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Öz: Sinema, televizyon gibi kitle iletişim araçları öncesinde sosyal yaşamının önemli bir parçası olan 

Türk gölge oyunu, “Karagöz” olarak anılmakta ve Geleneksel Türk Tiyatrosunda önemli bir yer 

teşkil etmektedir. Karagöz’ün Türk toplumunda ilk olarak nerede, ne zaman ortaya çıktığı konusu 

yerli ve yabancı birçok araştırmacı tarafından uzun yıllar incelenmiş, bu konuda birbirini destekler 

veya birbirinden farklı birçok görüş ortaya konmuştur.  

Görsel semboller, oluşturulduğu medeniyetler ile ilgili bilgi veren, tanınmayı, tarihlemeyi ve 

bilinirliliği sağlayan iletişimsel araçlardır. Bu anlamda bakıldığında; Türk toplumunun ürettiği 

sembol, eser ve imgeler Türk gölge tiyatrosunun kaynağına yönelik fikirler verebilecek potansiyele 

sahiptir. Tarihsel süreç içerisinde farklı yöntem ve tekniklerle üretilen ve günümüzde birer sanat eseri 

olarak değerlendirilen kimi görsel semboller; imgesel özellikleriyle ve taşıdıkları izlerle Karagöz 

oyununa dair bilgiler verebilir.  

Bugünkü Türk varlığını meydana getiren tüm siyasi ve toplumsal yapıların kuruluş çevrelerindeki 

etkenlerde, göç yollarında edindikleri tecrübeler ve kültürel etkileşimleri sonucu ürettikleri sözel ve 

görsel sanatsal materyallerde “Karagöz’e dair izler görülebilir. Ya da biçimsel bir bağ kurulabilir. 

Karagöz oyunlarındaki figürlerin geçmişteki izleri görsel anlamda kimi resim, minyatür, fresk, 

heykel, halı-kilim vb. farklı alan ve örneklerde görülebilir. Disiplinlerarası yaklaşımla farklı 

alanlardaki bu materyal ve görsel semboller bir araya getirilerek değerlendirildiğinde Karagözün 

kökenine dair izlerin ipuçlarına rastlanılabilir.  

Bu izlerin gölge oyunu ve figürlerine ait birebir ilişkisi ile ilgili doğrudan bilgi, belge ya da kaynak 

bulunmasa da bu benzer özelliklerin çeşitli araştırmalarla ortaya konması önem teşkil eder.  

Araştırmada Karagöze dair bu tür görsel belgelemeler ve benzerlikler ele alınmış, yapılan 

karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlarla Karagözün kaynağına ve ülkemizde Karagöz oyunlarının 

hayat bulmasına yönelik tarihsel betimleme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: “Türk Gölge Tiyatrosu”, “Gölge Oyunu”, “Karagöz”, “Sembol”, “Sanat 

Tarihi”. 

Abstract: Karagöz, which is a Turkish shadowplay, was a significant part of the social life before 

communication tools like cinema and theater. However, origin of this shadowplay has been 

researched by various researchers, both Turkish and National,  and there is still a question about its 

time and place. 

Visual symbols are communicative tools that provide information about the civilizations in which they 

are created, and provide recognition, dating and awareness. In this sense, the symbols, works and 

images produced by the Turkish society have the potential to give ideas for the source of the Turkish 

shadow theater. Some visual symbols which are produced with different methods and techniques in 
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the historical process and which are evaluated as works of art today can give information about the 

Karagöz play with their imaginative features and traces they carry. 

In all the political and social structures that bring the present Turkish presence to the point of view, 

the traces of "Karagöz" can be seen in verbal and visual artistic materials which are produced by the 

experiences and cultural interactions that they experience on the migration routes, or a formal link 

can be established. 

The traces of the figures in the Karagöz games in the visual sense can be seen in some of the 

paintings, miniatures, frescoes, sculptures, carpets and kilims. When these materials and visual 

symbols in different fields are brought together by a multidisciplinary approach, the traces of 

Karagöz's origin can be found in different places. 

Even though there are no sources, informations or documents about the link between Karagöz and 

these traces, it is important that these and other similiar features has been brought up by various 

researches. 

In this research, such visual documents and similarities about Karagöz were discussed and a 

historical comprehension was made for the source of Karagöz and its origin in Turkey with 

evaluations and interpretations. 

Keywords: “Turkish Shadow Theater”, “Shadow Theater”, “Karagöz”, “Symbol”, “Art History”. 

 

Giriş 

Televizyon, Sinema gibi kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde, sosyalleşmenin 

önemli araçlarından birisi de Türk gölge oyunu olmuştur. Çoğu zaman eğlence temelli olarak 

ortaya çıkan gölge oyunu, insanları bir araya getiren, gerçek ve hayal çeşitli hikâye ve 

ilişkilerin anlatıldığı etrafta olup bitenlerin paylaşıldığı, bir tiyatro oyunu olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Türk Gölge Oyunları; “Gölge Hayaller” ya da “Gölgenin Hayalleri” anlamına gelen; 

“Çadır Hayal”, “Zıllı Hayal” ve Hayal-i Zıll” olarak adlandırılmıştır. Ancak günümüzde ana 

karakter olarak öne çıkan Karagöz’den ötürü çoğunlukla Karagöz Oyunları olarak bilinir.
1
  

Halk arasındaki yaygın adıyla “Karagöz”; deriden yapılan tasvirlere arkadan vuran ışıkla, 

figürlerin gölgesinin beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanır. Genellikle deve 

derisinden yapılmış bu insan, hayvan, fantastik yaratık ve eşya resimleri renklidir. Perdeye 

kendine özgü şekilleri ve sihirli renkleriyle yansır. Gölge oyununda figürleri oynatan kişiye 

hayali denir. Hayali bu şekilleri hareket ettirir, konuşturur, boğuşturur. İnsan ve hayvan 

şekilleri bağlantılı olduğundan perdede çok çevik ve kıvrak hareketler yapabilir.
2
 

Karagözle ilgili çalışmalar, derleme, arşivleme ve metin neşri ile araştırma-inceleme 

türünden kitap ve makale yayını biçiminde gerçekleştirilmiştir. Başta Nazif Efendi, Hayali 

Memduh ve Hayali Küçük Ali olmak üzere karagöz sanatçılarından derlenen oyunların bir 

kısmı arşivlerde muhafaza edilmiş, bir kısmı da yayımlanmıştır. Bazı kişi ve yayınevleri, 

müstakil olarak veya dizi halinde Karagöz kitapları neşretmişlerdir. Aziz Nesin ve İsmayıl 

Hakkı Baltacıoğlu gibi bazı yazarlar ise kendi yazdıkları oyunları yayımlamışlardır. 2009 

yılında Karagöz, UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 

Listesi”ne alınmıştır. Buna bağlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 

                                                           
1 Mustafa Mutlu, “Karagöz” Turkish Shadow Theatre, Published by th Ministry of Culture and Tourizm, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1983,s.1 
2 Elif Tarlakazan- Burak. E. Tarlakazan, Türk Halk Kültüründe Gölge Oyununun Yeri ve Gölge Oyunu Figürlerinin 

Grafiksel Yorumlaması, II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, 20-22 Ekim 2005, Uludağ Üni. Kültür Sanat Kurulu 

Yayınları No:8, Cilt II, Bursa 2005, s.715.  
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Genel Müdürlüğü bünyesinde Karagözün dünyaya tanıtılmasını amaçlayan etkinlikler ve 

yayınlar gerçekleştirilmiştir.
3
 

Yapılan çalışmalara rağmen günümüzde hak ettiği ilgiyi bulamayan “Karagöz Oyunu” 

bugün bizim dışımızdaki ülkelerde, başta Yunanistan olmak üzere daha çok kullanılmaktadır. 

Ülkemizde daha çok gönüllülük esasıyla hayatta kalmaya çalışan Karagöz oyunu, kişisel 

çabalar, özel kuruluşlarca açılan web sayfaları, dernekler ve düzenlenen festivallerle 

yaşanmaya ve yaşatılmaya çalışılmaktadır.  

1.Gölge Oyunu ve Karagöz’ün Köken ve Tarihine İlişkin Görüşler 

Türk Gölge oyununun tarihiyle ilgili çok çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Farklı 

kaynaklarda çeşitli görüşlere rastlamak olasıdır. Bu görüşlerin neler olduğunu dair genel bir 

tasniflemeyi, Karagöz’ün kökeniyle ilgili olarak araştırmacılar tarafından ortaya konulan 

görüşlerin genel ve düzenli bir listesini Andreas Tietze’de bulabilmek mümkündür.  

Tietze, The Turkish Shadow Theater and the Puppet Collection of The L. A. Mayer 

Memorial Foundation adlı eserinde şimdiye kadar bu konuyla ilgili araştırmacılar tarafından 

belirtilmiş olan görüşleri sekiz madde halinde sıralayarak köken ihtimallerinin çeşitliğini 

göstermiştir.
4 
 

Tietze’nin oyunun kökeni
5
 ile ilgili tespitleri, çalışmamızda güncel bilgi ve görsellerle 

genişleterek şu şekilde belirtilebilir:  

1) Bursa’nın hâlâ başkent olduğu Osmanlının ilk dönemlerinde Türkler tarafından 

geliştirilmiştir (Popüler efsane 17. yüzyıl yazarı Evliya Çelebi tarafından bildirilmektedir).
6
 

Hatta efsaneler arasında oyunun Şeyh Küşteri tarafından bulunduğu da vardır
7
. 

2) Richard Pischel’e göre Hindistan kökenlidir ve Yakındoğu’ya Çingeneler tarafından 

getirilmiştir.
8
 

3) Hermann Reich’e göre Türkler tarafından Bizanslılardan alınmıştır ve bu süreç Antik 

Yunan Mimos
9
’una kadar geriye gitmektedir.

10
 

4) Bir diğer görüşe göre oyun Çin kökenlidir ve Batıya Moğollar aracılığı ile Orta Asya 

Türkleri tarafından taşınmıştır.
11

 The Art Museum, Princeton University’ de bulunan 1085 

tarihli, yetişkinlerin eğlencesi konulu ipek üzerine mürekkeple yapılmış bir tomar resmindeki 

                                                           
3 Dilaver Düzgün, “ Türkiye’de Geleneksel Tiyatro Çalışmaları”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, sayı 52, Haziran 2014, s. 150-151. 
4 Uğur Tuncel, “Axel Olrik'in Halk Anlatılarının Epik Yasaları Bağlamında "Ağalık" Adlı Karagöz Oyunu 

Çözümlemesi” İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt:48, S.48, İstanbul 2013, s.204. 
5 Andreas Tietze, The Turkish Shadow Theater and the Puppet Collection of the L. A. Mayer Memorial Foundation, 

Gebr. Mann Verlag, Berlin 1977, s. 16. 
6 Evliya Çelebi Mehmed Zıllî İbn Derviş, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 1, Tab’ı: Ahmed Cevdet, Dersaâdet: 

İkdam Matbaası, 1314, s. 654- 655. 
7 Dilaver Düzgün. “ Türk Gölge Oyunu Karagözde İstanbul Hayatı”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

Dergisi(TAED), S.43, Erzurum, s.26. 
8 Richard Pischel, DieHeimat des Puppenspiels, Halle a. S., 1900, s. 20 ve takip eden sayfalardan alıntıyla Tietze, 

age., s. 16. 
9 Mimus (Yun. Mimos: öykünme) Antik çağda bir halk burleski; taklit ve doğaçlamaya dayalı, ezgi ve dans, 

akrobasi ve soytarılık içeren, kısa, açık saçık, kaba güldürü. Aziz Çalışlar, Tiyatro Kavramları Sözlüğü, Boyut 

Yayınları, İstanbul 1992, s. 119. 
10 Hermann Reich’in Der Mimus; einlitterar-entwickelungsgeschichtlicherVersuch C.1, Berlin, 1903’te yer alan 

görüşleri için bkz. Metin And, “Karagöz, Mimus ve Reich”, Türk Dili, C. 12, S. 144, 1963, s. 817- 825. 
11 George Jacob, Türklerde Karagöz, Çev: Orhan Şaik Gökyay, Bürhaneddin Basımevi, İstanbul 1938, s.3.; Fan Pen 

Chen, “Shadow Theaters of the World”, Asian Folklore Studies, Volume 62,2003,s.26. 
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ayrıntı bu savı destekler niteliktedir. Resmin alt düzleminde gösteri yapan sanatçıların birinin 

elinde küçük bagetlerle çaldığı bir def ve onun hemen kenarında belli ki sapından tutularak 

oynatılan, sakallı bir kukla dikkati çeker. Oynatıcıların yanındaki çocuklar da oyuna dahilmidir 

bilinmez. Ancak dikkatli bakıldığında kukla oynatıcının hemen yanındaki başında öne doğru 

kıvrımlı, dış bükey kavisli bir başlık ve kolları çok uzun bir giysi içerisindeki figürün adeta bir 

şaman gibi dans ettiği görülür. Hacivat Karagöz oyunu benzeri defle ritim tutularak bir kuklayı 

oynatma geleneğinin 11. yüzyılda Çin’de varlığı bu tasvirde açıkça görülür (Fot.1-2).
12

   

    

Fot.1: Yetişkinlerin eğlencesi, AMPU,1085           Fot.2: Ayrıntı  

5) Orta Asya Türkleri tarafından yaratılmıştır.
13

 Bu tür kuklarla yapılan bir tür oyunun 

varlığından ziyade çadırlarda insanları simgeleyen küçük bez veya keçe bebeklerin asıldığı 

bilinir.  

6) Bir başka görüşe göre; Hindistan kökenlidir ve Budizm’in yayılmasıyla birlikte oradan 

Orta Asya’ya yayıldı; Türkler onu koruyup benimsediler ve İslamiyet’in kabulünden sonra 

Anadolu’ya getirdiler.
14

 

7) 1. Selim’in Mısır’ı fethinden sonra, Mısır’dan Osmanlı başkentine getirilmiştir (Mısırlı 

tarihçi İbn İlyâs, Yavuz Sultan Selim’in gölge tiyatrosuna ilgisini ve onun kendisiyle birlikte 

İstanbul’a gelmesi için hayalîyi davet ettiğini kaydeder; Metin And’ da bu görüşü 

desteklemektedir).
15

 Benzer bir görüşe göre 1517 tarihinde Memluk Sultanlığının düşüşü ile 

birlikte Mısır’dan ithal edilmiştir.
16

 Mısır’ın Türk hakimiyeti sırasında da bu tür kukla 

                                                           
12 M. Richard Barnhart, A Long the Border of Heaven Sung and Yüan Paintings from the C.C. Wang Family 

Collection, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1983, Fig.14.  
13 Sabri Esat Siyavuşgil, İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul, Bürhaneddin Basımevi, İstanbul 1938, s. 4. 
14 Daha geniş bilgi için bkz. Nureddin Sevin, Türk Gölge Oyunu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1968, s. 1-20. 
15 Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu Kukla, Karagöz, Ortaoyunu, Bilgi Yayınevi, Ankara 1969, s.113. 
16 Marcus Milwright, “On the Date of Paul Kahle’s Egyptian Shadow Puppets”, Muqarnas: An Annual on the 

Vissual Culture of the Islamic World, 2011, 28, s.43. 
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oyunlarının varlığını gösteren bir tasvir dikkat çekici ayrıntılar içerir. R. Tully’nin Narrative of 

Ten Years Residence Tripoli in Africa, London 1816 isimli eserinin 314. sayfasında yer alan bu 

tasvirde Osmanlı giysileri içerisindeki bir erkeğin, arka kısmı üçgen bir sahne görünümündeki 

kaideli, muhtemelen ahşap bir kutuya elini sokarak, kutunun üzerindeki iki kuklayı oynattığı 

görülür(Fot.3). Arka planda soğanvari kubbeli bir cami dikkati çeker. Oyunu izleyenler 

arasında başı örtülü bir hanımın yanı sıra sarıklı, kaftanlı iki erkekte bulunur. Ancak oyunun 

Helenistik kıyafetler içerisindeki biri çocuk iki müzisyen eşliğinde gerçekleştiği de anlaşılır. 

Bu sanatçının oyunun Yunan kökenine dair bir göndermesimidir bilinmez. Ancak Osmanlı 

toprağı olan Mısır’da 19. yüzyılın başlarında benzer bir kukla oyunun varlığı açıkça görülür.   

8)Sanatın Müslüman mirasının bir parçası olduğu İspanya’dan göç eden Yahudiler 

tarafından getirilmiştir bu yüzden de nihayetinde kökeni Mısır’a dayanmaktadır. Bu görüş 

Metin And tarafından uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmiştir.
17

  

Karagözün tarihi ve kökenine dair bu farklı görüşlere çeşitli kaynaklarda ve bibliyoğrafik 

çalışmalarda bir arada ya da ayrı ayrı karşılaşmak mümkündür.  

 

Fot.3- Mısır’da kukla oyunu, engraved by Howell and Son yazılıdır.  

2-Sembol, Simge ve İşaretlerle Karagözün Kökenine Dair İmgesel Benzerlikler 

İnsanoğlunun hayat bulmasıyla birlikte bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan iletişim kavramı 

sesler, izler, işaretler, simgeler, semboller vb. birçok unsurla sağlanmıştır. Bu süreç mağara 

resimleriyle başlamış zaman içerisinde gelişerek geçmişten günümüze akademik araştırma 

konusu olabilen birçok materyale kaynaklık etmiştir. Sembol, simge ve işaretler görsel olarak 

taşıdıkları anlamlarla kültür tarihini anlamamıza önemli katkılar sağlamıştır. 

Semboller, geçmişte ya da günümüzde tüm bilim alanları ve özellikle de sanatın tüm 

dallarında kısacası hayatın tüm aşamalarında karşımıza çıkmaktadır. Ögelerin gerçek hayattan 

bir şeyleri temsil etmesi, sanatçının daha kolay aktarmak ya da izleyici tarafından 

kavranmasını kolaylaştırmak için yapılan canlandırma ya da yerine koyma eylemi, alegorik 

                                                           
17 And. age., s. 112. 
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anlatım olarak karşımıza çıktığında bu anlatımların imgesel dünyasının ise sembol ya da 

simgelerden örülü olduğunu görmek son derece açıktır.
18

 

Alanyazında sembolle ilgili çok sayıda ve çeşitte tanımla karşılaşılmaktadır, ancak en 

basit tanımıyla sembol; bir şeyi tanıtan, temsil eden biçim, alamet, soyut bir fikri ifade eden 

timsaldir.
19

 

Sembol, kendisinden başka bir realiteye dikkat çeken, bir şeyin yerine geçen veya onu 

tasvir eden bir nesne, bir fiil veya insanlar tarafından yapılmış herhangi bir işarettir.
20

 

Simgeler, düşünceleri kavramamızı, ifade etmemizi ve aktarmamızı sağlayan özel 

anlamlar taşıyan şeylerdir. İşaretler ise simgelerin bir alt kategorisidir. Simgeler gibi işaretler 

de anlam taşıyan şeylerdir, fakat dar, kesin ve açık anlamlı bir veri taşımaları bakımından 

simgelerden ayrılırlar. Simgelerin kullanılması insan davranışının bir karakteristiği olduğu için 

aslında insanlığın kendisi kadar eskidir. İnsanlığın başlangıcından beri simgeler insanların 

bilgisini, deneyimini ve inançlarını taşımıştır. En baştan beri insanlar işaretler aracılığıyla da 

iletişim kurmuşlardır. Sembol simge ve işaretler bu yüzden kültürlerin anlaşılması için önemli 

birer ipucudur.
21

 

Türk kültür tarihine bakıldığında Orta Asya'dan başlayan ve gidilen her bölgede var ettiği 

taş, alçı, halı, kumaş, ahşap, çini, seramik, kitap veya duvar resmi ve maden gibi malzeme, 

teknik ve bunlarla üretikleri eserler üzerine işlenmiş, sembolik anlamlar içeren çeşitli figürler 

ile karşılaşılır. Bunlar; insan figürleri, takvim hayvanları, kuş figürleri, tek ve çift başlı 

kartallar, ejder (dragon), aslan, sfenks, siren, şahin, tavus kuşu, boğa, melek, geyik, gergedan, 

kurt, eşek, köpek, tavşan, at, fil, griffon gibi ya doğada bulunan ya da fantastik tasvirlerdir. Bu 

tasvirlerden çift başlı kartal figürü, Türk sanatında yaygın olarak kullanılanlardan biridir. Dede 

Korkut kartal için; “Kayalarda yuva tutan ve Tanrıya yakın uçan kuş, Kartal kuşların 

sultanıdır” gibi ifadeler kullanır.
22

 

Karagöz oyununda da gerek figürlerin oluşumunda kullanılan malzemeler, figürlere ait 

şekil ve biçimler, renkler, gerekse oyunlarda kullanılan ses ve müzikler zengin bir sembolik 

mirasa sahiptir. Bu mirasın oluşumunda elbette ki tasvir sanatçısının yetenek ve hayal gücü ön 

plandadır. Ancak bu birikimin ve altyapının oluşmasında birçok tarihsel etken de söz 

konusudur. 

Karagöz figürlerinin biçimsel benzerlikleri ve tarihsel kökenlerine dair sözü edilen bu 

etkenler aşağıdaki bölümde başlıklar halinde ortaya konulmuştur.  

3-Anadolu Öncesine Ait Eserlerde Karagöz Oyunuyla İlgili İmgesel Benzerlikler 

Türk gölge oyununun Çin’den geldiği rivayetinden hareket edildiğinde, ilk yazılı 

bilgilerin Çin kaynaklarından aktarıldığı Büyük Hun devletine uzanmak gerekir. Hunlardan 

çok öncesinde de, Hindistan’da, Mezopotamya’da ve Anadolu’da Türk kültürünün izlerine 

rastlanmış ise de, Türklüğün eski çağlarına dair araştırmalar henüz tamamlanmış ve kesin bir 

                                                           
18 Meral Batur, “Türk Resminde Din Konulu Resimlerde Sembol”, Nwsa Fine Arts, 11 (3),2016, s.129-130 
19 Adnan Turani, Sanat Terimleri Sözlüğü, 2004:124 
20 Benjamin Franklin Kimpel, The Symbols of Religious Faith, B. Eerdmans Publishing, New York, 1954, s.132  
21 David Crowley- Paul Heyer, İletişim Tarihi: Teknoloji Kültür Toplum,  Çev: Berkay Ersöz, Ankara: Siyasal 

Kitabevi,2010, s.35-36. 
22 Adem Çelik, “Niğde Sungurbey Camii’nde Bulunmuş Olan Çift Başlı Kartal Figürlü Halı Üzerine Düşünceler”, 

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erzurum,  S.9, 2002, s.45.  



 
 
 
    

                                                                                                        Ökkeş Hakan ÇETİN - Burak E. TARLAKAZAN 

 
Journal of History Studies 

 
23 

 

Volume 10 
Issue 5 
August 
2018 

 
 
 

 
 

sonuca ulaştırılmış değildir. Fakat eski medeniyetlerden kalan dil örnekleri (ör. Sümerce), bu 

medeniyetleri yaratan kavimlerin Orta Asya kökenlerine dair sağlam deliller oluşturmaktadır.
23

 

Hunlar, İç Asya’nın tarihi olarak belgelenmiş, geniş kitlelere hükmetmiş ve kendi kültür 

ve sanatını yaratmış, ilk “göçebe” imparatorluğudur
24

. Mançurya’dan Kazakistan’a ve 

Baykal’dan Büyük Çin Seddi’ne uzanan bir bölge içinde siyasi kontrollerini kurmak için 

oluşturdukları siyasi kurumlar ile Göktürk ve Moğol imparatorlukları başta olmak üzere, 

“bozkır imparatorluklarının” kendi çok uluslu devletlerini inşa etmesi için bir temel 

oluşturmuşlardır. Bu nedenle Hun İmparatorluğu Osmanlı, Moğol ve Qing (1644-1912) 

imparatorlukları gibi erken modern Asya devletlerinin yönetim geleneğinin temel bir süreci 

sayılabilir.
25

 

Hun İmparatorluğu’nun kuruluş ve evrimine kültürel ve siyasi kurumsallaşma açılarından 

bakıldığında, bilgilerimiz yazılı ve arkeolojik olmak üzere birbirinden oldukça farklı iki 

kaynağa dayanmaktadır. Temel yazılı kaynaklar Çin’in en eski iki “standart” tarihi içindeki 

Hunlarla ilgili bölümlerden sağlanmaktadır: Sima Qian tarafından (Büyük Tarihçinin 

Arşivleri) Shiji ve Ban Gu tarafından Han shu (Han Sülalesi Tarihi). Diğer taraftan Kurganlar 

üzerinde yapılan arkeolojik çalışmalar, Çinli olmayan Orta Asya kültürlerine ait zengin bir 

malzeme sunmuştur. Özellikle mezar buluntularındaki pişmiş toprak heykelciklerde ilişki 

içerisinde oldukları Moğol, Türk ve İran tiplerinin de tasvir edildiği görülür. Deve sırtındaki 

bazı figürlerde Anadolu’da görülen konik veya öne doğru kıvrık külâh, tunik ve ucu kıvrık 

çizmelerin varlığı dikkat çekicidir. Bunlardan ilginç bir örnek kilden yapılmış bir yabancı 

dansçı heykelciğidir (Fot: 4). Shaoxi Eyalet Arkeoloji Enstitüsü’nde bulunan heykelcik, Kuzey 

Qi Sülalesine (MS 550–577) tarihlendirilir. Sakallı figürün özellikle başlığı biçim olarak 

Karagöz oyunlarında kullanılan başlıklara benzerlik gösterir. Üzerine giydiği bol kol yenli 

üstlüğü ve dilimli tepelikli kavuğuyla, Fot.2’deki kuklaların yanında dans eden figüre de çok 

benzediği görülür.  

 

Fot.4: Yabancı dansçı, Kil, Kuzey Qi Sülalesi, MS 550-577. 

                                                           
23 Salim Koca, “Eski Türklerde Devlet Geleneği Ve Teşkilatı”, Türkler İlkçağ, C.3, s.1047  
24 Nejat Diyarbekirli, “Eski Türklerde Kültür ve Sanat”, Türkler İlkçağ, C.2, s.827. 
25 Nikola Di Cosmo, “Hun İmparatorluğunun Kuruluşu ve Yükselişi”, Türkler İlkçağ, C.2, s.1083  
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Deve sırtında bir Orta Asyalı veya İranlı göçer tüccarı konu eden bir başka kil heykelcik, 

Tang Devrine (MS 618-907) aittir (Fot: 5). Özellikle gür sakalı, konik külâhı ile Çinli 

fizyonomisinden oldukça farklıdır.  

 

Fot.5: Deve sırtında yabancı tüccar, kil, Tang Devri, MS 618-907. 

Çin eksenli bir başka görsel iz de bugün Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin 

batısında yer alan tarihi bir şehir olan Kaşgar’daki Türk giyim tarihinin bir ürünü olan çarıkla 

benzerliğidir (Fot.6).  

 

 Fot.6: Çarık, Kaşgar, 1801–1869. 

Doğa koşulları dikkate alınarak ayağı dış etkenlerden korumak için bir ihtiyaç olarak 

ortaya çıkan ayakkabı ihtiyacı toplumun özellikleri, kültürel değerleri, yaşantıları ve 

üretimleriyle de biçimsel yapısına kavuşmaktadır. Bu anlamda Anadolu kültürünün önemli bir 

parçası olarak ta çarıklar ön plana çıkmaktadır. 

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkler, kültürlerini de beraberlerinde taşıyarak her 

türlü alışkanlık ve geleneklerini sürdürmüşlerdir. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan 

kesim, Anadolu’nun hemen her yerinde hayvan yetiştiriciliğine bağlı olarak dericilik ve 
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ayakkabıcılıkla uğraşmışlardır. Orta Asya’da yapılan kazılarda bulunan çizme ve çarıklar eski 

Türklerde deri işleme ve ayakkabı yapımının gelişmiş olduğunun göstermektedir.
26

 

Kaşgar çarığının topuksuz, burun kısmı yukarıya doğru kavisli biçiminin bugün 

Anadolu’nun birçok yöresinde benzer özelliklere sahip örnekleri bulunur (Fot.7-9). Bu 

biçimsel özellik Karagöz sanatçıları tarafından yaratılan figürlerde de aynen kullanılmıştır 

(Fot.10). Özellikle Sivas ve Kastamonu çarıklarındaki bağcık kayışı ve yukarıya doğru sivri 

kavisli burun modeli, Karagöz oyunun yöresel bir karakteri olan oduncu Baba Himmet’te 

kendini gösterir.
27

  

 

     

 Fot.7:Tokat çarığı           Fot.8: Sivas çarığı      Fot.9:Kastamonu çarığı 

 

Fot.10:  Karagöz Oyunu figürlerindeki çarık tasvirleri. 

Karagöz oyunları içerisinde yer alan “Cazular” oyunu, insan dışı varlıkların da tasvir 

edildiği bir oyundur. Özellikle “Nikabücazu” karakterinin (Fot.11) uzun büyük burnu ve 

yukarı doğru kıvrımlı saçı ile bir Hint kuklası olan Bima’ya benzerlik gösterdiği görülür 

(Fot.12). British Museum’da As 1859,1228.675 envanter numarasıyla kayıtlı bu gölge 

kuklası
28

, kültürler arası etkileşimin açık bir göstergesidir. 1700’lerin sonu 1800’lerin başına 

tarihlendirilen bu gölge tiyatrosu kuklası tıpkı Karagöz oyunundaki gibi kol ve bacaklarındaki 

bir düzenekle hareket ettirilebilir özelliktedir.   

                                                           
26 Songül Kuru- Candan Paksoy, . “Anadolu’da Ayakkabı Kültürü ve Cumhuriyet Dönemi Ayakkabı Kültürü”, 38. 

ICANAS Bildiriler II, Ankara, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu,2008, C. 2, s. 2. 
27Burak E. Tarlakazan, .”Karagöz Oyunlarında Yer Alan Kastamonulu Tasviri”, Uluslararası Taşköprü 

Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2017, Kastamonu,2017,s.2129. 
28 Kuklanın fotografı www.britishmusuem.org adresinden alınmıştır.  

http://www.britishmusuem.org/
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Fot.11: Nikabücazu         Fot.12: Bima 

Aynı zamanda “Kanlı Kavak” oyununda yer alan tasvirlerde de fantastik figürler 

kullanılmıştır. Pazırık kurganlardan çıkan bir başka keçe tekstil ürününde yer alan desende de 

bu gerçek dışı özellik görülmektedir. Eserde yer alan figür, insan başlı, hayvan gövdeli (kanatlı 

ve boynuzlu) bir yaratık biçiminde resmedilmiştir (Fot.13). Karagöz oyunu Kanlı Kavak ta ise 

cin tarafından çarpılan Karagöz insan başlı bir eşek, Hacivatsa insan başlı bir keçi olarak 

sahneye çıkmaktadır (Fot.14,15).
29

 Oyunda kullanılan bu tasvirler insan başlı, hayvan gövdeli 

fantastik varlıkların farklı bir çeşitlemesidir. Bu aslında erken Türk kültüründeki Şamanist 

inançtaki insanın hayvan bedenine girmesi ritüellerinin farklı birer yansıması gibidir. Batı ve 

yakındoğu kültüründe de siren ve sfenks gibi hayvan gövdeli insan başlı fantastik figürlerin 

varlığı bilinir. Şamanlar hayvan bedenine girerek bir nevi onun gücüne erişir ve düşman 

ruhlarla mücadele ederlerdi.
30

 Karagöz oyunlarında yer alan yaratık, cin, canavar, cazu vb. 

tasvirlerin de bu paralellikte yapıldığı söylenebilir. 

 

              

     Fot.13: Pazırık keçe              Fot.14: Hacivat başlı keçi       Fot.15: Karagöz başlı eşşek  

                                                           
29 Oyunda diğer aile fertlerinin de farklı hayvanlara dönüşmüş şekilde tasvirleri bulunmaktadır. Yine Karagöz ve 

Hacivat’ta, kelebek gövdeli, kaplumbağa gövdeli, horoz gövdeli olarak da sahneye gelmektedir. 
30 Yaşar Çoruhlu, “ İslamiyetten Önce Türk Sanatı’nda Hayvan Mücadele Sahneleri”, Sanat Tarihinde İkonografik 

Araştırmalar, Güner İnal’a Armağan, Ankara,1993,s. 121. 
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Karagöz oyunlarında yer alan bir başka karakter de cin karakterleridir. Bu figürler Çin 

mürekkep resimlerinden beri gördüğümüz, Muhammed Siyah Kalem’in fırçasından da 

yansıyan cin ve dev tasvirleriyle benzerlikler taşır. Özellikle Çinli Wu Daoizi’nin (710–780) 

mürekkep çizimindeki cin tasviri (Fot.16), hayvan pençelerine benzeyen sivri tırnakları ile 

Karagöz örneğindeki cinleri anımsatır (Fot.17,18).             

                

Fot.16: Cin (Wu Daoizi)               Fot.17: Cin Figürü                    Fot.18: Cin Figürü         

Bu fantastik figürlere form anlamında neredeyse birebir bir benzerlik ise birçok Karagöz 

koleksiyonunda (Metin And, Topkapı Sarayı, Yapı Kredi koleksiyonu vb.) yer alan bir 

göstermelik olan “Burak” tasviridir (Fot.19). Burağın genellikle uzun kanatlı, büyük kuyruklu 

ve değerli süs taşlarıyla bezeli üç dilimli tac takmış insan başlı, hayvan gövdeli bir yaratık 

olarak resimlenmesi, Pazırık kurganındaki bir keçede muhtemelen bir şamanı gösteren tasviri 

yaratan kültürel bir belleğin uzantılarına sahip olunduğunu gösterir (Fot.20).  

    

Fot.19: Göstermelik “Burak” Tasviri      Fot.20: Pazırıkta bulunan keçe ve renkli 

imitasyonu. 
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4-Minyatürlerden Perdeye: Gölge Oyunu Karakterlerine Benzer Tasvirler 

Osmanlı minyatürleri siyasi tarihten kültür tarihine çok geniş bir konu yelpazesine 

sahiptir. Özellikle belgeleyici yönüyle ön plana çıkan minyatürlü yazmalar ve albüm resimleri 

arasında Türk Gölge Tiyatrosundaki kimi figürleri anımsatan tasvirlerin yanı sıra o dönem 

saray ve halk eğlencelerinin önemli kimliklerini gösteren minyatürler de bulunur. Bilhassa 

sünnet düğünü şenliklerinin konu edildiği surnâmelerde hem şenliğin düzenini sağlayan hem 

de ellerindeki su dolu tulumlarla şenliği izleyen halkı güldüren sakalar; soytarıların da giydiği, 

kenarları çoğu zaman zilli, kanatlı uzun külâhlar takarlar. Bunların bazen tıpkı Hacivat karagöz 

oyunlarındaki gibi karşılıklı gelerek eğlenceli danslar yaptıkları birçok minyatürde açıkça 

görülür. Bu tür bir görsel TSM H.1347 envanter numarası ile kayıtlı 3. Murat Surnamesi’nde 

Sadat’ın meydana gelişinin konu edildiği çift sayfa minyatürde karşımıza çıkar (Fot.21a-b). 

Peygamberimizin soyundan gelenlerin geçişine eşlik eden figürler arasında ellerindeki 

tulumlarla birbirine dönmüş iki saka figürü, Hacivat Karagözün karşılıklı duruşlarını anımsatır.  

          

Fot.21a-b:Surname-i Hümayûn, TSM H.1347, 14b-15a (Atasoy, 1995). 

Aynı eserde keçecilerin geçişini konu alan minyatürde bu kez fizyonomisi ile özellikle 

biri Karagözü anımsatan yine karşılıklı iki figür görülür (Fot.22). TSM H.1347, 167a’daki 

beyaz keçe başlık ve giysili iki figürden de görüldüğü üzere Surname’de bunlar “Garip tavırlı, 

korkunç şekilli” olarak tanımlanır.  

 

Fot.22: Surname-i Hümayun, TSM H.1347,167a’dan ayrıntı (Atasoy, 1995). 

Aslında Hacivat ve Karagöz’ün taktığı başlıkların benzerlerini özellikle bu tür 

şenliklerdeki soytarı ve curcunabazların taktığı anlaşılıyor. Surname-i Hümayun 
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minyatürlerinde bir ayrıntı vardır ki Karagöz ve Hacivat’ın sakallarının altına doğru 

getirdikleri elleriyle öne doğru eğilerek konuştuğu ritüellerle büyük benzerlik gösterir. Bu 

bağlamda TSM H.1347, 330 b-331 a numaralı çift sayfa tasvirde kemhacıların geçişi sırasında 

onlarla halk arasında düzeni sağlayan bir sakanın eliyle yaptığı bir tür dans dikkati çeker 

(Fot.23).  

 

Fot.23: Kemhacıların geçişi, Surname-i Hümayun, TSM H.1347, y.330 b-331 a’dan 

ayrıntı (Atasoy, 1995). 

TSM B.408 envanter numaralı 1. Ahmet Albümü 17. yüzyılın başlarına ait olup, Osmanlı 

kitap sanatının önemli kollarından biri olan albüm resimciliğine önemli bir örnektir (Fot.24). 

Tek figür resimlerin yanı sıra Osmanlı toplumsal yapısı ile ilgili tasvirlerde içerir. 

Curcunabazların şamdanlar eşliğinde gerçekleştirdiği bir gece eğlencesinde bu tür gösterilerin 

olmazsa olmazı müzisyenler ve maske giyerek büyük bir görsel şamata yaratan oyuncular ile 

onları büyük bir ilgi ile izleyen insanlar tasvir edilmiştir.  Sivri külahlı, başa oturan kısımları 

taç biçimi dilimli başlıkları, tunik üstlükleri ve kısa çakşırları ile bazen kalabalık bir grup 

halinde bazense karşılıklı atışan iki figür halinde resmedilmiş olan curcunabazlar, sakallı 

tipleri ile de Hacivat ve Karagöz imgesini hatırlatır.  Zilli def çalan müzisyenler eşliğinde bir 

tür dans ediyor olmalıdırlar. Etrafta yanan mumlarda sanki perde arkası ışığın meydan 

uygulaması gibidir. Kimi seyirci parmaklarını ağızlarına götürecek kadar şaşkınlıkla kimi 

zamanda gösteriyi birbirleriyle tartışıyor bir pozda tasvir edilmiş, böylece meydan 

gösterisindeki devinim, iki boyutlu bir görselde başarıyla yansıtılmıştır. 
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Fot.24: Maskeli Curcunabazlar, 1. Ahmet Albümü, TSM B.408. 

17. yüzyıl başlarına tarihlenen 1. Ahmet Albümündeki en güzel sayfalardan birinde bir kır 

meclisi ile onun yan ve altına yerleştirilmiş tek figür tasvirler bulunur. TSM B.408, y.16a 

numaralı albüm sayfasının en alt sol köşesindeki sakallı iki figür karşılıklı durur vaziyette 

ellerindeki çifter zilli maşalarla bir ritim eşliğinde atışır vaziyettedir (Fot.25). Başlarında sivri 

külâhlarının kenar kısımları zilli, komik başlıkları ile tuniklerinin etek kenarlarının birer 

ucundan tutar vaziyette adeta dans etmektedirler. Kırmızı üst giysili figürün dizlerinde de zilli 

bir bant bulunduğu görülür. Yeşil üstlüklü figürün etek altında kenarları zilli bir daire fark 

edilir. Hareket ettikçe ses çıkaran bu zillerle belli ki izleyicilerin dikkati çekiliyordu.  Aslında 

tüm bu örnekler arasında belki de karşılıklı dansları ile Hacivat Karagöze en çok benzeyen bu 

tasvirdir (Fot.26).  

 

Fot.25: Albüm yaprağı, (sol alt köşede sivri külahlı iki oyuncu) 1. Ahmet Albümü, TSM.  

B 408, y.16a (Değirmenci, 2015). 
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Fot.26:Albüm yaprağından ayrıntı, 1. Ahmet Albümü, TSM. B 408,y.16a. 

17. yüzyılın ilk yarısına ait Taeschner Albümü Osmanlı toplumsal yapısını da konu eden 

görselleri ile tanınır.
31

 Albümdeki siyah beyaz bir minyatürde yine bir gece eğlencesi konu 

edilmiştir. Tasvirde ellerindeki meşalelerle sokağı aydınlatan figürlerle birlikte müzik 

eşliğinde yürüyen çift yüzlü dev bir kukla ve onlara eşlik eden kalabalık bir halk topluluğu 

görünmektedir (Fot.27).  Çift başlı, dört elli, tek gövdeli dev kukla, iki elinde balon benzeri bir 

topuz diğer ellerinde ise kıvrımlı bir sopa tutmaktadır. Sakallı maskeleri ve komik şapkaları 

yine gölge oyunu örneklerini anımsatır. Minyatüre göre benzer yüz ifadeleri olan çift yüzlü 

kuklalar, iki farklı karakterin yansıtılmak istenmesi midir bilinmez. Burada dev kuklanın her 

iki ellerinde farklı nesneler tutması belki bu savı destekler ancak muhtemelen kalabalığın hem 

arkasında hem de önünde yürüyenlerin eğlendirilmesi için bu tür bir tasarım yapılmış 

olmalıdır.  

                                                           
31 Franz Taeschner, Alt-Stambuler Hof- und Volksleben: ein Türkisches Miniaturenalbum aus dem 17. Jahrhundert, 

Hannover: Orient-Buchhandlung H. Lafaire 1925. 
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Fot.27: Gece eğlencesi, Taeschner Albümü, 17. yüzyılın ilk yarısı. 

Sünnet düğünü şenliklerinin konu edildiği resimli surnameler Türk eğlence kültürü ile 

ilgili çok sayıda görsel bilgi içerir. Bu tasvirlerde çengiler, müzisyenler, cambazlar, hayvan 

terbiyecileri, sihirbazlar, hokkabazlar, güreşçiler ve dev kuklaların halkı eğlendirdiği görülür. 

Özellikle karşılıklı gösterilen sakallı ve sivri külahlı kuklalar dikkat çekicidir. Bunların yanı 

sıra kalabalık arasında görülen komik başlıklı figürler de fark edilir. Müzik, özellikle de zilli 

def gölge oyunundaki gibi mutlak bulunur.     

Haliç’teki gece gösterinde dev salıncağın iki kenarında Hacivat ve Karagöz’ün 

başlıklarını anımsatan iki dev kukla dikkati çeker (Fot.28). Bu iki kukla herhangi bir 

gösteriden ziyade salıncağın bulunduğu mekânı sınırlayan, burada bir eğlencenin varlığına 

işaret eden ve salıncaktaki figürlerle göz temasında bulunan iki oyun karakteri 

görünümündedir.  

Bu renkli şenliknamede gösterinin olduğu hemen her sahnede ellerindeki su dolu tulumlar 

ile düzeni sağlayan adeta oyuncularla halk arasında görünmez bir sınır oluşturan tulumbacılar 

dikkati çekmektedir (Fot.29). Bunlar ilk bakışta çoğu palmet formundaki, sivri ve hançer 

yaprak biçimi tepelikli külâhları ile fark edilirler. Bunların halkı incitmeden tıpkı oyuncuların 

benzeri giyimleri ile gösterilerdeki düzeni eğlendirerek sağladıkları anlaşılır.   
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Fot.28: Haliç’te gece eğlencesi konulu minyatürden ayrıntı, Levni, Surname-i Vehbi, 

TSM A.3593, y.89b-90a (Atıl, 1999). 

 

          Fot.29:Tulumbacılar ve yeniçeriler konulu minyatürden ayrıntı, Levni,  

          Surname-i Vehbi, TSM A.3593, y.157b-158a, (Atıl, 1999). 

Karagöz oyununun fantastik figürlerinden birisi de Burak’tır (Fot.19). Tasvirin biçimsel 

özellikleri; uzun kanatları, tavus kuşunu andıran büyük kuyruğu, üç dilimli tacı, süslü 

gerdanlığı ve insan başlı, hayvan gövdeli olarak resimlenmesi özellikle Miraç konulu 

minyatürlerdeki Burak tasvirlerini anımsatır. Dublin Chester Beatyy Library’de bulunan T 

414, y.121a envanter numaralı Zübdetü’l Tevarih yazmasındaki bir Miraç sahnesinde 

meleklerin nurları üzerine döktüğü, Hz. Muhammed’i taşıyan Burak tasviri(Fot.30) 

göstermelik Burakla büyük bir benzerlik gösterir. Belli ki gölge oyunu karakterlerini 

hazırlayan sanatçılar minyatürlerdeki bu tasvirlerin bilincindedir. Ufak tefek eklemeler ve çok 
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daha detaylı ve renkli süslemelerle bu tasvirleri oluşturmaktadırlar. Aslında bu insan başlı, 

hayvan vücutlu varlıklar Türk kültüründe çok önceden sanatsal üretimlerde kullanılır. Daha 

önceden de ifade edildiği gibi Pazırık’taki muhtemelen bir Şamanı konu alan tasvirde böyle bir 

kültürün ürünüdür (Fot.31).   

                

Fot.19: Göstermelik Burak  Fot.30:Burak, Miraç, Zübdetü’l Tevarih, DCBL, 

T.414,y.121a ayrıntı.   

Pazırık keçesindeki tasvirde insan başlı yaratık, bu kez boynuzlu ancak yine kanatlı ve 

toynaklı bir hayvan gövdesine sahiptir.   

 

Fot.31: Boynuzlu, insan başlı, kanatlı, hayvan gövdeli yaratık tasviri, keçe, Pazırık 5. 

Kurganı, MÖ. 252–238.  

Karagöz oyunu karakterleriyle yalnızca minyatürlü elyazmalarındaki figürler benzerlik 

göstermez. Bu karakterler oluşturulurken belki de kıyafet albümlerindeki bazı tasvirlerde örnek 

alınmış olabilir. Karagöz oyunu karakterlerinden Çerkez ve Çelebi figürleri bu benzerlikleri 

örnekler niteliktedir. Çerkez tasvirinde çoğunlukla başta kalpak üzerinde fişekliklerin 

bulunduğu bir üstlük göze çarpar (Fot.32). Altında şalvar ayaklarında ucu yukarı doğru kavisli, 

topuksuz bir pabuç bulunur. Figür sakallıdır. New York Public Library’de bulunan Oriental 

Albüm, People and Scenery of Turkey isimli 1862 tarihinde basılmış bir albümde yirmi adet 

yağlıboya tasvirden 82964 envanter numaralı olanı Çerkez bir savaşçıyı konu eder (Fot.33). 

Özellikle üst giysisinin göğüs kısmındaki fişeklik, başındaki kalpak ile Karagöz oyunundaki 

karaktere çok büyük bir benzerlik gösterdiği anlaşılır.  
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     Fot.32: Çerkez Figürü         Fot.33: Çerkez, NPL 82964 

 Karagöz oyunu karakterlerinden Çelebi (Fot.34) başındaki kâtibi
32

 ve üzerindeki ön 

orta kenarları kürklü bir üstlükle kıyafet tasvirlerindeki Çelebi figürleriyle benzerlikler 

gösterir. Ankara Etnografya Müzesi’nde 9005 numaralı albümdeki 19. Yüzyıl örneği giyim-

kuşam özellikleri ile oldukça benzerdir (Fot.35).  

                    

Fot.34: Çelebi Figürü      Fot.35: Çelebi, AEM 9005,y.7 

Değerlendirme ve Sonuç  

Karagöz oyunlarında hayat bulan tasvirler özgün, renkli ve malzemeye dayalı olarak 

resimlenmiştir. Özellikle Karagöz ve Hacivat tasvirileri, giyim kuşam aksesuar ve betimleme 

özellikleri bakımından önemli ölçüde farklılıklar taşımaktadır. Bu durumun tasvir sanatçısının 

yaratıcılığından ya da hayal gücünden kaynaklandığı söylenebilir ancak en erken tasvirlerdeki 

bu uygulamanın önceki yaşanmışlıklardan da etkilenmesi sonucunda bu biçimsel özellikleri 

kazandığını söylemek çok ta aykırı bir düşünce olmayacaktır.  

                                                           
32 H. Necdet İşli, Ottoman Headgears, İstanbul 2009, s.200’de Osmanlı Serpuşlarını çizimleri ile listelemiş, kâtibiyi 

yazı işleri ile uğraşanların beyaz tülbentten sardıkları bir tür sarık olarak tanımlamıştır.   
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Karagözde oyunların konuları kadar, oyunlarda yer alan figürlerin görsel zenginlikleri de 

önemlidir. Karagöz sanatçısının elinde biçimlenen karakterler, oyunu daha da ilgi çekici hale 

getirmektedir. Figürlerin biçim, renk, giyim-kuşamları ve hareketleri, içinden çıktıkları 

toplumun yerel özelliklerini barındıran bazı kimlikleri yansıtması, kimi hayali figürlerdeki 

yaratıcılık, hayal gücü, geçmişle kurulan köprü ve geleceğe öykünme, Karagöz sanatçısının 

yeteneğiyle paralellik arz eder. 

Figürlerin ortaya çıkarılmasında “hayali” diye adlandırılan Karagöz oyuncusunun düş 

dünyası ve yaratıcılığının yanı sıra büyük bir birikim sonucu oluşan kültürel belleğe ait 

unsurların kullanılmasında da hassasiyet gösterdiği anlaşılır. Özellikle yerel kimliklerin 

tasvirlerinde (Laz, Kastamonulu, Kayserili vb.) bu özellik daha net görülür
33

.  

Usta-çırak ilişkisiyle devam eden Karagözcülük serüveninde yaratılan figürler, hep bir 

sonraki kuşağa aktarılmaktadır. Ancak farklı birçok görüşü barındıran oyunun kökeni gibi 

figürlere ait tasvirlerin çıkış noktası ya da esin kaynağı /kaynakları merak uyandıran bir diğer 

konudur.  

Oyunun kökeni ve ortaya çıkış zamanı ile ilgili çok net bir bilgi bulunmaz. Çalışmanın 

başında da belirtildiği gibi kökeni ile ilgili çok sayıda görüş bulunmaktadır. Günümüze ulaşmış 

Çin ve Hint kökenli gölge karakterler en azından bu kültürlerde benzer bir kukla ve gölge 

oyunun varlığına işaret eder. Bizim düşüncemize göre de ucuna sopa takılan bir kukla oyunun 

kökeni Orta Asya, Çin ve Hint ekseninde olmalıdır. Sopayla oynatılan kuklaların varlığını 

gösteren görsel metaryeller olmasına rağmen arkeolojik buluntulara henüz rastlanmadığı da bir 

gerçektir
34

. Han devri İmparatoru Wu(saltanatı MÖ 140-86) döneminde, MÖ 2. yüzyılda perde 

ve meşalenin kullanılarak, figürlerin gölgesinin yansıtıldığı ve bununda Çin gölge tiyatrosunun 

kökeni olduğu ileri sürülür
35

. Ban Gu’nun Han Hanedanlığı Tarihini içeren eserinde 

“İmparator Wu’nun en gözde cariyesi Li’nin ölümü üzerine çok üzüldüğü ve onu unutamadığı 

anlatılır. Bunun üzerine Shao-Weng isimli ruhları geri çağırma gücüne sahip bir büyücü bir 

gece meşaleler, perdeler ve ruha sunulmak üzere şarap ve yiyeceklerin bulunduğu bir gösteri 

hazırlar. İmparator perdenin arkasından bazen oturan bazen kalkıp yürüyen güzel bir kadının 

yansısını görür. Ona yaklaşamaz, daha çok üzüntü duyar. Bunun üzerine bir şiir söyler. O mu 

değil mi? Uzaktan bakmaya dayanamıyorum. Ürkek, yumuşak ve yavaş adımları ile o ne 

zaman geri gelecek”
36

. Bu hikâyeye dayanarak en azından Çin gölge tiyatrosunun kökeni 

hakkında yorum yapılabilir. Bu bağlamda ateş etrafında gerçekleşen danslarla ruhlarla 

iletişime geçebilen Şamanların da benzer ritüeller gerçekleştirmiş olabileceği düşüncesi de 

yanlış olmaz. Oyun,  Asya’dan bir şekilde Anadolu’ya ulaşıp, burada yerel ve kültürel beleğe 

ait karakterlerle perdenin arkasından yansıyan buğünkü çok renkli ve zengin kuruluşuna 

ulaşmış olmalıdır. Zaten bu örneklerde de tıpkı günümüz Karagöz oyunundaki vücut 

parçalarının hareketli birleşimi görülür. Makalenin amacına uygun olarak en azından biçim, 

duruş, simge ve sembol benzerliklerle köken varsayımlarına yönelik arayışlar gösterir ki 

özellikle bazı gerçeküstü yaratıklarda Orta Asya kökenli birikim ve toplumsal bellek uzantıları 

muhakkaktır. Sadece Orta Asya toplumlarında görülmeyen (Yunan mitolojisindeki satir, siren 

ve Mısır sfenksi gibi) insan ve hayvan karışımı yaratıklar çevre kültürlerle de ilişkilendirilerek 

bu kültür devamlılığa örnek teşkil eder.  

Oyun Anadolu kökenli midir? Ya da Anadolu’ya nasıl ulaşmıştır? Soruları da çözülmesi 

gereken bir sorunsal olsa da, beraberinde cevaplanması gereken, bu oyunun Anadolu’daki 

                                                           
33 Oyunlarda yer alan yerel kimlik tasvirleri için, bkz. Burak Tarlakazan, age., 2017.  
34 Fan Pen Chen, “Shadow Theaters of the World”, Asian Folklore Studies, Volume 62,2003, s.26. 
35 Fan Pen Chen, age,, s.28. 
36 Fan Pen Chen, age.,s.28. 
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sürecidir. Özellikle Karagöz’ün günümüz oyunlarındaki çift boynuzlu, sivri tepelikli serpuşu 

ve ayağındaki ucu yukarı doğru kalkık ve kavisli burunlu çarığı ile en benzer giyim tarzı 

Konya Ereğli İvriz Kabartmalarındaki elinde üzüm salkımı ve tahıl demeti tutan yerel bir 

yönetici tasvirinde karşımıza çıkmaktadır
37

. En azından giyim-kuşam bazında bu kadar eski ve 

yerel bir benzerlik şaşırtıcıdır.  

Türk Gölge Oyunu ile ilgili alan yazınında en çok kabul gören görüş, oyunun Osmanlı 

döneminde ortaya çıktığıdır. Bu dönemde Karagöz oyununun varlığı ile ilgili en net sözlü bilgi 

Evliya Çelebi’nin Uncu esnafını betimlerken söylediği “Dükkân 400, neferat 600, ekseriya 

dükkânları Unkapanı’nın iç yüzünde olup, uncu kefereleri bir çeşit manlifke
38

 şapka giyerler ki 

sanki Karagöz gölge oyunu şapkasıdır” ifadesinde bulunur.
39

  

Ancak 17. Yüzyıldaki bu bilginin öncesi görsel benzerliklere 3. Murat dönemi eseri 

Surname-i Hümayun tasvirlerinde karşılaşılır. Özellikle bu tasvirlerde konik külâhlı bazı 

figürlerin ikili gruplar halinde karşılıklı bir gösteri yaptıkları söylenebilir. 17. Yüzyılın ilk 

çeyreğinde yapılmış, 1. Ahmet Albümündeki (TSM B.408) y.16a’daki ayrıntı ise bu örneklerin 

belki de en güzelidir. Ellerinde zilli maşalar tutan iki curcunabazın ellerini yana açarak 

yaptıkları dansları, bu oyuna göndermelerde bulunur. 

Osmanlı minyatür sanatı oluşturulduğu dönemin görsel betimlemelerini yansıtan ve 

günümüze ulaşan önemli resimsel belgelerdir. Minyatürlerde yer alan mekân, konu ve figürler 

gerçek yaşamla ilintilidir. Toplumsal yaşantı minyatürlerle olduğu gibi ve plastik anlamda 

sanatçının tarzı ile yansıtılır.  

Bu açıdan bakıldığında Osmanlı Resim Sanatının ayırt edici özelliği resimlerin 

birçoğunun belgeleyici bir görsel aktarıma sahip olmasıdır. İyi etüt edildiğinde bu tasvirlerde 

yer alan çoğu nesnenin günümüze ulaşan maddi kültür değerleriyle çok büyük benzerlikler 

taşıdığı görülmektedir. Bu özellik yerli sanatçılar tarafından yapılmış Osmanlı tasvirlerinin 

çoğunlukla gözleme dayalı bir gerçeklikle resmedildiğini de göstermektedir.
40

  

Gözlem ve gerçeklikle ilgili bu özellik yine Karagöz figürlerine hayat verilirken 

önemsenmiş, toplumsal karakterlere ait biçimsel anlayış, “Çerkez”, “Çelebi” , “Çengi” vb. gibi 

Karagöz kişilerine esin kaynağı olmuştur. 

Doğa dışılık birçok bölgede olduğu gibi Anadolu coğrafyasında da ele alınan bir konu 

olmuştur. İnsanın hayal dünyasının bir yansıması olarak ortaya çıkan bu durum, dinsel 

ayinlerde, bir takım seremonilerde, sözlü ve yazılı anlatımlarda olduğu gibi aynı şekilde 

Karagözde de hayat bulur. Örneğin “cadı” kavramı görsel olarak “cazular” (cadılar) adlı 

Karagöz oyununda ele alınmış olup, Hint kökenli kukla “Bima”ya olan benzerliği ile dikkat 

çekicidir. 

                                                           
37 Bu tasvir için bkz. S. Gökhan Tiryaki, “Yeni Hitit Sanatı Üzerine İkonografik Araştırmalar(1): Üzüm Salkımı 

ve/veya Başak Filizi Taşıyanlar, CEDRUS, The Journal of MCRI, 2013, I, s.40, Fig.16.  

 
38 Evliya Çelebi Tac-ı İskenderi  "Gorona","taç" ve "manlifke" gibi isimleri vardır. Rum’un buğday kilesi kadar, 

müdevver, sivri, Edhemî külahı gibi bir şeydir. Deriden ve jelâtinden olmalıdır. Tamamen murassa ve üstü 

cevahirdendir. Ancak muşambalı ve mukavvalı kuka keçe külah gibi tak tak ses çıkartır, serttir diye tanımlar. Tacın 

içeriği ile ilgili daha geniş anlatım için bkz. İsmail Avcı, “Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde İskender-i 

Zülkarneyn”, TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halk Bilim Araştırmaları Dergisi, 2003, S.2,s.417.  
39 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, C. 1, Tab’ı: Ahmed Cevdet, Dersaâdet: İkdam Matbaası, İstanbul 

1314, s. 495  
40 Ökkeş Hakan Çetin.“17. Yüzyıla Ait Bazı Osmanlı Tasvirlerinin günümüze Ulaşmış Taşınabilir Kültür Varlıkları 

İle Bağlantıları”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 15, S. 48, Yaz 2011, Erzurum 2011, s.421. 
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Erken Türk kültüründeki Şamanist inançtaki insanın hayvan bedenine girmesi ritüellerinin 

bir yansıması Karagözde “kanlı kavak” oyunundaki figürlerde görülebilir. Burada cin 

tarafından çarpılan Karagöz Hacivat ve aile bireyleri insan başlı hayvan görünümlü olarak 

tasvir edilmişlerdir. Aynı şekilde biçimsel benzerlik açısından “Burak” tasviri de önemlidir. 

Oyunlarda göstermelik olarak sahneye gelen Burak tasvirinin biçimsel özellikleri; uzun 

kanatları, tavus kuşunu andıran büyük kuyruğu, üç dilimli tacı, süslü gerdanlığı ve insan başlı 

hayvan gövdeli olarak resimlenmesi Miraç konulu minyatürlerdeki Burak tasvirlerini 

anımsatır. Belli ki gölge oyunu karakterlerini hazırlayan sanatçılar minyatürlerdeki bu 

tasvirlerin bilincindedir. Bununla beraber insan başlı hayvan vücutlu varlıklar Türk kültüründe 

çok önceden sanatsal üretimlerde kullanılmıştır. Pazırık’taki muhtemelen bir Şamanı konu alan 

tasvirde (Fot.32) böyle bir kültürün ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmada değerlendirilen unsurlar Karagöz oyunlarına hayat veren karakterlere ait 

figür ve tasvirlerin çıkış noktası ya da kökenine dair görsel-imgesel benzerlikler temelinde ele 

alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında Karagöz oyunlarının Türk toplumundaki kökenine dair 

tarihsel ifadelerin çok ötesinde izlere rastlamak mümkündür. Ebetteki buradaki temel vurgu 

biçimsel özellikler bakımından plastik bir değerlendirmedir. 

Makalede yer verilen arkeolojik, tarihsel, ya da resimsel eserler ve bunların içerisinde yer 

alan karakter ve unsurlar; hareket, duruş, biçim, giyim-kuşam, malzeme, gibi benzerlikleriyle 

Karagöz figürlerindeki köken arayışına kaynaklık teşkil etmiştir. 

Günümüz Karagöz sanatçılarının yarattığı yeni nesil figürlere bakıldığında geçmişe 

sadakatin yanı sıra, yaşanan güncel olay ve dünya gündemini oluşturan eğilimlerle beraber 

yeni anlayış ve görsel betimlemeler geliştirildiği görülebilir
41

. Bu anlamda Karagöz oyunlarına 

hayat veren erken dönem figürlerin oluşumunda da benzer anlayışın hâkim olması uzak bir 

ihtimal değildir. Bu görüşe göre kökene dair izler kapsamında değerlendirilen unsurların bir 

arayış, bir karakter yaratma anlayışı ve biçimselleştirme bakımından geçmişe dayalı görsel 

bilinçaltı olarak figürlerde görülmesi olasıdır. 

Türk Halk Kültürü’nün önemli bir mirası olan Karagöz, başka birçok açıdan 

değerlendirilebilecek bir zenginliğe sahiptir. 

Özel gün ve kutlamalarda amacının dışında uygulamalarda yer almasının çok ötesinde, 

halk kültürü, tarih, sanat tarihi, güzel sanatlar, geleneksel Türk sanatları vb. alanlarda 

değerlendirilebilecek farklı unsurlar barındırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Güncel ve yeni nesil Karagöz Oyunları ve tasvirleri için; http://www.karagoz.org.tr/tr/ 

http://www.xn--trkglgekuklalar-ctb2h31c.com/koleksiyon_galerisi.html 

https://www.cengizsamsun.net/ , adreslerine bakılabilir. 
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