
denin arkası ziyaretçiler arasında en çok merak edi-
len yerdir. Gölge oyunu deneyimlemek istemese bile 
hemen hemen her ziyaretçi perdenin arkasını görmek 
ister. Burada perdeyi, ışığı ve tasvirleri inceler.

Oyun için bağlı bulunulan tek bir metin, kurgu 
bulunmaz. Perdenin arkasında bir metin olmasına 
karşın oyun rehber olduğu sürece çoğu halde doğaç-
lama olarak oynatılır. Burada yer alan metinler, müze 
yorumcusunun olmadığı durumlarda ziyaretçilerin 
faydalanması için konur. Konu seçimi güne, içerisin-
de bulunulan döneme, gündeme göre farklılık göste-
rir. Güncel konular ziyaretçilerin ilgisini çeken konular 
olur. Bunun yanı sıra Nevruz, Hıdrellez, 29 Ekim gibi 
özel günlerde kurgu güne göre şekillenir. Hıdrellez 
günü müzenin diğer bölümlerinde yapılan etkinlikle-
re, söz gelimi gül dallarına dilek asmaya, Hıdrellez’de 
gerçekleştirilen uygulamalara göndermeler yapılır. 

Bilindiği üzere Karagöz temelinde eleştiriyi 

barındırır. Müze, zaman içerisinde gelişen bu yeni 
bağlam Karagöz’ün eleştirel yapısına bir sınar koyar. 
Gerek müze kimliğinin taşınması gerekse ziyaretçi ve 
müze arasındaki iletişim bu yeni sergileme, gösteri 
ortamında siyasi konuları dışarıda bırakır. Eleştiri bir 
öğrencinin öğrenci işlerinde, bir vatandaşın banka 
sırasında yaşadığı sorunlar gibi gündelik hayatın için-
den konulara ilişkin olur.  

Müzede malzemesine göre deriden ve ase-
tattan olmak üzere iki farklı tasvir kullanılır. Ge-
leneğe uygun deve ya da düve derisinden ya-
pılmış tasvirler müze yorumcusunun olduğu 
zaman kullanılır. Bu bölümde görevli bir müze 
yorumcusu olmadığı zamanlarda asetat tasvirle-
ri kullanılır. Zira ziyaretçiler çoğu halde Hacivat ve  
Karagöz’ü kavga ettirirken tasvirleri birbirine çok güç-
lü vurmakta ve tasvirler zarar görmektedir. 
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Hikâyem 2007 yılında Karagöz Müzesi’nde teş-
rifat olarak, işbaşı yaparak başladı. Teşrifat ne iş ya-
par, diyecek olursanız, yıllar sonra vardığım kanı her 
işi yapar oldu. O güne kadar varlığından bihaber oldu-
ğum Karagöz’le, karagöz ustalarıyla, perdeyle, deriyle, 
bıçakla tanıştım. Şimdilerde yeni Karagöz oynatmaya 
başlayan karagözcülere sorulan ustan kim, işi mutfa-
ğında öğrenmen lazım suallerine ben işin mutfağını 
temizleyen adamım cevabını verebilirdim. Müzenin te-
mizliğinden rehberliğine, çaycılığından teknik işlerine 
en son olarak da karagözcülüğü yapma onuruna eriş-
tim. Bir müze insana neler katabilir hiç düşündünüz 
mü? Ben cevabı biliyorum. Bana Karagöz sanatının ya 
da zanaatının (hala tartışılıyor sanat mıdır zanaat mıdır) 
inceliklerini öğrenme imkânı bir mesleği, hayal kurma-
yı, kendi hikayelerimi anlatma olanağını kattı.

Müzedeki oyun oynattığımız perdeden kimler 
gelip geçmedi ki! Büyük ustaları canlı olarak izleme, 
onlarla tanışma onuruna ulaşmak yine müze sayesin-
de oldu. Coğrafya kaderdir, der ya İbn-i Haldun Bur-
sa’da kaderim beni ufak bir ihtimali olan karagözcü 
yaptı. Tekstilci, kebapçı, kestane şekerci de olabilir-
dim. Başka neler katar bir müze insana peki, kardeş 
iyi güzel öğrendin oynatıyorsun anladık da sen de mi 
kendine saklıyorsun bildiklerini, gibi dediğinizi duyar 
gibiyim. Aslında işin en zevkli kısmı da öğretme diye-
bilirim. Müzede yıllarca kurslar açtık ve bu sanatı eli-
mizden geldiğince dilimiz döndüğünce insanlara ak-
tarmaya çalışıyoruz. Öğretmenin en haz veren yanı ise 
öğretirken aynı zamanda yeni şeyler öğrenmem oldu. 
Karagözü aslında ne kadar az bildiğimi, öğretmeye 
başladığımda anladım. Yeni nesil zehir malum neden, 
niçin, nasıl; soruyorlar hiç durmuyorlar maşallah. Biz-

de usta, böyle olur deyince peki usta der, geçerdik.

Karagöz vesilesiyle oyun sergilemek için gittiğim 
yurtdışı seyahatlerinde, yurtdışında pek çok müzeyi 
gezme imkânım oldu. Türkiye’dekilerle karşılaştırma 
yapacak olursak onların sergileme, teknoloji kullanı-
mı ve tasarım anlamında önde olduklarını söylemem 
mümkün. Genel olarak müze binalarını bir kompleks 
olarak otoparkıyla, kafesiyle, dinlenme alanlarıyla bir 
bütün olarak sıfırdan inşa ettiklerini söyleyebilirim. 
Bizde ise bir bina içini koleksiyonla bezeyip müzeye 
dönüştürülüyor. En başından bazı şeyler düşünüp ta-
sarlanmıyor. Bizim müzelerin artısı ise samimi olması, 
kapıda karşılayan personelinden başlayarak genelde 
çalışanlar samimi. O yüzden yaşayan müzeleri daha 
çok severim, kulaklıkla sabit metinli bir kaydı dinle-
mektense canlı bir kişinin bana müzeyi anlatmasını 
yeğlerim. Sizlere Karagöz sanatçısı ustam Nevzat Çift-
çi’nin şu perde gazeliyle veda etmek istiyorum.

Perdemize güneş Bursa’dan doğar,

Dünyayı aydınlatır insanla perdemiz,

Sanmayın ki bu ışık bir gün sönecek,

Ömründen ömür verirken her gidenimiz,

Salgın sürecinde kaybettiğimiz ustalarımızı rah-
metle ve saygıyla anıyorum. Kalın sağlıcakla.

Müzede
Karagöz ile
Büyümek
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Karagöz’ün
Karadeniz’de

Ne İşi Var?
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Karagöz yüzyıllarca yaşatılmış ve bugün de 
yaşatılmaya çalışılan bir değerimizdir. 2009 yılında 
UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kül-
türel Miras Listesi’ne alınarak koruma altına alınmıştır. 
Diğer taraftan UNESCO’nun 1994 yılından beri uygu-
lamakta olduğu bir çeşit ulusal envanter sistemi olan 
“Yaşayan İnsan Hazineleri” Programı kapsamında 
Türkiye’de de geleneğin güçlü temsilcileri Yaşayan İn-
san Hazinesi ilan edilmiştir.  

Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Türkiye’de 
halkbilimcilerin öncülüğünde kurulan müzelerden biri-
dir. 2010 yılında aynı üniversitenin çatısı altında öğre-
nim gördüğüm Yücel Özdemir ile birlikte Karagöz’ü, 
yarınlara tüm pırıltısı ile ulaştırabilmek için kendimiz-
ce yeni bir misyon üstlenmiştik. Gösteri yapıp günü 
kurtarmaktansa, bu geleneği oluşturan unsurların bir 
bütün halinde korunması ve yaşatılması gerektiğine 
inanıyorduk. Yeni “Karagözcü”lerin bu sanatı öğre-
nebilmeleri için usta-çırak ilişkisinin yaşanabileceği 
ortamların yaratılması, izleyici ve karagözcünün bir 
araya geleceği icra ortamlarının hazırlanması ve çe-
şitlendirilmesinin, bu geleneğin yaşaması için atılma-
sı gereken önemli adımlardan biri olarak görüyorduk. 
Ustam demekten gurur duyduğum sevgili yol arka-
daşım Yücel Özdemir ile birlikte bu adımın en sağlıklı 
atılacağı yerin “müze” olduğuna karar verdikten sonra 
hayallerimizin de temelini atmaya başladık. Aynı za-
manda memleketim olan Ordu Ünye’de 2013 yılında 
“Müze Ev” adıyla hizmet veren 250 yıllık bir konağı 
2016 yılında “Yaşayan Kültürel Miras Müzesi” adıyla 
değiştirip, dönüştürdük. Karadeniz’in sözlü kültürünü, 
el sanatlarını, halk inanışlarını, halk mimarisini, temiz-
lik anlayışlarını, doğa ve evrenle ilgili uygulamalarını, 
çocuk oyun ve oyuncaklarını gelen ziyaretçilere tanı-
tıyorduk. Sahnemizi kurmuş, tasvirlerimizi çıkarmış ve 
Karadeniz Bölgesi’nde bir müzede ilk defa Karagöz 
oyununun başlangıcına zemin hazırlamıştık. Ünye’de 
meşhur balta ustası ilk defa nevreganla tanışmıştı. 
Ona çok güzel nevregan uçları yaptırmıştık. Ben de 
tefi daha etkili nasıl çalabilirim, yeni Karagöz oyunları-
nı nasıl yazabilirim üzerine kafa yoruyordum.

Müzeye her yaş grubundan insan geldiğinden 
kimisi oldukça memnun ayrılıyor, kimileri ise hep aynı 
eleştiriyi yapıyordu? “Karagöz’ün Karadeniz’de ne işi 
var?”  Bu soruyu ilk başta tuhaf karşıladık fakat soru-

nun tekrarı artmaya başlayınca artık bir şeyler yapma-
nın zamanının geldiğini düşündük. 

Türk gölge oyunu Karagöz’ün korunması, ya-
şatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması meselesi 
gerek akademik camiada gerekse Karagöz ustalarının 
tespit ve önerileriyle defalarca dile getirilmişti. Bu öne-
rilerin bir kısmı hayata geçirilirken, göz ardı edilemeye-
cek kadar önemli bir kısmı ise gerçekleştirilememiştir. 
Gerçekleşmeyen bu kısımlardan biri de Karagöz’ün 
Anadolu’daki akıbetidir. Metin And Türk Tiyatro Tari-
hi: Başlangıcından 1983’e kitabında; “Karagöz yalnız 
Türkiye’de değil, Türkiye dışında da birçok İslam ülke-
sinde olduğu gibi balkan ülkelerinde de etkisini gös-
termiştir” ifadelerinden hareketle maalesef 2020 yılın-
da Anadolu’da Karagöz sadece Ramazan eğlencesi 
algısı olarak devam ediyordu. Karagöz’ün korunması, 
yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması üzerine 
planlar yaptık. Zamanla anladık ki meğer Karagöz bizi 
koruyup, yaşatıyormuş…

“Karagöz’ün Karadeniz’de ne işi var?” oyunu 
perdede 

 Kaptanlığını Karagöz’ün yaptığı bir gemiyle 
yeni toprak arayışına koyulan Hacivat, zaman olarak 
çağın çok gerilerinde yaşamaktadırlar. İpek ve baharat 
yoluna alternatif yol arayışları için gemisinin tüm ha-
zırlıklarını yaparlar ve koyulurlar. Başlarına bin bir türlü 
iş gelir. Karagöz’ün kaptanlık yaptığı gemi, bir adaya 
gelir ve onu selamlayan Ünye’nin önemli simgesi Deli 
Murat’tır. Amerika’yı keşfetmesi gereken Karagöz’e, 
önceliğini Anadolu’ya vermesini telkin eder. Aradan 
400 yıl geçer ve 2020 yılında hala Ordu’da deniz kı-
yısında yaşayan iki komşu olarak karşımıza çıkar. Bu 
oyun 2019 yılına kadar oynandı ve ilgiyle izlendi. Ciddi 
anlamda bir algının değiştirilmesine vesile oldu. İnsan-
lar artık Karagöz’ün nerede olması gerektiğine değil, 
ne anlattığıyla ilgileniyor Ünye’de. 

 Türk mizah anlayışının, estetik değerlere 
göre biçimlendirilen ve geliştirilen kültürel belleğin, 
çeşitliliğin ve zenginliğin önemli bir ifadesi ve gelenek-
sel gösteri sanatlarının önemli dalı olan Karagöz, Ünye 
Yaşayan Kültürel Miras Müzesi’nde kentteki insanların 
davranışlarını bu şekilde değiştirdi. Darısı diğer şehir-
lerimizin de başına.   
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Geleneksel Türk tiyatrosunun bir kolu olan Ka-
ragöz tarih boyunca insanları güldüren, eğlendiren ve 
bunları yaparken düşündüren bir gösteri sanatı olmuş-
tur. Bugün oyunun kökeni hakkında, farklı görüşler ol-
makla birlikte, kesin bilgilere sahip değiliz; ancak bil-
diğimiz bir şey varsa o da gölge oyununun bağlamına 
ilişkindir. Tarih boyunca kahvehanelerde, konaklarda, 
saraylarda oynatılan Karagöz günümüzde daha farklı 
mekanlarda kendisine yer bulmuştur. Müzeler bu ge-
leneğin yaşatıldığı, yeniden üretildiği önemli bir mekân 
olarak belirmiştir.  

Yaşayan Müze, halk yaşamı ve onun ürettikle-
rini sergileme düşüncesiyle 2007 yılında halk bilimci 
Dr. Sema Demir tarafından Beypazarı’nda kurulmuş-
tur. XX. yüzyılın hemen başlarında inşa edilmiş tipik 
bir Osmanlı dönemi Türk evinde hizmet veren müzede 
Karagöz geleneğine yer verilir. Mimaride kışlık oturma 
odası olarak bilinen bir oda müzede geleneksel Türk 
tiyatrosu için kullanılır. Müzenin bu bölümünde ziya-
retçilere Karagöz hakkında bilgi vermek, onların bu 
oyunu deneyimlemesini sağlamak üzere bir müze yo-
rumcusu bulunur. Bilgilendirmeyi desteklemek üzere 
bu bölümde ayrıca bilgi panosuna yer verilir. Panoda 
Karagöz geleneğinin tarihi ve tipleri konusunda bilgi-
ler, tiplemelere ilişkin görseller yer alır. 

Yaşayan Müze’nin oldukça zengin bir ziyaretçi 
profili vardır. Çocuklar, yetişkinler, yabancılar, çocuk 
grupları, üniversite grupları, aileler, farklı yaşlarda arka-
daş grupları, tur dahilinde gelen karma gruplar, meslek 
grupları, engelliler müzenin ziyaretçileri arasında yerini 
alır. Bu çeşitlilik müzede, standart bir anlatımın, ka-

lıp ifadeler kullanmanın önüne geçer. Zira 5 yaşındaki 
bir çocuk ile bir yetişkine Karagöz’ü aynı cümleler ile 
anlatmak mümkün ve doğru değildir. Müzede bilgi ve-
rirken bu hususlar göz önünde bulundurulur.  Ziyaret-
çi profilindeki bu çeşitlilik ziyaretçilerin dahil oldukları 
gruplara göre davranışlarını gözlemleme imkânı sunar. 
Ziyaretçilerin genel yaklaşımlarına bakıldığında küçük 
arkadaş grupları ile müzeyi ziyaret edenlerin özellikle 
aile gruplarındakilere göre daha özgür oldukları, ken-
dilerini daha iyi ifade ettikleri, çekimser davranmadık-
ları görülür. 

Müze, sergileme yaklaşımları, türü gereği etki-
leşimli bir müzecilik hizmeti verir. Yaşayan Müze’de 
sergilemenin merkezinde ziyaretçiler yer alır. Müzede 
yapılan anlatımlarla, uygulamalarla ziyaretçilerin gölge 
oyunu ile aralarında bir bağ kurmasına yardımcı olu-
nur. Burada ziyaretçilere doğrudan bilgi vermek yerine 
onlara küçük, küçük sorular sorularak merak uyandı-
rılır. Söz gelimi ziyaretçilere Hacivat ve Karagöz tas-
virleri gösterilerek Hacivat’ın ellerinin çenesinin altında 
yumruk yapılmışken Karagöz’ün bir elinin çenesinin 
altında diğer elinin açık olduğuna dikkat çekilerek bun-
ların nedeni sorulur. Bu ya da benzer başka bir soru 
ziyaretçilerin dikkatini toplar. Bilgilendirme faslından 
sonra ziyaretçiler arasından bir gönüllü perdenin arka-
sına alınır ve gönüllünün bu geleneği deneyimlemesi 
sağlanır. Kimi zaman da perdenin arkasına bir ziyaretçi 
almadan önce müze rehberi bir gösteri yapar. Okulla 
gelmiş çocuk gruplarında gönüllü sayısı oldukça fazla 
olur. Bu tür gruplarda bir tekerleme ile sayışma yapılır 
ve perdenin arkasına geçecek ziyaretçi belirlenir. Per-

Beypazarı
Yaşayan Müze’de
Karagöz
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denin arkası ziyaretçiler arasında en çok merak edi-
len yerdir. Gölge oyunu deneyimlemek istemese bile 
hemen hemen her ziyaretçi perdenin arkasını görmek 
ister. Burada perdeyi, ışığı ve tasvirleri inceler.

Oyun için bağlı bulunulan tek bir metin, kurgu 
bulunmaz. Perdenin arkasında bir metin olmasına 
karşın oyun rehber olduğu sürece çoğu halde doğaç-
lama olarak oynatılır. Burada yer alan metinler, müze 
yorumcusunun olmadığı durumlarda ziyaretçilerin 
faydalanması için konur. Konu seçimi güne, içerisin-
de bulunulan döneme, gündeme göre farklılık göste-
rir. Güncel konular ziyaretçilerin ilgisini çeken konular 
olur. Bunun yanı sıra Nevruz, Hıdrellez, 29 Ekim gibi 
özel günlerde kurgu güne göre şekillenir. Hıdrellez 
günü müzenin diğer bölümlerinde yapılan etkinlikle-
re, söz gelimi gül dallarına dilek asmaya, Hıdrellez’de 
gerçekleştirilen uygulamalara göndermeler yapılır. 

Bilindiği üzere Karagöz temelinde eleştiriyi 
barındırır. Müze, zaman içerisinde gelişen bu yeni 
bağlam Karagöz’ün eleştirel yapısına bir sınar koyar. 
Gerek müze kimliğinin taşınması gerekse ziyaretçi ve 
müze arasındaki iletişim bu yeni sergileme, gösteri 
ortamında siyasi konuları dışarıda bırakır. Eleştiri bir 
öğrencinin öğrenci işlerinde, bir vatandaşın banka 
sırasında yaşadığı sorunlar gibi gündelik hayatın için-
den konulara ilişkin olur.  

Müzede malzemesine göre deriden ve ase-
tattan olmak üzere iki farklı tasvir kullanılır. Ge-
leneğe uygun deve ya da düve derisinden ya-
pılmış tasvirler müze yorumcusunun olduğu 

zaman kullanılır. Bu bölümde görevli bir müze 
yorumcusu olmadığı zamanlarda asetat tasvirle-
ri kullanılır. Zira ziyaretçiler çoğu halde Hacivat ve  
Karagöz’ü kavga ettirirken tasvirleri birbirine çok güç-
lü vurmakta ve tasvirler zarar görmektedir. 

Müzede görevli rehberlerin donanımlı olmasına 
özen gösterilir. Karagöz’ü iyi bir şekilde temsil edebil-
mek, Karagöz’e ilişkin sorulara yetkin cevaplar vere-
bilmek için konuya ilişkin makaleler, yayınlar okunur. 
Ziyaretçilerin sormuş olduğu sorular oldukça çeşitli-
lik gösterir. Gölge oyununun kökeni, oyundaki tipler, 
gösterinin yapıldığı mekânlar sorular arasında yer alır. 
Bunların yanı sıra Karagöz’ün müzenin hizmet vermiş 
olduğu yapı, Abbaszade Konağı ile ya da Beypaza-
rı’yla nasıl bir ilişkisinin olduğuna yönelik sorular gelir. 
Ziyaretçilerin az da olsa bir kısmı Karagöz’ün bu yeni 
mekânını algılamakta güçlük çeker. Kimi sorular ise 
perdenin ve tasvirlerin yapımına ilişkindir. Özellikle 
okul öncesi öğretmenleri Karagöz perdesinin, ışıklan-
dırmanın, tasvirlerin yapımına ilişkin ayrıntılı bilgiler 
almayı bu bilgiler ile okullarında öğrencilerine gösteri 
yapmayı düşünür.    

Yaşayan Müze Karagöz kültürünü koruma, ser-
gileme ve yaşatma ekseninde çalışmaya, insanlarda 
merak uyandırmaya devam edecektir. Merak uyandır-
mak oldukça önemlidir. Zira bir müze gezisinde ayrı-
lan zamana Karagöz’ün kökeni, tipleri, felsefesi gibi 
birçok konuyu sığdırmak ne mümkün ne gereklidir; 
ancak uyandırılan her merak belki geleceğin bir haya-
lisini yetiştirecektir.    
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Ege’nin karşılıklı iki kıyısında büyüyen her 
çocuk gibi benim de hikayem şerbetli, bozalı, 
öğlene kadar oruçlu Ramazan günlerine dayanı-
yor. Televizyonun karşısına sırf gölge oyunu iz-
lemek için geçilen o günler… Bu memleketteki 
her çocuğun hafızasının berrak bir yerinde yatar. 
Ama benim hikayem biraz daha merak üstüne 
kurulu. 

Okuduğum lise yatılı olduğundan, evinden 
ayrı olan her çocuk gibi elime geçen her dergiyi, 
her broşürü, her gazeteyi son cümlesine kadar 
okurdum ben de. Vaktin bir şekilde geçmesi ge-
rekiyordu. Cumaları okuldan çıkıp Beyoğlu’nun 
yolunu tutmak gibi minik bir rutin geliştirmiştim. 
Akbank Sanat’tan aldığım aylık programda Ta-
cettin Diker’in Karagöz atölyesini görüp yaşa-
dığım ufak çaplı krizi hatırlıyorum. Hemen ertesi 
gün sabah çok erken saatteydi ve ailemle ge-
çireceğim birkaç saati bu atölyeyle değiş tokuş 
etmem gerekiyordu. Olsun. Sabahın sekizinde 
koşarak Taksim’e gidip o kalender, gözleri neler 
neler görmesine rağmen halen çocuk gibi heye-
canla bakan o müthiş insanla, Tacettin Usta’yla 
tanıştım. En küçük dinleyicinin ben olduğumu 
hatırlıyorum, bundan mütevellit tabii ki, benim 
hafızamın çok derin bir yerine yolculuk etmişti, 
bu anı. Tâ ki seneler sonra tesadüfen yolumun 
düştüğü Bursa’da bir arkadaşımla çocuklar için 

tasarlanan gölge oyununa gidene dek. O anı ha-
tırlıyorum. Tabii ki benim gibi bir sürü çocukta çok 
önemli bir yeri olan bu hikâyede, beni huzursuz 
eden bir şey vardı. Neden eskiden meydanlar-
da, meyhanelerde, kahvehanelerde oynanan bu 
oyun, şimdi sadece çocuklar için oynanıyordu?

Her zaman el emeği gerektiren işlere karşı 
bir düşkünlüğüm olmuştur. Aile geleneği… Sedef 
kakma ustası dede, terzi anneanne ve anneyle 
birlikte el emeği işler… Bende de enstrüman çal-
mamla şu anlık hayat bulmuşa benziyor. Sordu-
ğum o soruyu başkalarının cevaplamasına gerek 
kalmadan, kolları sıvayarak aniden gölge tiyatro-
su öğrenme kararı aldım. Hazır Bursa’dayım, o 
heyecanla önüme çıkan herkesi arıyorum; ama 
irtibata geçtiğim birçok insandan aldığım tek 
cevap var. Maalesef ki kadınlar doğaları gereği 
Karagöz oynatamazlarmış. O neden ki? Onların 
bu tür cevaplarını duymazdan geldim; ancak kal-
bimi de biraz kırdı, öyle ya…

Bir yandan Andan İçeri’yle çalışmalarımıza 
devam ettiğimiz o sene, Bursa’dan hemen son-
ra, Ankara’ya arkadaşlarımı görmeye gittim. Bir 
zaman yolum Ankara Somut Olmayan Kültürel 
Miras Müzesi’ne düştü. Belki tesadüfen ya da 
belki de tevafuk işte. Çünkü orada bana ötekile-
rin verdiği o cevabı vermeyecek Yücel Özdemir 
vardı. Beni tekrar niyetlendirecek, bana deriyi 

Usta
Karagöz
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hamlamayı, camlamayı, nevreganlamayı, Kara-
göz’ü konuşturmasına kadar her şeyi öğrete-
cek hem hocam hem de kardeşim olacaktı. Bu 
sonsuz serüven işte öylecene başladı. Her gün 
Hamamönü’ne gidip gelmek, Ankara’yı da gölge 
oyunuyla birlikte keşfetmek... Aynı anda Andan 
İçeri’yle de Karagöz müziğinin merakına düştü-
ğümüz bir sene… 

Geçmişle mecburiyetten gelen bir bağımız 
var, bu doğru, ancak kendi kurduğumuz, ya-
vaş yavaş inşa ettiğimiz bir başka köprü de var. 
Daha yolun başında fark ettim ki gölge oyunu-
nun zorluğu Karagöz’ü konuşturmaktan ziyade, 
o her ne kadar artık cansız bir deriden kesilse 
ve seninle hayat bulsa da vakti zamanında Balat 
sokaklarında yaşamış bir Yahudiyi, bir Ermeni-
yi, bir Barbayı ya da bir imamı konuşturabilmek. 
Herhangi bir cinsiyetle, bir milliyetle alakası yok 
ama o bağı anlayabilmekle çok alakası var. O 
bağı anlamak, onu ötekileştirmemek, sahiplen-
memek ve sadece kabul etmekle. 

Kuş dili konuşurken kuş olmak, on kere 

denilse bile yine de dokuz yar sevmek, İsfa-
han’daki kuyuların içinden nane suyu içmek… 
Hepimize gölgenin ardından seslenen Karagöz 
gibi, kimse ama herkes olabilen Karagöz gibi, 
bir usta nasip olsun.
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Tasvir Kalıbı: Serkan ÖZTÜRK
Nevreganlama: Gizem ALTINORDU

Tasvir Kalıbı: Nejat ÖZNACAR (Cin Baba)
Nevreganlama: Gizem ALTINORDU

Tasvir Kalıbı: Alpay EKLER
Nevreganlama: Gizem ALTINORDU



Nerede ortaya çıktığı, ne zaman doğduğu ile il-
gili birçok efsane ve hikâyeye sahip olan, usta çırak 
ilişkisi ile nesilden nesillere aktarılan Karagöz sanatı 
hakkında bilgi sahibi olmak, çok kolay olmasa gerek. 
Karagöz sanatı ile uğraşan herkesin bir hikâyesi oldu-
ğuna eminim.  

Benim de Gazi üniversitesi Türk Halk Bilimi Bö-
lümü’nü kazanmamla başlayan bir hikâyem var. Bu 
bölümü okuyarak, hayatımın değişeceğini, yeni şeyler 
öğreneceğimi hiç tahmin etmiyordum.  Belki hayat-
tan beklediklerim ya da hayatın bana öğrettikleri çok 
farklıydı. Ben farkında değildim. Her neyse üniversi-
teye ilk başladığımda sessiz, sakin içine kapanık bir 
kişiliğe sahiptim. Hocalarıma soru sormaya bile çe-
kinen biriydim. Hocalarımız alanında yetkin, bizi din-
leyen ve bizi yönlendirmeye çalışan güzel insanlardı. 
Ama bizler öğrenciliğimizin ilk başlarında bunun far-
kında değildik. Üniversiteden mezun olduktan sonra 
KPSS’ye ya da başka sınava girerek bir yerde memur 
ya da öğretmen olacağımızın hayalini kuruyorduk. Sa-
dece derslerimize önem vererek ve notlarımızı yüksek 
tutarak bunu başarabileceğimizi düşünüyorduk. Ama 
hocalarımız her seferinde bunun yeterli olmayacağını, 
alana hâkim olmamızı ve uygulama yapmamız gerek-
tiğini anlatıyorlardı. İlk başlarda bir kulağımdan girdi 
bir kulağımdan çıktı diyebilirim. Ama zamanla doğru 
olduğunu düşünmeye başladım. Bölümümüzün Gazi 

Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama 
Merkezinin planladığı bir müze projesi vardı. Bu proje-
nin içinde yer almak isteyen gönüllülerin olup olmaya-
cağını ara ara soran hocalarımız vardı. Ben de gönüllü 
olarak çalışmalara katılmaya karar verdim ve müzeye 
gidip gelmeye başladım. Daha açılmamış bir müzede 
neler yapılabilirse yapmaya çalıştım. Yeri geldi temizlik 
yaptım, yeri geldi çiçek diktim ve en sonunda Ankara 
Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nin açılması ile 
benim asıl hikâyem başladı. 

Müze, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 
Temsili listesindeki beş ana başlığa göre düzenlenmiş 
ve bir bölümü de gösteri sanatlarına ayrılmıştı. Müze, 
bizim okulda öğrendiğimiz teorik bilgileri pratiğe dö-
kebileceğimiz bir laboratuvardı. Nasıl bir kimyacının 
konuyu tam anlamı ile öğrenebilmesi için deneye ve 
laboratuvara ihtiyacı varsa bizim de laboratuvarımız 
müzeydi.  Müzede alanımız hakkında daha fazla bilgi 
ediniyor ve deneyimliyorduk. Hocalarımız da müzeye 
gelip bizi yönlendirmeye, destek olmaya çalışıyorlar-
dı. Bize çalışmalarımız ve araştırmalarımız için alan 
ve imkân sağlamışlardı. Biz de bu imkânları değerlen-
dirmeye çalışıyorduk. Müzeye gönüllü olarak geliyor 
ve çalışmalara destek olmaya çalışıyorduk. Müzede 
görevli arkadaşlardan biri Yücel Özdemir’di. Yücel Abi 
müzemize gelen ziyaretçilere halk tiyatrosu hakkın-
da bilgiler verip Karagöz oynatıyordu. Ben ise onu o 

Ankara Somut Olmayan
Kültürel Miras Müzesin’de
Karagöz
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zamanlar hayranlıkla izliyor ve takdir ediyordum.  Zi-
yaretçilerin olmadığı zamanlar da Yücel abi tasvir ya-
pıyor ve kitaplar okuyordu. Ben ise yanına gidip onu 
izliyor, sorular soruyor, gözlemliyor ve ne yaptığını öğ-
renmeye çalışıyordum. Yücel abi çalışırken, kullandığı 
malzemeleri görebiliyor. Ne işe yaradıklarını ve nasıl 
kullanıldıklarını gözlemleyebiliyordum. Her boşlukta 
müzeye gidiyor, onu izliyor ve sorular soruyordum. Za-
manla Karagöz’e olan ilgim artmaya başlamıştı. Yücel 
abi de bunun farkında olacak ki bana öğrenmem için 
yardımcı olmaya başladı. İlk önce kırtasiyeden mukav-
va ve makas gibi malzemeleri alarak başladım. Yücel 
abinin getirdiği kalıpları mukavvaya çizip, kesmeye ve 
nevregan ile delme çalışması yapmaya başladım. Ak-
lıma takılan bir soru olduğunda hemen ona soruyor ve 
uygulamaya çalışıyordum. Uzunca bir süre mukavva 
üzerinde çalıştım. Her bitirdiğim çalışmayı Yücel abi-
ye gösteriyor ve onun yönlendirmelerine göre hareket 
ediyordum. Mukavva ile çalışarak kalıpları çizmeyi, 
delik delmeyi, deliklerden çıkan çapakları temizleme-
yi ve tasvir bağlama gibi birçok şeyi deneyimlemeye 
başladım.  Ancak benim aklım hep derideydi. O hep 
deri üzerinde çalışıyor beni mukavva ile çalıştırıyordu. 
Ben ise sabırsızlanıyor ve deri ile çalışmak istiyordum. 
Yücel abi ise bitirdiğim çalışmaları inceliyor ve bana 
deri vermiyordu. Belki de Yücel abinin görmek iste-
diği olgunluğa ulaşamamıştım. Tabii ki sadece tasvir 
çalışması yapmıyorduk. Yücel Abi bazen şarkı ezber-
letmeye ya da tef çalmayı gösteriyordu. Kendisi için 
deri temizlerken benden yardım istiyor, kendi hazırlık-
larını yapıyor ve bana göstermeye çalışıyordu. Hafta-
larca mukavva üzerinde çalıştıktan sonra bana bir deri 
verdi. Deri ile çalışacağım için çok heyecanlıydım.  İlk 
çalışmama Karagöz ve Hacivat ile başlamak istedim. 
Deriyi temizleyip, çizmeye, kesmeye ve hamladıktan 
sonra işlemeye başladım. Takıldığım yerde Yücel abi-
ye sorarak işlemeye çalıştım. En sonunda boyayarak 

ilk tasvirlerimi yapmış oldum. Yücel Abi tasvirlerimi 
inceleyip hatalı gördüğü bölümleri gösteriyor ve dü-
zeltmemi istiyordu. Ne kadar hataları olsa da ilk tasvir-
lerim olduğundan benim için büyük bir heyecandı. Bu 
yüzden gelen herkese gösteriyor ve çocuk gibi sevin-
cimi paylaşmaya çalışıyordum. O yüzden hala saklıyo-
rum. Daha sonra yeni tasvirler ve farklı tipler yapmaya 
başladım. Karagöz öğrenme sürecine yeni arkadaşlar 
da dâhil oldu ve çalışmaya başladılar. Karagöz öğ-
renme sürecinden hocalarımın da haberdar olması, 
onların takdirini kazanmamı sağladı. Ancak Karagöz 
oynatmaya başlayamamıştım. Yücel abinin yanında 
sadece tef çalmaya, şarkı söylemeye ve onu gözlem-
lemeye çalışıyordum. Bölüm hocalarımın bize sağladı-
ğı çeşitli videolar ile Orhan Kurt, Metin Özlen, Tacettin 
Diker gibi Karagöz ustalarının kayıtlarını izleme fırsatı 
buldum. Onların sağladığı bu video kayıtlarını tek tek 
izleyip taklit ederek çalışmalarıma devam ettim. Kök 
boya yapımı, perde ve aletlerin temini gibi diğer ko-
nular hakkında araştırmalar yaparak kendimi geliştir-
meye çalıştım. En sonunda küçük oyunlar oynatmaya 
başladım. Tabi ben bir usta değildim. Sadece kendimi 
geliştirmeye, sanatı tam anlamıyla anlamak için hep 
çalışmaya devam ettim ve edeceğim. 

Somut olmayan Kültürel Miras Müzesi bana Ka-
ragöz sanatı hakkında geniş çaplı bilgi ve beceri edin-
meme yardımcı oldu. İmkânları ile çalışma deneyim 
edinme ortamı oluşturdu. Her gün tekrar eden oyna-
tımlar ile büyük bir tecrübe edinmemi sağladı. Perde 
arkası ve önündeki icra ortamının havasını solumamı 
sağlayarak sorunları tecrübe etmeme yardım etti. Hal-
kın Karagöz hakkındaki bilgi ve düşüncelerini göz-
lemlememe yardımcı oldu. Halkın Karagöz sanatını 
çok sevdiğinin ancak izlemeleri için uygun bir ortamın 
eksik olduğunu görmüş oldum. Dilerim ileride herkes 
çok rahat Karagöz oyunu izleme deneyimleme imkânı 
bulur. Belki böylelikle sanata olan talep ve ilgi artar.
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Karagöz, müzemizin temel sergileme, oy-
natma ve yaşatarak koruma bölümlerinden biri. 
Geleneksel Türk tiyatrosunun bir parçası olan 
hayâl oyununun özellikle öğrencilerin estetik 
zevk, duygu, düşünce ve hayal dünyalarına ka-
tabileceği kazanımlar ışığında Karagöz yaşayan 
müzelerin eğitim işlevini en iyi şekilde yerine ge-
tirebilecekleri bir değerdir.  Bu değer 2009 yılında 
Türkiye adına İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir. 

Kültürel mirasımız olan Karagöz’ün sözleş-
me gereklerine göre aslına uygun bir şekilde ko-
runması ve yaşatılması için bir mekâna ihtiyacı 
var. Bu mekân elbette ki salgın günlerinde alış-
tığımız sosyal medya da olabilmekte; fakat hal-
kın bu geleneksel sanatı tüm dekor özelikleriyle 
canlı kanlı görmesi, hayalinin sesini hiçbir kesinti 
olmadan tüm tonlamalarıyla duyabilmesi, keza 
hayalinin de perde arkasında hazırlık yaparken 
seyircilerin onu beklerken hissettikleri heyecana 
ortak olabilmesi ve bu bağlamda karagözcünün 
seyirciye oyunu, o grup için özel kılacak birkaç 
söz söyleyerek izletme imkânı yaşayan müze-
lerde olanak sağlamıştır.  Ayrıca bu müzelerde 
müzenin açık olduğu her gün gösterileri izlemek 
mümkündür. Bir AVM’nin ya da bir eğlence prog-
ramının size dayattığı vakitte değil sizin müsait 
olup ziyarete gidebildiğiniz her anda Karagöz’e 

ulaşabiliyor olmanız da Karagöz’ün önemli bir 
özelliğini ortaya koyar. Tıpkı masal gibi Karagöz 
de karşısında istekli bir seyirciye kavuştuğunda 
hemen çıkıverir meydana. Tarihten bugüne kadar 
yapılan araştırmalardan da bunu görebiliyoruz 
ki Karagöz hiçbir zaman belli bir zaman dilimi-
ne özgü olup o zaman dilimine sıkıştırılmamıştır. 
Karagöz gündelik geleneksel bir gösteri sanatı-
dır. Bu özelliğiyle metinler güncellenebilmiş, hal-
kın gündeminde hangi konular varsa o konular 
işlenebilmiştir. Bu durumdan hareketle de her 
gösteri her izleyici grubu için de yeniden şekil-
lendirilebilmiştir. Biz de müzemizde Karagöz’ü 
Boyabat’la ilişkilendirip ana omurgasını bozma-
dan halkımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Peki, 
biz bu sürece nasıl başladık? 2018 yılının sonra-
larına doğru ilçemizde bir müze açılması kararı 
alındı ve çalışmalara başlandı. Bu müze somut 
olmayan kültürel mirasların sergilendiği bir müze 
olacaktı. Hal böyle olunca en heyecan verici bö-
lümlerden biri de gösteri sanatları bölümü yani 
onun da bir parçası olan karagöz oldu. Öncelikle 
bir hayal perdesine ihtiyacımız vardı. Geleneksel 
usulle yapılmalıydı. Bu konuda, Somut Olmayan 
Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagözcü Şafak Yıl-
maz’dan ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversi-
tesi Türk Halk Bilimi Bölümü hocalarından Sayın 
Yücel Özdemir’den işin püf noktaları doğrultu-
sunda önemli bilgiler aldık. 
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Perde yapım süreci Karagöz’ün temel taş-
larından biridir. Bunun sebebi perdenin, gösteri 
yapılacak mekânda da hızlıca monte edilebilme 
ve aynı zamanda taşınmaya elverişli bir sağlam-
lıkta olabilmesi gerektiğindendir. İlk aşamada ye-
rel bir ustamızla irtibata geçtik, bire bir çalışarak 
perdemizin iskeletini yaptık, yapım esnasında da 
eski Ramazanları, Karagöz oyunlarını konuştuk. 
Ustamız da ilk kez İstanbul’da hayal oyununa 
rast gelmiş ve “Karagöz eskiden çocukların bi-
rinci eğlencesi idi. Radyo ve televizyon başında 
karagöz çıkacak diye saatlerce beklerdik” diye 
anılarından bahsetti.

Perdemizin montajını müzemizin göste-
ri sanatları bölümünde yaptık, sıra iskeletimizi 
uygun perdelerle giydirmekteydi. Müzemiz ön-
cesinde konuk evi olarak kullanılmaktaydı ve o 
dönemlerinden kalma kırmızı kadife fon perdeler 
vardı. Onlar bu iş için biçilmiş kaftandı. Bir terzi 
elinin değmesiyle bu iş de tamam oldu. Bir de 
beyaz patiskadan perdemizi gerdik mi tamamdı. 
İşte hayal perdemiz hazırdı. 

Tasvirler konusunda da yine Yücel Hoca-
mızdan yardım aldık. Hocamızın yaptığı tasvir-
lerden edindik. Perde kurduk, ışık yaktık ama 
ziyaretçilerimizle buluşamadık. Salgın nedeni ile 
müzemizin açılışını uzunca bir süre erteledik. Bu 
süre içinde müzelerin açılmasına dair sevindiri-
ci haberler almayı umarken, kapalı alanlarda kişi 
bulundurma konusunda çeşitli kısıtlamalar geti-

rildi. 1 Haziran 2020 itibari ile müzelerin açılabile-
ceği kararı alındıktan sonra 1 Ağustos 2020 günü 
belediyemizin onayı ile müzemizi ziyarete açtık. 
Kısıtlamalardan dolayı gösterilerimize başlaya-
masak da gösteri sanatları bölümünde Gelenek-
sel Türk Tiyatromuzu, Geleneksel Türk Eğlence 
Kültürümüzü kısaca ziyaretçilerimize anlatmaya 
çalıştık. Dört gözle sağlıklı günlerin gelmesini ve 
ziyaretçilerimizle aynı mekânda aynı heyecanı 
paylaşmayı bekliyoruz.

Sözlerimize son verirken bu müzenin ve 
müzemizdeki geleneksel gösteri sanatları bölü-
münün asıl amacının müzelerin işlevlerinden biri 
olan eğitime hizmet verme olduğunu belirtmek 
isteriz. Ders kitaplarında Karagöz’e daha çok 
yer ayrılması gerekmekte; bunun yanında, ders 
kitaplarında bağlamından kopmuş olan bu Kara-
göz metinlerinin icra ortamına kavuşup sadece 
bir tüketim kültürü öğesi olarak gösterilmesine 
izin verilmeden, Karagözün icra mekânlarından 
biri olan yaşayan müzeler aracılıyla ulaştırılma-
sı fikrindeyiz. Ayrıca imkânlar yaratılarak gezici 
müze etkinlikleri çerçevesinde Karagöz’ün yur-
dumuzun her köşesindeki öğrencilerle buluş-
masının sağlanması gerekmektedir. Bunların 
Karagöz Geleneğinin yaşatılmasında atılacak en 
sağlıklı adımlardan olacağına inanıyoruz.

Sağlıcakla kalıp huzurlu günlerde Kara-
göz’le buluşmak dileklerimizle.
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“Hay Hak!” diyerek başlayalım yazımıza, 
merhabalar efendim. Ben deniz Muhammed Hanifi 
Küntuğ, Türk halkbilimi bölümünde lisans yapmakta-
yım. Tiyatro ile ilgilenir, biraz yazar, biraz oynar, biraz 
da Karagöz oynatırım. Size Kapadokya Yaşayan Miras 
Müzesi’nde karagözcülüğe nasıl başladığımı ve nasıl 
devam ettiğimi anlatmak istiyorum.

Üniversitede alaylı olarak başladığım tiyatroya 
âşık olup kendimi bu sanata kaptırdıktan sonra bö-
lümüm hakkında en çok seveceğim yere, Kapadokya 
Yaşayan Miras Müzesi’ne gittim. Burada gölge oyunu 
ile yollarımız tekrar kesişti. Müzeye gelip gidip, hoca-
larımızı izleyerek öğrenmeye başladım. İcra hariç her 
şeyi bildiğimi sanıyordum artık. Ziyaretçilere müzeyi 
anlatırken Karagöz ve Hacivat’tan, oyunun tarihinden, 
tasvirlerin nasıl yapıldığından bahsediyordum. Her 
oda gibi Karagöz odasının da ayrı bir atmosferi vardır 
müzemiz içerisinde. Ziyaretçilerimiz ilk başta Karagöz 
ile Hacivat’ın ahvaline üzülerek, sonra onların atışma-
larına gülerek neşelenirler ve dışarıda ne dertleri varsa 
burada bırakarak başlarlar müzeyi gezmeye. 

İşte yine bir gün anlatırken birden hiç bekleme-
diğim bir şey oldu. İlk defa müzenin Karagöz odasında 
müze performansı sergileyecektim. Öylece kalakaldım 
bir an. Sonra perde gazellerini, okuduğum metni hatır-
ladım biraz, biraz da orta oyununda oynadığımız sah-
neleri, olayları hatırlayarak harmanladım, derken mu-
havere yapmaya çalıştım; ancak bildiğimiz tiyatro gibi 
değil bu. Seyircileri göremiyorsunuz, gülüyorlar mı, 
sıkılmışlar da siz oynatırken telefonla mı uğraşmaya 
başladılar, bilmiyorsunuz. Yoksa daha da kötüsü, hep-

si oyuna odaklanmış şimdi komik bir şey olacak diye 
sizi mi bekliyorlar? Oyunu yürütüyorum ama hiç reak-
siyon alamıyordum, salonda aşırı bir sessizlik olmuştu. 
Derken daha önce biraz kendi kendime çalıştığım ha-
reket komiklerine başladım, seyirci gülmeye başladı, 
çocuklar kendini bıraktı, kısa sürede salon kahkaha-
larla dolmuştu. Anladım ki o kadar da korkulacak bir 
şey değilmiş. Orada heyecanımı yenip bu heyecanımı 
rolün duygusuna aktardım ve gerisi zaten kendiliğin-
den geldi. Oyunu bitirdiğimde özellikle çocuklar çok 
beğenmişlerdi. İzleyicileri perde arkasına davet ederek 
onlara, oyunun nasıl işlediğini gösterdim, tasvirleri ço-
cuklarla birlikte oynattık. Karagöz odasını terk ederken 
büyüklerinin kendilerine verdiğimiz “geleceğin hayâli-
si” sıfatıyla mutlu oldular. İnsanlara verdiğim mesajla 
bir şeyler katabilmenin, bir şeyler öğretebilmenin duy-
gusu, kelimelerle tarif edilemeyecek bir mutluluktu. Bu 
duyguyu bir kez tattıktan sonra artık ne unutabilmeniz 
ne de bırakabilmeniz mümkün değildir.

Bundan sonra hocam beni Karagöz’e yönlen-
dirdi ve işin tekniğini öğrenmeye başladım. Mesle-
ğin kalıplarını kırarak kadın bir hayâli olma hedefiyle 
ilerleyen sınıf arkadaşım Meltem Ortayurt, benimle 
birlikte öğrenmekteydi. Bana öğrenme sürecimde en 
çok yardımcı olanlardan birisi de oydu tabii ve birçok 
açıdan benden daha maharetliydi. Öncelikle kalıpları 
öğrendik. Sonra bu kalıpları tuluat ile harmanlayarak 
kullanmayı. Sıra ses çalışmaya geldi. Ben, amatör ola-
rak gırtlak müziği ile uğraşmaktaydım ve bunu bilen 
hocam bu yeteneğimden faydalanmamı önerdi. Ben 
de gırtlak müziğinin düşük frekanslı bir seviyesi olan 
“Kargıraa” sanatını Karagöz’ün sesi için kullandım. 
Kargıraa, Karagöz’ün sesini normalden çok daha üst 
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bir seviyeye getirerek beklediğimden çok daha iyi so-
nuç vermişti. Devamlı pratik yapıp, hocamızdan işin 
püf noktalarını öğrenerek geliştirdik kendimizi.

İlk başlarda hep arkadaşlar arasında pratik ya-
parak kendimizi geliştirmeye çalıştık ancak seyirci 
olduğunda iş değişiyordu. Müzeye sadece çocuklar 
gelmiyordu tabii, zaman zaman rektörler, valiler gel-
mekteydi, bu da icra sırasında heyecanımıza, heyecan 
katıyordu. Bir süre sonra anladık ki gelen kim olursa 
olsun, oyun başladığında insanlar bütün duvarlarını 
yıkarak kendisini bırakıyor ve adeta çocukluğuna dö-
nüyordu. Bizi zorlayacak olan; valilerden, komutanlar-
dan çok çocuklardı. Oyunun en can alıcı noktasında 
bir bebek ağlamaya başladığında veya birkaç ufaklık 
yaramazlık yaptığında bildiğimizi unutuyor, sesimizi 
duyuramıyor, donup kalıyorduk. İşte asıl temel eğiti-
mimi burada aldım. Bu gibi durumlar bize o kadar çok 
şey kattı ki, bugüne kadar aldığım yolda en büyük ge-
lişmeyi onlar sayesinde gösterdim. Bizi oyun sırasında 
ters gidebilecek her durumun tecrübesi yetiştirdi. Ve 

müzenin ortamı da bunun için kusursuz bir yerdi.

Bir de turistler vardı tabii, ilk yıllarımda yaban-
cı dilde bırakın icrayı alanımla ilgili etkili bir iletişim 
kurmak bile çok zordu. Ama bir dili kullanmak o dili 
öğrenmenin en etkili yoludur, tabii turistlerin devamlı 
uğradığı bir yer olan müze de devamlı pratik yaparak 
mesleki İngilizcemi geliştirdim. Zamanla arkadaşımın 
yazmış olduğu kısa oyunu İngilizce, İspanyolca ve Ja-
ponca gibi alt yapım olan dillere uyarladım. Biraz kül-
tür yönetimini de kullanarak metni dilini kendi kültü-
rüyle harmanladım. Böylece artık kısa da olsa, turistler 
de oyunun akışını deneyimleyebiliyorlar.

İlk adımımı böyle attım işte bir hayâlinin yolu-
na. Öğrendim mi diye soracak olursanız, ne haddi-
me. Yola yeni çıktım, daha öğrenecek bir sonsuzluk 
dolusu bilgi, deneyimleyecek bir ömür boyu tecrübe 
var önümde. Neyse efendim, fazla başınızı ağrıtma-
dan müsaadenizi isteyeyim; okuduğunuz için teşekkür 
ederim. Her ne kadar sürçülisan ettiysek af ola!
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Alan araştırmama başladığımda sorduğum 
ilk soru “Ben nerede bana hitap eden bir Ka-
ragöz oyunu izleyebilirim?” Öyle ya daha önce 
hiç görmedim. Çocuk gösterimlerinin dahi gişe 
açtığına neredeyse hiç denk gelmedim. Çok 
geçmeden Hüseyin Dilan adı çalındı kulağıma. 
“İstanbul’da.” dediler. “Özel bir tiyatroda perde 
kuruyor. Büyüklere oynatıyor.” Hüseyin Dilan adı-
nı daha önce duymuştum. Aylardan Mart’tı. An-
kara’daydı. Kısmet olmamıştı izlemek. Bu sefer 
ise hemen araştırmaya koyuldum. Baktım ki çok 
yakınlarda sahne alacak. Hemen planı yaptım. 
Önden biletleri aldım ve atladım gittim İstanbul’a. 
Şu salgının, kışın ortasında Karagöz’ü bulmaya. 

Kadıköy nispeten elitliği ile bilinen bir semt. 
Öyle özel oyunlar oynuyor ki sahneler, öyle para-
lar dönüyor ki bilet fiyatlarında. Gerçekten orada 
kendine bir yer arayan Karagöz’ü daha izleme-
den takdir ettim. Gerçekten de heyecanlıydım bu 
arada. İlk defa baştan sona bir Karagöz oyunu 
izleyecektim. Hem koluma kardeşimi de kattım 
ki kendisi İstanbul’da yaşamasına rağmen oyun-
dan habersizdi. Hoş ben de merak sarıp araştır-
masam benim de bir Karagözcü’nün gişe açtı-
ğından haberim yoktu açıkçası. 

Sahnenin girişi yine birbirinden “çağdaş” 

yapımların afişleri ile doluydu. Salgından kay-
naklanan önlemler sebebiyle zaten küçük olan 
sahnenin seyirci sayısı iyice azaltılmıştı. O yüz-
den en önden en güzel yerden izleme şansımız 
oldu oyunu. Maskeyle de olsak daha beklerken 
çalan müzikleri bile bize oyunun enerjisini geçir-
meye yetti. Yüzlerce yıldan bugüne nice badi-
reler atlatarak gelen Karagözümüz iki gözümüz 
bu çağa artık daha fazla dayanamaz ve ışkır-
lağını devretmeye karar verir. Oyun özünde bu 
ama derinde çok daha fazlası. Çünkü bir ışkırlağı 
devretmek öyle kolay değildir. Bir Karagöz öyle 
kolay seçilememektedir. Karagöz’ün hem komik 
hem de muhalif olması gerekir. Olaylar işte tam 
da bu çerçevede gelişir.

Son yılların başarılı Hayalî’lerinden Hüseyin 
Dilan bu oyununda geleneği günümüze hakkıyla 
taşımayı başarırken doğru ve yerinde dokunuş-
larla gölgenin sesinin bugün de duyulmasını sağ-
lıyor. Hayal perdesi bir ibret perdesi ise “Karagöz 
Aranıyor” hepimize ibretlik bir manzara sunuyor. 
Hak etmediği halde ışkırlağa talip olan züppeler, 
işsizlikten ne yapacağını şaşırmış genç kadınlar, 
birbirini dinlemeden anlaşmaya çalışan insan-
lar… Teker teker geçiyorlar önümüzden. Ve oyun 
bitiminde düşündürüyor bu manzara bizi. Hayal 
miydi gördüklerimiz miydi sahi?
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