anlıyoruz. Onun söyledljl'ine göre. oyun, dans ve eğlence Işlerinde

rakip olan bazı Çtngene ve Yahudi takınılan birbirini biç çekememektedlr.
Bu yüzden oyunlarda bIrbirlerine 8~ atar, kar§ı tarafı küçük düşürmeye

çalışırlar. Yahudi Samurkag kolunun bır oyunu §Öyledir: <Bır Çıngene

avretinl bır Yahudi Ile tutup her Ikisine Işkence Ile suçlaruıı Itıraf ettir.
meleri garip, acayip temlJ,şadır. Çıngene kansına plsll lşkembe geçirip.
ters eşeke bindirip. Yahudi dahi bır diker eşek üzerinde öldtlrülmek Için
geçerken öyle bır taklıd lıay hUyu olur ki adam gülmeden kınıır.. (c. n,
8. 817.)
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daha iyi anlaşılır. Bunun daha yakın bir örneğini Abdülaziz zama
nında görüyoruz. Ebüzziya Tevfik'in bildirildiğine göre, Sultan'ın

kendisi bile, Yağcı İzzet ve Kurban Osep gibi ortaoyunculara, iğne

lemek istediği Ali, Fu.ad, Yusuf Kamil paşaların taklitlerini yap
tırırııuş.'.

Kara.göz perdesinde temsil edilen bu cemaatler varlıklarını ve
kişiliklerini yüzyıllar boyunca nasıl sürdürmüşler, her giin karşı

lıklı ilişki içinde olduklan halde neden bir kültür birliğine gideme
mişler, batı şehirlerinde görüldüğU gibi bir şelıir1i1ik bilinci geliş

tinneyi ve sınıflaşmayı başaramamışlardır? Şüphesiz bu sorunun
'cevabı bir karagöz incelemesinin sınırlarını aşar. Ama yine de bazı
önerileri burada be1irtebiliriz. Bunun nedeni herhalde, devletin, şeh

rin bütün iktisadi hayatına egemen olmasaydı. Şehirdt büyük bir
üretim faaliyeti olduğu halde. bunun tek alıcısı saray çevresi, ordu
yıl donatan ve J:»iyük yapılan yapan devlet zümresiydi. Bütün
öbür orta doğn şehirleri gibi İstanbul da dışanya hiçbir şey satım

yordıı, şehrin kendi dışındaki kırsal alanlarla karşılıklı ticarete
dayanan organik bir ilişkisi yoktu; yalnızca «Sultanın sahası. (ve
onun gelirinin harcandığı yer) olduğu için büyümüş bir merkezdi.
Şehir alıalisinin geçimini mümkün kılan gelir padişah, saray ve pa
şalar tarafından vergi kazançlan olarak şehre getiri1irdi. Bütün
gelir kaynaklan eninde sonunda devletten geçer ve onun harcama
larına göre dağılırdı." Devlet buna dayanarak şehirdeki bütün ik
tisadi örgütleri ve faaliyetleri kontrol edebiliyordu. üretici olmayan
bir şehrin ahalisi, elbette şehrin varlık sebebi olan merkezi: idare-

46. Ebüzzlya Tevfik, c- II, s. 39. Cenevre'de basılan tıık:ılab gazetesi sultanın

oyun ve eğlence dll§künlüg1lnü sert bır şekilde eleştlrince, Ziya Paııa da
onu savunmak için, sultanın ortaoyununu «ahlAka. faydalı olacak §eklIde»
dUzenlemeye çalı§tıllını Iddia eder. Bundan kastettlg-;. paşaların kusurla.
nnı oyunculara taklit etttnneslydl. EbUzzlya tae bunu dotru bulmuyor;
vekillerin aslında hükUmdan temsil ettlAUıl, ortaoyunu maskaralarına

taklit ettIrerek onları tahkir ve rezll edince bunun ayıbının pad1şaha.

gittlg-inI söylüyor. Devletin en güçlÜ zUmre ve tnsanlannın arasındaki

rekabetin karagözde oldukça derin izler bırakmış olması mümkündür.
Veztr KöprüIUlnUn yeniçerilerden korunmak için kendisi gibı Arnavut oLan
2000 kişllik bır den ordusu tuttuğu ve gücünün büyük ölçüde buradan
geldiltl söylenir. Perdenin belAlı tipine Tuzsuz Deli Bekir adının verilmesi
belki bu grubun olağanın üstünde önem kazandıllı ve yenlçerllerle bUyük
st.:.rtüşnH. iı;lnde olduğu bu d6neme rastlar.

47. Ş.hm bütün Iktlsadt sistem Içindeki yerı ÜZerine bu dll§ünceler Bencer
Dlvltçlog-ıu. tarafından gell§tlrtlmI§tlr. S. 16..17, sf. 66-70.
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den vazgeçemez, çünkü onun getireceği artık ürüne bağlıdır. Bu
durumda belirli zümreler, ancak şehre getirilip harcanan sabit bir
artık ürün miktarındandaha fazla pay alınak için mücadele etmekle
refahını arttırabilir. Cemaat1er bir araya gelip ortak hareket ede
mez, kendilerini ayınp grup olarak hiyerarşide daha yliksek yere
oturtmaya ve böylece kendi paylanın öbür cemaatler aleyhine art
tırmaya çalışırlar. Bu durum blitlin cemaatleri gördliğümliz gibi
karşılıklı çekişme durumuna sokuyordu ve bu rekabet en şiddetli

şekilde birbirine en yakın olan gruplar arasında beliriyordu.

Geleneksel sarsılması, burada betimlemeye çalıştığımız yapıyı

önce başkentte değiştirmeye başlayınca, değişiklikler karagöz per
desine de yansımaya başladı.t" Daha tutarlı bir zlimre haline gelen
paşalar siyasal hicvi perdeden silmeye çalışırken, alay, bazı sınıfsal

özellikler kazanmaya başlamış olan yeni zenginlere, alafrangalara,
levantenlere yönelme eğilimi gösterir. Yan aristokrat bir zümre
olarak ortaya çıkan konak çevresinin temsilcisi paşazade «Çelebi.
ve yeni bir grup olarak hem kliçümseme hem öfke uyandıranBalkan
göçmenlerinin temsilcisi «Muhacir. bu değişiklik devrinin en göze
çarpan ürünleridir. Bu sırada ortaoyununa eklenmiş olan yeni tak
litler şunlardır: Bobstil, muhtekir, sporcu, ecnebi mukallidi. yeni
zengin.49 Bunlar hepsi eski toplumun birçok zlimresinde tedirginlik
yaratan yeni grupların temsilcisidir. Ama kökıli eğişiklik elbette
Cumhuriyetten sonra geldi. Glinllik hayatiaki gerçeklikleri gittikçe
azalan, ya da gerçek azınlıklar haline gelen bütün cemaat temsilcisi
tipler, temsıl .ettikleri grubun erimesine bağlı olarak içeriklerini
kaybetti. Buna karşılık önce Kavuklu tnluat sahnesinde «Uşak.

oldu; sonra Hacivat'a aydııı-bürokrat, Karagöz'e ise onun altındaki

«halk» imgesi yansıtllarak bu tiplere toplumsal içerik kazandırıldı

ve bu içerik smıfsallaştırıldı.Son olarak bir de dil çelişkisi karagöz
de teşhis edilerek günlük kültür sorunlarının çözlimünde bu gele
neksel oyun bir ideolojik silah olarak kullanılmaya çalışıldı.

48, Karagöz'Un esk! toplum yapısına batlılıjtı ve meydana gelen büyük ya
pısal değtşmeler üzerıne bunalıma girmesinin doll'a1 oldug-u, gerçekçi bır

biçimde Saussey tarafından ele alınmıştır (s; 93-95).
49. Gerçek, s. 151.
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