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Osmanlı dönemi kıyafetleriyle ilgili bilgilerin bulunabileceği kaynaklar, yerli ve 

yabancı seyyahların, devlet ve ticaret adamlarının seyahatnameleri, raporları, günlükleri; 

bazı gravürler, çarşı ressamlarının çizimleri, kanunnameler, padişah hükümleri, tarih 

kitapları ve minyatürlerdir. Sayılan kaynaklar arasında en ciddileri olarak kabul edilen 

seyahatnameleri ve minyatürleri; bunların arasından da görsel olanlarını, yani minyatürleri 

daha canlı tasvirler olarak değerlendirmek mümkündür. 

Diğer yandan, genel olarak müzisyen/dansçı tasvirlerini ve bunların kıyafetlerine ait 

detayları yerli seyyahlarda (Evliya Çelebi vs.) çok sık görmek pek de mümkün olmadığı 

gibi, çengilerin dış görünüşlerine dair tasvirler yabancılara ait seyahatnamelerde daha sık 

görülmektedir. Bu çalışmada, Osmanlı dönemi minyatürlerinde rastlanan “çengi” figürleri 

üzerinde durularak gerçek imajlarının ne olduğu tartışılacak, sonra Karagöz oyunu şahıs 

kadrosunda yer alan “çengi” tipi ele alınacaktır. Bundan önce minyatür sanatının tarihî 

gelişimi ve Osmanlı dönemindeki yeri ile ilgili bilgileri hatırlamak faydalı olacaktır. 

Minyatür, el yazması eserlerin metinlerinin okuyucuların zihinlerinde daha somut, 

daha belirgin hâle getirmek amacıyla icra edilen bir sanat türüdür. Zaman zaman siyasî ve 

askerî olaylardan, döneme damgasını vuran eğlencelerden, düğünlerden bahseden 

minyatürlerin tarihî vesika olma özellikleri hiç şüphesiz ki, yadsınamaz. Araştırmacılar, kimi 

zaman, örneğin bir binanın yapılış tarihini anlatırken onu tasvir eden minyatürleri dikkate 

alır ve bunlardan faydalanırlar.1  

İslâm sanatında ilk minyatürlü yazmaların 11. yüzyıla ait olduğu kaydedilmektedir. 

Bu dönemde daha çok çeviri yoluyla İslâm kültürüne kazandırılan bazı antik eserler 

minyatürlenmiştir. Çeviri ve telif eser neşretme faaliyetleri Selçuklu döneminde de devam 

ederken eserler yine çeşitli minyatürlerle süslenmiştir. Selçuklu minyatür sanatçıları, bitki ve 

                                                
 Selman Başaran, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkoloji Ana Bilim Dalı 
Araştırma Görevlisi, Bişkek, Kırgızistan. 
1 Nancy Micklewright, “Musicians And Dancing Girls: Images Of Women in Ottoman Miniature Painting”, 
Women in The Ottoman Empire- Middle Eastern Women in The Early Modern Era, Editör: Madeline Zilfi, 
Brill 1997, s. 153-167. 
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hayvan figürleri yanında günlük hayatın içinden aldıkları insanları da resmetmişlerdir.2 

Osmanlı dönemine bakıldığında, bu sanatın padişahların, beylerin ve üst rütbeli devlet 

adamlarının himayesinde geliştiği; sanatçıların desteklendiği, taltif gördüğü anlaşılır. 

Özellikle icracılarının saray tarafından himaye edilmesi, minyatürü tam anlamıyla bir “saray 

sanatı” hâline getirmiştir.  

Osmanlı dönemine ait en eski minyatürlü yazmalar, 15. yüzyılın ortalarında ortaya 

çıkmıştır. Osmanlı saray nakkaşhanesinin yeni yeni teşkilâtlanmaya başladığı bu ilk 

dönemde, bilhassa edebî eserler için minyatürler yapılıyordu. Bunların bir kısmı da çeviri 

yoluyla Türk Edebiyatına kazandırılan eserlerdi. İstanbul’un fethinden sonra Fatih’in 

İtalya’dan bazı sanatçıları davet etmesi, kendi portresini çizdirmesi vs. Osmanlı minyatür 

sanatçılarını cesaretlendirmiştir. Aynı yüzyılda padişah portreciliği geleneğinin ortaya 

çıktığı görülür.  

16. yüzyılda Osmanlı minyatürünün konuları önceki dönemlere göre farklılık arz 

etmeye başlamıştır. Savaşlar, elçi kabulleri gibi dönemin siyasî olayları ile padişahların 

katıldıkları av partileri, cirit oyunları, düzenledikleri düğünler, şenlikler vs. bunlar 

arasındadır.3 Saraya bağlı nakkaşhane yönetimi, dönemin olaylarına yabancı kalmadığı gibi 

padişah ve devlet adamlarına ait özel hadiseleri, uğraşları, alışkanlıkları da takip etmiştir. Bu 

açıdan nakkaşhane, sarayın bir nevi yayın organı gibi görev yapmıştır. 16. yüzyılda 

nakkaşhanenin çalışmalarının oldukça sistemli olduğu görülür. Enderun’da yetişip vezirliğe 

kadar yükselen bir nakkaşın bulunması (Nakkaş Hasan), sarayın bu sanata ve sanatın 

icraatçılarına verdiği önem adına delil olabileceği gibi, nakkaşlıktan gelme bir devlet 

adamının minyatürün gelişmesinde etkili olacağını düşündürür. Bu yüzyılda padişah 

portreciliği geleneği devam etmiştir. Osman Bey’den başlayarak III. Mehmed’e kadarki 

padişah silsilesinin özelliklerinin anlatıldığı bir eserde, 16. yüzyılın en tanınmış minyatür 

sanatçısı Nakkaş Osman tarafından hazırlanan padişah portreleri bulunmaktadır. Bu 

yüzyılda padişah ve devlet adamlarının portrelerini çizen Nakkaş Nigârî de bu geleneği 

sürdüren sanatçılara örnektir. 

Osmanlı döneminde tek yaprak minyatürlerle de karşılaşılır. Çeşitli nakkaşlarca 

resmedilen tek figür kadın ve erkek tasarımları albümlerde toplanırdı. Dönemin kıyafetlerini 

yansıtması açısından önem arz eden bu albümler, İstanbul’a gelen yabancıların ilgisine 

                                                
2 Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı -Başlangıcından Osmanlılara Kadar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi yayınları, Ankara 1995, s. 17-18. 
3 Zeren Tanındı, “Osmanlı Döneminde Türk Minyatürü”, Osmanlı Ansiklopedisi, C. 11, Yeni Türkiye 
yayınları, Ankara 1999, s. 160-166. 
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sunulurdu. Kıyafet albümü hazırlama geleneğine ait numuneler 17. yüzyıl boyunca devam 

etmiştir. 18. yüzyılda kaleme alınan ve III. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğününü 

anlatan “Sûrname-i Vehbî” adlı eser, Levnî tarafından nakşedilen minyatürlerce 

desteklenmiştir. Levnî, kutlamaları, eğlenceleri izleyen kadınlı erkekli kalabalığı çizerken, 

onların kıyafetleri hakkında ciddi görsel belgeler sunmuştur. 18. yüzyılın diğer mühim 

eserleri, Enderunlu Fazıl’ın çeşitli milletlerin farklı tabiattaki güzellerini anlattığı 

“Zenanname” ile yakışıklı erkeklerden, köçeklerden vs. bahsettiği “Hûbanname”dir. Bu 

eserlerde yer alan kadın ve erkek tasvirleri de dönemin kıyafetlerini yansıtması açısından 

önemlidir.4 

Osmanlı toplumunda kadın kıyafeti meselesine gelince, giysilerin kadınların 

statülerine ve cemaatlerine göre değiştiği görülür. Giydikleri bazı kıyafetlerin rengi, 

kadınların hangi dine ya da cemaate mensup olduklarını belli ederdi. Örneğin Türk kadınları 

sarı, Ermeni kadınları kırmızı, Rumlar siyah, Yahudiler ise mavi ayakkabı giyerdi.5 Saray 

kadınlarının giysileri de hiyerarşiyle doğru orantılı olarak fark ederdi. Kıyafetlere gösterilen 

özen, alt kademede bulunan çıraklardan, kalfalardan yukarı doğru çıktıkça, Harem’in en 

gözde kadınları olan padişahın eşleri Kadın Efendi ve Haseki Sultan’a ve padişahın annesi 

Valide Sultan’a doğru artardı. Klasik dönemde Osmanlı kadınlarının -özellikle de 

Müslümanların- kıyafetleri çıkarılan kanunlarla düzenlenirdi. 

Müslüman kadınların sokak kıyafetleri 16. yüzyıldan son dönemlere kadar genellikle 

ferace ve yaşmaktan oluşuyordu. Ferace, bedeni ve kolları bol, yere kadar uzanan, dışarıda 

giyilen bir kıyafet çeşidiydi. Yaşmak, feraceyi tamamlayıcı nitelikte, başın tümünü, yüzü de 

aşağıdan başlayarak gözlere kadar kapatan, iki parçadan müteşekkil bir tür örtüydü. II. 

Abdülhamid döneminde bir ara çarşaf kullanıldıysa da, bazı erkeklerin çarşafın altına 

gizlenerek saraya sızması ve suç işleyerek kıyafeti suistimal etmesi üzerine bu giysi 

kaldırılmıştır. Ferace, gayrimüslim kadınlarca da giyilmiştir.6 Müslüman kadınların sokak 

giysilerinin düzenlenmesiyle ilgili bir anekdot, III. Ahmed’in saltanatı sırasında İstanbul 

kadısına gönderdiği hükümdür (1726). Buna göre sokaklarda süslü püslü dolaşarak 

gayrimüslim kadınlara özenip rahat kıyafetler giyen ve erkekleri baştan çıkaran kadınlara 

yönelik ceza uygulanması emri verilmiştir.7 Şem’dâni-zâde Tarihi’nde belirtildiğine göre, 

                                                
4 Banu Mahir, “Anadolu’da Türk Minyatürünün İlk Örnekleri”, Osmanlı Ansiklopedisi, C. 11, Yeni Türkiye 
yayınları, Ankara 1999, s. 167-179. 
5 Sevgi Gürtuna, “Osmanlı Kadınının Giyim Kuşamı”, Osmanlı Ansiklopedisi, C. 9, Yeni Türkiye yayınları, 
Ankara 1999, s.194. 
6 agm., s. 195. 
7 agm., s. 193. 
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kadınlardan eşlerinin rütbelerine göre giyinmeleri istenmesi de, Osmanlı dönemi kadın 

kıyafetlerinin düzenlenmesiyle ilgili bir başka uygulamadır. 

Osmanlı minyatürlerinde kadınların yerine bakıldığında, çeşitli şekillerde tasvir 

edildikleri görülür. Örneğin 1597’ye tarihlenen “Şehinşah-name” adlı eserde, Nurbanu 

Sultan’ın cenaze törenine katılan ve yas tutan bir grup kadınla karşılaşılır. Bu tasvirde 

kadınlar doğal yönleriyle işlenmiştir ve sıradan sokak kıyafetleriyledirler. 1598’e tarihlenen 

bir Şehname yazmasında, III. Mehmed’i izleyen kalabalık tasvir edilirken, evlerinin 

penceresinden bakan birkaç kadın dikkati çeker. Bazı minyatürlerde kadınlar bu şekilde geri 

planda kalmıştır. Bütün bunlarla birlikte, Osmanlı minyatürlerinde görülen kadınların 

genellikle müzisyen ve dansçılar olduğunu söyleyebiliriz.8 Yukarıda bahsedilen kıyafet 

albümleri ve kalabalık içindeki kadın figürleri hariç tutulursa, Osmanlı minyatür sanatında, 

genellikle kadının eğlendirici (müzisyen, dansçı) yönüyle karşılaşılır. 

Osmanlı döneminde revaçta olan bir başka sanat dalı musikidir. Musiki, halk 

arasında olduğu gibi Osmanlı padişahları, üst düzey yöneticileri arasında da rağbet görmüş, 

sarayda her zaman eğlence meclislerine yer verilmiştir. Minyatür için kullanılan “saray 

sanatı” yakıştırmasını musiki için de kullanmak mümkündür. Hatta musikinin hem 

Müslümanlar hem gayrimüslimler için minyatür, hüsnühat, edebiyat vs.ye nispeten daha 

ortak bir sanat dalı olduğundan Osmanlı tebaasını bütünleştirdiğinden söz edilebilir.9 

Devletin kuruluş döneminden sonra sarayda eğlence meclisleri daha sık düzenlenmiştir. 

Musiki, bizzat padişahların uğraşı olmuş, bestekâr padişahlar yetişmiştir. II. Bayezid, IV. 

Murad, III. Ahmed, III. Selim, II. Mahmud, Abdülaziz bunlardandır. Osmanlı padişahlarının 

tamamı bestekâr olmasa da genellikle müzikle ilgilenmişlerdir. II. Bayezid’in oğlu Sultan 

Ahmed’in maiyetinde bir koro heyeti bulunduğu bilinmektedir. Padişahlar fethettikleri 

yerlerdeki ilim adamlarını olduğu gibi, sanat adamlarını ve musiki ustalarını, müzisyenleri 

de beraberlerinde getirmişlerdir. Sanatkârların bazıları ise kendi istekleri ile çeşitli 

                                                
8 Micklewright, agm., s. 153. 
9 Minyatür, bilindiği gibi İslâm’daki resim yasağı sonucunda ortaya çıkmıştır. Minyatürde, tasviri yasak olan 
canlıların görüntülerinin bozularak gerçek suretlerinden uzaklaştırılması usulü esas alınmıştır. Bu açıdan İslam 
sanatları dâhilinde değerlendirilir. Hat sanatı üstatları da en başta Hz. Peygamber’in Müslümanları güzel yazı 
sanatına teşvik etmesinden hareket etmiş, sanatlarını bir nevi ibadet gibi icra etmiş ve sahabelerden Hz. Ali’yi 
kendilerine örnek almışlardır. Sülüs-nesih hattına girişte öğrenciye meşk ettirilen, “Allah’ım hayırla sonuna 
erdir.” anlamına gelen Rabbiyessir duası, öğrencinin icazet alana kadar Hak’tan ilham alarak yazması öğretisi, 
bütün bunlar hüsnühattı İslâmî bir sanat olarak açıklamaya yeterlidir. Osmanlı döneminde edebiyatın çok 
büyük bir kısmını teşkil eden divan şiirinin özünde -bazı şairlerce sadece gelenek çerçevesinde değerlendirilse 
de- aynı şekilde İslâm tasavvufu inancı vardır. Musiki ise bütün bu sanatlardan, minyatürden, hüsnühattan ve 
edebiyattan farklı olarak, gayrimüslim sanatçılar için de kendilerini ifade edebilecekleri bir icra sahası olmuş, 
Osmanlı dönemi musikisinde Müslim, gayrimüslim ayrımı gözetilmemiştir. 
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dönemlerde Azerbaycan vs. ülkelerden gelerek Osmanlı Devleti’nde sanatlarını icra etmeyi 

tercih etmişlerdir.  

Sarayda musiki eğitimi Enderun içinde yer alan meşkhanede verilmiştir. Musiki 

eğitimi için özel olarak tahsis edilen odalar, Fatih ve II. Bayezid dönemlerinde 

geliştirilmiştir. Buralarda müziğe kabiliyeti olduğu anlaşılan devşirme gençler ve acemi 

oğlanlarına dersler veriliyordu10. Bunları eğiten hocalar, saray içinde Enderun 

musikişinasları arasından seçilirken, bazen de saray dışından ücretli olarak meşhur müzik 

hocaları tutulurdu. Harem’de bulunan kadın cariyelerin de bir kısmı musiki eğitimine tabi 

olur, yatkınlıklarına göre çeng, tanbur, kemençe, santur gibi enstrümanların eğitimini 

alırlardı.11 Bunların hocaları kimi zaman saraya gelir, kimi zaman ise ustalar, evlerinde 

cariyeleri ağırlarlardı. IV. Mehmed’in musikiye hayranlığı sayesinde sarayda müzik 

eğitimiyle yetişen cariyelerin sayısı artmıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda padişahların musiki 

merakı sayesinde sarayda bir hayli müzisyen yetişmiş ve himaye edilmiştir. Kanunî 

döneminde saray sazende heyetinde ud, kemençe, çeng, ney, kopuz, kanun çalan 

müzisyenler vardı. Çeng, hem sarayda hem şehirde yaygın olarak kullanılan bir 

enstrümandı, ancak 18. yüzyılda terk edildi.12 Leyla Hanım’ın aktardığına göre, Çırağan ve 

Dolmabahçe Saraylarında erkek hocalardan, dansçı kızlar ders alırlar ve başları örtüsüz 

olurdu.13 Ayrıca Esma Sultan’ın sarayında cariyelere çalgı ve oyun öğreten “Civan” isminde 

bir çengi de bulunuyordu.14 

Padişahlar, Haremlerindeki cariyelere musiki dersleri aldırtmış, bir enstrüman çalma 

konusunda onları teşvik etmişlerdir. Saray kadınlarının müzik uğraşı genellikle kadın 

meclislerinde çalıp söylemek ya da padişahı eğlendirmekten ibaretti.15 Bu anlamda, 

Batılılaşma yanlısı olup tebaasını bizzat Batılılaşmaya teşvik eden Abdülmecid’in sarayında 

kadınlardan kurulu musiki heyetlerinin bulunması ilgi çekicidir. Batılılaşma döneminde 

Osmanlı kadınlarının müzik sanatındaki etkinliği devam etmiştir. Varlıklı aileler de kızlarına 

müzik dersleri aldırmıştır. Evlilik çağına gelen genç kızların bir müzik aleti çalması, şarkı 

söylemesi de tıpkı dikiş-nakış bilmesi, el işlerinde maharetli olması gibi birer meziyet 
                                                
10 Ruhi Ayangil, “XVII. Yüzyılda Türk Musikisi”, Türkler Ansiklopedisi, C. 12, Yeni Türkiye yayınları, 
Ankara 2002, s. 433-442. 
11 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlılar Zamanında Saraylarda Musiki Hayatı”, Belleten, Türk Tarih Kurumu, 
C. 41, S. 161, Ankara 1977, s. 87. 
12 Bülent Aksoy, “Orta Doğu Klasik Musikisinin Bir Merkezi: İstanbul”, Osmanlılar Ansiklopedisi, C. 10, Yeni 
Türkiye yayınları, Ankara 1999, s. 805. 
13 Şefika Şehvar Beşiroğlu, “Osmanlı’da Raks: Köçekler, Çengiler”, Folklor Edebiyat “Halk Oyunları” Özel 
Sayısı, Sayı: 45, İstanbul 2006, s. 111-128. 
14 Uzunçarşılı, agm., s. 110.  
15 Aksoy, agm., s. 809. 
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sayılırdı. Tanzimat Fermanı’nın ilânına kadarki Osmanlı yönetiminin genel yaklaşımını, 

kanun koymasını, yürütmesini ve yargı sistemini göz önünde bulundurarak, Osmanlı 

tebaasını oluşturan kadınlardan müzikle uğraşanların da, “Müslim” ve “gayrimüslim” 

kimliklerini hatırlamakta fayda var. Müslüman genç kızların musiki uğraşları eşlerini 

eğlendirmek maksadını geçmez ya da en fazla kadın meclislerinde çalıp söylerlerdi. Bunda 

İslâm dininin yaptırımlarının etkisini aramak gerekir. Müslüman kadınlardan profesyonel 

anlamda müzikle uğraşanların sayısı azdır ve müzik yoluyla para kazanan kadınlar 

(besteciler, dansçılar, çengiler) genellikle gayrimüslimler arasından, özellikle de Rumlar, 

Ermeni, Yahudi ve Çingenelerden çıkardı.16 Buna karşılık, sarayda 18. yüzyılda Dilhayat 

Hanım, 19. yüzyılda Leyla Hanım, Fatma Sultan gibi kadın besteciler yetişmiştir.17  

Osmanlıların çalgılı, danslı eğlenceleri, yabancı seyyahların, devlet ve ticaret 

adamlarının her zaman ilgisini çekmiş, bu konuklar yazılarında eğlencelerden 

bahsetmişlerdir. Mesela, sonradan “Ali Ufkî” ismini alan Albert Bobowski, 1670’te 

Enderun’da izlediği bir eğlenceyi şu şekilde aktarmaktadır: “Oda (meşkhane) müzisyenleri 

de o zaman huzurda çalarlar. Bazen de padişah kadınlarını çağırtır. O zaman müzisyenlerin 

başlarına bir örtü örtülür ve baş eğik çalıp söylemek zorunda bırakılırlar.”18 16. yüzyılda 

Fransız elçi yardımcısı olarak Osmanlı topraklarına gelen Guillaume Postel ise “Republique 

des Turcs” adlı eserinde İstanbul’da seyrettiği bir çengi takımından bahsetmektedir: “Çeng, 

tatlı sesi dolayısıyla pek yaygın olan harptir… Çeng, çingene denilen kızlarca, gündelik 

ücret karşılığı çalınır… Kızlardan biri çeng çalarken, diğeri yalnız bir yüzüne deri gerilmiş 

olan ve kenarında pirinç ziller bulunan küçük bir def çalar. İki üç kız, kelimelerle 

anlatılamayacak güzellikte kıvrak hünerlerini gösterir, bu arada hepsi çeng eşliğinde şarkı 

söyler… Arkadaşı iki bacağı arasında dik tuttuğu çengi çalarken, bir yandan da dizlerini 

yere vurarak ve benzer hareketlerle ritim tutar.”19 

Çeng, harp gibi dik tutularak çalınan, şekil bakımından bu enstrümana yakın olan ve 

Osmanlı döneminde de kullanılan bir müzik âletidir. Çeng, kanuna benzeyen, sapı eğri otuz 

üç telli bir sazdır. İlk örneklerine Sümerlerde rastlanmış, sonradan geliştirilmiştir. 

Enstrüman, Sümercede “zagsal” şeklinde anılırken, kelime Farsçaya “çeng” şeklinde 

                                                
16 Osmanlı dönemi dansçılarından çengiler, köçekler gibi profesyonel olanlarından bahsederken, yalnızca 
bulunduğu evin ahalisi için dans eden köleleri, cariyeleri de unutmamak gerek. (Jane C. Sugarman, “Solo 
Dance in The Ottoman Period”, Music and Gender- Perspectives from The Mediterranean, Editör: Tullia 
Magrini, The University of Chicago Press, Chicago 2003, s. 92.) 
17 Aksoy, agm., s. 809. 
18 Bülent Aksoy, “Osmanlı Musiki Geleneğinde Kadın”, Osmanlılar Ansiklopedisi, C. 10, Yeni Türkiye 
yayınları, Ankara 1999, s. 790. 
19 agm., s. 789. 
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geçmiştir.20 “Çengi” kelimesi ise, “çeng” sözcüğüne Arapça nispet “i”si eklenerek 

oluşturulmuştur.21 Bu durumda “çengi” kelimesinin, başlangıçta “çeng” enstrümanını çalan 

kişiler için kullanılıp sonradan bu müzik aleti eşliğinde raks eden dansçılar için de 

kullanılarak bir anlam genişlemesine uğradığı söylenebilir. Çeng, “çanak, boyun, perde, 

deste ve kiriş” adı verilen aksamdan oluşur.22 18. yüzyılda çeng önemini kaybetmiş, Batı 

müziğinin etkisinin kuvvetle hissedildiği 19. yüzyılda ise ortadan kalkmıştır. Batılılaşma 

etkisiyle birçok alanda yeniliklerin yaşandığı, sosyal hayatta köklü değişiklikler olduğu gibi 

müzik zevki de değişmiştir.  

Gelibolulu Mustafa Âli, “Mevâidü’n-Nefâis fî Kavâidi’l-Mecâlis” adlı eserinde 16. 

yüzyılda kullanılan enstrümanları tanımlamış, bunları kadın ve erkek sazları diye ikiye 

ayırmış, çengi de kadın sazları sınıfına sokmuştur. Çengin güzel sesli olduğunu söylemiş; bu 

enstrümanı aşka düşmüş, kapalı-iffetli kadınların dostu diye tanımlamıştır.23 Enstrümanın 

hafif, yumuşak ezgisinden ve kadın eline daha çok yakışmasından dolayı bu yakıştırmanın 

yapıldığı söylenebilir. Buna karşılık, Osmanlı döneminde çenk çalan meşhur erkeklerin 

varlığı da bilinmektedir. Sultan Ahmed maiyetindeki saz heyetinde bulunan Çengî Behram, 

IV. Murad devri müzisyenlerinden Mevlevî Yusuf Dede bunlardandır.  

Osmanlı döneminde toplu eğlencelerde köçekler, tavşanlar, çengiler sıkça rağbet 

görürdü. Bunlardan köçek ve tavşan, kadın kıyafetleriyle raks eden, çoğunluğu Rum ya da 

Çingene gençlerinden çıkan profesyonel dansçılardı. Bunlar, hokkabazlar, cambazlar vs. ile 

birlikte “kol” adı verilen oyuncu-dansçı takımlarının içinde bulunur ve kimi zaman gezici 

olurlardı. İstanbul’da kurdukları çadırlarda, açık hava eğlencelerinde boy gösterirlerdi. Kimi 

zaman meyhanelerde, kimi zaman eğlence meraklısı, varlıklı kişilerin konaklarında 

sanatlarını icra ederlerdi. Köçekler kıvrak, fiziği düzgün genç erkekler arasından seçilir, 

erkeklik alâmetleri göstermeye başladıkları 12-13 yaşlarında -sakallarının çıkarak kadınsı 

görünümlerinden uzaklaşmaya başladıklarından itibaren- “tavşan” adını alırlardı. Kıyafetleri 

ve dans figürleri buna göre değişirdi, daha yaşlandıklarında ise köçek grubunda sadece 

enstrüman çalan bir grup üyesi konumuna geçerlerdi. Köçeklik, Sultan Abdülmecid 

tarafından 1856 yılında yasaklanıncaya kadar devam etmiştir. Çalışmanın asıl konusu olan 

çengiler ise, köçekler gibi “kol”ların birer ferdiydiler. Bir çengi kolu, bir kolbaşı, iki 

yardımcısı ve on iki çengiden müteşekkildi. Çengilik müessesesinde “çekirdekten yetişme” 

                                                
20 Ayhan Güldaş, “Çeng”, İslâm Ansiklopedisi, C. 8, Diyanet Vakfı yayınları, İstanbul 1993, s. 268 
21 İlhan Ayverdi, “Çengi”, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C. 1, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2005, s. 556 
22 Güldaş, agm., s. 268. 
23 Aksoy, agm., s. 790. 
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ilkesi benimsenmişti. Çengiler, yüzü ve fiziği hoş, müziğe ve raksa kabiliyeti olan genç 

yaştaki kızlar arasından seçilir, bunların eğitimi üzerinde uzun müddet mesai harcanırdı. 

Hatta çoğu zaman kolbaşı bizzat kendi evinde bu işi yapardı. Çengiler yaşlanıp dans 

performanslarından düştüklerinde sahneden çekilir, kolun müzik yapan fertleri arasına 

karışırlardı. Daha da yaşlandıklarında ise kendi kollarını oluştururlardı. Çengilerin davet 

aldıkları yerler arasında kına geceleri, evlilik ve sünnet düğünleri, paşa konakları, kadın ve 

erkek eğlence meclisleri vardı. Hatta Sultan İbrahim döneminde sarayda dahi Harem’deki 

cariyeler arasından çengi olarak yetiştirilenleri bulunurdu. İç oğlanlarından kurulu köçek 

takımıyla birlikte çengilerin görevi, padişahın ve hareminin keyfine keyif katmak olmuştur. 

Bir çengi kolunda çeng, lavta, sinekeman, nakkare, kemençe, def gibi enstrümanlar çalınırdı. 

Dış görünümlerine ve kıyafetlerine gelince çengiler, üstlerine tül gömlek, pullu 

kadifeden camadanlı yelek, yumuşak oyun terliği giyerlerdi. Bellerine taktıkları sırma 

kemer, çengilerin aksesuarlarındandı. Çengiler, uzun saçlarını arkalarına salarlardı. 

Kıyafetleri genellikle dekolte olurdu.24 Bu dansçıların giyimlerini Ş. Şehvar Beşiroğlu şu 

şekilde anlatmaktadır: “Çepeçevre altınlarla süslü bir ‘tepelik’ ve tam alnın ortasında 

yuvarlak ‘kaşbastı’ denilen bir altın. Altın sırmayla işlenmiş kadifeden, ‘camadan’ denilen, 

çapraz giyilen iki sıra düğmeli, kısa, kolsuz bir üstlük… Bunun altında ‘üçetek’ denilen ve 

yenleri neredeyse dizden aşağı sarkmış ipekli sırmayla süslü bir entari, göğüslerini yarı açık 

gösteren ipekli, hilâlî gömlek… Belde üzerine altın ve gümüş bağlanan lahuri şal veya sırma 

bir kemer, üçeteğin altında topuzların az yukarısından büzülerek bağlanmış ve torbalanmış, 

dökülmüş işlemeli ipek şalvar… Ayaklarda alçak ökçeli işlemeli pabuç ve gösterinin bir 

parçası olan, dans ederken ellerine taktıkları zil veya çaldıkları çarpare.” Çengilerin kimi 

zaman erkek gibi giyindiği de kaynaklarda geçmektedir.25 

Saray çengileri libade (kısa elbise), geniş etek ve çeşitli renklerde ayakkabılar 

giymekte, bellerine kemer ya da kuşak bağlamaktaydılar. Başlarını örterek raks eden saray 

çengileri aşırılığa kaçmadan padişah huzurunda hünerlerini göstermekteydiler.26 

Kadın müzisyenlerin yer aldığı, tespit edilen en eski minyatür, 1341’de Şiraz’da 

yazılmış bir Şehname’de bulunan, sultanın huzurundaki bir eğlenceyi anlatan tasvirdir.  

                                                
24 Kadınların sokak giyimlerinin tasvir edildiği 18. yüzyıl Türk çarşı ressamlarının çizimlerinde de yuvarlak, U 
ve V yakalar şeklinde dekoltelere rastlanır. (Gürtuna, agm., s. 190-194.)  
25 Sugarman, agm., s. 92-96. 
26 Melek Apak Sevüktekin, Filiz Onat Gündüz, Fatma Öztürk Eray, Osmanlı Dönemi Kadın Giyimi, Türkiye İş 
Bankası Kültür yayınları, Ankara 1997, s. 76. 
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Resim-2’de görülen tasvir, 14. yüzyıl öncesine ait olup bakır bir kap üzerine 

işlenmiştir, çeng ve def çalan iki kadın müzisyen bulunmaktadır. Her iki müzisyenin başının 

kapalı, yenlerinin oldukça bol olması dikkati çeker. 

Timur’un huzurunda düzenlenen bir eğlenceyi anlatan Resim-3 ile gösterilen 

minyatürde kadın müzisyenler, erkek meslektaşlarıyla birlikte boy gösterir. Çeng ve def 

çalan kadınların yanı sıra ortada bir rakkase görünmektedir. Dansçının, yenleri dirseklerine 

kadar olan kırmızı kaftanının altından mavi iç kıyafeti görülmektedir. Başına bir örtü örtmüş 

ve siyah ayakkabılar giymiştir. 

Resim-4 ile belirtilen minyatürde muhtemelen bir hanım eğlencesi tasvir 

edilmektedir. Def çalan bir kadınla birlikte bir rakkase görülür. Dansçının giydiği mor 

kaftanın yenleri dirseklerine kadardır. Beline bağladığı kuşak, kaftanının iki kanadını diz 

kapağı hizasına kadar kapatmakta, etek kısmı kıvrılarak gitmektedir. Saçlarını arkadan 

kapatan örtü beyaz renktedir. 

Resim-5 (Sultanın Meclisinde Müzisyen Kızlar), Fatih dönemine ait bir minyatürdür. 

Padişahtan başka, ona hizmet eden cariyeler ve meclise katılan devlet görevlileri tasvir 

edilmiştir. Kadın ve erkek müzisyenlerin birlikte bulunması dikkati çeker. Sol tarafta çeng 

ve def çalan iki kadın bulunmaktadır. Çeng çalan kadının giydiği kırmızı entari ile def 

çalanın giydiği koyu renkli entarinin her ikisi de desenli, yenleri uzundur. Def çalan kadın, 

beline bir kuşak, başındaki örtünün üzerine ise renkli bir kaşbastı bağlamıştır. Çeng çalan 

kadının bağladığı beyaz başörtüsü ve renkli bir kaşbastının üzerine taktığı külah şeklindeki 

başlık ilgi çekicidir. 

Resim-6 ile gösterilen minyatürde bir kadın müzisyen grubu tasvir edilmiştir. 

Müzisyen grubu, çeng, def, kanun ve rebab enstrümanlarını çalarken bir kadın da raks 

etmektedir. Rakkasın giydiği desenli, kırmızı kaftanın yenleri uzundur. Diz kapağının biraz 

üstünden başlayan yırtmacının altından görünen şalvarı ayaklarına kadar inmez. Beline 

bağladığı beyaz kuşak-tan aşağı doğru koyu renkli bir bez parçası sarkıtmıştır. Başını 

örttüğü beyaz örtüden kuşağına kadar beyaz bir kemer iner, ayakları çıplaktır. 

Resim-7 (Bir Kadın Toplantısında Çengiler, Kadın Çalgıcılar), 17. yüzyılda çarşı 

ressamlarınca yapılan bir minyatürü işaret eder. Tasvirin sağ üst köşesinde kırmızı duvaklı 

bir gelin göze çarpar. Çeng, def ve rebap çalan kadınlardan başka ortada raks eden iki çengi 

görülür. Kadınların çoğunun başlarında taşıdıkları daire biçimindeki hotoz dikkat çeker. 

Çengilerin saçları toplu bir şekilde durur ve onlar da bu başlığı taşırlar. Soldaki çenginin 

açık mavi ve desenli üst giyiminin yenleri uzundur. Hemen altında kırmızı bir etekçe, onun 
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da altında pembe renkli ve şeritli bir etek görülür. Diğer çenginin giyimi de onunla aynı 

tarzda olup koyu renkli üst giyimi “V” yakalıdır ve derin bir göğüs dekoltesi bulunmaktadır. 

Onun altına kırmızı renkli bir etekçe ve mavi renkli, bol bir etek giymiştir.  

Resim-8’de görülen çenginin üst giyiminin yenleri oldukça boldur ve dirseklerine 

kadar uzanır. Çengi, derin bir göğüs dekoltesi bırakmıştır. Başına fiyonk biçiminde 

bağladığı sarı renkli bir kurdele takmış, aşağı doğru uzanan saçlarını sağ omzuna salmıştır. 

Ellerinde zilleriyle poz verir şekilde tasvir edilen dansçının her iki bilekliğindeki bileklikler 

ile boynundaki kolye dikkati çeker. Çengi, oldukça bol, beyaz üstüne mavi desenli bir şalvar 

giymiş, beline kırmızı renkli bir kuşak bağlamıştır. Şalvarın bel kısmında, tam göbek 

hizasında fiyonk yapılarak bağlanan ve aşağı doğru bırakılan kumaş şeridi beyaz renklidir. 

 

Sûrname-i Vehbi’de yer alan, Levnî’ye ait minyatürlerden biri olan “Acem Çengi” 

tasviri son derece süslüdür. (Resim-9) Etek uçlarını eliyle tuttuğu, çiçek desenli yeşil 

kaftanının yenleri dirseklerine kadardır. Geniş yakalı kaftan, derin bir göğüs dekoltesi 

yaratmaktadır. Kaftanının altından görünen turuncu hırkasının uzun kolları yırtmaçlıdır. Her 

iki kolunda bileklikler görülür, sağ eliyle uzun zincirli bir kolye tutar. İnce ince ördüğü uzun 

saçlarının üstünü pembe bir örtüyle örtmüş, alt kısmını serbest bırakmıştır. Renkli çizgili 

şalvarının üstüne düşen tülün bir yanı paçalarına kadar inmiştir. Sarı renkli işlemeli 

kemerinden başka, belinden aşağı doğru inen beyaz üstüne renkli işlemeli kuşağı dikkat 

çeker. 

Resim-10’da Levnî’ye ait bir başka minyatür (Genç Rakkase) görülmektedir. 

Kıyafeti yukarıda gösterilen çengininki ile oldukça benzerdir. Bu minyatürdeki genç kadın 

da çiçek motifli bir kaftan giymiştir. Yakası U şeklinde olan geniş entarisinin düğmeleri, 

göğüslerini açıkta bırakacak şekilde alttan başlamaktadır. Dirseklerine kadar olan yenlerinin 

altından sarı renkli hırkası ile tülü görülür. Kırmızı şalvarının paçaları topuklarına kadar 

iner. Pembe başörtüsünün üstüne taktığı dört çift sorguç dikkati çeker. İnce ince ördüğü 

saçları kalçalarına kadar salınıp gider. Sarı işlemeli kemerden başka, belinden şalvarına 

doğru uzanan beyaz kuşağı görülür. Her iki koluna da taktığı üçer adet sarı bilekliği, hırkası 

ile uyum arz eder. 

Bir çengi gösterisinde önce çalgıcılar müziklerini icra etmeye başlar, sonra önde 

kolbaşı, arkada yardımcısı ve onun arkasında on iki çengi ağır ağır sahneye çıkar, dört kere 

devir yaparlardı. Gösterinin asıl kısmı olan raksa geçildiğinde kolbaşı ve yardımcısı oturup 

talebelerini izler, onları yönlendirirdi. Çengi eğlencelerinin son bölümünde de genelde dans 
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olmaz, sadece şarkı, türkü ve gazel söylenirdi.27 Çengilerin dans figürleri arasında göbek 

atma, topuk çarpma, ayak parmaklarının ucunda koşar gibi yürüme, omuz titretme, 

bedenlerini hoplatma, kendilerini geriye doğru bırakarak saçlarını salıverip doğrulma 

hareketi vs. bulunmaktaydı.28 

Osmanlı döneminin bir diğer seyirlik sanatı olan ve Ramazan aylarında halkın 

beğenisine sunulan gölge oyunu (Karagöz), halk arasında çok rağbet görüp seyredildiği gibi, 

padişahlar da bu sanata ilgi göstermişlerdir. Şehzadelerin sünnetlerinde, düğünlerinde, 

şenliklerde, çeşitli eğlencelerde temsil edilmiştir. Kanunî’nin şehzadeleri ile (1539), Üçüncü 

Murad’ın oğlu Mehmed’in sünnet düğününde (1582) hayal oynatıldığına dair kayıtlar vardır. 

Evliya Çelebi’den alınan bilgilere göre, “Mehmet Çelebi” isminde bir Karagözcü haftada iki 

gece IV. Murad’ın huzurunda sanatını icra etmiştir. IV. Mehmed, Sultan İbrahim, 

Abdülaziz, Abdülhamit gibi padişahlar döneminde de sarayda Karagöz oyunu bir hayli 

rağbet görüyordu.29 Evliya Çelebi, 17. yüzyıldaki Karagözcülerden bahsederken onları 

Ramazan gecelerinde, “orta hâlli İstanbulluların çeşitli eğlencelerinde Karagöz oynatanlar” 

ve “padişah sarayında, vezir konaklarında, hatırı sayılır meclislerde sanatını icra edenler” 

olarak ikiye ayırmıştır.30 1908 Devrimi’nden sonra Karagözcülerin oyunda yaptıkları 

yenilikler ile birlikte halkın daha da ilgisini çekmiştir. Ancak hayal oyununun saltanatı, 

siyasî olarak savaşlar vs. nedeniyle, sanatsal olarak ise tiyatro ve sinemanın yükselişi 

karşısında geri planda kalması nedeniyle sonradan terk edilen bir seyirlik sanat olmuştur.31  

Bilindiği gibi oyun, aslî tipler olan Karagöz ve Hacivat’ın söyleşileri, karşılıklı 

konuşmaları, atışmaları üzerine kuruludur. Bu iki aslî tipten başka sıkça perdeye çıkan 

karakterlerle (Çelebi, Tiryaki, Beberuhi, Tuzsuz vs.), daha nadiren perdede görülen 

karakterler (Kekeme, Kambur, Kayserili, Frenk vs.) mevcuttur. Karagöz oyununda yer alan 

kişiler, çeşitli araştırmacılarca çeşitli şekillerde tasniflere tabi tutulmuştur. Daha ayrıntılı 

olan Metin And ve Cevdet Kudret’in tasniflerine göre, oyunda yer alan Hacivat’ın kızı, 

karısı, Zenci Kadın, Arap Dadı ve halk hikâyelerinin uyarlamaları olan temsillerde perdeye 

inen Nigâr, Şirin gibi yalnız isimlerini verdikleri oyunlarda görülen kadınların tamamı 

“Zenne/Kadın” başlığı altında incelenmiştir. “Çengi” ise bu başlığın dışında tutulmuş ve 

                                                
27 Şefika Şehvar Beşiroğlu, “İstanbul’un Kadınları ve Müzikal Kimlikleri”, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, C. 3, S. 2, İstanbul 2006, s. 3-19. 
28 Beşiroğlu, “Osmanlı’da Raks: Köçekler, Çengiler”. 
29 Sabri Esat Siyavuşgil, “İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul”, Karagöz Kitabı, Editör: Sevengül 
Sönmez, Kitabevi, İstanbul 2005, s. 104-118. 
30 Dürrüşehvar Duyuran, Topkapı Sarayı’ndaki Tasvirleriyle Karagöz, Arkeoloji ve Sanat yayınları, İstanbul 
2000, s. 17 
31 Duyuran, age., s. 19-21. 
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Köçek, Hayalci, Cambaz vs. ile birlikte “Eğlendirici Tipler” başlığı altında incelenmiştir. 

Karakterleri teknik özelliklerine göre ayıran bir tasnife göre ise tasvirler, baştan oynayanlar, 

kolu oynayanlar, belden oynayanlar ve sabit tasvirler olarak dörde ayrılır.32 Buna göre çengi, 

“kolu oynayan tasvirler” arasına girer. Çengi tasvirleri dört parçadan ibarettir. Bir parça 

bedenin üst kısmını, biri alt kısmını, diğer iki parça da oynayan kol kısımlarını oluşturur. 

Çengi tasvirleri iki sopa ile oynatılır ve sopalar kol kısımlarına takılır. Çengi, oyunda geçen 

kötü hadiselerin iyi bir sonuca bağlanması üzerine veya düğün vb. eğlencelerde ortaya çıkar. 

Çengiler, klasik oyun havaları veya çiftetelli eşliğinde oynarlar. Ağalar, Bahçe, Sünnet ve 

Ters Evlenme oyunlarında görülürler.33 Karagözcülerin, seyreden kalabalığın durumuna 

göre zaman zaman oyunu uzatmak isteyip köçekleri ve çengileri raks ettirdiği de olur.  

Karagöz oyunu giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden ibarettir. Bunlardan giriş 

ve muhavere bölümleri, yalnızca Hacivat ve Karagöz arasında geçer. Asıl oyunun anlatıldığı 

fasıl bölümünde ise Karagöz Oyununda yer alan diğer tipler de sergilenir. Çengi bu bölümde 

hiç görülmez, Çengi’nin bir Karagöz temsili boyunca görüldüğü tek kısım oyun sonudur. 

Bazı oyunların sonunda köçeklerle birlikte çengiler de dans ettirilir. Bu açıdan çengilerin 

oyunun gidişatına herhangi bir katkıları olmaz, bu tipler yalnızca seyredenlere biraz neşe 

katıp onları eğlendirme amacına hizmet ederler.  

Osmanlı şehir kültürünü yansıtan Karagöz oyununda aslî müziğin ve eğlence tarzının 

bir bölümünü çengi ve köçek havaları oluşturur. Karagöz oyunlarının müzik repertuarında 

çengi ve köçek havaları mevcuttur. Halk kültürüne dayalı Karagöz oyunlarının müzikleri de 

halkın içinden, sokaklardan alınmıştır. Karagöz oyunu çeşitli etnik gruplardan insanları bir 

araya getirerek kozmopolit bir görüntü arz eden imparatorluk dönemi İstanbul’unun farklı 

sosyal tabakalardan halkını anlatmıştır. Bu açıdan Karagöz’e yapılacak bir tür “imparatorluk 

oyunu” yakıştırması yanlış olmayacaktır. Bu imparatorluk oyununda dönemin eğlence 

tarzlarından olan çengi oyunları da işlenmiştir.  

Çengilerin toplum içindeki yerlerinden ya da toplumun onlara ne şekilde baktığından 

bahsedilecek olursa, tıpkı köçekler için olduğu gibi, çengiler için yapılan yorumların hiç de 

iyi olmadığı söylenebilir. Köçekler kaynaklarda eş cinsel olarak anıldıkları gibi, çengiler de 

lezbiyen olarak bilinmişlerdir. Osmanlı döneminde, çengi oynatmayı aşıp çengi güzellerinin 

müptelası olan, onları elde etmeye çalışan hâli vakti yerinde, saygın kadınlar olmuştur. 

Ayrıca Osmanlı toplumu içinde marjinal duran bir sosyal grubun mensupları olan çengiler, 
                                                
32 Uğur Göktaş, “Türk Gölge Oyunu Tasvirleri, Kişileri: Asıl Kişiler ve Kadınlar”, Karagöz Kitabı, Editör: 
Sevengül Sönmez, Kitabevi, İstanbul 2005, s. 67. 
33 Göktaş, agm., s. 84.  
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hafifmeşrep, hatta fahişe olarak tanınmışlar, “çengi” sözü fahişeliği akla getirir olmuştur. Bu 

şekilde anılmıyorlarsa bile “erkekler için vücudunu satan kadınlar” diye 

değerlendirilmişlerdir.34 Karagöz’ün şahıs kadrosunda yer alan kadınlar da genellikle 

düşkün tiplerdir. Bu yorumdan hareketle, her ne kadar oyunun gidişatı boyunca ortaya 

çıkmasa, karakteri ile oyuna katkıda bulunmasa da, çengi tipi de bu genellemeye dâhil 

edilebilir.  

Karagöz oyununda yer alan çengilere ait bazı tasvirler aşağıda verilmiştir. 

Resim-11’de görülen çengi tasviri, Hayali Küçük Ali’ye aittir. Desenli yeleği ve 

şalvarı bütünlük arz eden çenginin iç gömleğinin yakası kapalıdır. Yeleğinin iki kanadı 

işlemeli olup, taktığı kemerin üstüne fiyonk şeklinde bağladığı bir kuşak sarkıtmış olmalıdır. 

Bol kesim şalvarının altına kırmızı topuklu ayakkabılar giymiştir. Sağ omzundan aşağı 

doğru sarkıttığı uzun siyah saçlarını kapatan herhangi bir örtünün olmaması dikkati çeker. 

Saçlarının arasına, kulak hizasına taktığı tokadan başka çok özel bir aksesuarı yoktur. 

Resim-12’de görülen ve modern Karagözcülerimizden Emin Şenyer tarafından 

yapılan çengi tasviri, bir öncekiyle benzerlik arz eder. Giydiği, siyah üstüne çiçek desenli 

yelek, kısa yenli ve degaje yakalıdır. Sarı renkli bir iç gömleği giydiği görülür. Aynı şekilde 

siyah üstüne çiçek desenli şalvarının altına koyu renkli topuklu ayakkabılar giymiştir. Beline 

sarı renkli bir kemer takmış, belinden şalvarına doğru kısa bir kuşak sarkıtmıştır. Uzun siyah 

saçları, beline kadar gelirken, saçlarının sadece üst kısmına taktığı, püsküllü, kırmızı başlık 

dikkati çeker. 

Bir diğer tasvirde (Resim-13) görülen çenginin giydiği iç gömlek uzun ve bol yenli, 

degaje yakalıdır. Kırmızı, bol şalvarının altına topuklu ayakkabılar giymiş, beline bağladığı 

kuşağı aşağı doğru sarkıtmıştır. Başına ise sarı bir kaşbastı bağlamıştır. 

Topkapı Sarayı’nda bulunan ve Resim-14’te işaret edilen tasvir, kıyafeti ve 

görünümüyle, diğerlerinden oldukça farklıdır. Bir Arap çengisini andırmakla birlikte giydiği 

elbisenin eteği çok kısadır. Üst kıyafetinin yakası göğüslerini açıkta bırakacak şekilde derin 

dekoltelidir. Kıyafet yalnızca omuz hizasına kadar gelip kolları açıkta bırakmaktadır. 

Ellerinde muhtemelen eldiven bulunmaktadır ve sağ eline bağladığı mendil ya da bez 

parçası, çenginin aksesuarlarındandır. Uzun siyah saçlarını dağınık bırakmış, saçlarının 

arasına uzun, püsküllü bir örgü takmıştır. Boynuna bir kolye, beline kemer ya da kuşak 

takmıştır ve takunya giydiği görülmektedir. Tasvir bir hamam çengisine ait olabilir. Osmanlı 

döneminde, düğün öncesi hamam geleneğinde çengi oynatma âdeti de bulunuyordu. 
                                                
34 Sugarman, agm., s. 101. 
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Resim-15’te gösterilen iki çengi figürü, birbirine benzer kıyafetler taşımaktadır. 

Soldaki çengi, siyah kaftanının altına bir şalvar giymiştir. Her iki kadının üst kıyafetinin 

yakası, göğüslerini açıkta bırakacak şekilde açıktır. Etekleri uzun ve kabarıktır. Soldakinde 

alın hizasında, diğerinde ise başlığının arka tarafında birer sorguç bulunur. 

Ele alınan Karagöz oyunu çengi tasvirlerinin genel itibariyle, minyatürlerdeki 

betimlemelere benzerliği dikkat çeker. Minyatür tasvirlerinde yer alan çengilerden Resim-3, 

4, 6, 9 ve 10’da gösterilenler ile hayal oyunu tasvirlerinden olan Resim-15’teki çengilerin 

şalvar ve kaftan giydikleri görülür. Sadece şalvar giyen Karagöz tasvirleri ise Resim 11, 12 

ve 13’te gösterilenlerdir. Bunlardan 11 ve 12 no’lu resimlerde yer alan çengilere kaftan 

yerine yelek giydirildiği görülür. Kemer ve kuşak, hem minyatürlerde hem hayalî 

tasvirlerinde tercih edilen aksesuarlardır. Başörtüsü ya da başlık da her iki görsel türünün 

çoğu örneğinde geçer, ancak bunların çeşitli tasvirlerde farklılık arz ettiği görülür. Karagöz 

tasvirlerinde ayakkabılar genellikle topuklu iken, minyatürlerde görülenler düz pabuçlardır. 

11, 12 ve 13 numaralı resimlerde görülen bol şalvarların bir benzeri, Resim 8’de de görülür. 

Bir başka husus, minyatürlerdeki tasvirlerde genellikle yer verilen göğüs dekoltesinin, 

Resim 14 ve 15 ile işaret edilen gölge oyunu betimlemelerinde de bulunmasıdır. Karagöz 

oyununda kullanılan çengi tasvirlerinin minyatürlerde anlatılan çengilerle olan benzerliği ne 

derece gerçekçi olduklarının göstergesidir.  
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