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Kıymetli sanatseverler,

Her millet dünyaya kendi inanç ve yaşayış biçimlerinin sağladığı zaviye-
den bakar ve bir süreklilik içinde kendi kültürünü oluşturur. Her kültürün 
dünyaya dair ve kendine has bir bakış açısı, bu bakış açısıyla üretilmiş 
davranış şekilleri, kuralları ve sanat eserleri vardır. Sanat ve gelenek hatta 
geleneksel sanatlar bahsi bu sebeple inancın, sanatın ve hayatın içiçe 
girdiği bir alandır. Camilerimizin duvarlarında boy gösteren hat sanatı 
örneklerinin, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i süslemek amacıyla ortaya 
çıkıp gelişen “tezhip”in; ebru, tezyin, minyatür gibi geleneksel sanatların 
bütün formlarının yaşamımızın ne kadar içinde olduğunu düşününce 
bu tanım daha da belirginleşir.

Resim, müzik, sahne ve el sanatlarını aynı anda bünyesinde eriten Türk 
Gölge Oyunu Karagöz, ait olduğu geleneğin nadide bir parçası olması-
nın yanı sıra sanatın halkla bütünleşmesi ve ilhamını hayatın ta kendisin-
den alıyor olması hasebiyle de ayrıca önemlidir. Karagöz sanatı, yüzyıl-
larca bu topraklarda halkın gören gözü, işiten kulağı ve hatta söyleyen 
dili olmuştur. Son yüz yılda Karagöz sanatı da geleneksel sanatların diğer 
formları gibi unutulmaya terk edilmek istense de sanatına gönül veren 
üstatlar sayesinde bugüne gelmiş ve şimdilerde yeniden halkımızın ve 
sanat camiasının artan ilgisine mazhar olmaktadır.

“Gölgenin Tasarımı” sergisi, Karagöz sanatını yıllara yayılan emsalsiz bir 
çaba ile diri tutan, onun son yıllardaki en önemli örneklerini veren, öğ-
renciler yetiştiren saygıdeğer Orhan Kurt’un Karagöz tasvirlerinden oluş-
maktadır. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi olarak bu değerli ustayı ve 
eserlerini ağırlamaktan onur duyuyor, sergide emeği geçen bütün arka-
daşlarıma şükranlarımı iletiyorum.

Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye Başkanı

Sunuş
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Gölgenin Tasarımı
Sanat asırlara yayılan bir tekamül süreci sonrasında şaheserler verir ve içinde doğduğu medeni-
yetin omurgasını inşa eder. Sanat için sadece imkânları seferber etmek yetmez.  Büyük eserler söz 
konusu sanatın kuşaklar boyu yenilenerek, gelişerek zirve eserlerin ortaya çıkacağı zamana gel-
mesiyle vücut bulur. İstanbul bu anlamda medeniyetimizi inşa eden bir şehir olarak birçok sanatın 
zirve eserlerinin verildiği coğrafyanın adıdır. İşte bu zirveye ulaşmış eserlere sahip ama şehrin bu-
günkü sakinleri olan bizlerin yeterince farkına varamadığımız bir alan gölge oyunu. Hemen hemen 
her medeniyette var olan bu alan, İstanbul’da bütün kültürel coğrafyamızın mizah, müzik, sosyal 
yapı, dozunda eleştiri gibi unsurları eğlenerek öğreten dev bir gösteri sanatına dönüşmüştür. İçin-
de birçok sanatı mecz eden gölge oyunumuz Karagöz’ün kuşkusuz en önemli yönlerinden birisi 
mükemmele ulaşmış stilize figür yapımıdır. 

“Gölgenin Tasarımı” sergi projesi ile bu alanın yaşayan efsanesi kadim dostum Orhan Kurt üsta-
dın Karagöz tasvir koleksiyonundan seçtiğimiz eserlerle buluşacağız. Üstat Orhan Kurt büyük bir 
Karagöz oynatıcısı “Hayali” olmanın yanında Karagöz tasvirlerinin son dönem şaheserlerini yapan 
büyük bir sanatçıdır. Hocası Ragıp Tuğtekin’den el almasından bugüne yirmi binden fazla Kara-
göz tasvirinin üzerinde “Orhan” imzası yer aldı. Orhan Kurt 1980 yılından itibaren yaptığı bütün 
tasvirleri kaydetti. Bu tarihten günümüze hepsi kayıtlı tasvir sayısı 15.760 adet. Elbette bu tasvirler 
insanlık var oldukça dünyanın birçok müzesinde yerli ve yabancı önemli koleksiyonlarda Türk göl-
ge sanatı Karagöz’ü temsil etmeye devam edecekler. Kurt’un Karagöz oynatıcılığı, tasvir yapımı 
yanında önemli bir hususiyeti de eğitmenliğidir. Orhan Kurt, Mimar Sinan Üniversitesi’nde dersler 
vermiş, ayrıca Kültür Bakanlığı’nın açtığı ve özel kurslarında 40 yılı aşkın süredir yerli ve yabancı 
birçok öğrenci yetiştirmiştir. Aralarında Rahmetli Erdinç Demiray, Murat Huten, Alpay Ekler, Ahmet 
Karakman, Şinasi Çelikkol ve oğlu Akın Kurt gibi önemli Karagöz ustaları vardır. İşte sanata adanmış 
bir ömür Orhan Kurt’un 2008 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi kapsamında, Türkiye ulusal envanteri seçimlerinde UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan 
Hazinesi" seçilmesini sağlamıştır.

Elbette nesilde nesile yüzyıllar boyu incelerek mükemmelleşen Karagöz’ü bir takdim yazısına sığ-
dırmak imkânsız. Bu konuda önemli bir gelişme geçen yıl yaşandı. Üstat Orhan Kurt benim onu 
tanıma şerefine erdiğim 25 yıldır sürekli kendisinin hazırladığını duyduğum önemli kaynak eseri 
“Karagöz’ün Kuralları”nı yayımladı. Bir ömür çalışmanın sonucu olan bu eser Mecelle deyimiyle 
tam “efradını cami ağyarını mani” nitelikte. Öyle ki Karagöz’e dair her türlü şey ortadan kalksa, üsta-
dın gerekli olan her şeyi içine alan ve gereksizlerin tamamını dışarıda bırakan bu kaynak eseri baz 
alınarak Karagöz yeniden perde diyebilir.

Üstat Orhan Kurt’u ve “Yardak”ı Hayret Kurt Hanımefendi’yi bu sergi hazırlığı vesilesiyle evlerinde 
ziyaret ettim. Karagöz ustalığının yanında hattat, müzisyen ve ressam olan, kendisinden hayata 
ve sanata dair çok şeyler öğrendiğim İstanbul beyefendisi Orhan Kurt’a, sevgili eşi Hayret Kurt’a 
ve Akın Kurt’a gönülden teşekkür ediyorum. Bu projenin sizlere ulaşmasının bütün imkânlarını 
hazırlayan Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’a ve emeği geçen arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum.

Mehmet Lütfi ŞEN
Küratör
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Orhan KURT

Türk Gölge Oyunu (Karagöz)
Türk gölge oyunu (Karagöz) geleneksel sanatlarımız arasında çok önemli yer tutar. İçinde el sa-
natları (tasvir yapımcılığı), tiyatro, şiir, tasavvuf edebiyatı, halk edebiyatı, müzik (sanat, halk müziği, 
kanto, polka vs.), bütün folklor gösterileri (çengi, zeybek, Kafkas, horon ve diğer halk oyunları) 
gereken yerde ve zamanda perdede yer alır. Anlaşılacağı üzere bütün bu saydıklarımızı tam uygu-
lamak yetenek, eğitim, çok zorlu ve uzun bir çalışma gerektirir.

Geçmişte Karagöz oynatmaya aday olanlar bir ustanın yanına çırak olarak girer, zamanla başarı 
gösterirlerse yardak (kalfa) olurlardı. Usta olmak isteyenler resmi memur olan Karagözcüler kah-
yası ve tanınmış ustalardan oluşan bir değerlendirme kurulu ve izleyici topluluğu karşısında tam 
bir oyun sunarlar, sınav heyetinde yeterli görülürlerse Karagözcüler kahyası tarafından peştamal 
kuşanırlardı. Bu çok uzun ve zorlu bir süreçti. Her zaman başarıyı getirmeyebilirdi. Ve Karagözcü 
ancak peştamal kuşandıktan sonra Karagöz oynatma izni verilirdi.

Cumhuriyetimizin kuruluşu ile modern hayata geçtikten sonra yukarıda saydığımız yöntemlerle 
Karagöz'ü öğrenmek ve tam anlamı ile kusursuz sunmak hemen hemen imkânsız olmuştur. Ka-
ragöz oynatımı ve tasvir yapımı konusunda yazılanlar, basılan bazı kitaplar teknik bilgi vermekten 
çok gölge oyunumuzun tarihi, yayılım yolları ve menşei hakkında neticeye varmaya çalışmışlardır. 
Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Ankara ve Bursa’da UNİMA’nın (Milletlerarası Kukla ve 
Gölge Oyunu Birliği) açtığı, tamamına öğretim görevlisi olarak katıldığım, Karagöz kursları zaman 
ve uygulama yetersizliği sebebi ile çok az faydalı olabilmiştir. Netice olarak Türk gölge oyunumuz 
Karagözümüzü tüm teknik, usul ve kuralları ile ortaya koyan bir esere gereksinim olduğu ortadadır. 
Büyük Karagöz ustaları bu sanatın kural ve yöntemlerini belirlemişler ve günümüze Ragıp Tuğtekin 
hocamız eli ile ulaştırmışlardır. Bu bilgilere erişmeye başladığım günden itibaren öğrendiğim her 
şeyi yazmaya, incelemeye ve(çok kere) denemeye çalıştım. 50 yılı aşan bir süredir devam eden ça-
balarımdan sonra Türk gölge oyunu Karagöz’ü öğrenmek isteyenlerin başvuracağı, Karagözümü-
zün tasvir yapımı ve oynatım kural ve yöntemlerinin yer aldığı “Karagöz’ün Kuralları” isimli  kaynak 
kitabı yayımladım.
 
Ancak bu kural ve yöntemleri uyguladığımızda değeri ve ayrıcalığı ortaya çıkan Karagöz’de, “bütün 
şahıslar, eşyalar ve diğer tüm görüntüler stilizedir” (Haldun Taner 1974 - Odakule) perdede “mantık 
ve etik esastır”. (Nurettin Sevin, 1969)
Karikatürize değildir. Her olaya pembe gözlükle bakar. Her konuyu işlemeye, her tür müziğe açıktır. 
Hayâlinin bilgi ve yeteneği ile orantılı olarak başarı şansı artar. Bakanlık, UNİMA ve bizim çabaları-
mızla Karagöz’e ilgi oluşturmaktadır.
 
Burada Cumhuriyet döneminde 20 yıldan fazla bir süre her cumartesi günü radyolarda Karagöz 
oynatarak sesi ile Karagöz’ün unutulmamasına hizmet eden büyük usta Küçük Ali’yi de anmam 
gerekir. Başta hocam Ragıp Tuğtekin olmak üzere bütün ustalara rahmet dilerim. Ayrıca 35 yıllık 
ödüllü yardağım ve eşim Hayret Kurt’a, oğullarım Cenk Kurt ve Akın Kurt’a, serginin küratörü yirmi 
yıllık dostum Mehmet Lütfi Şen’e, imkanları oluşturan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’a,  
emeği geçen herkese şahsım ve Türk gölge oyunu Karagöz adına teşekkür ederim.
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Karagöz
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Hacivat
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Hacivat'ın Oğlu
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Karagöz'ün Oğlu
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Hacivat Katip
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Hacivat Keçi
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Karagöz Çingene
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Karagöz Gelin
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Karagöz'ün Hapisten Kaçışı
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Karagöz Izgara Maşa
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Burak



17

Karagöz Kedi
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Karagöz Kelebek
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Karagöz'ün Oğlu Kaplumbağa
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Hacivat'ın Oğlu Kurbağa
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Karagöz Kahya
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Karagöz Uşak
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Arap Arap Zeybek
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BacıBacı
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Yahudi
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Karagöz Eşek
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Ayı Oynatıcısı
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Beberuhi
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Bekçi
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Bozacı
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Çalgıcı Kadınlar
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Çarpık ÇelebiÇarpık Çelebi
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Çarpık ZenneÇarpık Zenne
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ÇelebiEfe
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Çengi
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Çifte Seymenler
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Cin (Azrakabanu)
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Cin (Nakayicazu)
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Cin
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Cin
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Cin
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Cin
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Fener Alayı
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Fener Alayı
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Arabalı Dilenci
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İki Ordunun Savaşı
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ZühreTahir
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Çalgıcılar
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İmamHaham
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Pişekar
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Karagöz Bekçi
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Köy Yiğidi Matiz



59

Kaynana Nigar
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Horon Ekibi
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Matiz
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Matiz



65

Palikarya
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Pehlivanlar
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Rüstem
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Tahir
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Kazmacı
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Tulumbacı
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Levent
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Zenne Zenne
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Zenne Zenne 
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Zenne Zenne
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Çeşme
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Zaloğlu Rüstem ve Dev



91

Tiryaki
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Yılan
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YAPIM ARAÇLARI
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YAPIM ARAÇLARI
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