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Karagoz: Hacivat'im insanlar gorunmez olsalardi neler yaparlardi?

Hacivat: Calar, ctrpar, han yaparlardt. isterlerse katliam yaparlardt
Karagiiz: Hacivat'tm insanlar bu rezillikleri neden yaparlardi?
Hacivat: Yakalanmaktan korkmayacaklart icin yaparlardt.
Karagiiz: Ey Hacivat'tm hem gbrunmez olmak hem de iyi bir insan olmak
mumktin mildilr?
Hacivat:

Kendine

dikkat

edeceksin

madar.

Karanlik

taraftna

· hiikmedeceksin.

4

MEHMET ERTUG

-

5

ONSOZ

insan, kendini rahatsiz eden bir seyi yok etmeye onu ogrenmek ve
ogrendikten sonra da onu nasil duzeltecegini dusunmekle baslar, Toplumsal ve
kulturel rahatsizhklar ise kisiyi arastirmaya surukler. Arastirmaya baslamak
demek o konuyla ilgili problem etmeye basladigi bir nokta oldugu
anlammdadir. Sadece rahatsiz olunan konular arastirmaya itmez ayru zamanda
arastirmak icin bir seyi problematize etmek de sebeptir.
Benim Karagoz golge oyununu Kibns'ta ara~tm~aya kalkmamm
sebebi;

Mehmet

Ertug'un

devammda

Kibns'ta

Karagoz'den

bahsedemeyecegimiz gercegidir, 0 yok oldugu zaman bu ulkede de yillardir
var olan ve son 20-30 yildir da varhgmi sadece bu "hayali"yle surduren
gelenek de tamamen yok olacaktir, En azmdan bu firsati yakalarmsken
kacirmak istememem cok dogal karsilanmahdir, Cunku yazih kaynagm zaten
normalde cok az oldugu bu sanat alarunda, kucucuk bir adada kucucuk
kutuphanelerde "yasayan insan hazinesi" sifatma sahip Mehmet Ertug'un ve
Karagoz'un raflarda yer almasi gerekliligi bu konuyu secmemdeki etkendir.
Kendi gozumle bakip onun anlattiklanyla Karagoz golge oyununu bu tezde
aktardiktan sonra Mehmet Ertug da baskasmm kaleminden yazih bir kaynak
haline gelmis olacaktir.
Farkh bolgelerde var olan farkh kulturel yaptmmlar ve farkh yerlerde
farkh geleneklerinde var "oldugu bir adada her zaman eglence muhakkak ki
vardir ve hala da eksik olmarmstir. Savasm icerisindeki nesilde, savastan cikip
yeni nesillere yol acan nesiller de ve yeni kusaklar da ve hala olmarms ama
ilerde olacak olan bireyler de bu alanlarda "eglence" kulturlerini surdurmeye
devam etmisler ve edeceklerdir de. Cunku bu adarun guneyinin de kuzeyinin de
her anlamda eglenmeye ve gulmeye surekli ihtiyaci olacaktir. Bu yuzden
Karagoz de bu adada kusaktan kusaga ister sozlu ister yazih olsun aktanmlarla
var olmaya devam edebilecektir inancmdayim. Turk Karagozculerden Mehmet
Ertug hayatmm buyuk bir bolumunu bu inancla yasamaya devam eden bir
emektardir.
Rum Karagozculerden herhangi
biriyle gorusme firsati bulamadim
.
.
ama eger bulabilseydim eminim butun farkhhklar ortadan kalkar ve ayru
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dusunceye sahip olduklanru

onlar da dile getirebilirlerdi

Belki kavramsal olarak dogru bilgiler elde edemeyebilirdim
olarak ve bir "ihtiyac"
gczlemleyebilirdim.

dusuncesindeyim.
ama cikis noktasi

olarak Karagoz ile ilgili ayru dilde konustuklanm

Karagoz

bu ikiye

aynlrrns

ada uzerinde

tek ortak

"eglence" ar~c1dir. Ben Karagoz'e kuzey tarafmdan ve onu en guzel sekilde, en
dogru sekilde ve kendi yorumunu da simrlanru bilerek katan bir "hayali"nin
gozunden baktim ve oylece aktarmaya cahstim. Umanm dogru gorup, dogru
yone bakip, bu yolda yorumlayarak dogru bir sekilde aktarabilmisimdir,
Yuksek lisans tezimin konusunu

secmeden

once 90k kararsizdim.

Karagoz golge oyununu gunumuz meddahhgiyla karsilastirmak esas amacimdi.
Ancak konu 90k karmasik ve uzun olacagmdan birini tercih etmem benim icin
en dogrusu olacakti, Konuyla ilgili secimimdeki sancilanrm en basmda yok
etmemi saglayan, bana kattiklanndan
dusundugum
Kutlu'ya;

dolayi her zaman ona borclu olacagimi

ve benim icin 90k degerli olan hocam Prof. Dr. M. Muhtar

ayru zamanda

benim dusuncelerime

her zaman deger verdigini

dustmdugtlm ve hangi konuda olursa olsun benim ozgunlugumt; kaybetmemem
icin beni surekli cesaretlendiren

hocam Iskender Yildmm'a;

olursa olsun arastirma yaptigim zaman her acidan bakabilmemi

hangi konuda
saglayan ve

surekli bu noktayla ilgili bana telkinlerini eksik etmeyen Prof. Dr. Tayfun
Atay'a; insan denen yaratiga daha da asik olmami saglayan, halkbilimi, alaru
ve arastirmayi sevmeme tek sebep olan insan, her bir sozcuk hakkinda bilgiye
sahip olan ve bana kendini her firsatta bu sekilde hayran birakan ve bu hayata

.

90k erken veda eden Prof. Dr. Gurbuz Erginer'e; halkbilimin egitim acismdan

ne kadar onemli oldugunu ve daha ziyade egitim alarunda halkbilim yerinin her
zaman icin gerekli oldugunu ilk kez ondan ogrendigim ve bu tez de bana ve
kalemime guvendigine her zaman icin emin oldugum · Ahmet Guneyli 'ye;
tezimin bas kahramam, onunla tarnsngrm gunden itibaren arastirmanm sonuna
kadar 1~1g1m1 daha da fazla yilkselten ve beni zorlamadan surekli aramizdaki
yabancihgi sanki uzun zamandir tamsiyormusuz havasma donusturen ve beni
rahatlatan, bildigi her seyi tum safhgiyla, saklamadan, gizlemeden ve
anlatmaktan usanmadan benimle paylasan Mehmet Ertug'a; elde ettigim
bilgileri redakte etmeme . ve bilgisayara gecirmeme hicbir sikayet de
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bulunmadan

yardimci

olan yegenim

Gizem Degirmencioglu'na;

herkesten

fazla hatta benden bile fazla heyecanlanan, sabirsizlanan, sikmtiya giren ve bu
yolda her zaman icin bana en 90k cesareti veren babam Ata Ozsoylu ve annem
Neyre

Ozsoylu'ya;

dusunme

yetisini

elde ettigim

gunden bugune

kadar

hayatimm merkezine aldigim, bana insan sevgisini muthis bir inancla asilayan,
hayatim boyunca her gittigim yerde bir evim olmasi gerektigini savunan ve
bana da savunduran, her acidan bakabilmeyi
· kadar da bu ogretilerini

bas ucu kitabim

ogreten ve hayatimm sonuna
gibi beynimde

saklayacagima

sebebiyet veren kocaman insan rahmetli buyukbabam Turgut Sunalp'a; tezin
basmdan bitimine kadar her sekilde ona ulasmarm saglayan ve hicbir zaman
yardirn istedigim konuda beni cevapsiz birakrnayan tez damsmamm Prof. Dr.
Habib Derzinevesi'ye;

tesekkurlerimi

bore bilirim. Her zaman icin benim

hayatimda bilgilerinin ve isiklannm eksik olmamasmi diliyorum.

ALiYE OZSOYLU

$ubat2012
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ctnts

Tiyatro perdesi

acildigi zaman ortaya cikan gorsel de; golgelerle

perdeye yansitilan suretler de, "insan"m kendisine aynada bakma hissinin tam
karsihgrdir. lnsanoglu habersiz bir sekilde kendi icin onceden hazirlanmis olan
kulturun icine dogar ve bu kacimlmazdir. Dogacak oldugu toplumun icerisinde
olusmus olan gelenekler, maddi ve manevi kultur oruntuleri, kimligi, dini,
yasayis sekli onun ilk nefes ahsmdan itibaren secim sansi olmadan sahip
olacagi ve ondan once dogrnus olan · yetiskin varhklandir.

Fark edilmeden

ilzerine yapisan sifati ise "oynayan" kelimesi olacaktir. Hangi zaman diliminde
yasarms olursa olsun, hangi toplumun icerisine dogmus olursa olsun her insan
hayata profesyonel bir "oyuncu" olarak dogar. T1pk1 kultur bilimci olan Johan

Htuzinga'nm savundugu tez gibi; "Oyun kulturden daha eskidir. Cunku oyun,
cesitli kultur bicimlerinin dogusuna kaynakltk etmistir. Insanoglu dogustan
'homo ludens 'tir (oynayan insandir)"

Hayatmm devam ettigi surece, iyi ya da

kotu olarak ve elinde olmadan nasil bir oyuncu haline gelecegi konusunda
kendini sekillendirir, lnsanm icgudusel olarak sahip oldugu bu ozelligi, yine
insamn uretimi olan ve insandan

gelen "tiyatro

sanati'tmn

dogusuna

da

kaynakhk etrnistir.
ilk insandan bu yana var olan ve gunumuze kadar gelen "oyun" kulturu,
dongusel zaman icerisinde farkh sekillere girmis ve toplumun ihtiyaclanna ve
kulturtme

gore

sekillenip

donusmustur.

Schiller

"insandaki fazla gucun tasmast ve bosalmasi"
gucun tasmasi

ve bosalmasi;

kulturden

ve

Spencer

"oyun"u

olarak tammlar. Olusan fazla

kulture ve o kulturun

yogrularak sekil alrrus insandan insana cesitlilik gostermektedir.

icerisinde
Tiyatro her

zaman icin bu fazla gucun disavurumunda var olan en rahatlatici oyun seklidir,
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lfade tarzi, rnimikler,

olusturulan

karakterler,

metinli ve metinsiz tiyatro

oyunlannda; uretildigi ve sergilendigi toplumun ki.iltfuiini.in aynasidir, Ve en
onemlisi de bu fazla gucun aktanmma tarukhk eden seyircilerin de yine aym
toplumun kulturune mensup bireylerin olmasidrr. Turk kulturunun olusan fazla
gucu bosaltma tercihlerinden biri de tiyatrodur. Ve modem tiyatrodan once var
olan geleneksel turk tiyatrosunun icerisinde yer alan Karagoz golge oyunu da
Turk toplumunun

ayna ozelligini

tasiyan manevi kultur urunlerinden

bir

tanesidir. Bu gelenek gunumuzde var olan modem tiyatro ve sahne sanatlanna
da onculuk etmistir, Ayru zamanda bu gelenek; Kibns'ta
"eglence"

kulturu

icerisinde

da "oyun"

ve

yer bulan ve burada baska bir kimlige

de

burunmus olan kultur hazinesi ozelligini de tasimaktadir.
Karagoz'un

Kibns'a

gelisi Osmanlmm 1571 'de Kibns'i fethetmesiyle

olmustur. Bircok kultur ve gelenegin yarunda; Karagoz'u de buraya aktarmayi
ve birakmayi basarabilmislerdir,

0 donemde Kibns halki bu golge oyununa

siki sikiya baglanrms ve benimsemistir. Hatta ramazan geceleri dismda da bu
oyunun var olmasi gerektigi inanciru yaratrruslardir, Ve gunluk hayatlannda da
bu oyunu merkezlerine

almayi

tercih

etrnislerdir.

ilk baslarda

on tane

Karagozcuyle yola cikan ve var olmaya devam eden Karagoz; kahvehanelerde
ve kiraathanelerde

oynatilmaya baslanrrus ve daha sonra radyo ve televizyon

aracihgiyla da tamtimma devam edilmistir, Ancak televizyonun 'insanm evine
izinsiz bir sekilde girmesi sebebiyle de Karagoz yine izinsiz bir sekilde kapi
disan edilmistir. Bugun; Kibns adasmm kuzey tarafmda bu sanati icra eden tek
bir "hayali" vardir: Mehmet Ertug. Bu tez de; icra edenin "tekligiyle" aktanmm
"coklugu" arasmda bir kopru olusturulmasi arnaclanarak, bu "yalmz adamm"
i.izerinden Karagoz'un anlanhsidir.
Birinci bolumde; arastirmanm konusu, amaci ve yontemi belirtilmistir,
Ikinci bolumde; Karagoz golge oyununun geleneksel turk tiyatrosu icerisindeki
yeri ve oneminden bahsedilmis ve konuya kavramsal cerceveden bakilmaya
cahsilmistir.
olusturan
ulasilmaya

Ucuncu

Kibns

bolumde

adasmda;

cahsilrms

ve

ise; alan arastirmasimn

Karagoz'un

simrhhklanru

nasil var olduguna

temsilcileriyle

ilgili

elde

da

dair bilgilere
edilen

bilgiler

10

degerlendirilerek en dogru bicimde aktanlmistir. Dordtmcu ve son bolumde
ise; tezin ana konusunu olusturan Mehmet Ertug ve onunla ilgili yapilan
soylesiden elde edilen verilerle Kibns'ta bir Karagozcunun gozunden bu kultur
aktanlmaya cahsilnnstir.
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BOLUM 1: ALAN ARA~TIRMASI

1.1. Arastirmanm Konusu ve Amaci

Arastirmanm ana konusu; Kibns'ta

Geleneksel Turk Tiyatrosu

icerisinde Karagoz golge oyununu oynatmaya devam Mehmet Ertug olmustur.
Bu ana konunun icerisinde ise Geleneksel Turk Tiyatrosu ve Kibns'taki
Karagozculuge ait kavramsal cerceve dogrultusunda hazirlanan bilgiler ve
halkbilimsel degerlendirmeye bagh olarak Karagoz yer ahyor. Mehmet
Ertug'un bu sanata bakis a91s1, degerlendirmesi, nasil basladigi ve nerede
bitirdigi, nelerin bu sanata baglanmasina sebep oldugu bu tezin ana bashgim
olusturmaktadir, Somut olmayan kulturel miras projesi icerisinde yer alan
"yasayan insan hazinesi" maddesinin turn ozelliklerine uyan bir "hayali"
sifatma sahip olan Mehmet Ertug; bu tezin icerisinde bircok bolumde direkt

olarak ya da omekleme halinde yer alacaktir. Geleneksel Turk Tiyatrosu'na ait
butun bilgiler, yazih kaynaklardan edinilen almtilardan yola cikarak
degerlendirilmistir, Kibns'ta Geleneksel Turk Tiyatosu ile ilgili kaynak da
sadece sozlu ve yazih olarak Mehmet Ertug oldugu icin onun bilgileri isigmda
yola cikilarak bir degerlendirme yapilmis ve yazilrmstir. Yazih kaynaklann
azhgi sebebiyle yapilan ahntilar ve yazilan bilgiler tekrarlara yol acsa da en
uygun · ve en dogru bilgilerin onlar oldugu dusunulerek konuya bu sekilde
yaklasilrmstir,
Kibns'ta Geleneksel Turk Tiyatrosu ve bunun icerisinde yer alan
Karagoz golge oyunu; adada 90k fazla arastmlan bir konu olmamasi nedeniyle
ve bu konuda yazih kaynagm olmasi gerekliligi dusunulerek ancak az oldugu
karusma vanlarak bu tezin yazilmasi amaclanrmstir. Bunun disinda amaclanan
sey; Karagoz golge oyununun Kibns'ta devam etmesine olanak saglayan tek

kisi Mehmet Ertug'un bu konuda merak edilen yonleridir. Bu ulkede, bu alanda
tek olmasi, bu sanatm canh oynatilmasmm devam edemeyecegi anlamma
gelmesi de bu tezin konusunu olusturmaya sebebiyet vermistir. Sozlu aktanmm
onemi dusunulerek ve bu bilgilerin sozlu olarak baskasma aktanlmasmm
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•

mumkun olabilecegi donemlerde bu konuyla ilgili bilgileri elde etmek tezin en
onemli amacidir. Ge9 kalmmadan, bir gelenegi yazih bir kaynak haline getirme
firsati

elde

edilmisken

bu

konuyla

ilgili

arastirma

yapilmasi

uygun

gorulmustur.

1.2. Arastrrmanm Ydntemi
Kibns'ta Geleneksel Turk Tiyatrosu ve Karagoz golge oyunu ile ilgili
yazilan bu tez de kullarnlan yontem; alan arastirmasidir. Arastirmaci konuyla
ilgili katilarak gozlem yaparak tezi hazirlarmstir. Tek bir kaynak kisiden
(Mehmet Ertug) yararlarulmis ve bunun uzerinden konu degerlendirilmistir.
2010 yihrun Agustos aymdan 2010 yilmm Arahk ayma kadar, Mehmet Ertug
ile gorusmeler yapilrms ve konuyla ilgili onceden hazirlanan sorular kendisine
yoneltilmistir. Arastirmaci bu gorusme surecinde ses kayrt cihazi ve fotograf
makinesinden yararlanrms, aym zamanda da yanmda kucuk notlar tutabilecegi
bir not defteri bulundurmustur,
Arastirmaci ve arastmlan kisi de aym ulkede yasayan ve o ulkenin
vatandasi olmasi sebebiyle ne sive ne de dil bakimmdan herhangi bir sikmti
yasanmarmstir. Tek sikmti arastirma boyunca istenilen cizgide arastirmamn
ilerlememesinden kaynakh olmustur, Sorular oncesinden arastinlan konulann
siralamasi gore duzenlense de alan astirmasi Mehmet Ertug'un istedigi sekilde
ve kansik bilgiler aktanlarak devam etmistir. Bu yuzden de bilgilerin elenmesi
ve konuyla ilgili olan kisimlann secilmesi konusunda da zaman olarak zorluk
cekilmistir. Guven acismdan hicbir sikmti yasanmanus ve ilk gunden
gorusmenin bitecegi gune kadar arastirmacidan hicbir bilgi saklanmamistir.
Mehmet Ertug; hie arastmlmayan bir hazine degildir. Bircok kisi ile roportaj
yapmis ve bircok televizyon kanah tarafmdan da bilgilerinden yararlarulrms bir
"hayali"dir. Bu yuzden anlatim konusunda ve anlatimin akicrhgi acismdan da
herhangi bir puruzle karsi karsiya kalmmarmstir. Ancak onun icin de farkli bir
acidan degerlendirilmek ve farkh bir noktadan ona dokunmak heyecan verici
oldugu icin aktanm da durduran ve devam ettiren taraf yine o olmustur.
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herhangi

bir

sekilde

durdurulmamistrr.

arastirmaci

Bu sebeple

tarafmdan

de hazirlanan

anlanrm
sorular

kesilmemis

dogrultusunda

ve
degil

Mehmet Ertug'un anlans sirasma gore gorusmeler devam etmistir.
Arastirmaci ilk gtmlerde alana gidis konusunda da sikmtilar yasarms
ancak daha sonra bolge insanlannm
kismmdaki

problemi

kisa zamanda

yardimiyla ve ahsilrrushkla alana gidis
halledebilmistir,

Herhangi

bir maddi

harcama yapilmadan gorusmelere son verilmistir,

1.3. Alana Dair Bilgiler
Arastirma ile ilgili gorusmeler; basmdan sonuna kadar; Kuzey Kibns
Turk Curnhuriyeti baskent Lefkosa Sular i9i bolgesinde Osmanh Mimarisi olan
Buyuk Han'm "Bas Oda"smda gerceklesmistir. Mehmet Ertug'un Karagoz
golge oyununu sergiledigi bu odada bircok satm almabilecek kulturel hazineler
de yer almaktadir. Eski fotograflar, kendi koleksiyonunda yer alan para ve
pullar, Karagoz golge oyununa ait Turkce ve Ingilizce bilgiler iceren brosurler,
kartpostallar ve yine Kibns'a ait dokuz masal kitabi satisa cikanlan
hazinelerdir. Mehmet Ertug maddi gelirini sadece Karagoz golge oyunundan
degil, kendi olusturdugu bu kultur odasmda yet alan diger eserlerle de
saglamaktadir.
Buyuk Han 1572 yihnda Osmanhlar tarafmdan yapilrms olup,
'

Lefkosa'mn surlar icinde carsi merkezindedir. Kare planh olup iki kattan
olusmaktadir, Binanm ortasmda ibadet icin bir mescit bulunmaktadir, Ana yapi
68 odadan olusmaktadir. Restorasyonu tamamlandiktan sonra gunumuzde
Lefkosa' da Kultur.. Sanat ve El isleri urunlerinin iiretilip, sergilendigi ve satisa
sunuldugu tarihi bir mekandir.
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"Bizim tiyatromuz
eocugudur,

Tiirk giizel sanatlarmm yetim biiyiiyen

Digerlerinin

her boliimii himaye goriir; adma okullar

aerhr, Daha evvel aeilnus olanlara;

iiniversitelere

kadar

ehemmiyetle ve resmen sokulur. Bu kiymet bilirligin yanmda
Tiirk'iin milli "temasasi"

ne aramr ne sorulur. Sorulsa da bilen bulunmaz

zaten.
Bir boliimii tiyatro, dlger boliimii musiki mektebi olarak
1914'de Dariilbedayi
bu konservatuarm

kuruldu.

Yani tam teskilath bir konservatuar:

musiki kismma "~ark ve garp musikisi", yani

Tiirk ve Batt miizigi dersleri konuldu da; tiyatro kismmda yabanci
tiyatro ogretmeninden

gayri, Tiirk milli tiyatrosuna

dair bir ciimle

Have etmek kimsenin akhna gelmedi ... Asya'nm taaa o
bilinmeyen uelarmdan

oynaya oynaya, yiizlerce, binlerce yrllari

asrp, istanbul'a kadar gelmis; bu sehrin her ko~esinde hiikmiinii
yiiriitmii~ olan "milli tiyatromuz"
sozcuk dahi kanlmadi!

hakkmda,

ders notlan arasma bir

Hadi o devirde halk sarkisi, halk sairi, halk

~iiri; krsacasi halka ait her sey gibi halk tiyatrosunu
goriirlerdi.

Bundan dolayi da Dariilbedayi'i

milyonlarnmzm
tiyatrosunun

kuranlar,

hepsini avamm, cahillerin zevki sayanlar, halk

lafun dahi etmemislerdi ... Peki ya Ankara

konservatuari
takilmrsn?

da hakir

kurulurken sorumlu kimselerin zihinleri nerelere

Giin gelip de folklorumuzun

ederken; okullarda,

meydanlarda,

diyarlarda iftiharla gdsterirken;

her cinsini bas taci

festivallerde;

hatta yabanci

"milli musiki, raks, siirimiz var"

derken elbet birinin dilinin ucuna "milli tiyatromuz"
gelecek diye bekledim durdum.
bilgisizliklerinden

kelimeleri

Bizimkiler istedikleri kadar

"Ortaoyunu" ve "Karagoz"

iein yok Cin'den

gelmis; yok Yunan'dan ahnmis; yok eingeneler icat etmis diye
gevelesinler. Bunun, bilgisizlik aczi ieinde uydurma

seyler
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oldugunu; asrrlardan beri bir Tiirk Tiyatrosunun var oldugunu,
Hayal oyununun "Cin'In kuzeyindeki kavimlerden gelen sanateilar
tarafmdan Cin'e sokuldugunu" (bizi bize karsi miidafaa eden)
yabanci yazar, arastmci, miiverrih ve bilginlerin kitaplarmda
okuyoruz. Kabul edelim ki; geemisini merak edip arasnrmayan
dunya iizerinde tek millet varsa o da galiba biziz.
Ge~mi~ devirdeki btlglsizligimiz, kiymet bilmeyisimiz
yiiziinden daha evvel kaybettigimiz "Hayal oyunu"muzdan sonra,
sevgili Diimbiillii'niin vefan ile "Ortaoyunu"muzla

da helallestik,"

Vasfi RIZa ZOBU
1974, Subat
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BOLUM2

Eski Turk seyirlik oyunlan yuzyillarca halki eglendirmeyi becerebilmis
ve varhgmi surdurebilmeyi hak etmis en onemli ve en eski tiyatro
dallanndandir. Bugun sahne sanatlan diye adlandirdigmuz ve bu ttlr sanatlann
en basmda gelen modem tiyatro gelenegini anlayabilmemiz acismdan eski turk
seyirlik oyunlanm biliyor olmarmz, degerlendiriyor olmamiz ve yararlaruyor
olmarmz 90k onemlidir. Eski Turk seyirlik oyunlan icerisinde yer alan ve
tamamen bize ozgil bir gelenek olan Karagoz golge oyunu bugunku mizahi
tiyatro anlayisimn yaraticisi ve mihenk tasidir, Icerigi, teknigi, -renkleri ve
sahnesi farkhhk gosterse de yol gosterici olmasi bakimmdan, konumu itibariyle
geleneksel turk tiyatrosu icerisinde 90k ozel bir yerde durmaktadir, Karagoz
golge oyunu, biricikligi ve ozgilnlilgil bakimmdan halk tiyatrosu gelenegi
icerisinde yer alrms ve onemsenmis en kidemli tiyatro sanati ozelligini
tasimaktadir. Bu nedenle bu tezin konusu olarak secilmis olan Karagoz; tum
kavramsal cercevesi, tanmu, tarihcesi, teknigi ve diger geleneksel turk .
tiyatrosunu olusturan seyirlik oyunlan arasmdaki farklan ve benzerlikleriyle bu
bolumde yer alacaktir,
2.1. Geleneksel Tiirk Tiyatrosu
Tanzimat ve Ban tiyatrosu benimsenmeden once Turklere ozgil
geleneksel tiyatro varhgim surduruyordu, Cevre bakimmdan birbirinden farkh
iki gelenek gunumuze kadar yasayabilmistir. 'Koylu Tiyatrosu Gelenegi' ve
'Halk Tiyatrosu Gelenegi'.(And, 2010:11)
'Koylu Tiyatrosu Gelenegi' admdan da anlasilacagi gibi koylu kesimin

yarattigi ve yine koylu kesimin seyirci kismmi olusturdugu bir gelenektir.
"Turkiye halkirun buyuk 9ogunlugu olan topraga bagli Turk koylusunun eski
bolluk kuttorenleri ve canltctlik (animisme) inanclartni surdurdugu seyirlik
oyunlart zamanla bicim ve oz baktmindan degisikliklere ugramasina karstn,

gunumuze degin yasayabilmistir." (And: 2010:11) Toplumsal yasam tarzi,
gecim kaynaklan ve kulturlerine ait daha bircok ozellikler baz almarak bu
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tiyatro

gelenegi

olusturulup,

sunulmaktadir.

Bu gelenek

oteki ulkelerde

bozulmus ve sureklilik gosterememistir ancak Turkiye'deki koylu kesim; eski
geleneklerinin

uzerine

yeni yaptmmlanru

da ekleyip

harmanlayarak

bu

gelenege sureklilik kazandirmis ve boylelikle de gunumuzde hala var olmasim

saglarmstir. Bu oyunlar; hayvan benzetmeceleri, danslar, kukla, cesitli
dogmaca oyunlan kapsamaktadir.

'Halk Tiyatrosu Gelenegi '; daha degisik bir cevrenin kulturel
edinimidir. Kentlerde olusmus bir tiyatrodur ve kent kulturunden etkilenerek
gelistirilmis bir gelenektir. Sanatcilan da seyircileri de halktandir. En kiymetli
turleri de; kukla, ortaoyunu ve karagozdur. 19.yiizyilda geleneksel halk
tiyatrosu Batt tiyatrosuyla bir birlesim yaparak Tuluat tiyatrosunun ortaya
cikmasma yol acmisnr. (And, 2010:12)
Halk Tiyatrosu Gelenegi icerisinde yer alan eski turk seyirlik oyunlan

su sekilde maddelestirilebilir;
a. Hokkabaz
b. Cengiler-kocekceler-curcunabazlar
c.Meddah
d. Kukla
e. Karagoz
f. Ortaoyunu
Halk ve koylu tiyatro gelenegi kendi icerisinde oznel ozelliklere sahip
olmakla birlikte ve birbirlerine degen yonleri 90k az oldugu halde ikisi de .
· geleneksel Turk tiyatrosu bashgi altmda degerlendirilmistir. Karsihkli olarak
incelendiginde her ikisinin arasmda da benzerlikler de farkhhklar da
bulunmaktadir. Bunlara maddeler halinde geleneksel Turk tiyatrosunun
incelendigi bircok yazih kaynaktan erisebiliriz. (bkz. And, 2010:12-13-14-15).
Ancak bu cahsmada uzun uzadiya bu ozelliklerden bahsedilmek yerine
ozetleme geregi duyulmustur. Her iki gelenek de Dogu Akdeniz kulturunden
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dogmustur ve bugtin A vrupa tiyatrosunun kokeninde her iki gelenegin de yeri
vardir.

Bu

iki

ozelliklerinden

gelenegin

sahip

oldugu

ve

Batt

tiyatrosundan

aymci

en basmda geleni, sahnesiz bir tiyatro olmalan ve yazih bir

metne dayanmamalandir.
dans ve soz oyunlan,'

Gulduru ogesi; ana temayi olusturmaktadir,
anlatilmak

istenen mevzunun

susleyici

Sarki,

ogeleridir.

Gercekci olmamakla birlikte acik bicim, gostermeci ve soyutlastirma

diye

yontemlere dayarnr. Devamh olmadigi gibi cesitli olaylara ve

adlandmlan

takvime dayarnr. Ayru zamanda da kisilerin karakter yapilan, niteligi yoktur ve
buna bagh olarak da onceden belirlenmis, kahplasrms tiplere dayarnr.
Halk tiyatrosu ve koylu tiyatrosu geleneklerinin benzerlikleri dismda
farkhhklan da mevcuttur. Bu farkhliklar da su sekilde ozetlenebilir:
a. Kaylil tiyatrosu gelenegi profesyonel

bir etkinlik degildir ve bu

etkinlige katilanlar bunu para icin yapmazlar ancak halk tiyatrosu geleneginde
amac para kazanmaknr.

Halk tiyatrosu

gelenegi tumuyle profesyonel

bir

ugrastir.
b. Her iki gelenek de dogmaca, bir baska deyisle rri.etinsizdir. Ancak
koylu tiyatrosu geleneginde dogmaca ozelligi hafif planda kalmaktadir.
etkinlikte;

rituellerden

kaynakh

belirlenmis

olan

birtakim

Bu

basmakahp

tekerlemeler ve scylenceler vardir. Bunlar belirlendigi sekilde oyun icerisinde
kullamlmayi

gerektirir ve zorunlu kilar, Ancak halk tiyatrosu geleneginde

dogmaca ozelligi 90k agir basmaktadir. Birtakim belirlenmis soylenceler ve
tekerlemeler oldugu halde oyunlar acik bicimdedir ve bu belirlenmis olan soz
kahplan oyun sirasmda oyuncunun denetimindedir ..
c. Koy tiyatrosu gelenegi insanhk tarihiyle neredeyse yasittir ancak halk
tiyatrosu

gelenegi

. Oyunlannm

gelisimini

yapisi bakimmdan

90k sonralan

gostermistir,

da koylu tiyatrosu

(And,

2010:15)

gelenegi daha ilkeldir,

olaylar dizisinin gelisimi yok gibidir, cogu kez bir mantik zincirlemesinden
yoksundur ve hemen hemen yapilan yok gibidir. Halk tiyatrosu gelenegi bir
olcude sanatlasrmstir, bir bicim, bir yapi bilinci bulunur. (And, 2010:16)
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"Geleneksel Turk Tiyatrosu kapsaminda ele
a/man oyunlart bir butun olarak degerlendirdigimizde bu
oyunlann

kokenleri ve olusum diinemlerindeki nitelikleri

bakmundan

birbirleriyle if ice oldugu gorulur. Sartlann

degi§mesi ve toplumun farklt kesimlerinin ilgisi dogrultusunda
ayn ayrt gelisme f izgisi izledikleri ve ancak son tekmul
noktastnda birbirinden tamamen aynldtklan anlastltr. Hatta
bu ttirlerin birbirinden

aynsttklan

dimemlerde dahi aynt

sanatctntn birden fazla turu basanyla sergiledigi gorulur.
(Yrd. Doc. Dr. Di/aver Duzgun, Ankara Universitesi FenEdebiyat Fakilltesi, Ttirkiye, "Geleneksel Turk Tiyatrosu",
Turk/er, C:15, Yeni Tilrkiye Yaymlan; Ankara,s.488)"
Eski turk seyirlik oyunlan belli donemler icerisinde birbirinin icine
gecmis ve bir butun olarak algilanmalan kacmilmaz olmustur. Bugun bile
bircok kisi tarafmdan arastirmacilann yaptigi aynmlar yeterli olmarms ve
bununla ilgili okuma, arasnrma yapmayan insanlarca; meddahhk, karagoz ve
ortaoyunu aym sarulmaya devam etmistir. Bahsedilen ve icice algilandigi
ongorulen donemlerde; Karagoz oynatarun aym zamanda hokkabazhk ve
meddahhk yaptigi gorulmus, hatta Karagoz perdesinde kucuk bir Karagoz
perdesi daha kurulup cambaz ve ortaoyunu gosterildigi de olmustur, Bu
bakimdan Mehmet Ertug'un karagoz perdesinde aym zamanda Keloglan ve
Nasreddin

Hoca

degerlendirilebilir.

kuklalanm
Mehmet

oynatmasi
Ertug

da

da
tipki

bunun

etkisi

Tanzimat

olarak

donemindeki

Karagozculer gibi aym zamanda meddahhk da yaprms bir "hayali" ornegidir.
Koy tiyatrosu gelenegi var oldugu topraklar, sergilendigi kesim,
oynatihs

bicimi

ve

bagh

oldugu

konular

nedeniyle

gunumuzde

surdurulebilmesi 90k zor bir tiyatro gelenegi olarak degerlendirilebilir. Koyden
kente gocun yarattigi etkiyle de koy tiyatrosu gelenegi gunumuzde ·yok
'
olmustur ve varhgiru siirdiirememektedir. Ancak halk
tiyatrosu geleneginin

devarm Bah tiyatrosunun etkisiyle azalrms ama tam olarak yok olmus
sayilmaz. Ve bu tiyatro gelenegi icerisinde bu sanatlan gunumuzde hala daha
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gelistirmeye, donusturmeye ve devam ettirmeye cahsan kisiler bunu ancak bir
nostalji gelenegi olarak surdurebiliyorlar. Halk tiyatrosu gelenegi surdurulebilir
ozelliklere sahip olmasma ragmen gunumuzde "kitle kulturu" tarafmdan cazip
bir sanat olarak

degerlendirilmemektedir.

Bu sebeple

de eski onemini

kaybetmistir. Ancak varhgnu surdurmeye devam etmesinin en onernli sebebi
ise esneklik ve dogaclama ozelligidir. Sanatcmm denetiminde olan konular ve
islenebilirlik
uydurabiliniyor

bakimmdan

konulann

olmasi halk tiyatrosu

esnek

ve

gelenegini

o

sanatm

ozelliklerine

de gunumuzde

de "can

cekisir" bir halde de olsa var edebilmektedir.
2.2. Karagoz Golge Oyunu'nun Tariheesi ve Tammi

Karagoz golge oyununun nasil ve nerede ortaya 91kt1g1 ve dunya
cografyasmda nerelere kimler tarafmdan getirildigi konusunda kesin ve genel
bir yargi ya da tarum bulunmamaktadir. Sozlu kaynaklar, rivayetler ve
soylenceler bugun Karagoz'tm tarihcesini olusturmustur. Scylenceler cesitli
oldugu icin, bununla ilgili gorusler ve tarumlar da cesitlilik gostermistir. Kesin
yargilara varanlar, kararsiz kalanlar ve anlatilan rivayetleri elestiren
arastirmacilar da 90k sayidadir. Ancak genel tarum ve rivayetlerden
sasmayarak ve sozlu kultur alaru olarak degerlendirilen soylenceleri de baz
alarak Karagoz'un tarihcesinin tablosu cikanlmaya calisilmistir. En basta
rivayetler tek tek ele almarak daha sonra golge oyununun genel bir tamrm
yapilacak ve 90k da yorurna ve tartismaya acik olmayan tarihce kismi
. sonlandmlacaktir.
2.2.1 Karagoz Golge Oyunu'nun

Nastl Ortaya <;1ktig1 ile ilgili

Rivayetler
1. Rivayet: Cin imparatoru Wu (M.6. II. Asir), 90k sevdigi kansmm

olumu uzerine buyuk bir umitsizlige kapilrms, hicbir seyler avunamaz.
olmustur. 0 zaman bir Cin sanatkan, olen kraliceye benzer bir kadmi, beyaz
bir perde arkasmdan gecirip hayalini bu perdeye dusurmek ve bu hayalin, olen
kralicenin ruhu oldugunu soylemek suretiyle hukumdan avutmaya cahsmistir
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ki onun bu bulusu, eski Cin medeniyetinde golge oyununun dogup gelismesine
baslangic olmustur. (Ytlsra: 2010:7)

2. Rivayet: Orhan Bey Bursa'yi fethettikten sonra kendi adma bir cami
yaptirmaya baslar. lrgat basi Haci Evhaduddin (Hacivat) zarif ve bilgili bir
adamdir. Asil adi Samakoflu Bali Celebi olan Karagoz ise okumarms halktan
biridir. Ancak her ikisi de niikteden ve hazir cevap kimselerdir.

Bunlann

karsihkh sakalasmalan, kendilerini seyreden iscileri yavaslatrmsnr, Yapilanlan
gormeye gelen Orhan Bey islerin ilerlemedigini

gorur. Hizh cahsilmasim

emretmesine ragrnen obur gelisinde de islerin agir gittigini gorunce sebebini
sorar ve ogrenir. Onlan dinlemek ister. iki arkadas Orhan Bey'e camiyle
birlikte

bir

muhaveresi"

de hamammm

yapilmasi

gerektigini

anlatan

bir

"hamam

oynarlarsa da padisah bundan pek bir sey anlamaz. Bey daha

sonraki gelisinde de islerin yunimedigini

gorunce iki arkadasm baslanmn

kesilmesini emreder. Bunu isiten Hacivat iki yumrugunu sikip sakalmm altmda
birbirine vurarak, "tas ustunde tas kalmasm!" diye beddua eder. Olumu hice
sayan Karagoz ise sag elini soyle bir sallayip "Adarnm...
boynunu cellada uzatrms. Bundan dolayi Hacivat'm
altmdadir; Karagoz'un
hizla ilerlediginden

Sen de ... " Deyip

iki yumrugu cenesinin

de bir eli durmadan hareket etmektedir. Bey yapmm

memnundur.

Ancak bir gelisinde bir iscinin aym tasi

yukanya kadar cikardigmi yerine koymadan tekrar asagiya tasidigim gorur,
Sebebini sordugu zaman Hacivat ile Karagoz'un

hamam konulu konusmalan

hatirlar. Meger iscinin yikanmasi gerekiyormus; o haliyle de bir ibadethaneye
tas konulmasma

razi degilmis, Hemen emir verilir, bir hamam ile bir de

medresenin yapimma baslatihr. Zamanla iki insam haksiz yere oldurttugunil
hatirlayan bey uzulmeye baslar. Uzunttisilntl halk da ogrenir. Vaktiyle diger
arkadaslanyla

birlikte Karagoz ile Hacivat'm

da gittikleri dergahm seyhi

Kusteri de bunu isitir. Hemen eski arkadaslannm

olmedigini yayar. Beyin

huzuruna davet edilir. Sangmdan bir perde yapar, arkasmdan da mum yakar.
Sonucta

golge

oyunu

seslendirilmesiyle

baslamis

iki

oltmun

olur.

perde

Seyh Kusteri

gerisinde

sekillendirilip

de hayallerin

piri

olur.

(Sakaoglu, 1968:13)
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3. Rivayet: Konu edilecek olan bu rivayet Metin And'a gore 90k
gercekci bir kaynak olarak degerlendirilmelidir. Onun gorusune gore Karagoz
golge oyunu kesinlikle Misir' dan Anadolu topraklanna fetih sirasmda ulasmis
ve 17. Yuzyilda da tamamen seklini alrmstir. "Golge oyununun Turkiye'ye 16.
Yilzyilda Misir' dan gelmis oldugu uzerine kesin bir · karut vardir. Bu kamt,
Arap tarihcisi Mehmet bin Ahmad bin Ilyas-ul-Hanefi'nin Bedayi-uz-zuhur fi
vekayi-ud-duhur adh Misir tarihindedir. Bu eserin birkac yerinde golge
oyunuyla ilgili pasajlar vardir, 151 Tde M1S1r'1 ele geciren Yavuz Sultan Selim,
Memluk Sultani II. Tumanbay'i 15 Nisan 151 Tde astirmisti. Cize'de Nil
uzerinde Roda Adasi'ndaki sarayda bir golge oyuncusu Tumanbay'm Zuveyle
kapismda asihsim ve iplerin iki kez koptugunu canlandirnusnr. Bu gosteriyi
90k begenen Sultan, oyuncuya 80 altm, bir de islemeli kaftan armagan ettikten
sonra 'Istanbul'a donerken sen de bizimle gel, bu oyunu oglum da gorsun,
eglensin' demistir, Yavuz Sultan Selim caguun guvenilir kaynaklanndan biri
olan Ibni llyas'in verdigi bilgi kesin olarak golge oyununun Turkiye'ye 16.
Yuzyilda Misir'dan geldigini gosteriyor." (And, 2010:40) 20 Haziran 1612
tarihinde ise Mehmet Pasa ile Padisahm kardesi Gevherhan'm dugunu icin
Misrr' dan golge oyunculan getirilmis ve daha sonra bu golge oyunculan cesitli
yerlerde yaptiklan gosterilerle Turk golge oyununa temel olusturmuslardir,
17. yuzyilda Karagoz kesin seklini alarak Turkiye golge oyunu
tarihinde halkm vazgecilmez eglencelerinden biri olarak yerini alrmstir. Sadece
Ramazan gecelerinde degil diger gunlerde de halka renkli dakikalar
yasatmistir. Nasreddin Hoca, Keloglan fikralannm yarn sira halkm gundelik
dilinde Karagoz'un perde arkasmda soyledikleri de yer almayi basarabilmistir,
Abdulaziz doneminin ilk yillanna kadar Karagoz sadece bir eglence araci
olarak algilanmamahdir. Ayru zaman icerisinde banndirdigi karsithk ve elestiri
yonuyle

de

o

yuzyillar

icerisinde

varhgirn

surdurmustur.

Halkm

dillendiremedigi, 90k fazla konusarnadigi ve elestiremedigi devlet buyuklerini
de perde arkasmda ince bir mizahla ve guldurucu ogelerle susleyip insanlan
dusundurmeye tesvik etmistir, Abdulaziz'in doneminin ilk yillanna kadar yine
bu yonuyle Karagoz devlet btiytlkleri tarafmdan hosnutsuz karsilanmarms,
"Karagozdur ne de olsa, sakadir" tarzmda dusuncelerle affedici olmustur,
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Perdenin arkasmdaki ona bunlan soyleten Karagozcu merkezde tutulmadigi
icin de Karagoz bu yonuyle halkm icerisinde
Ancak Abdulaziz'in

gezinmeyi

surdurebilmistir.

ilk yillannda bir Karagozcu tarafmdan yasanan olaym

verdigi sebeple Karagoz yasaklanrms ve devlet yoneticileriyle ileri gelenlerinin
perdede canlandmlmasi

agir bir sue sayilrrustir. Bu nedenle zamanla Karagoz

amacma saptmhp, sadece maksat komiklik olsun diye yapilan sakalann ternayi
olusturdugu, sacma sapan, hicbir ozelligi ve guzelligi kalmayan, amacsiz iki
kuklanm
Karagoz'un

oynauldigi

bir

golge

ozune, teknigine

oyunu

haline

sadik kalabilen

donusturulmustur.
Karagozculer

Ancak

tarafmdan

da

Karagoz golge oyunu, icerisinde elestiriyi, taslarnayi banndirmaya devam eden
bir perde tiyatrosu ozelligini de gtiniimtize kadar tasiyabilmistir.

"Karagiiz
yenicerileri

oyunu,

oldugu

kulaklartndan

XV/IL

kadar

tutarak

devlet

perde

Ve

XIX.

ileri

arkastndan

Yuzy,llarda

gelenlerini
perde

de

onune

r1karm1§, cok sert siyasal ve toplumsal taslamalara hedef
etmistir.i,

halk

kahvelerinde,

arastndaki

kimi

devlet

toplantilarda

ve

mahalle

adamlannin

bilgisizlikleri,

sorumsuzluklan,

rusvetcilikleri, hsrstzltklart dile getirilerek

basktct yonetim

alaylt bir dille elestirilmis, yerden yere

vurulmustur. Abdulaziz ddneminin kodadamlanndan Kibrtslt
Mehmet Pasa 'nm hirs1zl,g1 perde arkastndan perde onune
akantarak halktn gozleri onune serilmis, bu taslama basktct

yimetimce astn gortderek oyun yasaklanmts, o tarihten sonra
da devlet yoneticilerinin

ve ileri gelenlerinin

perdede

canlandtrtlmast ag,r bir sue saytlmtsnr. Abdulaziz ddneminin
ilk ytllartna rastlayan bu yasaklama olaytndan sonra Karago;
zamanla ilginrligi ve anlami kalmayan kaba saba sululuklann
yap1ld1g1 saklabanca bir gtildurmece ve yutturmaca durumuna
du§mu§tur. Du§unce ozgurlugu ile birlikte her turlu hosnutsuz
sesin susturuldugu

IL Abdulhamit

zorbaltgtntn

hukum
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siirdiigii donemde Karagiiz oyunun siyasal ve toplumsal
taslamalan, her seye karstn ktsttli da olsa siirebllmistir. "(Oyun
Bahcesi, 2005:9)

Karagoz'un gunumuzde etkisini yitirmis olmasi ve eskisi kadar ragbet
goren bir gelenek olmamasmm sebebini Metin And; Bati'nm etkisi ve
Karagoz'un elestirel, taslama yonlu bir sanat ve acik-sacikhgmm olmasi olarak
ozetliyor. (And, 2010:42) Toplumsal degerler, o toplumun kulturunu
olusturmada etkilidir. Olusturulan gelenekleri yikmak da 90k kolay degildir.
Ancak eski gelenekler gelen yeni eklere de acik olmahdir. A91k olma durumu
her ekin kabul edilmesi anlamma gelmez ancak o gelenegin surdurulmesi icin
ve giincelini koruyabilmek, tamarmyla yok edilmesine goz yummamak icin
yeni geleneklerle harmanlanmah ve uyum saglanmahdir. Ozu itibariyle
dokunulmazlik kazanan her gelenek; toplum kulturu icerisinde varhgim 90k
zor surdurebilir ancak imkansiz degildir. Karagoz ozu ve teknigi itibariyle
yeniligi tabu sayan bir gelenek ornegidir ancak yenilikleri, uyarlamalan
konulan neticesinde kabul edip guncelligini ve varhgim korumaya az da olsa
devam etmektedir. Konusmayi, elestirmeyi, uretmeyi ve dusunmeyi sevmeyen
bir toj:,lumda Karagoz'un bugiin bile ucra koselerde "elmas" niteliginde
sayilabilecek insanlar tarafmdan icra edilmeye devam etmesi mucizedir.
Ttiketmenin, tuketerek

var

olmanm,

insan

olmanm

degerlendirildigi

postmodern bir diinyada, onune konulam hie itiraz etmeden yiyip hazmeden
insanlar toplulugunda, topluluk olmaktan 91k1p "kitle" haline donusen insan
kalabahklannda; bu 90k yonlu golge oyunu sanatmm onemini yitirmesi normal
karsilanmahdir. Arna tamamen yok olmasma izin verilmemesi gerektigi
dusuncesinde olunup; kendi oziinil yitirmeden, aym kalarak ama konulan ele
ahs sekli ve Karagoz'tm agzmdan dokulen kelimelerin giincele uygun olmasi
gerekliligiyle tamamen bize ait, bize ozgu bir kultur hazinesi olan Karagoz
golge oyununun varhgindan hala soz etmemiz mumkun olacaktir. Mucize gibi
gorunen bu hayal oyunu bizim perdeye yansitilan gercekligimiz oldugu surece
var olmaya devam edecektir.
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.2.3. Karagoz Golge Oyunu'nun Bdliimleri
Klasik Karagoz golge oyunlan dort bolumden olusmaktadir:
a. Mukaddime (Ondeyis veya Giris),
b. Muhavere (Soylesme).
c. Fasil (Oyunun Kendisi).
d. Bitis.
a. Mukaddime (Giris-Prolog):

Giris bolumunde cesitli kesimler

bulunmaktadir. Oncelikle bes perdeye gostermelik denen, cesitli goruntulerin
konmasiyla oyun baslar, Bu gcstermeliklerin islenecek olan konuyla alakasi
olmasi zorunlu degildir, herhangi bir sey secilip perdeye gostermelik olarak
konulabilir. Bu bir agac, vazoda bir cicek.. dalyan, gemi olabilir. Mehmet
Ertug'un genellikle giris perdesine cami figurunun veya koskocaman bir selvi
agacmm golgesi vurmaktadir. Karagoz'un giris bolumunde bu gostermelik
kismi ve sergilenen sekiller seyircide daha fazla merak uyandirmak ve hayal
giiciinii oyuna hazirlamak amachk olarak da dusunulebilir. Gostermelik, daha
sonra Hayali veya Cirak'm caldigi, bir ucuna gerilmis sigara kagidi baglanan
ndreke admda bir karms dudugunun cirlak sesiyle yavas yavas perdeden

kaldinhr. Ndreke olarak adlandmlan bu duduk Kibns Karagozculugunde
"nununu" diye isimlendirilmektedir. Daha sonra tef calma devreye girer ve
Hacivat perdenin solundan gelip bir semai okur. Hacivat calman muzigin
ritmine uygun olarak hareketler sergilemeye ve basmi sallamaya baslar. Tefle
cahnan

muzikler

sergilenen yoreye

gore farkhhk

gosterebilmektedir.

Turkiye'nin herhangi bir yerinde oraya ait bir turku calmabilir ki Kibns'ta giris
bolumundc tefle cahnan muzikler Kibrts Ciftetellisidir.

Hacivat semai'yi

bitirdikten sonra "Off .. hay Hak!" diyerek perde gazeline baslar,
"Perde gazellerinde Karagoz oyununun bir ogrenek
yeri oldugu felsefi ve tasavvufi anlami, kurucusunun $eyh
Kuster! oldugu belirtilmektedir. Perde gazellerinde padisaha

yakans da yer altr; ~ag,n padisahtm anmantn yam stra, kimi
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kez yurt yonetiminin

bicimi

bile belirtilir.

Bundan

Hacivat secili (uyaklt nesir) bir anlatimla yakanr.

sonra

Ve bir beyit

okur. Bundan sonra, kendine kafa dengi bir arkadas arar, bu
arkadasta istedigi ozelllkleri sayar." (And, 2010:46)
Karagoz Hacivat'm

uyakh nesirinden

perdeye yaklasir. Ve ikisi dovusmeye

sonra seyirciye

gore sagdan

baslar, Buna "Karagozu indirmek"

derler. Dovusten sonra Hacivat kacar ve Karagoz yere boylu boyunca uzarur.
Mukaddime bolumu bu sekilde sona erer.
Karagoz golge oyununun tasavvufi yonune bakildigi zaman sag ve sol
gelisler yorumlanmaya

miisaittir. Muslumanhkta

"sag" yon her zaman icin

hayirhdir ve hayra yorulur. Karagoz Muslumanhk dinine gore; karakter olarak
da safhk ve anlayis acismdan da daha uygun bir karakterdir, bu yiizden perdeye
her zaman seyircinin sagmdan yaklasir, Hacivat ise daha atilgan ve bakis a91s1
her yone gore cahsir bir karakter oldugundan ve daha acikgoz, daha hazircevap
ozelliklere sahip oldugundan Muslumanhk

icin daha uygunsuz bir tipleme

olarak , gorulur,

her zaman

bu yiizden

de seyirciye

perdenin

solundan

yaklastmhr,
Asagida Mehmet Ertug'un

22 ve 24 Kasun 2012 tarihleri arasmda

kaleme aldigi "Karagoz Kibrts Sorununu Cozuyor" oyununun giris kismmdan
ahnti yapilarak Mukaddime bolumune bir ornekleme olusturulmak istenmistir.

HACiVAT- (Gelir) Of, hay Hak! Huzur-u haziran ...
Musahabet-ul tatlt!
KARAGOZ - (Iceriden) Hos geldin Verhaugen suratlil
HACiVAT- Bir yar-i kafadanm olsa ...
KARAGOZ - Kafan darsa- a§ag1ya ener, bollasttnnm a kerata!

27

HACiVAT-

Biraz Almanca, Franstzca, Ingilizce, Amerikanca

bilse.

Soyle§iye Baslasak. 0 soylese, ben dinlesem; ben
dinlesem, o siiylese. Bizi Dinleyenler dizlerini dovse I Yar
ban a bir eglence ...
KARAGOZ-

Geliyorum, geliyorum; acele etme! ...

HACiVAT-Karagoz'iim
KARAGOZ-Nerede
HACiVAT-

nerdesin?

olacagtm yahu; potinlerimin

icindeyiml

Karagiiz'um latifeyi btrak.

KARAGOZ-Latife'yi

btraktp da Eleni'yi mi tutaytm yani?

HACiVAT-

Gel Karagoz'iim, gecmesin zaman bosuna ..•

KARAGOZ-

Geliyorum, musandtradan

atilnus pambtk dii§siin

bastnal
HACiVAT-Karagoz'iim

gel, bos kalmastn bu perde ...

KARAGOZ - Geliyorum, haur olsun pildvtnan zerdel

b. Muhavere (Diyalog-Soylesi).

Muhavere kismi fasila gecmeden once

seyirciyi oyuna ismdirmaya yonelik bir bolumdur. Ana iki karakter Hacivat ve
Karagoz'un

gerek durus, gerek karakter, gerek davrams gerekse konusrna

acismdan anlatildigi ve anlasihr hale getirildigi kisimdir. iki esas karakter
dismda bircok yan karakterinde icinde bulunabildigi bir bolumdur.
birbirlerine

zit iki karakterin

yaradihsim,

Muhavere

yetisme bicimini ve ses tonunu

seyirci acismdan ayirt edebilmeyi saglar. Genellikle fasil gececek olan konuyla
alakasi olmayan konusmalar icerir. Ancak birkac muhavere kismi fasilla da
alakali olabilir ve "hayali"
ozgurlugune

sahiptir.

bu bolumu istedigi kadar kisaltip, uzatabilme

"Muhavere

ile fastl arastndaki basltca aytnm,

birincinin salt siize dayantst, olaylar dizisinden stynlnus, soyutlasunlnus
olusudur." (And, 2010:47) Muhavere bolumunde, ilc; dort farkh karakterin de
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kanldigi kisnu da "ara muhavere" adi verilmektedir. Bu fasila baslamadan

once muhavereyi uzatmak icin kullarulan bir ek muhaveredir. Ve bu kismmda
fasilla alakasi yoktur.
Mehmet Ertug'un 13 Mayis 1983 tarihinde kaleme aldigi "Karagoz'un
Babahgi" oyunundan muhavere bolumu;

(Sark: snyleyerek Furtuna
Giigiimleri Kalaylt ••.)

Bey'in

hanimt

gelir:

Dtiriye'min

·

F.B.H. =Aksam serifleriniz haytrl: olsun efendiml
KARAGOZ - (Kendi kendine) Bu ne gtlzellik Yiirabbi? Bunu
kactrmalil ...
F.B.H. - Bir $ey mi dediniz efendim?
KARAGOZ - Vay hantm ktzim, "Beyim sizi beklerdi" dedim,
efendim ...
F.B.H. - Beni neden bekler, acaba?
KARAGOZ - Efendi, sizi strtima altp evine gotiirmemi
emretti ...
F.B.H. - Ben yayan gidemez miyim?
KARAGOZ-Aman efendim, sonra iskarpinlerin eskir ...
F.B.H. -

tun, ne hos adam; peki efendim ...

KARAGOZ -Hoop! ... (Kadtnt struna bindirir, gider; perdenin
diger yantndan tekrar gelir).
c. FasII (AsII Oyun): Fasil, oyunun kendisidir. Hacivat ve Karagoz'un
yanmda diger karakterlerde konunun icerisinde yer almaktadir, 17. Yuzyilda,
belirli ve duzenli bir konunun dismda icerik ve secilen konu kopuk kopuk
sergileniyordu ancak 17. Yuzyildan gunumuze degin konular duzenli bir
sekilde ve belirli bir olaylar dizisine uymaya baslanustir.

29

"Profesiir Jacob'tn Karagoz uzerindeki dortlii
aytrmast soyledir; a) Karagoz'iin ii tutmast. b) Karagoz'iin
yasak edilen yerlere girmek istemesi veya yaptlmamast gereken

seylere

burnunu

sokmast.

c)

bag1ms1z

bir

dolanttda

Karagiiz 'un kendini giildiiriicii veya caprastk bir durumda
bulmast. f) Efsanelerden, halk oykalerinden odiinf a/man
konulardan yararlanarak yaptlan uyarlamalar. Kimi fastllar
bu omeklerden birine tipaup uymakta, kimi oyun iki veya
daha cok ornegin bir kanstmindan meydana gelmektedir. "
(And, 2010:59)

Mehmet Ertug'un. 1970'li yillarda kaleme aldigi "Karagoz'iin Aktl
Satmast" oyunundan Fasil bolumune ornek;
KARAGOZ - Urum'a da akltmiu satamadtk. Ah Hactvat, ne
isler actm Bastmat Boyle giderse, kimseye bir
§ey satacagtmiz yokl. Hele bir daha deneyelim
bakahm.Hamama giren terlermis ...
(Kaideli olarak soy/er)
"Aktl satartm, aktl satanm,
Ustam oldii; hen satanm.
Ustamdan da eyi satanml"
YAHUDi - ($ark, soyleyerek gelir):
Baylari kapisinda,
Ben yordum oni,
Hade da islagidi,
Hem salvari, hem doni ...
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Esyiler aldyim, esyiler alayim! ...
Esyi her ne varisan aliiyim! ...
KARAGOZ-

Arad1g1m adami buldum galiba. Benim aktldan

eskisini Bulamazl
Biraz rekldm yapaytm; belki Yahudi'ye satartm:
"Aktl satanm, aktl satartm,
Ustam oldu; hen satanm.
Ustamdan da eyi satanml"
YAHUDi-Ma§ala ma§ala beyim! Neyaparsin sen?
KARAGOZ-Duymadm mi yahu? Aktl satartm, aktll
YAHUDi - Eda bu kafada akil vardir beyim?
KARAGOZ - Okuz bast kadar kafada aktl olmaz olur mu? Sen
paradan Haber ver?
YAHUDi - E, ne isder beyim bu akilda?
KARAGOZ- Vallahi, Arap'a satamadim, Urum'a satamadtm;
sen ne Verirsen ver, sana satacagtm be Yahudi!
YAHUDi- Yuzel hatirin icin, usden bes eksiyine aliiyim:
KARAGOZ-Ne dedin, ne dedin sen?
YAHUDi - Usden bes eksiyine aliiyim:
KARAGOZ - Yapma yahu; ucten bes eksigine alacan ha? Al
sana! (vurur)
YAHUDi -

i, i anyanya!

(kacar)

KARAGOZ- i, i anyanya ya! Bu hepsinden basktn pkt, yahu.
Urten bes Bes eksigine alacakmisl Yani bizden
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iistiine para da istedi; Adama bosuna Yahudi
dememisler ! ...

d. Bitis (Epilog): Eger oyun sirasmda Karagoz ve Hacivat kihk
degistirmislerse eski kiyafetleriyle perdeye geri donerler. Karagoz oyunun
bittigini haber verir, kusurlan icin af diler ve gelecek oyunu duyurur. Ve golge
perdesi kapamr. Mehmet Ertug, Karagoz perdesini kapattiktan sonra ''Zenne"
perdeye yaklasir, muzik gelir ve dansla oyunu bitirir.
Mehmet Ertug'un 1 Aralik 2005 tarihinde kaleme aldigi "Karagtiz'un
$ark1c1llg1"oyunundan bitis kismma omek;
HACiVAT-Aferin Karagbz'uml Dogrusu beniutandtrdml
.KARAGOZ - Sende o surat nerde Hactcavcav? Al bir tane de
yenilerden: "Oynama stktdtm stktdun ..• "
HA CiVAT -Aman efendim, dogr usu beni mest ettin!
.KARAGOZ -Sen de aklinca beni test ettin! (vurur)

nscivst -Iua« Allah 'tan bulastn Karagbz'um!
.KARAGOZ -Sana da ugurlar olsun, a iki goziim! (vurur)
HACiVAT - Ytktm perdeyi eyledin veran, varaytm sahibine
haber vereyim Heman! (ctkar)
KARA GOZ -Adam sandtk senin gibi teresi;
Ugurlar olsun, iki goziimiin hicbir tanesi!
Hayali - Efendim, oyunumuz erdi ~ona; her ne surc-i lisan
ettikse affola!
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2.4. Karagoz Ve Hacivat Tiplemelerinin Tammlari ve Ozellikleri
"Kukla, Karagtiz ve Ortaoyunu kisilerinin en biiyiik
ozelligi tip

olmalartdtr.

Bunlar · duragan

ve

degi§mez

genellemeleridir; kendi istemlerini kullanma gucleri yoktur,
bu ytizden

surekli

olarak

kendi

kendilerini yinelerler.

Onlardan belli durumlar karststnda belli davramslar bekleriz.
lliskilerlnde de bir degfymezlik vardir. Kisilikleri silinmistir,
belli bir zamana oturtulmamisttr ve belirli bir gecmisleri . ve
gelecekleri yoktur .. Olaylar onlara bir seyler katmaz, onlar
uzerine yasanttlar bir iz btrakmadtgt gibi, davrantslan da
degismez: Belirme, biiyiime, yaslanma gibi zamantn birikici
etkisi onlan etkilemez, Belirli kusurlar, ozellikler tek bir kiside
biiyiitiilmii§tiir. Di§ ve fizik goriinii$[eri tmemlidir, kisinin
oziinii tamamlar: dramda bir kez olup yinelenmeyenin tersine,
tipler genellestirilmis

ve soyutlastinlnusur,

Bu

ya

da

yalinc lasttrma ve siddetlendirme ile ya da karstlasttrma ve
genellestirme ile olur. Canlt olduklan yantlsamastm (illusion)
yaratmazlar." (And, 2010:62)
"Karagbz

ve

Ortaoyununda

kisilestirme

basltca

karsultk ve yinelemelerle olur. Her kisi belli davrantslart
surekli yineledigi gibi, birbirleriyle de surekli karsuliklar
yarattrlar. Butun tiyatro kisilerinde oldugu gibi burada da bir
kisinin tantmlamast ve belirtilmesi dort yoldan olur:
1. Kisilerin di§ goriinii$feri, fizik tizellikleri imemlidir.
Bunun bastnda giyim kusam gelir. Oyunlarda belli kisiler hep
belirli bicimlerde giyinirler. Bu ktlik, giyim kusam, kisinin
geldigi yerin, toplumsal stntfuun,

yeti§tigi yerin yoresel

ozelliklerini tastr. Ayrica o kisinin altskanltklaruu, ugra§tnl,
ozelllklerini de belirtir: Sarhosun elinde icki §i§esi, Tuzsuz'un
elinde btcak, Tiryaki 'nin elinde a/yon f ubugu, Kabadayt 'nm
elinde tabanca, Kastamonu'lunun elinde balta, Laz'in elinde
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kemence

bulunur.

Kimi sakatur,

kiminin boyu Kastamonulu
cucedir.
kendine

Kisileri

tantttci

kamburdur,

gibi uzun, kimi de Beberuhi gibi
belirtkeler

arastnda

ozgii muzik, tiirkii ve danslan

perdeye ya da meydana ctkarken,
turkuden,

yaptiklan

kotiiriimdiir,

danstan,

her

kisinin

vardir. Kisiler daha

calman ezgiden, soylenen

okuduklan

siirden

o ki§iyi

tantyabiliriz: Bunlar rogu kez, o kisinin geldigi yerin tiirkiisii_
ve danslan olur.
2. Kisilerin konusmast, denilebilir ki, kisileri tantmantn
en tmemli yoludur. Gerek Karagiiz, gerek Ortaoyunu eylem ve
dolanti oyunlart
konusmanin
yerlerinden

olmaktan

yeri
gelen

cok soz oyunlan

tmemlidir,
kisiler

olduklart

Imparatorlugun

Turkceyi

geldikleri

icin,
re#tli ·

yerin

agziyla

konusurlar. Bu lehce, sive, agiz hep olagan Tilrkceyle karsultk
yaptlgi olriide, hem bir giildiirme yontemidir,

hem de ki§iyi

tanumaya yarar. Olagan, kuraltna uygun Tiirkce hangisidir?
Bu, Istanbul

Turkcesidir, ancak ozentili, siislii, seckin oldugu

icin bu da bir karsulik ve bir anlasmazhk

duvan yarattr: Her

kisinin konusmast Karagbz ya da Kavuklu'ya gore anlasmazltk
yarattlgi

icin, kuralma

halk adamuun
imparatorluk
aralartndaki
giildiirii

uygun,

olagan

dili · olarak kabul
toplulugu

icindeki

anlasma giifliigii

ogesidir.

Bu

Tiirkreyi

etmek gerekir.
cesitli

etnik

istanbullu
Eregi bir
gruplann

ve bunun yaratng: gerilim ve

anlasma

zorlugu

yalntz

degi#k

agtzlardan degil, toplumsal stnif aytrtmmdan, kekemelik,
himhtmltk gibi dil sakatltklartndan ya da anlayi§ kitlzgmdan,
aptalliktan

da

kaynaklanabilir.

Agizlar

yalmz

ses

ve

dilbilimine aykinltklardan degil, sesin tuu pesligi ya da tizligi,
soyleni$indeki cabukiuk ya da agirlzkta da degi§iklikler
gosterirler:
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3.
tepkileri,

Kisilerin
tavtrlan

belli
da

olaylar

karststnda

kisilerin

ozelliklerini

davramslan,
belirtir.

Bu

davranislar kisilerin tip olmastna gore onceden kosullanmts,
basmakaltplasnustir, Yahudi'nin

bir olayda hemen urkup

korkacagtm ya da bir altsveriste ktyastya pazarltk edecegini,
Tiryaki'nin

konusmastnin

orta yerinde

kendinden

gefip

horlamaya baslayacaguu biliriz: Zenneler if in if ten pazarltkli
davrantslardtr bunlar.
4. Kisileri baskalartntn onlar icin dii§iindiiklerinden
taninz: Pisekar, Kavuklu tlzerine; Hacivat, Karagtiz uzerine
konusur. Insanlan iyi tantyan Pisekar ya da Hacivat bize
re§itli kisiler uzerine bilgi verir. Baskalanntn verdigi bu bilgi
kimi kez bilerek ya da bilmeyerek yanltstir, ama gene yanhs
bilginin t§tgmda dogru bilgiyi baska yollardan ediniriz: " (And,
2010:62-63-64)
Karagoz oyununda bashca 350 adet figur vardir. Gostermelikler
ve birbirleriyle benzesen karakterleri cikardiktan sonra ortada .
sadece 100 ana karakteri simgeleyen suretler kahr. Bunlar kendi
aralannda belli gruplara aynhrlar.
1. AsII kisiler: Karagoz ve Hacivat
2. Kadmlar: Biitiin zenneler.
3. istanbul leheesiyle konusanlar: Tiryaki, Beberuhi,
<;elebi

4.

Anadolu'dan

gelenler:

Laz,

Kayserili,

Kastamonulu
5. Anadolu

dismdan

gelenler:

Acem, Arnavut,

Muhacir.
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6. Miisliiman

olmayanlar:

Rum,

Ermeni,

Frenk,

Yahudi.
7. Oziirlii kisiler: Hnnhun, Kekeme, Kambur, Aptal-

Deli
8. Kabadayi ve sarhoslar: Kiilhanbeyi, Kopuk,
Zeybekler, Efeler, Tuzsuz Deli Bekir, Sarhos.
9. Eglendirici kisiler: Cengi, Kdcek, Calgrcrlar.
10. Olaganiistii kisiler: Cinler, Cazular, Ejderhalar.
11. Ikinci derece dnemli kisiler: Mahalleli, imam,
Ah~1, Sancilar, Cocuklar, Ferhat, Sirin.

Karagoz: Karagoz kendine yakistinlan kisilik olarak hicbir
golge oyununda degismez, Saf ve temiz ruhludur, patavatsizdir
ve agzma geleni soyler. Bu yuzden de basina cok fazla dert acar,
Ancak bu kansik durumlardan kendisini kurtarmayi ve icinden
siynlmayi iyi becerir. Devamh olarak algida problem yasar ve
soylenen sozcukleri genellikle yanhs anlar. Bazen de anladigi
halde onlan yanhs anhyormus izlenimi verir ve onlara ters
anlamlar yukler. Sokak diliyle konusur, bu yuzden de "halk
adarm" unvamna sahiptir. Yapmacikhklan ve egitim alrruslann
yabanci dilde kullandiklan sozcukleri devamh suret de alaya
ahr. Egitimli degildir. Cesur. ve gozupektir. Kansi ile her zaman
arasi bozuktur. Hicbir 'zaman duzgun bir isi yoktur Hacivat'm
aracihgi ile cesitli islerde cahsir. Karagoz, farkh oyunlarda
farkh kihklara girer. Kadm, gelin, esek, ciplak, bekci ve
Cingene rolleri gibi.
Hacivat ve Karagoz golge oyununda ana iki karakter onlar olsa
da.Karagoz hep bir adim onde olmustur. Her tiyatro sanatmda
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oldugu gibi geleneksel Turk tiyatrosunda da sergilendigi
toplurnlarda karakterin o toplurna uygunlugu buyuk onem
tasimaktadir. Karagoz, Turk toplurnuna her haliyle ve sekliyle
uygun ve uyurnlu bir karakter olarak yorumlamr. Ve halk
tarafmdan Karagoz hep sevilen, "kendinden" biriymis gibi
algilarnp sahiplenilir ve hareketleri her zaman yerinde bulunur,
bu yuzden her zaman affedilir. Ancak Hacivat "oteki" olarak
nitelendirilip dis kapmm dis mandah muamelesini gorur ve
kibirli, kendini begenmis bir tip olarak algilarup, pek fazla da
onemsenmcz, Belki de bu yuzden bu golge oyununun adi her
zaman icin "Karagoz" olarak isimlendirilmektedir.
Hacivat: "Efendi" kriterlerine uygun, modem bir insan
tiplemesidir. · Arabulucudur ve kavgalar esnasmda ortarm
yatrstirma becerisi vardir. "Murekkep yalarrns" ve her konuda
rnuhakkak az da olsa bilgisi olan bir karaktere sahiptir. Yiize
gulen, insamn karakterine gore konusan ve hareket eden, icten
pazarhkci bir surettir. Karagozden surekli dayak yemesine
ragmen yine de ona karsi bir zaafi vardir ve ondan vazgecemez,
Gorgu kurallanna uyar ve Karagoz'e de bu konuda surekli
tavsiyelerde bulunur. Esnek bir kisiligi vardir.
!{acivat aslmda Karagoz'un tam tersine toplurna 1,1ymayan bir
karakter ozelligine sahiptir. Ancak "uyurnsuzluk" her zaman
icin bir toplurnda var olmasi sart olan bir gereksinimdir. Perde
oyunundaki uyumsuzlugun buyuk bir kismi Hacivat'a aittir.
Karagoz ise ona sadece dayak ve algidaki sorunlan kismmda
eslik etmektedir. "Oteki" olmazsa "ben" diye bir kavramdan
bahsedemeyecegimiz gibi Hacivat olmazsa da Karagozden
bahsedemeyecegimiz kacmilmaz bir gercektir.
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2.5. Karagoz Golge Oyunu'nun Teknigi
Karagoz'de teknik; tasvir, suretlerin goruntulerinin hazirlanmasiyla
baslar, Karagozculerin bazilan tasvirlerini kendileri yaparken bazilan ise tasvir
yapan tasvircilere hazirlatir. Karagoz tasvirleri; ozellikle deve derisinden ve
kalm derilerden yapihr. "Dana, s,g,r, manda derisinden, bu arada 111k
geciren piirtiiklii Ali Kurna kagidmdan yap1ld1g1 da olur." (And, 2010:48)
Karagoz tasvirlerinin deriden yapihyor olmasmm sebebi ise; derinin
saydamlastirmaya

yatkm

olusu,

sicaga

dayarukh

olusu

ve

egilip

bukulmemesidir. Mehmet Ertug'un bugun kullandigi tasvirlerin icerisinde
Karagoz ve Hamm K1z dismda butun suretler kendi yapirmdir. Karagoz ve
Hamm Kiz ise Lefkeli Mehmet Efendi'nin kuklalandir,
Karagoz perdesinin boyutlan eskiden 2 m X 2.5 m iken, bugun I. IO m
X 0.80 m olmustr, Perdenin kenarlan ve kiyilan cicekli bezden yapilrmsnr.
Ayna diye adlandmlan beyazi, oyunun tam olarak gectigi alan ise mermersahi
patiskadandir. "Perdenin arkastnda ve tabantnda perdenin cercevesine iplerle
tutturulmus pes tahtast (veya destgah) denilen bir raj bulunur." (And,
2010:48) Rafm uzerine goruntuleri ve suretleri aydmlatan rnesale konulur.
Mesale cesitli bicimlerle hazirlamlabilir ve mumlarla da yapilabilir, Pes tahtasi
uzerinde birbirini takip eden delikler bulunur ve kimi zaman bu deliklere
gerekli gorulunce "hayal agac," denilen catal sopalar sokulur. Bunun amaci
ise; cogu zaman perdede ikiden fazla goruntu oldugu zaman hareketsiz duran
goruntulere destek vermek icindir.
"Turk Karagoz'ii yatay cubuklarla oynatildig, icin goriintiiler tek
yon Iii hareket ederler, geri dimemedlkleri ir in perdede geri geri giderler.
Bunu yenmek icin kimi gorunuuere firdondii ad, verilen bir donerlik
saglanm11tir. Cin golge oyununda rastlantlan bu donerlik, gorunttderin
strttnda bulunan ufak bir yuvaya, ucunda bir tel bulunan f ubuk sokularak
gerceklesir; boylece, goriintii, ekseninde saga sofa bir mentese gibi dimer."
(And, 2010:48) Bu konuda cok onerrili arastirmalara imza atan Nurettin Sevin;
soylencelerin cok sacma oldugunu ileri surerek Karagoz'un tamamen Turklere ,
ait bir gelenekten ibaret oldugunu savunur ve teknigiyle ilgili cok muzip bir
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saskmhk

yasadigim

ifade eder. British

Museum'da

gordugu

Bali adasi

figilrleriyle Karagoz suretlerini karsilastiran arastirmaci; onlann bir metre 25
cm. boyunda olduklanm, boylan 30-35 cm'yi gecrneyen Karagoz suretlerinin
"adeta

hareket

halinde

minyaturler"

oldugu

yakistirmasim

yapiyor.

Ve

Japonya'da oynatilan figurlerin her birini, buyuk boy olmalanndan dolayi dort
kisinin hareket ettirdigini ogrendiginde 90k sasirdiguu ama aym sekilde de
kucuk Karagoz suretlerinin tek kisi tarafmdan cevik hareketlerle oynatilmasina
da yabancilann hayret ettigini ifade ediyor.
Karagoz "hayali" diye adlandmlan kisiler tarafmdan perde aracihgiyla
seyirciye aktanlan tek kisilik bir gosteri niteligi tasimaktadir. Karagozcunun
.

.

yanmda cirak diye adlandmlan bir kisi daha bulunur. Onun dismda oyunlarda
sarkilan ve turkuleri okuyanlara da "yardak" adi verilir. Tef calan yardimcilara
da "dayrezen" denilmektedir. Simdi gunumuzde Karagoz oyunlannda olmasa
da eskiden dayrezenler sarkilar da soylerler ve velvele de yaparlardi, ·
Mehmet Ertug bu alanda ve bu adada isi tek basma yuruten tek
karagozcudur diyebiliriz, Kendisi, perdeye suretlerini yardimcisi, tefcisi ve
yardagi olmadan aktaran "hayali"lerdendir. Bu konuda yaknup bir cirak
yetistirmek istedigini her konusmada dile getirse de o kadar sabirh ve
ogrenmeye hevesli biri olmadigiru da soyluyor. Bazi kisilerin ozellikle de
kucuk yaslarda bu oyunun dunyasmdan onun gibi etkilenebilen cocuklann ilk
baslarda hevesle basladigmi ancak hemen bu isi ogrenmek istedikleri icin
birkac gun icerisinde sabir gosteremeyip sikildiklanm vurguluyor. Kibns'ta en
uzucu olan noktada burasi. Mehmet Ertug artik geride ciragm birakacak kadar
hem gene degil hem de fazlaca yorgun. 0 yuzden onu kaybettigimiz zaman es
.

(\

zamanh olarak bu sanati da illkemizde kaybetmeye razi olmak zorunda
kalacagiz. "Emegine saghk" denileceginden bile suphe duyulmasi da gerekir.
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BOLUM 3: KIBRIS'TA GELENEKSELTURK

TiYATROSU

'GELENEGi

3.1. V AROLU~U VE TANIMI

Klasik Karagoz oyunlannm sayisi kimilerine gore 30 kimilerine gore
ise 29'dur. Ancak bunun dismda bugun izlenen Karagoz oyunlanmn cogu nevicad oyunlardir, Klasik oyunlann dili, esprileri ve konulan gunumuze insanma
eski ve guncel gelmedigi icin dogaclama yontemiyle teknik olarak aym
kalmakla birlikte konular olarak gunumuze uyarlanrms vaziyettedir.
Osmanli'nm himayesi altmda oldugu donemde adaya gelen Turkler
tarafmdan Karagoz Kibns'a getirilmistir tezi yaygmdir, Bu baz almarak da
Kibns'taki

golge oyunu tarihcesini bu sekilde ozetleyebiliriz, Zamanla

Karagoz oyununda olusturulan suretler, yer alan sarki ve turkuler, icerigini
olusturan konular ve kullarulan dil Kibns'a ozgil olup gelenek gunumuze kadar
bu adada var olmaya devam etmistir. Kullamlan dil Kibns agzidir. Ele alman
konular; Kibns sivesiyle Kibns politikasiru ve kulturune ait, damga vurmus
bircok gelenegi ve olayi icerir. 1960'h yillara kadar Karagoz Kibns'ta cok.
eglendiren, gulduren, dusunduren bir oyun olarak hayatm icerisinde yerini
alrms ve insanlar tarafmdan vazgecilmez olmustu. Ancak ilerleyen zaman da
ihtiyaclannda degismesiyle birlikte Karagoz'un etkisi de insanlar uzerinde
azalmaya basladi. Televizyonun da hayanrmza girmesiyle bu canh tiyatro sona
ermeye yakm bir hale gelmistir.
Teknik acidan hicbir degisiklige ugramayan golge oyunu Kibns'ta da
ilk baslarda mum rsigiyla, daha sonra gaz lambasiyla ve en sonunda da elektrik
isigryla oynatilmaya devam etmistir. Ancak son bes yila yakm bir donemde
Mehmet Ertug'un bogazmdaki rahatsizhk sebebiyle daha once canh olarak
oynattigr Karagoz oyunlanm sinevizyonunun aracihgiyla perdeye yansitip
seyircisiyle bulusturmaya devam ediyor.
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3.2. TEMSiLCiLERi
Kibns'ta Karagozculerin cogunlu okumus kesimden insanlar olup
kimileri ise molla ya da ogretmendi. Mehrnet Ertug da bu alanda Kibns'ta son
temsilci olup o da ayru zamanda senelerce ogretmenlik yaprms birisidir.

Polemityah Ali Hoca [Sair Ali Hoca)
"1920'li ytllarda Karagoz oynathg1 saptanan Ali Hoca, ktsa boylu,
ttknazca, toparlak yanaklt, esmer, badem btytkli bir sanatctydt. Karagii:
oynatmast pek hos, halkct, alrakgonullu, guleryuzlu birisiydi. Cocuklarta
bile sakalastr, yaktnltk gosterirdi; Karagozculugu yantnda 1airligiyle de
tantnmtstt ve bu yonuyle gurur duydugunu her vesileyle gosterirdi: 'Sairim
hen!' der, beyitler, dortlilkler okurdu. Kahve duvarlanna veya kaptlanntn
uzerine dtirtlukier yazar, 'Sair Ali Hoca' diye altlanna imza atardt.
Cocuklugunda oyunlannt seyretmis olan 1907 Cihangir dogumlu Cemal
Comunoglu 'na gore seyrettigi karagozculerin en ustastydt." (Ertug, 2007:44)
Poli'li Hasan
"1915-1920 ytllan strastnda 30-35 yaslannda oldugu, gayet ustaca
Karagoz oynatng1 saptanan Poli'li Hasan, beyaz tenli ve yak111kll bir
sanatc tydt. E§i ile birlikte dolastr, gittigi koylerde yalntzca 3-5 gece kaltrdt:
Esi, genellikle, Karagoz oynatt1g1kahvecinin evinde konuk edilirdi." (Ertug,

2007:45)
Hoca (Emekli Ogretmen)
"Halkm yaktstirmastna gore, ogretmenlik yaparken "biraz kactrmts",
bu yuzden ogretmenlikten aynlarak Karagozculuge baslanusur. Cok tuha/
hareketleri vardi. Bir key gecesi Yigitler (Arcoz) koyunde, eski kahvehanede
Karagoz

oynaurken

havanin

rak,p

gurledigi,

bosantrcastna yagd1g1 bir strada, oyununu

yagmurun

bardaktan

bitirir bitirmez, esyastnt
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Suleyman ve diger kiiylillerin tsrarlartna aldirmadan yiiriiyerek yola ctkn.
Aradan cok gecmeden de oliim haberi duyuldu." (Ertug, 2007:45)
Magusa'h Mulla Hiiseyin
"$imdi 70 yaslannda olanlann, oyunlaruu gtmneyip de yalntzca aduu
ve iiniinii duyduklart cok unlu bir sanatfiydi.

Baulannca en usta

KaEdragozcii olarak nitelendirilen Mulla Hasan 'tn ustast olup oyun giicii
ondan iistiindii (Huseyin Ertug'a gore)." (Ertug, 2007:45)
Magusa'h Mehmet Efendi
"Yalmzca adt saptanabilmis, hukkinda bilgi edinilememistir." (Ertug,

2007:45)
Kukla'h Karagozctl Sadik
"Edindigimiz bilgiye gore, kadinlara ayn, erkek seyircilere ayn
gosteri yapan bir sanataydt." (Ertug, 2007:45)
Karagozcu Kani Dayi
"1950'li

ytllara

kadar

Limasol'da

Komiircii

Mehmet'in

kahvehanesinde Karagoz oynamgm: saptadtgtmiz Kiini Efendi, cok yetenekli,
biiyiik une sahip bir Karagbzcuydu. Limasol'un Arnavut Mahallesi'nde
otururdu. Ozellikle Karagoz sesini cok guzel yapardt. Te/ esliginde Ktbrts'a
ozgii sarla ve turkuler soylerdi: Ktbns sivesi lie Karagoz oynattr; fogu giincel
olaylarla ilgili esprileri, izleyenleri cok giildiiriirdii. Suretleri renkli olup
ktrmui renk egemendi. Haftantn belirli gecelerinde oturdugu mahallede
gosterilerini sunar, biiyiik bir izleyici kitlesi taraftndan izlenirdi: Gbsteri
aksamlan,

kahvehanenin

sandalyeleri yetmez; sagdan soldan sandalye

getirilirdi. Biaun oyunlannt ogrettigi bir rum firagi vardt. (kaynak kisi: Ali
Kano[)" (Ertug, 2007:46)
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Koca Ibrahim
"Uzun sure son zamanlartn en unlu Karagiizculerinden Zihni
Efendi 'nin oyunlartnt izlemis ve onun hakktnda

epey bilgiye sahip,

oyunlanndan pasajlar ve besteleriyle sarkilar derledigimiz Ahmet Cimenoglu
(1915 Serdarlu

Catoz dogumlu) 'na gore

en

usta Karagozci;

idi:

Lefkosa 'ltydi: Catozlu Zihni, deve derisinden yaptlma renkli tam taktm
Karagoz "Avadanltgtm" Kaea Ibrahim'den alnusttr." (Ertug, 2007: 46)
<;atoz'lu Zihni Usta (Galliga: Nalbant Zihni)
"1950'li ytllara kadar Karagoz oynatmis olan Zihni Usta, orta boylu,
burma b1y1kl1; bastnda beyaz "kefiye" bagll, alacalt koylii giimlekli; siyah
dizlikliydi. Beline kumizi kusak sarardt. Lefkosa 'nm Tahtakale semtinden
olan Zihni Usta, Serdarlt (Catoz) koyunden bir hantmla evlendikten sonra
oraya yerlesmistir. Lefkosa'da Topal Serif'in Zihni diye bilinirdi. Elinden
her i§ gelen cok yonlu bir ki§ilige sahipti. Diger marifetleri yantnda cok giizel
tel kadaytf dokerdi. Aym zamanda nalbantltk yapardt. Kalin sesi, ozellikle
~

Karagii: sesini cok guzel yapmastnt saglard1. Btytklart o derece doluydu ki,
Karagbz oynattrken kendine yardtmct olurdu. Ornegin Htmhtm sesini
yaparken btytklanndan buyuk olf ude yararlantrdt. Cok sinirli bir kisiydi; iyi
para toplarsa, iyi oynaurdt. Degilse, oyunu yan buc uk btraktr, ktifrederek
perdeyi ytkardi. Boyle bir durumdan sonra gosterilerine uzunca bir sure ara
verir, koylunun yalvanp yakarmalanna

dayanamayarak yine oynatmaya

baslardt: Kendi koyunde haftada birkac gece oynaur, arada diger koylere de
ctkardi. Deve derisinden kesilmis tam Karagii: takimma sahipti. Aynca
butun yardtmct alet-edevatt. tamdt. Suretlerin renkleri pek guzeldi. Karagoz
taktmuu, unlu Karagozcu Koca Ibrahim'den almisti: Bu taktm, blumunden
sonra est taraftndan Lefkosa'da

Telliil Astm'a sattlmts, o da bunlan

Londra'da, adtnt saptayamadtgumz birisine satmtsttr. Zihni Usta, gittigi
kiiylerde 8-10 gece kaltr; her aksam degi§ik bir oyun sergilerdi. Oyunlartnda,
ununu golgeleyecek olfude, kufurlu sozcukler kullantrdu (Kaynak: Cemal
Comunoglu, Ahmet Cimenoglu, Osman Yucel)" (Ertug, 2007:47)
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)

Mulla Hasan
'

"Dilekkaya koytmden olup son zamanlarda yetisen Karagozculerin en
unliisudur. Cocuklugumda tantmak ve bir oyununu izlemek mutluluguna
eristigim bu zat, karakuru, hafif kambur, orta boylu, di1 gorilnil$ii ile de

insan tizerinde hosca bir etki btrakan, kendi halinde, halim-selim birisiydi:
Kinayeli konusmalan ile de ilnliiydu. Espri gilcil buyuk, haurcevap bir

kisiydi: Es! Hasane Hamm 'la bile kinayeli, cinasli konusur; esprileri
kendilerini gizlice dinleyenlerin dilinde dolastr dururdu. Oyunlan esnastnda
bazi efektleri, aslina uygun olarak vermeye calistr, bazen bu yuzden gur
durumlara du1tugil olurdu. Esiyle birlikte dolastrdt. Bazen 30-35 gece arka
arkaya ve her gece degi§ik bir oyun oynatug: olurdu. (Kaynak: Hasan
Ertug}" (Ertug, 2007:47)
Karagozcu Mehmet Efendi
"1922 ythnda Daga1an (Vrerra) koyimde dogmu§ kuruk yasta
Lefke'ye yerlesmis, Hae, Izzet Aga taraftndan buyutulmil§tilr. Karagii:
oynatmayt ve suret kesmeyi Limasol'da Polili Hasan'dan ogrenmi§tir. Bazi
suretleri ustalartndan almts, geriye kalant kendisi yapmisttr: 16 yastnda
evlenen Mehmet Efendi 'nin Karagiiz oynatmayt da bu stralarda ogrenmeye
rali§tlg1 esi tarafindan anlaulmisur. Asif ad, Mehmet Salih 'di. Okumayazmast

vardt. II. Diinya Savas: 'nda lngiliz askeri yazilan Mehmet

Efendi'nin astl isi trgatltktt. Uzun sure madende i1ri olarak da rali§m11,
geceleri ise sanatuu yurutmil§tilr. Unlii Karagozct; Mulla Hasan 'dan da bir
seyler ogrenmi§tir. Degisik bircok yerde yerlesmis, Lefkosa ve Magusa Kaza
ve koylerinde oyun oynatmistir. Bir ara Magusa limantnda rali§ml§, geceleri
de aynt kasabada Karago: oynatmistir. 1963 olaylartna kadar Karagiiz
oynatan Mehmet Efendi, 1968'de bmur btraknusur. Halim-selim bir ki§ilige
sahip olan sonata, yapng, suretlerde her tiir deri, karton, mika gibi malzeme
kullanmtstu: Elimizde suretleri bulunan tek Karagiizct; olup tam taktm
sandtg« sahipti. Suretleri arastnda 19. Yuzyila ait olanlara rastlanmis of up
rogu kendisi taraftndan parcalar eklenerek kullamlmtslardir. Suretlerinin
bir ktsmt, normal boyutlardan buyuk, yaglanarak gecirimli hale getirilmis
(
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kalm kartondan yaptlmtsur.

Klasik Karagbz tiplerinden

olan bu suretler guzel renklendirilmislerdir.

de oldukca farklt

Kulland1g1 gostermellklerden

tiimiine yakuu renksiz ve kaltn kartondan kesilmislerdlr. Iclerinde otomobil,

ucak gibi modern araclann da bulunmast, klasik Karagiiz oyunlan yantnda
"nev icad" dedigimiz ve giinliik konulart isleyen kendine ozgii oyunlar
oynamguu gostermektedir, Mehmet Efendi 'nin sesi guzel olup oyunlannda
tefi de kendi calar, hif ctrak kullanmazdi. 0 kadar ustaydt ki 8-10 sureti
yalniz bastna idare ettigi olurdu. Pes tahtast kullanmazdi. Bazen esi perde
arkastnda kendine yard1in etmek ister, o razi olmaz "Dur, sonra kactrtrstnl"
derdi. Y1l boyunca, hemen her aksam oyun oynatir, oyunlartnda temiz bir
lisan kullantrdt. Yalntzca oyun baslannda Karagoz'le Hacivat't dolastmrken
"hofif tertip" kiifiir ve sakalara yer verirdi. Seyircisi coktu ve esprileri
herkesi kahkaha bogard1. Yalntz erkeklere degil, bazen sadece kadtnlara da
oynaurdt. Bu gibi gosterilerde bazi yasl: erkekler de bulunurdu. Bu gosteriler
daha ziyade kendi mahallesinde

oturanlar icin duzenlenirdi. Bircok

oyunlannda ise, kadtn-erkek, seyirci olarak yer alsrdt. Bunda, dilinin temiz
olmast en biiyiik etkendir. Seyircileri arastnda Rumlar da vardt. Rumca da
bilir, yabanct karakterleri, ozellikle Rumlar't kendi dillerlnde konustururdu.
Oynathg1 oyunlar cok fe§itliydi. Goriip ho$fand1g1 hemen her seyin suretini
yapardt. Suretlerini "Hamm gizdir bu, hantml" veya "Kelim beniml" diye
cocuk sever gibi severdi. Suretleri, soyarak "pamuk gibi beyazlatttgt" ag1
degnekleriyle oynattrdu 1960'1, ytllann bastnda Ktbns Televizyonu (Rum
kesimindeki) program yapmast icin kendisini davet etmis, ancak yakmlanntn
"Sonra oyunlanna seyirci gelmez, musterin azaltr" yollu tavsiyelerine
uyarak son zamanlartnda "bes-on kurus f1kard1g1" isinden olmamak icin
kabul etmedi. Suretlerle ilgili bir vasiyeti olmadt. Yanltca esine "Bunlardan
bir tane bile kaybetme" derdi. Esine gore "suretler cantydi". (Kaynak kisi:
Feriha Karagiizcu)" (Ertug, 2007:48)
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oyu.nu.nu.n

ve

uygulaytct ustast olarak alantnda
tek,

YA.SA¥AN

BiR

iNSAN

HAZiNEMiZ'dir.

Onun

"Karagbzciduk"

alantndaki

arasttrmalan
Turk

olmasaydt "Ktbns
Karagozciiliigii 'nun

varltgtndan asla soz edemeyecek,
elimizde

hicbir

gosteremeyecekuk."

somut

veriyi

(Ali Nesim,

K1bris Tiirk Yazarlar Birligi Eski
Baskant)
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Y asadigim ulkede; kaybolmaya

yiiz tutmus bir kultur hazinesi olan

Karagozculugun tek temsilcisi kabul ettigim Mehmet Ertug'u, sanatiyla birlikte
kaybolmadan farkh bakis acisiyla ve daha yolun cok basmda sayilan bir alan
arasnrmacisi adayi olarak degerlendirmek istedim. Tezin bu bolumunde; hicbir
yorumdan
dogrultusunda

ve

degerlendirmeden
Mehmet

Ertug'u

kacmmayarak;

tartismasiz

edindigim

bu sanatm basrol

secerek; Kibns Geleneksel Turk Tiyatrosu ve "Karagoz"

bilgiler
kahramam

Golge Oyunu'nu

halkbilimsel bakis acisiyla degerlendirmeye eahsacagim.
4.1. MEHMET

ERTUG'UN

HAY ATI

Mehmet Ertug; Arcoz Koyu'nin
Vadili ( eski adiyla Lisi) koyunden

Ciftlik Bolgesi'nde

cagnlan

dtmyaya gelir.

Rum ebe tarafmdan

dtmyaya

getirilir. ilkokulu yine koyun ciftlik bolgesinde bulunan okulda okudu. ilk
ogretmeni; Ratip Muallim; cok dinci bir adamdi ve ilerde Mehmet Ertug'un
imanh bir insan olmasim

saglayan

ilk ogretmeniy~i.

"Insanm belli bir

karakter baglamasm, saglayan; birinci ailesi, ikinci ogretmeni, urunciisii
cevresidir, Bu iifii bir insantn ki5iligini yarattr diye dii5iiniiyorum ve ondan
cok yararlandtm o baktmdan" ilk ii<; yildan sonra yeni ogretmeni Mehmet
Zeki Bey olur. Ondan da simdi kullandigi imza ve el yazisi bakimmdan
etkilenir ve yararlamr, Kibns'a ait ilk marsi ("Dag basmi duman alrms")
kaideli bir sekilde ilk ondan ogrendi. llkokul yillannda hala ingiliz
somurgesinde olan adada bayrak ve Milli Mars yasak oldugundan okullarda
sadece ingiliz Milli Marsi Turkce olarak okutuluyordu. Ancak Mehmet Zeki
Bey aym zamanda bir hafizdi ve Mehmet Ertug ve arkadaslanna "Dag Basmi
· Duman Alrms" Marsmi gizlice ogretmi~ti. Mehmet Ertug'un ilkokul hayati
boyle gecti. Daha sonra Lamaka kazasmda Bekirpasa Ortaokulu acildi. Arcoz
koyu Lamaka'ya bagh oldugu icin bu ortaokula kayit yaptirma zorunlulugu
vardi. Ancak koy otobusleri Lefkosa ile iletisim icindeydi ve Lamaka ulasim
acismdan uyumlu degildi, Ancak care babasi tarafmdan bulundu. Lefkosa' daki
ilkokullardan birinden diplomasi yoksa ortaokul ve liselerinde okuma firsati
verilmiyordu ve boylelikle baba onu buradaki Haydarpasa llkokulu'na yeniden
yazdirdi, ilkokul sonu ikinci yansim da burada bitirdikten sonra giris
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smavlanna yazildi ve bunu da iyi bir dereceyle gecerek Kibns Turk Lisesi'nde
ortaokul ogrenimine basladi. Ortaokul ve lise egitimini Lefkosa'da

alti yil

boyunca yurtta kalarak tamamladi, Daha sonra Ogretmen Koleji'ni kazandi ve
burada da ilk yihm yurtta kalarak gecirdi. En son Gazi Egitim Enstitusu'nu
burslu kazanarak universite egitimini de Ankara'da tamamlarms oldu ve burada
da iki yil yurtta kaldi,
ilk ogretmenlik deneyimini, Ingiliz egitim sistemine gore onu tatbikata
gonderdikleri Lefke Istiklal Okulu'nda gerceklestirdi. Daha sonra 1961-1962
egitim yillan arasmda Beyarmudu Ziraat Okulu'nda ogretmenlik yapmayi
surdurdu ve ilk ciddi deneyimini burada elde etti. 1962-1963 ders yilmda
ogretmenligini Namik Kemal Lisesi 'nde surdurdu. 1963'te cikan kansikhklar
ve olaylar sebebiyle ogrenim bir sureligine durduruldu.
Ogretmen Koleji'nin ikinci simfinda okurken yani 1960 yilmda; yine

ayru donemde Ingiliz Okulu'nda okuyan 1.50 boylarmda, saclanru at kuyrugu
yapan, sansm, 90k guzel diye tarutngi bir kizla nisanlandi. 6 yilhk nisanhhk
doneminden sonra 1966 yilmda, esi olacak harumm baba evinin bir odasmda
evlenirler. Mehmet Ertug'un ilk baba oldugu yil 1966 ve simdi bir oglan bir de
kiz olmak uzere iki cocuk babasidir.
"Ben ogretmen kolejinin ikinci snuftndayken
gene Yenicami'de kaliyordum, hantm da Ingiliz okuluna
giderdi yukandaki, rum taraftndaki Ingiliz okuluna giderdi o
strada o da. Oradan gelirdi, otobuse binerdi bizim kaldigtmiz
evin onunden gecer. Gordum ve vuruldum. Cok guzel bir
ktzctku: At kuyrugu san saclar, biraz da boyle topluca, cok
giizel blr ten, yani zamanin en guzel kizlanndandi diyelim ve
hen hakikaten cok §ey yapttm: 0 da ogrenci yani 15 yastnda o,
o strada hen de 18 yastnda; 0 okumak isterdi, hen sevdim

btrakmak istemiyorum. Dyle gunler oldu, ondan sonra nisan
olduk. Anne babast onun razi oldu, biraz gozu garaydtm hen,
soyledigimi yapardim:

Gittim dogrudan dogruya ve istedim.

Annemle babama gittim koye, dedim ki; "gelin, lefkosaya
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geleceksiniz", "nevar?",. "bir ktz begendim onu alacakstniz
ban a. ", "aman oglum" bilmem ne, f alan filan, koy yerinde de
boyle seylere ahsik degiller. "Biraz arasttrahm, sorusturaltm",
"ne arama, ne sorma. Ya gelirsiniz, ya siz bilirsiniz" dedim.
Onlar da beni cok sever/er. Annem gozii yasli geldi bicare.
Nihayet

onlar

garara

bagladilar,

rahmetlik

gaynatam,

kaytnvalide, onlar cok sevdiler beni, yani o inatr1lzg1magaliba
biraz sevdiler. "Bir nisan takalim bu cocuklara,

o okuluna

devam etsin, sen okuluna devam et" dediler. 0 nisanliltk
I

donemi

araya olaylar girmesiyle 6 yil surdu. Ben o arada

nisanltyken

Turkiye 'ye · gittim tahsile, o zor geldi. Ama

hanmun destegiyle, "hen ilkokul ogretmeni olmant istemem,
koy koy dola§acagiz" dedi, "tamam" dedim ve o burslara
katdtp gittimdi. Arttk mektupla, o zaman dogru durust telefon

da yok, hep mektuplasarak gecti o ytllar. Ondan sonra geldik;
olaylar gizi§tz, bu de/a gene olamadtk.

Ve en sonunda, iste

Magosadan geldikten sonra kaytnpederin

evinde kaltyordum;

"olmaz boyle" dedik ve 6 ytl sonra orantn bir odastnda
evlendik. Kaytnpederin evinde, ortadaki o sundurmede, fiinkii
olanak yok, olaylar devam ediyor ve orada ancak evlenebildik.
Calgun yok, dogrudan dogruya, biraz muzik kasetten, o kadar.
Cok zor sartlar altindaydik o zaman. Dedigim gibi; veresiye bir

yatak odast yaptirablldik ve kaytnpederin evindeki bir oda bize
aynldt ve onun icerisine evlendik. <;unkii baska olanagtmtz

yok. Bir sure onlarla birlikte kaldtk. Ondan sonra ev tuttuk
Lefkosa 'ntn Gelibolu biilgesinde. Miistakil bir evdi, 7 sene

orada kaldtk. Ondan sonra ogretmenler apartmam yaptldt
birinci ogretmenler apartmant. Oradan bir taksitle gene bir yer
verdiler bize, oraya yerlestik. Epeyi de orada kaldtktan sonra,
son Ortakoy'de Necati Hasan evleri diye dubleks evler
yaptltyordu,

onlardan,

hep borcla, taksitle bir yer aldtk ve

birkac sene once odeyebildik; Faizi yer insant, kolay mi?"
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4.2. MEHMET ERTUG'UN HAYATINDA BUYUK YERi ·
OLAN "iLGiLi" VE "iLGiSiZ" iNSAN MANZARALARI
Bilimsel bir arastirmaya dayah Olan bu tez; icerisinde kucuk de
olsa boyle bir bolum banndirdigi icin elestirilebilir veya bu bolum gerekli de
gorulmeyebilir. Arastirmaci tarafmdan arastirdigi kisiyi daha iyi anlayabilmek
ve

sectigi sanata sebebiyet veren

insanlan

ne kadar

onemsedigini

yansitabilmek icin bu bolumun gerekli olduguna kanaat getirmis ve kilc;ilk bir
on bilgi olarak tezinde yer almasma olanak tammistir.
1. Salih Day, ve Hasan Aga (babast) Arastnda Gecen Bir Konusma
"Cahil adam, okuma yazmast bile yok, isci. Salih daytmtz vardt. Soyle
gilrkemli bir insandt. Gelirdi babamuun dtlkkantna, babam bakkaldt. Baham
da $iiyle 1.50 boyunda

bir adamcagtzdt,

ilk sapka giyen de galiba oydu

koylerde. Fotr sapka, Gelirdi dukkamn kaptstnda durur; "Hasan",
Salih Aga" der babam; "Mih ctkar Hasan".

"Soyle

"Mth. akar" bir deyim olarak

"hasba ctkar" gibi biseydir. Halbuki meger Salih day, r;ivi ister. <;iviye bizim
orda m,h derler. Ama laf dokunduracak,

esprisini yapmadan duramaz: "Mth.

ctkar Hasan" babam da alttnda galmaz bir cevap verirdi gendine. Diyelim ki;
babam yemegini bazen orda, dtikkanda yerdi tabi. Yemegini yerken tam bir
musteri gelir. Tam yemek strastnda geldigi icin biraz da babamtn cam stkiltr.
E ne derler normal olarak? "Buyur yeylim". Bizim orada
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demezler;

"Ger; yeylim Ahmet Aga". "Ger; yeylim"; hem gel yeylim anlamina gelirhem
de cam s1k1ld1g1 icin

"s«yeylim

"yani "sen git biz yeylim ".

2. Alctct Mehmet Aga ile imam Efendi Mehmet Arastnda

Yasanan

Hikaye

.

"Aleta Mehmet Aga vardt. 0 da cahilin teki ama Nasreddin Hoca
tipli bir adamdt. Boyle durur durur anstzin gonusur ama gonustugunda

bir

kitapltk laf eder. Bir giin; bizim koyde $iiyle bir durum vardt; senenin biiyiik
gtinleri

tartmla

ugra$tlklari

icin hemen

hemen

bos gecerdi,

gahvede

oturmakla. Hatta r;ogunun oturmaktan dolayt boyle bu gadar (gosteriyor bir
yuvarlak

cizip

gobeginin

uzerine) gobeklert vardt onlerinde, dizlik de boyle

so

alttnda falan. Nihayet, gahvede oturmaktan ya iddiayecilik yaparlardt, bir de
iddiayecilik vardi bizim koyde. Biri bir 1ey atar ortaya hangisi daha yuksek
sesle bagirarak mudafaa edebflirse o fikri o gazamrdt. lster haklt olsun ister
hakstz: Iddiayecilik diye bir 1ey vardt. Nihayet, gene boyle gahvede otururlar.
Sabah sabah gittiler, herkes sabah gahvesini leer. Oturdular, bir iddiaya
girisdiler. Mehmet Aga dedi ki; "hen herkese sbverim; sovebilirim: ", "Yak
sovemen", "Olur mu? Soverim. Kim isdersa olsun", dedi bir tanesi "yahu
hocaya sovebilirmin?" Koyiin imam, Mehmet Aga vardi. Mehmet Efendi de
cok terbiyeli, senelerce hem ogretmenlik hem imamlik yapmts, fesli bir
adamdi. Enistemiz olurdu, biiyiik enistemiz, Allah adanu. Miimkiin mil ona
bir 1ey soylemek. Nasif kufredeceksin.

"Ben kufrederim" dedi. Iddiaya

girdiler. "bekleyin, birazdan Mehmet Efendi gelecek gahvesini icmeye,
gusluk olunca o gelir, goreceksiniz" dedi. Kafastndan o gurdu daha
evvelden. Hoca Efendinin cok gullandig: bir soz vardt; "Vay gardas vay,
soyleme gardas, yapma be gardas, etme be gardas" halim salim, onu soyler.
Taktt kafastna ondan yakalayarak kufredecek. Geldi hoca, oturdu gahveye
"selamtln aleykum" "aleyktim selam", oturdu. "Merhaba" herkes hirer de/a
merhaba der. Merhabalasdtlar da. Ondan sonra gitti Aleta Mehmet Aga,
oturdu hocantn yantna hifbir1ey yokmus gibi, ondan sonra baslad: gendi
gendine; "Ben cok a1ag1llk bir adanum agam, hen e§egim agam, hen
esegim: ", "Vay gardas vay, siiyleme be gardas da gunahur." der simdi hoca.
"Haytr hocam hen e1egim, kopegtm hen, kbpekten da a§agay,m. ", "Vay
gardas soyleme gardas" bilmem ne. Halk basladt icin icin gtilmeye. "Ben
esegim" e esegin kardesi, e hoca der "Sbyleme gardas", e1egin gardast ne
olur? Esek, kopegin gardast kbpek. Boylece istedigi laft siiyledi; hoca da
"yapma gardas etme gardas" diye sahiplendi saf saf. Ondan sonra hoca
gidince "Nasif?" dedi, "Gazandtn sen" dediler. Hayret yani bunlar cahil
insanlar. Bazen de tabi kavgaya da girerlerdi ama iddiayecilik de cok imemli
bir seydi bizim kiiyde"
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3. Babasuun yegeni Mehmet Hae, Sideyman

ve Babast Hasan Aga

Arasinda Yasanan Tarttsma
"Nenem iildii. Giimduk: f;1k1yoruz mezarltktan. Herkes iizgiin tabi.
Babamin yegeni Mehmet Hae, Siileyman, o da iizgiin. f;1k1yoruztam, o once
gider, babam arkastnda hen, giderken biiyle mezarltgtn icinde yuksekce bir
yere geldik. "Hasan" dedi, dondu babama Mehmet Hae, Suleyman, "Sbyle
Mehmet" dedi. "Ayualsm burayt sana, ne guzel hem yuksek hem serin" dedi.
Baham hem sinirli adam hem de aci icinde o strada, anastm giimdu:
"Amman simdi fmgar akacak mezarltgtn icinde" dedim kendi kendime.
Baham baslayacak bagirip fagirmaya, yuksek sesle baslar bagirmaya
gtzinca. "Yandik" dedim. Ne dese begenin babam; "Stra sende degil mi ya
Mehmet" dedi. Ipteydim, indim, gurtuldum."
4. Lefkarab Mono Huseyin
"Gercek bir meddahu. Genfligimde, koydeyken babamtn bakkaliyesi
vardi, o bakkal dukkanma gelirdi. Mono Htlseyin dedigimiz; boyle bir hastr
sapkasi olan bastnda, dizlikli, yasl: bir ki§iydi o zaman ve kiiy kiiy dolastr,

zeytinyagi satardi. Biiyiik bidonlarda zeytinyagi vardt, onlan biner kiiy
otobilsilne bir koye gelir, indirir mesela benim babamin bakkaliyesine
indirirdi, ondan sonra isteyenlere yava§ yavas dag1hrd1. Doldurur, doldurur
siselere, damacanalara falan satardt onlan ama cok hos sohbet bir insandt:

Gittigi yerde insanlan kinp gefirirdi. Bir de ho§ konusmast vardt. Anstun
mesela bir §ey soylerdi biiyle: "Cocugunan pkma yola bastna gelir bela"
(Mono Huseyin 'in ses tonuyla siiyliiyor hatirlad1g1 bu sozleri). Atasozu
degerinde stnleri vardt. "f;ocugunan ftkma yola e§egi dii§erisan aglar,
e§egin duserisa giiler." Kendi e§egi dii§ersa fOcugun aglar, senin e§egin
dii§ersa giller. Cocuklarla ilgili biiyle iki sozii var aklimda: Sonra bir

.

§Ojorden bahsederdi. Bir zamanlar bir sofbr vardt, bunlan hep gelir
hallandira

ballandtra

anlattrdu

Her

taraftna

toplantrdt

insanlar,

kahvehanede bi~mem nerde ve dinlerlerdi. Cok severlerdi gendini. Bir baska
hikayesi onun bir soforle ilgili: Bir sofor varmis. Bu ne zaman arabasma
hoca, hact, papaz, din adami, dinle ilgili birini alsa bastna bir ~ey gelir,
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arabast bozulur. Otobiisii var bir koyden bir sehre. Onun icin kimseyi boyle
din adami oldu mu koymazmis otobiise, tovbe etti ve kimseyi koymaz: Bir giin
saktr saku: yagmur yagar, otobiisle gider ve bir de yan taraftndan yola bir
papa: firlamis, yagmurun icinde adam aman dursun da alstn gendini
otobiise. Durdu, uzanmts pencereden "drava babamu drava ce esse vallo"
demis, basmis. "Yuru papaz yiirii de seni almam" ama Rumcastni soyledi;
Rumcast daha kuvvetliydi Lefkarahlann. Bir de bunu anlattrdu Halk boyle
bunu devamlt dinler, de/a/area her geldiginde anlanrdt: Daha neler neler
anlatirdi: "
5. Bogazkoy'de miicahitlik yaparken cavusunun ona anlattig, bir
hikaye.
"Bir cavusumuz vardt bizim Bogaz'da hen miicahitken, okuma
yazmast olmayan bir cavusumuz vardt, fellah. Neler yapardt neler. Onun
anlamg: bir 1ey vardt. Fellahlar bir giin gitmisler, tavuk caldilar, birkac tane.
Getirdiler hemen, cabucak soydular, atular gazana. Basladt gaynamaya, bir
de bakttlar, galiba gbrduler bunlart, haber verdiler polise, birkac polis
garstdan gelir. Bir tanesi iclerinden bunu goren bir tanesi "Tumaniler
gennadi" demis. "Tumani" polis demektir. "Tumaniler gennadt" da deriz ya
bazen biz "Tavsanlar gunnadt" yani cok saytda dogurdu deriz biz de. Cok
halde geliyorlar. Deyene kadar bak sen yontemlerine, Hemen gitmi§ her biri,
aldt eline duttu tavugu, biri kopardt boynundan, biri kafastnt goydu cebine,
oteki gadtn onunde onliik da var cebi da var onunde, koparnus 'ganatlaruu
goymus onun icerisine, obiirii onu, obiirii onu, iki saniye icerisinde gald:
gazan kaynar su. Geldi polis demis; "Siz tavuk calmtssuuz" "Yok biz su
gaynadtnk" demister. Bulamadt gafh. Nerden tahmin etsin polis bunlann o
tavuklan parca parca edip de kimi cebine, kimi goynuna goydugunu.
Ctkmad: ortaya. Bu is icin bifilmi§ kaftandtrlar, oyle yetisirler."
6. Safiyecik
"On strada Safiyecik oturur, cok ho§ bir ktzctk, guzelcik, flh pin
ikinci stntfta, zavalltctk, nihayet; bakttm ki hen ders anlatirken Safiye bir
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seylerle ugra§1yor. ikide bir de ceker biiyle onune strantn icinden blr seyler,
resimcikyapar,falanfilan.

"Nedir yapttgtn senin, ver bakaytm bana" dedim,

cacuk bir gorktu. A/dim kag1d1, "demek sen beni dinlemen, hen ders veririm
sen resim yapan ha?" dedim. A/dim elinden defteri, §oyle defteri ytrtar gibi
yapttm, sesi de ctkardun, goydum benim masantn cekmecesine. Taklitciligim
var o zamandan, herkes de zannetti, Safiyecik de zannetti hakikaten ytrtum
defterini. Bir baslamaz mt aglamaya "hen defterimi isterim, defterimi
ytrtttn", "sus bakaytm" dedim,sustu. Ders sonunda, "gel bakaytm buraya"
dedim, "defterimi ytrttin ogretmenim" dedi, tekrar basladt aglamaya. Dedim
"peki bir kere daha yapmayacagtna soz ver, okuyaysm ufleyim de defterin
biitiin olsun" "olur mu hie?", biitiin cocuklar diktiler giizlerini boyle
bakarlar, ctkardim defteri "aha bak defterin tamam" dedim. Hemen yaytld:
ogrenciler arastnda, Mehmet Bey okur iifler de parcalanmis defteri biitiin
yapar."
7. Tekirdagli Htiseyin ve Colak Siileyman
"Kocaman bir adam, btytkl: ama cok da komik. Hemen biitiin
giire§filer toplandtlar, gittik bir smif a girdik bizim, hepsi oturdu, "anlat
baba, an/at baba", biraz nazlandi once, Karadenizli de bu, cok acayip de bir
konusmast var, "tamam" dedi nihayet, razi oldu, anladacak. "Bir giin geldi
bana dedi Tekirdagli, hen Kibns'a gidiyorum, ctrak Iazim bana, gelir misin?
toplayltm paralan gelelim. 'tamam ustactgtm zaten hen altskuum gidelim
sehirlere, koy diigiinlerine, orada giiresirim; pattr kutur dilserim altlartna, en
sonunda agamn oglu gelir, ona yenilirim, kapanm diiveyi giderim:" Biiyiik
odiilii alir gider, oburlere mahsus yenilir, onu yener, halbuki cok guvvetli
adam. "Tamam" demis. Tekirdagl: demis gendine; "Ben yenecegim sen
yenileceksin, daha dogrusu sen yenileceksin, arkastndan hen yenecegim
Yunanltyt, alacagtz paralan gelecegiz: ", "tamam ustactgtm hen zaten
altskmtm yenilmeye." <;1km1§/ar, gelmisler burada bir otel vardt, simdi park
yeridir, oradaydt o otel, oradaydt iki gath bir bina vardt hen haurliyorum:
Karstda da o ytktk' Kumarctlar Han', var ya, onun onunde de o asmantn
oldugu yerde Pehlivan Vadilili Ahmet Dayt, gahvecilik yapardt ve o gahveye
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da "Pehlivantn Gahvesi" derlerdi. Gelen pehlivanlar oraya gelirlerdi, oraya
ener, gahvelerini icerler, orada soylesirlerdi. Nihayet, "tamam ustactgtm,
bindik vapura gittik, geldik, dedi bana 'sen yenilecen ha' tamam ustac1g1m
yenilecem" dedim. Geldiler, yerlestiler otele, nihayet gure§ guna yaklastt,
"bir gun egri bacaklt bir adamctk geldi bana (Egri Bacak Hilseyin Day,
vardt, taksici, bilirdim, tantrdtm) dedi bana bak bisey duyduk biz pehlivan,
sen yenilecekmissin Rum 'a, saktn yenilme, bizi rezil etme, Rumlar bize ne
demeye basladtlar biliyor musun?, 'baktn sizden pehlivan ctkmaz: "' Bizim
Yunanlt pehlivan gelmis, onlar da Yunanistan 'dan getirttiler Jim London
diye bir pehlivan, guvvetli yani o da. "Gelmisken bizim pehlivan buraya
getirin sizin ganlan da belki sizden da pehlivan akar", aynen boyle demis.
"Haran bunu duyunca benim kan beynime ftrladt." Dedi bizim Karadenizli,
Karadenizli nihayet. "yenilme bana dedi, bizi yeter ki rezil etme, biz sana
para toplaytp verecegiz dedi bana dayt, tamam dedim, Tekirdagli 'nm bundan
haberi olmastn, ustamtn haberi olmastn" dedi. Nihayet gure§ gun a geldi,
"gittik biz Jimnastrio ya (yani stadyuma rum tarafindaki) ortaya bir minder
kurdular,

etrafi da iplerle cevrili, girmezden evvel Tekirdaglt bana tekrar

dedi 'yenilecen ha' hen de tamam ustactgtm dedim ama yenilmeycem, ctkuk
btaun ne gadar para varsa topladtk aldtk giseden (pazarltklart o,

btuun para

, sizin yeter ki yenilsin; o yenilecek bu sefer i§ gtzisacak; ikinci kez guresilecek,
Tekirdagl: ile gttresilecek, Tekirdaglty: yenecek pehlivan yok zaten, o da
yenecek, paralar hep bun/arm) cikum mindere, Mah1erAllah, bagtrmalar,
ragzrmalar, ktyamet kopuyor, nihayet basladtk oynasmaya (daha once
birbirlerine karst deneme yaparlar) ansizm saldtrdtm Rum 'un uzerine 'nedir
yaptlgm' dedi bana, Tiirkce da bilir, toto gure§ ulan dedim (ciddi gures yani)
Rum basladt aglamaya, gozlerinden yaslar dokular dedi bana; 'sen cocuk
var?' var dedim hem da ikiz; 'e sen cocuk var, hen cacuk var yapma etme,
pazarlik' pazarltk mazarltk yok, toto gure§ ulan dedim, basladtm govalamaya
bunu, o gacar hen govalanm (ama o oyle yaptlgmda, anlamgtnda biaun
gure1riler daha once de dinledi bunun anlatugtn: hen govaliyirim.i, der ,
digerleri hep bir agzzdan o gaciyirrrr derler. Ama gtirsen ne enteresan sey)
hen tutanm,

o bagmr"

Nihayet Rum . oglu yap11m11 iplere; "tuttum
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bacaklanndan,

hen cekiyorum;

o minder bir galkar, bir iner nihayet ceke

ceke kopardtm gendini yere, yattrdtm yere, bindim ustune · oturdum, Rum
bagirir alttmda, Rumlar bar bar bagmrlar, feryat figan, bakttm bas ucumda
Tekirdaglt, 'napttn utan' dedi, hen gactim, hen gacanm,

o govalar, nihayet

beni duttu, ustac1g1m boyle boyle mesele dedim, 'utan ne halt edecegiz simdi'
dedi, (galdtlar oyle paralart da geri verdiler) bunun uzerine basladtk kasaba
kasaba dolastp da gosteri guresi yapmaya. (gosteri guresi dedigi ciddi giire§
degil, Tekirdaghyla gendi gtlres yaparlar, goster; guresi ve gelen seyirciden
ne toplarlarsa
Isvec'te

iste) o · stralar bizim guresciler

dunya birincisi secildilerdl,

Grekoromen

Gtiresler'de

onun filmi de gelmisti o strada, onu

halka once gosteriyorduk,

arkastndan gtisteri gtiresini yaptyorduk."

Suleyman

milli taktmda

Bastimur'dur,

gelirken;
Colak

Colak Suleyman.
Sideyman 'a

Teklrdagli'ytnan?"

Ne rolakhgi

sordum;

da oyle. Ne goydu

Asif ad,

adtm

bura

var ne biseyi, Colak Sideyman.

"gosteri

gurest

"hen ona karst durabilirmiydum,

yapardtntz:

Nastldi

o insan azmantydt."

Hakikaten de oyle. 13 sene tarihi Ktrkptnar Gureslerinde bas pehlivan olmus
ve altm kemer takmis biriydi Tekirdaglt Huseyin. Dev gibi bir adamdt. Bunu
goriirdii bizim, biiyiik daytm vardt Menses, diyor; "turku yenecek yoktur."
Her tatilde akar gider seye, boy 1.50 Mentes daytnun; koyde, galkar gider
Lisi'ye,

Lisi 3000-4000

kunduract

kisilik rum koyii o zaman,

vardi, ayakkabtlannt

ahbaplastrlar.

hep rum, orada bir

tamir ettirecek, kunturact

da rum tabi ve

Bir ara Rum der gendine, ad, Mistiri, Mistiri der gendine;

"Mentes day, bak bu oglumdur,

karstndaki

(getu: cocuk, giiflii guvvetli,

. boylu poslu), nastl?" "eh" der Mentes daytm, nastl olsa rum, oyle bir kanaat
vardt eskiden Ttirklerde.

"Ne hi hi Mentes

levendis (tam bir leventtir)"
gtracak,

nedir

dii§iinebilirmin.

senin

" "e ne olacak, iste" "yak ne

"preh, guresebilir mi?" "hade Mentes bir yerini

soyledigin"

"gakstn gilreselim"

onun

yas:

ilerlemis,

1.50

gulerler, gecerler ve guresmez

I

boyunda
cocuk;

Ondan sonra gelir durumu anladtr babamin dukkantnda, babam der; "vay
day, vay durman bir yere, rezil edecen bizi" "ey be kopek, ne bilir be rum
guresmeye, hen ona bir bayda dakdim mi yerde bulacaytdt gendini", oyle bir
de kanaat vardt eski Turklerde. "
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8. Mentel Day,
"0 zaman bizim koy, Turk/er gufluydu, daha zengindi, yan yanyaydt
koy ama Turk/er daha zengin, daha etkili ve bir de Rumlara garll giz aluur,
verilmez dusancesi vardt bizim koyde. Hatta bu Mentel Day, dedigim bir rum

gtzuu sevdi, yilrekli insandt, o gadar kardesleri babast reddeddi, "yuru
gidiyoruk, kartm olacan" dedi. Bitti o gadar, aldi, btaun Rumlar ayaklandt,
kilise ayaklandt, aytrtttlar, baska bir ruma verdiler rahmetlik Sifa Genaplayt,
aldtlar gelin ettiler geni, rum ama bes vakit namazmt gtlardt, Sifa ismine da
ondan sonra sahip oldu, aldilar goturdider gendini baska koye dugun

yaptyorlar gendilerine, arabalann giderler koye, gitti daytm gurtardt gendini
birkac dane arkadastyla birlikte ve Rumlar hicbir ley yapamadt, "gtk"
deyemediler. Aid, getirdi gendini, bes vakit namazmt hayatmtn sonuna gadar
gilds ve cok da eyi bir gadmcag1zd1.Bizim koyde cok var boyleleri. "

9. Ruso 'da Ogretmen iken ya$ad1g1 bir olay
"Ruso 'da ogretmenim, din bilgisi ogretmeni gonderild! funku soyle
bir §ey de vardt; doldururdu arkadaslar gendini "bu gannca duast nedir be
hoca?", "o gartnca duastnt yazip da gartnca olan yere goyarsantz ve yahut
evin herhangi bir bucagtna goyarsantz, oraya katiyen gartnca ugramaz"
derdi. Bir iki bbyle acayip seyleri vardt, okul muduru def etti gendini: Ondan
sonra da dondu "Mehmet senin derslerin az" mudur milaviniydim hen
f unku; bes aft, saat dersim vardt haftada, "bak da bu cocuklann bu dersi bos

gecmesin, Din ve Ahlak Bilgisi dersine sen gir, hen seni uygun gordum"
gabul ettim zaten kitabt var, basladtk gidiyoruz, bir gun namaz sureleri diye
bir bolum geldi, namaz suresini veriyor, Tiirkce kar§1llg1mda hemen veriyor,
sure "Tebbet Suresi", kafiyeli gider sure, dedim bir de bakaytm Tilrkcesine
funku ilkokuldayken de bize ezberlettilerdi bu sureyi. Hatinm da var. Anlami
§U; "Ebulehebin elleri kurusun, gurudu da ' lesini sokakta kopekler
surilklesin, surukledi da, esi da aynt aktbete ugrastn, ugradi da. "Asif beddua
hem da bu namaz suresidir, gittiginde camiye surelerden secen ve isdersan
bu sureyi okun, ellerini acan ve okumaya baslan ve dua zanneden bunu
Arapca oldugu icin ama beddua. Ben dedim ki gendi gendime "benim
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dinimde benim bildigim kadanyla beddua yok, dua var." Gendimi alamadtm
ve sogudum,

o dersten de sogudum

yani. Nerdeyse Miisliimanhktan

da

soguyacag1d1m. Ge/dim Dedezade diye dini bilgisi cok biiyiik olan bir zat
vardt, rahmetli oldu, burada hal: ttlccanydt, Evkafin garststnda cok guzel bir
yeri vardt, zengin insan ve bir hact. Gittim onun dilkkamna,

sakalastrdik da

bazen kendisiyle,· "Hae, Efendi", "vay hocam buyur, hiirmetler" cok da datlt

di/Ii bir insandi. "Yau bosver sen senin dinin de haytr yok" dedim; "Aman
hocam tovbe de", "yau btrak soyletme beni", "no/du hocam" "sen o Tevbetta
Suresini bilirmin?" "bilirim ya hemen okuyaytm" "peki bu namaz suresidir
degil mi?" "Evet hocam", "namaz da bunu okumak sevapttr degil mi?"
"yani namaz surelerinden biridir" "peki anlammi da bilirmin?", aynt
anlamtnt da soyledigim gibi soyledi. Dedim; "Yau hoca miisaadenle; dogru
mu bu sure/er Allah taraftndan indirildigi ha/de, boyle bir $ey indirmesi
Allahtn mtlmktin mii? Olmaz boyle $ey." "Aman hocam hen sana sebebini
anlataytm;

Ebuleheb,

Hz.

Peygamber

efendimizin

amcastydt

ve

peygamberimize inanmadt, cok kotiiliikler yapti, peygamberimizin de cam
yandt ve bunun uzerine Allah sikayet etti, Allah 'tan da boyle bir $ey nazil
oldu. Gene dondum dedim gendine "Hae, Efendi senin dinin de hayu' yok.
hen bu gadartnt bilirim" Basar kahkahayt da tabi, cok ho$giiriilii bir insandt.
Oyle "vay kafir" deyecek insan degildi. Eskiden oyleydi, "vay kaflr" derlerdi
hemen, bir $ey hakktnda bir $ey siiyledin mi, onun hakktnda actklama
yapamadtgt

if in sana hoc afar hactlar,

"kaflr oldun sen" derlerdi,

gtzarlardt. "
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4.3. KIBRIS'TA BiR "HAYALi"

DOGURAN AR<;OZ KOYU

Arcoz koyu; simdiki adiyla Yigitler;
adlandirdiklan

iki bolgeye aynhyordu,

ciflik bolgesi olarak adlandinhyordu.

asagi ve yukan

Arcoz diye

A~ag1 Arcoz, "hayali"nin

dogdugu

iki bolge arasmdaki uzaklik asagi yukan

100-150 metre kadardi, Cocukluk donemini gecirdigi o yillarda koyun nufilsil
700 dolaylannda olup, nufusun cogunlugu Turklerden olusuyordu.
Mehmet

Ertug'un

kaldigi

ve ciftlik bolgesinde,

evinin

yakmmda

bulunan Venediklilerin zamanmdan kalma akarsu koyun dogal guzelliklerinden
biriydi. Akarsuyun etrafmda bulunan uzum baglan, incir agaclan, 90k uzun ve
golgesini hicbir zaman eksik etmeyen kavak agaclan, dut ve sogilt agaclan,
dedesinin kendi eliyle asiladigi 8 cesit uzum baglan, zerdali ve kayisi agaclan,
badem agaclari ve akarsuyun biraz daha asagismda bulunan enginarhklar hem
bu dogal guzelligi zenginlestiren bir baska dogal hazine ozelligini tasiyor hem
de koyde bulunan fakir fukaranm achk hissidini gideriyordu.
Arcoz koyunde bulunan Turkler varhkh

insanlar olduklarmdan

ev

mimarisi ve yapilan da gunumuzde hala bircok kesim tarafmdan yaptmlmasi
zor olan bir ozellige sahipti. En onemlisi o yillarda bile her evde alttan isrtrnali
hamamlann

bulunmasiydi.

Koyluler; koyun ilst basmda bulunan Teknelik

bolgesine gidip oradaki taslan bloklar halinde kesip, hamamm zeminini bu
kestikleri taslardan olusturuyorlardi. Alti ocak, ustu tek parca halinde kocaman
;:;

bir tas oturtulurdu. "Dtstan yanar, altma dtstan odun atarsuuz, yakarstntz ve
hemen o girls ktsmuun uzerinde bir kiip vardir, kiipe su doldurursunuz, o
kiipun icindeki tstntr icerde, baska bir tekne vardtr, o tekneye de soguk su
doldurursunuz, kiipiin bir ucundan fey vardtr iceri dogru musluk vardir, o
musluktan acarstntz akar · steak su, soguk su da ekleyerek tltstinr ve
ytkantrsuuz; Ama o bastigtsuz yer, stmsicak. Kista ozellikle. Bazen f tplak
ayakla giremezdiniz onun icine, yanar ayaklanntz, pabuc ve yahut naltn,
naltn giyerdik biz. Tahta nalmlanmiz

vardt onunla girerdik. Bir ter

diikersiniz onun icinde. Yukarda da lflk girsin diye, kubbelidir uzeri. Bizim
hamam; iki kubheliydi, kerpicten yaptlma ama kubbeli ve kubbenin uzerinde
de perisganlar vardt bbyle, yukardan ok monte edilir, girdiginizde iceri tstk
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yukardan vururdu iceri. Ytkantlan yer bir ktsnu; ondan iki merdiven
ayacigyla inerdiniz, iki kubbeli orast da sogukluk. (;ikflgimzda hemen dtsan
akmazsnuz;

baska tiirlii hasta olursunuz, birden hava vurmastn diye

kademeli olarak oradan ctkarsuuz, o sicak seyden. Bir miiddet ytkanmadan
once de girer kalirsuuz; "kiri kabanr insantn" derlerdi. Kirin kabanncaya
kadar beklerdin o stcakta. Ondan sonra da kese vardt. Gene yakinlanndan
biri gelir mesela beni annem keselerdi strtmu, babamtn da oyle. Boyle bir yer
ve bol bol suyla ytkantltrdt. Su da tasla.. tas vardt, tasla altr dbkerdiniz
bastmzdan

a§agiya. Ondan sonra bir silecek- vardt, silecege sanntr

ctkarduuz: Icerde de otururken tahta tokmak vardi, o tokmaga otururdunuz
ve ytkantrduuz: (;ikarken sanntrstntz havluya. Bir de iklnci bir havlu vardt.

to«

vticudunuz

suyunu

almak icini, obiirii de ba§miza. sarardimz:

Burnunuzu da hatta kapatarak, ozelllkle ktstn, o hava hemen vurmastn ve
hasta olmayastntz diye, ondan sonra ctkar odaniza giderdiniz: Her evin ayn
ayn. Olmayanlar da, fakirlerin yoktu. Olmayanlar, hamam yakflgmda o
varltklt kisiler, hamami olmayan fakir/ere haber salardt."
Ev ici dekorun diger bir ilgi cekici ozelligi ise her evin bir as odasmm
bulunuyor olmasiydi, A~ odasmda ocak bulundurulur,

icinde odun yakihr,

tencere veya sac ise ocagm tlzerine konulurdu. Yerde her zaman icin bir sini
bulundurulur ve yemekler sicak sicak ocaktan tasimp sini denilen yuvarlak
tepsinin icerisine servis edilirdi. 1950'li yillara gelindiginde ise koyun buyuk
bir kisrm mutfak ile as odasiru ayirmis ve bir yemek odasi olusturmustu.
Boylelikle Arcoz koyu 1950'li yillann sonunda; yemek odasma sandalye ve
masa koymakla sofra kulturune gecisini gerceklestirmis oluyordu. Catal (piron)
ve kasik Mehmet Ertug'un cocukluk yillanna denk gelmis ancak daha onceleri

koyde yemekler ya elle ya da tahta kasikla yenilirdi. "Elle yemezsen yemegin
dadim bulaman" deyimi bu yuzden koyde yaygmdi, ilk baslarda zorlanmalan
ve ahsmalan da bu sebepten idi. Gelenegin yerine baska bir yenilik eklenerek
yeni bir gelenege ahsilmasi her toplumu zorladigi gibi Arcoz koyunun insamm
da ilk baslarda zorlarmsti.
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Yemek cesitleri acismdan zengin bir menilye sahiptiler. Turkler varhkh
olduklan icin etli yemeklerin her turlusunu pisirip yiyebiliyorlardi. Bunun
yarunda sebze ve tavukla yapilan yemek cesitleri de yaygmdi, Ancak koyde
bulunan Rumlar fakir kesimi olusturduklan icin temizlik ve yemek yapma
" acismdan sansh degillerdi, "Karstlasttrmalt bir $ey yapaytm Rum/aria; bizde
insanumz boyle temiz oldugu icin kizlanmiz erkeklerimiz bir de sunnet olayt
oldugu

icin, o da onemlidlr

temizlik

baktmindan,

cok

onemlidlr.

Evlendiginde kizlannuz gene/de "yuzlerine nur yagdi" derdik. Yani o
evliligin getirdigi ayn bir gtizellik gelirdi yuzlerine ve guzelle#rdi. Ne kadar
guzel olmasa bile evlenince bir guzellik gelirdi yuzune, "nur yagdi yuzune"
derdi eski insanlar. Buna karstn cok guzel Rum kitlan da vardt hatta
bizimkiler dayanamazlar altrlardt hep. Kiz vermezdik ama kiz alirdik cok o
sekilde. Boyle kizlann cogu, Turk almayanlann fogu evlendiklerinde bir
sure sonra en gilzelleri bile baslardt yuzlerinde acayip cirkmlesme, cillenme,
ciltlerinde bir kotu durum baslardt. Bunu ben hep seye baglanm; iyi temizlik
bilmemelerine ve bir de erkeklerinin siinnet olmamastna. Ve Rum kizlanntn
I

fogu cirkinlesirdi ve biz sasardik. Rum kadinlan genellikle az ytkandtklart
icin yanlartna yaklasttgtntzda acayip bir koku vururdu size. Bu koku biraz da
fakir olduklan icin etli yemek · yap ma yerine daha ziyade gavnnu gibi
yemekler yaparlar ve bu yemeklerinde de "diyanisi" kullantrlardi. Diyanisi
demek; yagda sogan ktzartma demektir. Yagda sogan ktzarttrlar l:'e onu
yemegin ustune dokerlerdi en· sonunda, bu yaptldtgtnda muazzam bir kokusu
vardtr ve insantn ustune siner. Ve bir de odun yakarlar cali ctrptyla
pisirirlerdi yemegini, onun is kokusu da uzerlerine sinerdi ve Rum kaduu
falan gordugumuide biraz uzak dururduk, o koku gelmesin diye. Halbuki
Turk kadtnlan mis gibi kokarlardt. "
Arcoz koyunde yasayan ve Turk olan halkm hepsi, yardimsever
Nasreddin Hoca, Keloglan ve Karagoz kadar ince mizah yapabilecek zekaya
sahip, paylasimci ve dini biiti.in insanlar olarak hafizalarda yer etmistir.
Koylunun bu ozelliklerini bu sekilde bir ozetle sunmak; bir Arcozlu'nun
agzmdan kaleme almak, yanh bir yaklasim ve objektik olmayan bir yorum
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olarak algilanabilir, Ancak arastirmacmm kafasmda elde edilen verilere gore
bu tur bir yaklasim soz konusu olmustur.

"Bunun

uzerine

benim

inanctm

ne

oldu,

ona

baglayayim da seni azad edeyim; Bir ara Ingilizce bir yau
okudum bir dergide. Bir zamanlar Kanada'da birisi bunaltr bu
dincilerin elinden ve oturur bir makale yazar bir gazeteye,
gazete de yaytnlar. Der ki; ozetin ozeti " Allah olmustur. "
Bunun uzerine orantn Baspiskoposu oturur ve aynt gazeteye
aym sutunda yaytnlanmak uzere bir yaz» yazar. Onun da ozeti
ama ozetin iizeti degil bu; "senin anladigm anlamda bir Allah
yoktur ki olsun. Sebebi; bizim inandtgtmiz Allah, herhangi
normal bir insan ama normal bir insan, herhangi bir yerde,
herhangi bir zaman, bir kotu hareket yaptzgmda, bir yanlts
yaptigmda herkesi inandtrsa da o kotu hareketi yapmadtgtna
yalntz bastna kaldtgtnda veya gece yatip da uykuya dalmadan
once vicdantnda bir rahatstzhk duyar. Herkesi aldatabilir ama
kendini aldatamaz. Ama normal bir insan altuu cizerek
soyluyorum. lste; Allah oradadtr. Herhangi bir insan bir iyilik
yaptigmda,

senin

anlatugtn

anlamda

'iyilik yaptin

al

kar5ihgmi, kotuluk yaptm al kar5ihgmi ', Allah bir altsverisci
degildir. Gece yine yattzgmda ve yahut iyiligi yaptiktan sonra
vicdantnda bir rahatltk bir mutluluk

duyar. . Iste, Allah

oradadtr. Bizim inandigimiz Allah budur. Senin anlatttgm
anlamda bir Allah yoktur ki blsiln. Onun icin Allah vardtr."
diyor. Ingiltere'de kopru altlartnda, hen oraya gittigimde, "Isa
yastyor" diye iri harflerle yazarlar, etrafi doldururlar. Her
insantn kendine gore bir Allah 't vardtr".
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4.4. KARAGOZLE TANI~MA
Herkesin bir sanata, bir icraya veya herhangi baska bir seye asik
olmasirn saglayan "ilk"leri vardir. Mehmet Ertug Karagoz Golge Oyunu'nun
kendisi icin baslangicmdan bahsederken her zaman araya buyudugu koyu ve o
koyun sakinleri ile ilgili anekdotlan; taklit yoluyla, "hayali" kimligini basrole
secerek, bir masal gibi anlatmayi secti.
Kibns'ta -Karagozculerin piri sayilan Koca Ibrahim ve bunun
devammda gelen isimlerden Mulla Hasan, Catozlu Zihni Efendi, Larnakali
Kuklah Sadik Efendi ve Lefkeli Mehmet Salih Efendi; Mehmet Ertug'un bu isi
meslek edinmesine sebep olan ve onun bu sanati senelerce icra etmesine
kaynakhk eden isimlerdir. Kendisi Arcoz koyunde buyumus ve yetismis olmasi
nedeniyle Karagozle ilk tamsmasiru Arcozlu Ali Aga'nm kahvesinde Mulla
Hasan'i seyretmesiyle yasarmstir. "Cocuklugumda

ilk defa Ali Agamn

kahvesinde bir oyununu Mulla Hasanin seyretmem isin baslangtctdtr. 0
oyunu seyrettim ve vuruldum. "Amman ne guzel seyt dedim" (Mehmet
Ertug) Mulla Hasan'm perdesinin arkasmda can verdigi kuklalar, gorsel solen
ve renklerin uyumu; gunumuzde hala bu sanati icra eden ve bunu meslegi degil
hayatmm aski olarak ilan eden "hayali" Mehmet Ertug'u yaratacaktir. Yasamis
ve buyumus oldugu koyun ozellikleri; bugun Mehmet Ertug'u Karagoz golge
oyununa

baglamasmda

90k

buyuk

rol

oynarmstir.

"Iddiayecilik",

"gulumsetmek", "taklit"; Arcoz koytmu meydana getiren kelimeler olmakla
birlikte, bugun Lefkosa Buyuk Han'da o renkli dunyayi seyretmememize sebep
olan anahtar kelimelerdir. Mulla Hasan, "Gahraman" Ahmet Aga, Hasan Aga,
Al91c1 Mehmet Aga, Salih Aga, Koyun imarm Mehmet Efendi, Mehmet Haci
Suleyman ise bu hamurun tutmasmi saglayan malzemelerdir.(bkz. S .... ) Arcoz
koyunde sikca anlatilan Nasreddin Hoca fikralan, Keloglan'a ait halk
.hikayeleri o koye gelen Karagozcu Mulla Hasan'm uzun sure kalmasiru
saghyordu, Normalde koy koy dolasip oyununu sergiledikten sonra oradan
aynlan Mulla Hasan; bu koyde nerdeyse bir ay boyunca kahp her gece Ali
Aga'nm kahvesinde oyunlanru sergilemeye devam ediyordu ve sonunda da
koy sakinlerinden gizlice, kuklalanru ve geriye kalan tum esyalanrn toplayip
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kaciyordu, Mehmet Er tug'un cocuk oldugu donemlerde
sadece koyun erkekleri
gosteri hazirlanmasi

tarafmdan

izlenebiliyordu.

"Karagoz''

Kadmlar

oyunu

ve cocuklara

yasakti, Sebebi ise; kullarnlan dildi. Kufur hayatlarmm

icerisinde cok fazla yer almasma ragmen bu tur geleneksel gosterilerde sadece
erkeklerin duymasi hos karsilamrdi, Ancak yine de cocuklar icin perdeye en
yakm yere, altlanna tas destek konan surguler yerlestirilirdi. Ve iste o koyluler
tarafmdan yerlestirilen ve yine onlar tarafmdan "gizlice" verilen izin Mehmet
Ertug'un hayatmda yer alacagi "Karagoz'tu belirledi. Babasmdan gizlice evden
kacip Mulla Hasan'm bir oyununu izledi ve bir daha vazgecemedi,
Izledigi ilk oyundan sonra; kendi kendine Mulla Hasan'i taklit
etmeye basladi. Izlemeye gidemedigi oyunlar icin ise uzulmuyordu

cunku

ertesi giinii sabah; Ali Aga'rnn kahvesinde koyltmun agzmdan hepsini dinleme
firsati buluyordu.
Radyosu'ndan

Daha

Hayali

sonraki
Kucuk

yillarda

Ali'nin

koyune

oyunlanm

radyo

gelince;

kacirrmyordu.

Ankara
Genclik

yillannda ise; Karagoz ile ilgili ne buluyorsa okuyor, bilgi ediniyordu, kendi
kendini yetistirmeye cahsiyordu ancak ses taklidinden oteye gidemiyordu.
1963. yilma gelindiginde ise bu edindigi bilgileri ve elde ettigi

ses taklidini uygulayabilmesi icin ilk firsatim yakalamisti. N amik Kemal
Lisesi'nde ogretmenlik yaptigi yillardi ve okul miidiirii Mehmet Ertug'un bu
yetenegini fark etmisti, Ondan; o sene diizenlenecek olan Veliler Gecesi'nde,
ogrencileri ile birlikte bir Karagoz ve Hacivat gosterisi diizenlemesini rica
etmisti. Ogrcnciler arasmda secilenlere Giizel Sanatlar Enstitusu'nden
kiyafetler getirilmis ve makyajlan

hazirlanrmsn. Ve sonunda Veliler

Gecesi'nde cok begenilen bir gosteri gerceklestirilmisti. "Bu benim icin biiyiik
bir asama oldu"
1964 yilmda gorev yeri Lefkosa oldu. Bu donemi; miicahitlik ve

ogretmenlikle gecirdi. Ancak bes zamanlannda Karagoz'le ilgili cahsmalanna
devam etmeyi siirdiirdii. Bulabildigi teke derilerini isleyerek saydam hale
getiriyor, patlayan davul ve darbuka derileri ve teke derilerinden suretler yapip,
renklendiriyordu. Kucuk bir perde de yapip evde denemelerini yapiyordu.
"Oyunlan ezberleme yantnda, suretleri oynattrken e§giidiimlii oynatmak,
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hele efektleri yapmak kolay olmuyordu. Bu yuzden tiirlii denemelerim oldu."
Daha sonra perdede; halka ilk acihsi Huseyin Kanath sayesinde oldu. Hiiseyin
Kanath,

bahsettigi

cahstmyordu.

yillarda

Bogazkoy'de

Kristal

denen

bir

mekam

Y aptirdigi normal boy perdede bir oyun sundu ve daha sonraki

asama da Fikret Demirag girisimiyle gerceklesti.

0 yillarda Lefkosa Turk

Belediyesi Tiyatrosu Yonetmeni Yasar Ersoy'a Mehmet Ertug'dan bahsetmis
ve o sirada Lefkosa Turk Tiyatrosu'nun

Neptiin Amfiteatr'da

duzenledigi

Cocuk Festivallerine katilmasim saglarmstir. 2-3 yil bu festivallerde oyunlanm
sergilemeye de devam etmistir, Festivallerde,
elcilik mensuplarma,

kulturel etkinliklerde, yabanci

Has-Der folklor kurulusunun gecelerinde de oyunlanm

sergileme firsatim yakalarmstir. ·
80'li yillann basmda; "hayali"; cok yakm bir arkadasmm, Harit
Fedai'nin

araciligiyla Lefkeli Mehmet Efendi'nin

Mehmet Efendi'nin;

kuklalarma ulasir. Lefkeli

yatagm altmda esi tarafmdan bir hazine gibi saklanan

kuklalanm satm ahr ve onlarla bu yola baslamaya karar verir. Ayru donemde
tahsile gonderdigi oglunun bos odasma, sandiktan cikan ve paramparca halde
buldugu kuklalan tek tek, parca par<;a birlestirerek diizgiin bir hale getirir. iki
sene boyunca iizerinde ugrastigr kuklalann

cizimini yapar. Sadece iizerinde

ugrasmadigi tek kukla; Lefkeli Mehmet Efendi 'nin oyuna baslamadan once,
"hamm kizdir o hamm" diye sevdigi "Hamm Kiz'tdir. Geriye kalan "Bebe
Ruhi", "Karagoz", "Hacivat" ve diger Karagoz golge oyununun kahramanlanru
kendisi tamamlarms

ve perde arkasmda onlara hayat vermeye baslarmstir.

Bunun yaru sira cizdigi 40 suretin niishalanm bilirkisilere gostererek ve onlarm
da fikirlerini alarak bir sergi acmaya karar verir. 1987 yilmda Yasar Ersoy,
Osman

Aklas,

Denktas'm

Erol Refikoglu'nun

yaptigi

yardimlanyla

ve acihsim

Rauf Raif

"Kibrts Turk Golge Oyunundan 40 Suret" adh sergiyi

merakhlanyla bulusturur.
Biiyiik Han restore edilir edilmez; o siralarda Evkaf Idaresi
ycneticilerinden

Mustafa K. Kasapoglu'nun

ve yine o siralarda Evkaf ldaresi

Genel Miidiirii Tan er Dervis' in teklifi ve destegiyle Biiyiik Han' da bulunan
"Bas Oda", sanatim icra etmesi, gelir elde etmesi ve bu geleneksel kultur
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hazinesini hem kendi halkma hem de baska toplumlann

insanlanna

tamtabilmesi icin "hayali"ye verilir. Gunumuzde de orada bu amaclan
dogrultusunda hala Kibns'a ozgil Karagoz oyunlanru sergilemeye devam
ediyor. Bunun yarn sira Kibns'ta yetismis ve su anda hayatta olmayan diger
Karagozculerin suretlerini tablolastmp sergilenmesine imkan veriyor. izlemeye
gelen her yastan izleyici icin hazirlanrms olan Turkce, ingilizce, Almanca ve
Fransizca el kitapciklan mevcut ve bunlan satm alarak oyunu seyretmeye
devam edebiliyorlar. Mehmet Ertug; oyun oncesi Turkce, ingilizce ve Rumca
on bilgi vererek meddahhk yapiyor ve · daha sonra perde arkasma gecerek
"hayali" kimligine bilrtlnilyor. Satista olan en degerli sey ise; Kibns'a ozgil
dokuz masal kitabi, izlemeye gelenler bunlardan herhangi birini tercih edip,
satm ahyor ve Kibns'a ozgil dokuz masali da ogrenme imkaru buluyor.
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4.5.

KIBRISLI

KARAGOZCULUK

BiR

"HA YALi":

MEHMET

ERTUGLA

UZERiNE DEGERLENDiRME

Bir konuyu, bir kisiyi veya bir olayi arastirmada yazih kaynaklar
her zaman icin en birincil yol gostericidir. Sozlu kaynak ise; en ozelidir.
Konuya girerken ordan buradan bircok hikaye duyar ve ilgili, ilgisiz her seyi
yazmaya baslarsimz. Sonra onlan eler ve konunuzla ilgili ozeti cikarmaya
cahsirsimz. Elde ettiginiz bilgiler dagmik+
4.5.1 Kibns'ta Karagozciiliigiin Tammi ve Tarihi
Kibns'ta

"Karagoz" geleneginin baslangicmm hangi tarihe

uzandigi ve nasil bu adaya bu gelenegin tasmdigmdan bahsederken kesin tarih
ve olaylara rastlayarmyoruz. Yazili kaynak sikmtismdan otiirii; bir Karagoz
golge oyununu Kibns tarihi icerisinde ozel olarak degerlendirmek mumkun
degil. Ancak varsayilan ve 90k da gil9lil olmayan bir teze gore; golge oyunu
Kibns adasma Konya-Karaman bolgesinden go9 eden Turkler tarafmdan
getirilmistir, Daha sonralan bu golge .oyunuyla tamsan Kibns halkmm
icerisinden yetismis Karagozculer sozlu tarihte yerini almayi basarrmstir. En
basta Celebi Mehmet Efendi daha sonra Mulla Hasan, Kuklah Sadik Efendi,
Catozlu Zihni Efendi gibi 90k degerli Karagozculer bu topraklarda yetismis ve
golge oyununu halkla bulusturmustur,
Kibns'ta

geleneksel Turk Tiyatrosu, genel olarak bilinen

ozelliklere ve icerige sahiptir. Golge oyununun tarurm, karakterleri, renkleri de
farksizdir. Karagoz'un bolumleri de tezde Geleneksel Turk Tiyatrosu Tammi
ve Icerigi bashgi altmda belirtilen gibidir. Ancak cizilen kuklalar ve yapimmda
kullamlan malzeme acisindan farkhhk gosterir. Ayrn zamanda Karagoz golge
oyununda olusturulan metinler ve perde arkasmda sahneye konulan gtmcel
olaylar da farkhlik gostermektedir. Bicimi, oynatihs sekli ve teknigi acismdan
ele almdigmda tarihteki golge oyununu icra eden "hayali"lerle birebir aymdir,
Fakat Mehmet Ertug'un Karagozculuge bakis acisi, degerlendirmesi, oynatihsi,
renkleri, cizimleri, kuklalan, perde sanati kendi agzmdan butun aynntilanyla
tezin bu bolumunde yer alacaktir.
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4.5.2. Mehmet Ertug'un gdztmden "Karagdzctlltik"
Golge oyunu, orta oyunu ve meddahhgi banndiran Geleneksel
Turk Tiyatrosu geleneginde iki goru~ yaygmdir. Biri; Karagoz golge oyununun
gelenekten gelecege tasimrken her zaman icin gorsellik, teknik ve oz olarak
aym kalmasi gerektigini ve kusaktan kusaga bunlara bagh kalmarak aktanlmasi
gerektigini savunur. Digeri ise; gecmisten yararlanarak ve gelenege yine bagh
kalmarak gelecege tasimrken guncel durumlara gore yeniden sekillendirilmesi
gerektigini; metnin iceriginin yeniden ve her defasmda guncele uygun olarak
olusturulmasi gerektigini ancak teknik bakimdan her zaman icin aym kalmasi
gerektigini savunur. Mehmet Ertug; bu goruslerin icerisinde ikincisini
benimsemis ve Karagoz sanatmi buna uygun olarak icra etmis bir kisiliktir.
ilk baslarda sarayda; padisah ve vezirler huzurunda hayat bulan
' golge oyunu, kisitlanrms konulan, yasak dili ve istenmeyen, baskalan ve devlet
buyukleri tarafmdan secimi yapilan metinlerle vuku bulmustur, Daha sonralan
birkac Karagozcu'nun

konulan

kendi istedikleri gibi sekillendirmesi,

kullandiklan dilin kapsammi genisletmesi ve elestirileri tabu sayilan konular ve
kisilerin uzerinden yapmaya baslamasi, saraydan kovulmalanna ve halkm
arasma, bu mecrada sanatlanm sergilemelerine sebep olmustur. Uzun bir
donem Karagoz golge oyunu; halk arasmda ve halka oynatilmaya devam etmis
ve boylelikle kullamlan dilsel ogeler, kelimeler de yavas yavas halk diline gore
sekillenmeye baslarmstir. Kufurler daha sikhkla metinlerde yer almaya
baslarms, kavga sahneleri daha acik bir dille sunulmus ve Karagoz golge oyunu
kara mizah ve ince esprilerin yer aldigi bir oyun olarak degil; kufurlu, cok
komik, kadmlann ve cocuklann degil sadece erkeklerin izleyebilecegi bir golge
oyunu haline gelmistir. "Celebi Mehmet Efendi dahil hepsi vazgectiler
sarayda Karagozciiliik yapmaktan. Bu insanlar bu isten gecimini saglayan
insanlardt fOgu ve bir baktma kendi hayatlartm surdilrmek durumunda
olduklartndan bir yerlerde bu sanatlartm surdurmeleri gerekirdi degil mi?
Bundan dogal bir 1ey olamaz: Ne yaptslar? Halka indiler. Halk nerde?
Kahvehanelerde ve yahut ktraathanelerde. Cok iinliileri kiraathanelere
gittiler, daha basit Karagtiz oynatanlar halk kahvehanelerine gitmeye
/
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basladtlar, Fakat ne oldu? Padisab huzurunda bile en kiifiik hatadan dolayt

perde ytkan, meslegini o kadar onurlu sayan kisiler, bu defa halkt giildiirmek
icin, basit espriler yapmak zorunda kaldtlar ve esprilerinin rogu da noldu?
Sovmeli, saymalt, belden a5aga ve boyle olunca da Karagoz halk taraftndan
da kiif iimsenmeye baslandt. Birkac kotii deyim de girdi Karagoz hakktnda
dilimize. "Karagozliik etme",

"Durma Karagoz gibi karstmda".

Yani

Karagiizlukle Karagozciiliik kansttnldi bu defa. Ve bir siire sonra da tabi

biliyorsun sinema ftktl. 0 da bir darbe vurdu. Hiilbuki eski zamantn
sinemastydt ve canltydt. Bunun gene degerinin gitmemesi laumdi. Sonra iste,
simdi f ark ettik degerini."
Mehmet

Ertug;

gunumuz

Karagozculerin

ozelliklerini

tasidigmdan tarihteki Karagozculer gibi sikintilar yasamarmstir. Bir saray
kulturtl olmadigmdan ve bulundugu ulkede alt tabaka bir halk ol~ad1gmdan da
icra ettigi sanat ve karsismda oturan kitle her zaman kurallara bagh kalmarak
ancak metin uzerindeki ozgurlugunu kullanabilerek var olmaya olanak
bulmustur. Kibns Belediye Tiyatrolari'nm onculugunde bircok festivallerde,
cocuklara yonelik etkinliklerde yer alrrnstir. Ve Kibns Belediye Tiyatrolan
yonetmenleri, koordinatorleri ve organize eden ekip metin uzerinde herhangi
bir kisrtlama getirmedigi gibi; geleneksel tiyatroda da ve modem tiyatroda da
sergilenen oyunlar uzerinde de yorumlanm katmaktan cekinmeyen ve sahnede
bunu ortaya koyan insanlar olduklanndan dolayi da Mehmet Ertug cahstigi on
yil icerisinde bu goruslerden etkilenmistir. Bu sebeple; Buyuk Han'da sahip

oldugu "Bas Oda"da Karagozculuge devam etmeye karar verdiginde yeni
fikirler uygulamaktan da cekinmemistir, Nasreddin Hoca, Keloglan ve
Karagoz-Hacivat; kara mizahm mihenk taslandir. Ancak sadece Karagoz ve
Hacivat teknik olarak perdede can bulabilir. Ertug; Keloglan ve Nasreddin
Hoca'nm cizirnlerini yapip, kuklanm da yaratarak onlan guncel konular
dogrultusunda perdeye yansitmayi istemistir. Sadece televizyonda ya da
kitaplarda degil bu cesit bir alanda ve gosterim, sunum seklinde de kendi
izleyicilerini bu iki onernli karakterle bulusturrnak istemistir, Aynca teknik
olarak da; perde arkasmda gorunen kuklalann degneklerini de kullandigi farkh
isiklandirma yontemiyle yok etmistir. Perde arkasmda oynatngi Karagoz ve
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Hacivat,

aym

zamanda

diger

karakterlerin

kuklalannm

degnekleri

Karagozculuge basladigi ilk yillarda seyircinin gozu onundeydi. Ancak daha
sonraki yillarda belirtildigi gibi; kesfettigi farkli aydmlatma yontemiyle
degneklerin goruntusunu seyirciye yansrtmamayi basarmistir.
Turkiye'de her yorenin kendine ait bir kiyafet kulturu vardir.
Kullamlan

sive

batidan

doguya

dogru

her

durak

da

cesitlilik

gosterebilmektedir. Kibns'ta da konusulan dil ve giyilen kiyafet ada genelinde
her zaman icin aym kalmakla birlikte kullamlan sive Karpaz Burnu'ndan
Yesihrmak Smm'na kadar cesitlilik gosterebilmektedir. Kibns'ta Karagoz'e ait
var olan suretler Turkiyeden 90k farkh olmakla birlikte; orada var olan
suretlerden 90k daha fazlasi vardir, Bircok suret sadece cizim ve kiyafet olarak
degil isim olarak degistirilip oyunlarda sergilenmektedir. Osmanli'nm hukum
surdugu yillarda siki olan iliskiler nedeniyle suretlerin ciziminde ve
sergilenilmesinde de bu dogrultuda etkilenilmisti. Ancak daha sonra gelisen
I

tarihi olaylar sebebiyle Anadolu'yla araya konulan mesafe nedeniyle de yine
cizimler konusunda etkiden uzaklasildi. Bu sebeple; Kibns'ta bircok suret
Turkiyc'deki Karagoz suretlerinden farkhlasrmstir. Kibns kiyafet kulturnne ait
yerlesmis uygulamalarmdan yola cikarak suretler yaranlmrstir. Dil icerisinde
, kullamlan bazi terimler; suretlere isim olarak konulmustur, Bir bakima;
Karagoz Kibns adasmda yeni bir kimlige burunmus ve yeni bir karakter
kazanrmstir. "Bebe Ruhi" ornegi ise bunun guch; bir kamtidir. "Bebe Ruhi";
degiserek Kibns'ta; ufak tefek, ikide bir de lafa kansan insana kullamlan
"Parapapa" adim alarak, buranm insani gibi perdeye yansitilmis ve boylelikle
kulturel donusume ugrarmstrr. "Hareketleriyle cok uygundur. Ses itibariyle
yani soyleni1 itibariyle aultr bbyle sahneye, masgarahk yapar, ondan sonra
da gider. Bu kadardtr oyunlardaki rolu. Hie senaryonun icinde bir seyi
yoktur. Zaten senaryoya dahil degil, anstzm oyle bir zamanda Karagozci;
' ctkanr gendini, bir 1ey yapar, halkt guldurur ve ondan sonra gider. 0 kadar,
btuun rolu o. Ne konusur ne eder, sadece birkac soz soy/er oyunla ilgili
olsun, olmastn, ondan sonra ceker gider. Sadece guldurmek icin ve cok
hareketli. Ben o "parapapa'tyt kime benzedirim bilirmin? Rumlartn
cumhurbaskantna. Aym sekil itibariyle.

Ve son bu kitabtmda; Ban Ki
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Moon 'a "parapapa" §iiyle dedi ama demiyorum tabi ''parapapa" rum
cumhurbaskamdir, Herkes bu/sun, bilsin. 0, "hos geldin bay Moon" dedi;

"hos geldin "maymun" cirkindir ya adam. "My moon" aytm, gunesim
gibilerinden ama asltnda oradaki espri "hos geldin maymun ", bizlmkiler de
"hos geldin bay Moon" dediler. 0 da fagri§tmr maymunu."

.

Bu omek gibi,

buna benzer bircok suret hem isim, hem konusma hem de davrams bicimi
olarak Mehmet Ertug'un perdesinde Kibns halkma gosterilmeye devam
etmistir.
Komedinin 91ki~ noktasi; "ters anlama"ya dayahdir. Hayatm
icerisindeki komiklikler de sanat icerisinde yer alan komiklik olgusu da
genelde zrthklar arasmda yasanan catismayla var olur ve yaratihr. Karagoz;
komiklik olgusunu yaratan bu iki etmeni icerisinde yogun bir sekilde
banndiran geleneksel tiyatro sanatmm basmda gelir. Konulan, hareketleri,
kullarnlan dilsel ogeler ve karsihkh diyaloglar bu cercevede gelistirerek ve bu
ozelliklere bagh kalmarak sahneye konulur. Cuceye deve 90k fazla bir seymis
gibi gorundugu halde, deveye cuce ondan 90k kucuk kaldigi icin asm komik
gelir. "Olana uymayan komiklik" teorisine (Oguz Dag) gore; bu verilen ornek
en basitidir. Bu ornegin 90k komik olarak algilanmasi aradaki uyumsuzluktan
kaynakh oldugu gibi Karagoz' deki karsihgi ise; Karagoz'un algismdaki
problemden oturu Hacivat'm kurdugu ciirnleleri silrekli yanlis anlayip onu
tartaklamasidir. "Uyumsuzluk gii.lii.n,f duruma sokar" (Oguz Dag) Bu
ozellikleri disinda Karagoz'de elestiri ve anakronizm ozellikleri de agir
basmaktadir. Anakronizm'in Turkce karsiligi literatilrde; "zaman yamlmasi",
1

"tarih yarulgisi" olarak yer almaktadir, Karagozde gecmiste olan bir olay
giiniimiizde

yasamyormus gibi ya da tam tersi giiniimiizde yasanan bir olay

gecmiste de yasanrms gibi yansrtihr ve anakronizm ozelliklerini tam da burada
devreye sokar. Karagoz'un elestiri yonunun ise bugiln var olan tiyatro
sanatlanna rehberlik ettigi yadsmamaz. Karagoz de prensip olarak Tann'dan ve
Padisah'tan otesi her zaman icin elestirilir. Giiniimiizde bu tabu yikilrms olsa
da Karagoz'un ozunde bu her zaman icin var olmustur ..Gecmiste de bu yonde
elestiriler olmus olsa bile buna "saka", "komiklik" gozuyle bakilrms ve ne
Karagozcu ne de "Karagoz" cezalandmlmarmstir. Yapilan elestiriler ve
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kullamlan yorumlar; Karagozcunun degil de Karagoz'un agzmdan cikiyormus
gibi algilanrrus ve ust mevkideki

insanlar

olmustur, Halbuki perdenin arkasmdaki
kukla onlar tarafmdan

bu anlayis sebebiyle

"hayali"nin

90k da affedici ozelliklere

affedici

agzmdan oynatilan bu
sahip degildi. Ancak o

donemlerde bile sadece gorduklerine kanan insanlar olduklanndan ve yapilan
elestirilerin yorumlanmasma zahmet gosterilmediginden

"Karagozdur camm ne

de olsa, saka yaprms" denip gecilebiliyordu. Maksat "eglence" gozuyle bakilan
bu sanat; aslmda ciddi anlamda dikkate almsa yapilan elestiriler de dogru bir
sekilde degerlendirilebilirdi.

Arna Karagoz sadece bir saray eglencesiydi. Ince

esprilerle donatilrms bu elestirel metinler ne yazik ki gunumuzde de; seyreden
kitlelerin cogu tarafmdan algilanamiyor, degerlendirilemiyor,

yorumlanamiyor

ve sonrasmda sadece renkli bir dunyaya tarukhk etmiscesine don-Up gidiliyor.
Her golge oyunu Karagoz ile aym degildir. Karagoz'un

sadece

komedi yonu algilarup bircok toplum tarafmdan bu sekilde uretilmesi yanhs ve
ozune uygun da degildir. Mehmet Ertug'a gore bu yanlis anlamalardan otilril
Karagoz sanati da bircok kisi tarafmdan bircok toplumda yanhs sekillerde icra
edilmistir. Karagoz kendine has ozellikleri olan bir geleneksel tiyatro ornegidir.
Kuklalann oynatilis sekli, konu secimi, metini, kuklalan, kendi icinde ayn ayn
ozel sayilmaktadir. Perdenin, 1~1gm ve kuklalan oynatan kisinin neyi temsil
ettigi belli ve yerine oturtulmus renkleridir. Belirlenen kurallar cercevesinde
oynatilmah ve eger arzu edilirse konu seciminde degisiklikler yapilmahdir.
Y oruma acik sadece konu secimi ve "hayali"nin kullandigi dilidir. Perdesi,
isigm kullammi ve oynatihs sekli hicbir zaman belli kaliplann disma cikilarak
'

sergilenmemeli ve abartilmamahdrr. Her karakterin ayn ozellikleri banndrrdigi
unutulmamali ve neyin neyi temsil ettigi bilinmelidir, Ancak Kibns'ta Rum
kesimince, kendilerine has olarak oynattiklan samlan Karagoz; hem konu
secimi bakmundan hem de oynatihs sekli itibariyle bilinmediginden otilril
abartilmis ve amacmdan saptmlmis. Mehmet Ertug; buna ornek teskil edecek
goruslerini su sekilde aktanyor;
"Rumlar Karagoz olarak aldtklan halde bu
dzelliklerini bilmedikleri icin sadece komedi

yonunu

bilirler.
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Yalntz odur. Sanki iste "masgarahk" gibi bir §ey. Yani oynatir
da seyredeni ne kadar giildiiriirse. Veya bir de dimer kendi
. kahramanlik

oyktderini katarlar icine bu deja hislerine

yuklenirler insanlann. Son; bana bir kitap getirdiler, benden
de soz eder Rumca, bir de baktim ki o taraftaki Pafiyos isimli
bir Karagiizcu

vardtr, kendi

aynt zamanda

Franstzca

ogretmenidir, babast da Karagozciiydii. Ne yapti? EOKA' nm
kahramanltk oykiilerini perdeye aktardt Karagiiz oyunlartna ki
onlara gore tabi EOKA; bir ara kendilerini de sucladtlardt
fiinkii

birbirlerini oldurdtller. EOKA cok sucsuz insant

oldiirdii. Terbrist organizasyon diye dii§iiniirlerdi, dii§iindiiler
de oyle. Hele belli bir dbnem oyle gittiler, gerceg! gordiiler
ama ne zaman ki Barts Harekdtt oldu, bu deja donduler gene
EOKA

sanldtlar

harekdtuun

ve

elemanlan

onlar

kahraman

oldu. Dedigim

oldu,
gibi

kurtulus

bu

seyleri

bilmedikleri icindir. Karagii; 'iln bircok yonleri vardtr, onlan
bilmek gerek, bilmeden olmuyor. "
"Yunanistan 'da

mesela

Biiyiik

Iskender'i

koyuyor. Basrolde o. karststnda hakstzhk yapan bir Turk
pasast, Karagozle Hacivat da ortada masgaraltk yapan iki
soytan. Simdi konulan degi§tirebilin, her konuda Karagiiz
hakkinda bir §ey yazabilin ama bunun bas aktorleri Karagbz
ve Hacivat'ttr. Onlartn sahstnda konular degisebilir. Baska
sahtslar ekleyebilirsin bol bol ama bu oyunun esast Karagoz ve
Hacivat'a dayantr. 0 espriyi yok etmemek lazun. Tamamiyle
bu deja ad, Karagiiz kaldt, ozii degi§ti."
Karagoz golge oyununda; tasawuf on planda yer alan bir gorii~
seklidir, Hacivat'm giris kismmda Uc; kere yere egilerek

opmesi, tasawuf

anlayismdan ileri gelir. "Topraktan geldik, topraga gidecegiz"; ozil baz
almarak Hacivat karakterindeki hareketler sekillendirilmistir. Tann'ya elestiri
gelmesinin yasak olmasi da bu dusunceden ileri gelmektedir.
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Karagoz'de

"nev-icad" ve "klasik" oyunlar olarak adlandmlan

oyun cesitleri mevcuttur. "Klasik oyunlar"; belirlenen kahplar cercevesinde
ortaya konulan urunlerdir.

"Nev-icad"

oyunlar ise; yeni yapilrms

oyunlar

olarak perdede yerini ahr, Bazilan klasik oyunlardan uyarlanma bazilan ise;
tamamen yeni konular tiireterek ve oynatihs bicimine yorum katilarak can

bulur. Mehmet Ertug; "nev-icad" oyunlan perdede sunan bir "hayali"dir.
Oynatihs biciminin bir kismi "nev-icad" bir kismi ise "muhavere" kisimlannm

genisletilmisidir.
Karagozde kullarulan giris muzigi de toplumlara gore farkhhk
gostermektedir. Kibns'ta "nil nil nil" diye adlandmlan ama Karagoz golge
oyununda "zurna" olarak genellendirilen enstrilman giriste Mehmet Ertug
tarafmdan cahrur ve daha sonra Karagoz'un bolumlerine sadik kalarak oyun
sergilenir. Kullamlan muzikler Kibns'a ozgu turkulerdir. Ve bununla ilgili
yillar once Mehmetaliler Toplulugu diye adlandmlan muzik topluluguyla bir
J

plak hazirlannus ve o yillarda liste bast olma basansiru gostermis. Onun
agzmdan bu hikayenin tamamim dinlemek muazzamdi.
"Mehmetaliler

Toplulugu

vardt dugunlerde

calan: Dugunlerde muzik calariardi. Ben merak ettim bir ara.
Acaba dedim Ttirkiye'de Karagb: oynattrken bazen anlu
Karagiizciderin saz heyeti vardt. Oyunun

baslangtctnda,

ortastnda ve sonunda miizik yaparlardt. Yani ince calg:
dedigimiz; keman, ud, darbuka, tef ile bir calgt heyeti. Ve
yahut daha unluyse buna ek olarak kanun kaulabilir ornegin.
Zenginlestirilebilir.
"Alttparmak"

Ben

bunu

(Alhparmag,

Ahmet Alttparmak)

merak ettim ve rahmetli

duydun

herhalde?

Duydum.

darbuka calardi, tef calardi.. Ahmet

Alttparmak'a sordum bir gun. 0 da rahmetli oldu simdi:
Burada Q$ag1da berber vardtr orda rastlasttk. "Ahmet Bey
sana bir $ey soracagtm." dedim. "Soyle hoca" dedi. "acaba hif
Karagiiz'e muzik yaptldt nu bizde? Karagii; oyunlanna
muzik?" dedim. "Ya, ya hen sana anlataytm bir tane; bir gun
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koy

diigiiniinden

doniiyorduk,

Limasol'da

Arnavut

Kahvehanesine oturduk." dedi. Orada bir meshur kahvehane
vardir, kopriinun orada. "orada Kani Day, iinlii Karagozci; ·
Kani Day, yammiza geldi. Diigiin bitti geldik oturduk bir
yorgunluk gahvesi icelim. Yantnuza yanastt ve 'Bu aksam
benim

Karago;

oyunumda?"'

oyunum

var.

Acaba

calar

mtstntz

dedi. Demister "tamam calalim ve kaldtk o

oyunda bastnda; ortastnda ve sonunda muzik yapttk" diyor.
Bir tek ornek bu ama bir seyi gosteriyor demek ki vardi,
yaptltyordu. Hatta bu siizlerini kasete de aldtm: 0 giin kasetcik
yammdaydt, kiifiik. Yani bu ispatlanmis bir seydir. Ve hen bir
ara bu seylerle Mehmetali Tatltyay, Ahmet Alttparmak ve
Cahit Bey, o da ud calardi. Uf ii en iyisiydi bu iste. Ben bu
iifiinii sene 1968-70 arast, o zamanlar yollar biraz aaltr gibi
olduydu, Rumlar

gevsettiydi.

Yani bu kapalt yerlerden

ctkabiliyorduk ve ogrendim ki Rum tarafinda bir plak yapan
yer

var.

Geravnos isimli.

Geravno "ytldtnm" demektir

Rumcada. Geravnos diye bir yermis bu. Bindim arabaya,
gittim, adami buldum. Turk miizigi merakltst, birinci stmf.
Kendi ud caltyor aynt zamanda, keman caltyor, Zeki M uren
hayrant. Ondan sonra soyliiyor bana; "Zeki Miiren 'i ne
zaman olsa getirttirecegim bu memlekete konser vermesi icin ".
0 kadar meraklt. Anlasttk kendisiyle, geldim bu de/a buldum
bizim f algtctlan da ve anlasttk. Belli bir miktar para da

verecegim gendilerine hatta onun belgesi de var bende,
imzalatttrdsm gendilerine ne kadar verecegimi de. Aldtm bir
gun gendilerini gotiirdiim oraya ve orada daha o zaman
Turkiye'de . "stereo" kaytt yapan yer yok. Bu "stereo" orada
kaytt yaptyordu. Cok meraklt isine Geravnos. Goturdum oraya.

tu gun, full

time iki giin bizi tuttu stiidyoda. "olmadi, tekrar,

olmadt, tekrar, burastnt begenmedim tekrar." Her bir sesi ayn
kanaldan alsr, istedigi gibi ayarlar onlan, dilzenler, boyle birisi
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ve iki plak yapttk, ilk defa Kibns 'ta enstrumantal iki plak
yaptirdim hen. Bu plaklar "Askin Plak" adtna. Abimin o
strada "Askin" diye bir plak evi vardt ve hen de her ogleden
sonra okuldan aknktan sonra hep ordaydtm. Yapttrdik onu
hatta parcantn birinde tefi hen caldim f unku Alttparmak hem
tef hem

darbuka , calardt, istedigi gibi susleyemezdi

o

darbukantn sesini, dedim "btrak bunda hen calacagtm tefi".
Tefi bir plakta hen caldtm, altma da dedim "simdi ogretmen
adam 1ey yapmayltm, ortaya akmasm" Tef: "Hayali Mehmet"
diye. Sakanu da yaptim orda. 0 plaktaki o "stereo" pare alar da
aym zamanda bu sana verecegim CD'de o da devamlt olarak
calar. Ve stereo olarak cok temiz almmtsttr CD ye. (Plag,
giisteriyor.) Kozan Mars: yani karstlama, Ktbns Ciftetellisi,
Eski Arabiye. Yani hepsi Ktbns'ta calman Kibns'a ozgu
havalardtr bunlar. Istemedim

kaybolsun. Bunlar

hakiki

cunku."
ilk yillarda mum 1~1gmda perdeye golge saglanan Karagoz; daha
sonraki

yillarda

farkli

isiklandirma

yontemiyle

perdedeki

kuklalan

resmetmistir, Mehmet Ertug; hayatmda sadece bir kez Karagoz golge oyununu
mum isiginda oynatrms ve daha sonra gilnilmilze kadar da kuklalara elektrikle
eslik etmistir. Karagozculuge basladigi ilk yillardan 1990'lu yillann sonuna
kadar sanatmi canh canh icra etmis ama daha sonraki yillardan gunumuze
kadar sesinde olusan bozukluk sebebiyle sinevizyondan perdeye yansitarak
sanatma devam etmeyi saglarmsnr. "Oynattim: Zoraki oldu; Anlataytm nastl
zoraki oldu. Bir aksam bizim Dtsisleri mensuplanntn esleri, bir Ramazan
aksami, yabanct elciliklerin insanlartna, mensuplartna orijinal bir fey yapstn
dediler ve "Mehmet Bey, biz bu insanlara bir gece yemegi veriyoruz Saray
Hotel'de "Rouf Bar"da. Oraya perdeyi kurup kendilerine bir oyun oynattr
mtstn ?'~. Ktramadim kendilerini. 0 zaman zaten dtsanda yaptyordum; "Peki"
dedim, gittik perdeyi kurduk orda. 0 zamanda Rumun devamlt elektrikleri
kestigi bir donem vardt. Sen onlart haurlaman, bilmen tabi, nerden bilecen.
Bize elektrigi o taraftan verirlerdi fakat zamanlt zamanstz strf bu taraftn
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asabtnt bozmak icin anstzm, ttk diye keserdi. Ne zaman verecek, verecek mi
vermeyecek mi bilemezsin. Biz gittik, kurduk perdeyi oraya. Ama hen her
ihtimale kars: tedbirimi aldim, yantmda mum da var, kibrit kutusu da var.
Bir kutu da kibrit, oyle gittim. Ve ne oldu? Tam basladtm, tak diye kesmez mi

Rum elektrigi. "Bir saniye" dedim. $rak diye caknm kibriti:"
Karagoz her toplumda oldugu gibi Kibns Turk toplumunda da
eski onemini yitirmistir. Mehmet Ertug; bu sanatm son temsilcisi olmakla
birlikte; yeniden Karagoz'un degerinin anlasilmasim saglamaya cahsan, bu
konudaki en oncu arastirmacilardan da bir tanesidir. Bu hususta bircok roportaj
vermis, bir 90k kitap yazrms ancak hepsi arsivlerde yerini alrms ve orada
kalrmstir. Postmodern cagm en onemli ozelligi olan 90k cesitlilige ozlem ve
gelenegin

yeniden

kurgulanmasi,

degerlendirilmesi,

degerli

olmasmm

saglanmasi bu sanati da yeniden gundeme getirmistir. Var olmasim saglamak
ve

devamhhgim

artirmak

adma

da

teknolojinin

bircok · alamndan

yararlamlrmstir, Ornegin; daha once de belirtildigi gibi, ozune uygun olmasa da
yeni ~esil cocuklara bu gelenegin aktanlmasiru saglamak icin; sinevizyondan
daha onceden canh olarak sergilenen bir oyun perdeye yansitilabilmistir. Bu
amac dogrultusunda ne olursa olsun bu ulkenin "hayali" kahramam Mehmet
Ertug; son gunune kadar bu sanati yasatmaya cahsmaya devam edecektir.
Arastirmaci ise; bu degerin ve bu degerin var olmasmi saglayan nadide
gelenegin sadece arsivlerde kalmamasim amaclarms ve 90k gee olmadan bu
ulkenin tek ve nacizane "yasayan insan hazinesi"ni konu almayi uygun
gormustur.
Bu toplumun mizahm gercek yilzunu, gercek bir temsilciyle,
masal gibi seyretmeye ihtiyaci oldugunu dusunuyorum. Ve bu ihtiyaci bir hobi
olarak degil ulke kulturu icin bir gereklilik olarak degerlendirmelerini
diliyorum.
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4.6. BUYUK HAN'DA GORULMEYE DEGER "EMEKLER"
Mehmet Ertug Buyuk Han'da bulundugu o "Bas Oda"da sadece
bir gelenegi surdurmeye devam etmiyor, aym zamanda bircok gelenegin
dunyasim da kucuk kucuk kutulann icerisinde gelen yerli ve yabanci insanlara
aciyor. Sabah 8'de gelip aksamuzeri 14:30'a kadar vaktini burada geciyor ve
koridorda yuruyen her yabancmm ilgisini cekmeyi basanyor. Karagoz'un
renkli dunyasmm dismda bugune kadar biriktirdigi eski paralan, pullan,
mektuplan ve kard postallan satisa cikanyor ve bu zamana kadar emegiyle,
vaktiyle ve en onemlisi de sabnyla olusturdugu birikimlerin karsihgim ahyor.
Hicbir gelir beklemeden sadece unutulmaya yuz tutmus bu hediyeleri
insanlarla tamstirmayi amachyor. Cok yonlu bir kisilige sahip olan bu
"hayali"nin sahip oldugu diger masal diyarlanna da goz atmak onu daha iyi
anlamaya ve onun gozunden bu dunyalan degerlendirmede yararh olacaktir ve
bu bolumde bahsedilecek olan hobiler tamamen onun agzmdan almtilar olarak
yer alacaktir.
Eskiye Olan Merak
"Ogretmenfikten ald1g1m maasla mumkun degil gecinmeniz: Onun
yantnda ne yapttm? Pulculuk baslatttm: Agabeyin de bir diikkanc1g1 vardi
Asmaalunda. Ogleden sonralartmi yani bos zamanlartmda oraya gider, pul
paketcikleri

yapar, pulla

ilgilenirdim.

Cunkt;

ortaokuldan

beri iki

koleksiyonculuga meraktm vardt. Bir; pul koleksiyonculugu. Ankara'ya
mektup yazar buraya pul getirtirdim. Bir de babam bakkaldi, onun
dukkiuunda Ingiliz 'in son zamanlartndan kalan ve halen kullantlmakta olan
gum ii$ paralar vardt. Giimii$ iifliikler, iif kurus, dort bur uk kurus yani
yanm silin, silin, rifte silin. Bunlartn ilerde para edecegini dii$iindiim runkii
yavas yavas basladi lngiliz daha dii$iik degeri olan madenlerden yapmaya. 0
giimiil paralar, bir gun giimii$ degeri bile biiyiik olabilir diye, basladtm
biriktirmeye ve ilerlettim zaman icerisinde. Para koleksiyoncusu oldum.
Kibns paralanndan falan filan, cesitl! seylerden guzel bir koleksiyonum var
gerek pullardan,

gerekse paralardan.

Onlann

da orada

agabeyin

diikkanmda alisverisini yapardtm, o da biraz katki saglard, gecimime. Onla
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galmadtm, eski esyalar. Herkes evinde kalmts olan bircok eski malzemeyi

hatta ozel albumlerini bile, eskiden kalma fotograflarim bile o albtimiln
irerisinde, satanards f unkii

ihtiyarlari

vardt. Bizim

agabeyin oraya

yabanctlar da gelir giderdi. Lisantm da oldugu if in orada altr onlan daha
pahaltya satardsm: Gene bir Mehmet Daytnuz vardi, Abohorlu (Cihangirli) o
dilli duduk, kastk yapar tahtadan, re§itli boyle seyler yapar, ona da yardimct
olmak icin onlan da ahr oraya koyar satardim, onun adma ama biraz bana
da bir seyler kaludi. Yani dort bes cesit i§ yapardim. Bir ara dedim ki daha
koklii bir i§ yapaytm '" ve kitaplardan, surdan buradan, sora arasttra
kolonyanm nastl yapilacagim ogrendim. Ve simdl sana gbsteririm bir tane
ornegi vardir, "Miss Kotonyalan" diye "MiSS" yani "miss" §ey demektir;
hem mis fifegini andinr hem de lngilizce olarak "evlenmemls bayan"
anlammdadir. 15 sene onu siirdiirdum. Gundu: okulda, orda burada, gece
oldu mu, evde evin mutfagtni, yemek odastnt daha dogrusu, bu ise
ayumtsttm: Ruma bile satardtm bunu. Rum eczacilarma."
"Ogretmenlikten aldigun maasla mumkun degil gecinmeniz. Onun
yantnda ne yaptun? Pulculuk baslatnm: Agabeyin de bir d_ukkancigi vardt
Asmaalttnda- Ogleden sonralartmt yani bos zamanlarimda oraya gider, pul

paketcikleri

yapar, pulla

ilgilenirdim.

f;iinkii

ortaokuldan

beri iki

koleksiyonculuga meraktm vardt. Bir; pul ·koleksiyonculugu. Ankara 'ya
mektup yazar buraya put getirtirdim. Bir de babam bakkaldi, onun
dilkkiininda Ingiliz'in son zamanlanndan kalan ve halen kullamlmakta olan
gum ii§ paralar vardt. Gum ii§ iifliikler, iif kurus, dbrt bur uk kurus yani
yanm silin, silin, cifte silin. Bunlann ilerde para edecegini dii§iindum runkii
yava§ yava§ baskuu Ingiliz daha dii§iik degeri olan madenlerden yapmaya. 0
gumii§ paralar, bir gun giimii§ degeri bile biiyiik olabilir diye, basladtm
biriktirmeye ve ilerlettim zaman irerisinde. Para koleksiyoncusu oldum.
Kibns paralartndan falan filan, fe§itli §eylerden giae! bir koleksiyonum var
gerek pullardan,

gerekse paralardan.

Onlann

da

orada agabeyin

diikkamnda alisverlsini yapardim, o da biraz katki saglardi gecimime. Onla
galmadim, eski esyalar. Herkes evinde kalmi§ olan bircok eski malzemeyl

hatta ozel albiimlerini bile, eskiden kalma fotograflarmi bile o albiimun
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icerisinde, satarlardt f iinkii ihtiyaclan

vardt. Bizim

agabeyin oraya

yabanctlar da gelir giderdi. Lisantm da oldugu icin orada altr onlan daha
pahaltya satardtm: Gene bir Mehmet Dayuniz vardt, Abohorlu (Cihangirli) o
dilli diidiik, kas tk yapar tahtadan, re§itli boyle f eyler yapar, ona da yardtmct
olmak icin onlan da altr oraya koyar satardim, onun adina ama biraz bana
da bir fey/er kaltrdt. Yani dort bes refit if yapardim: Bir ara dedim ki daha
koklii bir if yapaytm ve kitaplardan, f urdan buradan, sora arasura
kolonyantn nastl yaptlacagtm ogrendim. Ve simdi sana gdsteririm bir tane
ornegi vardtr, "Miss Kolonyalan" diye "MiSS" yani "miss" fey demektir;
hem mis fifegini andtrtr hem de Ingilizce olarak "evlenmemis bayan"
anlamindadtr. 15 sene onu siirdiirdiim. Giindiiz okulda, orda burada, gece
oldu mu, evde evin mutfaguu, yemek odastnt daha dogrusu, bu ise
aytrmtsum: Ruma bile satardtm bunu. Rum eczactlartna:"
Aga.; Oymacihgr
"Tepsi yaparstniz, kastk yaparstniz, heykel yaparstntz: Onlan once
kaba aletlerle, keserle ya da btcktyla kesersiniz: Ve yahut daha kolay olsun
diye gidersin bir diilgere, o size kaba hatlartyla seklini kesip ctkanr. Ondan
sonra onu getirirsiniz, masantn uzerine koyar, mengeneyle tutturursunuz,
alirstntz oyma aletlerinizi en son, yaparstntz: Onlar if in iizel fey yapttrmts tim
hen. Kasik yapmak icin mesela; falcatayt gotiirdiim demircide egdirdim,
ondan sonra Uf ktsmuu eyerle keskinlestirdim, baslarstn oymaya, her feyi
yaparstn o zaman. Kasik da yaparstn, fatal da yaparstn. Bu gibi fey/ere
girdin mi yaptlgm if sana yol gosterir. Bakarstn yavaf yavas, foyle btiyle
derken yolunu bulursun. Bir de bakarstn o seni altr bir yerlere dogru gotiiriir
ve cok zevklidir. Neler o strada yapttm, bir hayle bir fey/er yapttm, durur
ambarda rogu. "

'

Pul Koleksiyonculugu
"Put 'koleksiyonculugu:

Cok zaman ister, cok bilgi ister. Ben

koleksiyonculuk yuzimden ilk put dernegini arkadaslarla bir araya gelerek
kurduk, Ktbnsli Filateli Dernegi 'ni kurduk. ilk baf kanltga arkadaslar beni
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getirdiler. Kurucusu ve ilk baskant benim. Arkastndan bakum ki; rumun
filateli dernegi var ama federasyon yok, bir federasyonlan yok. Arasttrdtm
Uluslar arast Filateli Federasyonu var, o ancak federasyonlan iiye kabul
eder. Derhal arkadaslara dedim; "arkadaslar baktn, Girnedekiler, si: bir
dernek kuracakstntz orada Gime Filateli Demegi, Guzelyurt'tan gelenler siz,
(buradan gelen arkadaslar da vardt, her cumartesi toplantrdik fiinkii)
Guzelyurt Filateli Dernegi'ni kuracakstniz, ondan sonra bunlart gelecegiz
bir araya bir filateli federasyonu olusturacagtz:" En az iif dernek olmasi
lazim federasyon olusturabilmek icin. Tuzilklerini arasttrdtk; Tilrkiye'den
getirttik. Tiizuklerini hazirladik tam kuralma uygun, Turkce ve Ingilizce
olarak haurladik: Ondan sonra Filateli Federasyonu'nu

kurduk, gene

arkadaslar bu de/a beni uygun gorduler. Filateli Federasyonu Baskant ilk
hen oldum. Ve benim amactm su; hemen uluslar arast bu federasyona
basvuraltm ve rumdan once biz, kendimizi tanualim: Uluslar arast alanda bir
tanutm yapaltm: Zaten galiba bu memlekette federasyon kurulduktan sonra
(1975'te) 79'da benim ilk kitabtm ciku: "Birth of a state with post Marks"
diye. Onu akarmaktaki amactm benim, daha o federasyonu kuranlartn bile
aktllannda yoktu tantnma, benim aklimda o oldugu if in o kitabt yaytnladtm;
Federasyon kurduk ama dunya captnda tamnstn bu ve Ingilizce olarak
yaptim onu. Denktas Bey her gittigi yere cantastnda onu gotiiriirdii ve
verirdi. Birinci basktst bitti, "aman ikinci basktstnt" yap dedi, ikinci basktsuu
yapttk, o da bitince bir gun kardesim vasttastyla bana basvurdu Denktas Bey,·
"elimizde hif kalmadt ne birinci ne ikinci basktdan, ne olur yeni bir basktstnt
yapstn ". Tamam dedim hen ama ondan sonra demis; kardesim de o zaman
mustesar yantna girer ctkar cok; ''yahu aytp oldu Mehmet'e, hen bir mektup
yazaytm da gondereyim gendine" ve bir mektup yazdt, o mektubun uzerine
iste bunu renkli olarak tekrar basttrdtm ve siiylerdi "herkese veririm" derdi.
Hatta bir gun 1oyle bir fey anlatu bana,· dedi ki; "gecen gun bir bans giicii
askerine, komutantna hediye ettim senin kitaptan, oyle sevindi, ayaklan

kiana vurarak gitti" dedi aynen. Gelelim konuya; federasyonu kurduk, ilk
baskanligina beni getirdi arkadaslar, ondan sonra basladtm tabi hen kitabt
f esitl! sergilere gonderirim; Benim amactm; bir devlet kuruldu, tanmstn ve
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Rumlardan evvel da bizim federasyonu

tanualtm. · Derhal ondan sonra

Uluslar arast Filateli Federasyonu 'na basvurdum hen mektupla. Bir cevap
aldtm:

"Tamam,

dikkate

alacagtz:" dediler. Bizim

Ttlrkiye'de

olan

arkadaslar, onlann da fikirlerini aldtk falan. "Aman, simdi basvurmaytn, biz
size soyleyecegiz, acele etmeyin" dediler. 0 strada galiba Danimarka 'da mt
ne yaptltyordu top/anti, bizim basvurmamizi engellediler ama ruma da
bundan soz ettiler maalesef. Cok ilginf seyler vardt, menfaat meselesi.
Nihayet,

Rumlartn

hif

oyle

bir

niyeti

yokken

kalktilar

Filateli

Federasyonu 'na uye olmak icin basvurdular ve bir de ogreniriz ki uyelikleri
kabul edildi ve Turkiye de olumlu oy verdi toplanuda. Gan beynime ftrladi
benim. Aldtm onlann Filateli Federasyonu Baskant'nt Tilrkiye'nin simdi
rahmetli oldu, gittim bir guzel girdim kendine. Mektup yazdtm saga sofa, D11
Islerine, Elrilige, Denktas'a. Ve hemen etekleri tutustu tabi federasyon
baskantntn. Hemen aid, beni telefonda; "Mehmetcigim, nedir ya senin bu
yaptigm, nedir bu yapttgtn, biz size siiyleyecegiz dedik yahu, niye isleri
kanstmyorsun Mehmetcigim, Rumlartn evet biz oy verdik, uyelikleri kabul
edildi ama onlartn o baskanlan var ya; o 'cantm gelsinler onlar da onlartn
lehine biz oy veririz, onlar da uye olsunlar gelecek ytl' dediler. Onlartn o
baskant bana, "baba" diyo be, bana baba diyo. Yapma boyle yahu" Hemen
Ruma inandt. Biz bunun uzerine tekrar, yeni bir miiracaat federasyona. Bizi
goymadt ya

muracaat

edelim,

etmedik

o sene. Hemen - ertesi yil

Cekoslovakya 'da yaptlacak, haberlestik, davet etti beni. "Yardimctmla
geliyorum" dedim. Baskan yardtmctst vardt bir de emekliogretmen arkadas.
Gidecegiz ama nastl gidecen? Vize yok. Vize vermez: Rum taraftndaki
'Cekoslovakya elriligine basvurduk. "Haytr", Goymazlar, vermezler bize vize.
Napacagtz oglum? Bu de/a baska yollar denedik. Istanbul'da konsolosumuz
vardt, Munar Muhtarogiu; yegenim, anlatnk ona durumu; "Mehmet, siz
ctktn gelin Istanbul'a, hen daha iinceden isi idare edecegim ve buradan size,
yalntz Turkiye pasaportu aim elcilikten, onunla gelin, buradan size vize
(daha o zaman da Cekoslovakya Rusun idaresinde) verilecek." dedi. Bunun
uzerine gittik Istanbul'a, oradan vizelerimizi halletti bize Munir Muhtaroglu
ve bindik, bu de/a ucakla Atina uzerinden, gittik indik Atina ya gece. 0
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· zaman da cok yolcu var, stktstk, bir riitar var, saatlerce bekledik, gece
yanstnt gecti Atina'da. Ama gelen giden, o turistler ust uste, oturmaya yer
bulamazlar, basamaklan doldururlardt o kadar. 0 zamanlar Yunanistan cok
turist cekiyordu. Nihayet gece yanstndan sonra
Uf

Uf

agum; kalktt, gittik Prag

ak alantna indik, bir sessizlik, komiinist idaresi o zaman, · dedigim gibi

korkar insan adeta boyle, oyle bir yer, orda islemlerimizi tamamladtk, yer
ayirtmuuk bir otelden oradaki, gittik oraya sabaha karst, otel de ltlks bir oteli
gittik, indik ve yerlestik otele. Biraz tntr muur ettiler ama dolar verince,
dolara taparlardt o strada, dolan gorunce yattrdilar bizi. Yatttk, bir saat gecti
gecmedi bir telefon bizim odaya. "Buyurun", "Mehmetcigim, (baskan degi!
bu de/a yardtmctst, avukat) hos geldiniz ama bas geldiniz", "ne demek hos
geldik ama bas geldik?", "kusura bakmaytn geldiniz de buraya ama maalesef
uyeliginizle ilgili §ey muameleye konmaycak"

"nicin?",

"Rumlar ve

Yunanistan itiraz etti, biz de kabul etmek zorunda kaldtk." "olamaz oyle §ey, /
hen davetli geldim buraya, kimse beni onleyemez, kalk dogru gidiyoruz"
dedim Hasan Bey'e. Bir saat yatuk ya yatmadtk, taksi tuttuk, dogru salona
ama daha vakit var goru§melere. Ben onceden bilirim bu komilnist
devletlerde ne oldugunu durumun, gitmeden evvel bir hayli paket haurladtm
gendi elimle, postaneden de aldtm pul paketleri ve beraberimde gbturdum:
Aldim onlardan da yantma, gittik Hasan Beyle, bakttk kaptlar daha kapalt,
kimse de gelmemis. Bakum kaptda biri durur, "ne vardt?" dedi bize o kaptct.
Dedim "biz Ktbns'tan geliyoruz ve baskanla goru§ecegiz," Bakttm kaptntn
araltgtndan baskan ilerde. Dolgun, iri yart bir adam bbyle, Cekoslovak: Drda
sahneyi duzenler, "Buyurun bu sizindir dedim, size getirdim bunu", once tntr
mtntr edecek oldu sonra hediyeyi gorunce hemen konustu. Dogru gittim hen
davetsiz misafir gibi dedim gendine

"hen Ktbrts 'tan geldim davetiniz

tizerine." Hos geldin dedi, gucakladt. "Hosgeldiniz ama size bildirilmedi
mi?" dedi: "neydi bildirilmeyen?", "bizde sizin Tilrkiyenizin de kabul etmesi
dolaytstyla sizin uyeliginiz olmaycak, davet ettik da sizi gerc! ama" "hen
anlamam, hen davetli geldim yazin vardtr bende, bak bu hediyeler da senin
icin ", daha buyuk hediyeler bu sefer. Bir bocaladt falan, "gosteririm size,
sizin

Tilrkiye

temsilcisinin

Filateli

Federasyonu

Baskant'ntn

ve
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Yunanistan 'in imzalt seyleri var, uyeliginizi gabul etmeylim diye, imza

verdiler ben ne yapabilirim"

dedi. Oyleydi, biiyleydi; epeyi f ekistik,

"gelecegim ve toplanttlara da kattiacagtm" dedim. Nihayet dedi "giizlemci
olarak." Dedim "aynt puntolarla onume diger devletlerin oldugu gibi §ey
konacak." <;in 'in he men yaninda, bir buc uk milyarlik Cin 'i bile gabul
etmediler 15 sene. Onlar da daha orada uye oldular, bizim gittigimiz sene.
Onlartn yantnda, aynt puntolarla, gene bir seyler yedirerek, sokusturarak,
aynt puntolarla yaz: yazdtrdtm, levha goydurdum onumuze bizim, Cin 'in
yantna oturduk. Atamadtlar bizi dtsan. Rumlar bu de/a girmezden once,
bizim Tiirkiye temsilcisiyinan beraber geldiler bize. "Hosgeldiniz, size
yardtmct

olabilir

miyiz?"

dedi

Rumlar.

Oyledirler,

hem

yaparlar

yapacaklartnt hem de yardtmct olurmus gibi gorunurler. Dedim "siz
onlediniz", bir tanesi dedi, onlar grup halinde, "ama siz Ktbrtslt degilsiniz."
"nereden anladin?"

dedim, Ingilizce konusuyorduk,

"gonus bakaytm

Rumcada anlaytm", "ne gonusacagtm Rumca?, Kibns'ta Uf lisan vardtr
resmi; ortak lisan Ingilizcedir, Tilrkce var Rumca var. Sen bana bir ciimle
soyle Tilrkce ben hep Rumca konusaytm: Ben Rumca biliyorum." Dedim.
Olurdu, olmazdt basladtk cekismeye. Bir tanesi vardt onlann avulauydt, ktsa
boylu, "cok guzel" (onun aksantyla, nastl Turkce konustugunu taklit ederek)
dedi. "Bu Turkce mi? Ne kadar guzel bilin Ttirkceyi" dedim, alaya aldtm ben
bunu. "Televizyon da duyduydum hema (hem de yani)" bir kelime daha
soyledi unuttum simdi, "uu madem bu gadar Turkce bilin sen anlasabiliriz:"
Dedim. Bozuldu bunlar, ondan sonra kalkar yantmdaki arkadas birkac
Rumca kelime konusur, o da Rumca bilir, dedim "gonusma, yapma, beni
bozma", nihayet guya bize yardtmci olurlar, yol verirler, "siz daha once
girin ", girerken hepimize hirer canta verirler, dosya bilmem ne f alan, tincelik
tantrlar bize falan filan, girdik nihayet iceri. Iceride biz basladtk faaliyete
tabi. Bir Yahudi vardt, hemen onumiade oturur, Yahudi ogrendi bizim
Ktbrtslt Turk oldugumuzu meger baskana da hmct var. "Siz merak etmeyin,
ne yapacag1mz1 ben size soyleyecegim hif merak etmeyin, bunu mat edecegiz,
tamam? Siz soyledigimi yaptn yeter ki" dedi. Bir ara konusmalar strastnda

lsvecli bir profesor aku» da dilsmani meger baskantn, ogrendi bizden de
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durumu, ctku sahneye bir guzel veristirdi gendine, "niye bu insanlan davet
ettin de konusmalartna bile ftrsat vermiyorsun?" dedi. Amerikan delegesi
bizden yana aku, Kanada bizden yana ctku, basladt biz yava§ yava§
guclenmeye, iif dort gun devam edecek gorii§meler bbyle. 9'da baslar gider.
Her gordugiinde de beni baskan gelir, boyle beni sallar, ufactk tefecik buldu
beni,

"gonusmana

ftrsat

verirsam

uyelik

muracaatuu

geri

cektin

diyecekmin?", "haytr" derim hen, devam. gider oyle cekisme devam eder. Bu
arada epeyi sarsttlar gendini, nihayet son gune geldik, muracaatlar uyelik icin. Son an bbyle tuvalete akum, o da geldi. Gene duttu beni tuvalette.
"Muracaatuu geri cekecekmin sana izin vereyim akastn sahneye?" Bakttm
ki baska ctkar yolu yok, dedim "Ya cekecegim" ama yalan tabi. "Bravo"
dedi. 'Gerti guzel guzel beni takdim etti; "Kibrts 'tan gelen" f alan filan
bilmem ne. Ben daha imceden bir yazz huzirladim, guzel boyle Ingilizce "Biz
Kiiltiir elcisiyiz: Nothing to do with the politics (politikayla hicbir seyimiz
yoktur) biz dostluk, bans, insanctl, insan haklan ... " ondan soz eden bir yazi
hazirladtm: Onun sozii tizerine, ctkum hen sahneye ve yuksek sesle, tane
tane, basladtm konusmaya. 0 zamana kadar ctkan hep yasl: klsiler,
anlaurlar bir seyler mtnldanarak zaten bir problemleri yok. Ondan sonra
tiburler de birazctk alktslar gibi yaparlar, bir tineri getirirse, "seyinize
sunuyorum" der baskan ve hemen gecer. 0 zamana gadar alehte hirbir§ey
olmadan btuun teklifler gecti. Geldik bize. Ben bir ytiksek sesle; "insan
haklan bilmem ne falan" bir alktsttr koptu. a§agidan. $a§tl baskan, "nedir
yapttgtn?"

der bana. Bitirdim konusmami, alktslarla indim a§agiya,

oylamaya koydu. Dedim "iiyeligimizin oylanmastnt istiyorum, hen davetliyim
f unku." Mee bur oldu, oylattt da, o zamana gadar hif olumsuz ret oyu

rikmayan toplantidan, 15 dane aleyhine oy flktl. Bizim lehimize. Ama tabi 60
kusur da bizim aleyhime pkt,. Ama gene da guzel bir basanydi. Oyle oldu,
ertesi gunii geldi kahvalttda buldu beni, "siyaset yapmayacagtm dedin, butun
konusman siyasetti, cok arikgoz adamstn ama aynt zamanda milletini seven
insanstn, kutlanm seni, orada soyleyemezdlm bunlan" dedi ve kutladt beni,
ondan sonra da butun gezilere, yemeklere kattldtk oburlerle. Ondan sonra
geldi bana, bir de dedi "gelecek toplanttyt oylamaya sunacagu, soyleyin
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sizinkilere Istanbul'«

gullanstnlar; hen da lehinize oy kullanacagtm,

istanbul'da yaptlstn isteyecegiz eger istanbul'da yaptltrsa gelecek toplanttda
milracaat ediniz, anavatantntzdtr, orada yaptlan muracaatuuz reddedilemez,
kesinlikle reddedilemez, misajir olarak gelecegiz f unku o iilkeye, oyle olacak, .

oyle gerceklesecek iiyeliginii" dedi. "tamam" dedim, bizimkilere soyledik,
"yak biz de para nerde ... " dediler ve kabul etmediler Istanbul'da yaptlstn
Uluslar arast Filateli Federasyon 'u toplanust. Yunan delegesi de flktl alay
etti gendilerle, bunlan yasadtk. Arkastndan Japonya goniillii pkt, ama
ondan evvel Bulgaristan 'a verdiler. Ertesi sene arkadaslart gonderdim
Bulgaristan 'a hen iiyelik icin. Olmadt, gerceklesmedi. Arkastndan Japonya
falan gitti oyle. Ben dbndukten sonra 7 say/alik bir mektup yazdtm, bu
Turkiyelilerin bize orada yapttklartm da hep anlatttm ve vazgectim o isten.
Hepsini sildim zaten gendi aramtzda da pulla ugra§mamas, gereken cahil
ctihela vardt, sinir ederlerdi beni, dedim en az omrunden

10 sene

kaybedecegim hen. Denktas Bey'e, elfilige, Tiirkiye Dtsisleri'ne gimderdim
kopyalan, orada btrakum isl ve senelerce. Birkac sene evvel arkadaslar
canlandtrdtlar tekrar, iyi de ettiler, hen yardtmct oldum yani gendilerine."
Pul Koleksiyonculugunun incelikleri
"Pulculukta bir sdz vardir, uluslararastdir; "pul kidtilrdilr" derler.
Kiiltiirii gelistiren hie /ark etmeden insantn kiiltiiriinii, ilgisini genisleten,
biiyiiten bir seydir, Ve insanlar arastnda dostluk kurulmastni saglar.
Birbirlerine al-ver le koleksiyonlannt gelistirirler ve uluslar arast bir degeri
de vardtr bu baktmdan. Yani uluslart, insanlan birbirine yaklasttrma
etkinligi de vardtr. Ama tabi ilk anda pulculuga insam ceken, ozellikle kiif uk
yaslarda, pullann giizelligidir. Uzerlerinde o kadar guzel, ozellikle Ruslar
falan bir ara boyle iri iri, cok iinlii ressamlartn resimlerini, guzel ciceklerin
resimlerini iceren cok guzel set/er basarlardt. Bazi Arap tllkeleri yaparlardt
bunu bir de strf para kazanstnlar diye.

in iri pullar

ama ne guzel, bask,

fevkalade. Dolaytstyla herkesi ceker bu pulculuk, guzel bir ugrastu, cok
inceleme, arastirmayt gerektiren bir seydir. Yani bunu da bilmek lazun:
Mesele yalntz put biriktirmek degil. Ornegin hen; puldan ziyade en sonunda
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damgalara dondum f iinkii pulu herkes biriktirir. Ve o kitabt damgalardan, o
iif uncu baskist, bir baska dort tane kitabtm var pul uzerine ve damgalarla
olusturdum onu. Yani kimsede olmayan bir seyin olmast cok imemli
pulculukta. Normal postadan gefmi§ olan zarflan . biriktirmeye basladtm,
onlann damgalannt biriktirmeye basladtm: Bir puldan bazen 1 milyon, 3
milyon, 5 milyon bastlir, herkeste olur ama bir de ilk gun zarflan ctkanlir;
devlet akanr, onun da aynindan herkeste, benzerinden var ama ttpktst, zarf
biriktirdiginde boyle normal postadan gecmis, ozel damgast olan zarflar
geftiginde ve onlan biriktirdiginde, o bilirsin ki dilnyada tektir, benzeri var
aynt yok. Budur yani pulculukta. Bir de ince yanlan; herkes pul biriktirir
ama pul biriktirirken bazen basktda hata olur, pul basarken bazen giizden
kacar ve bir tabaka hatalt ctkar ve sausa da arz edilir. Mesela; 1975'te ctkan
bir serimiz vardtr, Ttlrkiye basmistt burast icin. 3 millik pul vardtr onun, en
az en dii§iik degerl! pulu, uzerinde bir hata vardtr baulannda. Dunyanin
parastnt etmisti o, herkes "aman o puldan alaytm" derdi fiinkii dilnyadaki
saytst belli. Her tabakada bir tane vardi, her 100 danede bir tane. Onlar
biiyiik para

da getirdi.

Yalniz onunla

da kalmaz pulcular

bazen

deformasyonunda yani kenartndaki tirullarda da eksiklik, fazlaltk olur,
onlan da biriktirirler. Renk hatast olur basarken, bir yerde milrekkep azaltr,
/ark etmezler, bir miktar renk · hatali ctkar, onlar normal pulun 100 katt
bazen deger eder. Bir de pullartn filigrani vardtr. Filigran dedigimiz: hani
paralarda da vardtr ya bbyle 111ga tuttugunda icinde beyaz baska bir goriintii
vardir, o filigranlar da bazen ters bastlir, bazen filigran bastlmaz, es gef er
onu makine, onlan biriktirenler var ayn. Hataltlar." Errors" dedigimiz
"error"ler,filigranlarma gore, ters filigranlan, dogru filigranli. Daha bunun
gibi birtaktm incelikleri var ki bunlar hep l$tkh mercek alttnda incelenir ve
degerlendlrlllr, Insanlar bazen haz altr bunlardan. "Bu bende bir tanedir,
dunyada

yalntz

bendedir"

diyebilecegini:

bir 1ey

oldu

mu

sizin

koleksiyonunuzda bunun size verecegi haz, ne parayla ne baska herhangi bir
seyle olculemez: Var bende oyle seyler. Hatta bir · zarftm vardtr, dunyada
sadece Baspiskoposlar ktrmui milrekkeple imza atar. Makarios 'un kirmizi
mtlrekkeple imza attig1 bir zarf vardtr bende, ilk giin zarft. Mesela
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Denktas 'in da hen yapttrdtm
benim

ve yahut

onun resminin

devletimizin

ilan oldugu

oldugu seylerde imzalatugtm
hem

Dr. Kufuk'un

hem

o

imzalatttg1m ki doktor kendinde degildi, cok hastaydt, zar zor imzaladt. Simdt
on/arm insantn elinde olmast buyuk bir zevk verir. Bunlar var yani kimsede
olmayan cok oyle seylerim var. "

Para Koleksiyonculugu
"Cok zaman altr. Gene eski paralarda da. Ben bir ara Eski Roma,
Bizans paralanntn koleksiyonunu da yaptyordum ama ne zaman ki bizim
devletimiz kuruldu ve buyuk denetim getirdi. Yani oyle bir kanun akardtlar
•

ki koleksiyon yapabilirsin hatta eski eser koleksiyonu da yapabilirsin ama
herhangi bir zaman devletin memuru evine gelip on/arm denetimini
yapabilir ve 'satmamak icin. Tabi kontrol olmast lazim, normaldir, dogrudur
ama hen onu istemedir. Yani herhangi bir zaman gelecek de benim
koleksiyonumu kartsttracak, edecek, bilmem ne yapacak, vazgectim; elimde
olanlart da bu kanun akmadan ctkardim elimden ve o isi o sekllde kapatttm:
Yalntzca simdi elimde olan; eski Ktbrts paralan koleksiyonu vardtr. Guzel bir
koleksiyonum vardtr. Tabi kfi.git para/arm da yapthr. Ama bunlar "coin"
olarak, madeni para koleksiyonudur. Bunda da dikkat edilecek bir nokta var;
bazi para/arm durumu koleksiyon yapmaya pek uygun degil yani cok
ytpranmts olabilir, onlan da koleksiyondan · yok sayar, onlan koyarstn ama
daha iyisini bulunca hemen onu koyarstn yerine. Bunlar icin de album/er
vardtr hep cepli album/er vardir. Hem kfi.g1t hem madeni paralar icin de cepli
album/er vardtr, oytedir: Fakat byle paralar bazen ctkard: ortaya; bin sene
iki bin senelik para sanki dun yap1lm11 gibi, dun bastlmis gibi, o kadar temiz
gumu§, a/tin paralar vardt. Cok gordum hen oyle paralar ve cok seyi var tabi.
Cok eskiler; hemen hemen el yaptmt yani belli bir seyle vurarak basktst
yap,lmey. Onun icin on/arm da bambaska degeri vardir. o da guzel bir
hobidir. 0 da ogreticidir, egiticidir ve cok zevklidir. Ben dedigim gibi;
babamm bakkaliyesi varken gumu§ lngiliz paralannt biriktirerek basladim
ve iyi bir koleksiyonum var yani onlar yasak degil Osman/mm da belli bir
dimeme kadar yasak degil, gerisi denetime bagltdtr on/arm da. Onlar
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muzelik degerdedirler, miizede olmast gerekir. Tarihi esere girer dolaytstyla o
yuzden. Senelerce onun da koleksiyonunu yaptim ama hepsi bunlann zaman
altr, vakit ister ama iyi bir seydir. "
Kirtasiye Diikkam
"Postadan gecmis enteresan, damgalt bir zarf gordum mu vurulurum,
o ayn. 15 sene ktrtasiyecilik yaptim belediye pazannda, bir gun gideriz
gorun, a§aga yukart kurulmus sekilde durur, a§ag,da bodrumda da kolonya
imalathanesi durur, 5-6 bin tane sise de icerisinde, kaldtlar oyle, vazgectim
mi btrakinm hen, cok merak ederim ondan sonra da btrakttm mt btraktrtm:
Huy meselesi ne yalan soyleyim: Orada kirtasiyecilik yaptig,m strada
altsverisim daha ziyade askerlerle, askerlerin de erlerle, cok iyi muamele
ederdim kendilerine, cok severlerdi beni, beraber resim cekttrmeler, gittikten
sonra bana mektup giindermeler falan,

"amcalann

amcast, daytlartn

dayts:... " diye. 0 erler biliyorsun cogunun dogru durust paras, yoktur ama
hen onlara gore esya satardtm. Ne satardim? Album, cok meraklt olduklart
am defteri, arkadaslanna da yazdtnrlar antlannt: Askerlik hanrlannt:
Hattra defteri yani. Onun gibi askere lazim olan diger seyleri satanm falan.
Bunlar bazen altr bir albama, ondan sonra gider paraya ihtiyact olur
cocugun, ktsult cok paralan onlann. Getirir geri, "amca bunu geri verebilir
miyim?", anlartm hen para stktnttst vardir, "getir bakaytm ytpranmadtysa'",
bakanm bir §ey yok, altnm hemen, memnun olur tabi. Bizim ticaret
adamlanmizm

cogu "dtlkkanin kaptstndan adtmuu atnn" diyor rogu

"diikkandan adtmtm attm disan almam geri. ", "simdi aldtm ", adtmuu attt
dtsan, almaz ve kavgalar gtyametler koptu, halbuki nevar bunda. Baska bir
tanesinin resmini de cektim; dtikkamn vitrininde "sattlan mal geri alinmaz;
degi§tirilmez". Ben Ingiltere'ye gittim, Ingiltere'de bir saat aldim, eve
getirdim, ktum ve oglum ikisi de tahsilde orada o strada. K1z1m dedi; "vay be
baba, senin tam istedigin gibi saat var da gormedin sen onu alastn, gidelim
degiselim, makbuzunu tutarmm? ", "tutanm ya, yok vazgec gtzun, aytpttr" biz
de oyle f unku daha o zaman hen ticarete falan baslamadtm; "Sen bana ver
makbuzu sen dur dilkkantn dtsmda, gbster bana vitrinden hangisini isten"
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dedi gtzim: Gitti degi$tirdi ktz, aid, baska saat, gullansan

da alirlar, 6 ay

sonra getir gene ahrlar. Nihayet, getirdik onu bu de/a, oglan geldi bizim "vay
be baba kim aldtrdt sana bunu?" dedi, "Gtz aid,", "senin tam istedigin gibi
benim saatcide var", "napaltm oglum?",

"gidelim bir oraya. ", "yau yapma

oglum, aynt adam degil bir de/a", "o benim saatcimdir, aynt saatlerden var
orda da" dedi. Gittik, vitrinin oniinde konusuruz

meger daha onceden de

tantrmts beni oglam, almts daha imceden de ordan bir saat da arkastnda
cizicik akmts, degi$tirmeye soz verdi gendine, arkastnda kiif iik bir rizik ctku:
"Neydi?" dedi, · "bu saat babamtn vurgun oldugu saatlerdendir ama kalku bu
saati aldt" beraberinde o makbuzla gene. Yahudi dedi; "onlara da biz veririz
zaten, madem onu ister, ver bakaytm, tamam yeni", aid, obiiriinii verdi bana
ve dondii bir bakanm geldi tam akarken 1 sterlin elinde, "bu sizin, bir lira

farkt var bunun, bir lira daha ucuzdur bu". Ben degi$tirdigine memnunum o
daha ustunden para da verdi bana. Yani bir onlardaki ticaret anlaytstna bak
bir da bizdekine. Iste biiyle orada. 0 yilzden cok severdi beni o askerler. 15
sene orda kirtasiyecilik yaptim: Kitap, ktrtasiye, kart satttm cok cesitli: Drda
hemen hemen kurulmus vaziyette durur."
"Bu askerler o kadar bircok seyden yoksundular ki baulan gelir bir
$ey alacak, arkadaslanna da bir $ey alacak, ctkanr cebinden mesela bir 10
liraltk banknot, oradan okur "sunu ver, bunu ver, bunu ver" yani elinde bir
kag1d1 bile yok yahut da gorev yapttg, yerde, paranm uzerine yazar listesini.
Parantn tizerinde liste. Baska biri gelir; parantn uzerinde can stktnttstndan
yazd1g1 bir ciimle; "gel teskere gel", altmda adt. Baska birisi gelir; can
stktnnstndan Atatiirk'e btytk yapmts, Hitler'e benzetti: Baska birisi gelir;
getirdigi para uzerinde agza alinmayacak

kiifiir, bosalacak, ihtiyaf.

Obiiriinde; "bu parayt alanin liitfen arkastna bak", arkastna bakan kiifiir.
Yahut da "bu yaz1y1 okuyan", "sana okuma dedik ya, $iiyle olsun". Bir de
gendi aralannda anlasmalt, bes kisi arkadas mesela aynt birlikten, her biri
hirer ciimle yazar parantn uzerine, "filan tertip", yani "filan donem askeri",
ondan sonra oraya gelenlere hediye eder onu, ondan sonra gelenler de bir
sonrakilere tekrar hirer cilmle yazarak hediye eder. Neler boyle yani roman
olur. Dedim; "yahu Mehmet sen bu paralan topla, adtna da de madem
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koleksiyonculuk da var sende, adina da de'Para Edebiyatt'" ama edebiyat
ttrnak tc inde, e tahmin et bakaytm kac tane var oyle elimde, ilginclerini
topladtm, yalntz ilgincleri runku hepsini de toplayacak olan hemen hemen o
donemde vazm: para bulmak zor runku askerle hep isim. Hatta Rum
taraftndan bile gecti elime, onlarda da yazan Rum paras, iizerine, eski Kibrts
Rum parast, onlar hepsi koleksiyonumda. Isterim bir sergi acaytm onlardan,
hatta on haz1rllg1m1 yapttm da, cok seye girerim da iste hangi birini. Cok seye
yapmayan kalkan hirhir§ey yapamaz; 0 paralann A-4 buyuklugunde siyahbeyazuu fotokopisini yaptirdtm, ondan sonra dondum o yazilar var ya
yaz1lm1§ olan yazilar, o yazilmis olan yazilann uzerinden bu sari kalemler
var· ya fosforlu, fosforluyla

onlann uzerinden gittim yantna da asltnt

koydum. Onlan bir §ey uzerine monte eden ve sergilik. Kimsede yok bunlar.
500 le 1000 arast bir seydir, Ama biliyor musun o donemde o paralan
dutmak basli bastna blr seydi. (;unku paradtr. Bir de onunla da yetinmedim
bankada da tantdtklanm vardt, onlara da tembik ettim, "oldugunda, elinize
gertiginde saklaytn" (bu arada yan esnaflardan bir kadtn bize yasemin turu
olan ve sadece Kibns'ta buluna "Jul" rireginden getiriyor) Ama bunlann
icerisinde birkac yuzu . cok belirlidir. Onlan da sergilemek ya da kitap
halinde yaytnlamak gilzel bir seydir diye du§unuyorum. Yani ne baktmdandtr
biliyor musun; ne olacak diyeceksin, sen 'zeki ktzstn bunun anlamuu
bulabilin ama hen soyleyim: Bir defa o donemin psikolojisini yansuir. Hem
sosyolojik hem psikolojik durumunu yansumis olur. Bence cok onemlidir.
Askerin o can stkinustndan yazd1g1 seyler vardtr, neler, gorsen ama neler,
verip veristiren var, sevgilisine mesaj gimderen var. "
Aga9 oymaciligi, pul ve para koleksiyonu ve kirtasiye cahstirdigi
donemde birktirdigi eski mektuplar ve paralar; Mehmet Ertug'un bugtm
gununun yansim gecirdigi ve Karagoz oynatmayi sectigi mekanda hala
sergilenmektedir. Her baktigirnz noktada farkh farkh geleneklerle karsilasabrlir
ve her birinden ayn ayn kulturler cikarabilirsiniz. Onlann icerisinde kaybolup
hangisini secmekte kararsiz kalmaruz mumkun. Kapmin dismda; ilk olarak
mektuplar ve kartpostallar karsimza cikacaktrr. lceriye girdikce pul, eski
fotograflar ve eski paralarla goz goze geleceksinizdir. En son noktada ise;
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duvardaki
"Karagoz'un

Kibns

Karagozculerine

ve

resmedilen

Alal Satmasi" oyununu sinevizyondan

kuklalara

bakarak

izleyerek o eski odanm

tadma varacaksnuz. Iyi seyirler.
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SONU<; VE DEGERLENDiRME

Korku yasanan ve yasanrms olacak olan olaylann yarattigi sonuclar
sonunda elde edilen bir duygudur. Kaybetme korkusu da insan tarafmdan en
90k hissedilen korku cesitlerinden bir tanesidir. Hali hazirda var olan bu tez;
gorulenler ve duyulanlar neticesinde olusmus olan kaybetme korkusu
neticesinde vuku bulmus bir yazi urunudur. Kibns'ta su anda hala yasatilmaya
devam eden Karagoz kulturu, yuzunu, istemeden kaybedilmeye ve yok olmaya
cevirmis bir gelenektir. Bu gelenegin yaraticilan toprak altmda suretleriyle
birlikte gomulu olarak dururken, bir tek canh kaynak yasamaya devam
etmektedir. Onun suretlerini ve kendisini de kaybetmeden telasla ve korkuyla
yola cikilrms; minnet ve rahatlama duygulanyla da son bulmustur.
Postmodern toplumlann ozelliklerinin basmda 90k cesitlilige dayah
karmasikhklar gelmektedir. Karagoz de Kibns toplumunda son donemlerde bu
90k cesitliligin icerisindeki karmasikhkta kiyida kosede kalmis bir gelenek
ozelligini tasimaktadir. Yagmurdan sonra toprak altmdan ortaya cikan
"garavolli"(Kibns

halk

dilinde

garavolli; · sumuklu

bocek

anlamma

gelmektedir.) muamelesi gorme anlayismi yok etmek icin; bu gelenegin;
icerisinde saglam bilgilere dayanan yazih bir kaynak haline getirilmesi
gerektigi dusunulmelidir. Tek kaynak kisinin Karagoz golge oyunu ile ilgili
butun hayati boyunca beyninde ve yureginde sakladigi turn bilgilerden,
utanmaz bir cocugun israr ettigi gibi anlaulmasi istenmeli ve bunlann kaleme
almmasi gerekli gorulmelidir.
Karagoz golge oyunu; savas toplumu ozelligi tasiyan bu ada halkmm
"eglence"

ve "gulme"

ihtiyacmi her

anlamda karsilayabilmistir.

Ve

karsilamaya da devam etmelidir. Toplumlan var eden kulturleridir ve kendi
kapladigi cografik alandan daha buyuk bir sorunu btmyesinde banndiran bu
adada; bunu problem etmekten vazgecip, elimizin altmda ve gozumuzun
onunde bizim olan, bize ait kulturleri sahiplenmesi gerektigi gercegini gormeye
baslamahdir. Yasayan insamn omrune mudahale edilemeyecegi gercegi
ortadayken ve o "yasayan insan hazineleri" hayattayken onlann gozunden
bizim kulturumuze bakmayi basarabilmeli ve bunu kusaktan kusaga
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aktarabilecek

bir yazih

kultur bilincine

gee kalmmadan

sahip olunmasi

gerektigi fark edilmelidir. Kitle kulturunden, sadece tuketmeye endeksli toplum
ozelliginden anmp ureten, kendi sahip oldugu, var olunan maddi ve manevi
kultur urunlerini arastmp, bunlar uzerinde dusunen ve kag1t uzerinde kalemi
kullanarak onlan yeniden yazmayi ve yaratmayi deneyen bir toplum haline
gelinmesi gerekliligi dusunulerek "goz acilmahdir." Karagoz; acikh hikayeleri
agir basan iki ana karakterin zitliklannm olusturdugu giilili19 durumlarm agir
basngi

bir golge oyunudur.

aktanlmasmm

Sonsuzluk

kazanmasmm

ve nesilden

nesile

sebebi ise Karagoz ve Hacivat'm acikh hikayesidir, Bu acikh

hikayenin yarattigi bu kocaman kultur mirasmm baslangrciyla sonunun aym
sebeple hazirlanmamasi icin "Kibrrs'fa Geleneksel Tiirk Tiyatrosu: Mehmet

Ertug" tezi yaratilmistir. Bu tezde umulan; bir cift gozun kaybetme korkusu
sebebiyle acilrms olup, bu ulkenin eksik olan bir noktasma bakrnayi
becerebilmis ve yazih kulture katkida bulunmus olabilmesidir.
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Ek 2: Mehmet Ertug'un Karagoz Golge Oyunu'na ait Metinsel Ornekler.

KARAGOZ'UN AKIL SATMASI
Ki~iLER: 1. Karagoz
2. Hacivat
3. Arap
4.Rum
5. Yahudi
6. Hamm K1z (Sumbul Hamm)
7. Tuzsuz Deli Bekir
8. Elmaz Kocek

NESNELER: Karagoz'un evi ( Karagoz'un girdigi yonde)
Cami ( Hacivat'm girdigi yonde)
Hurma agaci (Hacivat'm girdigi yonde)

onus
Muzik

esliginde

gostermelik

perdeye

konur.

Muzigin

sona

ermesiyle

nilnilnii(nareke) sesi ile gostermelik kaldmhr.
HA~iVAT- (Semai soyleyerek gelir)
Hanaylar yaptirdim, dosetemedim
Cifte kumrulan e~ edemedim
Zalim felek ile bas edemedim
Konma bulbul konma cesme tasma
Bu genclikte neler geldi basima

Of hay Hak! Meshur kalemdir:
Dunyada istersen edesin rahat,
Kimseye kulak asma, keyfine bak!
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Ayagi kapah dut, kelleyi serin!
Derler ki:
Aklm yolu birdir, yoktur baska:
Akil yoksa egerlim basta,
Ne kuruda biter ne de yasta:
Diyelim bu gece de Allah isimizi rast getire !
Yar bana bir eglence! Aman bana bir eglencel. ..
KARAGOZ- (Konak tarafmdan bast gorunur.)
Geliyorum, geliyorum; acele etme!
HACiV AT- Aman bana bir eglence ! Y ar bana bir eglence !
Gel Karagoz'um, neredesin?
KARAGOZ- Nerede olacagim yahu? Potinlerin icindeyim!
HACiV AT- ilahi Karagoz'um, latifeyi birak ...
KARAGOZ- Latife'yi kirakip da, Emine'yi mi tutayim yani?
HACiV AT- Aman Karagoz'um, her seyi ters anlama.
KARAGOZ-

Hacivat, git isine ahu; coluk cocugu uyandiracan,

Gelirsem,

tepelerim ha!
HACiV AT- Gel Karagoz'um, gel; gecmesin zaman bosuna ...
KARAGOZ- Geliyorum, musandiradan atilnus pambik dussun basmal
HACiV AT- Y ar bana bir eglence ! Aman bana bir eglence !
KARAGOZ- Geliyorum, geliyorum; acele etme ...
HACiVAT-

Yar bana bir eglence! Aman bana bir eglencel

KARAGOZ-

(Perdeye atlar; alt alta, ust uste dovusurler) ...
Al sana hem Seher, hem Eylence!
(Dovus sonunda Hacivat kacar, Karagoz, sirtustu yerde kahr),
Vay nusubet herif vay ... Ne yapti, etti; Gavur povluyam gibi
beni yerlere serdi. Seni gidi keci sakalh seni. Seni gibi lingiri
bacakh seni ... Seni gidi yetmis iki sarhostan artakalrrus
meyhane mezesi kihkh seni!
Bir elime gecireyim, Allah yaratti dersem, bana da Karagoz
demesinler! ...
Vay vay vay! Aman aman aman!
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MUHAVERE
HACiV AT- (Gelir) Vay Karagoz'um neredesin?
KARAGOZ- Tahtahkoy'un
HACiVAT-

dibindeyim! (vurur)

Aman efendim, ne vurun? Ilahi ellerin kurusun!

KARAGOZ- Kanhdere'de
HACiV AT-

islanr islatrr, gene vururum! (vurur)

Y aziklar olsun Karagoz'um

sana; insan hie; arkadasim

dover mi?
KARAGOZ- Ne yapayim yahu? Elime gore seni buldum; seni doverim
HACiV AT- Karagoz'um,

insanlar ellerine gore bulduklanm

doverlerse, bu

dunyanm hali nice olur?
KARAGOZ- Dunyamn halini gormezmin yahu? Millerler, ellerine gore
bulduklanmn anasiru aglatiyor. Sen dua et ki benim gibi bir
insafhya dustun!
HACiV AT- ilahi insafma pancar suyu efendim! Karagoz'um, sen benim
dostum, refikimsin;

beni durdugum yerde dovemezsin.

Gercek

sebebini soyle; beni neden doven?
KARAGOZsikmtisindan

Vallahi,

gercek

sebebini

soylemek

lazimsa,

ben

sem can

doveriml

HACiVAT- Neden canm sikihyor Karagoz'fun?
KARAGOZ- Neden olacak yahu; is yok, guc yok.Bos oturmaktan usanir, arada
sana

biraz dayak atar; rahatlanm!

HACiVAT- Karagoz'um, senin hie; isin gucun yok mu?
KARAGOZ- Yok ya
HACiVAT- Bu zamanda isiz gucsuz oturulur mu? Ayip degil mi?
KARAGOZ- Ne yapayim yahu? i~ buldum da yapmadim rm? Bos oturmaktan
kim

hoslarur?

I-IACiVAT- Peki, sana bir i~ bulsam yaparrmn Karagoz'fun?
KARAGOZ- Vizir vizir! Tabi yapanm yahu ...
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HACiVAT-

Karagoz'um

ben sana is bulmasma

bulurum

da, once lisan

ogrenmen'l

Iazim, Hem daha guzel bir i~ bulursun, hem daha iyi para

kazamrsm,

Sen lisan bilir min efendim?

KARAGOZ- Bilirim tabii Hacivat!
HACiV AT- Ne lisarn bilin Karagoz?
KARAGOZ- Domates lasarn bilirim; pathcan, biber Iasaru bilirim; senin gibi
hiyar

lasarn bilirim!(vurur)

HACiV AT- Lasan degil, lisan efendim; yani dil ! ingilizce falan gibi. Ne demis
atalanmiz?
KARAGOZ- Ne bileyim ne yemis atalanmiz?
HACiV AT- Efendim, atalanmiz "Bir lisan, bir insan" demisler.
KARAGOZ- 0 da ne demek Hacivat?
HACiV AT- Y ani efendim, bir dil bilirse bir kisi sayihr; iki dil bilirse, iki kisi;
ii9 dil

bilirse ...

KARAGOZ- Hacivat, senin anlasilan gozlerin bozulmus; bir goz hekimine
gitsen!
HACiVAT- Neyse efendim, ben sana lisan ogreteyim.
KARAGOZ- Kolay rm yahu?
HACiVAT- Cok kolay Karagoz'um; ben soyleyim sen tekrarla.
KARAGOZ- Hade oyleyse, hemen basla!
HACiVAT- "Come here Karagoz, come here!"
KARAGOZ- Ham hiyar sensin Hacivat, ham hiyar! (vurur)
HACiVAT- Ne vurun Karagoz? Ben ~ana ingilizce "Buraya gel" dedim
KARAGOZ- Ne yapayim, anlamadim yahu; baska soyle ...
HACiV AT- Peki efendim: "What do you do Karagoz?"
KARAGOZ- Yatti uyudu Hacivat! (vurur)
HACiVAT- Karagoz'um, ben sana hal-hatir sordum. Sense bana vuruyorsun!
KARAGOZ- Daha kolay bir sey soyle yahu!
HACiVAT- Peki, iste sana 90k kolay bir soz: "One" bir, "Two" iki!..
KARAGOZ- Tuu senin suratma, ii9! (vurur)
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HACiVAT- (Aglamaya baslar) Aman Karagoz'um, ben sana lisan ogretmekten
vazgectim; sana lisan ogreteceyim diye candan olacagim;
beni tukruge

bogdun, efendim! ...

KARAGOZ- Ogretme yahu, ben ne is olsa yapanm. Parasi da onemli degil;
yeter ki

sen bana bir i~ bul am.a sermaye istemeyen bir is olsun.

Cunku bende

para nanay!

HACiV AT- Tam.am efendim, bir dusuneyim hele
olur)

(Basini one eger, iki kat

Karagoz'ume bir is, Karagoz'urne bir is .

KARAGOZ- ( Karagoz de iki kat · olur; kafalan birbirine deger) Hacrvat'in
gozlerine

sis, Hacrvat'm gozlerine ~i~ ...

HACiVAT- (Hacivat ansizm hoplar) Buldum efendim, buldum!
KARAGOZ- Ne buldun Hacrvat? Yerde para bulduysan gel paylasahm
HACiVAT- Hayir Karagoz'um, sana i~ buldum!
KATAGOZ- Cabuk soyle, yoksa dayagin meyanesi geliyor ...
HACiVAT- Buldum efendim, buldum! Ne sermaye ister, ne mermaye ...
KARAGOZ- Cabuk soyle, yoksa kansmam ha!
HACiVAT- Akil satacaksm Karagoz'um, akil!
KARAGOZ- Deme yahu, hie akil satihrrm? Akillan pazara cikarrmslar; herkes
gene

kendi akhru alrms; ahrlar mi hie?

HACiVAT- Ahrlar Karagoz'um, ahrlar. Su Annan Plam cikah, zaten kimsede
akil

kalmadi; ahrlar edendim, ahrlar ...

KARAGOZ- Peki, ben ne yapacagim Hacrvat?
HA CiV AT- "Akil satanm, akil satanrn,
U stam oldu; ben satanm.
Ustamdan da eyi satanm!"
Diye sokaklarda cagirarak dolasacak, yanma yanasip senden akilfikir

soranlara akil verip karsiligmda para alacaksm ...

KARAGOZ- Kim verecek Hacrvat?
HACiV AT- Verirler efendim, verirler. Boylece hem sivri zahan gibi bos
gezmekten
alacaksm!

kurtulacak,

hem de coluguna

Onlannda

kursagina

cocuguna
bir

yem yiyecek

seyler

gitmis
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olacak.Hemen gidip sana rnusteri

gondereyim.

Hade

eyvallah!

(Hacivat cikar)
KARAGOZ- Tu Allah mustahakim versin! Soyleyene kadar gitti bile ... (Kendi
kendine) Ben simde ne yapacagim yahu? Ne yapahm;
denize dusen

ilana sanhr, hamama giren terlermis, Kaybedecek neyim

var baska

zaten?
Ya herru, ya merru! Ya sirti ya karru! Koptugu yerde kalsm!
Hele bir deneyelim bakahm; kaybedecek neyim var zaten?

FASIL

(Karagoz kaideli olarak cagrrmaya baslar, birkac defa tekrarlar)
"Akil' satanm, akil satanm,
· Ustam oldu; ben satanm,
Ustamdan da eyi satanm!"

ARAP-

(Sarki soyleyerek gelir)
Salamun aleykum,
Aleykum salam!
Salam, salam, salam!
Salam ya seydi salam!

KARAGOZ- Burasi bakkal dukkaru degil; baska kapiya ya Arap
ARAP-.

La bakkal; ben istiyor salam. Nah soyle;
Salamun aleykum,
Aleykum salam!
Salam, salam, salam!

KARAGOZ- Cattik belaya! Barra bak, ben akil satanm; nah soyletkaideli)
"Akil satanm, akil satanm,
U stam oldu; ben satanm.
Ustamdan da eyi satanm!"
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ARAP-

La akil! Ben istiyor salarn.

KATAGOZ- Yahu Arap, merarn anla. Ben bakkal degilim; ben akil satanm.
Ka9

okka isten, onu soyle!

ARAP-

La akil! Ben istiyor salarn.

KARAGOZ- Anlasildi; sen sarhossun galiba ...
ARAP-

La serhos!

KARAGOZ- Arap aksamdan kalma anlasilan ...
ARAP-

La serhos! Ben her gece iserim ve lakin serhos olmak mafis!

KARAGOZ- Hay dilini esek ansi soksun! Icerim derler yahu!
ARAP-

Ayva, iserim! Her gece Gime'de iserim!

KARAGOZ- Y ahu, senin evinde kademhane yok mu?
ARAP-

Ayva, var! ...

KARAGOZ- Oyleyse neden ta Girne'ye giden?
ARAP-

Girne'de daha hos, denize karsi fasir fasir!

KARAGOZ- Sende hie utanma yok mu?
ARAP-

La utanmak; ben gece Gime'de iseriml Denize karsi, fasir fasir!

KARAGOZ- Anlasildi, seninle anlasmak murnkun degil; sen akil ister min,
istemez
ARAP-

min onu soyle.
Ben istiyor salarn, ben istiyor salarn!

KARAGOZ- Al sana salarn! (vurur)
ARAPKARAGOZ-

Ayvah, ayvah! (bagirarak kacar)
Dayak iyi geldi Arap'a;

anlarnaz

adamrms

ayva satmaya basladi! Ne merarn

yahu;

bakkal

olmadigirm

bir

turlu

anlatamadim adarna.
Arap'a akhrmzi satamadik. Korkar1m. bu akil, donup dolasaip
bize

kalacak ...
Y ola cikan yolda kalmazmis, biz hele devarn edelim, belki bir

hayirh

musteri cikar karsirmza ...

KARAGOZ- (Kaideli olarak)
"Akil satanm, akil satanm,
U starn oldu; ben satanm.
Ustarndan da eyi satanm!"
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-

RUM-

(Sarki soyleyerek gelir)
Bandrepses me bu mikri

(Kucucekten everdin beni)

Me do yero don bekri !

(Ya~h bir bekri ile!)

Dit ha su bo manula mu?

(Ne diyeyim sana anacigim")

Mana mu mana mu,

(Anam, anam,)

Manzura na mu!. ..

(Sevgili anam!..)

Galisbera na mu! ..

· (Iyi aksamlar be pasaml)

KARAGOZ- Kahn pisaraya ne oldu yahu?
RUM-

Ohi vre galin piratsa; yaniya, aksam seriflerde hiyarlar olsun!

KARAGOZ- Konusmaya bak yahu; sovmekten beter!
Senin de sinsileni sansarlar bogsun! (vurur)
RUM-

Ne vurun vre Garauyuz Efendi? Beni yolladi Hacihayvan Efendi!

KARAGOZ- Sozlerine dikkat et; benim adim Karagoz'dur,

Garauyuz degil!

Tepelerim ha!
RUM-

E agnadi vre Garauyuz Efendi.. .Alla agnamadi, ne yapar sen
buracigda!

KARAGOZ- Hacivat soylemedi mi? Akil satanm; ister min?
RUM-

Agnamadi galiba ...

KARAGOZ- Nah soyle (kaideli olarak soyler):
"Akil satanm, akil satanm,
U stam oldu; ben satanm.
Ustamdan da eyi satanm!"
RUM-

Sindi agnadi galiba ... (biraz dtlsiinur)
Vre Garauyuz Efendi, hie Mtisluman'da akil vardir satacak vre?

KARAGOZ- Soyledigini kulaklann duysun yanm dilli; bir Musluman' da yuz
tane

Urum'a satacak kadar akil vardir,

RUM-

Oyleysam, ne gullanmaz da satacak vre?

KARAGOZ- Kullanayim da gor oyleyse! (vurur)
RUM-

U Banayiya mu! Voihiya, voihiya! (bagirarak kacar)

KARAGOZ- Seni gidi beni bilmez; dayagi yeyince molohiya satmaya basladi!
(Kendi
satacagirmza, o .

kendine)

Urumoglu'na

bak

yahu;

biz

bize fikir vermeye kalkti, Musluman'da

ona

akil

madem
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ki o kadar 90k akil

varmis, neden kullanmaz da satacakrms? Sanki

Musluman'in, akhm

neden kullanrnadigmi biz bilemezmisiz gibi ...

(Seyirciye) Bir Musluman, aklnu neden 90k kullanmaz? Tabii,
eskimesin

diye! Arna Urum'da

bunu anlayacak

akil

nerede?

Urum'a

da akhrmzi satamadik. Ah Hacrvat, ne isler actm basima? Boyle

giderse, kimseye bir sey satacagim yok! ...
Hele bir daha deneyelim bakahm. Hamama giren terlermis ...

(Kaideli olarak soyler)
"Akil satanm, akil satanm,
U stam oldu; ben satanm
Ustamdan da eyi satanm!"

Y AHUDi-

(Sarki soyleyerek gelir):
Baylari kapisinda,
Ben yordum oni,
Hade da islagidi,
Hem salvari, hem doni ...
Arrara isderra arravagi
Sandala mandala vizzo vizzo !
Esyiler alayim, esyiler alayim! ...

KARAGOZ- Aradigim adami buldum galiba. Benim akildan eskisini bulamaz!
Biraz reklam yapayim; belki Yahudi'ye satanm
"Akil satanm, akil satanm,
Ustam oldu; ben satanm.
U stamdan da eyi satanm ! "
Y AHUDi-

Masala masala beyim! Ne yaparsin sen?

· KARAGOZ- Duymadm rm yahu? Akil satanm, akil!
YAHUDi-

Eda bu kafada akil vardir beyim?

KARAGOZ- Okuz basi kadar kafa akil olmaz olur mu? Sen paradan haber ver?
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Y AHUDi-

E, ne isder beyim bu akilda?

KARAGOZ- Vallahi, Arap'a satamadim, Urum'a satamadim; sen ne verirsen
ver, s
YAHUDi-

sana satacagim be Yahudi!
Yuzel hatirin icin, usden bes eksiyine alayim.

KARAGOZ- Ne dedin, ne dedin sen?
Y AHUDi-

Usden bes eksiyine alayim.

KARAGOZ- Yapma yahu; ucten bes eksigine alacan ha? Al sana! (vuru)
YAHUDi-

t, i anyanya! (kacar)

KARAGOZ-

t, i anyanya ya! Bu hepsinden baskm 91kt1 yahu. Ucten bes

eksigine

alacakmis!

bosuna Y ahudi

Y ani bizden ustune para da istedi; adama

dememisler! ...

Ah Hacrvat, ne isler actm basimal Bir elime gecireyim, hen sana yapacagmu
bilirim. Arna dedik ya; hamama giren terlermis, Hele devam edelim; belki bir
hayirh musteri cikar karsirmza ...
( Kaideli olarak)
" Akil satanm, akil satanm,
U stam oldu; hen satanm,
U stamdan da eyi satanm ! "

HANIM KIZ- (Sarki soyleyerek gelir):
(Sumbul Hamm) Yumurtalar gaynayiyor tavada,
Munuse'rnin akh fikri havada,
Ah aman aman Munuse'rn aman,
Y ar aman aman bir tan em aman!. ..
KARAGOZ- (Ba~1 one egik, kizi gormeden)
" Akil satanm, akil satanm,
U stam old ti; hen satanm,
U stamdan da eyi satanm!"
(K1z1 gorunce) Aman Allah'im bu da kim? Gokten melek mi endi
ne?
akhm

Aman bana bir seyler oluyor; bu ne gtizellik? Yirmi parahk
vardi, o da gitti.
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"Alal sasanm, akil sasanm,
Ustam oldu ; ben yasanml. .. "
HANIM KIZ- Aman dayi, nedir yaptigm?
KARAGOZ-

Hamm kizim, camm kizim! Seni gormezden once akil satardim.

Seni

gorunce, akhm seyime kansti !

HANIM KIZ- Aman ne deli adam! Evime gideyim de simdi bana takilmaya
kalkar.

Hade eyavallah dayi! (cikar)

KARAGOZ-

Aman ben simdi ne yapacagim! Aman ben kecileri kaciracagim!
(Bilincini yitirmiscesine kendini yerden yere vurur):
"Sak sakanm, suk sukurum
Ustam oldu; ben yasanm!
Bu halime 90k sasanm!"

TUZSUZ-

(Gelmeden sesi duyulur)
Heyyt, nedir be bu gurultu buracikta?
Var rm be bir yan bakan? Heyyt! (atlar)

KARAGOZ- Aman Allah'rm, bu da kim? Simdi yuttuk hapi iste, Adama bak
yahu;
Aman
TUZSUZ-

korkusuz yerde buyumus. Ustelik elinde kamasi, belinde palasi!
yandik!
Ne zirlarnp durun be oracikta?

KARAGOZ- Yandik vallahi, bu adam beni kesecek!
TUZSUZ-

Var mi be bir yan bakan, heyyt!

KARAGOZ- Dogru bile bakamiyorum; aman ben gittim!
TUZSUZ-

Anami kesen ben!...

KARAGOZ- Aman ne hayirh evlat!. ..
TUZSUZ-

Babanu ~i~ kebabi edip ceviren gene ben!

KARAGOZ- Masallah hayirh evlat ....
TUZSUZ-

Heyyt! Asanm, keserim, dikerim; var rm be bir yan bakan?

KARAGOZ- Aman efendim! Adam cerrah galiba!
TUZSUZ-

Sus be, laf etme bana;

gazam

belam

dokunur

sonra

sana ... Heyyt ...
(Karagoz'u palasmm ucuna takip kaldmr, sonra yere birakir ve
gider.)

105

KARAGOZ- (Perdede yalmz kahr. Kendi kendine):
Aman, bereket versin gitti. Gitti arna, bana da edecegini etti.
Cok korktum yahu! Asagidan da pis kokular geliyor.
(Basnu bacaklannm arasma sokar) Aman Allah'im, korkumdan
donu

doldurdum. Ben simdi evde kanya nasil hesap verecegim?
Ah Hacrvat,

gecireyim,

sen actm butun bu dertleri basima;

anandan emdigin sutu burnundan getirmezsem

Karagoz

bir elime
bana da

demesinler!
Kilavuzu karga olanm bumu pislikten kalkmaznus, Ne yaptim da
uydum buna!
Arna dur hele, ben sana yapacagirm bilirim ...

BiTi~
HACiVAT-

(Perdeye atlar) Vay Karagoz'um ne'ettin, ne eyledin?

KARAGOZ- Sayende akhrm kaybettim! (vurur)
HACiV AT- Aman efendim, ne vurun? ilahi ellerin kmlsm!
KARAGOZ- Kunturaci gollasiynan yapistmr gene vururum!
HACiVAT-

Yiktin perdeyi, eyledin veran; varayim sahibine haber vereyim

heman!
KARAGOZ- Sen gidersen beni de buraya Catoz beygiri gibi baglamadilar ya;
bende

cekilir giderim coluk cocugumun yaruna, bakahm ayine-i devran

ne

suret gosterir ...
Sallan yuvarlan Karaoglan, sallan yuvarlan ... (cikar) Giderayak

~u

ELMAZ KO<;EGi cagirayim da keyfimiz yerine gelsin!
Nerdesin Elmaz, nerde?

ELMAZ K- (Gelir, muzik esliginde oynar.)

KARAGOZCDkahrsak,

bir

Efendim, her ne surc-i lisan ettikse affola! Olmez de, sag
baska

oyunda

bulusmak

umuduyla

hepinize

saghklar

dilerim.Sagolun, varolun!
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KARAGOZ'UN BABALIGI

Ki~iLER:

1. Karagoz
2. Hacivat
3. Furtuna Bey'in Hammi
4. Amavut Cavus

5. Acem (Iranh)
6. Himhim Celebi
7. Mahalle Muhtan
8. Yahudi
9. Pekri (Bekri)

NESNELER: Gostermelik (oyunun basmda nununu calmarak kaldmhr)
Karagoz'un evi (Karagoz'un geldigi yonde)
Selimiye veya Lala Mustafa Pasa Camisi (Hacivat'm

geldigi

yonde)
Muzik - Isigm yansimasiyla nununu cahmr - Gostermelik kaldmhr - Tef ilc;
kez cahmr.
HACiV AT - (Gelir) Of, hay Hak! Omrumun

vaki Karagoz,

silt be silt

Garagoz! Meshur olurmus Gibnz'm iiziimil ...
KARAGOZ - (Atlar) Kopekler yalasm, Hacivat'm yuzunu! (vurur)
HACiVAT- Yaziklar olsun Karagoz'um sana, yazik!
KARAGOZ - Al bu punyoyu da bumuna sok, gazik oglu gazik! (vurur)

108

HACiV AT - Y aziklar olsun Karagoz'um, boy attm amma adam olamadml
K.ARAGOZ - Anlayamadim Hacibuba ...
HACiV AT - Efendim, sen gucucekten gormedin meddep; boyudun oldun
gosgoca

bir merkep!

KARAGOZ - Eger anladiysam Arap olayim. Dogru konus, yoksa tepelerim
ha!
HACiV AT - Y ani efendim, sen fiinun munun gormedin; bu yuzden cahil
kaldm ...
KARAGOZ - Ben furun da gordurn, Urum da ...
HACiV AT - Yine anlayamadm
halletmeye

efendim. Bu yuzden de her isini dayakla

cahsiyorsun ...

KARAGOZ - Bak Hacibuba, zaten carum burnumda; bu yuzden catacak adam
aranm; kansmam ha!
HACiV AT - Tamam efendim de, benim ne sucum var bunda!
KARAGOZ- Sen benim ahbabim, refikim degil min?
HACiV AT - Oyleyim efendim ...
KARAGOZ - Tamam iste; seni bu yuzden dovuyorum ...
HACiVAT-Ama olur mu Karagoz'um? Hi9 insan ahbabiru dover mi?
KARAGOZ - Olur da, bol bile gelir ... Her carum sikildigmda, dovecek adam
mi

arayim yani? Farzet ki buldum; elime gore olacagi ne belli?

Elime

gore seni buldum Hacibuba, ne yapayim? Al sana! (vurur)

HACiV AT - Efendim, kabahat sana konusanda, hade eyvallah; kal yalmz

basmal
KARAGOZ
yemeden

(kacar)
- (Kendi kendine) Seni gibi nusubet, gittin ha ... Sen dayak
duraman

ki: "Ahsmis

kudurmustan

beterdir"

soztmt;
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soylememisler.v.

bosuna

Biraz sonra, nasil olsa gene

kapimm onunde "Hay bana pancar, hay

buradasm. Her gun
v'

bagirmandan

bana luyar!" diye

biktim

usandim.

Y aptiklann karsismda, yedigin dayak

az bile ... Sen gidersen, ben

de bagh degilirn ya pambik ipligiynan

buraya;

ben de cekilirirn .

bizim fakirhaneye ...
-MuzikHACiVAT- (Gelir) Karagoz'um, neredesin?
KARAGOZ - (Ba~1 gortmur) Ne var gene, Hacibuba?
HACiVAT- Gel kalmasm bos bu perde ...
KARAGOZ - Geliyorum hazir olsun pilavman zerde! (Atlar) Geldim iste!
HACiV AT - Hos geldin, sefalar getirdin ey mum fitili ...
KARAGOZ-Ho~ bulduk, sefa bulduk; berberlerin kokar peskiri!
HACiV AT - Hos geldin, sefalar getirdin kadmlar hamami. ..
KARAGOZ - Hos bulduk, sefa bulduk; mimberini kaybetmis beynamazlar
imarm !

( vurur)

HACiVAT

Efendim,

senin btitun tersligin

ustunde;

bakahm

ne isler

gene ... Bak, birileri geliyor; ben cekileyim, basim-

cevirecen

hele ... (Cikar)

gozum sagken
-Muzik(Sarki

soyleyerek

Furtuna

Bey'in hammt

gelir: Duriye'min Gugumleri

Kalayh ... )
F .B.H. - Aksam serifleriniz hayirh olsun efendim!
KARAGOZ- (Kendi kendine) Bu ne gtizellik Yarabbi? Bunu kacirmah! ..
F.B.H. - Bir sey mi dediniz efendim?
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K.ARAGOZ- Vay hamm kizim, "Beyim sizi beklerdi!" dedim, efendim.
F .B.H. - Beni neden bekler, acaba?
KARAGOZ-Efendi,

sizi sirnma ahp evine gotUrmemi emretti ...

F .B.H. - Ben yayan gidemez miyim?
K.ARAGOZ-Aman

efendim, sonra iskarpinlerin eskir ...

F .B.H. - ilahi, ne hos adam; peki efendim ...
KARAGOZ - Hoop!... (Kadiru sirtma bindirir, gider; perdenin diger yanmdan
tekrar

gelir).

-Muzik-

KARAGOZ-Hade, en bakahm; geldik iste ...
F.B.H. - Burasi "Efendi"nin evi mi? "Efendi"nin evi burasi rm?
KARAGOZ - Oyle!. ..
F.B.H. - Oyleyse, "Efendin" nerede?
KARAGOZ-Bana bak civarum, bundan sonra agan da ben, "Efendin" de! ...
F.B.H. -(Aglamaya baslar) Aman a ha hal.. (Karagoz, hamrm iceri atar).
HACiVAT- (Gelir) Karagoz'iim, bak sana bir is 91kt1. ..
KARAGOZ - Ne gibi Hacibuba?
HACiV AT - Furtuna Bey'in kansi kaybolmus: kansmm bulunmasi icin
tellalhk

yapacak birini arar. Parasi da bol; yapar mm?

KARAGOZ - Akh da azsa; olur!
HACiV AT - Aman efendim, aklmdan sana ne?
K.ARAGOZ- 0 halde paradan haber ver ...
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HACiV AT - Dedim ya efendim; parayi dtistmme; hemen tellalhga basla ...
(Cikar)
KARAGOZ - Tu Allah, gitti bile ... Bir tasla iki kus vurmanm tam sirasi: Hem
kanyi

kapattik,

mangirlan.v.

hem

de bulunmasi

icin tellallik

yapip

kapahm

Insallah yilzfune-goziime bulastirmaml. ..

-MuzikK.ARAGOZ - Ey ehali, duyduk duymadik demeyin! Furtuna Bey, hammiru
Bulana,

kaybetti.

haber

verene
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altm

verecek;

duyduk

duymadik demeyin!

Kimse yok yahu!. .. Biraz daha acik tellallayim,

belki biri cikar ... Ey

ehali! Furtuna Bey'in harurm, Karagoz Celebi'nin
kimin caru kihc, topuz, karabina isterse

evindedir. Her

kavgaya!

gelsin; bes para da peyim var

Duyduk

duymadik

demeyinha!
ARNA VUT <;A VUS - (Gelir) Bu mahallede, Furtuna Bey'in hanimiru sen mi
kacirdm bre?
K.ARAGOZ - Onu; orta boylu, turp sakalh, hellim disli, maydanoz biyikh,
kepce

kulakh, cekic burunlu, sasambella gozlt; biri kacirdi!..

A. <;A VUS - Tarifine gore onu sen kacirdm, more? lnkar var rm bre?
KARAGOZ - lnkar etmem, hakkimdan da vazgecmem.
A. <;AVUS-Ne hakki bre?
K.ARAGOZ-100

Altm ve tellalhk ucreti ...

A. <;A VUS - Konaktan
kasatura; iki
K.ARAG6Z-(Kihc1

emir var more; gidersan ne ala, gitmezsan,

bir

pare ...
ceker) Hade oyleyse!

A. <;A VUS - 0 elindeki nedir more?
K.ARAGOZ - Ya senin elindeki ilgidir parcasi nedir?
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A. <;AVUS-Buna kasatura derler bre!
K.ARAGOZ - Benim elimdekine de, suvankesmez, bumbarhynan

yahniliden

hoslanan derler!
A. <;AVUS-Aman babam, yapma bre!.. Huy morel. .. (Kacar)
-MuzikACEM - (Gelir) Eyrandan gelirem, basim duman I Bir dost bulamadim, aman

aman!
K.ARAGOZ- Sen de kimsin, ayak icinde dolasma olan! (vurur)
HACiVAT-Men de buradan gacaram! (cikar)
K.ARAGOZ- Bir bu eksikti. .. Dayagi yeyince, bereket hemen gitti. ..

HIMHIM - (Gelir) Efendim, merhabalar!
K.ARAGOZ- Sen Himlum mm?
HIMHIM-Nasil da anladm? Hi hi hi!
K.ARAGOZ- Anadan dogma, him him mi?
HIMHIM - HI hi hi, anadan dogma, babadan olma!
K.ARAGOZ...:.. Ne aran buralarda?
HIMHIM - HI hi hi, ben geldim buraciga; tasiyayim Furtuna Bey'in hammnu
suraciga ...
K.ARAGOZ - Al sana (vurur, Himhim kacar), Duymayan kalmadi; Allah'm
Himhim'r bile duydu!
MAHALLE MUHTARI- (Gelir) Ne oluyor buralarda? Asayisi bozan mi var?
KARAGOZ - Bugun, bu mahalle benden sorulur ... Sen bana bayramm hangi
gune

dusecegini soyle!
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MUHT AR - Carsambaya ...
KARAGOZ - Bu aksam Sali, oyleysa sen bayram topunu hazirlamaya basla,
baska

ise kansmal

-TOPLAR A TILIRYAHUDi - (Gelir) Hayirli bayramlar olsun beyim!
KARAGOZ - Eyvallah Y ahuda ...
YAHUDi- Masala masala, gariyi gacirdin; cifte bayram beyim!
KARAGOZ- Sen de mi duydun? Duymayan kalmadi yahu. Karagoz'den tellal
olursa, sonu boyle olur ... Al sana! (vurur) Bu da senin
bayramhgm ..
YAHUDi - Vay vayvay, la ilaye illalla ... (kacar)
KARAGOZ - Dayak iyi geldi; yan Musluman oldun!..
-MuzikKARAGOZ- (Kendi kendine) Eyvah "Bubaligim" Pekri geliyor. Simdi yandik
Allah'm topuna!
PEKRi "'- (Gelir) Selamtlnaleykum evladim!
KARAGOZ - Ve aleykumselam bubacigim.
PEKRi - Duyduklanm dogru mu kiilhani?
KARAGOZ - Eksigi var, fazlasi yok efendim ...
PEKRi - Hammi hemen bana teslim et; bir daha boyle islere bulasma! Sonra
kansmam ha!..
KARAGOZ - Emret bubacigim!
PEKRi - Hade eyvallah, ya huu!
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EK 2: FOTOGRAFLAR
EK 2.1. Karagozle ilgili fotograflar

Fotograf 1: Mehmet Ertug oyunun haslayacagim haber veren zilicahyor.

/

Fotograf 3: Oyunu izlemeye gelen italyan turistler.

Fotograf 4: Oyunu izlemeye gelen cocuklar.

I.

Fotograf 5 ve 6: "Karagoz'tin Akil Satmasi" oyunundan kareler.

Fotograf 7: Karagoz golge oyununu simgeleyen bir portre.

Fotograf 8: Oyun baslamadan once perdeye konulan gostenneliklerden biri.

Fotograf 9: Nununu ile birlikte perdeden gostermelikleri kaldinyor.

-

Fotograf 10 ve 11: Karagoz'un perde arkasmdaki gori.inti.ileri.

Fotograf 12: Tef calmarak sahneye Hacivat gelir.

Fotograf 13: Karagoz golge oyununa ait suretler.

Ek 2.2. Mehmet Ertug'un Diger ilgili Oldugu Alanlarla Ilgili Fotograflar.

,.•
•

Fotograf 1: "Bas Oda"nm girisinde asih Karagoz-Hacivat tablosu.

Fotograf 2: D1~arda satista duran flut ve "nununu"ler.

Fotograf 3: Sausta duran K1bns' a ozgu sekillerin yer aldigi baski motifleri.

Fotograf 4: Simdiye kadar biriktirdigi eski zarflarm bir kisrm.

Fotograf 5: Kendi urettigi "miss" kolonyalarmdan bir ornek.

Fotograf 6: Biriktirdigi eski resimlerin yer aldigi album.

Fotograf 7: Pul koleksiyonundan yola cikarak cikardigi "Birth of State" kitabmm ilk
baskisi,

Fotograf 8: Pul koleksiyonundan ornekler.

Fotograf 9: Para koleksiyonundan bir ornek. (Kralice Elizabeth'in resmi).

Fotograf 10: Yabanci bir turiste yaptigi sans sirasmda,

Ek 2.3. Alana Dair Fotograflar

Fotograf 1: Buyuk Han'm "Bas Oda"nm dismdan bir goruntusu.

Fotograf 2: Yapilan gorusmeler boyunca oturulan bank.

Fotograf 3: Tez damsrnam Prof. Dr. Habip Derzinevesi ve Mehmet Ertug.
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