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Özet 

Biz bu çalı�mamızda ‘Karagöz’ün hem konuları hem de suretleri güncelle�tirilebilir mi?” 
sorusuna bir cevap arayaca�ız. Türk Gölge Oyunu’ndan sa�lık, e�itim, hukuk, trafik, çevre, temizlik 
ve aile gibi ça�da� insanın daha fazla kar�ıla�tı�ı konularda yararlanılabilece�ini dü�ünmekteyiz. 
Günümüzde daha çok ramazanlarda, sünnet törenlerinde ve okullarda bir nostalji olarak ya�atılmaya 
çalı�ılan Karagöz oynatma gelene�inden e�itimde de daha fazla yararlanılabilir. Ancak yeni konulu 
oyunlar için yeni suretlerin hazırlanması gerekmektedir. Bilgisayarlar, bu suretlerin yapılmasında 
i�levsel hale getirilebilir. Karagöz oyunları mutlaka perdede oynatılmalı. Ancak çocuklara sevdirme 
ve tanıtma dü�üncesiyle televizyonlarda da çizgi film �eklinde gösterilebilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Gölge Oyunu, Konu, Suret, Güncelle�tirme, E�itim 

 

Abstract  

In our study, we are looking for the answer of ‘Is it possible to update both the subjects and 
images of Karagöz’. We are considering that from the Turkish Shadow play, modern people can draw 
benefit from the subjects  they come across more such as health, education, law, traffic , environmet, 
cleanliness and family. Nowadays, the tradition of Karagöz play which is trying to be made come 
alive in ramadans, circumcision feast and schools can draw more benefit in education.However it 
must be made new images for these new plays. Computers can be beneficial for making these images. 
Karagöz shadow play must be performed on a white curtain. However, it can be on TV in order to 
introduce and make children love the play. 
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0. Giri� 

Türk Gölge Oyunu’na eskiden “gölge hayaletler” anlamına gelen “Zill-i Hayal” yahut ”Hayal-i 
Zill” adları verilmi�tir. “Perde Oyunu”, “Çadır Hayal” gibi adlar da verilmekle beraber, bugün bu sanat 
“Karagöz Oyunu” olarak bilinmektedir (�vgin, 2000: 5). 

         Gölge oyununun Türkiye’ye 16. yüzyılda Mısır’dan geldi�i görü�ü, bilimsel bir görü� olarak öne 
çıkmaktadır. Metin And’ın, ara�tırmaları sonucu ortaya koydu�u tespitlerden de anla�ılaca�ı üzere, Mısır 
gölge oyunu ile Karagöz arasındaki benzerlik çok açıktır. Karagöz ve Hacivat tasvirleri, göstermelikler ve 
kimi oyunların içerik bakımından birbirine benziyor olması da bu görü�ü kuvvetlendirmektedir (Sönmez, 
2005: 12). 

         Gölge oyununun “Karagöz” adıyla anılması 17. yüzyılda olmu�tur. “Karagöz oyunu” adına ilk kez 
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde rastlanmaktadır. Bu yüzyılda �stanbul’u ziyaret eden Batılı 
seyyahların anılarında, �ehirde oynatılan Karagöz oyunundan bahsedilmektedir (Sönmez, 2005: 13). 
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 Yine 17.yüzyıldan sonra “Karagöz”, Türkiye’de Türklerin sanatkârlı�ıyla geli�ip klasik formuna 
ve tekni�ine kavu�mu� ve milli bir sanatımız olarak varlı�ını bugüne de�in sürdürmü�tür; hatta birçok 
millete ve kültüre de nakledilmi�tir.   

            Türk gölge oyununun tarihçesi, icra ba�lamı, bölümleri ve geleneksel tipleri hakkında daha önce 
çe�itli ara�tırmalar yapılmı�, kitaplar yazılmı�, sözler sarf edilmi�tir. Biz bu çalı�mamızda yukarıda 
zikredilen konulara pek de�inmeden; öncelikle geçmi�te Karagöz’ü modernle�tirme çabalarından kısaca 
bahsedip, daha sonra da “günümüz insanının muhatap oldu�u mevzulara uygun metinler ve bu metinlere 
uygun tasvirler olu�turulabilir mi; ayrıca tasvirlerin olu�turulmasında bilgisayar ortamından 
yararlanılabilir mi?” gibi sorulara cevap arayaca�ız. 

 

1. Karagöz’ü Yenile�tirme Çabaları 

XIX. yüzyılın ünlü yazarı Ahmet Mithat Efendi’yle Karagözcü Kâtip Salih, Karagöz oyunlarına 
yenilikler katmayı ilk defa dü�ünmü� olanlardır. Ahmet Mithat bez yerine perdenin buzlu camdan olması, 
suretlerin büyütülmesi gibi dü�ünceler ortaya atmı�; Kâtip Salih ise perdenin içine mobilya ve ev içi 
dekorları koymak, perdenin etrafını resimlerle süslemek, mum yerine elektrik lambası kullanmak gibi 
yeniliklere yönelmi�ti. Ancak daha sonraları bunlardan geriye pek iz kalmadı�ı görülmü�tür (Boratav, 
1992: 199). 

Bu konuda ikinci bir yenile�me denemesi 1910 yılında olmu�tur. “Canlı Karagöz Sahnesi ve 
Operet Kumpanyası” adında bir tiyatro kurulu�u Karagöz’ü tiyatro sahnesine ta�ımı� ve canlı aktörlerle 
oyunlar sergilenmi�tir (Boratav, 1992: 200). 

Karagöz gölge oyununu modernle�tirmeyi üçüncü kez �smail Hakkı Baltacıo�lu 1941 yılında 
denemi�tir. Karagöz oyununda belli ba�lı üç unsur vardır: Teknik, tem ve tipler. Baltacıo�lu’ya göre 
Karagöz’ü modernize etmek demek temlerini yenile�tirmek demektir (Baltacıo�lu, 1942: 15–16). Bu da 
mevzuda bünyeye ait olanları alıp, arızî olanları de�i�tirmek ve yenile�en hayat �artlarına göre temleri 
yenilemekle mümkündür  (Baltacıo�lu, 1942: 86). 

Daha sonra da konuyla ilgili ara�tırmacı, yazar ve uzmanlar tarafından eski oyunların özellikleri 
yitirilmeksizin, güne uyarlanan pek çok oyun metinleri olu�turulmu�tur (Boratav, 1992: 201). (Hayrettin 
�vgin ve Metin Özlen tarafından 1996 yılında hazırlanan “Eski ve Yeni Karagöz Oyun Metinleri” adlı 
kitap bu konuya iyi bir örnek te�kil etmektedir.) 

 

2. Türk Gölge Oyunu’nun Güncelle�tirilmesi 

Günümüzde sahnelenen Karagöz oyun metinlerinin büyük ço�unlu�u Osmanlı döneminde 
yazılmı�; o günün �artlarında insanların e�lenmesini ve e�itimini temin etmek için oynanmı� ve günümüz 
Türkçesine uyarlanmı� klasik metinlerdir. Gerek anlatıları, gerekse esprileri günümüz insanını 
heyecanlandıramamaktadır. Bu nedenle, Karagöz’ün öncelikle konularının güncelle�tirilmesi ve bu 
konulara uygun yeni metinlerin olu�turulması gerekmektedir. Bu konuda metin yazarlı�ı te�vik 
edilmelidir. Örne�in sa�lık, e�itim, hukuk, trafik, çevre, temizlik, deprem, sigaranın zararları, okul, aile 
ve yurt sevgisi gibi ça�da� insanın daha fazla kar�ıla�tı�ı konularda ya da güncel mevzularda yeni yeni 
metinler yazmak; gelene�i genç nesillere sevdirmenin veya aktarmanın önemli bir parçası olsa gerektir. 
Ça�da� normların çocuklara, gençlere hatta yeti�kinlere aktarımında hayal oynatma gelene�i ve yeni 
Karagöz oyunları daha çok i�levsel kılınabilir; böylelikle anne-babalara, e�itimcilere, emniyet ve çevre ile 
ilgili kamu kurum ve kurulu�larına daha fazla yardımcı olunabilir. 

Bunun için Milli E�itim Bakanlı�ı, Kültür ve Turizm Bakanlı�ı ve UN�MA (Milletlerarası Kukla 
ve Gölge Oyunları Birli�i) Türkiye Milli Merkezi i�birli�i ile Karagöz oyun metni yazma yarı�maları 
düzenlenmelidir. Bu yarı�ma sonunda günümüz sorunlarını i�leyen yüzlerce metin Türk Edebiyatı’na 
kazandırılmı� olacaktır. Böylelikle, ilkö�retim ça�ındaki çocuklarımız Karagöz seyrederken hem 
e�lenecek, hem güncel konularla ilgili bilgiler edinecek hem de istendik davranı�lar geli�tirecektir. 

Yeni konulara uygun yeni tasvirlerin hazırlanması konusuna gelince; burada pek çok hayal 
oynatıcısının kar�ı çıkaca�ını hissetti�im bir yakla�ımımı belirtmek istiyorum: 
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Yüzlerce yıl önce, plastik tanınmadı�ı ve kullanılmadı�ı için belki de tercih edilen deri 
tasvirlerin yerine yava� yava� plastik suretlerin kullanılmaya ba�lanması, gelene�in yaygınla�tırılmasını 
te�vik edici olmaz mı? Plastik, ı�ı�ı deriden daha fazla geçirgen oldu�undan suretlerin burada daha canlı 
duraca�ı bir vakıadır. Deriyi bulmak, i�lemek zor oldu�undan; bu i�e ilgi duyan yetenekli insanlar da 
sanatı edinmekten uzak durmakta ve de deriden tasvir yapmaya cesaret edememektedirler. Bu nedenle 
Adana, Ankara, �zmir, �stanbul, Mersin, Bursa, Balıkesir ve Malatya gibi �ehirlerimizin dı�ında Karagöz 
oynatıcısı bulmak pek de mümkün görülmemektedir.  

Samsun’da ya�ayan Cemal Dönmez, tiyatro e�itimi almı� bir hayal oynatıcısıdır. 1998–1999 
yılları arasında ders verdi�i Samsun Büyük�ehir Belediyesi Konservatuarı’nda teorik olarak anlattı�ı 
Karagöz konusunu uygulamalı olarak da anlatmak gere�i duydu. Ancak Karagöz’ün tasvirlerinin deriden 
yapıldı�ını bildi�inden tasvir yapmaya cesaret edemedi. Daha sonra karton üzerine çizdi�i Karagöz 
tasvirlerini renkli boyalarla boyadı ve fotokopi makinesinde asetat kâ�ıdına renkli çıktısını aldı; suretleri 
kimlik kaplatır gibi plastikle kaplattı. Daha kalın suretler için kaplama i�lemini birkaç kez yineledi. Sonra 
da suretlerin etrafını makasla keserek istenilen tasvirleri elde etti. Bilinen tipler hazır kalıplardan elde 
edilirken; Karagöz oyunları ça�da� insanın ihtiyacına uygun biçimde yeniden olu�turuldu�unda 
(yazıldı�ında), buna uygun suretler, bilgisayar ortamında grafik ve minyatür sanatından anlayan 
ki�ilerden de yardım alınarak hazırlanmaktadır. Karagöz’de kullanılan suretler bilindi�i gibi, minyatür 
sanatının da bir gere�i olarak vücut önden, yüzler yandan görülecek biçimde olu�turulmaktadır. Burada 
önemli olan metindir; metne uygun suretlerin olu�turulması artık teknolojinin de yardımıyla daha 
kolaydır. 

Bazı suretler elde çizilip bir tarayıcı sayesinde bilgisayar ortamına ta�ındıktan sonra; orada 
gerekli düzeltmelerin ve renklendirmelerin yapılması da mümkün olmaktadır. 

Geçmi�te �ema denilen bir me�aleyle yapılan aydınlatma i�lemi, daha sonra nasıl elektrikli 
ampullerle yapılır olmu�; daha büyük salonlarda mikrofon, çe�itli ses cihazları ve müzik çalarlar kullanılır 
olmu�sa; bugün de suretlerin yapımında bilgisayar çizimlerinden ve plastik ürünlerden yararlanılmalıdır. 
Burada arketipal ele�tiri ba�lamında hikâye ilk modele uygun biçimde yeniden yazılırken; Karagöz’ün 
ça�da�, entelektüel yapısı korunarak; konuları, suretleri ve telkinleri teknolojik geli�meler aracılı�ıyla 
yeniden biçimlendirilmelidir, diye dü�ünmekteyiz.  

Geleneksel tiplere dokunmadan yeni tipler ya da karakterler olu�turulmalıdır. Örne�in doktor, 
hem�ire, trafik polisi, zabıta, avukat, ö�retmen tipleri oyuna, hem de ça�da� görünü�leriyle dâhil edilmeli 
ve bu tiplerde fazla abartıya gidilmemelidir. Ancak burada geleneksel tiplerin kıyafetleri ve görünü�leri 
de de�i�tirilmemelidir. Ayrıca, oyun ba�lamadan önce seyircinin dikkatini perdeye çekmek için kullanılan 
göstermelik de konunun içeri�ine göre hazırlanabilmeli; bir palyaço, bir trafik i�areti, bir otomobil, bir 
a�aç bu i�levi yerine getirebilmelidir.  

Kanaatimizce deri ve plastik tasvirler arasındaki en önemli fark; derinin antika, sanatsal ve 
müzelik de�erinin bulunmasıdır. Yani deri tasvirler maddi-manevi daha de�erlidir. Bu nedenle deriden 
tasvir yapma sanatı veya zanaatı elbette sürdürülmelidir. Ancak bu, perde oyununun olmazsa olmazı 
�ekline dönü�memelidir.  

Karagöz’de müzik konusuna gelince; müzik Karagöz’ün neredeyse yarısını te�kil etmektedir. 
Oyun tipinin ruhuna ve özelli�ine göre müzik söylenir ya da çalınır. Gelenek içerisinde sesi güzel olan 
hayal oynatıcıları tiplemelere girerken bu müzi�i kendileri seslendirirdi. Sesi güzel olmayanlar ise bu i� 
için yardak kullanırlardı. Samsun’da hayal oynatma sanatını yeniden diriltmeye çalı�an Cemal Dönmez, 
bu i� için artık teknolojiyi kullanmaktadır; sesleri efektör ve bilgisayar aracılı�ıyla CD’den vermektedir.  

Karagöz hem bir gelene�in hem de oyundaki bir tipin adıdır. Bu gelene�i ve gelene�in 
kahramanlarını sevdirmek ve gelece�e aktarmak için perde dı�ında, televizyon ekranları da kullanılabilir 
mi? 

Bu soru aslında uzunca bir süredir tartı�ma konusudur. Boratav’a göre Karagöz’ün canlı ve diri 
kalmasında televizyon ve sinema gibi ça�da� teknik araçlardan yararlanılmalıdır (Boratav, 1992: 201). 
Ancak Metin And bu görü�e katılmaz ve “TRT’nin TV ekranında gösterdi�i Karagöz gösterimlerinin 
kötülü�ü de halkı Karagöz’den büsbütün so�utmu�tu” der (And, 1985: 336). 
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Ancak bize göre de gelene�in ve gelenek içerisindeki kahramanların en azından tanıtılması ve 
sevdirilmesinde televizyon ekranlarından yararlanılmalı; bilgisayar efektleri, animasyonları ve 
renklendirmeleri kullanılmalıdır. Yani Karagöz oyunları birer çizgi film haline dönü�türülmelidir. 
Perdede oynatılırken kaydedilen bir Karagöz oyununun, bu haliyle ekranlara ta�ınması çocuklara pek 
cazip gelmemekte ve göze de ho� görünmektedir. Burada gelene�in saptırıldı�ı veya çarpıtıldı�ı gibi bir 
dü�ünce akla getirilmemelidir. Çünkü Karagöz zaten bir perde oyunudur, hayal oyunudur; aslı budur, 
böyle kalmalıdır. Yalnızca oyunları ve teknolojisi yenilenmeli; televizyon ya da bilgisayar ekranı gelene�i 
tanıtmaya ve sevdirmeye yönelik olarak kullanılmalıdır. 

Karagöz sanatçıları, televizyonun olmadı�ı bir dönemde renkli gösteri sunma becerisini 
göstermi�lerdir. Karagöz, Çizgi film öncesi dönemin çizgi filmidir. Türkiye’deki animasyon sektörünün 
geli�memesi, Karagöz’den de istendik biçimde yararlanılmasını engellemektedir. Bu ba�lamda Karikatür- 
Karagöz ba�lantısını yeniden sorgulamak gerekmektedir. Türk Gölge Oyunu; “Süpermen, Ret Kit, Temel 
Reis, Alâeddin, Sinbat, Twity, Örümcek Adam, Fred Çakmakta�” gibi i�lenmeye elveri�li tiplere, konulara 
ve teknik özelliklere sahiptir (Özdemir, 2006: 48–49). 

Çalı�mamızın son bölümünde konunun biraz da e�itim boyutuna de�inmek istiyoruz. Bilgisayar 
yardımıyla tasvir yapımı, hayal oynatma sanatının yaygınla�masına elbette katkı sa�layacaktır. Ancak bu 
arada gelene�in tanıtılması ve ya�atılması için Milli E�itim Bakanlı�ı aracılı�ı ile okullar dinamik hale 
getirilmeli, Karagöz için güncel metin yazma yarı�maları düzenlenmeli, emniyet ve çevre müdürlükleri 
perde oyunundan yararlanma konusunda daha duyarlı hale getirilmelidir. Özellikle çocukların ve 
gençlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için okullarda �iddet, trafik, e�itimde tutum ve davranı� 
geli�tirme, sa�lık, hukuk, milli konular ve yurt sevgisi, çevre ve temizlik gibi konuların Karagöz 
oyunlarına ta�ınmasının mutlak yararlılı�ına inanmaktayız. 

  

             3. Sonuç 

Gelecekte “Karagöz” sanatını ya�atacak ve geli�tirecek sanatçıların yeni konulara uygun yeni 
suretler hazırlaması, ba�ta çocuklar olmak üzere pek çok ki�inin Karagöz’e olan ilgisini artıracak; bu da 
Karagözcünün ba�arısına ve performansına yansıyacaktır. Karagöz modernize edilebilir ve günümüz 
insanının beklentilerine cevap verecek hale getirilebilirse, onu gelecek yüzyıllara aktaracak köprüler de 
kurulmu� olacaktır. Anadolu’da, bu konuda yeterli potansiyel oldu�unu dü�ünüyor ve bunu ustalarımızın 
da görmesini bekliyoruz.  

Ayrıca hayal oyunu, gündemde olan çoklu zekâ kuramının uygulanması açısından önemli 
sayılabilecek malzemeyi bünyesinde bulundurdu�undan; bu ba�lamda konunun uzmanları tarafından iyi 
de�erlendirilmelidir. 
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Trafik oyununda kullanılabilecek suretlerden modern görünümlü bir trafik polisi ve lambası. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cemal Dönmez tarafından hazırlanan palyaço �eklinde bir göstermelik 
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Bilgisayar ortamında hazırladı�ı suretleri plastikle kapladıktan sonra tasvir elde eden hayal oynatıcısı 
Cemal Dönmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasvirlerin parçaları bilgisayar ortamında ayrı ayrı renklendirildikten sonra asetat kâ�ıdına çıktı alınıp 
kaplanmakta ve bu parçalar kesilip çıkarıldıktan sonra birle�tirilmektedir: 
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Gölge Oyunu’nda müzik önemli bir yere sahiptir. Bunun için günümüzün popüler sanatçılarının 
tasvirlerinden de yararlanarak gelene�i çocuklara daha iyi tanıtıp sevdirebilir ve gelece�e güvenle 
ta�ıyabiliriz. 


