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KARAGÖZ SANATıNA iŞLEVSELLiK

KAZANDıRMA BAGLAMıNDA KARAGÖZ
USTALARıNDAN HAYALT CiNAS ÖRNEGi+

Nilgün Çıblak-

ç2eleneksel halk tiyatrosu içinde önemli bir yeri bulunan Karagöz, beyaz bir perdenin
arkasına konulan ışığın yardımıyla ve deriden yapılmış boyalı birtakım tasvirleriri

ya ay çubuklarla bu perdeye yine arka taraftan yansıtılarak oynatılması esasına dayanan
bir gölge oyunudur. "Hayali" ya da "hayalbaz" adı verilen ustalar tarafından oynatılan bu
gölge oyunu, ilk önceleri "zıll-i hayal" veya "hayal-i zıll" adlarıyla bilinirken, günümüzde
"Karagöz ve Hacivat" ya da sadece "Karagöz" isimleriyle yaygınlaşmıştır. Kendine özgü
perdesi, ışığı, dekoru, değişmeyenkonuşmaları,şarkı ve gazelleriyle bu gölge oyununun,
adındanda anlaşılacağıüzere, başkahramanlarıHacivat ve Karagöz'den oluşmaktadır.

Türk gölge oyunu ya da diğer adıyla Karagöz'ün kesin yapısına 17. yüzyılda kavuştu

ğu bilinmektedir, ancak Osmanlı İmparatorluğu topraklarına hangi tarihlerde ve hangi yol
dan geldiği konusunda çeşitli görüşler öne sürülmüştür.Bu görüşlerden bir kısmına göre
Karagöz, Türkler tarafındanBizanslılar'danalınmış olup onun da aslı antik Yunan tiyatro
su (mimosl'na kadar uzanmaktadır.Buna karşılık Karagöz'ün Çin'den Moğollar aracılığı

• Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve
Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye MilliKomisyonu tarafından 27-28 Nisan 2006 tarihleri arasında

Ankara'da düzenlenen "Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Karagöz Sempozyumu"nda sunulan bildiri
metninin makale haline getirilmiş şeklidir.

•• Yard. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
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ile Orta Asya Türkleri'ne ve İran'a, oradan da Osmanlı topraklanna yayıldığını;Hindistan
kaynaklı olup buradan Budizm'le birlikte Orta Asya'ya, dolayısıylaAnadolu'ya geldiğini;

yine Hindistan'dan Cava adasına geldiğini, daha sonra buralardan göç eden Çingeneler
aracılığıyla Yakındoğu'ya ve Anadolu'ya getirildiğini öne sürenler de olmuştur. Burada
Mısır kaynaklıolup İspanya'dangöç eden Yahudiler aracılığıyla Osmanlı'ya aktarıldığı ya
da Orta Asya'da yaşayanTürkler tarafından yaratıldığıgibi çeşitli görüşlerin de bulundu
ğunu belirtmek gerekmektedir (Sakaoğlu,2003: 22). Bütün bunların yanı sıra Karagöz'ün
kökeni konusunda, sözlü gelenekte, birbirinden farklı rivayerlere de rastlanmaktadır. Bu ri
vayetlerden özellikle Karagöz ustaları arasında en yaygın olanı Sultan Orhan dönemi 04.
yüzyıllne kadar götürülmektedir. Buna göre Karagöz ve Hacivat, birincisi demirci diğeri

duvarcıolarak, Sultan Orhan'ınBursa'da yaptırdığıcamide çalışan iki işçi olup nükteli soh
betleri ve maskaralıkları ile diğer işçileri çalışmaktan alıkoydukları için sultan tarafından

ölümle cezalandırılrnışlardır.Ancak Sultan Orhan, bir ~re sonra bu olaydan pişmanlıkdu
yunca Şeyh Kuşteri adı verilen bir tasavvuf ehli, Karagöz ve Hacivat'ı tasvir halinde hayal
perdesinde canlandıraraksultanı teselli etmeye çalışmış ve böylelikle gölge oyunu ortaya
çıkmıştır. Halk arasında anlatılanbu tür rivayetlerde Karagöz ve Hacivat, yazılı kaynaklar
da haklarında herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, gerçekten yaşamış kişiler olarak
gösterilmiştir.Şeyh Küşteri ise Sultan Orhan döneminde yaşamış,1366yılında Bursa'da öl
müş ünlü bir kişidir ve Karagözcüler arasında gölge oyunu sanatının "pir"! sayılmaktadır

(Boratav, 1988: 195).
Sözlü gelenekteki bu tür anlatılarKaragöz'ün kökenini 14. yüzyıla kadar görürebilmek

tedir, ancak yazılı kaynaklardem edinilen bilgiye göre gölge oyununun Osmanlı toprakları

na aktarılmaya başlandığı dönem, 16. yüzyıl olup daha öncesinde konuyla ilgili herhangi
bir belgeye rastlanmamaktadır.

i
Türk gölge oyunu üzerine uzun yıllar önemli araştırmalarda bulunan Metin And ise,

Karagöz'ün Orta Asya kaynaklı olmadığını, bu görüşü öne sürenlerin Orta Asya'da çok es
ki ve yaygın olan "kol korçak" ile "çadır hayal" adı verilen oyunları gölge oyunu sandıkla

rını, oysa bunlardan birincisinin el kuklası ikincisinin ise ipli kukla olduğunu ifade etmek
tedir. Bununla birlikte And, Yavuz Sultan Selim döneminin güvenilir kaynaklarındanbiri
olan ünlü Arap tarihçisi İbni İlyas'ın eserlerinden yola çıkarak, gölge oyununun Osman
lı'ya 16. yüzyılda Mısır'dan geldiğini, bunu destekleyen başka kaynakların da bulunduğu

nu belirtmektedir. Buna göre Yavuz Sultan Selim, 1517 yılında Mısır'ı ele geçirmiş ve dö
nüşte bir gölge oyuncusunu da oğlunungörmesi amacıyla İstanbul'a getirmiştir. Mısır'dan

. alınan bu oyun zaman içerisinde Türk yaratıcılığıylabirlikte renkli, hareketli, özgün bir bi
çim alarak 17. yüzyılda kesin yapısınakavuşmuştur.Bu gelişimin ardından Osmanlı İmpa

ratorluğu'nun etki alanı ve çevresinde yayılmaya başlamıştır (And, 1968: 499-505).
Karagöz, sonraki yüzyıllardada büyük gelişme göstermişve halk arasında büyük rağ

bet görmüştür. Buna bağlı olarak birçok Karagöz ustası yetişmiştir, ancak geçmiş dönem
lere ait ünlü Karagözcüler hakkında bildiklerimiz oldukça sınırlıdır. Bununla birlikte 17.
yüzyıldan Kör Hasanzade Mehmet Çelebi, Şengül Çelebi, Kandillioğlu, Kör Musluoğlu, Sa
n Ahmet vb. isimleri sıralamak mümkündür. 18. ve 20. yüzyıllar arasında da pek çok Ka
ragözcü yetişmiştir. Bu kişilerin isimlerini alfabetik olarak Metin And çalışmasındavermiş

tir (And, 1985:333-336).
Osmanlı döneminde ilk kez İstanbul'daoynatılmayabaşlananve zaman içerisinde us

ta hayalilerin elinde geliştirilenKaragöz, 17.- 19. yüzyıllar arasında İstanbul halkının beğe-
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niyle izlediği gösteri sanatlarının başında gelmektedir. Nitekim saray çevresinden başla

mak üzere, ramazan gecelerinin, bayramların, sünnet törenlerinin en önemli eğlencelerin

den olup büyük küçük herkes tarafından ilgiyle izlenmiştir. Hatta bir süre sonra, Evliyaçe
lebi'nin seyahatnamesinden de edinilen bilgiye göre, İstanbul dışında Anadolu şehirlerine

de yayılmıştır. .

Yüzyıllar boyu halkı eğlendirenKaragöz, eğlendirirken çeşitli konularda mesaj verme
si dolayısıyla, aynı zamanda sosyal bir işleve de sahip olmuştur; Karagöz oyunlarında; ta
rihi gelişimi, kültürü, sosyal çevresi belli bir halkın espri anlayışını, aynca sosyalolaylar
karşısındakiduygu ve düşüncesinin izlerini bulmak mümkündür (Siyavuşgil,1941:19).Bir
başka deyişle Karagöz ustaları, içinde yaşadıkları toplumun gelenek ve göreneklerini, ya
şam tarzını, inanışlarını, ahlakıru, espri anlayışını vb. ö~elliklerini iyi gözlemleyen buna
bağlı olarak kimi zaman sosyal, siyasal ve ekonomik sorunları, aksaklıkları, düzensizlikle
ri nükteli bir üsltiflla perdeye yansıtmasınıbilen, bu yolla insanları etkileyen, eğlendirirken
eğiten, mesaj veren sanatçılardır~

Karagöz ustası, olayları ya da kimi zaman realist hayat sahnelerini Osmanlı dönemin
de özellikle İstanbul'da yaşayan çeşitli tipleri komik yönleriyle seyirciye sunmuş, söz ko
nusu tipler arasındaki keskin farklardan yararlanarak oyununu daha etkileyici hale getir
miştir. Nitekim oyunun baş kahramanlarındanolup herhangi bir eğitim almamış Karagöz,
içinden geldiği gibi hareket etmesine karşılık onun karşısında yer alan eğitim görmüş Ha
civat, toplum kurallarına, kanunlara saygılı, işini bilen bir kişidir. Bununla birlikte Kara
göz'ün iki yönünün olduğu da göz ardı edilmemelidir. Halk, insanın kendisinin dahi gör
mek istemediği bazı kusurlarııu sergilediği için Karagöz'ü komik bulmuş, ona gülmüş öte
yandan yapmak isteyip de yapamadıklarınıhayal perdesi üzerinde gerçekleştirdiği için
ona karşı büyük bir sempati duymuştur (Boratav, 1991: 504). Genelolarak hayalinin perde
ye yansıttığı tüm unsurlar, mahalli bir nitelik taşımaktadır. Seçilen tipler, kıyafet ve şive ba
kımından Osmanlı şehir halkının insanı olup bu kişiler arasındaki komik durumlar oyun
ların kaynağını oluşturmuştur.

Mekan bakımından genellikle evlerin sofalarında, bahçelerde ve kahvelerde oynarılan

Karagöz, söz konusu alanların büyüklükleri göz önünde bulundurulduğundaçok kalaba
lık bir topluluğa hitap eden bir sanat türü değildir. Oyunun İcra edilişi sırasında irticalen
söyleyişin önemli bir yerinin bulunduğu dikkati çekmektedir. Her Karagöz oyunu gelene
ğin tespit ettiği belirli bölümlerden oluşmuş, hatta bazı yerleri olduğu gibi tekrar edilmiş

tir. Karagözcü, geleneğinönceden belirlediği bu kalıp içerisinde irticaI yeteneğini de kulla
narak oyunu kendisi yaratma imkanı bulmuştur.Öte yandan bazı usta karagözcülerin ya
zıya geçirdikleri oyunlar, okuyucuların da ilgisini çekmesi dolayısıyla, bu yüzyılın başın

dan itibaren birçok kez metin halinde yayınlanmıştır. Hatta yakın zamanımızda radyoda
Karagöz oyunlarına yer verilmiş, bazı Karagöz ustaları özellikle çocuklar için eski metinle
ri günümüz şartlarını ve beğenisini göz önünde bulundurarak radyo yayınlarına uygula
mayı denemiştir (Boratav, 1988: 193-194).

Geçmiş kültürümüzün bir ürünü olup yüzyıllarcagelenekteki yerini koruyan ancak son
dönemlerde pek rağbet gösterilmeyen Karagöz'ün, zaman içerisinde birtakım yenileştirme

denemeleriyle eski dönemlerde olduğu gibi yaşatılmaya çalışıldığı bir gerçektir. Nitekim
Karagöz, Tanzimat'tan sonra edebiyatımızagiren batı tiyatrosuna karşı yabancı kalmamış,

bu etkilenmenin bir sonucu olarak perde ya da meclis olarak adlandırılan birtakım bölüm
lere ayrılmıştır. Hatta batı tiyatrosunun kimi oyunları Karagöz'e uyarlanmıştır. II. Abdül-
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hamit döneminin ünlü karagözeülerinden Katip Salih, perde yerine buzlu cam kullanmak,
açılır kapanır bir tiyatro perdesi eklemek, oyunIarda dekorlu sahneler kurmak ya da tulü
at tiyatrolarına benzer yeni fasıllar düzenlemek vb. çalışmalarıyla yenileştirme hareketleri
ne öncülük etmiştir. Karagöz'ü yenileştirmeçabası Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerin
de de sürmüş, bu kapsamda tulüat oyuncusu Naşit, Karagöz'ü canlı olarak sahneye çıkar

mış, aynı şekilde Cumhuriyet döneminin kimi yazarları yeni çevreleri, kişileri, nesneleri
perdeye getiren Karagöz oyunları yazmışlardır. Ancak bu çalışmaların hiçbirisi beklenen
başarıyı sağlayamamıştır (Kudret, 1992: 44-45). Bu tarz yenileştirme hareketlerine rağmen

günümüzde Karagöz'ün gelenekteki yerini kaybetmek üzere olmasının çeşitli nedenleri
bulunmaktadır. Bilindiği üzere toplumsalolaylara yönelik bir sanat türü olan Karagöz, per
de gazelleri, konusu, tipleriyle eski kültürümüzün bir aynası olmuştur. Bu yönüyle bugü
nün insanına doğrudanhitap edememektedir. Karagöz'e gösterilen ilginin azalmasının bir
başka nedeni ise bu yüzyılın başından itibaren teknolojik gelişmelerin büyük bir hız kazan
ması, buna bağıı- olarak insanların yaşam tarzlarını ve eğlence anlayışlarını değiştirmeleri,

bir başka deyişle geleneksel eğlencelerimizin yerini tiyatro, sinema ve hemen her eve gir
miş durumda olan televizyonun almasıdır. Bu gelişmelere karşılık Karagöz'ün yaygınlaştı

rılması konusunda, komşu ülkelerde olduğu gibi, iletişim araçlarından yeterince yararlam
larnamış, aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bu sanat türüne gereken des
tek verilememiştir. Günümüzde, bu gölge oyununu yaşatan hayalilerin sayısının oldukça
azalması, ayrıca usta-çırak ilişkisinin eski işlevselliğini kaybetme noktasına gelmesi de Ka
ragöz'ü olumsuz anlamda etkilemiştir.

Karagöz sanatının günümüzde yaşadığı sorunlar, gerekli önlemlerin alınmaması duru
munda devam edecek hatta bir süre sonra bu gölge oyunu belki de sadece yazılı kaynak
larda eski kültürel değerlerimizdenbiri olarak kalacaktır. Bu nedenle koruma altına alma
çalışmalarının bir an evvel başlatılması gerekmektedir. Günümüzde sayıları çok az da olsa
Karagöz oynatabilen sanatçılarınbu geleneği sürdürmeye çalıştıklarıunutulmamalıdır.Ka
ragöz'ün koruma altına alınması ve yaşatılması, geniş halk kitleleri tarafından ilgiyle izle
nebilir duruma getirilerek gelecek kuşaklara aktarımının sağlanabilmesi konusunda, elle
rindeki kısıtlı imkanlarla, büyük çaba sarf eden bu sanatçılardan biri de Hayali Cinas mah
lasını kullanan Tevfik Dinç'tir.

Bilindiği üzere Karagöz'ün Anadolu'ya geçişi, Osmanlı'nın kültür sanat politikasının

özellikle merkeze yönelik olması nedeniyle oldukça geç bir dönemde, 19.yüzyılın ikinci ya
rısında gerçekleşmiştir. İstanbul'dan Anadolu'ya gösteriler yapmak amaayla giden sanat
çılar, tiyatro topluluklarıbaşta olmak üzere Karagöz sanatına ilgi duyup öğrenmekisteyen
ler de bu geçişe katkıda bulunmuşlardır(Özhan, 1995: 115-116). Karagöz sanatını iletişim

araçlarından tanımış, daha sonra kendi kendini yetiştirerek ustalaşmış olan Hayali Cinas
da, bu geleneği günümüz insanına sevdirebilmek, böylelikle Karagöz'ün yaşatılmasında

katkıda bulunmak amacıyla, Mersin ilinde özverili çalışmalarda bulunan karagözcüleri·
mizden biridir.

Hayalt cinas (Tevfik Dinç)'ın Hayatı ve Sanatı

1968 yılında Mersin'de dünyaya gelen Tevfik Dinç, ilköğrenimini Ağrı, Artvin, Aydır
ve Tekirdağ illerinde; liseyi ise Mersin'de tamamladı. Askerlik görevini yerine getirmesinir
ardından çeşitli şirketlerde ara eleman (satış elemanı, üretim raportörü) olarak çalıştı. Bil
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süre ticaretle uğraştıktansonra da Tarsus (Mersin) Belediyesi'nde işe alındı, ancak 2006 yı

lında Karagöz sanatını icra edebileceği elverişli ortamların sağlanamaması nedeniyle bura
daki işinden aynlmak durumunda kaldı. Şu an evli ve iki çocuk babası olup Mersin'de ya
şamakta ve geçimini Karagözcülükten sağlamaya çalışmaktadır.

Tevfik Dinç'in Karagöz ile ilk tanışması, ilkokul öğrencisi olduğu 1976 yılına rastlamak
tadır. O yıllarda televizyonda izlediği, radyoda dinlediği Karagöz oyunlarındançok etki
lenmiş, daha sonra karton üzerine yaptığı tasvirleri mahalle arkadaşlarınaoynatmaya baş

layarak hayali olmak için ilk adımı atmıştır. Çocukluk yıllarındasık sık elektrik kesintileri
nin yaşanmasınedeniyle hemen her akşam ailesine ya da arkadaşlarınaKaragöz oynatmış

tır. Gençlik dönemlerinde de yakınlarına Karagöz oynatmaya devam eden Dinç, lise yılla

rında bu gölge oyununu daha yakındantanımaya başlamıştır.Bu dönemlerde saydam de
ri bulmakta sıkınh çektiği ve henüz o yıllarda deriyi işleyerek tasvir yapmasını bilmediği

için, ilk tasvirlerini plastik levhadan yapmıştır.

Karagöz'ün y~nı sıra tiyatroya da ilgi duymaya başlayanTevfik Dinç, 1989 yılında Ada
na Devlet Tiyatrosu sanatçısı Raif Hikmet Çam ile tanışmasının ardından bu kişinin yol
göstericiliğinde bu alanda da kendisini yetiştirmiş ve Mersin'de çeşitli tiyatro oyunlarında

rol almıştır. Ancak evlilik döneminin başlamasıylaberaber günümüzde bu tür işlerin bir ai
leyi geçindiremediğini anlayınca istemediği halde hem gölge oyunundan hem de tiyatro
dan uzaklaşıpfarklı iş ortamlarındaçalışmakzorunda kalmıştır.Aradan bir süre geçtikten
sonra asıl yapmak istediğinin Karagöz oynatmak olduğunu anlayınca 2003 yılında tekrar
gölge oyununa yoğunlaşmıştır.Bu dönemde plastikten yaptığı tasvirlerle birçok okulda
Karagöz oyuatan Tevfik Dinç, cinas sanatına ilgi duyması ve bu sanatı oyunlarında kullan
ma yönünde kendisini geliştirmeyeçalışmasıdolayısıylaHayali Cinas mahlasınıkullanma
ya başlamıştır. Bu süre içerisinde yazılı kaynaklardan öğrendiği bilgileri uygulamaya ko
yarak uzun denemelerin ardındanderiden tasvir yapmayı da öğrenmiştir.

2004 yılında merkezi Ankara'da bulunan UNIMA (Union Internationale dela Maririnet
te) yani UluslararasıKukla Birliği'ne üye olan Hayali Cinas, burada Ankara devlet tiyatro
su sanatçısı Hayali Mustafa Mutlu'dan hızlandırılmışbir eğitim alarak, bir başka deyişle

geleneğe göre bir ustadan el alarak resmi kayıtlara göre Karagöz sanatçısı olma statusüne
kavuşmuştur.Karagöz sanatını,2004-2006 yılları arasında Tarsus Belediyesi'nin şehir tiyat
rosunda devam ettirmiş, burada gölge oyununun yanı sıra tiyatro ve sahne düzenlemesi
alanlarındada çalışmıştır.2004 yılında gösterime koyduğu "Uzaylı" adlı oyunuyla, resmi
kayıtlara göre Mersin ilinde yaklaşık 12 bin çocuğa ulaşmıştır.

Tarsus'ta yayımlanan "Eshab-ıKehf" ve "Zirve" gazetelerinde kültür ve sanat ağırlıklı

yazılar kaleme alan Hayali Cinas, Tarsus Belediyesi'ndeki görevinden ayrılmasınınardın

dan Karagöz sanatıyla ilgili çalışmalarına ağırlık vermiş durumdadır.

Tasvir Yapımı:

Karagöz sanatında tasvir adı verilen suretlerin hazırlanmasıilk aşamayı oluşturmakta

dır. Gelenekte tasvirler, bu işi meslek edinmiş kişiler ya da karagöz oynatan ustalar tarafın

dan yapılmıştır.Günümüzde Karagöz oyununun kendisi gibi, tasvircilik sanatı da yok ol
ma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.Öte yandan eski tasvirler de, ülkemizde belirli mer
kezlerde koruma altına alınmaktan ziyade, yabancı ülkelerin müzelerinde sergilenmekte
ya da yine yurt dışındaki özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.Türkiye'de de Behzat Bu-
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tak, Cemalettin Saraçoğlu,Metin And'a vb. şahıslara ait tasvir koleksiyonları bulunmakla
birlikte en iyi koleksiyonlar yurtdışına çıkartılmış durumdadır (And, 1985: 327-328).

Günümüzde sayılarıhızla azalan Karagöz ustaIan, kendi tasvirlerini kendileri yapmak
tadır. Bu sanatı ya eski ustalardan ya da özel veya resmi kuruluşların açmış olduğu kurs
lardan öğrenmişlerdir(Mutlu, 1992: 148). Hayali Cinas ise tasvir yapımını öncelikle yazılı

kaynaklardan, ardındandeneme yanılmayoluyla kendi kendine öğrenmiş,zaman içerisin
de de bu alanda ustalaşmıştır.Tasvirleri için sığır derisini kullanan Hayali Cinas, derinin
işlenmesinden kalıpların çıkartılması, boyanması, parçaların birleştirilmesine kadar her
aşamayı kendisi yapmaktadır. Tarz olarak ise yakın geçmişimizde aramızdan ayrılan ve
döneminin etnoğrafik özelliklerini Karagöz şekillerine işlemiş olan Hayali Ragıp Tuğte

kin'in stilini kullanmıştır. Bunun yanı sıra tasvirlerin, günümüz insanınınhoşuna gidebile
cek görünüşte yapılması gerektiğini de düşünmekteve bu konuda yeni arayışlar içerisinde
bulunmaktadır.

"Tasvir yapımı oldukça zahmetli ve masraflı bir iştir. Bugün Hayali Cinas gibi kendi ola-
naklarıyla bu geleaeği devam ettiren karagözcülerin tasvirleri arşiv çalışmaları için kayıt

altınaalınmalıdır. Ayrıca Karagöz sanatıyla ilgilenen kişilere Kültür ve Turizm Bakanlığı

ya da UNIMA bünyesinde tasvircilik sanatıyla ilgili kurslar açılmalıdır.

Karagöz UstasınınYardımalan:

Karagöz sarıatı tek bir kişinin gösterisi olmakla birlikte karagözeünün yardımcılarıda
bulunmaktadır. Hayal ustasının yardımcısına "çırak" adı verilir. Perdenin hazırlanmasıoy
uanacak fasıhn görüntülerinin sıraya konulması gibi görevleri olan çırak, ustanın öğrenci

si olup ileride bu mesleği devam ettirecek olan kişidir. çırağın yardımcısı olup fasıl dağar

Ciğı için gerekli bütün görüntülerin bakımıylagörevli kişi ise "sandıkkar"dır. Karagöz oyu
nunda şarkıları, türküleri okuyanlara "yardak", tef çalan yardımcıya ise "dayrezen" deni
lir (And, 1968: 514). Bununla birlikte dayrezen/e günümüzde "sazende" adı verilir (Mutlu,
1992: 3).

Karagöz ustalarının dahi bu meslekten geçimlerini sağlamakta güçlük çektikleri bu za
manda, söz konusu yardımcılarıbulunan hayalilerin sayısı da oldukça azdır. Mevcut yar
dımcılar ise, karagöz ustasınıngenellikle eşi ya da çocukları gibi aile fertlerinden oluşmak

tadır.

Hayali Cinas ise çocuklarının henüz küçük olması, öte yandan yardımcısınaherhangi
bir ücret ödeyebileceğibir konumda olmamasınedeniyle bu işi tek başına sürdürmektedir.
Oyunlarında,şarkı ve türküleri kendisi söyleyen Hayali Cinas, nareke, tef ve zil çalmakta
dır. Bu üç çalgı aletini kullanabilmek için kendisine göre birtakım pratik yöntemler geliştir
miştir. Örneğin zili bir lastikle ayağına bağlamakta, buraya da bir yaprak mikrofon monte
ederek gerekli durumlarda ayağıyla ritim tutabilmekte, zamanında müzik girişleriniyapa
bilmektedir. Buna karşılık kendisi türkü ya da şarkı söylerken perde arkasında,eskiden ol
duğu gibi, kanun, ud, keman, zurna, klarnet, def, zil, zilli maşa, nakkare gibi çalgı aletleri
ni çalabilen bir ekibin yer almasının, hem seyirciyi eğlendirmede hem de Karagöz sanatını

Türk müziğinin beğenilen parçaları eşliğinde daha etkileyici hale getirmede işlevselolaca
ğını da belirtmektedir. Dolayısıyla bugün hayal ustalanna ve perde gerisinde çeşitli enstrü
manları çalarak oyuna katkıda bulunan yardımcı kişilere, ilgili kurum ve kuruluşlar tara
fından sahip çıkıldığı taktirde, Karagöz'ün hem göze hem kulağa hitap eden bir sanat türü
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olarak daha geniş bir çevrenin ilgisini çekebileceği göz ardı edilmemelidir.

OyunIarda Müzik:

Karagöz oyunlarımüzikle iç içe bir görünüm sergilemektedir. Bu küçük perdenin arka
sından klasik Türk musikisinin ve Türk halk musikisinin; gazel, semai, hayal şarkıları, tür
küleri gibi çeşitli formları kullanılır. Semaileri. Hacivat perdeye gelmeden önce söylemeye
başlar, perde ortasında ise sona erdirir. Perde gazeli ise Karagöz tarafındanokunur. Günü
müzde ise hayalller. perde gazeli yerine düz bir şiir de okuyabilirler. Bundan sonra belirli
tipler, oyunun belirli yerlerinde çeşitli şarkı türkü söylerler (Mutlu, 1992: 13).

Karagöz, musikisiyle eski kültürümüzün beğenisini bizlere yansıtmaktadır. Genellikle
seyircinin sevip beğendiğisöz konusu şarkılar, türküler, hem oyuna neşe ve hareket katmış
hem de seyirciyi eğlendirmiştir. Öte yandan musiki ve oyunlardaki işlevi bakımındançok
değerli olan bu es~rler, bugünün insanına pek hitap edememektedir. Bu değişimin farkın
da olan Hayali Cinas, gazel veya sema! okuduğunda seyircinin kendisini pek anlamaması

dolayısıylaoyunlarında,günümüzde Türk halk müziğinin sevilen türkülerini, kimi zaman
da Türk pop müziğinindillerden düşmeyen parçalarını seslendirmekte ya da cd çalar yar
dımıyla seyirciye dinletmekte, böylelikle Karagöz müziğini daha güncel hale getirmeye ça
lışmaktadır.

OyunIardaki Tipler:

Karagöz oyunlarında yer alan tiplerin, yüzyıllara dayanan kendilerine özgü tavırları

olup her oyunda belirli davranışları sergiledikleri görülmektedir. Bu kişilerin tanınmaları

ise, görünüşleri ve dış özellikleri, konuşmaları, ses ve telaffuzları, davranışları, hareketleri,
tavırları ve başkalarının o kişi hakkındaki değer yargıları yardımıyla mümkün olmaktadır

(Koçak, 2002: 122).
Oyunların belli başlı kişileri daima Karagöz ile Hacivat'tır. Bunları; Çelebi, Zenne, Tir

yaki, Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Zeybek (Efe), Sarhoş, Külhanbeyi, Türk, Yahudi, Acem,
Arap, Arnavut vb. tipler takip etmektedir. Kendilerine özgü yöresel kıyafetleri ve şiveleriy

le değişmez özelliklere sahip olan bu tipler, Osmanlı döneminin, özellikle İstanbul sokak
larında rastlanan kişilerinden seçilmiştir. Sosyokültürel hayatımızdaki değişimler, çevre
mizdeki tipleri de değişime uğratrmştır.Bu yönüyle Karagöz'de kullanılan tiplerin büyük
bir bölümü bugünün yaşantısınapek uygun görünmemektedir.

Günümüzde Karagöz oyunlarında eski tipler kullanılmakla birlikte yeni tip arayışına

giren Karagöz ustaları da bulunmaktadır.Nitekim Hayali Cinas, gelenekteki tiplerle kendi
yarattığı biraz daha güncelleştirilmiştipleri bir arada kullanmaktadır.Bunlardan bazısını

şu şekilde sıralamakmümkündür:
1.Safi,ve:Batıya ayak uydurmayıkendi kültüründen uzaklaşmaolarak algılayan,bazen

Frenk bazen de Rum aksanıyla konuşan, eğlenmeyi seven, kimi zaman kantocu olarak kar
şımıza çıkan, sonradan görme, rüküş, ayrıca bencil birisidir.

2. Pehlivan: Usta güreşçilerden biri olup dürüst, bunun yanı sıra çevresindekileri kor
kutacak kadar sert görünümlü bir tiptir.

3. Bitirim Bebe:Yaramaz, huysuz, yerinde duramayan bir bebektir. Oyunda, Safiye ile
Pehlivan'ın çocukları olarak karşımıza çıkar.
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4. Huysuz İhtiyar:Adındanda anlaşılacağı üzere aksi, oyunlarda Karagöz'ü sürekli ola
rak sinirlendiren, başı sıkıştığındakendisini yaşlı ve hastalıklı gibi gösteren, ancak yeri gel
diğinde genç bir delikanlı gibi hareketli ve atak olabilen, elindeki bastonu bir kılıç gibi kul
lanarak ortalığı karıştıranbir tiptir.

5. Çokkeser Hamdi: Mahallede kasaplık yapan biridir.
6. Bezirgan: Başkalarına faiziyle borç vererek servetine servet katan, son derece cimri bir

Yahudi'dir.
7. Deli: Üstü başı perişan bir halde olup tuhaf hareketleriyle karşımıza çıkar.

8. Tiryaki: Bir elinde şarap şişesi diğerindekadehi olmak üzere, sürekli sarhoş bir hal
de dolaşan ve bu nedenle mahallenin alay konusu haline gelen biridir.

9. Dilenci: Geçimini dilenerek sağlayan,öte yandan ihtiyacıolanlara faiziyle borç vere-
bilecek kadar zengin bir tiptir.

10. Dansöz: Oyuna neşe katmak için dans eden tiptir.
11. Palyaço: Çocukları eğlendirmek amacıyla perdeye çıkartılır.

12. Melek: Çocuklara iyi huylu olmalarıkonusunda mesaj verilmek istendiği durumlar
da kullanılır.

13. Fare Adam: Çevre kirliliği dolayısıylagenetiği bozulup fareden insana dönen, kötü
niyetli bir yaratıktır. Seyircilere bir ders vermek amacıyla özellikle seçilmiş olan bu tip,
oyunlarda kimi zaman diğer tipleri korkutmak kimi zaman da oyuna heyecan katmak ama
cıyla kullanılmıştır.

14. Yılan' Oyuna heyecan katmak amacıyla kullanılır.

Hayali Cinas'ın oyunlarındakullandığı bu tipler, genellikle günlük hayatırmzdaher an
karşılaşabileceğimiz kişilerden seçilmesi, insanların yaşadıkları çevreye karşı sorumluluk
larının olduğu konusunda mesajlar verınesi yönüyle ilgi çekicidir. Bunun yanı sıra Hayali
Cinas, gölge oyununun baş kahramanları dışındaki diğer tipleriri de günümüze uyarlan
ması gerektiğini, hatta Karagöz ve Hacivat'ın dahi, oyunun başı ve sonundaki görüntüleri
hariç olmak üzere, olayların gelişimine paralelolarak farklı kıyafetlerdede gösterilebilece
ğini düşünmektedir. Bu yönüyle Karagöz'ün kendine özgülüğü korunarak güncelleştiril

mesi sağlanabilecektir.

Oyunlann Konusu:

Karagöz oyunları,eski tarz (kar-i kadim) ve modern (nev-icad) oyunlar olmak üzere iki
gruba ayrılmaktadır.Bunlardan birinci grupta yer alan ve sayısı 28 olan klasik oyunlar, es
kiden ramazan aylarında, Kadir gecesi hariç olmak üzere, her gece oyuatılmıştır. Bilinen
Karagöz oyunlarının sayısı daha fazla olması dolayısıyla, karagöz ustaları, ramazan ayları

için bu oyunlardan 28 oyun seçerek kendilerine göre bir dağarcık oluşturmuşlardır(Kud
ret, 1992: 24). Modern oyunlar ise, bir kısmı klasik oyunların etkisinde bir kısmı ise döne
minin özelliklerine göre yeniden yaratılmışoyunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günlük olaylara açık bir sanat türü olan Karagöz, zaman içerisinde döneminin eğilimi

ve ilgisi göz önünde bulundurularak yeni konularla zenginleştirilmiştir.Örneğin Tanzi
mat'tan sonra Hançerli Hanım,Tayyar-zade gibi realist halk hikayeleri Karagöz'e uyarlan
mış, diğer taraftan edebiyatımızda Batı'ya yönelmeyle birlikte Ahmet Mithat'ın Hüseyin
Fellah romam ile Moliere'in Zoraki Hekim komedyasıgibi eserler Karagöz oyunu haline
getirilmiştir. Ayrıca Hain Kahya, Sahte Kedi vb. tulüat tiyatrolarınınoyunlarındanda ya-
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rarlanılmıştır (Kudret, 1992: 24). Ancak Karagöz oyunlarını yenileştirme çalışmalarıolduk
ça sınırlı kalmış, daha sonraki dönemlerde bu tür çalışmalar devam ettirilememiştir.Bu
nunla birlikte hem Karagöz'ün gelenekseloyun dağarcığındanyararlanan hem de günü
müz şartlarınauygun yeni oyun metinleri yazan, Hayali Cinas örneğindeolduğu gibi, ya
şayan karagözcüler de bulunmaktadır.

Hayali Cinası öncelikle klasik oyun metinlerini, mizah ve nükte özelliğinibozmadan sa
deleştirmeye çalışarak perdeye aktarmaktadır.Ancak sadeleştirmeçalışmalarınınuzun za
man alması, ayrıca oyunlarınkonusunun eski kültürümüze ait olması dolayısıylakimi za
man kendisi, bugünün yaşam koşullarına uygun yeni oyun metinleri de yazmaktadır.

Oyunlarındanbir kısmının adı ve konusu aşağıdakişekildedir:

1. EmlakQ: Hacivat, işsiz olan Karagöz'le birlikte emlakçılıkyapmaya karar verir. İlk iş

lerinde mahallenin perili evini, yediği dayağa dayanarnayıpevinden kaçan Pala Remzi'nin
hanımına kiraya verirler. Evin perili olduğunun anlaşılmasını sağlayan bir dizi komik olay

t'

içinde içki, kumar ve dayak yüzünden kopma noktasınagelen aile bağlarina dikkat çekile-
rek, bir ailenin ayakta durabilmesi için yapılması gerekenler konusunda çeşitlimesajlar ve
rilir ve oyunun sonunda Pala Remzi ile eşi barıştırılır.

2. ÇelebrIlİn Sevdası: Hacivat'ın kızı Dilruba ile Çelebi birbirine aşık olur. Bu işe, Dil
ruba'yı çok seven Tuzsuz Deli Bekir çok bozulur ve ikisinin kavuşmalarınıengellemek için
birçok girişimlerde bulunur. Ancak sonunda Çelebi, Dilruba ile evlenir.

3. Uzaylı.' Gece uykusu kaçan Hacivat, Karagöz'ün evine giderek onu uyandırır. Aşağı

inen Karagöz. bir süre Hacivat'la konuştuktansonra evine girmek ister, ancak kapıyı açma
sı için hanımına sesini duyurarnayıncadışarıda yatmak zorunda kalır. Geceleyin uzay ge
misinden inen bir uzaylı, Karagöz'ün başındankan örneği alır ve ona hastalıkbulaştırır, Bu
olay üzerine kafası kocaman olan Karagöz. herkes tarafından dışlanır. Uzaylı tekrar gelir,
dünyanın kirletilmesine ve savaşlara karşı önlem alınması konususunda çeşitli uyarılarda

bulunduktan sonra Karagöz'ü iyileştirir.

4.Bezirgan'ın Parası: Karagöz'ün karısı, ablasının yanına gitmek için Karagöz'den para
ister. Ancak Karagöz. her zamanki gibi parasız olduğu için Hacivat'tan borç ister. Kendi
sinde de para bulunmayan Hacivat, Karagöz'e Bezirgan'dan borç almayı önerir. Bezir
gan'ın yüklü miktardaki faiz tuzağına düşmeyen Karagöz, gidip Kastamonulu Himmet'ten
borç alır. Bu arada Bezirgan'ın parası kaybolur. Hacivat, Karagöz'ün bu parayı çaldığını

düşünür ve Bezirgan'ın parasını ödeyerek arkadaşını kurtarmak düşüncesiylefaizle bir
başkasından para alır. Sonunda Karagöz'ün suçsuzluğuortaya çıkar ve oyun, arkadaşların
birbirlerine güvenmesi, gerçekleri bilmeden birisinin suçlanmaması gibi konularda mesaj
lar vererek sona erer.

5. Dolandırıcı: Çalışmadan para kazanmayı kafalarına koyan Karagöz ile Hacivat, do
landınalığa karar verir. Karagöz, Kastamonulu Himmet'i dolandırmayakalkışır,ancak ter
si olur ve Himmet, Karagöz dahil herkesi dolandırır.Sivil polis Temel, mahalleye gelir. Da
ha sonra Karagöz'ün karısı, Kastamonulu Himmet'i yakalatır.Oyun, kolay para kazanmak
için çevresindekileri dolandıranlarınmutlaka cezalandırılacağımesajıylasona erer.

6. Tuzsuz'un Dİşİ: Dişlerini fırçalamayanTuzsuz Deli Bekir, birgün fıstık yerken dişini

kırar, ancak korktuğu için bir türlü dişçiyegitmek istemez. Sonunda Karagöz, Deli Bekir'i
dişçiye gitme konusunda ikna eder. Oyunda, ağız ve diş temizliği, diş doktoruna gitmenin
önemi gibi konularda mesajlar verilir.

Hayali Cinas, yetişkinlerin Karagöz sanatına pek ilgi göstermemesi nedeniyle seyirci
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kitlesi olarak kendisine gençleri ve çocuklan hedef almıştır.Kendi yazmış olduğu oyunlar
da, izleyenıerehoşça vakit geçirtme düşüncesini taşımakla birlikte bazen sosyal hayatımız
daki aksaklıkları,düzensizlikleri, yolsuzlukları bazen çevremize karşı sorumluluklarımızı

bazen de sağlığımız için dikkat etmemiz gerekenleri gözler önüne sermekte, bu yönüyle
özellikle çocukları eğlendirirken eğitme amacını taşımaktadır. Ona göre, Karagöz'ün küçük
yaşlardan itibaren ilgiyle izlenmesinin sağlanması uzun vadede bu sanatın yaşatılmasında

büyük katkı sağlayacaktır.Gerçekten de Karagöz sanatının okul yıllarının başından itiba
ren çocuklara tanıtılması, sevdirilmesi, bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasında son
derece büyük öneme sahiptir. Bu bakımdan Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okullarda "Halk Ti
yatrosu" dersinin konulmasıve bu alana giren kültürel değerlerimizingörselolarak da öğ

rencilere aktarılabilmesi için, mevcut sanatçıların yardımlarıyla, gerekli çalışmaları bir an
evvel başlatması gerekmektedir.

Hayali Cinas, bu konuyla ilgili birtakım projelerini uygulamaya koyma aşamasındadır... ~

Oneelikle kişisel girişimleriyleTarsus Ziraat Odası'nın desteğini almış ve bu çerçevede ilk
aşamada, Tarsus ilçesindeki 12 köyün ilköğretim okulunda, çocuklara Karagöz oynatmak
için çalışmalara başlamıştır. Ayrıca çocukların yanı sıra gençlerin ve yetişkinlerin de ilgisi
ni çekebilmek amacıyla Mersin ilindeki belediyelerle görüşerek çeşitli şenlik, kutlama tö
renlerinde ya da tanıtım amaçlı organizasyonlarda, fuar alanlarında sanatını sergileyebil
rnek için ilgili kurum ya da kuruluşlarla görüşmeler halindedir. Çalışmalarını üniversite
öğrencilerine yönelik olarak da sürdürmek isteyen Hayali Cinas, 2006 yılının mayıs ayı

içinde Mersin Üniversitesi'nin düzenlediği bahar şenlikleri kapsamındaEdebiyat Toplulu
ğu öğrencilerinin davetlisi olarak bir gösteri de sunmuştur.

Hayali Cinas, Karagöz sanatının yaşatılması ve geniş bir kitlenin ilgisine sunulabilmesi
amacıyla teknolojik gelişmelerden de faydalanılması gerektiğini düşünmüş, bunun sonucu
olarak internet ortamında kendine ait "Karagöz" sayfası (www.haYjllicinas,cQm) da hazır

lamıştır. Buradan hareketle Karagöz'ün. televizyon kanallarının eğlence amaçlı düzen
ledikleri çeşitli programlarında ya da bir zamanlar olduğu gibi radyoda yer alması, bu
sanatın tanıtilması ve yeniden canlandırılması konusunda önemli katkı sağlayacağını

belirtmek gerekmektedir.

Sonuç:

16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ramazan aylarının, sünnet törenlerinin, şenliklerin en
önemli eğlencelerindenbiri olan Karagöz, güldürürken düşündüren,komik olaylarla hiciv
ve mizahı bir araya getiren, diğer yönüyle geçmişten günümüze halkımızın kültürel
yapısını bizlere yansıtan sanat türlerimizden biridir. Ancak yüzyıllar boyu halkın sesi,
kulağı ve ifadesi olan Karagöz, sosyal hayatımızdaki değişikliklere paralelolarak modern
leşme süreci içerisinde Batı'ya özenen toplumumuzun kendi kültürel değerlerindenuzak
laşması, bunun yanı sıra teknolojik gelişmelere bağlı olarak eğlence anlayışımızın farklılaş

ması gibi temel nedenlerden dolayı günümüzde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kal
mıştır. Geleneksel kültürümüzün bir parçası olup halk tiyatrosunun önemli dalını oluş

turan Karagöz'ün, vakit kaybedilmeden koruma altına alınmasıve yeniden canlandırılması

gerekmektedir.
Karagöz'ü koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarıkapsamındaön

celikle bu sanatın, bugünün yaşam koşullarına,beğeni ve ilgisine göre yeniden güncelleş-
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tirilmesiyle mümkün olabileceğigöz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda günümüz Karagöz
ustalanndan Hayali Cinas, önemli bir örnek oluşturmaktadır. Hayali Cinas, geleneksel
Karagöz oyunlarını, bugünün seyircisinin anlayabileceği şekilde sadeleştirerek perdeye
yansıtmaklabirlikte konusu, tipleri ve müziğiyle tamamen günümüz yaşam tarzınauygun
yeni oyunlar da yazmaktadır. Ayrıca geçmiş dönemlerden farklı yeni icra ortamları oluş

turmakta ve bu sanatın daha geniş bir kitleye ulaştınlmasını sağlamak için teknolojik geliş

melerden de yararlanmaktadır.

Karagöz'ün çağımızın koşullarına göre uygun hale getirilmesi sırasında, bu sanatın

kendine özgü özelliklerinin kaybedilmemesi gerektiğini de belirtmek gerekmektedir. Bunu
gerçekleştirecek olanlar çağımızın hayalileri olmakla birlikte, bu sanatın yaşahıması

konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara da büyük görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.
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