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Sunuş

Tebessümden Kahkahaya, Lâtifeden İroniye
İnsan güler de ağlar da. Gülen de insandır, ağlayan da! Bunlar varlığımızın 
farklı tezahürleri. Neden ağlarız? Bunun cevabını vermek daha kolay gibi 
görünüyor. Peki neden güleriz? 

Uyumsuzluk, mantıksızlık, dalgınlık, beceriksizlik, hantallık, zıtlık, 
aykırılık, mübalağa, umulanla gerçekleşen arasındaki fark…Gülen bu hataları 
yapmayacağını düşünür.

Tebessümden kahkahaya doğru geniş bir yelpaze. Hüznümüzü dışa vurma 
konusunda daha tabiiyiz. Gülme hususunda aynı şeyi söyleyebilir miyiz? 

İnsanı ağlatmak için yapılanlar vardır şüphesiz, fakat güldürmek için 
yapılanlar bu çerçevede çok yetersiz kalır. Gülmenin zorluğundan mı 
kaynaklanır bu?

Üzerek, ağlatarak insanı etkilemek kadar gülümseterek, güldürerek tesir 
etmek de edebiyatın, sanatın alanına girer. Gülme, güldürme hafifsenmiştir, 
ama çok zengin bir mizah edebiyatı vardır. 

Olayların gülünç taraflarını ortaya koymayı esas alan sanat türüdür mizah. 
Arapça bu kelimeye gülenek, gülmece gibi karşılıklar bulmuşuz. Batı dillerinde 
“humor” mizahı en fazla karşılayan kelime.  Nedense humoru “ince mizah” 
olarak görmek istemişiz.

Gülmek düşündürmez mi? 

Bazen mizah ciddiyetten daha tesirli bir anlatım tarzı olur. Ciddiyetin 
tehlikeli olduğu zamanlarda mizaha temayül artar. Doğruları gülümseterek, 
güldürerek ifade etmek, bazen gerekli olabilir. 

Aslında bizde güldürmek veya eğlendirmek kastıyla söylenen söz veya 
yapılan davranış ekseriya “şaka” kelimesiyle karşılanır. Şaka, ciddinin zıt 
anlamlısıdır. Bazı etimologlar bunun Arapça “şakka”dan geldiğini kaydediyor. 
Şakka “meşakkat”le aynı kökten, meşakkatli, eziyetli, zahmetli demek. Bu 
durumda kelimenin nasıl mizah anlamı kazandığını anlamak zor. “Şak” 
kelimesiyle bir bağlantı kurulabilir. Gülerken çıkan sesler “şakrak” olarak 
nitelenir. Şak sesi çıkarmak veya şak diye yarılmak daha “şaka”yı anlatır gibi. 
Şak bütün dillerde bulunan ses taklidiyle yapılmış kelimelerden biri sanki. 

Gülmekten yarılmak söz konusuysa “şaka” kelimesi de yerine oturur!

Arapların şaka kelimesini bizim gibi kullanmadığı kesin. Bu yüzden şakayı 
kendimize mahsus ve mizahla eş değer bir kelime olarak görebiliriz. 



İşte şaka dediğimizde hatıra gelen kelimeler: Alay, cinas, eğlenme, eğlence, 
espri, fıkra, hezel, hezeliyat, ironi, ironik, ironili, istihza, latife, makara/
makaraya sarma, maskara, maskaralık, mizah, muziplik, nekre, nekregû, 
nükte, nüktedan, soytarı, soytarılık, şatıh, şathiye, şaklabanlık, takılma, 
taşlama… 

Mizah ironisiz olur mu? İroniyi eskiler (mesela Şemsedin Sami, Hasan 
Bedreddin) istihza olarak çevirmiş. İronik de istihzalı, müstehzi, istihzaamiz 
olarak karşılanıyor. İstihzanın Türkçesi “alay” olmalı. İroni yerine alay, ironik 
yerine rahatça alaycı veya alaylı diyebiliriz. 

TYB Akademi bu sayısıyla 8.yılını tamamlıyor. Başlangıçtan beri belirli 
konular etrafında yazılardan oluşan özel sayılar yayınladık. Bu sene ilk sayımızı 
merhum Orhan Okay hocamıza tahsis etmiştik. Bir önceki sayımız estetik 
konusuna ayrılmıştı. Mizah sayımızla 8.yılı tamamlıyoruz. Önümüzdeki 
sayılarımız yine konu ağırlıklı olmakla beraber farklı konulu yazılara da yer 
vereceğiz. 

8. Yılımızın üç sayısının editörlüğünü Dr. Maksut Yiğitbaş ve Mehmet 
Kurtoğlu üstlendi; emek mahsulü güzel sayılar ortaya koydular. Emekleri ve 
gayretleri var olsun. Kendilerine ve yayın yönetmenimiz Dr. Muhammed Enes 
Kala’ya teşekkür ediyoruz. 

Sekiz yılın tecrübesi ve birikimiyle yayınlanacak TYB Akademi’nin 9.yılı 
sayılarımızın daha verimli olmasını diliyorum. 

D. Mehmet Doğan
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“Fark Yaratma” Salgınının 
Taşıyıcısı Olarak Komedi

Ya Da Az Ağlamak Çok Gülmek
Comedy as The Infector of an Epidemic: “To Make a Difference” or To 

Cry  Less and To Laugh Much

Selçuk ERİNCİK*

          
 

Öz

Geçmişte insana esas amacını hatırlatma işlevi gördüğü ve katarsisi 
hedeflediği iddia olunan sanatın, özelde de komedinin kültür endüstrisi 
içerisindeki yeri dönüşmüştür. Komedi yeni durumda, fark yaratma 
adına kutsal addedilen değerlerin değersizleştirilmesine, sarsılmasına 
ve muhalif olmak adına yıkıcılığa hizmet etmektedir. Meselenin daha 
temeline inildiğinde, mevcut yapı içerisinde komedinin bir işlevinin de, 
evrensele, meta anlatılara karşı çıkan, anlamı paramparça eden anlayışı 
meşrulaştırmak, normalleştirmek olduğu; bununla birlikte kapitalizmin öne 
çıkarmaya çalıştığı değerleri ise beslediği ve bu yapıya hizmet ettiği dikkati 
çeker. Bu makalede tüm bu hususlar teorik olduğu gibi pratik açılardan da 
ele alınmakta, hususen komedinin kadın-erkek ilişkilerinin, mahremiyetin 
dönüşümündeki rolü de bu çerçevede izah edilmektedir. Böylelikle bu 
haliyle komedinin içinde bulunduğu yapıya muhalif olmak bir yana, alet 
olduğu, bu itibarla yabancılaşmada, nefsin mutlaklaşmasında ve kutsalın 
buharlaşmasında nasıl bir pay sahibi olduğu gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: komedi, akışkan toplum, kültür endüstrisi, fark 
yaratmak, doyumsuzluk, kutsal ve din dışı, sedd-i zerai. 

Abstract

It is claimed that in the past art, in particular the comedy functioned  as 
a reminder of the main purpose of human being and aimed at catharsis.  
However, its place has transformed in the culture industry. In the new  
situation comedy serves for the devaluation and shaking of the sacred  values 
for the sake of making a difference and for destruction in the  name of dissent. 

Geliş tarihi: 10.07.2018 / Kabul tarihi:  10.09.2018

*  Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi A.B.D.
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It draws attention when the issue is probed in great  depth that another 
function of comedy is legitimation and normalization  the understanding that 
is opposed to the universals, metanarratives and  overwhelms the meaning. 
Comedy, on the other hand, serves the values of  capitalism. In this article, 
all these matters are discussed in  practical terms as well as in theoretical. 
Particularly the role of  comedy in the transformation of the relation between 
man and women and  of privacy are also explained. In this way, it is attempted 
to show that  the comedy is not dissent to the structure, on the contrary it is 
an instrument to this structure. In this respect it is tried to show how  the 
comedy plays a role in alienation, in the absolutization of the nafs  and in the 
evaporation of the sacred.

Keywords: comedy, liquid society, culture industry, make a difference, 
dissatisfaction, sacred and profane, sadd al-dharā’i. 

Giriş

Bu makalede komedinin tarihsel serencamı, geçirdiği evreler, türleri 
ve bilhassa da kendine vehmettiği mübalağalı tanımlarından daha çok 
kültür endüstrisindeki konumu ve işlevi üzerinde duracağız. Bu meyanda 
yazımızda “komediyi etrafımızda olup biten her şeyle aramızda mesafe 
koyma biçimine bürünen entelektüel bir direniş olarak”1 ortaya koyan 
ve bunu semavi bir buyruk gibi kabul edip, hini hacette kullanmak üzere 
“komedi muhaliftir” dogmasını da beline kuşanarak her türlü yıkıcılığa 
meşruiyet devşiren tutumu da inceleyeceğiz. 

Zamanın en netameli olgusunun, teolojiye de sirayet etmesi hasebiyle, 
hakikat fikrinin savunulamaz bir metafizik tortu olarak yaftalanması 
olduğunu düşündüğümüzden, yazımızda komedi ve sanatın bu konuda 
durduğu yere de eğileceğiz.    

Katarsis ya da Fıçıdaki Tin  

Fani olan ve fani olduğunun bilincinde olan yegâne varlık olarak 
insanoğlunun bize göre bu dramı “işitmemek ve dolayısıyla hatırlamamak” 
için çıkardığı gürültüye bu günlerde komedi denilmektedir. Nitekim 
birbirini dışlayan iki gerçeklik arasındaki uzun karşılaşma şayet komedinin 
bütün imkânsızlığı ile sahnelediği2 bir şey ise, fani olana ebediyeti yanlış 
yerde aratan “sonsuzun fiziği” olma, metafiziğin değerini azaltarak aşkınlığı 

1 Alenka Zupancic, Komedi: Sonsuzun Fiziği, çev: Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstanbul, 2011, 
s. 11. Yazar, kitabına, Umberto Eco’nun Gülün Adı romanında ve aynı adlı bir filme de konu olan 
Aristoteles’in komediyi ve gülmeyi ele aldığı Poetika’nın ikinci kitabının kayıp olması ile felsefe ve 
komedi arasındaki ilişkinin mahiyetine değinerek başlamaktadır. 

2  Zupancic, s. 59.    
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içkinlikte sağlayan bir bengi dönüş yaratma iddiası, insanı ve onunla ilgili 
ne varsa maddi olanla sınırlandırmaktır. 

Zupancic komediye en yüksek değeri veren filozofun, onu “en yetkin 
tinsel sanat olarak” Sanat Biçimindeki Din başlığı altında ele almasına 
da işaret ederek Hegel olduğunu söyler.3 Elbette bizim için bu makalede 
mühim olan, hangi düşünürün komediye hangi payeyi verdiğinden, 
muallakta kalan spekülasyonlardan ziyade, yazarın kitabının başat 
gayesi olarak koyduğu “Tin’in, komedide iş başında olan uğrağı nedir?”4 
sorusunun cevabını (eğer felsefenin olumsal ve ironik olmayan bir cevabı 
varsa tabi) arama çabasında karşımıza çıkan ve bizim epeydir “Şeytan’ın 
Mutlak İblis aşamasına eriştiği safhası olduğunu düşündüğümüz Hansel 
Gratel Kapitalizmi” kavramsallaştırmamızla çakışan çetrefilli husustur. 
Biz ise Tinin değil İblis’in adımlarını, komediyi de ihata eden sanatın 
Mefistofeles’e ruhunu satmasından mütevellit bir zamanlar emrine amade 
olduğu semavi kutsalın yerine şimdilerde bayağı olanı kutsallaştırmasında 
aramaya odaklanıyoruz. 

Genel olarak insanlığın, özel olarak da medeniyet havzalarının, devletlerin, 
milletlerin, kavimlerin iç içe geçmiş halkalar biçiminde belirli belirsiz 
etkileşimlerin sonucu olarak, müzik, giyim kuşam, yeme içme, mitolojide 
olduğu gibi mizahta da müşterek noktaları var olmuşsa da bunu evrensel 
bir Tinin kendini gerçekleştirme merhalelerinin en üst seviyelerinden biri 
addetmek bizatihi komiktir. Homo ridiculustur mesele deus/geist ridiculus 
değil. Tarihte kendini açan ya da tarihin bizatihi kendisinin sek sek 
oynadığı parkur olduğu Geist fikri entelektüel bir zevzeklik hatta absürd bir 
komedidir. Bu tinin fenomenolojisi değil ancak trajedisidir. Evet, zamanın 
ruhu diye bir şey muhakkak vardır. Fakat bu, tarihte yuvarlanan bir kar 
tanesinin dönüştüğü çığın önüne kattığı ne varsa temellük etmesi gibi 
her şeyi akli yapan logos temelli panmantığa değil, insanlar ve toplumlar 
arası ilişkilerle teşekkül eden yatay bir duruma işaret eder. Aklın herkesi 
ağına düşüren kurnazlığı/hilesi, muhayyel bir Geist’in değil ancak Nefsin/
İblis’in zaferine, öz bilincine ulaşmasına giden taşları döşeyebilir. Modern 
ve postmodern öncüllerin (sanat dahil) mutlaklaşmasına yol açtığı tek şey 
Nefistir. 

Öyleyse asıl yabancılaşma, özünden ayrı düşme ve özü ile tezahürü 
arasındaki mesafede iklimlerin, saat dilimlerinin değiştiği bu dönemin 
bizatihi kendisidir. Eğer Tin, bir toplumun etik hayatı ve pratikleri içinde 
mevcut akılsa5 son birkaç asırdır kâinatın her tarafına musallat olan ve 
bugün ulaştığı zirveye veya alçaldığı çukura “çukur evimiz” diyerek “I did 
it /başardım/yaptım)!” bayrağını diken sefil etiğin ve pratiklerin kalibresi 

3  Zupancic, s. 22.
4  Zupancic, s. 28.
5  Zupancic, s. 22.
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nedir ki burada tecessüm eden yahut bizatihi onun tecessümünün bu etik 
hayatı/pratikleri oluşturduğu Tin, züğürdün çenesini yoracak kadar gani 
olsun? İşte şimdinin komedisi eğer bir tinin seyr-ü seferinin bir aşaması ise 
kendisini ancak bu ortamda (her daim de yanlış) kavrayabilen Tinin kafası 
oldukça kıyak olmalıdır. Bu bağlamda Zupancic’in “Tinin kendinden emin 
Tin olarak” fakat “Aydınlanma sonrası belirmesini öte dünyayla ilişiğini 
koparmış ve ahlak biçiminde zuhur eden bir Tin olarak”6 betimlemesi pek 
manidardır. Kısacası Tinin kendine geldiğinin sanıldığı safha, kendine, 
bilince, şuura, akla en öteki olduğu noktadır, yabancılaşmanın şahikasıdır. 
Unutulmamalıdır ki insanın, tin adına tensel olana hapsedilmesi en çok 
değeri ve insanı buharlaştırır. O halde, değerler bütünlüğünü ve tinsel 
olan ile tensel olan arasındaki insanın bütüncül yapısını göz ardı etmemek 
gerekir ki her şey yerli yerine oturabilsin.7     

Nazari zayıflıkları bir yana, pratikte mevzubahis Tinin arzularına ram 
olan komedyenlerin de aralarında bulunduğu sanatçılar bir çeşit ruhban 
sınıfını teşkil etmektedirler. Bu sınıf mizahı, sanatı tanımladıklarında, 
“niye dediğiniz gibidir?” diye sorulduğunda “çünkü biz öyle tanımlıyoruz” 
pervasızlığıyla kendilerine ait bir territory (bölge/mıntıka) yaratırlar ve 
dışarıdan bir eleştiriyi daha baştan “oksitleyerek” yakarlar. Mizah “vezin 
uysa babasını bile hicvedebiliyorken,”8 kendisini bütün eleştirilerden 
muaf olarak konumlandırmasının sağladığı kelbî/kıynik otorite ile dahili 
ve harici bedhahların telosları uğruna bütün hiyerarşileri yıkma vazifesini 
ifa eder: Başka/yeni elitlerin cevelanına uygun yeni bir hiyerarşi kurmak. 
Nevzuhur Diyojenlerin güya toplumu sorgulama, sarsma, silkeleme uğruna 
yaptığı edebe mugayir hatta var olan edebi de sarsıcı, ikiyüzlülük, sathilik 
olarak etiketleyen anarşist tavrı ancak fıçı içinden bakıldığında ve küfelik 
bir zihinden makul görünebilir. Komedinin ise marifetmişçesine kendine 
bu rolü layık gördüğü anlaşılmaktadır.9 

Sanatçının da, sanatın da, karikatüristin de diplomat 
dokunulmazlığından daha sıkı savunduğu ruhban sınıf dokunulmazlığı, 
dilediğini yapma, söyleme, aşağılama, alaya alma, tahkir etme gayesini 
eleştirel olma adı altında meşru ve izin verilebilir kılmadaki korkunç 
taassup calib-i dikkattir. Sanat özgürlüğü denilen ve kendi kendini 
temellendiren bir güç, örneğin peygamberi karikatürize etmeyi, kutsalı 
çiğnemeyi, profane bir kültürü yaymayı bir dokunulmazlık zırhı içerisinde 
kendine hak görmektedir. Nitekim Harvey şu sözleriyle tam da buna işaret 
etmektedir: “…bütün bunlar yaratıcılığa tapınmanın her davranış alanında 

6  Zupancic, s. 22.
7  Muhammet Enes Kala, “Ahlâktan Sanata ve Sanattan Ahlâka -Ömer Naci Soykan’ın Düşüncelerinden 

Hareketle Bir Çözümleme Denemesi-” TYB Akademi, sayı:23, 2018, s. 19.
8  Nef’i ye atfedilen bir ifadedir.
9 Bu marifete iltifatın sebeplerine ve sonuçlarına eğilmek de zaten yazımızın hedeflerindendir.
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egemenliğine, Sanat’a karşı şimdiye kadar görülmemiş bir ölçüde, 
yargılanamayan bir açıklığa, sonunda kayıtsızlığa ulaşan bir hoşgörüye 
işaret eder.”10 Sanki görünmez bir el sanata ve “içindekilere”, bohemlere 
(Mefistofeles ile ahitleşmeden dolayı olsa gerek) mistik bir “şeytan tüyü” 
lütfetmiş gibidir. Üstelik komedinin kendi hakkında yapılan tanımlarla 
alay ederek tepetaklak yapmaya muktedir olmaklığı, hatta komikliğin, 
komedi yapan öznede değil, önüne çıkan her şeyi tüketen, kesintisiz, karşı 
konulmaz devinimle kaimliği11 alamet-i farikası olarak sunulmaktadır. 
Bizim nazarımızda ise komedinin, geç kapitalizmin akışkan dünyasında 
bilhassa kültür endüstrisinin “show must go on (ne pahasına olursa olsun 
şov devam etmeli)” dogması fehvasınca insanı da, toplumu da, (ahlaki ve 
maddi) çevreyi de berhava eden, her gün bir öncekinden daha farklı bir 
fikir, konu, konsept, espri, heyecan yaratma zorunluluğu pek de arzulanır 
sonuçlar doğurmamaktadır.

Mezkur Hansel Gratel Kapitalizminin, başlığının işaret ettiği gibi 
makalemizin de odağında olan ve Hollywood endüstrisinin hemen 
her fırsatta yaydığı “make a difference (fark yaratma)” salgını bedbin 
olmamızın başlıca müsebbibidir. Bu ayak uydurulamaz kısır döngünün/
hızın içerisinde hızlandıkça döngünün de hızlandığı ama kan ter içindeki 
kobayların asla itminana erişecek doygunluğu sağlayamadığı yorgunluk 
toplumunun12 haşhaşileri, her yeni güne uyandıklarında (ki 24 saat 
yetmediği için yapmaları gereken şeylere uydukları da şüphelidir zira geceler 
de artık Allah’ın ayetleri değildir13) biteviye başka bir şeyler konuşmanın, 
yapmanın, üretmenin ağır baskısı altında (piyasa koşullarında ayakta 
kalabilmek adına) kıvranmaktadırlar.14 Burada sorun olan muhtemel 
mesele, sporcular, savaşçılar, dahi düşünür ve sanatçılar için insanlık 
tarihi kadar eski olan bu vakıanın kitlelere yayılması ve bunun özgürleşme, 
refahın, zevkin, hazzın tabana yayılması olarak yüceltilmesidir. Az sayıda 
seçkinin maddi manevi yaşam standardı sıra dışı olsa ve dünyanın maddi ve 
manevi imkânları bununla başa çıkmaya muktedir ise de 7 milyar insanın 
yaşam standardının artık bir üst sınır bile çizilemeksizin “bireysel tercihin 
sonsuzluğu” içerisinde durmaksızın arşa yükselmesinin neticesi harap 
olmuş bir kâinattır. Zira bu uğurda tüketilen her şeyin kâinatla arasında 

10  David Harvey, Postmodernliğin Durumu, çev: Sungur Savran, Metis Yayınları, İstanbul, 2014, s. 18. s. 
79.

11  Alenka Zupancic, Komedi: Sonsuzun Fiziği, çev: Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstanbul, 2011, s. 11.  
12  Bkz. Byung-Chul Han, Yorgunluk Toplumu, çev: Selim Karlıtekin, Açılım Kitap, İstanbul, 2015.
13  Jonathan Cray, 7/24: Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu, çev: Nedim Çatlı, Metis Yayınları, İstanbul, 

2015. Yazara göre, kapitalizm nazarında uyku kaybedenlerin işidir ve dinlenme de ekonomik 
büyüme ve kara engel olan çok masraflı/pahalı bir şeydir. s. 24. Cray, tüketime göre planlanmış 7/24 
dünyasında, gittikçe zayıflatılsa da uykunun biricik korunaklı kale olarak kaldığı fikrini işlemektedir.

14 İlk çağda en azından gladyatörlerin kapışması ya da tiyatroların izlenmesi sağlandığı düşünülen bir 
katarsis arzusu vardı. Oysa şimdi akıllara sokulan karpuz kabuğu yüklü senaryolar ile bütün toplum 
gladyatörlerin çarpıştığı savaş alanına dönüştü. Aslında bu tarz bir ekonominin güya ilk başta başarıyı 
getirdiği söylenen yıkıcı yapısı, yarışmalara katılan sporcuların “competitive society”nin (rekabetçi 
toplumlar) iç mantığı gereği bir zaman sonra insanın yaratılıştan gelen sınırlarını zorlayacak kadar 
dopingle, ilaçlarla performans artırmaya mecbur bırakılmasıyla benzeştirilebilir. 
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“sıfır toplamlı bir ilişki” vardır ve “yapabildiğim her şeyi yapmalıyım” 
taşkınlığının çarpacağı duvar “kûn feye kûn” yani tüketilen hiçbir şeyin asıl 
sahibi dışında “yoktan yaratılamayacağı” gerçeğidir.  

İşte bu sebeple hemen her alanda, hemen her iş kolunda olduğu gibi 
ama bilhassa dijital medyanın da artık tamamen hakim olmasıyla, bugün 
hatta bu saat üretilen en yaratıcı sloganın, espirinin, konseptin, karakterin, 
diyalogların, olay örgüsünün, hikayenin dahi, kültür endüstrisinin 
buharlaştırdığı katı değerler kadar hızla buhar olduğu günlerde, make 
a difference/fark yaratma öylesine ağır bir baskıdır ki, bir zaman 
sonra özellikle komediyi değerleri umarsızca görmezden gelmeye iter. 
Komedinin de güldürü aracılığıyla programlardaki skeçleri, programların 
aldığı ve kitlelere mal olan yetenekli oyuncularının da rol aldığı reklamlarla 
bizatihi kışkırtıcısı oldukları planlı eskime döngüsü kendilerini de tehdit 
eden bir öğütücüye dönüşmüştür. Bu yüzden, demode kalmamak uğruna, 
ilk başlarda girmedikleri konulara, dokunmak istemedikleri kutsallara 
tasallut etmeden, sınırları çiğnemeden bir önceki bölümün yarattığı 
etkiyi yaratamayacaklarını anladıklarında, “yapabiliyorsam, yapmalıyım!” 
vesvesesi devreye girer, bütün benliğini kaplar ve “just do it” der. Zaten 
içinde bulunduğu sektörün kuralları aslında kölelik derecesinde bağımlı 
oldukları piyasa zincirlerinin onlara hesabı sorulamaz bir hürriyet verdiği 
hissiyle fark yaratmak adına hemen her alanda sıradan olanın dışına 
çıkmak aşkına (ki aşk fetişinin her şeyi mübah kılan tesirine sıklıkla 
temas edeceğiz) ilham perisini asırların dokunulmazlarını, kutsallarını 
örselemede aramaya girişir. Kısacası her bölüm başka bir “katı”nın 
buharlaşmasıdır. Aksi takdirde, mizah çok çabuk tükenen doğası gereği 
tekrara, rutine düşecektir ki, bu durum sektörün daima tahammülfersa 
addettiği bir ölümcül hatadır. Nihayetinde her şey gibi o da hammadde 
uğruna iki dünya savaşı çıkarmış bir paradigmanın füruu olan bir endüstri 
için hammaddeden başka bir şey değildir. 

Bu durumda komedi, belli olaylardaki, sözlerdeki çelişkileri göstererek, 
zekice bağlantılar kurarak, bir ya da birkaç olay, durum arasında sözde ilk 
bakışta kimsenin göremediği muzipliği görerek, farklı mevzuları tamamen 
yaratıcı bir mizah duygusu ile birbirine bağlayarak, bunu söz, mimik jest 
ya da yazıyla ifade edip gülmece yaratıp hoşça vakit geçirme yönteminden 
birilerinin süfli güç istencinin (madem her şeyde iktidar ilişkileri 
aradığımız günlerdeyiz15) önünde engel gördüğü katılıklara saldırmaya 
kısacası tabasbusa dönüşmüş olmaktadır. Yani komedinin daha doğrusu 
komedyenlerin bugün kendini otoriteye karşı konumlandırarak yüceltmesi 
ve Kral’ın soytarısından başka bir şey olma iddiası sadece vehimdir. 
Kavramlara, hakikate, iyiye, güzele, doğruya, yanlışa, amaca, araca taklalar 

15  Bkz. Christopher Butler, Postmodernism,  Steling Publishing, New York, 2015, s. 133. Yazarın konuya 
arts as a politics olarak değinmesi dikkate şayandır.
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attıran mizahın ironisi de budur. Komedinin payına bizatihi İblis’e karşı, 
otoriteye, tekebbüre, hevaya karşı muhalefet olarak bin bir zahmetle 
“aralarında ortak kelimeye gelme ihtimali bulunanlar” tarafından kurulmuş 
etosferi, önceden kurulmuş ahengi istihfafla, alaya almakla, karikatürize 
etmekle zayıflatarak tespih tanelerinin arasındaki ipin koparılmasına 
destek olmak düşmüştür. Bu ironiden tesanüd/dayanışma çıkamaz, trajedi 
hasıl olur.16 Çünkü mizahın da suç ortağı olduğu kültür zaten beslediği 
olumsallık ve ironi ile kelle sayısı kadar tercihi, zevki, hazzı, beğeniyi 
kişiliğin, kimliğin kaskatı cevhersel niteliği saymakta ve kışkırtmaktadır. 
Dolayısıyla kimsenin “nemelazımcılık” dışında uzlaşacağı bir müşterek de 
olmayacaktır. Buna göre diyebiliriz ki, Kral çıplaktır, soytarısı ise Kral’ın 
çıplak olduğunu unutturmaya, gizlemeye değil, çıplaklığın son derece 
normal olduğunu, Kral’a ne de yakıştığını, son tahlilde de tebaanın da 
çıplaklığa alışıp Krala özenmesini ve çıplanmasını ve bunun da özgürleşme, 
kendini gerçekleştirme, geleneksel otoritelere başkaldırı zannetmesini 
sağlayan iptila halini alenileştirerek “psişik alışkanlık” kılmakla meşguldür. 

Harvey bu söylediklerimizle paralel olarak ve bizce bunların “anlamını/
anlamsızlığını” bulduğu vasatı açıklayan şekilde, nihilizme varan yapıbozum 
eğilimine ve estetiğin etiğe tercih edilmesi aşırılığına dikkat çeker.17 Ona 
göre parçalanmaya övgü, sesler kakafonisine (mersiye olacak yerde) 
methiyeye ve bundan mest olmaya dönüşen bu karmaşayı, karşılaştığı her 
önermeyi yapıbozuma uğratarak meşruluğunu berhava etme saplantısı 
içinde bütün geçerlilik iddialarını kendisi dahil akli temeli olan hiç bir eylem 
kalmayıncaya kadar mahkum eder.18 Oysa kanaatimizce kendine ve evrene 
şehla bakan Tinin diğer tezahürlerinde olduğu gibi güldürü de kitleleri 
sermest etmeye muktedir yapısı ile düşünürün düşünsel aşamada kendi 
meşruiyetini bile sarsan haşinliğini pratik alanda başardığına inandırmayı 
başardığı “mutluluk, haz, neşe, kahkaha, hoşça geçirilen vakit” sayesinde, 
kendisine bu fırsatı sağlayan yani bütün kutsallar ve katı değerler üzerinde 
tepinme “özgürlüğünü, dokunulmazlığını” bahşeden akışkan efendisine 
hizmet etmektedir. Böylece efendisinin teorik zayıflıklarını, paradokslarını, 
açmazlarını, tenakuzlarını bihakkın kavrayıp üzerinde derin düşünecek 
ayık kafalar kalmamış olur. Bu noktada Harvey’in, postmodernizmin 
başka seslerin otantikliğini kabullenmesinin hemen akabinde bu sesleri 
nüfuz edilemeyen bir ötekiliğin, dil oyunlarından bir dil oyununun içine 
hapsederek evrensel olarak iktidara erişmesine engel olduğu, böylece 

16 İroni kavramı burada Rorty’nin ünlü Olumsallık, İroni ve Dayanışma adlı eserindeki anlaşıldığı 
şekline atıfla kullanılmaktadır. Bkz. Richard Rorty, Olumsallık, İroni ve Dayanışma, çev: M. Küçük-A. 
Türker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995.

17  Muhammet Enes Kala, estetik ve etiğin önemli bir bütünün mütemmim cüzleri olduğunu, her iki 
alanın birbirini tamamlaması gerektiğini vurgular. Bkz. Muhammet Enes Kala “Ahlâktan Sanata ve 
Sanattan Ahlâka -Ömer Naci Soykan’ın Düşüncelerinden Hareketle Bir Çözümleme Denemesi-” TYB 
Akademi, sayı:23, 2018, ss. 9-35

18  David Harvey, Postmodernliğin Durumu, çev: Sungur Savran, Metis yayınları, İstanbul, 2014, s. 137-
138. 
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“dengesiz iktidar ilişkileri ile dolu dünyada” seslerin duyulamaz hale 
getirdiği19 fikri pek yerinde olmakla birlikte, o, zaten gayenin bu olduğuna 
yeterince vurguyu yapmaz. Zira farklı seslere yer açmanın sebeb-i hikmeti, 
dünyanın halinin de gösterdiği gibi, Babil’i yaratmaktır. Böylece kaos 
içerisinde yığınların yön duygusunu yitirmesine, gürültüden, boş seslerden, 
işaretlerden müteşekkil semiyosfer, etosfer içerisinde bütünleştirici holistik 
bir kavrayışa ve olan biteni kavrayarak birbirine bağlayıp evrensel meta 
bir anlatıya ulaşıp, “..dır, meli, malı” diyebilme imkanına mani olunur. 
Her evrensellik iddiası bu yüzden ötelenir. Göstergeler okyanusunda 
tutunabileceği, birbirine bağlayabileceği, üzerine çıkabileceği hiçbir katı, 
sabite, hakikat kalmayan bağlantısız adalara dönüştürülmüş kitleler de 
takatleri bu durumu değiştirmeye yetmeyince, kendilerini “gülmekten 
ölmeye” bırakırlar. Platoncu İyiyi, ideyi hatırlamanın yerini alan sofistik 
ikna ve retoriğin en etkili versiyonu bugün tam da bu yüzden olanın olması 
gereken olduğuna retorikle ikna eden komedidir. 

Zupancic’in dediği gibi başarının ödüllendirilmesi her zaman var olan bir 
şey olsa da, bugün sorun başarı ya da verimliliğin geç kapitalizmin en yüce 
değerleri olmasında yatmamaktadır. Mesele daha çok “başarının neredeyse 
biyolojik bir kavram haline gelmekte olmasındadır. En yoksullar ve en sefil 
vaziyette olanlar… artık özel bir yaşam biçimi olarak algılanmaktadır.”20 
Yaratılan bu algı yüzünden mesela başarılı bir sanatçı hakkında konuşulan 
konu asla eserleri değil hayat tarzı hakkında olmaktadır. Böylece başarı ile 
bu başarıya tekabül eden bir yaşam tarzı arasında güçlü bir bağlantının var 
olduğu ima edilir. Yazara göre bununla ünlü kişinin eseri bertaraf edilir ve 
bireysel zevk, alışkanlıklar “özel” olmaktan çıkmaktadır.21 Komedi gözlerin 
önüne çekilen örtüyü besleyen en mukni ideolojik ve kültürel aygıttır artık. 
O, zaten bu anlamda tabasbus ve yaltaklanma, dalkavukluk halini aldığı 
gibi, toplum mühendisliğinin en rafine “gülen yüzüdür”. Fani bir âlemde 
yaşayan fanilerin hayatlarında kaçınılmaz olarak tecrübe edegeldikleri 
ızdırapların, olumsuzlukların arasında yüzleri güldürecek, tebessüm 
ettirecek, rahatlatacak kısmi işlevinin çok ötesinde tümüyle dekadant bir 
ortamı normalleştirmeye, tahkim etmeye matuf emperyal çabaya ram 
olmuş komedi, geleneksel değerleri öğüten bir değirmene dönüşmüştür. 
Eski köye getirilecek gıcır adetlerin taşeronu olduğunu da yine ölçüsüz, 
müstehcen, kalbi karartan kahkahaların hengamesinde gözlerden 
kaçırmaktadır. 

19  Harvey, s. 138.
20  Zupancic, s. 14.
21  Zupancic, s. 14.
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İbaha versus Sedd-i Zerayi ya da Çocuklar Duymasın

Komedi, güldürü üzerinden ilerlemesinin ona sunduğu insanların 
tahammülünü bizce suiistimal etmektedir. Her şeyin özellikle karşı cinslerin 
birbirine hiçbir dini ahlaki, toplumsal ailevi kısıtlamalar olmaksızın 
ihtilatı, kolaylıkla ulaşabilmesini birincil meselesi kıldığı gibi aşk konusunu 
da sadece retoriğe indirgemiştir. Tene, bedene kilitlenenler soyutlama 
becerisini yitirmişlerdir. Ayıptır ve günahtır diye dillerine gözlerine kilit 
vurulanların sevdasını her bir rengin, ilmeğin, desenin, muhabbet, davet, 
özlem, sitem, şikayet anlamına geldiği kilimlere dokuduğu22 ve kutsal 
şemsiye altında bir ömür boyu süren izdivaçla neticelendiği dünyadan 
“fırlatıldığımız” tinin değil tenin fenomenolojisini yazdıracak kadar ete 
perestiş edilen ikame evrende, bu tapınmanın sebep olduğu derinlik ve 
soyutlama yetmezliğinin en çok da komedide kendini “açımladığını/
gerçekleştirdiğini” görmekteyiz. Kısacası sedd-i zerayiye düşman çağın 
idrak edemediği her şey gibi ama her şeyden de fazla tükettiği şey 
“mesafenin, sınırın verdiği hasret, hicran hissinden kaynaklanan yaratıcı 
soyutlama” becerisidir. Komedi başta olmak üzere sanat denilen dil oyunu 
en çok da sedd-i zerayi düşüncesini aşındırır, örseler. Nitekim en pespaye 
biçimiyle komedinin en velud malzemesi haline kadın erkek ilişkilerinin 
hiç yüksünülmeden güldürülerde işlenmesi, televizyonlardan izleyenlerin 
dışında, sahne önünde çocuklarıyla23 birlikte canlı izleyenlerin sergilenen 

22  Bu ifadeler doksanlı yılların meşhur “Kilim” şarkısından esinlenmiştir. 
23  2000’lerin başlarından itibaren konusu, karakterleri, kullanılan tanımlamaları ile birkaç sezon 

son derece popüler olan Çocuklar Duymasın sitcomu tenkitleri de beraberinde getirmişti. Ebeveyn 
arasındaki bitmeyen gerginlikler üzerinde sendeleyerek giden ilişkinin en ufak bir tartışmada 
hemen ateşli bir kavgaya dönüşmesi, ardından annenin psikoloğa koşması ve birkaç bölümde bir 
boşanmanın eşiğine gelinmesi tepki çekmeye başlamıştı. Ancak bizce asıl gözden kaçan öz burada 
sonuç olan boşanmayı düşünülebilir ve nihayet uygulanabilir görmeye neden olan yapıbozumdur. Taş 
fırın erkeği, Light erkek, dominant teyze gibi dillere pelesenk olan karakterlerin arasında normale en 
yakın olanı temsil edenin Meltem karakteri olması bizatihi sorunlu idi. Kocasının hemen her davranış, 
tutum, hal ve hareketini kaba, nezaketsiz, maço, anti-modern, eski moda hatta maganda bulan 
Meltem’in niçin böyle bir adamla evlendiğini, başlık parası karşılığı, berdel icabı, babasının, atasının, 
abisinin zoru ile hiç iradesi olmadan, ataerkil bir dayatmanın mı vaki olduğunu merak ettiğinizde 
ortaya şu çıkmaktadır: Daha öğrenci iken aşık olmuştur ve ötesini düşünmeden hiçbir ortak noktası 
olmayan bir adamla gözü kapalı evlenmiştir. Yani konu yine “aşk her şeyi affeder, makul gösterir” 
yaklaşımında düğümlenmektedir. Buradan çıkması gereken pay “aşkın ancak yuva kurmaya, neslin 
meşruiyet sınırları içerisinde devamına yani evliliğe” sevk eden bir araç olması ve evlendikten sonra 
yerini başka önceliklere bırakmasının lüzumu iken, biricik amaç/menzil olduğu fikri perçinlenmeye 
devam etmiştir. Şöyle ki, kocasının her “maçoluğu, romantik olmadığı” gerçeği ile yüzleştiğinde 
koştuğu psikolog ile diyaloğunun neticesinde kendisini vazgeçiren şey bir zamanlar ne kadar aşık 
olduklarını hatırlamasıdır. Oysa bu hatırlama meselenin ruhunu unutturmaktan başka bir şey 
değildir. Orada çizilen üstelik iki çocuklu anne figürünün kocasından, evlilikten, hayattan beklentileri 
öylesine ütopiktir ki, bu ve benzeri yayınlarla yetişen nesillerde ne kadınlar umdukları romantizmi ne 
de erkekler bekledikleri cazibeyle karşılaşamayıp buldukları ile yetinme gerçeği yüzlerine çarpınca, 
hayal kırıklığı, tatminsizlik, heyecanını kaybetme, tükenmişlik, rutine bağlanma bahaneleri ile 
“yuva kaybı” adiyattan olmuştur. Yani kültür endüstrisinin çizdiği ideal eşlerin “film hilesi” olduğu 
anlaşılmasın diye, yine aynı endüstri bir de suçlu icad etmiştir. “Evlilik!” “Evlilik Aşkı Öldürür” iftirası 
tam da buradan çıkmıştır. “Aşk her şeyi affeden” bir melek iken evlilik, aşkları toptan fırına atan bir 
cani, bir soykırım suçlusudur. 



18

Selçuk ERİNCİK
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

8 
/ 

24
: 9

-2
7

bayağılıkları ve “teşhiri” komik bulmaları sedd-i zerayi ilkesinin de diğer 
katı her şey gibi buharlaştığı anlamına gelir. 

Oysa sanat bir zamanlar hatırlatma rolünü ifa ettiği ölçüde değerliydi 
(Platon unutturmaya meyilli gölgelerle rakseden sanat ve sanatçıya 
mesafeliydi). Collins’in belirttiği gibi, sanatçı insanların sürekli unuttuğu 
ama hatırlaması gereken görüntüleri resmedebilecek bir meslek 
erbabıydı.24 Mabedler, ritüeller, semboller bu hatırlatmaya matuftu. Oysa 
çağdaş medeniyette insanın kendi kişisel hayatını aşan bir siferi, ezeli-ebedi 
kaderini, amacını hatırlatan hiçbir şey bulunmaz. Sanat/sanatçı hastalıklı 
meşguliyetleri ve amaçtan yoksunluğu yansıtmaktan başka bir şey yapamaz. 
Bu ezeli-ebedi amaç yoksunluğu yüzünden yüzlerde, cinsellik, yemek ve 
para dışında bir şey yoktur. Bu üçlü sanata ve sanatçıya, son derece de 
yıkıcı olabilen hayal gücünü kendilerinin buyruğuna vermesini salık verir. 
Tam da bu yüzden bugünün yegâne işlevsel sanatı reklamcılıktır.25 

Yazara göre sanat kendimizden daha yüce bir amaç için sürülen bir 
yaşamın ürünü iken, Rönesans’tan bu yana manevi Vandalların elinde 
“benliğin kazanılmış haklarının yansımasına”, bir şeyleri ifade etmeye 
yönelik dilden, benliğin problemlerini ifadeye seyirlik dönüşmüştür. 
Collins, Platon’un hayali, önemli ama çığırından çıktığında medeniyetin 
tamamını yok edecek tıynette bulmasını gündemine alır. Ona göre bugün 
olan tam da budur. Hayli aşina olduğumuz şekilde Collins bir öğrencisinin 
“neden hoşlanıyorsak onu yapabiliriz” sözünün “farkında olmadan 
köleliğin tanımı” olduğunu ifade eder. Zira ona göre (Aristoteles’e atıfla) 
“kölelik kişinin bedeninden başka sunacak bir şeyinin olmamasıdır.”26 Bu 
bağlamda güya Kiliseden, metafizikten, Tanrı’dan özgürleşmiş sanatın/
komedinin aslında piyasanın/pazarın kucağına düştüğü yani ulvi olanın 
amaçları uğruna araçsallaşmayı gurur meselesi yapıp özgürlüğe yelken 
açtığını sanırken, süfli olanın emelleri için araçsallaştığı ehlinin gözlerinden 
kaçmamaktadır. Sanatı kopyanın da kopyası görerek zemmeden Platon, 
hakikatten, ideal olandan uzaklığı itibariyle ve bu uzaklığın bir hakikatin 
varlığı fikrinin unutulmasına kitleleri daha da yaklaştırdığı için sanata/
sanatçıya mesafeli idi. Henüz “teknik olarak yeniden üretilebilirlik çağının” 
çok uzağında olan Platon’un bugüne bu kadar yaklaşmasındaki parıltı bir 
yana, “bu bir komedi programı değildir” yazısı hemen her güldürü olmak 
iddiasındaki gösteriye eklenmelidir. Zira “tablo” bunu göstermektedir. 
Postmodern durum içinde neşv-ü nema bulan mizah da “ya o-ya bu” yerine 
“hem o-hem bu”27 şeklinde düşünmenin erdem görüldüğü bir çerçeveye 

24  Cecil Collins, Sanat Bugün Niçin İlhamdan Yoksun, Her İnsan Bir Sanatçıdır İçinde, çev: Tahir Uluç, 
İnsan Yayınları, İstanbul, 2014, s. 294.  

25  Collins, s. 292-293.
26  Collins, s. 291. Yazar, “sadece Tanrı vardır ve biz hiçiz” ifadesini kavrayamayan dünyada (bedensel 

diyelim) güzelliği alıp satmaktan başka işlevi olmayan “sanat genelevi işletmeleri” olduğunu 
söylemektedir.  

27  Glenn Ward, Postmodernizmi Anlamak, s. 82.
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iştiyak duyar. Mizah hatırlatmaya değil, unut(tur)maya ve alıştırmaya 
müteveccihtir.      

Bununla birlikte mesele sadece güldürmek için kullanılan argo/
cinsellik/aşk olmayıp daha da ötesidir: Fıtri olduğu için etosfere hâkim 
olması gereken ve uzun asırlardır da böyle olan, günahın sevabın, hakikatin 
gölgenin, doğrunun yanlışın, iyinin, kötünün, erkeğin, kadının, çocuğun, 
yetişkinin, tercihe şayan olanın, olmayanın hepsinin de ancak kendisinin 
içinde anlamlı olduğu yani bir anlamın, nihayet haramın, helalin var olduğu 
holistik bir yapının paramparça edilmesi ve tamamen ibaha üzerine inşa 
edilmiş bir sosyo politik hatta teolojik ortamın rasyonelleştirilmesidir.28 

Hedeflenmiş Sığlık ya da Sen de mi Habitus? 

Seyircilerin skeçlere dahil olduğu, gösteri öncesinde mahremlerini 
yüksünmeden kamuya açtığı (mahremiyetin dönüşümü olsa gerek) 
ve bunun aldığı hunharca kahkahaları yarsıyanların da “salt seyir” ile 
yetinmeyip, “ben de gösteriye dahil olmalıyım” diye seğirttikleri “katılımcı 
güldürüler”, insanların fail/özne oldukları simülasyonunu yaratan bir ağın 
içinde nesneleştiklerini, tedavüle sokulduklarını ve “çoktan sürülmüş” 
bir tarlaya ekildiklerini gizlemeye yaramaktadır. Bu yüzden mevcut 
simülatif matrix/dünya “düşünenler için bir komedi, hissedenler için ise 
bir trajedidir.”29 Muhtemelen Disneyland’e/Alamut Kalesine özne olmaya 
giderken evdeki, mahalledeki, ülkedeki, evrendeki bütün nesnelerden 
de olup metalaşan bu seyircilerin katılımcılık arzusunda “yazarın, eserin 
merkezini işgal ettiği ve anlamın egemen kaynağının yazarın kendisi 
olduğu, metnin yazarın anlamı içine döktüğü bir hazine, dilin de basitçe 
anlamı taşıdığı, okuyucunun ise metin karşısındaki rolünün aslında 
anlamı yaratmak değil, almak”30 olduğu şeklindeki seyirciyi pasif nesne 
kılan yaklaşıma isyan, Barthesci tınılar, felsefi bir tutumun tezahürlerini 

28  Mesela, Junior adlı filmi ile Arnold Schwarzeneger üzerinden geleneksel erkek algısına bir saldırı 
yapıldığını düşünüyoruz. O kadar oyuncu varken dünyanın en tanınan ve fiziği (defaatle dünya vücud 
şampiyonu olmuş ve filmlerinde de sert, güçlü, gözü pek erkeği oynamış) ile öne çıkan aktörünü erkeğin 
hamile kaldığı bir filmde oynatan zihniyet, cinsler arası fıtri sınırları aşındırmaya ve her şeyi tercihe, 
toplumsallığa ircaya çabalamaktadır. Son yılların özellikle Marvel Comicsten uyarlanan fantastik film 
ve dizilerinde, cinsiyetsiz, çoklu/aykırı ilişkiler yaşayan ama dünyayı kötülerden kurtaran tiplerin 
kahramanlar olarak sunulmaları dikkat çekicidir. Daha da tuhafı iyininve kötünün belirsiz, duruma ve 
kişilere göre değiştiğini anlatan olay örgüleri, neredeyse asla ölmeyen ölse bile bir şekilde geri dönen 
cinsiyetsiz süper kahramanlar ile anlatılan kıssadan hisse umarız gelecek nesillerin payına düşmez. 
Cinsiyet gibi iyi ve kötü arasındaki keskin ayrım da, kötüyle mücadele eden iyilerin de durmaksızın 
kötülük/kötülerle işbirliği yaptıklarını, karanlık tarafları olduğunu, kötülerin de çeşitli nedenlerle ve 
davranışlarıyla iyi olabileceklerini düşündürten senaryoların yani “metnin” içinde silikleşir, izleyiciyi 
kararsız bırakır. Dahası bu tersyüz etme olgusu senaryo/perde/ekran ile sınırlı kalmaz zira “metnin 
dışında kurtuluş yoktur” ve her yer/şey gridir. Bkz. Gotham dizisi.   

29  Zupancic, s. 16.
30  Glenn Ward, Postmodernizmi Anlamak, çev: Tufan Göbekçin, Optimist Yayınevi, İstanbul, 2104, s. 

245.
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görmek isteyenler olacaktır. Barthes’in metnin, yazarının onu kaleme 
aldığından çok daha farklı zaman ve mekanda var olabileceğini, tarih, 
coğrafya ve kültür aracılığı ile ilerleyebileceğini, durmaksızın yeni anlamlar 
toplayıp eskilerini revize edeceğini ileri sürdüğü düşünceleri31 yüzeysel, 
sığ, heva, haz ürünü olan davranışların felsefi kılıfları yapılmaktadır. 
İstikrarlı, süreklilik içeren anlamlı olay örgüleri yerine kolajın, montajın 
öne çıktığı gösterinin tüketicisi seyirci de performans sergileyerek, bir kere 
yazılmış, üretilmiş olmayan bir sürece dahil olmakla kendinden geçer. 
Performans saplantısı, her gösteride bir öncekini aşma, sıradanlaşmama, 
heyecanı, beğeniyi muhafaza etme zorunda olmak ilkin yaratıcı/üretici 
ekip (senarist vs) üzerinde ağır bir tazyik uygular. Yapılan her bir 
performansın sonrakiler için asgari çıta halini alması hasebiyle, şimdinin 
gösterisinin evvelki performanslar esnasında olayın asla bu raddeye 
geleceğinin düşünülemediği kadar aykırı, sefih, edebe mugayir, dekadent 
olması mukadderdir. Neticede vaki olan aslında Jameson’un dediği gibi 
“hedeflenmiş derinsizliktir”.32 Hayfa ki, bu sefahat nesillerin içerisinde 
yoğrulduğu ve şekillendiği ethos halini almışsa “sen de mi habitus?” 
demekten başka çıkar yol kalmamış demektir.      

Stand-up benzeri gösteriler başta olmak üzere komedi programları, 
izleyiciyi de güya yaratıcı üretimin paydaşı kılma ve kendini önemli, 
fail hissettirme aslında seyircilerin parayla geldikleri gösteride onların 
kendi hikâyelerini meccanen sahnedekilerin kullanımına sunmalarını 
sağlayarak, “anında görüntü” ile metne yedirmek suretiyle hammaddesi 
izleyicilerin mahremi olan bir gösteri sunmaktadırlar. Bir zamanların 
trendi olan Marksizm de, sanat çevrelerine en basit, sığ, kaba pozitivizm 
haliyle aktarılıp, “toplumsal gerçekçilik” adına, Anadolu insanının 
bütün kutsallarına savaş açmıştı. Mayalarında altın olanların avangard 
snobluğuyla “diyalektiğin bir türlü kendiliğinden gerçekleşmeyen zorunlu 
adımlarını” mayalarında teneke olanlara ite-kaka gerçekleştirmeye 
çalışan soylu yalanları veya bir simya mucizesi olarak felsefe ile vaftiz 
edilmişti. Yine bunu yani eklektisizmlerini bugün de metinlerarasılığın, 
öznelerarasılığın gündelik hayata sanat aracılığıyla yansıması olduğu 
güzellemesi ile kutsamak da pathosa logos hamletmek aymazlığı olacaktır.

Dilin, anlamın pasif bir yansıtıcısı, iletkeni olmayıp bilakis yaratıcısı 
olduğunun, fakat bu yaratılan ucubenin de dilin kendisi kadar kemiksiz, 
dolayısıyla altındaki baklaların da dil oyunları kadar çok olduğunun telkin 
edildiği günlerde, sanatın/mizahın dili de sözüm ona bütün tahdit edici 
kodlardan halas etmesini sağlayacak bir epistemik, etik ve nihayet ontik 
bir seyyaliyeti, akışkanlığı doğurma vazifesini üstlenmiş görünmektedir. 
İnşasına katkı verdiği bu ağ, içerisinden çıkmanın zor olduğu hatta bir 

31  Glenn Ward, s. 245.
32  Jameson’dan aktaran Harvey. David Harvey, Postmodernliğin Durumu, s. 76.
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dışarısı fikrinin bile unutturulduğu Truman Show tarzı bir disütopyaya/
panoptikona dönüşür. Komedi bu zevkler emperyalizminin33 demir 
kafesinin güzel gösterilmesinde başroldedir. Yüksek ve alt kültür arasındaki 
ayrım da buharlaştığı için içerik keyfe kederdir.34 

  

Mürailikler Komedyası ya da İyinin ve Kötünün Ötesinde

Her sene mahremiyetini çiğnedikleri bir zirvenin kevgir ruhlarını tatmin 
etmemesi nedeniyle dağcıların diğer sene çıtayı daha da yükseğe koymaları 
gibi, komedi sektörü de her bölümde bir önceki bölümden farklı olabilmek 
adına çıtayı “daha öteye” koyar ki, burada “daha da öte” sınırlardan, 
kırmızı çizgilerden çok daha uzağa anlamına gelmektedir. Mevzubahis 
olan müstehcenliğin, argonun, kadın-erkek ilişkilerinin “daha” olmasıdır. 
Böylece komedi daha genel bir şemanın, ağın müzahiri ise de, çiğnediği, 
silikleştirdiği her çizgi, sınır ile manevra alanını, üzerinde tepinebileceği 
konuları, kavramları “dokunulmazlık” zırhından sıyırarak didikler ve 
kabuğunu yitirmiş öze tasallut etmesi de artık fazla vakit almaz. Böylece 
kültürün, anlamsız kombinasyonlar halinde bir araya getirilen içi boş 
işaretlerden oluşmuş ve derinliğini yitirmiş yüzeysel bir sürekli şimdi 
miyopluğunda35 mahpus olmasını sağlayan ögeler arasındaki müstesna 
yerini perçinler. O, hibrid bir kültür yaratır. 

Her şeyin, sosyal ilişkiler dahil eğlenceye dönüştürülmesinin baştan 
çıkarıcılığının bütün dünyayı tüketim için hammaddeye tahvil edildiği 
kapitalizmde,36 komedinin veya başka her hangi bir sanat dalının, 
bütün muhalif olma iddialarına rağmen, dünyayı değiştirmeye değil 
kabullenmeye ve bunun için de süslemeye yönelmesi mübremdir. Kısacası 
mizah da andan zevk almaya bakar ve gösteriyi sahiplenir.37 Özetle, yine 
bütün yüzeysellikleriyle meftun oldukları Marx’ın “dünyayı değiştirmeye 
çalışan değil, onu tasvirle kifaf-ı nefs” eyleyen filozofları gibi, komedyenler 
de ekseriya bırakın değiştirmeyi, tasviri, onu rasyonelleştirerek kendilerini 
önemli kıldıklarını sanan nevzuhur konformistlerdir. Bilhassa gençleri 
tüketim kültürünün mezesi yapan ve kevgir ruhlarını beyhude doyurmaya 
çalışmalarına yol açan büyüyü yaratanların fütursuzca AVM düşmanlığı 
“modasına uyması” bir zamanlar ancak katırlarla gidilebilen koylardan 

33  David Harvey, Postmodernliğin Durumu, çev: Sungur Savran, Metis Yayınları, İstanbul, 2014, s. 18.
34  Tuvaletten pisuarı alıp müzeye terfi ettirmenin, konserve ve kola kutularını, Marlyn Monroe 

fotoğraflarını “anlamsızca” çoğaltmanın sanat sayıldığı düşünüldüğünde, artık “sanat sanat için mi, 
yoksa toplum için mi?” tartışması ironiktir. Zira asıl soru “sanat/komedi mutlaklaşma yolundaki iblis 
için midir? olmalıdır. Kısacası kültür endüstrisi “mağrur olma Şeytan/İblis. Senden büyük Kapitalizm 
var” dedirtir. 

35  Glenn Ward, Postmodernizmi Anlamak, s. 280. 
36  Glenn Ward, Postmodernizmi Anlamak, s. 325.
37  Roberto Benigni’nin Hayat Güzeldir’de oğlu, Nazi zulmünü anlamasın diye olan biteni, oyunmuş 

gibi göstermesi değildir bu. Network (1976) filminin “gerçeklikle tek bağlantın benim kadın!” çığlığının 
bile atılması gerektiğini unutturacak kadar “feryada gücümüzün” kalmamasıdır.
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5 yıldızlı otellerin sahillerinden çevrecilik yapması da Mürailikler 
Komedyasıdır!38

Komedi, kitsch (banal/bayağı) doğası ile müteal değerlere dayanarak 
kurulan asırların kundağını, eline geçirdiği bir ilmeği çekerek lime lime 
eder ve “söker”. Bunun anlamı yüksek olan ne varsa hepsinin köksüz, deni, 
bayağı kitsch ile fenomen aleme doğru çekilmesi ve maddeye bulanmasıdır. 
Neden sonra bütün bu olan bitenlerin sağlaması/rasyonelleştirilmesi ise 
tanıdık “bir soruya verilecek olumlu cevaba dayanır: Kârlı mıydı?” Nitekim 
Zupancic, Hegel’e dayanarak şunları söyler: Özne epikte evrensel, özsel, 
mutlak olanı anlatır; trajedide bunu canlandırır, sahneye koyarken, 
komedide özne evrensel, özsel, mutlak olandır.39 Yazarın asıl can alıcı 
çıkarımı ve bu makalenin de vurgusu olan şey; “komedinin temeline kadar 
sarsamayacağı hiçbir kutsal ya da katılığın” olmayışıdır. O, bir filme üstelik 
Hayatın Anlamı isimli bir filme dikkat çeker ve bu filmin “birbiri ardına 
bütün insani kesinliklere ve evrensel değerlere güldüğümüz çılgın bir 
komedi”40 olduğunu söyler.   

   

Aşkın Meta-fiziği ya da İlişki Durumu: Zina

Her yere konan hercai aşk kuşunun konduğu yeri yuva bilmesi ve sıkılıp 
başka mahallere göçmemesi için ev-lenmesi gerekir. Zira söz uçar yazı kalır. 
Her çiçekten alınan özden bal çıkmaz. Geride solmuş çiçekler ve o çiçekleri 
besleyen iklim ve toprağın kıraçlaştığı bir nasipsizlik kalır. Sorumluluk, 
bağlılık, aidiyet bilmeyen “tercih, haz” bağımlıların, konar-göçer, göçebe 
hayatlarına karşı evlilik neslin devamını esas alan özü ile yerleşik hayatı 
temsil eder. Oysa komedi başta olmak üzere bütün kültür endüstrisi tam 
tersini allar ve pullar. Her komedi dizisinde, parodisinde, filminde yıllarca 
beraber yaşadıktan sonra tam da nedense artık akıllarına evlenme gelince 
kızın ailesi ile tanışmayı reddeden, sözün evliliğe gelmesini istemeyen 
ve evlilikten kaçan erkekler işlenmekte. “İlişki kelebekleri”41 o kadar çok 
işlenen ve çiğnenen (önce ağızlarda çiğnenen şey sonraları ayaklar altında 
çiğnenecek kıvama geliyor) aşk konusunun zorunlu neticesidir. Hemen her 
komedi programına bakıldığında “yeni bir aşka yelken açan” karakterlerin 
hercailiği normalleştirilmektedir. Bizim epeyce vakittir ekle-bırak nesli/

38  Giydikleri giysilerle, kullandıkları araçlarla, hatta telefonu tutma tarzlarıyla gençleri eğer aynı şeyleri 
yaparlarsa onlar kadar güzel, yakışıklı, karizmatik, çekici, ünlü, başarılı, arzulanan olacaklarına 
apaçık büyü ile inandırarak, AVMlerin çoğalmasına sebep olan “manevi kentsel dönüşümün/yıkımın 
başrolleri, esas oğlanları, esas kızları” değillermiş gibi prensler ve prensesler “kahrolsun bağzı şeyler ve 
de AVM”ler” ikiyüzlülüğüyle gezmektedirler. Reklamlarda “hayat bir defiledir” diye boy gösterenlerin 
sanatları da mizahları da basittir:

39  Zupancic, s. 33.
40  Zupancic, s. 34.
41 Kemal Sayar, Berna Yalaz, İnternet Çağında Aşk ve Istırap: Sanal Aşk, Kapı Yayınları, İstanbul, 2016, 

s. 37.  
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kuşağı adını verdiğimiz, sıkıya, zora, sebata, sabra, beklemeye, vukuf sahibi 
olmaya tahammülü ve takati olmayan, ebeveynleri tarafından “arabada 
prens/prenses var” diye yetiştirilen ve yokluk, sınır, dur bilmeyen nesil için 
ulaşamadığı bir şey olmadığından kıymetini, kaybetme korkusunu, değer, 
ihtimam gösterme hassasiyetini, sorumluluk duygusunu yitirmek işten 
bile olamazdı. Bugün olduğu kişi olmasını ebeveyni dahil kimseye borçlu 
olmadığını (“varlık ve anlam borcunun kapatıldığı” bir sonraki katman 
Yaratıcıdır), kendisini kendisinin inşa ettiğini, gerçekleştirdiğini, önce 
varlık sonra öz olduğunu düşünen ve kendi hercai arzusu dışında hiçbir 
şeyi ciddiye almayan ironist kuşaklar için dünya, kainat ve insanlığın hali 
elbette karikatür ve komik görünmektedir.  

Zaman pak olsa sorun olmayacak ama şu an olana ram olmak 
anlamındaki ibnü’l vaktlerin arz-ı endam eylediği, gerçekliğin çölünde Ne 
Kays Mecnun ne de sevdiği Leyla olabilir. Zira ru be ru ilişkilerin yaşandığı 
dünyada ilişkiler her şey gibi “yavaş fakat güvenilir ve sağlamdı. Çünkü 
zahirdeki her değişim ruhun talebine eşlik eder ve her adımı onunla birlikte 
atardı. Bugün hiçbir ilişki efsaneleşmeyecek ve miras bırakılamayacak 
kadar seri elde edilmekte ve elden çıkmaktadır. Yeni bir Leyla ile Mecnun 
hikayesinin oluşmayacak olması, hikayedeki verilen emeğin, sergilenen 
adanmışlığın ve ödenen bedellerin modern bireyin eylem lügatinden 
çıkmasıyla ilgilidir… Bu çağın modası Ferhat misali delinecek tüm dağları 
bir tıkla aşmaktır.42 Bu çölü büyütmede komedinin rolü izahtan varestedir. 
İnsanlar bu “cüretkar yeni dünyada” kendi panoptikonlarını cebinde 
taşır.43 Fakat buradaki nüans ve tehlike ceza korkusu ile değil ‘like’ alma, 
beğenilme, onaylanma ile işbu panoptikona gönüllü dahil olma arzusudur.44 
Komedinin pop arta dönüşen dokusu simülatif evreni besleyip, “derinliğin 
yerini alan yalnızca boş bir yüzey”45 olarak “gerçeğin pornografik aşırılığı 
ile gerçek hayatın seyirlik bir şova dönüşmesi” hususunda da pay sahibidir. 
Zeitgeistin bu kadar içinden konuşan sanat ve komedinin imajları daha 
derin herhangi bir anlam hedeflemeksizin kendini temellendirmesine 
(güya temellendirme karşıtı bir dünyada) sağladığı katkı muhalif olma 
iddiasını daha baştan boşa çıkarır.46

42  Sertaç Timur Demir, Ten Medeniyeti: Modern Kültürde Beden ve Ötesi, Açılım Kitap, İstanbul, 2017, 
s. 44. 

43  Kemal Sayar, s. 105.
44  Kemal Sayar, s. 124.
45  Glenn Ward, Postmodernizmi Anlamak, Optimist Yayınları, Çev: Tufan Göbekçin, İstanbul, 2014, s. 

103.
46 Türkiye’de yeteneğiyle, zekasıyla komedide esaslı bir devrim yaptığı aşikar olan Cem Yılmaz özellikle 

ünlendiği doksanlar ve iki binli yıllar boyunca, bizatihi yüzeyselliğin, gayesizliğin, sabun köpüğünün 
tarz olmuş hali denilebilecek stand up gösterilerinde durmaksızın kendinden önceki kuşakların mizah 
algısına karşı itirazlarını dillendirmekteydi. Levent Kırca usulü taklit ve daha kaba ve yoğunlukla 
siyasal göndermelerle kotarılmaya çalışılan “mizah iktidara karşı muhaliftir, sadece güldüren değil 
düşündüren mizah” mitine yönelttiği kıvrak tenkitleri dolayısıyla başta Kırca olmak üzere eski 
kuşakların komedyenleri ile hayli sert tartışmalara girmişti. Cem Yılmaz’ın tarzı tam da gösterilerinde 
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Baba, koca, abi, amca yani erkek figürünün taammüden 
karikatürleştirildiği, etkisizleştirildiği, konuşsa bile aslında hiçbir yaptırımı 
olmayan bönlere ya da son derece zalim tiplere dönüştürüldükleri 
görülmektedir. Ezik erkek figürü ile rollerle başlayan aşınma rubiconu 
geçerek cinsler arasındaki bütün farkların silinmesine kadar varmıştır. 
Aileyi parçalayan, babayı hep hatalı gösteren, evliliği aşkın seri katili 
yapan, aracı amaç amacı araç değer yapan espiriler diziler… Oysa 
evlilik hijyenik, aşk marazi bir şeydir ve evlilik elbet aşkı öldürmelidir. 
Neslin devamı esasken gönül eğlendirme, şehvet, fitne fücur, haz hiçbir 
sorumluluk duygusu yaşanmaksızın erkeğin ve kadının birbirlerine kolay 
ulaşılabilir kılınması ile aslında aradaki sınırların bulanıklaştırılması 
ve unisex bir kültürün yayılmaya çalışılması, evliliğin (amacın) taşraya 
sürülmesi, aşkın (aracın) ise merkeze atanması söz konusudur. Bu 
konuları ele alan güldürüler güya ölümüne aşık olanlara, evlilik aşkı 
öldürüyormuş, beraber bulamadığımız “mutluluğu dağılarak arayalım” 
fikrini aşılar. Aslında aşk varsa ve muhafaza edilmesi elzem ise, bireysel 
olarak değil, ancak çiftlerin etrafını saran çok katmanlı kabuğun içerisinde 
mümkün olduğu artık anlaşılmış olmalıdır. Zira geniş aileden kaçarak 
güya özgürleşerek kendi hayatlarını yaşamaya karar veren aşıklar aylar 
hatta günler içerisinde “aşkı tüketmektedirler.” Artık neredeyse gelin 
arabasının önünde evleniyoruz, arkasında boşanıyoruz yazmaktadır Aşkı 
tüketen aşk skeçleri, ara vermeksizin birbirinden gizli iş çeviren, aldatan, 
güvenmeyen, bağlanmaktan korkan, ilerlemiş yaşlarına ve hatta sayısız 
ilişkisi olmasına rağmen evlilik lafını duyunca kaçan, sadece sahip olmak, 
takılmak, bilhassa erkeklerin eğlenmek için yanaştığı durumları binlerce 
defa işlemektedirler. 

Taklid-i Mizah ya da Tahkik-i Mizah

Sanat bir zamanlar katarsis idiyse de bugün genç dimağlara ibahayı zerkle 
iştigal etmektedir yahut bu türden sanat/sanatçı gündemde tutulmaktadır. 
Maalesef, komedi gösteri toplumunun en güçlü besleyicisi olmuştur. 
Mizahın muhalif olduğunda ısrarcı olsalar da aslında müstevlilerin 
emellerine amade self-oryantalistler, küresel kültür endüstrisinin 

söylediği şeydi: “Burada hayatın anlamını vermeyeceğiz. Zaten bu paraya onu kimse vermez. Sadece 
komiklik yapıyoruz. Altında kocaman manalar aramayın (bilinçli bir postmodern meta anlatılara karşı 
bir duruş mudur bilinmez). Gülün geçin. Düşünmeyin” benzeri cümleleri bir sürü ilgili ilgisiz olay, 
kavram arasında son derece süratli, ileri geri ve sağa sola sıçrayan fakat ustalıklı bir şeklide girip çıktığı 
patikalardan aynı mecrasına dönen kurgusunun karmaşası içinde söylenen sözleri ve yapılan şakaları 
kaçırmamaktan başka bir şey düşünemez hale gelen izleyiciye, büyük bir anlatı vaad etmediğini ima 
etmektedir. Cem Yılmaz, son birkaç yıldır özellikle sinema filmlerinde “karşının” komedyeni olduğunu 
ihsas ettiren (boş) gönderenlerle, “belli belirsiz” politik bir kimliğe bürünmeye yönelmiş görünse de, 
eski komedyenlerce 12 Eylül darbesinin sonucu olarak yetişmiş amaçsız, eğlence düşkünü, okumayan, 
ülkesine, dünyaya yönelik bir sözü olmayan apolitik hercai gençliğin (biz buna CMYLMZ kuşağı 
diyoruz) tininin tecessüm etmiş hali gibi görülmektedir.
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tahkim edildiği Kral’ın soytarılığından öte bir şey yapıyor değildirler. 
Komedi, yerel ne kadar değer, kutsal, kod varsa yapıbozuma uğratmanın 
ve “glokalleşmenin” en sempatik, gönüllü rıza alma yoludur. Komedi 
aracılığıyla bütün savunma hatları ve gardlar düşürülür çünkü en ufak bir 
direnç derhal “hayatı çok ciddiye almakla, somurtmakla, sense of humor 
(mizah duygusu) yoksunluğuyla, kaba softalık ve yobazlıkla” yaftalanarak, 
zaten tamamen engel olunamayan ”taşıyıcısı oldukları virüse” karşı 
“erken uyarı” vazifesini bile mahkum etmektedirler. Bu anlamda komedi 
bütüne karşı asimetrik bir taarruzun koçbaşlarından biri haline gelmiştir. 
Asırlardır insanların fıkralarına, türkülerine, masallarına yansıttığı ve 
belki belli ölçüde otoriteye itirazı, sitemi ifade ettiği komedi unsuru bugün 
Gutenberg ve Zuckerberg Galaksilerinin içinde bütün hayatın gösteriye 
dönüştüğü safhada, beynelmilel/melez bir kültürün, kendisinin biricik 
kutsalı para kadar hızlı/akışkan biçimde sınırlara, gümrüklere, vergilere 
takılmadan akmasını temine koşulmuştur. Buradaki sınırın, gümrüğün 
ise haram, helal, günah ve sevap olduğu izahtan varestedir. Kapitalizmin 
namütenahi esnekliğinin ve koşullara eklemlenme kapasitesinin sınırı 
olmadığını faş eden son pazarlama mucizesi “küresel düşün yerel davran” 
şiarı, postmodern olduğumuz için olsa gerek yerel dillere, “mesajının 
gücünü” yitirmeden ve tercümenin ünlü paradoksunu bile ilga ederek 
yani “hem güzel, hem sadık” kalarak tercüme edilir. Böylece evrensel 
anlatıların, değerlerin, doğruların, kıstasların olamayacağını sayıp döken 
bir çağda, küresel mahfillerde en evrensel, dünya değil kâinat-şümul olarak 
yaratılan doğruları, beğenileri, zevkleri en akıcı biçimiyle yerelleştirmenin 
kotarılması işi kültür endüstrisi için çocuk oyuncağıdır dersek –işbu 
Disneyland dünyasında- mübalağa etmiş olmayız. Bu endüstrinin en 
marifetli “yaratıcı” ve etkili sınıfı da komedyenler olduğu için “biz küresel 
düşünürüz, siz yerel davranmaya bakın” iş emrini “kategorik imperatif” 
gibi özümseyip, hummalı bir tercüme faaliyetine koyulurlar. Bu taklid-i 
mizahtan öteye gitmeyen hallerine bir de devrimin taşlarını döşeyen 
tahkik-i mizah süsü vermeleri asıl durum komedisidir.  

          

Sonuç Yerine ya da Hissi Gable’l Vuku mu 
Bade Harabi’l Basra mı?

Komedinin ne olduğundan çok neye dönüştüğü, neyin maşası olduğu, 
işlevi (ki artık neliği de bunlardan bağımsız düşünülemez hale gelmiştir) 
hakkında söylediklerimiz, “siz de Kızılderilileri kestiniz” tarzı ad hominem 
bir mugalata değildir. Komediye metafizik bir mistifikasyonla “sonsuzun 
fiziği” diyenler varsa da, değerlerin küresel iktidara peşkeş çekilmesine 
“şaka” diyerek göz yummayacaksak, kanaatimizce ahval komedinin 
“sınırsızlığın, ölçüsüzlüğün, aşırılığın fiziği” yahut fiziğin/tenin/bedenin/
maddenin sınırsızlığının savunusu olabileceğini göstermektedir. Bilhassa 
capslerin, internetteki paylaşımların, olur olmadık yerlere yapılan 
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yorumların anonimliği yani faillerinin meçhullüğü daha da komiklik 
adına arsız, fütursuz ve haşin bir iğneleyici dile inkılap etmiştir. Homo 
economicusu besleyen, hayatı oyun ve eğlenceden ibaret gösteren simülatif 
mağaranın duvarındaki gölgelerin işlevini ifa eden hakikati eğip büken 
çarpaşıklaştıran ehemmiyetini düşüren, ciddiye almaya değer bulmayan 
karikatürize eden tabiatıyla komedi, hakikatin peşinde olmayı ve olanları 
da “komik” kılar, hafifleştirir. Hakikate çağrının ve davete icabetin 
koşullarını zayıflatır. Zira hakikat fikrinin kendisine özlem duyulamayacak 
kadar eskilerin masalları olduğu zannını “kesin bilgi yayın” diyerek trend 
yapar. 

Zupancic gibi biz de yüzeysel mutluluk, neşe ideolojisini genişletmeye 
ve perçinlemeye hizmet eden şeyin komedi ile ilgisi olmadığını 
düşünmekteyiz. Buna göre tam da buna matuf Hollywood filmleri her 
türden komediyi ambalajlayarak sunmaktadır. Oysa bu zoraki eğlence 
ona göre komediyle alakasızdır. İyi bulunan komedi her daim zor bulunan 
bir şey olduğu gibi her türlü eğlenceyi öven, mutluluğu “ana göstereni” 
yapan bir iklim komedinin ruhuna en uzak ve düşman bir şeydir.47 
Üstelik homo semioticus’un kendisini bir anlam kozası içine yerleştirmek 
suretiyle hayatını öngörülebilir bir semiosfer içerisinde asude kılacağı 
işaretler/göstergeler yekunu, hayatı anlamlandırma çabasında akıl da 
(Nietszche ile ve Nietzsche gibi) aklını kaçırınca, sanat “orgy”i kelimenin 
her anlamıyla azdırmaya girişmiş görünüyor. Anlama ihtiyacın olmadığı 
bir sel içinde güya dünya insanın kendi ürettiği ve ürettiğini okuduğu (hem 
yazıp hem oynadığı) bir metin olarak kabul ettirilmeye çalışılıyorsa da, 
ne Allah yazardır ve ölmüştür ne de dünya herkesin kendi nazarına göre 
“yorumsayacağı” bir metindir. Kısacası bize göre, bilim, felsefe, mitoloji, 
nihayet sanatın oturacağı boş bir taht yoktur.   

Meseleye ahlak felsefesi zaviyesinden baktığımızda, nihayetinde 
ahlakın kaynağı hususuna değin uzanan ve ahlak felsefesinin başlıca 
ihtilaf noktalarından olan ahlakın nesnel mi öznel mi olduğu tartışması 
da önümüzde belirir. Konuya ilişkin muhtelif fikirler arasında bu kaynağın 
özsel olmaktan ziyade uzlaşımsal olduğunu savunanlar da mevcuttur.48 
Bununla birlikte çok parçalı ve her biri kendi içine kapanmış monadlar 
dünyasında uzlaşı hayli müphem bir mefhumdur.   Kaldı ki, etiğin yerine 
ikame edilen estetik, şiddeti, laçkalığı, pornografiyi estetize ederek, 
değerler levhasını tabula rasa kılıp etiği boşa çıkarmasıyla da negatif bir 
rol oynamaktadır. Komedi ve komedyenin iyinin ve kötünün ötesindeki 
konumu tam da Baudrillard’ın “piyasanın da iyinin kötünün ötesinde”49 

47  Zupancic, s. 15-16.
48  Muhammet Enes Kala, “Erdem Ahlakı ve Ödev Ahlakının Birbirlerine Seslenmesinin İmkânı”, Felsefe 

Dünyası, Sayı: 65, 2017, s. 135-136. 
49  J. Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı, çev: I. Ergüden,  Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2016, s. 25.
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olduğu iddiası ile örtüşür. İşbu dehşet verici kayıtsızlık, gülmece adı 
altında bütün cesametiyle ortalıkta olmasına karşın görünmezlik iksiri 
içmiş birinin gücünü sağlar. Baudrillard’a göre, artık ne temel kural, ne 
yargı ölçütü ne de zevk vardır. Günümüzün “trans(paran)” estetiğinde, 
kendi kullarını tanıyacak Tanrı, başka bir deyişle estetik beğeniye dair 
hassas terazi kalmamıştır.50 Bu ölçüsüz ortamda da komedi, şakalar, 
güldürü, mizah olan biteni maskeleyen, kadife eldiven içerisindeki demir 
yumruktur. Dimağlara fikir implantının en neşeli ama uyuşturuculu yolu 
haline gelmiştir komedi. Bir büyüyü bozarken, başka birileri için yeniden 
efsunlar dünyayı. Bu bir nevi “küresel iğdiş etme”51 vetiresidir.  Bu durumda 
Marx’ın meşhur katı olan her şey buharlaşıyor sözünün “kutsal olan ne 
varsa saygısızca kirletiliyor” ifadesi ile devam etmesi de manidardır.

Eğer komedi salt bir beyaz sayfa olsaydı ve güçlünün işine gelen 
olmasaydı, kendisi de senaryolar kara-layan biri olarak komediyi kara-
lamak, kara çalmak olabilirdi. Oysa bazı şeyler vardır ki sözlük tanımına 
sığmaz. Mizah, bilhassa bugünkü mizaha da kara dense yeridir. Onun 
oynadığı rol, toz pembe, uçucu niteliğiyle katılara sızması, yumuşatması, 
akışkan kılması ve sisteme entegre etmesi ile tebarüz eder. Panoptikon, 
Sinoptikon, Omniptikon teslisinin aslında panoptikonun tezahürleri 
olduğunu ve müstevlilerin tezi de, antitezi de, sentezi de kendi kristal 
kürelerinden gözetleyecekleri, tarassut edecekleri sınırlarda tutmalarına 
yaradığını ve simülatif yapısının onu kara büyünün öğelerinden biri 
kıldığını düşünmekteyiz. Kara büyünün kaynatıldığı kazan olan Hollywood 
ve dünya çapındaki takipçileri de cali-fornicationa çalışmaktadırlar. 
Çağdaş komedi de bu kazandan çıkan ürünlerdendir. Bu zehir, ağuyu altın 
tas içinde sunarlar sözü mucibince Galyalıları emperyal Roma’ya karşı 
güçlü, zinde ve yenilmez kılsın için değil bilakis yeni Romalılara mağlup 
olunsun diye üretilir, dağıtılır, güzel gösterilir ve içirilir. Dolayısıyla, 
mizahı, komediyi sözlük anlamıyla ele almak bugün büründüğü kıvam 
olan “ideolojik ve kültürel aygıtların” en sofistiğinin ve sofistikesinin 
eğlendirerek hükmetmenin öncü kuvveti/koçbaşı niteliğini ıskalamak 
olurdu. 

Buna göre sanatı sanat için değil toplum için kabul edeceksek nesilleri 
en çok etkileyenin mizah olduğu düşünülünce, söylemek istediğini söyleyip, 
taşlamasını yapıp, komedi adı altında ideolojik bagajlarını boca edip, tepki 
çekince de “niyetimiz kimseyi kırmak değildir, şuradakini buraya koymak 
değildir… Zaten bu programdaki karakterlerin, olayların, isimlerin gerçek 
kişi ve olaylarla ilgisi yoktur” kalkanını kaldırmaları ellerine tutuşturulan 
senaryolardaki rolleri ve neticelerini tahkikten masun kılmamalıdır. 

50  Baudriallard, Kötülüğün Şeffaflığı, s. 21.
51 D. Morley-K. Robbins, Kimlik Mekanları: Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, 

çev: Emrehan Zeybekoğlu, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 2011, s. 83.
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Skeçlere yedirilen “şaka” ile karışık “bırakın çocuklarınız kendi 
tercihlerini kendi yapsın” telkininin neticesinde tercihlerde “kaydırmalar” 
başladığında, dahası bunun çocukların gün gelip de muhtemel bütün 
tercihlerinde olası kaydırmalar yapmalarına engel olacak bir vasatı, kutsal 
şemsiyeyi berhava ettiği acı şekilde anlaşıldığında ne Bor kalacaktır ne 
de Niğde! Öyleyse “bade harabi’l basra” koşulları gerçekleşmeden, bütün 
alicenaplığıyla “hissi gable’l vuku” ile toplumu ihtar eden bir “sonsuzluk 
metafiziği” elzem ve ivedidir. Şayet komedi kendine atfettiği muhalif 
kimlikte samimi ise ve esaslı bir ontolojik muhalefete dahil olarak, 
hakikaten “fark yaratmak” istiyorsa, evvela yön duygusunu kaybettiren ve 
“iki kişi baş başa kaldığında üçüncüsünün Wi Fi olduğu mevcut Hız Tuzağı” 
karşısında direnç göstermelidir. Aksi takdirde siyahın siyah, beyazın beyaz 
olduğunu söylemeyi totaliteryanizm sayan furyaya teslim olan her şey gibi, 
Allah’ın boyasının (“sıbğatallah”) hilafına “grinin her tonunun” toplumun 
hücrelerine pençelerini geçirmesinin vebaline ortaktır. Fakat fiziğe meftun 
olanlar için böyle bir “isyan ahlâkı” imkân kabilinde değildir. Çünkü, 
Kala’nın da işaret ettiği üzere “dikey boyutu olmayan ahlak göreceleşir, 
araç değerler amaç değer haline dönüşebilir; ahlâkî değerin önemi ve 
değerinden bahsetmek… olanaksız hale gelir.”52

Netice itibariyle kanaatimiz odur ki; Asr-ı saadette bile “şayet benim 
bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız” buyuran bir peygamberin 
ümmeti, şamata, hafifmeşreplik ve mezhebi genişliğin fermanferma 
olduğu işbu asrî saadetin, zamanın ruhunun hem künhüne vakıf olmak 
hem de ondan ümmîleşmek durumundadır. Zira vakıa göstermektedir ki, 
“az gülmek, çok ağlamak” ihtarı, az olanlar biteviye yerken çok olanların 
sadece baktığı, tabir-i caizse Tanrı’nın kıyamete zorlandığı ve “insanlığın 
yaşamış olduğu en aşağılık çağ olan” bugün için vakidir.

52  Kala, Erdem Ahlakı ve Ödev Ahlakının Birbirlerine Seslenmesinin İmkânı, s. 146.



“Fark Yaratma” Salgınının Taşıyıcısı Olarak Komedi Ya Da Az Ağlamak Çok Gülmek

29

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2018 / 24: 9-27

Kaynakça
Baudrillard, Jean, Kötülüğün Şeffaflığı, çev: I. Ergüden,  Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2016.
Butler, Christopher, Postmodernism,  Steling Publishing, New York, 2015.
Byung-Chul Han, Yorgunluk Toplumu, çev: Selim Karlıtekin, Açılım Kitap, İstanbul, 2015.
Collins Cecil, Sanat Bugün Niçin İlhamdan Yoksun, Her İnsan Bir Sanatçıdır içinde, çev: 

Tahir Uluç, İnsan Yayınları, İstanbul, 2014.
Cray Jonathan, 7/24: Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu, çev: Nedim Çatlı, Metis Yayınları, 

İstanbul, 2015.
Demir Sertaç Timur, Ten Medeniyeti: Modern Kültürde Beden ve Ötesi, Açılım Kitap, 

İstanbul, 2017.
Harvey David, Postmodernliğin Durumu, çev: Sungur Savran, Metis Yayınları, İstanbul, 

2014.
Kala, Muhammet Enes, “Ahlâktan Sanata ve Sanattan Ahlâka -Ömer Naci Soykan’ın 

Düşüncelerinden Hareketle Bir Çözümleme Denemesi-” TYB Akademi, sayı:23, 2018.
Kala, Muhammet Enes, “Erdem Ahlakı ve Ödev Ahlakının Birbirlerine Seslenmesinin 

İmkânı”, Felsefe Dünyası, Sayı: 65, 2017.
Morley D – Robbins K., Kimlik Mekanları: Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel 

Sınırlar, çev: Emrehan Zeybekoğlu, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 2011.
Rorty Richard, Olumsallık, İroni ve Dayanışma, çev: M. Küçük-A. Türker, Ayrıntı Yayınları, 

İstanbul, 1995.
Sayar Kemal, Yalaz Berna, İnternet Çağında Aşk ve Istırap: Sanal Aşk, Kapı Yayınları, 

İstanbul, 2016.
Ward Glenn, Postmodernizmi Anlamak, çev: Tufan Göbekçin, Optimist Yayınevi, İstanbul, 

2014.
Zupancic Alenka, Komedi: Sonsuzun Fiziği, çev: Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstanbul, 

2011.





Henri Bergson’un Gülme Kuramı Üzerinden Haldun Taner’in “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” Adlı Hikâyesinin...

31

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2018 / 24: 31-49

Henri Bergson’un Gülme Kuramı 
Üzerinden Haldun Taner’in 

“Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” 
Adlı Hikâyesinin İncelenmesi

The Analysis of Story Named Haldun Taner’s “Sancho’nun Sabah 
Yürüyüşü” on Henri Bergson’s Laughter Theory

 Zeynep TEK*

Öz

Kurgusal metinlerinde komik türlere ve tekniklere sıklıkla yer veren Haldun 
Taner (1916-1986), bu sayede çağın ve yakın tarihin eleştirisini mizah 
üzerinden dile getirme imkânı bulmuştur. Bu özellikte edebî eserlerinden 
biri de Sancho’nun Sabah Yürüyüşü (1964) adlı hikâyedir. Anlatıda sahibiyle 
birlikte sabah yürüyüşüne çıkan Sancho adlı köpeğin tanıdığı insanlar ve 
köpeklerle karşılaşmasıyla gelişen durum ve olaylar, Sancho’nun bakış açısı 
kullanılarak tahlil ve tasvir edilmiştir. Bu çalışmada bir hayvana düşünme, 
konuşma, sorgulama, alay etme gibi insana ait özelliklerin verildiği hikâyede 
gülmenin ortaya çıkmasını sağlayan unsurlar işlenecektir. Bu amaçla 
çalışmada, gülmeyi uyumsuzluk kuramıyla ilişkilendiren Henri Bergson’un 
(1859-1941) Gülme (1900) adlı eserinde komiğin oluşmasında etkili unsurlar 
olarak belirtilen hususlar üzerinde durulacaktır. Bu niteliklerin hikâyede 
tanımlanması ise mizahın eserde oluşumunu ortaya koymada, hicvin 
sınırlarını belirlemede ve hikâyenin derin anlam katmanlarına ulaşmada 
önemlidir. Ayrıca Bergson’un gülme kuramının edebî bir eserde nasıl 
uygulanabileceğine dair bir çerçevenin geliştirildiği çalışmada, bu kuramın 
Bergson felsefesiyle ilişkisine ve diğer gülme kuramlarıyla da münasebetine 
yer verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Haldun Taner, mizah, hiciv, Henri Bergson, metin 
incelemesi.
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Abstract

Haldun Taner (1916-1986), frequently featured comic types and techniques 
in his fictional texts. By this means on this, he had the opportunity to express 
the criticism of the age and recent history through humor. One of his literary 
works in this respect is story named “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” (1964). 
In the narrative, the situations and events that have developed when Sancho 
walking with his owner in the morning came across people and dogs that he 
knew were analyzed and described by using Sancho’s point of view. In this 
study, the elements that lead to smile will be analyzed in the story where the 
human characteristics such as thinking, speaking, questioning and teasing 
are used for an animal. For this purpose in this study, in his book called 
Laughter (1900), Henri Bergson (1859-1941) who associates laughter with 
the theory of unconformity, will be focused on the issues that are mentioned 
as effective elements in the formation of the comic. The definition of these 
qualities in the story is important in revealing the formation of humor in 
the work, in determining the boundaries of the satyr and in reaching deep 
layers of meaning of the story. In addition, a study of how Bergson’s theory 
of laughter can be applied in a literary work will be presented in relation to 
Bergson’s philosophy and other theories of laughter.

Keywords: Haldun Taner, humor, satire, Henri Bergson, text analysis. 

Giriş

Henri Bergson (1859-1941), özgün felsefesine uygun bir gülme kuramı 
oluşturarak gülmenin felsefi, toplumsal ve psikolojik geri planını, müstakil 
çalışması olan Le Rire (Gülme 1900)1 adlı eserinde izah etmiştir. Bu 
bakımdan Bergson’un gülmeye dair açılımlarını anlamak için felsefi 
sistemini kısaca açıklamak gerekir. Metafizik alanı kavramada sezginin 
hayati rolüne dikkat çeken Bergson; sanatkârı olduğumuz hayatın 
anlarının her birinin âdeta bir yaratma olduğunu belirtmiştir.2 Ona göre 
fenomen ve varlık diye iki ayrı şey yoktur. Bütün varlıklar bir süreklilikten, 
daimi ve özgür bir oluştan ibarettir. Yani yalnızca  sürekli bir oluş vardır.3 
İnsanı doğrudan doğruya hayatın içine çeken sezgi, hayatın oluş hâlindeki 
durumlarını kavramaya yarar. Zekâ ise her neyi kavrayacak olursa o 
kavradığı şeyi mutlaka kavramsallaştırır, onu dondurur, statikleştirir, 
muntazam parçalara ayırarak ondan bir bütünlük elde etmeye çalışır. 
Böylece kavradığı şey hiçbir zaman hayat ve oluş olmaz, sadece kesitler olur. 
Sezginin sağladığı şey ise onun çarpıtılmadan, bozulmadan kavranmasıdır. 
Bu bilgi vasıtası sayesinde hayatın oluş hâlinde, kendi özgün doğası 

1 Bu çalışmada eserin Mustafa Şekip tarafından Türkçeye ilk çevirisi olan 1945 baskısı ile Şekip›in 
eseri çevirmeden önce adaptasyonunu yaptığı, aynı zamanda Bergson’un Gülme adlı kitabı 
üzerine Türkiye’de ilk çalışma olan Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz? (1921/2015) adlı çalışması 
kullanılacaktır. 

2  Henri Bergson, Yaratıcı Tekâmül, Çev. Mustafa Şekip Tunç, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1947, s. 
19.

3  Levent Bayraktar, Bergson’da Ruh-Beden İlişkisi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010, s. 30.
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içerisinde bütün olarak bilinebilmesi mümkün olur.4 

Hayatı sürekliliği, akışkanlığı içerisinde değerlendiren filozof, bunun 
aksatılmasına neden olan durumların gülmeye yol açtığını belirtmiştir.5 
Bu felsefeden hareketle hayatın mekanikleşerek, fiziğe indirgenmesi 
kendi doğasından uzaklaşması anlamına gelmekte, bu durum da komiği 
oluşturmaktadır. Şu hâl, Mustafa Şekip›in Gülme adaptasyonunda; “(...) 
hayat, tenevvü ve tahavvülden çıkıp mihanikiyet istikametine inhiraf edince 
hakiki bir sebeb-i hande oluyor.” şeklinde ifade edilir.6 Hayatın sürekli bir 
çeşitlilik, değişim olduğunu kabul eden filozof, hayatiyetten sapma olduğu 
takdirde gülmenin gerçekleştiğini iddia etmiştir. Bu durumda insanları 
güldüren ‘sapma’ olarak nitelendirilecek şeyin nasıl gerçekleştiği sorusu 
gündeme gelir! Bergson, gülmeye yol açan kusurların birer ahlaksızlık 
olmasından ziyade cemiyete uyumsuzluk göstermesinden kaynaklandığının 
altını çizmiştir. Çünkü kendini cemiyetten ayıran herkes gülünç olur.7 Ona 
göre; hayat ve cemiyetin insanlardan istediği şey, bulunulan hâl ve vaziyeti  
etrafıyla ayırt edecek her dem uyanık bir dikkat, aynı zamanda kendisini bu 
hâl ve vaziyetlere uyduracak bir ruh yumuşaklığı, bir beden çevikliğidir.8 
Cemiyet insanı tekrar dikkatin, çevikliğin öznesi olarak görmek istediği 
için gülmenin gücünden faydalanarak uyarısını gerçekleştirir. 

Bergson’un gülme kuramı sadece gülüncün niteliklerine odaklanmaz, 
aynı zamanda gülme eylemini gerçekleştiren kişinin motivasyonunun 
ne olduğunu / nasıl olması gerektiğini de ortaya koyar. Ona göre komik, 
insanların grup hâlinde toplanarak bütün dikkatlerini, duygularını 
susturup sadece zekâlarını işletmek suretiyle, aralarından birisi üzerinde 
toplamasından doğar.9 Gülmenin kolektif tarafının olduğu anlaşılan bu 
tespitte gülünç olan şeyle gülen kişi arasında duygusal bir mesafe olması 
gerektiği fark edilir. Fakat daha önemlisi gülen kişinin gülme eylemini 

4  Levent Bayraktar, “Henri Bergson ve Türk Düşüncesi Üzerine”, Röportör: Zeynep Tek, Bergson’dan 
Mustafa Şekip›e Gülme, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2015, s. 12-13.

5  Hayatı, yaratıcı bir evrim olarak kabul eden Bergson, bu evrimi idare eden ilkenin hayat hamlesi 
olduğunu ifade etmiştir.  Hayatın evriminin sonunda ortaya çıkan varlık ise insandır (Ali Osman 
Gündoğan, Bergson, 3. Baskı, Say Yayınları, İstanbul 2013, s. 59-60.). Ancak hayat hamlesi insanı 
vücuda getirdikten sonra son bulmamıştır. Hayat insan üzerinden varoluşuna ve yaratmasına devam 
etmektedir (Levent Bayraktar, “Henri Bergson ve Türk Düşüncesi Üzerine”, s. 15-16). Bu bakımdan 
Bergson’un felsefesi, evrenin bir planın gerçekleşmesinden ibaret olduğunu söyleyen finalizm ve canlı 
varlığın süre içinde oluşunu yadsıyıp onu tıpkı mekânda geçen olaylar gibi tasarımlayan mekanizm 
gibi doktrinlerden ayrılır. Çünkü hayat, finalistlerin düşündüğü gibi önceden belirlenmiş bir planın 
gerçekleşmesi olmadığı gibi mekanistlerin iddia ettiği gibi herhangi bir anın bilinmesi ile ondan 
sonraki anların da bilinmesini gerektirecek mekanik bir yapı arz etmez. Bir zorunluluk içerisinde 
tahakkuk etmeyen hayat özgürdür (Levent Bayraktar, Bergson, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2016, 
s. 24-27).

6  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, Bergson’dan Mustafa Şekip›e Gülme, 
Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2015,  s. 115.

7  Henri Bergson, Gülme, Çev. Mustafa Şekip Tunç, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1945, s. 100.
8  Henri Bergson, Gülme, s. 15.
9  Henri Bergson, Gülme, s. 8.
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‹zekâ’sı sayesinde gerçekleştirmesidir. Dikkat edileceği üzere felsefesinde 
sıklıkla sezginin anlam alanına vurgu yapan filozof, burada zekâyı öne 
çıkarmıştır. Bu nokta, onun gülmenin öznesi ve nesnesinin niteliklerini 
nasıl belirlediğiyle doğrudan ilgilidir. Gülmek için zekânın dikkat kesilmesi, 
duyguların bir kenarda bırakılmasını zorunlu hâle getirir. Özellikle 
gülüncün sahip olması gereken hayatiyetten, dinamiklikten uzaklaşarak 
makineleşen niteliği, onu algılayacak olan yetinin de zekâ olmasını gerekli 
kılar. Kesitler hâlinde vuku bulan gülünç durumlarla kendi doğasına uygun 
olarak temasa geçen zekâ, gülüncün hayatta neden olduğu kesintileri de bu 
sayede fark eder.  

Bu çalışma, uyumsuzluklarıyla ‘cemiyetin dışı’na çıkarak komikleşen 
birtakım insanların eleştirisini mizahi bir üslupla işleyen Haldun Taner’in 
(1916-1986) “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” adlı hikâyesini, Bergson’un 
gülme kuramı üzerinden incelemeyi amaçlar. Bu yolla mizahın eserde nasıl 
gerçekleştiği ortaya konularak hicvin sınırlarına ve hikâyenin derin anlam 
katmanlarına ulaşılmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda Bergson’un gülme 
kuramının bir eserde nasıl uygulanabileceğine dair bir yapının geliştirilme 
çabası söz konusu olacaktır. Taner’in bu hikâyesinin seçilme sebebi ise 
Bergson’un gülüncün ortaya çıkmasında işaret ettiği temel ilkelerin en 
belirgin olarak bu anlatıda görünür olmasıdır. Söz konusu nitelikler 
gülmenin öznesi ve nesnesi ayrımı üzerinden incelenecektir.

1. Haldun Taner ve “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”

Hikâye, fıkra, gezi yazısı, makale, tiyatro ve radyo oyunu gibi çok sayıda 
türde eser kaleme alan Haldun Taner; kurgusal yapıtlarında mizahı 
başarıyla kullanmasıyla tanınmıştır. Taner’in mizah yaklaşımı başta 
öykülerinde olmak üzere konu edindiği toplumsal ve bireysel bozuklukları, 
alışkanlığı kırma ve ironi yardımıyla gündelik yaşamın tekdüzeleştirici, 
kanıksatıcı bağlamından çıkartıp okura eleştirel bir biçimde sunmaktır.10 
Bu yolla sanatkâr, çağının ve yakın tarihin eleştirisini dile getirme imkânı 
bulmuştur. 

Bu çalışmada mizahın kurgulanma yöntemi itibariyle incelenen 
“Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” adlı hikâye, 1964 yılında yayımlanmıştır. 
Taner, mizah unsurlarını hikâyede başarıyla uygulamasından ötürü 1969 
yılında Uluslararası Bordighera Mizah Festivali Ödülü’nü almıştır.11 
Hikâyede ‘Hülya’nın babası’ adıyla zikredilen sahibiyle birlikte sabah 
yürüyüşüne çıkan Sancho adlı köpeğin Göreme Sokak›tan Sıhhiye›ye 
uzanan yolda tanıdığı insanlar ve köpeklerle karşılaşmasıyla gelişen durum 
ve olaylar, onun bakış açısı kullanılarak tahlil ve tasvir edilmiştir. Anlatıcı 

10  Nüket Esen, «Acıyı Balla Yoğurmak: Haldun Taner›in Hikâyelerinde İçerik-Anlatım Tekniği İlişkisi», 
Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, 4. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 2017, s. 182.

11  Sıddıka Dilek Yalçın, Haldun Taner’in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, Bilgi Yayınevi, Ankara 1995, s. 42, 
46.
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tarafından Sancho’nun yürüyüş sırasında dikkatini her seferinde bir köpeğe 
(onun temsilinde bir zümreye) ve çevresindeki insanlara yönelterek tanık 
olduğu uyumsuzluklar karşısındaki görüşleri belirtilmiş; bu sayede birçok 
gülünç unsurun görünür olması sağlanmıştır. 

1. 1. Gülüncün Özellikleri

Gülmenin nasıl gerçekleştiği konusunda uyumsuzluk, üstünlük, 
rahatlama gibi çeşitli kuramlar ortaya konulmuştur. John Morreall’a göre 
uyumsuzluk kuramı; umulmadık, mantıksız, şöyle ya da böyle uygunsuz 
olan bir şeye karşı gösterilen zihinsel bir tepkidir.12 Bergson’un gülme 
anlayışı da uyumsuzluktan doğan gülmeye dâhil edilir. Çünkü Bergson 
gülüncün sakarlık, dalgınlık, beceriksizlik, çeviklikten yoksunluk gibi 
durumlar sonucu gerçekleştiğini kabul etmiştir. Cemaatin olmasını 
beklediği, umduğu ile gerçekleşen arasındaki fark gülmeye neden 
olmaktadır. Diğer gülme kuramlarından olan üstünlük kuramına göre ise 
herhangi bir gülmece ögesini okuyan, duyan ya da seyreden bir kimse, olay 
kahramanının yaptığı yanlışlığı kendisinin yapmayacağından emin olarak 
kendisini gülmece kahramanından daha üstün hisseder, bu durumdan 
hoşlanır ve güler.13 Gülmeyi sinirsel enerjinin ortaya çıkışı olarak kabul 
eden rahatlama kuramında ise gülerek rahatlamak, kişinin gülmeye 
başlamadan önce birikmiş olan sinirsel enerjisinin açığa çıkması olarak 
kabul edilir. Vaktiyle var olan enerjiyle değil gülme durumunun kendisi 
sayesinde biriken enerjiyle rahatlama düşüncesi de bu kuram içerisine 
dâhil edilir.14 

Bergson’un gülme kuramının söz konusu yaklaşımları içeren bazı 
yönleri olduğu söylenebilir. Gülüncün karşısında alınan pozisyon; -anlık 
da olsa- acımasız tavır, kişinin düşen, beceriksizlik gösteren, sakarlık 
yapan vb. kişiye karşı kendini üstün görmesiyle de ilişkilidir. Gülmek 
için gerekli olan kolektif yapı, gülmenin sadece bulaşıcı doğasıyla ilgili 
değildir. Alınan hazzı göstermek ve arttırmak için de bir imkân alanıdır. 
Ayrıca gülünce yönelik ceza verme hakkını kendinde bulan kişi, üstün / 
kusursuz olan tarafta olmanın da keyfini sürmekte, cemiyetin kendisine 
bilinçdışı olarak verdiği uyarı yetkisini (gülerek) kullanmaktadır. Çünkü 
Bergson’a göre gevşeme yahut taşma hareketi gülmenin bir başlangıcından 
başka bir şey değildir, gülen de derhal kendine dönmekte, az çok kurumla 
kendini beğenmekte ve güldüğü kimseleri, iplerini elinde tuttuğu kuklalar 
gibi görmeye başlamaktadır.15 Bu kişisel hazzın dışında bilinçdışı olarak 
toplumsal faydanın gerçekleşmesinde aracı olmanın getirdiği bir 

12  John Morreall, Gülmeyi Ciddiye Almak, Çev. Kubilay Aysevener ve Şenay Soyer, İris Yayınları, 
İstanbul 1997, s. 24.

13  Ünsal Özünlü, Gülmecenin Dilleri, Doruk Yayınları, Ankara 1999, s. 21.
14  John Morreall, Gülmeyi Ciddiye Almak, s. 32, 35.
15  Henri Bergson, Gülme, s. 143.
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üstünlükten de söz edilebilir. Bunun sonucunda tanık olunan uyumsuzluğun 
cezalandırılmasıyla psikolojik bir rahatlama gerçekleşebilmektedir.

Haldun Taner’in “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”nde mizahın temel 
olarak uyumsuzluk üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Anlatıda bir 
hayvana insana ait özelliklerin verilmesi, köpeklerin birbiriyle ve insanlarla 
olan ilişkilerinin beşeri düzeyde işlenmesi, zıtlıkların bir araya gelmesi 
ile oluşan mizaha örnektir. Böylelikle köpeklere insani roller yüklenerek 
rol değiştirme üzerinden uyumsuzluk sağlanır. Anlatıda hikâyenin 
içeriğinin anlaşılması adına uyumsuzluğu fark edenin niteliklerinden önce 
uyumsuzluğun görünür olduğu gülme nesnesinin özellikleri belirtilmelidir. 
Bunlar; gülünçteki insani nitelikler; dikkatsizlik, ruhi zayıflık, beceriksizlik 
gibi kusurlar ve gülüncün durumunu fark etmemesi hâlidir.

1.1.1. Gülünçteki “Bir İnsan Tavrı, Bir İnsan İfadesi”

Bergson, komiğin oluşmasında temel unsurun gülünce neden olan şeyde ya 
da durumda insani nitelikler bulunması olduğunu belirtmiştir. Kendinden 
bir özellik, nitelik yakalamadığı sürece herhangi bir şeyi komik bulmayan 
insan gülme eylemini de gerçekleştiremeyecektir.16 Çünkü insandan başka 
hiçbir şey gülünç olmayıp bir hayvana gülme, onda bir insan vaziyeti veya 
insan tavrıyla karşılaşmak dolayısıyladır. İnsandan başka bir hayvanın 
yahut cansız bir şeyin gülünç olması mutlaka insana benzer bir tarafı 
olmasından, insanın ona verdiği bir kılıktan yahut onu kullanma tarzından 
ileri gelmektedir.17 

“Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”nde farklı kişiliklerden, statülerden, 
tavırlardan örülü cemiyet hayatı özellikle sosyetik yaşam, hayvanlar 
âlemine aktarılarak verilmiştir. Hikâyede Sancho adlı köpeğe insana ait bir 
isim verilmesinden başlanmak üzere fabl türünde olduğu gibi hayvanların 
insanlar gibi özellikler taşıdığı sezdirilir. Kişiliklerine uygun adları olan 
Sancho gibi Hedi, İsabelle, Mirella, Semiramis, Diojen vs. isimli köpekler, 
insanlar gibi düşünmekte ve davranışlar sergilemektedir. 

Hikâyede ilk karşılaşılan köpek Alman Büyükelçiliğinin kapısında 
görülen Graf’tır. “Graf, son kaniş modasına göre kıvırcık tüylerini belden 
aşağı tıraş ettirip belden yukarısını aslan yelesi gibi kabartmış, feldmareşal 
Von Mackenzen’i hatırlatan beyaz bıyıkları ile sanki hiç de fena olmamış.”18 
şeklinde tasvir edilir. Yazar bu portre tasvirinde insana ait özellikleri bir 
köpeğe aktarmakla okuyucusunu güldürür.19 Çünkü «tıraş ettir”mek insana 

16 Ayşe Demir, İnce Alaydan Satire: Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Hiciv ve Mizah, Grafiker 
Yayınları, Ankara 2013, s. 10.

17  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 98; Henri Bergson, Gülme, s. 4-5.
18  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, Onikiye Bir Var Sancho’nun Sabah Yürüyüşü Gülerek 

Ölmek, 12. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara 2013, s. 95-96.
19  Mehmet Kaplan, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, Hikâye Tahlilleri, 13. Baskı, Dergâh Yayınları, 

İstanbul 2008, s. 240.
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ait iradi bir eylemdir. Graf’ın bir feldmareşali “hatırlatan” özelliği, modaya 
uygun ve aynı zamanda kurumlu davranışı, insana özgü durumların 
gülünce yol açması tespitine uygundur. Hikâyede iki sosyetik, medyatik 
köpek olan İsabelle ile Mirella’dan ise şöyle bahsedilmektedir: 

İsabelle ile Mirella, bu iki kız kardeş sade kordiplomatiğin değil, Ankara 
köpek sosyetesinin en rüzgârlı güzelleri idiler. İkisinin de karşı konmaz 
bir kok-benisi vardı. Ankara Kalesi’ni, Gençlik Parkı’nın köprüsünü, Ulus 
alanındaki anıtı, yahut Opera’yı arka fon olarak alan birçok portreleri, 
uluslararası köpek dergilerine dört renkli kapak resmi olmuştu.20 

Cemiyet hayatının sosyetik kesiminin temsilcisi olan İsabelle ile 
Mirella adlı köpekler, medyatik yönleriyle sunulmaktadır. Çekici ve havalı 
bu “rüzgârlı güzelleri”n  portreleri ve resimleri doğrudan insanların 
görünür, popüler olma çabasını hatırlatır. Yolda bu iki kız kardeşi gören 
Sanco’nun tepkisi ve onlar uzaklaştıktan sonraki hareketleri de son derece 
beşeri hâller olarak verilir: “Sancho bir ağacın dibine yürümek ihtiyacını 
duydu. Ne var ki, bu hareketi deminki güngörmüş selamının üslubu 
ile bağdaştıramadı. Daha doğrusu bir tanıdık görse beni, ağaç diplerini 
koklaya koklaya giden şehvet düşkünü köpeklerden sanabilir düşüncesi 
onu alıkoydu.”21 Bilinçli ve beşeri hâller sergileyen Sancho, ağaç diplerini 
koklayarak yoluna devam etmek istemiş olsa da sonrasında bir insan gibi 
şehvet düşkünü sanılmaktan korkmuştur. Yürüyüş devam ettiği sırada 
polis köpekleriyle dalaşma tehlikesi beliren Sancho’nun polis köpekleri 
uzaklaşınca yaşadığı çatışma da gözlemci anlatıcı tarafından şöyle tasvir 
edilir: “Onlar uzaklaşınca Sancho rahat bir nefes aldı. Atatürk Bulvarı’nın 
en kalabalık yerinde sosyete köpeklerinin piyasaya çıktığı bu saatte, polis 
köpekleri ile bir hırlaşma ve sonunda hırpalanma ayrıca prestijini de çok 
sarsabilir.”22 Sancho’nun kavga etmekten içgüdüsel olarak kaçınmak yerine 
bir insan gibi prestij kaygısına düşmesi ve “erkeklik gururu”nun23 başladığı 
oyunu kesmesine mani oluşu, komik bir durum oluşturmaktadır. Anlatının 
bütünü Sancho gibi insana ait niteliklere sahip köpeklerin dünyası üzerine 
kurulu olduğu için gülmenin diğer esaslarının izah edildiği yerlerde verilen 
örnekler bu hususu daha anlaşılır kılacaktır. 

1.1.2. Mekanik Katılık: Dikkatsizlik, Ruhi Zayıflık, Beceriksizlik 

Bergson’un gülme kuramında içtimai hayat kendisini teşkil eden fertlerden 
ahlaki, dinî, lisani, hukuki ve iktisadi bir dayanışmadan başka bir de 
cismani ve ruhi bir sağlamlık ve içtimai bir uysallık dayanışması talep 
eder. Dalgınlar, şapşallar, sersemler, beceriksizler, vurdumduymazlar, 

20  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 98.
21  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 98-99.
22  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 101.
23  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 101.
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züppeler, kendini beğenmişler, kabak çiçekleri, mürailer, dalkavuklar, 
idare-i maslahatçılar, çıtkırıldımlar, zevzekler, yabaniler, sonradan 
görmeler vs. her cemiyette yaftalı komiklerdir ve komedi bütün ilhamlarını 
hep bu “lâ-içtimai tipler”den alır.24 Çünkü bu özellikte kişilerin “mihaniki 
hareketleri”nin temelinde “çeviksizlik ve beceriksizlik” yatmakta; “içtimai 
hayatın faaliyet ve uyanıklık merkezlerinde”n uzak düşme görülmektedir. 

25 

“Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”nde tasviri ve tahlili yapılan köpeklerin 
dünyası üzerinden içtimai olmayan tipler sunulur. “Ankara köpek 
sosyetesinin en rüzgârlı güzelleri” olan İsabelle ile Mirella adlı köpeklerle 
kendini beğenmişler ve ‘gösteriş düşkünleri’ hatıra gelirken; Kastor 
adlı bir köpek üzerinden de sonradan görmelere yönelik bir eleştiri fark 
edilir. Kastor; doğduğu, geldiği yeri unutan / gizlemeye çalışan kişilerin 
bir temsilcisi konumundadır. Kastor’un bu özelliği vurgulanırken yapılan 
teşbih de eleştirinin hedef noktasının kimler olduğunu gösterir:

Kastor protokol kurallarını çocuk yaştan sindire sindire değil de, belirli 
bir çağdan sonra kitaptan ezberleyen yeni vekiller, senatörler ya da taşralı 
hariciyeler gibi sivri derecede nazik bir Chow Chow’du. Ama buna rağmen, 
yine de, daldığı ya da heyecanlı olduğu zamanlar, anasının çoban köpeği 
diyalektiğini gizleyemediği anlar oluyordu.26 

Mizahın hicve ulaştığı yerlerden biri olan bu anlatımda, sonradan 
cemiyet hayatına dâhil olan siyasiler ve diplomatlar eleştirilir. Yaşama 
düzenine bozukluk veren problemin kaynağını kişilerde arayan27 Taner, 
anlatılarında tipler üzerine yoğunlaşarak ortaya çıkan uyumsuzlukları 
belirginleştirmiştir. Burada da tipler üzerinden sonradan bir mevkie 
gelenlerin, statü atlayanların “sivri derecede”ki ‘aşırı’ değişimleri, sahici 
olmayan hâlleri hicvedilmiştir. Anlatının başlarında yolda karşılaşılan 
kasaba avukatı da siyasilerin hicvine olanak tanımıştır. İçtimai olmayan 
tiplere örnek olan bu avukatın muhatabı olan Sancho’nun sahibi de idare-i 
maslahatçı bir tutumla dikkat çekmektedir:

İyi bir terziden çıktığı halde çakşır gibi inen bu pantolonu, Avrupa malı 
olduğu halde mest hissi veren bu ayakkabıları ilk defa görüyordu. Başını 
kaldırıp baktı. Devetüyü palto ile siyah rölöve şapkayı görünce anladı. Bu 
adam kasaba avukatı yeni mebuslardan olmalı. Böyle tükrük saçtığına ba-
kılırsa ya politikadan konuşuyor ya birini batırıyordu. Hülya’nın babasının 
bir şey söylediği yoktu. Adamın sözleri arasında bir delik bulup Hülya’nın 
döviz işini açmak  için pusuda bekler bir hâli vardı.28 

24  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 104.
25  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 104-105.
26  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 100.
27  Abdullah Uçman, “Haldun Taner Üzerine Birkaç Söz”, Haldun Taner’le Yaşamak, Haz. Kerem 

Karaboğa, YKY Yayınları, İstanbul 2017, s. 125.
28  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 97.
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Bu tasvirde fark edildiği gibi hikâyede insanlar aşağıdan, yerden yukarı 
doğru bakan bir gözden anlatılmıştır.29 Aşağıdan yukarıya doğru bir bakış 
açısıyla sunulan bu anlatımda parçalar üzerinden kişilik sezdirme yöntemi 
uygulanır. «Çakşır gibi inen» pantolon, «mest hissi veren» ayakkabılar; 
“tükrük saç”an ağız ile kasaba avukatının nasıl biri olduğuna işaret edilir. 
Bu şekilde onun temsilinde kişinin sonradan, ‘yapma’ değişimlerle asil 
olamayacağına dikkat çekilir. Onun karşısında “pusuda bekler bir hâli» 
olan Sancho’nun sahibinin, durumu idare eden tavrında ise ilişkilerini 
koruyarak maddi menfaatlerini sürdürme çabasında olan insanların 
tutumu akla gelir. Muhatabın konuşması arasında “bir delik bul”maya 
çalışma hâli de söz komikliğinden yararlanılarak durumun mekanikliğini 
belirginleştirir. 

Bergson’un gülme kuramına göre; kötü huyların gülünç olanlarına 
dikkat edilecek olunursa tümü otomatik bir makineyi andırır.30 Hem ahlaki 
açıdan olmaması gereken bir durum hem de dikkatin göz ardı edildiği hâller 
gülüncü oluşturur. Hikâyede bu durumun en dikkat çekici örneği sonradan 
aktarımla verilen Selmin Hanım’ın davetidir. Yolda karşılaşılan Selmin 
Hanım ve köpeği Diojen, Sancho’nun geçmişteki bir olayı hatırlamasını 
sağlar. Zamandaki bu geriye dönüşle; Sancho’nun bilinç hâllerinin 
kesintisiz bir süreklilik içerisinde verildiği anlaşılır. Anlatıda ölçülebilen 
zaman “sabah” olsa da şuur hâllerinin kesilmeksizin sürüp gittiği “sâf olan 
süre”31 daha derin bir boyutta sunulur.

Selmin Hanım’ın davetinde mizah ve alaydan hicve hatta satire doğru 
gelişim sergileyen bir eleştiri düzeyi dikkat çeker ve bu anlatım tasviri satirle 
sağlanır. Oğuz Cebeci›ye göre; satirin sık kullanılan bir formu, “tasviri 
satir” adını alır ve eleştirel bir gözlemcinin, dış dünyada gördüklerini alaycı 
bir biçimde anlatmasından oluşur. Bu durumun standart sahnelerinden 
biri “ziyafette rezalet” adı verilebilecek olan yemek sahnesi tasvirleridir.32 
Taner’in hikâyesinde Selmin Hanım’ın evindeki bir ziyafette ucundan 
dönülen rezalet, “durum komiği” oluşturur33 ve anlatının entrik, mizahi 
yönünü güçlendirir. Yemekte masanın altından Selmin Hanım’ın ayağını 
ayakları arasına alan ve okşayan Hülya’nın babası, Sancho tarafından 
ısırılır. Selmin Hanım’ın çıkardığı iskarpini de alıp bir köşeye sıvışan 
Sancho, bu durumdan duyduğu içgüdüsel rahatsızlığı gösterir. Anlatıda bu 
durum şöyle tasvir edilir: 

Selmin Hanım (...) ayak yordamı ile iskarpinini arıyor ama masanın 

29  Nüket Esen, «Acıyı Balla Yoğurmak: Haldun Taner›in Hikâyelerinde İçerik-Anlatım Tekniği İlişkisi», 
s. 187.

30  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 108.
31  Henri Bergson, Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri, Çev. Mustafa Şekip Tunç, Millî Eğitim Basımevi, 

İstanbul 1950, s. 101.
32  Oğuz Cebeci, Komik Edebi Türler Parodi, Satir ve İroni, İthaki Yayınları, İstanbul 2008, s. 195.
33  Mehmet Kaplan, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 240.
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altına eğilip bakmayı  nedense uygun bulmuyordu. Sancho saklandığı 
kanapenin altında bunu  seyrederken ensesinde  ılık bir nefes duydu. 
Diojen bir ayağı ile onun sırtını okşuyor, ağzı ile iskarpini çekiyordu.  
Sancho direnmek istedi. Sonra onun ıslak ve yalvaran bakışlarına 
dayanamadı. İskarpini  bıraktı. Ve iri danuva dört ayaklı bir hoşgörü 
sembolü gibi götürdü, tam krem şantiyeli çilek  yenilip de kalkılacakken 
hanımın ayağının ucuna bırakıverdi. Sancho kadının heyecandan ne  
kadar terlediğini, gidip değişmesinden çok önce, yine kokusundan anladı, 
gülümsedi.34

Dört ayrı manzaranın yer aldığı bu anlatımda, bir tarafta evli bir 
adamın başka bir kadına yakınlaşması sırasında köpeği tarafından 
ısırılması (cezalandırılması)35, diğer tarafta ayakkabısız kalan Selmin 
Hanım’ın ortamın gerektirdiği şıklığın ve nezaketin dışına çıkmak 
üzereyken hissettiği korku ve telaş ve bunu göstermemek için uğraşı, öte 
yanda ağzında bir ayakkabıyla saklanan Sancho ve son olarak sahibini 
kötü bir durumdan kurtarmaya çalışan, gözleriyle arkadaşına yalvaran, 
sağduyulu Diojen yer alır. Dört ayrı niyet ve eylemin karşılaştırmasını 
sunan bu tasvir, satiri kuvvetlendirmekte ve bir hareketin yol açtığı etkileri 
belirginleştirmektedir. Bununla birlikte Bergson’un gülme kuramında; 
dalgınlık ne kadar bariz olursa komedi o kadar yükselir. Dikkatsizlik 
sonucu ortaya çıkan kusurlar ne türlü olursa olsun gayri içtimai bulunur.36 
Selmin Hanım’ın bir dalgınlık sonucu ayakkabısını kaybetmesi, gülünç 
durumlara zemin hazırlarken Sancho’nun kısa süreli de olsa verdiği 
içgüdüsel ceza, bu türlü durumlardaki gülmenin cezalandırıcı gücünü 
hatırlatır. Bu anlatımdan sonra hikâyede tekrar satir devreye girmekte 
ve sabah yürüyüşünden sonra eve dönen Sancho, Hülya’nın annesinin de 
eşini aldattığını sezdirmektedir:  

Sıcağı iyice içine sindirmiş hereke halısının üzerinde ilerlediler. 
Hülya’nın annesi geldiklerini duymamıştı. Telefonda biriyle gevrek gevrek 
konuşuyordu. Onları birden fark edince nedense çok korktu. Yine nedense 
telefonu hemen kapadı. Geldi kocasını öptü.

34  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 103.
35  Haldun Taner’in hikâyeleri üzerine yaptığı yüksek lisans tezinde Neslihan Aydın; “Hiç huyu 

olmadığı halde Hülya’nın babasını ısıran Sancho, hayvan kimliğiyle sadakatin anlamını kavramakta 
ve insan kimliğiyle sevginin en yozlaşmış hali olan ihanetin anlamını kavrayamayan sahibini adeta 
cezalandırmaktır.” (Neslihan Aydın, Haldun Taner’in Öykülerinin İzleksel Tahlili, Fırat Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2010, s. 88) diyerek Sancho’nun 
bu eyleminin anlamı üzerinde durmuştur. Ayrıca Aydın, hikâyede Sancho’nun sahiplerini isimleriyle 
vermek yerine “Hülya’nın babası”, “Hülya’nın annesi” olarak adlandırmasını, ailenin oluşmasında 
temel koşul olan kadın ve erkeğin evlilik ve sevginin anlamını yitirişiyle yarattıkları yıkımın sadece 
kendileriyle sınırlı kalmadığını vermek istemekle ilgili olduğunu ifade etmiştir (Neslihan Aydın, 
Haldun Taner’in Öykülerinin İzleksel Tahlili, s. 88-90). Öte taraftan bu adlandırmalar, Sancho’nun 
esas sahibi olarak Hülya’yı gördüğünü ve onun annesi ile babası arasına duygusal bir mesafe koyduğunu 
da gösterebilmektedir. Bu nedenle Sancho, onları kendi isimleriyle anma gereği duymamış, aradaki 
mesafe sayesinde de mizah malzemesi hâline getirebilmiştir.

36  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 136.
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Adam her sokaktan gelişte bunu âdet edinmişlerdi. Sevgileri güya 
böylece perçinleşmiş oluyordu.37

Sözlü ironinin kullanıldığı bu aşamada “safça” ve “sanki hiçbir anlamı 
yokmuş gibi” anlatılan olay, kadının bir sevgilisi olduğunu göstermektedir.38 
Onun hareketlerinin, özellikle ses tonunun tasviri, saklanılan gerçekliği ele 
verir. “Nedense”, “güya” gibi zarflarla bilinen bir gerçekliği görmezlikten 
gelmenin ve onaylanmayan bir bakış açısının dikkat çektiği bu cümlelerde, 
evlilik ve aile kavramının içinin boşatılmasına eleştiri getirilir. Bu 
yolla evliliklerin suni davranışları içeren bir dizi ritüele dönüşmesi ve 
aldatmaların yaygınlaşması hicvedilir. 

1.1.2.1. Otomatlaşma Eleştirisi: Tekrarlar

Bergson felsefesinde hayatın oluştan koparılarak mekanik bir ardışıklık 
olarak yorumlanması, daima komedi için verimli bir sahne teşkil 
etmektedir.39 Sürekli bir dönüşüm ve hareketlilik arz eden hayatın madde, 
fizik sahasına indirgenmesi uyumsuzluğu ortaya çıkarmakta ve bu durum 
da gülünce yol açmaktadır. Bu bakımdan anlatılarda otomat hissi yaratan 
tekrarların mizahi açıdan işlevsel bir önemi vardır. “Sancho’nun Sabah 
Yürüyüşü”nde Sancho, bir “tekrar makinesi”40 hâlinde muayyen kelimeleri 
ve hareketleri belli aralıklarla tekrarlar. Bergson’un insanın hareketlerinin 
ve tavırlarının basit bir makineyi andırdığı nispette komikleştiği tespitine41 
uygun olarak insani özellikler sergileyen Sancho’nun bu mekanik hâli, 
okuyucuyu şaşırtmakta ve güldürmektedir. 

Hikâyenin başından itibaren en sık olarak “tiki tiki praf” kelime grubu 
tekrar edilir: “Bir müteahhit malzemeden çalarsa, / tiki tiki praf / Önce 
yollar bozulur, / tiki tiki praf / Sonra topuklar çarpılır, / tiki tiki praf / 
Sonra kafalar yamulur. / Düzenler eciş bücüş olur. / Sonra müteahhitler 
malzemeden çalmaya başlar.”42 şeklinde toplumsal bozukluklar, 
kaldırımların bozukluğu üzerinden hicvedilir.43 Döngüsel bir biçimde 

37  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 106.
38  Nüket Esen, «Acıyı Balla Yoğurmak: Haldun Taner›in Hikâyelerinde İçerik-Anlatım Tekniği İlişkisi», 

s. 189.
39  Levent Bayraktar, “Henri Bergson ve Türk Düşüncesi Üzerine”, s. 32.
40  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 125.
41  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 113.
42  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 96. 
43  “Hırsız müteahhit”lerin eleştirildiği bu anlatımı, komik unsurun korunması ve toplumsal eleştiri 

itibariyle satir olarak değerlendirmek gerekir. Hikâyede satiri ve ironik söylemi aşarak saf sarkazma 
ulaşan yerler de vardır. Bunlardan en dikkat çekeni Sancho’nun polis ve av köpeklerine yaklaşımıdır. 
Sancho’ya göre; “Kurbanlarını efendilerinin ayağına atıp, susta duran; ihsan bekleyen bu çanak 
yalayıcı, bu jurnalci, bu siftinik yaratıklar onca köpeklik tarihinin yüzkarası idiler” (Haldun Taner, 
“Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 100-101). Doğrudan hakaret ve küfrün yer aldığı bu anlatım; 
sarkazm olarak değerlendirilebilir. Sarkazm, ironiden farklı olarak doğrudan bir eleştiriye dayanan; 
yıkıcı amaçlı alayın kullanıldığı ve genellikle kaba, sert ve hor bir üsluba dayanan bir teknik olarak 
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bozuklukların birbirini takip etmesi ve yaygınlaşması tekdüze tekrarlar 
yoluyla eleştirilir. Bu şekilde sorgulanmayan yaşamların basmakalıp 
davranış ve düşünüş biçimleri, ironize edilerek sunulur. Her “tiki tiki praf”, 
kendini tekrarlayan, sınırlı, çarpık düzenlerin ve zihinlerin gülünçlüğüne 
işaret eder. 

Söz konusu tekrarlar farklı bir bakış açısı üzerinden de okunmaya 
açıktır.44 Kaplan’a göre hikâyenin esası, Sancho’nun uyumluluk duygusu 
ile sabah yürüyüşü esnasında karşılaştığı uyumsuzluklar arasındaki 
çatışmadır.45 Her tekrar cemiyet içinde şahit olunan uyumsuzluklar 
karşısında bir kaçış yoludur. Yalçın, hikâyedeki nakaratların yaşamda 
denge ve uyumun simgesi olduğunu belirtmiştir. Yürüyüş anındaki denge, 
uyum ve hareket, «tiki tiki praf” sözüyle karşılanır. Taner, her bir bölümde 
topluma ve insana ait uçta bir örnek verdikten ve dikkatleri bu uyumsuzluğa 
çektikten sonra, “tiki tiki praf” sözü ile dengeyi kurar.46 Ayrıca anlatıda 
“tiki tiki”, köpekler; “praf” ise insanlar dünyasını temsil etmektedir. 
Bunların art arda tekrarı ise insan ve köpeğin birlikteliğinden doğan 
uyumdur. Sancho yürüyüş sırasında “Gerekirse praf’sız bile olabilirdi ama 
Hülya’nın babası tiki tiki’siz kalabilir mi acaba? Hiç sanmam.” 47 şeklinde 
düşünür. Dolayısıyla onun “praf”sız kalabilmesi; insana ihtiyaç duymadan 
yaşayabilmesi anlamına gelir. İnsanın ise “köpeğe muhtaç oluşu”48 “tiki 
tiki”siz kalamayacağını gösterir. Ancak Sancho; sadakatin “ruh huzuru 
yarat”ması49 itibariyle “tiki tiki” ile “praf”ın birleşmesinden doğan ahengi, 
uyumu sevmekte ve sürdürmektedir. Bu tekrarın sağladığı mekanik 
rahatlığın anlamını fark etmekte ancak onsuz da yaşayabilecek bir kişilikte 
olduğunu sezdirmektedir. Çünkü sadakatin köpeklere sağladığı moral 
tümlükte insanın sadece bir araç olduğuna inanmaktadır.50

Sancho’nun tekrarlara hapsolup kalmaması, bu tekrarların ciddi ve 
derin bir sorgulamanın içerisinde / arasında yer alması, ritmin yolda, 
hareket hâlinde verilmesi de anlamlıdır. Yaşamın ta kendisi gibi; türlü 

adlandırılır (Alan Partington, The Linguistics of Laughter,  Routledge Press, New York 2006, s. 
182-183). Anlatıda Sancho, karşılaştığı köpeklerin birçok farklı uyumsuzluğu, eksik ve aşırı yönleri 
olmasına rağmen sadece polis ve avcı köpeklerine karşı doğrudan sert ve yıkıcı bir üslup kullanmıştır. 

44  Kurgusal açıdan bu tekrarların işlevsel bir yönünün olduğu da belirtilmelidir. Bu yolla anlatıdaki 
durağanlık kırılarak devingen bir yapı sağlanır. Yalçın’ın belirttiği üzere çizgisel bir kurgunun olduğu 
hikâyede dinamizm vardır. Yürüyüşle mekânın sürekli değişmesi gibi zaman da akışkandır. İnsanlar 
ve hayvanlar sürekli değişir. Her değişim anı, leit-motive hâlinde söylenen “tiki tiki praf” sözü ile 
noktalanır (Sıddıka Dilek Yalçın, Haldun Taner’in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, s. 192-193). Anlatıda 
bu söz öbeğinin her tekrarında harekete geçildiği anlaşılır ve yeni bir imajın tasvirine olanak tanınır. 

45  Mehmet Kaplan, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 239.
46  Sıddıka Dilek Yalçın, Haldun Taner’in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, s. 193.
47  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 104.
48  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 104.
49  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 104.
50  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 104.
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arızalarla, hayatı kesintiye uğratacak türlü durumlarla karşılaşılmasına 
rağmen tekrarlar üzerinden devam edip gitme, oluşun içinde olma gereği 
ihtar edilir gibidir. Anlamanın ve sorgulamanın gerçekleşmesi, bir anın 
içinde takılıp kalmanın önüne geçer. Değişen görüntüler gibi sürekli 
bir değişim ve dönüşümün birbirini takip etmesi, hayatın da bilincin de 
dinamik bir özellik taşıdığını gösterir.

Anlatıdaki mekânların yarattığı süreklilik yanında zamanın sabah vakti 
olması da anlamlıdır. Bu vakitler, hayatın mekanik, suni vasıtalarının daha 
az faaliyette olduğu bir zaman dilimidir. Bu nedenle Sancho ile sahibinin 
ve gezmeye çıkan, çıkarılan köpekler için daha keyifli bir yürüyüş imkânı 
doğabilmiştir. Necip Tosun’a göre “Sabahın ilk saatleri, bozulmamışlığın, 
safiyetin ve dingin bir hayatın simgesi gibidir.”51 Dolayısıyla hayatı 
kendi özgün doğası içerisinde, bozulmadan kavrayacak olan ve insanla 
“diğer canlılar arasında sempatik birleşme”ye52 imkân veren sezginin 
daha etkin olması açısından da sabah vakti anlamlıdır. Ancak Sancho, 
yürüyüşü sırasında kendi doğasına yabancılaşan tanıdıklarını gördükçe 
mekanikleşen bu tabiatlar karşısında zekâsını daha çok çalıştırmayı ve 
onların gülünçlüğünü göz önüne sermeyi daha fazla tercih etmiştir. 

Anlatıda “tiki tiki praf”a bir süre sonra Hülya’nın babasının yere dayadığı 
şemsiyesinden çıkan “tak”53 sesi eklenerek ritim zenginleşmektedir. Daha 
sonra otomat hâline gelen seslere Sancho’nun “kuyruğu da “katıl”ır.54 
“Maddi bir oyunun sembolü”55 olan bu tekrarlar; söz komiği ile birlikte 
davranış komiğine de yol açar. “Kurulmuş bir oyuncak gibi”56 hareketler 
içerisinde olan Sancho; tekrarlar yoluyla mekanikleşen hayatın, 
davranışların ironisini gerçekleştirir. Bu sayede makineleşen insanın 
tabiatıyla uyumsuzluğa düşerek gülüncün nesnesi hâline nasıl gelebildiği 
fark ettirilir. İnsanın sahip olması gereken hayatiyet, canlılık, uyanıklık 
karşısında bu tekdüze vaziyetler, hayatın ritmini alışkanlıklara kurban 
ederek duyamayanların ironisi hâline gelir.57 Bununla birlikte “tiki tiki 

51  Necip Tosun, “Haldun Taner’in Öykücülüğü ve Yalı’da Sabah”, Türk Dili, S: 759, 2015, s. 80.
52  Nurettin Topçu, Bergson, 5. Baskı, Haz. Ezel Erverdi-İsmail Kara, Dergâh Yayınları, İstanbul 2011, s. 

79.
53  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 98.
54  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 99.
55  Henri Bergson, Gülme, s. 53.
56  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 105.
57  Bu nedenle anlatıda “tiki tiki praf” gibi çeşitli tekrarların yanında, bir köpeğin bakış açısının 

kullanılması alışkanlıkların kırılmasında önemlidir. “Tiki tiki praf” tekrarıyla yabancılaştırma tekniği 
kullanılırken (Gökmen Boztilki, “Haldun Taner’in “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” Adlı Öyküsünü İki 
Farklı Anlatım Tekniği İle Okuma Denemesi”, Sakarya University Journal of Education, 3/3, Aralık 
2013, s. 10) hikâyenin bir köpeğin gözünden ve bakış açısından anlatılması, alışkanlığı kırmanın 
bir diğer biçimi olarak değerlendirilebilir (Nüket Esen, “Acıyı Balla Yoğurmak: Haldun Taner’in 
Hikâyelerinde İçerik-Anlatım Tekniği İlişkisi”, s. 187). Bu sayede canlılığını, uyanıklığını kaybetmiş 
zihinlerin sarsılması sağlanır.



44

Zeynep TEK
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

8 
/ 

24
: 3

1-
49

praf”lara eklenen “hırrrrr tak”58 gibi kelime ve hareketler; bir köpeğin dahi 
sürekli tekrarlanan bir yapı içerisinde kalamadığını, değişim ve devinime 
duyduğu tabii ihtiyacı işaret eder. 

1.1.3. Gülünç Olduğunu Fark Etmeme

Bergson’un gülme kuramına göre gülünç düşmek gayri şuuridir. İnsan 
gülünç olduğundan bihaber yaşadığı nispette gülünç olur. Bir hasisin 
pintiliğinden mütevellit hareketlerine cihan güldüğü hâlde kendisi farkında 
bile değildir. Bunun için komikler kendi hareketlerine kendileri de gülerse 
tesirlerini kaybederler. Her komik, kusurlarına karşı şuursuz görünmek 
mecburiyetindedir.59 “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”nde mizah malzemesi 
hâline gelen kişi ve kişileştirilen hayvanların gülünçlüğünü fark edemediği 
izlenir. Bu bakımdan hikâyede en dikkat çekici örnek, Sancho’nun yolda 
karşılaştığı Semiramis adlı köpekle beden diliyle dalaşmasıdır. 

“Aşırı bir ciddilikle”60 kuyruğunu tempolu sallayarak yürüyen 
Sancho’nun hâline tanık olan “Müsteşar beyin bu kahverengi buldoğu 
dilini çıkarıp kendi burnunun ucunu yaladı.”61  Sancho bu tepki karşısında 
“Aklı sıra onunla alay ediyordu. Oysa kendi tüyleri ile hiç asorti olmayan 
ekose bir yelek giymiş, hava yağmurlu olmadığı halde ayaklarına gri 
şosonlar geçirmişti. Sen kendinle alay et rüküş.”62 şeklinde düşünür. 
Birinin hareket, diğerinin şekil olarak uyumsuz görünüşü komiği ortaya 
çıkarır. Kıyafetlerinin kendi arasında ve mevsime uyumsuz oluşundan 
kaynaklı gülünçlüğünü fark edemeyen buldoğun tutumunda karakter 
komiği de dikkat çeker. Özellikle fiziksel görüntü komiği daha görünür 
hâle getirirken jestler mizahı güçlendirir. Köpeklerin birbirine karşı olan 
tepkileri, “alay”sı davranışları ve Sancho’nun iç konuşması gülmeye yol 
açarken Semiramis’in rüküşlüğü ve bunun farkına var(a)maması ile 
sosyetenin giyim tarzına eleştiri getirilmiş olur. 

Anlatıda Sancho’nun da tavırları ve tepkileri itibariyle zaman zaman 
gülmenin nesnesi hâline geldiği görülmektedir. Fakat anlatıdaki merkezî 
konumu ve anlatıcının tutumu itibariyle diğer köpekler gibi ‘gülünç 
düşürülmediği’63, alaysı bir şekilde sunulmadığı söylenebilir. Küçük bir 
köpek olarak insanlara aşağıdan yukarıya bakan Sancho olsa da anlatı 

58  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 100.
59  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 109.
60  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 99.
61  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 99.
62  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 99.
63  Gülünç; Türk Dili Kurumu Sözlüğü’nde “güldürücü, tuhaf, komik” anlamına gelmektedir. Gülünç 

duruma düşmek ifadesindeki “düşmek” eylemi ise cemiyetin komik durumlara bakışını göstermesi 
açısından dikkate değer bir kavramdır. Gülünçlüğün belirlenen bir çizgiden dışarı çıkmak (daha aşağı) 
olarak görülmesi ile Bergson’un cemiyetin gülünç duruma düşenlerin, düştüğü yerden kalkması ve bir 
daha düşmemesi için gülmeyi kullandığını kabul etmesi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir.
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boyunca tüm olup bitenlere hâkim olan (tüm gün görmüşlüğüyle) yine 
kendisidir. O, tempolu yürüyüşüne uygun hareketler ve sesler çıkardığında 
çevresindekilerin tepkisini dikkatle inceler ve onların “şaşkınlık”ları 
karşısında eğlenir. Kendisini “deli sanan” “bakışlardaki şaşkınlık ifadesini 
çok iyi kestirebildiğinden gülmesini zor tut”ar.64 Onun bu farkındalığı ve 
bakış açısı üzerinden sağlanan anlatım, okuyucuyla bilişsel ve duygusal 
bağın oluşmasına imkân verir. Böylelikle Sancho’nun “bir an için eşya haline 
gelmesi”65 gülme eylemini beraberinde getirse de mekanik hareketlerin 
arkasındaki bilinç, ona gülenlerin gülünç duruma düşmesine olanak tanır.

1. 2. Gülen Kişinin Özellikleri: Duygusuzluk ve Diğer Zekâlarla 
Münasebet

Bergson, gülmenin gerçekleşmesinde gülen öznenin de niteliklerini 
belirlemiştir. Özellikle gülünç olanla zekâ arasında kurulan bağ; gülen 
kişinin en temel özelliğini ortaya koyar. Gülüncün algılanabilmesi için 
merhamet, acıma, sempati gibi yakınlaştırıcı duygusal hâllerden uzak, bir 
an dahi olsa mesafeli bir tutum gerekir. Çünkü komik şeyin bütün tesirini 
hasıl edebilmesi için kalbin ani ve muvakkat bir uyuşukluğu gereklidir ve 
gülmenin ilk şartı teessürden azade olmaktır.66 Ayrıca gülen zekânın başka 
zekâlarla temasa geçmesi de lüzumlu görülür. 

“Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”nde Sancho’nun mizah malzemesi hâline 
getirdiği kişi ve şeylere karşı “lakayt bir temaşacı”67 tavrı, duygusal bir 
mesafesi söz konusudur.68 Dolayısıyla bu yaklaşım okuyucunun da acıma 
duygusunu ortadan kaldırmakta, gülünçleştirilen duruma odaklanmayı 
sağlamaktadır. Özellikle eleştiri konusu olan şeylere ve değersizleştirilen 
kişilere karşı kullanılan alaysı üslup mizahı güçlendirmektedir. Hikâyede 
Hedi adlı köpek üzerinden hayvanları stres topu gibi kullanan insanlara 
ve onun bozulan psikolojisinin farkında olmayan karşı cinsin nahoş 
hareketlerine şöyle bir eleştiri getirilir:

64  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 99.
65  Henri Bergson, Gülme, s. 43.
66  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 100.
67  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 100.
68  Taner’in öykülerinde, küçük insanın gündelik yaşam pratikleri anlatılırken sosyal yaşam içinde 

farkında olarak ya da olmayarak kimlik çatışmasına giren bireyler, ötekinin gözüyle aktarılmıştır 
(Beyhan Kanter, “Haldun Taner’in Öykülerinde Kimlik Kaygısı”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 5, S: 8, Ocak 2012, s. 80). Bu hikâyede de bir öteki nazarıyla karşısına 
çıkan kişilere yaklaşan ve tüm anlatı boyunca eleştirel tavrını koruyan Sancho, sadece tek bir köpek 
arkadaşına karşı son derece zarif ve sempatik bir tutum takınmıştır. Hikâyede kendisine gülünmeyen, 
alay edilmeyen tek köpeğin bir filozof derinliğinde olan Diojen olması anlamlıdır. Çünkü Sancho, 
“Diojen kadar alçakgönüllük gösterebilen, onun kadar alçakgönüllülük gösterebildiği halde bu kadar 
yapmacıksız kalabilen bir başka köpek tanımıyordu» (Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, 
s. 103). Gözlemci anlatıcının devreye girdiği bu izahlarda Diojen’in Sancho’daki anlamı fark edilir. 
Ayrıca onun yolda kısa bir süre birlikte yürüdüğü Diojen’le ilgili anılarını bilinçli olarak hatırlaması da 
ona duyduğu saygının (onun hatırlanmaya değer özelliklerinin) ifadesi olarak okunabilir.
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Bu mahzun gözlü beyaz pekinuva her zaman olduğu gibi yine başına 
mavi bir rüban sarmıştı. Hedi’nin hanımı kışı Saint Moritz’de yazı 
Biarritz’de geçirmesine rağmen kibrit çöpü gibi ince bacaklı, isterik bir 
kadındı. Zürichli bir psikiyatr kadına “Canınız sıkılınca, bir şeye üzülünce 
bağırın, çağırın, içinizi köpeğe boşaltın” diye salık vermiş, kadın bu tedavi 
ile iyileşmiş ama şimdi de zavallı Hedi sinir hastası olmuştu. Hedi’nin bu 
talihsiz serüvenini bilmeyen sokak köpekleri onun olur olmaz göz kırpmak, 
poposunu hoplatmak gibi tiklerini yanlış yorumlayıp peşine takılıyorlardı.69 

“Mahzun”, “zavallı” gibi acıma bildiren sıfatlara rağmen anlatı, bu 
kalbî yakınlığın gerektirdiği duygusal tondan uzaktır. Tıpkı bir insan gibi 
“başına mavi bir” örtü takan köpek öncelikle dış görünüşü ile okuyucunun 
algısını sarsar.70 Sosyete kadınlarının bir temsilcisi olan “kibrit çöpü gibi 
ince bacaklı” bir sahibe ve onun yüzünden “sinir hastası” hâline gelen 
bir köpek, karikatürize edilerek sunulur. “Zavallı Hedi”nin macerasının 
öğrenilmesiyle ona doğru yönelen empati, tiklerinin “olur olmaz göz 
kırpmak, poposunu hoplatmak” olduğunun anlaşılmasıyla yerini komiğine 
bırakır. Bergson’a göre fevkalade ciddiyetle devam eden bir sahnenin 
birdenbire latife veya komediye dökülmesindeki sebebi, duygusal sürecin 
o sırada sekteye uğramasında aramak gerekir.71 Anlatıda “mahzun”la 
başlayan duygusal tonun bu davranış komiği ile tam olarak kesildiği, 
gülüncün öne çıktığı görülür. Konunun yarattığı duygusal ciddiyet, mizahı 
yakalayan zekânın devreye girmesiyle son bulur. 

Genel olarak hikâyede duygusal mesafenin oluşmasını sağlayan en 
önemli unsur, anlatının merkezinde bir köpeğin olmasıdır, denebilir. 
Kurgusal metinlerde bir hayvan ya da çocuğun bakışı, olay ve durumları 
daha saf bir algı üzerinden değerlendirme imkânı verir. Böylelikle daha ön 
yargısız ve daha mesafeli bir anlatım mümkün olabilir. Özellikle bu bakış 
açısının hâkim olduğu anlatılarda hedefteki kişinin ya da kitlenin eleştirisi 
daha inandırıcı görünür. Okuyucuyu gülünç olana karşı daha acımasız 
olmaya sevk eden bu anlatım tutumu, gülmenin şiddetinin artması 
bakımından da önemlidir. 

Ayrıca Bergson’a göre gülmenin gerçekleşmesi için gerekli bir diğer 
husus, zekânın diğer zekâlarla temasıdır. Gülme bir yankıya muhtaçtır. 
Yalnız kişi komiği duyamaz. Gülme diğer gülenlerle gerçek yahut 
tasarlanmış bir anlaşmayı, bir suç ortaklığını saklar.72 Söz konusu yankılar, 
edebî eserlerde dinleyici ya da okuyucu kitlesinin varlığı üzerinden 
gerçekleşir. Eleştiri nesnesini gülüncün etrafında kurgulayan sanatkâr, bu 

69  Haldun Taner, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 96.
70  Kaplan’a göre; “Bu epizotta da yazarın maksadı, hem okuyucuyu güldürmek, hem yüksek sosyete 

kadınlarını gülünç göstermek”tir (Mehmet Kaplan, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 241).
71  Mustafa Şekip Tunç, “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”, s. 100.
72  Henri Bergson, Gülme, s. 6-7.
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yolla olması gereken davranış ve düşünüş biçimlerinden yoksun olan kişi 
ve durumları hicvetme imkânı bulur. Bu bakımdan Bergson felsefesinde 
kolektif bir tepkiyi içeren gülme, edebî metinlerde okuyucu kitlesinin 
algısını yönetme olanağı da sağlar. “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”nde 
(Miguel de Cervantes’in eserinde Don Kişot’la iş birliği içinde olan Sancho 
gibi73) okuyucu da Sancho adlı köpeğin görüşlerine, sağduyusuna itimat 
eder ve onun eleştiri alanlarına dikkatini yöneltir. 74 Sancho, hikmete varan 
söyleyişleri, mizahi yaklaşımı ve üslubu benimsemesiyle okuyucunun 
zekâsıyla temasa geçer ve çoğu kez okuyucuyu kendi tarafına çekmeyi 
başarır. 

Sonuç

“Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”nde alay ve mizahtan hicve, satire doğru 
gelişim sergileyen bir eleştiri düzeyi dikkat çekmektedir. Taner, bu hikâyesi 
ile köpekler üzerinden mizahi ve ironik bir dille değerlere yahut kendiliğe 
yabancılaşma gibi birey ve toplumdaki çeşitli bozuklukları, bilinç ve ahlaki 
açıdan eksiklikleri hicvetme imkânı bulmuştur. Hayatın dinamizmine 
karşın bir süre sonra sıradanlaşan, alışkanlıkların döngüselliğine ve 
konforuna yenilen kitlelerin birbirine benzeyen davranış ve fikirleri, 
gülmenin dâhil olduğu bir yapının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hikâyede 
Sancho üzerinden cemiyetin, mizahi yaklaşım ile yazarın neleri uyumsuz 
bulduğu tespit edilebilmektedir. Görünüşte, gösterişte, kişisel menfaatlerde 
aşırıya kaçanlar; kendi kusurlarıyla ilgilenmek yerine başkalarını küçük 
görenler; geldikleri yeri unutanlar; görevlerini suiistimal edenler; ahlaki 
normların dışına çıkanlar vb. kişiler üzerinden ıslah edilmesi gereken 
kusurlardan bazıları göz önüne serilmiştir. Anlatıda bu katılıkların, 
‘sivri’liklerin, aşırılıkların gösterilmesinde, belki de giderilme beklentisinde 
mizah kullanılmış, ancak düzeltme umudunun olmadığı, keskin öfke 
patlamalarının olduğu yerlerde sadece sarkazma başvurulmuştur.

Mekanikleşme eleştirisinin hâkim olduğu anlatıda mekânın yaratılan 
süreklilikle değişmesi, bilincin zamandaki geriye dönüşlerle yaşanan 
zamanın derinliğini sunması, sabah vaktinde yeni başlayan hayatla, 
canlılığın daha fazla hissedilmesi mümkün olmaktadır. Yürümenin, sürekli 
bir hareket hâlini çağrıştıran sembolik anlamlarının fark edildiği hikâyede; 
hayatı, oluşu kesintiye uğratacak türlü arızalarda ve satıhta takılıp 

73  Sancho’nun isminin bu göndergesl anlamı için bk. Mehmet Kaplan, “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 
239.

74  Örneğin Sancho, sahibinin yağmur yağacağı korkusuyla “kaç”masını şöyle eleştirmiştir: «Ne var 
ki arka ayakları üzerinde ayağa kalktığından beri içgüdüsünü kaybedip akla özenen insan, bunu 
bile fark etmez olmuş işte. Akla tam varamamış, sezisinin köprülerini de yıkmış. Lök gibi ortada 
kalmış» (Haldun Taner, «Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”, s. 105). Bu şekilde kendine ve tabiatın diline 
yabancı kalanlar, sezgisini kaybederek hayatı duyumsayamayanlar Sancho’nun bakış açısı üzerinden 
hicvedilmiş olur. Onun eleştirirken bu türlü kendinden emin tavırları, tepkisel ifadeleri ve konuşma 
üslubunu benimsemesi okuyucuyla olan diyalogunun artması bakımından da önem arz eder.
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kalınmaması gereği sezdirilir. Tüm bunların gözlemci anlatıcı ile birlikte 
yazarın sözcüsü konumunda olan canlı bir merkezî figür aracılığıyla idrak 
edilmesi, sadece algıların sarsılmasına ve gülmeye neden olmamaktadır. 
Esasen (Sancho gibi) eleştiren, sorgulayan zihinlerin değerine ve hayatı 
daha derinden ve içeriden duyumsayan sezgi gibi yetilerin önemine işaret 
edilir. Mekânın, zamanın, kişilerin, bilinç hâllerinin sürekli değişmesi gibi 
dönüşerek devam etmenin, cemiyetin arzu ettiği dikkat ve uyanıklığın her 
dem korunduğu bir bilinç hâlinin önemli olduğu anlaşılır. Aksi takdirde 
zekânın devreye girmesiyle mevcut aksaklıkların mizahi yolla eleştirilmesi 
kaçınılmaz olur.

Bergson’un gülme kuramının merkeze alındığı bu çalışma, Taner’in 
hikâyesinde mizahın gerçekleşme biçimini ortaya koymaktadır. Gülmenin 
oluşabilmesinde tasviri satirlerin yanında duygusal mesafe, diğer zekâlarla 
münasebet, mekanik katılık, insanilik vasıfları, gülünç olduğunu fark 
etmememe gibi durumların etkili olduğu anlaşılır. Özellikle anlatıda 
duygusal bağ, hikâye kişileri arasındaki ilişkinin boyutunu belirlemekle 
kalmamış, hikâye kişilerine mizahi açıdan yaklaşımı da belirlemiştir. 
Köpeklere atfedilen insani, beşeri hâller; tekrarlar yoluyla yaratılan söz 
komiklikleri; çeşitli davranış ve karakter komiklikleri; yer yer ironik 
kullanımlar uyumsuzlukların yakalanmasında başlıca unsurlar olarak 
hikâyedeki yerini almıştır.

Bergson felsefesinin etik ve estetik alandaki karşılığı olan gülme 
kuramının; üstünlük, rahatlama gibi diğer gülme kuramlarını da içeren 
birtakım yönlerinin olduğu görülür. Duygusal mesafede hissedilen 
üstünlük, başkalarıyla birlikte gülerken gülünce verilen cezanın neden 
olduğu rahatlama ve cemiyet için faydalı olanı yerine getirmekten dolayı 
hissedilen güçlülük hâli söz konusu ortak hususiyetlerden bazılarıdır. 
Uyumsuzluk kuramına dâhil olan Bergson’un kuramı; sanatkârın ve 
daha genel planda cemiyetin hangi değerleri öncelediğini, toplumsal 
kesimlerin eleştirisinin nasıl gerçekleştiğini göstermesi bakımından önem 
arz eder. Bu sayede mizahın toplumsal yönlerinin anlaşılması mümkün 
olabilir; gülmenin gerçekleştiği cemiyetin neleri uyumsuz olarak addettiği 
fark edilebilir. Bununla birlikte gülen ve gülünç olana dair temel ilkeler 
belirleyen bu sistemli yaklaşımda gülmenin evrensel yönlerinin saptanma 
olanağı da vardır. Bu şekilde toplumsal ve evrensel alandaki mekanik 
hâllerin, türlü katılıkların yarattığı uyumsuzlukların estetik açıdan nasıl 
işlenebildiği tespit edilebilir.
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Dede Korkut Hikâyelerinin 
Ucubesi: Tepegöz

The Freak of Dede Korkut Stories: Cyclops

Bahtiyar ASLAN*

Öz

Dede Korkut Hikâyeleri arasında “Basat’ın Tepegözü Öldürdüğü Boy”1[1] 
olarak adlandırılan ama daha çok “Tepegöz” olarak bilinen hikâye, diğer 
Dede Korkut hikâyeleri için de söz konusu olduğu gibi, farklı okumalara 
açık bir metindir. Bu farklı okumalar, metinlerdeki örtük anlamların ortaya 
çıkarılması için yapılan bir arkeolojik kazı niteliğine sahiptir/sahip olmalıdır. 
Bilimsel gelişmeler ve yeni yaklaşımlar ışığında metinler sonsuza kadar 
yeniden ele alınabilir ve yorumlanabilir. Bu tür çalışmalardan meydana 
çıkacak sonuçlar da metnin değerine katkıda bulunur.

Tepegöz hikâyesinde, dramatik aksiyonu tetikleyen ve sürdüren bir 
bakıma Tepegöz’ün fiziksel/bedensel özellikleridir. Tepegöz ve Oğuz 
arasındaki karşıtlık da Tepegöz’ün sahip olduğu bedensel uyumsuzluktan 
doğar. Bu uyumsuzluk, bir takım -aynı zamanda çok büyük- olumsuz 
sonuçların doğmasına sebep olur. Basat’ın varlığı da bu olumsuzluğun son 
bulması yani olumsuzluğu doğuran bedenin ortadan kaldırılması içindir. Bu 
çalışmada, anlatı kahramanı Tepegöz’ün beden olarak ne anlam ifade ettiği 
ve bunun anlatıya katkısı irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut Hikâyeleri, Tepegöz, Siklops, Beden 
Sosyolojisi

Abstract

Among the Stories of Dede Korkut, the story known as “Basat’ın Tepegözü 
Öldürdüğü Boy”, more commonly known as “Tepegöz”, is available to 
different readings same as the case of other Dede Korkut stories. These 

*  Dr. Öğretim Üyesi, Bandırma Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü

1 [1] Metnin orijinalinde hikâyenin tam adı şu şekildedir: “Basat Depe Gözi Öldürdigi Boyı Beyan İder 
Hanum Hey”.
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different readings have/should have an archaeological excavation attribute 
to reveal implicit meanings in the texts. Texts can be repeteadly reviewed 
and interpreted in the light of scientific developments and new approaches 
forever. The results of such studies will also contribute to the value of the text.

In the Tepegöz story, what triggers and sustains dramatic action is the 
physical / somatic characteristics of Tepegöz at some point. The opposition 
between Tepegöz and Oğuz also comes from the lack of physical harmony 
that Tepegöz has. This disharmony causes a number of negative –also 
huge- consequences. The reason of the presence of Basat is also for ending 
this negativity, by that removing the body that cause this negativity. In this 
study the meaning of the hero of the narrative, Tepegöz, as a body and its 
contribution to the narrative will be examined.

Keywords: Story Of Dede Korkut, Tepegöz, Siklops, Body Sociology

Tepegöz’ün Doğumunun Anlamı

Tepegöz’ün hikâyesi, daha doğrusu dünyaya gelişi, kutsalın/kutsalların 
çiğnenmesi, ahlâk kurallarının ihlâli ve dolayısıyla bir günahla başlar. 
Bu anlamda onun varoluşunu, metafizik kusurların fiziksel neticesi ya da 
günahın bedenleşmesi olarak izah edebiliriz. Determinist bir bakış açısıyla 
konuya yaklaşılırsa, olumsuz bir eylemin neticesinin de doğal olarak 
olumsuz olacağını söylemek gerekir. Nitekim Türkçede daha çok negatif 
çağrışımıyla kullanılan “ceza” kelimesinin lügatteki anlamı iyi veya kötü 
ayırmaksızın “karşılık”tır.2 Tepegöz’ün doğumuna sebep olan olumsuz 
eylem hikâyede şu şekilde anlatılır:

“Oğuz bir gön yaylaya köçdi. Aruzun bir çobanı var idi, adına Konur 
Koca Saru Çoban dirler idi. Oğuzun öninçe bundan evvel kimse köçmez idi. 
Uzun Bınar dimek ile meşhur bir bınar var idi. Ol bınara perriler konmuş 
idi. Nagâhandan koyun ürkdi. Çoban irgece kakıdı ilerü vardı. Gördi kim 
perri kızları kanat kanada bağlamışlar uçarlar. Çoban kepenegini üzerlerine 
atdı, perri kızınun birini tutdı. Tama idüp derhal cima eyledi.”3

Ramazan Korkmaz, Tepegöz’ü ele alan bir çalışmasında, Konur 
Koca Saru Çoban’ın eylemini şu şekilde değerlendirir: “… Uzun Pınar, 
farkındalığın biraradalığını simgeleyen değerli bir mekândır. Bu durum 
ona “kutsanan bir yer” niteliği de kazandırır. Uzun Pınar’ın yalnız mekân 
olarak kavranan “yer” özelliği; onu inorganik tabakaya, “kutsanmış 
bir yer”liği ise, eski Türk inancındaki yer-su ruhlarına götürerek ortak 
kabullerin yansıması olan toplumsal geist tabakasına bağlar. Koyunların 
su içtiği, arkaç bağladığı Pınar, inorganik tabakayı, perilerin uçuştuğu yer 
ise, değer yüklenmiş, kutsanmış niteliğiyle geist tabakasını imler.

2  Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1988.
3  Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I-Giriş-Metin-Faksimile, Ankara, 1994, s. 207.
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Eski Türk inancında yer ve sular, Tanrı’nın gönderdiği emanet 
anlamında “ıduk” sözcüğü ile ifade edilir ve bunların her birisinin birer 
“idisi”, “izisi” veya “iyesi” olarak adlandırılan sahiplerinin olduğu sanılırdı. 
(…) Görülüyor ki, yer ve sular, toplumsal bilinçte yalnızca inorganik bir 
varlık tabakası değil, aynı zamanda derin anlam dizgeleri düzeyinde geist 
bir form olarak da kabul görmektedir.

Bu bakımdan Tepegöz’ü ortaya çıkaran eylemin özellikle çözümlenmesi 
gerekir: Oğuz’un öncüsü Konur Koca Sarı Çoban, Perili Pınar’ın (suların) 
manevi varlık alanını ihlal ve onun başında arkaç bağlayan perilerin varlık 
alanını “tama edüp cima eyle”yerek iğfal etmiştir. Bu değersizleştirici ve 
aşağılayıcı eylem, korunmaya muhtaç su kaynaklarının kirletilmesiyle 
beraber aslında Uzun Pınar şahsında “ıduk yer-sub” (Yer-Su) ruhlarına 
karşı işlenmiş bir suç niteliği de taşır.”4

Korkmaz’ın bu yorumunu esas alırsak, Yer-Su ruhlarına karşı işlenmiş 
bu suçun karşılığında, gene muhtemelen onlardan gelen bir ceza olacaktır. 
Eylemin sonucu olarak dünyaya gelen/gönderilen Tepegöz’dür. Dolayısıyla 
varoluşunu günahın bedenleşmesi olarak değerlendirdiğimiz Tepegöz’ün 
varlığına bizatihi “ceza”nın bedenleşmiş hali olarak yaklaşmak mümkün 
gözükmektedir. Peki, “ceza” olarak gönderilen bu beden nasıl bir bedendir?

Ucube ve Dev Beden Olarak Tepegöz

Konur Koca Saru Çoban’ın peri kızına yönelttiği ahlâk dışı eyleminin 
sonunda, peri kızı kanat açıp uçar ve Konur Koca Saru Çoban’a; “Çoban 
yıl tamam olıçak, mende amanatun var, gel al. Amma Oğuzun başına zaval 
getürdin.”5 der. Bir yıl sonra Oğuz tekrar yaylaya çıkar, Konur Koca Saru 
Çoban, söz konusu pınara varır. Peri kızı orada tekrar çobanın karşısına 
çıkar ve emanetini almasını söyler. Peri kızının “emanet” dediği yerde 
yatan bir yığanaktır ve yıldır yıldır yıldırmaktadır. Çoban, gördüğü bu 
nesneyi sapan taşına tutar. Ancak nesne vurdukça büyümektedir. Bu sırada 
Bayındır Han ve beyler pınarın bulunduğu mahalle gelirler ve bu “ibret 
nesne”yi görürler: “Gördiler kim bir ibret nesne yatur, başı göti belürsüz. 
Çevre aldılar. İndi bir yiğit bunu depdi. Depdükçe böyüdi. Birkaç yiğit dahı 
indiler. Depdüklerinçe böyüdi.”6 Son olarak Aruz Koca da atından inerek 
bu “ibret nesne”yi deper. Bu sırada mahmuzları bir yığınak gibi duran 
nesneyi yırtar ve içinden tepesinde bir gözü olan bir oğlan, yani Tepegöz 
çıkar. Aruz, bu oğlanı alıp oğlu Basat ile birlikte büyütmek için Bayındır 
Han’dan izin ister.

4  Ramazan Korkmaz, “Fenomenolojik Açıdan Tepegöz Yorumu”, Yazınsal Okumalar, İstanbul, 2015, s. 
36-37.

5  Ergin, a.g.e., s. 207.
6  A.g.e, s. 208.
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Aruz Koca’nın mahmuzlarıyla yırtılan ve içinden Tepegöz’ün çıktığı 
nesne, içinde bebeğin beslenmesini ve gelişimini sağlayan sıvının da 
(amniyon sıvısı) bulunduğu kese (amniyon kesesi) olmalıdır.7 Ancak 
nesnenin gerçeğini bilmedikleri için Bayındır Han ve beyler, hakkında; 
“yığınak”, “yıldır yıldır yıldır[an]”, “ibret nesne” ve “başı götü belirsiz” 
gibi son derece muğlak tanımlamalar kullanırlar. Özellikle “ibret nesne” 
tabiri, kese içindeki varlığa, elbette kese ile birlikte bir tekinsizlik anlamı 
yüklemek demektir. Dolayısıyla burada nesnenin etkisinden söz etmek 
kaçınılmazdır. Pierre Ancet, ucube bedenler üzerine yaptığı çalışmada, 
ucubenin görünüşü nedeniyle, referans şekilden yani normal insandan 
aşırı derecede farklılaşmış bir istisna olduğunu söyler. Ancak kendisinin de 
belirttiği gibi bu aşırılığın nesnel bir ölçüsü yoktur. Ancet; “Ucube tanımı 
gereği var değildir, yarattığı etkiyle var olur” der.8 Keseyle birlikte içindeki 
nesnenin bir insan bedenine ait olduğu başlangıçta bilinmese de ortada 
etki olarak bir ucubelik vardır. Öte yandan bu “ibret nesne”, “depdükçe” 
büyüyen bir özelliğe sahiptir. Bu da, Tepegöz’ün daha amniyon kesesinin 
içindeyken norm dışı olduğunu gösterir. Ancet’in de işaret ettiği gibi, 
bu, gündelik anlamdaki normalliği zora sok[an] bir durumdur.9 Peri 
kızının, bir insandan (Konur Koca Saru Çoban) hamile kalmasının akıl 
ve norm dışılığı, bebeğini kese içinde doğurarak pınarın başına bırakması 
şeklinde devam eder. Her iki eylem de acayip/ucube eylemlerdir. Ancak 
burada eylemden çok bedenin ucubeliği üzerinde durduğumuz için, 
eylemin ucubeliğini veya akıl dışılığını sorgulamak yoluna gitmeyeceğiz. 
Bu iki eylemin norm dışılığı bedenin ucubeliğini –kendi şartları içinde- 
normalleştiren bir etkiye sahiptir. Ancak gene de ucubelikten söz edebilmek 
için ortaya çıkan bedenin gözlemci üzerindeki etkisi sarsıcı olmalıdır. 
Neticede yırtılan kesenin içinden “başı göti” belli olmayan, tepesinde tek 
bir gözü olan bir insan evladı çıkar. Tepegöz’ün ucubeliği aslında tam da bu 
noktada söz konusu olur. Çünkü “[u]cube ancak insan formunun ve daha 
geniş anlamda, bilinen bir hayvan formunun belli belirsiz çağrışımında 
ortaya çıkar. Bir hayvan ucube karşısında duyulan kaygı o kadar da büyük 
değildir, ama formu tanıdık ve bizimkine yakın bir tür söz konusuysa, 
bizzat insanın deformasyon ihtimali akla geldiğinden, iş değişir.”10 Şunu 
söylemeye çalışıyorum; gerçekten de amniyon kesesi yırtıldığında içinden 
mesela teratolojik bir figür çıksaydı ucubelik olgusundan söz edemeyecektik. 
Ancak ortaya çıkan beden bize, bizim norm kabul ettiğimize yakın bir şey 
olduğu için ucubelik olgusu kaçınılmaz olarak gündeme gelmiştir. Çünkü 
ucubeyi tanımlarken insan kendi doğal normunu merkeze alır.

Canguilhem, doğal normun normatiflikten, yani yaşayan varlığın 
kendi normlarını yarattığı edimsel ve potansiyel açık uyum sağlama 

7  Amniyon sıvısı ve amniyon kesesi için bkz. https://gebe.com/amniyon-kesesi-nedir 04.07.2018
8  Pierre Ancet, Ucube Bedenlerin Fenomenolojisi (Çev: Ersel Topraktepe), İstanbul, 2010, s. 15.
9  A.g.e., s. 27.
10   A.g.e., s. 29.
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kapasitesinden meydana geldiği ileri sürer.11 Burada ister istemez norm 
dışı kabul edilen varlığın bir kendi doğası ve bu doğada yaratabileceği 
normlar ihtimali devreye girer. Norm dışı kabul edilen varlığın norm 
dışılığı tamamen buna karar veren kitlenin değer yargılarıyla sınırlıdır. Öte 
yandan bir canlıyı “norm dışı” ya da “ucube” diye tanımlamak kavramsal 
boyutta da olsa bir sınırlamayı beraberinde getirir. Bu sınırlılık, onu bir 
“karşı değer” olarak konumlandırmamıza da sebep olur. Normatif demek, 
aslında bir formun başarısı demektir. Norm dışı ve ucube için başarı 
sadece bir ihtimalden ibarettir. Bu yüzden -özellikle günümüzde- daha ana 
rahmindeyken tespit edilen norm dışı veya ucube bedenlere doğmadan 
önce müdahale edilmekte (kürtaj gibi) ve hayatları sona erdirilmektedir. 
“Bu sınırlar nedeniyle ucubeler, hayatın zayıflığını, belli bir formun kesin 
zaferinin yokluğunu, yeni bir formun yüksek başarısızlık riskini ifade 
eder. (…) Ucubeler, hayatın, değerlerini görece azalttığı çözümlerdir 
ve bu bakımdan da, bizim yeni hayat formları yaratıcıları ve bireysel 
uyum sağlama becerisine sahip normatif varlıklar olma başarımızı daha 
saygıdeğer görmemizi sağlayan yaşamsal karşıdeğerlerdir.”12

Şüphesiz Tepegöz’ün ucubeliğinin ana rahminde tespit edilmesi söz 
konusu değildi. Ancak amniyon kesesinin içinden çıktıktan sonraki hali 
tam bir ucubeliktir. Buna rağmen, Oğuz, bu yeni formu, başlangıçta bir 
karşıdeğer olarak yorumlamamış ve yaşamasına izin vermiş hatta katkıda 
bulunmuştur. Tepegöz’ün karşıdeğer oluşu tamamen onun süreç içindeki 
eylemleriyle ilgilidir. Dolayısıyla başlangıçta onu karşıdeğer olarak 
konumlandırmayan, bunun için sürece ve eyleme bakan bir toplumun 
kültürel, ahlâkî ve toplumsal değer yargılarına vurgu yapmak şarttır. 
Bu, Oğuz’un yaşamaya, farklı normların ve türlerin hayat hakkına saygı 
duymaya gösterdiği özenin bir ispatıdır. 

Tepegöz’ün norm dışılığı Aruz Koca’nın onu evlat edinmesine engel 
olmaz. Bayındır Han’a kesenin içinden çıkan çocuğu işaret ederek; “Hanum 
munı mana virün, oğlum Basat ile besleyeyin”13 der ve Bayındır Han’ın 
onaylaması üzerine onu alıp evine götürür. Tepegöz, kendisini beslemek 
için çağırılan dadıların önce sütünü, sonra kanını emmek suretiyle ölümüne 
sebep olur. Biraz büyüyünce de arkadaşlarının kulaklarını, burunlarını 
yemeye başlar. Aruz Koca, Tepegöz’ü döver, söver, netice alamayınca da 
evinden kovar.  Hikâye bu noktada fantastik bir nitelik de kazanmaya 
başlar. Tepegöz’ün peri olan annesi gelip oğlunun parmağına bir yüzük 
takar. Bu yüzük onu oktan ve kılıçtan koruyacaktır. Tepegöz, dağa çıkar, 
yol kesmeye, adam öldürmeye, haramilik etmeye başlar. Gerçekten de 
onu öldürmek için atılan oklar batmaz, vurulan kılıçlar kesmez. Tepegöz,  
çoban çoluk demeden adam yemeye başlar. Oğuz’dan da birçok kişiyi yer. 

11  Alıntılayan Ancet, a.g.e., s. 18.
12  A.g.e., s. 18.
13  Ergin, a.g.e., s. 208.
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Bunun üzerine Dede Korkut, Tepegöz’le görüşür. Günde Oğuz’dan iki adam 
ve beş yüz koyuna anlaşırlar, yemeğini pişirmesi için iki de aşçı verirler. 
Oğuz’un Tepegöz’ü ucube ve karşıdeğer olarak tanımlaması, dolayısıyla bu 
yeni formun hayat karşısında başarısızlığının bir dilek ve ihtimal olarak 
belirmesi, hep bu eylemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Gerçekten 
de bu eylemlerden sonra bu yeni formun ortadan kalkması gerekmektedir. 
Aksi takdirde normatif olan yani Oğuz ve dolayısıyla insanoğlu yok 
olacaktır.

Görüldüğü gibi, Tepegöz, günde iki adam ve beş yüz koyun yiyen bir 
devdir. Hikâyeyle ilgili herkesin ortak hükmü olan, “devlik” ve sıfat olarak 
“tepe göz”lük, Tepegöz’ün beden olarak hem kimliğinin, hem de norm 
dışılığının en temel iki göstergesidir. Aslında onu ucubeleştiren de bu iki 
özelliğidir. Tepegöz’ün kendisine ad olan sıfatı, farklı toplumların mitlerinde 
de bir takım kahramanlar için kullanılmıştır. Yunan mitolojisinde siklop 
(kyklops) diye anılan tepe gözler üç çeşittir: Birincisi Ouranos ile Gaia’nın 
(Gök ve Yer) oğulları olan Auranos kyklopslarıdır. İkincisi Odysseia’da 
geçen Sicilyalı kyklopslar, üçüncüsü ise inşaatçı kyklopslardır. “Ouranos 
Kyklopsları, birinci tanrılar kuşağına yani Gigantlar (Devler) kuşağına 
mensupturlar. Alınlarının ortasında bir tek gözleri vardır ve muazzam 
kuvvetleri ve el becerileriyle temayüz ederler. Bunlar üç tane olup adları; 
Brontes, Steropes (ya da Asteropes) ve Arges’tir. Sırasıyla gök gürültüsünü, 
şimşeği ve yıldırımı akla getiren adlardır bunlar. (…) Odysseia’da Kyklopslar, 
İtalya kıyılarında (Napoli civarında, Phiegrai Campi’de) yaşayan, tek gözlü, 
muazzam derecede güçlü, vahşi varlıklardan oluşan bir halk olarak geçer. 
(…) Yamyamlık etmekte sakınca görmezlerdi.”14 Kyklopların üçüncü çeşidi 
ise Lykia’dan geldiklerine inanılan ve anıtsal yapıları yapan Kyklopslardı.

Bunlara bir de Homer’in Polifem’ini ekleyebiliriz. Tepegöz’le aralarında 
birçok benzerlik bulunan Polifem de tıpkı sikloplar ve Tepegöz gibi tam 
bir devdir. Ünlü oryantalist Heinrich Friedrich von Diez, Polifem ile 
Tepegöz’ü karşılaştırdığı bir çalışmasında, bir takım delillerden hareketle 
Homer’in Polifem’ini Tepegöz hikâyesini dinledikten sonra meydana 
getirdiği yönünde görüş bildirmiştir.15 Bizim temel meselemiz hangi 
hikâyenin diğerinden etkilendiği değildir. Kesin olan, Tepegöz’ün bir 
siklop olduğudur.

Tepegöz’ün eylemleri esnasında savaşta olan Basat geri döndüğünde 
olan biteni haber alır ve Tepegöz’ü öldürmek üzere Salahana Kayasına 
gider. Basat’ın Tepegöz’ü öldürmek için attığı oklar, Tepegöz için sinek 
hükmündedir: “Depegöz olduğı Salahana Kayasına geldi. Gördi Depegöz 
güne karşu arhasın virmiş syatur. Çekdi bilinden bir oh çıkardı. Depegözün 

14  Pierre Grimal, Mitoloji Sözlüğü-Yunan ve Roma, (Çev: Sevgi Tamgüç), İstanbul, 2012, s. 397-398.
15  Heinrich Friedrich von Diez, Homerinki İle Karşılaştırmada Yeni Keşfedilmiş Oğuz Tepegözü, Bakü, 

2015.
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yağrına bir oh urdı. Oh kiçmedi paralandı. Bir dahı atdı. Ol dahı para 
para oldı. Depegöz kocalara ayıtdı: Bu yirün sineği bizi üşendürdi didi.”16 
Daha sonra Basat’ı yakalayan Depe Göz, onu “edüginin kunçına” sokar. 
Tepegöz, ortalama bir insanın, çizmesinin koncuna sığacağı kadar iri/
devdir. Basat, çizmeyi hançeriyle keserek dışarı çıkar ve Tepegöz’ün 
aşçısı olan iki kocadan onun ölümünün nasıl mümkün olacağını sorar. 
Onlar da gözünden başka bir yerde et olmadığını söylerler. Basat, ocakta 
ısıtılan mızrağını Tepegöz’ün gözüne sokar ve arkasından gelen bir dizi 
mücadelenin sonunda Tepegöz’ü öldürür.

Hikâyede Tepegöz’ü dev ve yamyam kılan fiziksel özellikleri şunlardır; 
insan eti yemekten imtina etmemesi, günlük yeme kapasitesinin insanüstü 
olması, cüssesinin bir ağacı eliyle kökünden sökecek, bir kümbeti eliyle 
dağıtacak kadar iri olması vs. Bu durumda fiziksel normatiflikten bir 
sapma söz konusudur. Şüphesiz aynı şey cücelik için de geçerlidir. 
Ancak Canguilhem, cüceden çok devin ucubeliğe yakıştığını ileri sürer; 
“çünkü büyümenin belli bir kertesinde nicelik niteliği sorgulanır hale 
getirir”, hâlbuki “küçüklük, şeyin niteliğini, mahremiyeti, gizliliği içinde 
barındırır gibi görünür. Nitelik ne kadar az gözler önüne serilirse o kadar 
iyi korunur.”17 Şüphesiz cücenin, fiziksel yetersizliği sebebiyle, normatif 
tür için bir tehdit oluşturma kapasitesinin düşüklüğünü de göz önünde 
bulundurmak gerekir. 

Oğuz/Toplum ve Tepegöz

Hikâyenin kahramanı Tepegöz’ün gerçekte bir adı yoktur. Tepegöz 
aslında onun fiziksel/bedensel özelliğidir ve bir anlamda onun sıfatı 
kendisine ad olmuştur. Yani Oğuz onu, adıyla değil sıfatıyla anmaktadır. 
Tepegöz, bir tanımlamadır. Oğuz, onu tanımlayarak bir bakıma onun 
bedenine müdahaleyi amaçlamış/gerçekleştirmiştir. Çünkü beden 
tanımlamasının bizzat kendisini bedene müdahale biçimlerinden biri 
kabul etmek mümkündür.18 Hatta bedene müdahalenin, aslında bedenin 
tanımlanmasıyla başlayan bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Oğuz’un 
Tepegöz’ün bedenine müdahalesi başlangıçta tanımlamaktan ibaret kalır. 
Genel olarak toplum, bireyleri, onlarla ilgili bir takım tanımlamalarda 
bulunarak bünyesine katar ya da bünyesinden çıkarır. Bu anlamda 
tanımlama sıradan bir toplumsal faaliyettir. Ancak zaman zaman bu 
tanımlamalar bir karşıdeğer yaratma amaçlı olabilir. Oğuz’un Tepegöz’le 
ilgili tanımlamasının gerisinde bir karşıdeğer yaratma çabası görünmüyor. 
Onun karşıdeğer olması, bedeniyle değil eylemleriyle ilgilidir. Dolayısıyla 

16  A.g.e., s. 211.
17  Alıntılayan Ancet, a.g.e., s. 114.
18  Ejder Okumuş, “Bedene Müdahalenin sosyolojisi”, Beden Sosyolojisi, (Ed: Kadir Canatan), İstanbul, 

2015, s. 59.
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bu noktada Oğuz’un telafi edici bir kültürel esnekliğe sahip olduğunu da 
söylemek gerekmektedir.

Beden her şeyden önce, insanın insan olarak görünme aracıdır.19 
İnsan, fiziksel varlığını kuşatan deri vasıtasıyla “beden kendini” topluma 
takdim eder. Toplumsal ilişkiler bu takdim/arzdan sonra ve bu takdim/arz 
vasıtasıyla gerçekleşir. “Bedenlerin topluma arzı veya toplum sahnesinde 
yer alışı ise, oldukça karmaşık bir süreçtir. Karmaşıklığın temelinde 
bedenlerin birbiriyle karşılaşması, etkileşime girmesi ve birbirine müdahale 
etmesi veya güçlü olanların zayıf olanlara karışması yatmaktadır.”20

Tepegöz, beden olarak kendini Oğuz’a arz ettiğinde –bu kesenin 
yırtılması ve bir tür doğum neticesinde olduğu için bilinçli bir arz değildir- 
toplum onun norm dışılığını ona karşı davranışlarının merkezine koymamış 
gözükmektedir. Hatta bu norm dışılık Tepegöz’ün lehine işleyen bir süreci 
başlatmıştır. Aruz Koca’nın; ““Hanum munı mana virün, oğlum Basat 
ile besleyeyin” demesinin gerisinde, norm dışılığın Tepegöz’ün aleyhine 
işleyecek bir süreci başlatma ihtimalini bertaraf etme duygusu vardır. 
Yani Aruz Koca, bunu söylerken Tepegöz’ün norm dışılığının olumsuz 
bir takım tepkiler doğuracağının farkındadır. Bayındır Han ve beylerin, 
Aruz Koca’nın bu isteğine ucubelik olgusuna dayanarak karşı çıkmaları, 
bu farklı türün yok edilmesini istemeleri söz konusu bile olmamıştır. 
Ancak, Tepegöz büyüdükçe bedenini topluma arz/takdimi farklılaşmaya 
başlamıştır. Oğuz’un bedene müdahalesi –tanımlama dışında- yani 
Tepegöz’ün ölümünü istemeleri, bu noktadan sonra gündeme gelmiştir. Öte 
yandan, Tepegöz’ün bedenini arz/takdimi de bilinçli bir takdim olmaktan 
uzaktır. Onu bu şekilde davranmaya iten onun dev biyolojisidir. Dolayısıyla 
burada kültür ve doğanın (culture-nature) çatışması söz konusu olacaktır. 
Başlangıçta doğanın kültür üzerinde gerçekleştirdiği egemenlik, zamanla 
–Basat sayesinde- kültürün doğayı yenmesiyle son bulacaktır. Ancak 
burada kültürün karşı safında yer alan doğa yani Tepegöz’ün, dünyaya 
geliş biçiminin doğal olmadığını da unutmamak gerekir.

Tepegöz hikâyesi, Peri Kızı, Tepegöz’ün doğum şekli, fiziki özellikleri ve 
eylemleri bakımından gerçek olmaktan uzaktır. Bu hükümden hareketle 
aslında hikâyede Tepegöz’ün bir sembol olduğunu, bu sembolün de 
büyük bir günahın (zina/tecavüz) doğuracağı büyük sonuçları/kötülükleri 
temsil ettiğini, dolayısıyla en başa dönerek Tepegöz’ün bir kötülüğün 
bedenleşmiş/cisimleşmiş hali olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç

Dede Korkut anlatılarından biri olan Tepegöz anlatısının kahramanı, 
dünyaya geliş biçimi, fiziksel özellikleri ve eylemleriyle tam bir ucubedir. 

19  A.g.e., s. 47.
20  A.g.e., s.47.
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Çalışmamızda, kahramanın eylemlerine vurgu yapmamızın nedeni, 
ucubenin etkisiyle var olduğu gerçeğidir. Bir kese içinde bir pınarın başına 
bırakılan ve ilk başta görenler tarafından belirsizliği çağrıştıran kelimelerle 
tasvir ve tavsif edilen Tepegöz, bütün ucubeliğine rağmen hikâyenin 
başında bir karşıdeğer olarak tanımlanmamıştır. Oğuz’un onun bedenine 
dair tek müdahalesi onu “tepe göz” olarak tanımlamaktan ibarettir. Öte 
yandan onun bedensel ucubeliği Oğuz kültüründe telafi edilebilir bir sorun 
olarak algılanır. Bu ucube bedenin, yok edilmesi veya uzaklaştırılması 
düşünülmez, aksine topluma kazandırılmaya çalışılır. Dolayısıyla onun 
ucube boyutu göz ardı edilirken, insan boyutu öne çıkarılır. Ancak, Tepegöz, 
zamanla eylemleri ve etkisiyle bir ucube olarak belirir ve bu noktadan 
sonra toplum, onun bedenine yönelik bir müdahaleyi gündeme alır. Bu 
müdahale kimi zaman kültür-doğa çatışması biçiminde gerçekleşir.

Tepegöz, fiziksel yapısı ve eylemleriyle bir ucube, dev ve yamyamdır. Bu 
itibarla mitolojik siklopslara ve Homer’in Polifem’ine de benzemektedir. 
Siklopsların mitolojik anlatılarda bir takım erdem ya da zaafları temsil 
ettikleri dolayısıyla anlatıların da buna bağlı olarak sembolik anlamlar 
içerdiği görülür. Bu bağlamda Tepegöz hikâyesi ve hikâyenin kahramanı 
Tepegöz de bir sembolik okumaya açıktır. Hikâye, tama gibi kötü, çirkin, 
gayriahlâkî bir eylemin (tecavüz-zina) ve bu eylemin neticesinde dünyaya 
gelen bir ucubenin hikâyesidir. Tepegöz’ün ucubeliği ile eylemin çirkinliği, 
kötülüğü arasında determinist bir ilişki vardır. Bu noktadan bakıldığında 
Tepegöz’ün bir kötülüğün bedenleşmiş hali olduğu söylenebilir.
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       Evrâk-ı Eyyâm’da Mizahî ve 
İronik Yaklaşımlar

Ironical and Rumorous Approaches in Evrâk-ı Eyyâm

Maksut YİĞİTBAŞ*

  

Öz

Tanzimat edebiyatının ikinci nesliyle başlayan ve bireyin merkeze alındığı 
edebiyat Servet-i Fünun topluluğunca da sürdürülür. Şiirden tiyatroya 
değin bütün edebî türlerde toplum yerine ferdin ön planda olduğu bu evre II. 
Meşrutiyet’e kadar devam eder. Bu edebiyatın önde gelen eleştirmenleri Ahmet 
Şuayp ve Hüseyin Cahit olmasına karşın Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin de 
tenkidi yazılar kaleme alırlar. Cenap Şehabettin edebiyat tarihlerinde daha 
çok şairliği ile ön plana çıkan bir sanatçı kimliğine sahip olmasına karşın 
düzyazı alanında da büyük bir kabiliyet gösterir. Bunda edebiyat dehası 
etkilidir. Deneme kıvamında kaleme aldığı Evrâk-ı Eyyâm’daki yazılarının pek 
çoğu gülen düşünce özelliği taşır, bu nedenle de mizahî ve ironik yaklaşıma 
sahiptirler. Sosyal ve edebî konulu bu denemelerde, Cenap Şehabettin’in 
kelimeleri kullanmadaki ustalığı, üslubu ve yaklaşımları yüksek sanatçı 
kimliğine ayna olurlar.

Anahtar Kelimeler: Cenap Şehabettin, eleştiri, mizah, ironi, edebiyat.

Abstract

The literature, which started with the second generation of the Tanzimat 
literature in which the individual was taken to the center, was also maintained 
in the Servet-i Fünun community. In many literary genres, the individual 
became the major focus rather than the society. This tendency continued until II. 
Constitutional period. Despite the fact that the leading critics of this literature 
were Ahmet Şuayp and Huseyin Cahit, Tevfik Fikret and Cenap Şehabettin also 
wrote critical writings. Cenap Şehabettin showed a great ability in the field of 
prose literature although he was generally recognized as a poet in the histories 
of literature. His literary genius was influential in this respect. Many of the 
writings in the Evrâk-ı Eyyâm, which he wrote in essay forms, had an ironic 
and humorous approach because of his comedic thought. In these essays on 
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social and literary subjects, Cenap Şahabettin›s mastery, approach and style 
in using words become mirror to his high artist’s identity. 

Keywords: Cenap Şehabettin, criticism, humor, irony, literature.

Tanzimat’ın ilanından yaklaşık yirmi yıl sonra dönemin edebiyatçıları, 
devrin şartlarına bağlı olarak sosyal dokuya temas edip şiirden eleştiriye 
değin birçok edebî alanda, sosyal boyutlu eserler ortaya koyarlar. II. 
Abdülhamit’in 1876 tahta çıkışıyla birlikte edebiyatçılar ilgilerini toplumsal 
bireysele dönüştürürler. Bu değişimde Tanzimat edebiyatının ikinci nesli 
olan Abdülhak Hamit, Samipaşazade Sezai ve Recaizade Mahmut Ekrem’in 
kişisel özellikleri de etkili olur. 1896 yılında, Servet-i Fünun dergisi 
çevresinde bir araya genç şair ve yazarlar ilhamlarını, kendilerinden önceki 
kuşaktan, özellikle de Üstat Ekrem’den alırlar. Tevfik Fikret’in önderliğinde 
gelişme gösteren bu edebî hareket 1901 yılında sonlanır ancak sanatçıları, 
edebiyat anlayışlarını uzun süre, II. Meşrutiyet’e kadar devam ettirirler. 
Bundan ötürü Orhan Okay, II. Abdülhamit’in 1876’da tahta çıkışıyla başlayıp 
hürriyetin ilanı olarak adlandırılan 1908’e değin devam eden edebiyatın 
benzer özellikler taşıdığı bu evreye II. Abdülhamit dönemi Türk edebiyatı 
adlandırmasını teklif eder.1

Edebiyat anlayışlarında sadece bireyi ve kendi benlerini merkeze alan 
Edebiyat-ı Cedideciler, edebî faaliyetlerinin hemen tamamında estetizmi 
ilke edinirler. Bu yaklaşımlarını büyük ölçüde tenkidî yazılarında da 
sergilerler. Topluluğun pek çoğu tarafından ortaya konulan eleştirel yazıları 
iki kategoride düşünmek gerekir:

a- Edebiyat anlayışları hakkındaki eleştirel yaklaşımlara verdikleri 
cevaplar, Dekadanlar tartışması ve Hüseyin Cahit’in Kavgalarım’da bir araya 
getirdiği polemikler. 

b- Ahmet Şuayp’ın Hayat ve Kitaplar yazıları ile Tevfik Fikret’in 
Musahâbe-i Edebiyye’leri, Hafta-yı Edebiyeleri ve Mehmet Rauf’un 
polemikten uzak, daha çok edebiyat bahisli yazıları.

Servet-i Fünun yazar ve şairlerinin önemli bir kısmı II. Meşrutiyet’ten 
sonra bireyden, kendi benlerini merkeze almaktan büyük ölçüde uzaklaşarak 
toplumsal konularda yazmaya başlar; dilde sadeleşme yoluna giderler. Ancak 
bu edebiyatın nesrinde ve şiirinde etkileyici sanat üstünlüğüne sahip olan 
iki kalem, Cenap Şehabettin ve Halit Ziya Uşaklıgil hem dil hem de sanat 
anlayışlarından ödün vermezler. Halit Ziya, özellikle hikâyelerinde estetik dil 
ve üsluba sahip pek çok hikâyesini 1908’den sonra kaleme alır. Cenap, şiirden 
önemli ölçüde uzaklaşmakla birlikte düzyazılarında sanatkârane bir edayı, 

1  Prof. Dr. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s.132.
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Edebiyat-ı Cedide’nin topluma yönelik bakış açısını, melankolisini sürdürür. 
Mehmet Kaplan, onun karamsar ruh halini etkisinden kurtulamadığı II. 
Abdülhamit yönetimiyle ilişkilendirir: “Uzun istibdat yılları içinde derin bir 
melankoliyi yaşayan bu ruh, gittikçe bedbinleşmiş ve kâinatı siyah görmeğe 
başlamıştı.”2

Cenap Şehabettin’in sanat anlayışı alışılageldik Türk şiir ve düzyazı 
geleneğinden farklıdır. Şiirde Fransız sembolistlerine yakın, Batılı ve 
elitist bir şiir anlayışında olan şairin yazıları daha çok sanatçı kimliğine, 
nevi şahsına münhasır bir üslup ve dile sahiptir. Hasan Akay, bu nesrin 
pek çok açıdan devrine nispetle ileri seviyede olduğunu belirtir.3 1908 ile 
1918 yılları arası Cenap’ın gazete yazılarından oluşan Evrâk-ı Eyyâm, onun 
edebiyat, toplum, kadın ve aşk üzerine görüşlerinin; hayat felsefesinin yer 
aldığı bir eserdir. Bu yazılar ünlü şairin “Sanâyi’-i nefîsede fayda aranmaz.”4 
anlayışının nesrine yansıması olarak düşünülmelidir. Durum böyle olunca 
eleştirel yazılarında, polemikçi ya da sıradan tenkitten uzak durur.  Güç 
beğenir ve meselelere eleştirel bakar, buna bağlı olarak da kara mizaha ve 
ironiye başvurur. Toplumdan uzak, belirli bir zümrenin ortak yaklaşım ve 
algısına hitap eden ironinin elitist ve dışlayıcı yönü vardır, bu özelliğinden 
ötürü ‘söylem topluluğu’na ihtiyaç duyduğunu belirten Oğuz Cebeci, 
“ironinin aristokratik, bu yüzden de anti-sosyal bir entelektüel tavır olarak 
değerlendirilmesi söz konusu olmuştur.”5 ifadelerini kullanır. İroninin bu 
vasfı seçkinci bir edebiyat anlayışına sahip olan Cenap’a cazip görünür. 

Güzelliği, sanatının gayesi yapan bir sanatçı olarak Elhân-ı Şitâ şairi, güzel 
olmayan hemen her şeye, özellikle de insan ve toplum davranışına eleştirel 
ve yergiyle yaklaşır. Bir estet olarak eleştirisini çoğunlukla mizah ve ironi 
biçiminde gerçekleştirir. Bu yaklaşımı ironinin kullanım amacıyla örtüşür. 
Çünkü: “ironi öncelikle retoriğe ait bir araç olarak, konuşmacının sözlerini 
kuvvetlendirmeye yarar. Bunun dışında, satire ait bir araç olarak bireysel 
ve toplumsal zaafları teşhir etmekte kullanılır. Üçüncü amaçsa, okuyucuya 
bazı konularla ilgili bir ‘farkındalık’ kazandırmaktır.”6 Bir şeyi vurgulamak 
ve ona dikkat çekmek için esprili biçimde o şeyin tersini söylemeye dayanan 
ironi bazen de davranışsal olarak yapılır. Kızılacak, sinirlenecek bir duruma 
gülmek gibi. Böyle bir durumda olumsuz duruma ve bunu sergileyen kişiye 
karşı acı bir eleştiri yöneltilmiş olur. Cenap, mizahın felsefesinde bir davranışa 
aksiyle verilen cevabın daha etkili olduğunu düşünür. Felsefe-i Mizah 
başlıklı yazısında, mizah yazarlarına böylesi bir ironik tavrı tavsiye eder: 

2  Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Tanzimat’tan Cumhuriyete, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1991, 
s.106.

3  Cenab Şehabeddin, Evrâk-ı Eyyâm, Timaş Yayınları, Yayına Hazırlayan Yrd. Doç Dr. Hasan Akay, 
İstanbul, 1998, s. 9.

4  Cenab Şehabeddin, a.g.e., s. 222.
5  Oğuz Cebeci, Komik Edebi Türler, İthaki Yayınları, İstanbul, 2008. S .297.
6  Cebeci, a.g.e., s. 307. 
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“İşte mizah gazetesi, bu kusurlara tutulmuş karşı kurulmuş bir darağacıdır. 
Mütecâsirleri mizah-nüvislerin kalem ve fırçaları teşhir eder ve kahkaha-i 
umûmiyye kırbaçlar. Zira, meselâ tekzip edemeyeceğimiz bir yalancıya karşı  
-hiç şüphe yoktur ki- tebessüm bir çimdik, hande bir tokattır.”7 Kendisi bu 
ironiyi sözcüklerle yapar. Kadim Yunan’dan bu yana gülmeye neden olan 
mizahın da muhatabını küçük görmeden kaynaklandığı bir gerçektir. Eflâtun 
ve öğrencisi Aristo, gülmeyi mizahın diğer bir şekli alaysılamanın türü olarak 
kabul ederler.8 İslâm dininden önemli ölçüde beslenen Türk kültüründe de 
gülme hoş karşılanmaz, bunun yerine tebessüm tercih edilir. Şaka sözcüğü 
yerine de latife kelimesi tercih edilir. Dişlerin görünecek şekilde gülme 
ayıplanır. 

Mizahî yaklaşım ve ironi Cenap Şehabettin’in yaklaşım açısından 
Evrâk-ı Eyyâm’da pek çok kesitler bulunur. Konu edebiyat olunca, eleştirel 
yaklaşımlara örnek oluşturan kesitler çoğalır. Aşağıda vereceğimiz örnekte, 
içinde yaşanılan topluma göndermeler içeren ironik dokundurmalarda, 
edebiyatın ve sanatçı kimliğe sahip olmanın, Türk kamuoyunca 
anlaşılmamasından yakınılır. İronik dille de yerilir: “Oğlum, çocukluğumda 
çiçek toplar, kelebek kovalardım; aldıran olmadı… Bu sû-i terbiye neticesi 
olarak tarik-i edebiyyâta sapmış bulundum; gönül istemezdi ki sende bir 
cünha-kâr-ı nazm ü nesr olasın… Sapanla toprağı sürmek dururken kalemle 
kâğıdı boyamak nene lâzımdı! Fakat maa’t-teessüf görüyorum: Redîü’t-
tabîa bir maraz gibi isti’dâd-ı inşâd dimağında ilerliyor. Musâhabâtmızın 
kısm-ı a’zamı hâh u nâ-hâh edebî olacak… İşte bu mektubum birkaç sualine 
cevaptır…”9 

Hayat, sanat, dil ve kendi sanatı hakkında görüşlerini dile getirdiği 
yazılarının önemli bir kısmı kadınlar ve aşk üzerinedir. Mutlak bir ahlâkçı 
anlayışına sahip olan Tevfik Fikret, aşka ve kadınlara ne kadar mesafeli 
ise Cenap Şehabettin o kertede kadınlara ve aşka ilgilidir. Şiirlerini ve 
sanatını besleyen güzelliğin canlı halini, onlarda bulur. Hayat ve kadınlar 
bağlamındaki mizahî ve ironik tespitlerine vecizelerinde, Tiryaki Sözler’de 
yer verir.10 O, daha çok kendi sanatına ve Servet-i Fünun edebiyatına yapılan 
saldırılara çoğu kara mizah olan, ironik cevaplar verir. 

Şinasi ve Namık Kemal nesliyle başlayan, Tanzimat’ın ikinci kuşağı 
döneminde kesintiye uğrayan Yeni edebiyatta millileşme ve sade dil anlayışı,  
XX. Yüzyılın başlarında, Genç Kalemler tekrar hayat bulur. Balkan Savaşları 
ve peşi sıra I. Dünya Savaşı, sosyal edebiyat anlayışının gelişmesine sosyal 
ve siyasî zemin hazırlar. Bu edebiyatın önde gelen sanatçı ve ideologları, 
Ömer Seyfettin başta olmak üzere Ali Canip ve Ziya Gökalp’tir. Cenap 

7  Cenab Şehabeddin, a.g.e., s. 65.
8  Çiğdem Usta, Mizah Dilinin Gizemi, Akçağ Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2009, s. 83.
9  Cenab Şehabeddin, a.g.e.,s. 222.
10  Prof. Dr. Mehmet Törenek, Yazar Eser İlişkisi Bağlamında Cenap Şahabettin ve Tiryaki Sözleri, 

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Prof. Dr. İbrahim Kavaz Özel Sayısı,  Yıl: 4, Sayı: 24, Mart 2016, 
s. 13.
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Şehabettin, edebiyatın millileşmesine ve sosyal faydacılığına karşıdır. Ona 
göre edebiyat sadece ferdî his ve düşüncelere hizmet etmelidir; bunun 
dışında bir edebiyatın gerçekçi, edebiyatçılarının da samimi olamayacağını 
belirtir ve bu hareketi ironik bir dille eleştirir: “İ’tilâf-ı anâsır, ittihâd-ı 
İslâm, ictimâ’-ı etrâk, hep bunlar siyâseten pek parlak fikirler olabilir; fakat 
edebiyat ile meşgul olduğum sırada kâffesi endişe-i san’atıma yabancıdır. 
Menâfi’-i siyâsiyye icabıdır… Şiirde güzellikten başka gaye arayamam. Âsâr-ı 
san’at –güzel bir çiçek, Venüs’ün bî-nazîr sînesi, Caruso’nun sesi gibi- bana 
zevk vermeli nasihat değil, hamiyet hiç… Edebiyattan maksat ancak edebiyat 
olabilir. Nasıl ki ahlâkiyâttan yalnız ahlâkiyât kastediliyor. Nazm ü nesr 
perî-i melâhatin iki tatlı dudağıdır; bana “Hülâgû’yu, kan kokusunu, cehl 
ü vahşeti sev!” demez. Hülâgû babam olsa bile… Çamur, velev ki vatanın 
çamuru olsun, yine çamurdur; hubb-i vatan başka, selâmet-i zevk başka… 
Ve bunlardan biri behemehal diğerini tardetmez. Ben vatanımı da severim, 
güzel âsârı da severim; ve isterim ki vatanım güzel âsârın mevtini olsun.11

‘Yeni Lisan’ makalesi, Millî edebiyatın manifestosu niteliğini taşır. Bu 
tarihî yazıda Servet-i Fünun edebiyatçıları ‘eskiler’ olarak adlandırılır, sert 
bir üslup ve dille yerilir. Onlara yöneltilen eleştiriler Yeni Lisan’la da sınırlı 
kalmaz. Millî ve yeni bir edebiyatın inşası için gerçekleştirilen bu olumsuz 
yaklaşımlar, Fecr-i Ati ile varlığını bir anlamda sürdüren Edebiyat-ı Cedide’yi 
tamamen bertaraf etmeyi hedefler. Böylece hem edebiyatı ferdiyetçi idrak 
edenlerden kurtulmayı hem de kendi edebiyat anlayışlarının kamuoyunca 
bilinmesini sağlamaya çalışırlar. Nitekim bu çabalarında, dönem koşullarına 
bağlı olarak önemli ölçüde başarılı olurlar. Zira Ahmet Haşim dışında, 
neredeyse bütün Fecr-i Ati nesli Millî edebiyata yönelirler. Refik Halit Karay 
ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu isimlerin önde gelenleridirler.

‘Yeni Lisan’ makalesiyle birlikte başlayan dilde sadeleşme ilgi görür. 
Genç Kalemler dergisinde yayımlanan şiir ve hikâyelerin başlarına ‘Yeni 
Lisanla Yazılmıştır’ notları düşülür. Eskiler olarak suçlanan Edebiyat-ı 
Cedide sanatçıları, dillerinden ve Fransız edebiyatıyla sıkı bağlarından 
ötürü eleştirilir. Cenap Şehabettin, Evrâk-  Eyyâm’daki bazı yazılarıyla 
bu polemiklere cevap verir. Onlardan birinde, Ali Canip’e ithafen yazdığı 
Cevabnâme’de kendilerine yöneltilen eleştiriye kara mizah biçiminde bir 
üslupla cevap verir: “Aziz yavrum, cihân-dîde bir zat demiş ki: Üdebâ, 
aslahahümu’l-lâhü ecmaîn, kurtlara benzerler: En körpesi en sivri dişli olur! 
Bu sözün isabetini bir kere de zât-ı ferzendâneniz ispat etmiş oldunuz. Bizim 
gibi kırpılacak postu kalmayan kûsfendân-ı kalem o kadar şiddet-i sibâ’âne 
ile hırpalanır mı? ‘Yeni Lisan’ı müdâfaa kasd-i zâhirisiyle neşrettiğiniz iki 
makalede başlıca üç fikir görüyorum…”12 

Aynı yazıda Yeni Lisan hareketini ‘yalı argosu’ olarak değerlendiren 
Elhân- Şita şairi, bu dille yapılacak edebiyatın sokak ve pazar dilinden farksız 

11  Cenab Şehabeddin, a.g.e., s. 222- 223.
12  Cenab Şehabeddin, a.g.e.,s. 142.
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olacağını belirtir. Tenkitte asıl konunun edebiyat olduğunu ifade eder ve 
şahısları hedef alan yaklaşımları doğru bulmaz: “Enderun argosuna nispetle 
lisân-ı cedîdinizin daha tabiî olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu iddianızdan 
haberdar olalı dikkat ediyorum: Fi’l-hakika tramwaylarda, Pazar yerlerinde 
falan hep ‘Yalılar argosu’ konuşuluyor: Daha dün Selanik’te gözünü açan 
bir Esperanto için işte ümidin fevkinde bir sür’at-i intişâr!  Fakat benim 
bildiğime göre edebiyat üdebâ herkese güzel söylemeyi öğretecekti, ‘Genç 
Kalemler’ istiyor ki herkes gelişi güzel söylemeyi öğrensin… Fakat maa’t-
teessüf Yalılar argosunun hâmîleri arasında Vardar yelinden büyük ikramiye 
umanlarla dün Rusya’dan gelmiş mini mini bir saksı içinde bir avuç Osmanlı 
toprağına bir damla su vermemiş iken bugün bize hamiyyet-i Osmâniyye 
dersi verenler var… bâki bahsi bırakıp şahıs ile meşgul olursanız size de 
diyeceğim budur: Paso!” 13

Necip Fazıl’ın Büyük Doğu sayfalarında, 1940’lı yıllarda kurduğu 
Edebiyat Mahkemeleri’nin benzerlerine Evrâk-ı Eyyâm’da rastlarız. Edebiyat 
Mahkemeleri’nde daha çok kişiler yargılanır ve hükümler verilirken kişilerden 
daha çok edebiyat ve edebiyat dışı mevzulara değinilir. Bu yazıların ilki 
‘Zâviye-i Felâsife’ başlığını taşır. Burada değerlendirme kurulunun üyeleri 
fizikî ve tinsel olarak betimlenir, okuyucu nezdinde yetkinlikleri ortaya 
konulur. Oluşturulan ‘zâviyede’ her biri ayrı bir yazının başlığı olan Aşk 
ve Kadın, İzdivaç, Edebiyat mevzuları irdelenir. Değinilerde zaman zaman 
mizaha ve ironik dile başvurulur. Özellikle Edebiyat başlığında kullanılan 
dil, ironin nazik dokundurmalarını aşıp kara mizaha dönüşür. Edebiyat-ı 
Cedide’yi küçültücü yaklaşımlara kurul üyelerince cevaplar verilir, Genç 
Kalemler ile başlayan Millî edebiyat hareketi ağır bir dille eleştirilir. “… Vâcid 
mukabele etti:- Muâsırlarınız, değil mi, en yaşlısı on beşi geçmeyen şairler…

- Evet, hayatları taze, fakat nâsiyelerinde kurûn-ı vustâ buruşukları 
var… Yeni Kalemler onların fersûdeliğini, boşluğunu, hiçliğini gösterdi. 
Namları üstündeki nikâb-ı kizbi kaldırdı. Sonra kendileri de şetâ’im-i 
intikâdiyyeleriyle sefâlet-i ahlâkiyyelerini teşhir ettiler… Biz mukâbele- 
bi’i-misl ile parmaklarımızı telvis edemezdik. Hatta aramak için onların 
yazdıklarını karıştıramazdık: Kemik bulmak için sürpüntü karıştırmak 
köpeklere yakışır! Budalalar âsâr-ı cedide muvâcehesinde kızdılar, 
tepindiler, yaygaralara başladılar; sonra tehevvür yerine tehzil, diş gıcırtısı 
yerine kahkaha, hiciv yerine alay kâim oldu. Her büyüklüğe karşı avâmın 
etvâr-ı muâmelâtı birdir: evvelâ anlayamaz kızar, sonra anlayamaz güler!..”14

Cenap Şehabettin’in edebiyat dışı yazılarıyla okuyucularına sosyal 
mevzuların da edebî bir dil ve üslupla kaleme alınabileceğini gösterir. 
Bu nedenle mevzuları ele alışında şaşırtıcı tespitlere, mizahî ve yer yer 
ironik yaklaşımlara yer verir. Amacı okuru bilginin soğuk yüzüyle karşı 
karşıya bırakmak değil, yazılarının zevkine vardırmaktır. Onlardan 

13  Cenab Şehabeddin, a.g.e., s. 145- 146.
14  Cenab Şehabeddin, a.g.e., s. 196.
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birisi Belâ-yı Servet başlıklı yazısıdır. Dünya çapında zenginlerin insanı 
sömürerek varlıklarını sürdürmelerini hayvandan aşağı bir durum olarak 
değerlendiren ve Avrupa’dan, Amerika’dan örnekler veren yazar, erdemli 
varlığın insanları küçümseyerek, onların emeklerini gasbederek elde 
edilmemesi gerektiğini düşünür. Rockfeller ve Rothschild gibi bankerlere 
sahip olmadığımız için memnun olur: “Zenginler bu itibar ile hayvânât-ı 
tufeyliyye-i sâirenin kâffesinden ziyaden şâyân-ı istihkârdırlar. Zira onların 
hiçbiri kendi cinslerinden bir hayvanın mesaisiyle yaşamaz; ayrı bir cinsin 
omuzunda beslenirler. Hele omuzunda yaşadıkları hayvanı hiçbir zaman 
küçük görmezler… Memleketimizde büyük zenginlerin yokluğundan şikayet 
etmeyelim. İlâve edeyim ki musâhabemizin ilm-i iktisad ile münasebeti 
yoktur.” 15

Sonuç

Mehmet Kaplan, canlı bir estet olarak nitelendirdiği Tevfik Fikret’e mukabil 
Cenap, daha bir doğal bir insan olarak yaşamını sürdürmüştür. Bir şair ve 
estettir ancak bunu Fikret gibi tavırlarından ziyade sanatı ile ortaya koyar. 
Yakup Kadri’nin onunla tanışmasında dikkatini çeken ilk husus muhatabına 
karşı küçümseyici istihzaî tavrı olur. Daha sonraki görüşmelerinde şairin 
dağınık konuşma ve davranışı sergileyişine şaşıran Karaosmanoğlu, 
Cenap’ın yaşadığı aşklar ve davranışlarıyla düşünceden ziyade hislerinin 
adamı olduğunu belirtir.16 Şiirde olduğu kadar düzyazı alanında da Türk 
edebiyatının estetik zevk seviyesini yükselten Cenap Şehabettin, Evrâk-ı 
Eyyâm’daki yazılar ile edebî tenkidin nasıl olması gerektiğini ortaya koyar. 
Mizahî ve ironik dil, deneme kıvamındaki bu yazılarının pek çoğu birer gülen 
düşüncedirler. Anlaşılması güç olmayan mizahı ve açık bir ironiyi benimser. 
Rahatlıkla anlaşılmayı hedefler. Kendi bakış açısına göre toplum hayatı mizah 
ve ironi kaynağıdır. Ona göre insanlık ve özellikle de Türk halkı doğrudan 
mizah ve ironiye malzeme olabilecek zengin hayat sahneleri sunar: “El-hâsıl 
biraz dikkat etmek zahmetini ihtiyar eden bir nazar için her taraf bir menşe-i 
udhûkedir. Mizah-nüvisler muharrirlerin mevzu bulmakta en az düçâr-ı 
müşkilât olanlarıdır. Bâ-husus bizde!”17 Sosyal içerikli yazılarında ilhamını 
toplumdan alan Cenap’ın gerek bu yazıları gerekse edebiyat çevresindeki 
kaleme aldığı metinler, Osmanlı dönemi Türk edebiyatının sanatkârane dil 
ve üsluba sahip son güzel örnekleridir. Bu yönüyle Evrâk-ı Eyyâm, edebî 
denemecilikte üslup açısından ufuk açıcı ve yol gösterici hususiyete sahiptir. 

                                                 

15  Cenab Şehabeddin, a.g.e., s. 96- 97.
16  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, İletişim Yayınları, İstanbul- 2008, s. 161.
17  Cenab Şehabeddin,a.g.e., s. 69.
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Aziz Nesin’in Toros Canavarı 
Oyununda Yapı, Mizah ve İroni

The Structure, Humor And Irony of Aziz Nesin’s in 
The Game of Toros Monster

Ahmet ÖZPAY*

Öz

Toros Canavarı oyunu, Aziz Nesin’in kara mizah oyunlarından biridir. Oyunun 
başkişisi Nuri Sayaner’in kiracı-ev sahibi ve vatandaş-düzen çatışması 
arasındaki hikâyesi, mizah ve ironinin hâkim olduğu bir dille anlatılır. 
Üç bölüm, altı tablodan oluşan oyun kapalı biçimde yazılmıştır. Tahliye 
davasını kazandığı hâlde, yine de ev sahibi Ziya Çalakçı’nın evden çıkarma 
baskısı ve tehditleri karşısında, durumu şikâyet etmek üzere karakola giden 
Nuri Sayaner, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır ve Toros Canavarı 
zannedilerek tutuklanır. Bu tutuklanma, Nuri Sayaner’in hayatının akışını 
değiştirecek, süresiz bir yalnızlığın kurbanı hâline gelecektir. Bu çalışmada, 
oyun, hem yapısal özellikleriyle hem de mizah ve ironi yönüyle incelenmiştir.

Anahtar sözcükler: kara mizah, Aziz Nesin, kapalı biçim, yalnızlık, ironi.

Abstract

The Toros Monster game is one of Aziz Nesin’s dark humor games. The story 
of Nuri Sayaner, the main actor of the game, between the tenant-host and 
the citizen-order conflict is told as a dominant mode of humor and irony. 
The game, consisting of three sections, six tables, is written off. Even though 
he won the eviction case, Nuri Sayaner, who went to the police station to 
complain about the situation in the face of the pressure and threats of the 
landlord Ziya Çalakçı, faces a surprise he had never expected and is arrested 
as a Toros monster. This arrest will change the course of Nuri Sayaner’s life 
and become a victim of an indefinite period of solitude. In this study, the game 
was studied with both structural features and humor and irony.

Keywords: black humor, Aziz Nesin, closed form, loneliness, irony.

*  Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
aozpay@gmail.com
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Giriş

Toros Canavarı1, Aziz Nesin’in iki kara mizah oyunundan biridir. Diğer 
kara mizah oyununun adı, Hadi Öldürsene Canikom’dur.

Eser, yazarının kaleminde önce öykü olarak şekillenir. Öykü, 1953’te 
yazılır, 1955’te dergide yayımlanır. 1957’de yayımlanan Toros Canavarı 
adlı öykü kitabının ilk öyküsü olarak da kitabın sayfaları arasında yerini 
alır. Gerçekte Aziz Nesin, Toros Canavarı’nı ileride oyun olarak yazmayı 
tasarlamıştır.2 

“Şunu demek istiyorum ki Toros Canavarı öyküden uyarlanmış 
bir oyun değildir, aslında bir oyun özeti olarak önce öykü biçiminde 
yazılmış, sonra oyun yapılmıştır. (Öyküden yada romandan oyun 
yapılmasına karşıyım çünkü.)

Avni Dilligil’in çok üstelemesiyle Toros Canavarı’nı 1962’de 
oyun olarak yazdım. Şimdi bana bile kolay yazılmış sanısını veriyor. 
Oysa dosyama bakınca, not çalışmalarım ayrı tutulursa, son 
biçimini verebilmek için Toros Canavarı’nı bozup değiştirerek sekiz 
kere baştan yazmış olduğumu görüp kendim de şaştım. Bu oyunda, 
elimden geldiğince, bilinen klasik tiyatro kurallarına uymaya ve 
uygulamaya çalıştım”3

Emin Çölaşan’ın kendisiyle yaptığı söyleşiden öğrenildiği kadarıyla Aziz 
Nesin, yazılarını doğrudan daktilo ile yazmaz. Önce el yazısıyla eski Türkçe 
olarak, sonra gözden geçirip yeni bir kâğıda yine eski Türkçeyle el yazısıyla 
yazar. Ondan sonra daktiloya çeker. Sonra bir kez daha gözden geçirerek 
daktiloyla yazar. Bu şekilde, bir yazısını, dört kere yazmış olması, kendisi 
için zor olsa da bütün boş zamanlarını yazmakla geçiren bir yazar olduğu 
için bu çaba, “kolay ve rahat okunan” bir yazar olmasını sağlar: “Size şunu 
söyleyeyim romanlarımı beş altı kerede yazarım. Oyunlarımda ise, onbeş 
yirmi kez yazdıklarım olmuştur”. Aziz Nesin, eski yazıyla yazmasını, hem 
bir alışkanlık hem de 1950’den beri elinde var olan krampın getirdiği 
psikolojik bir dayatma olarak açıklıyor. Bunun psikolojik bir şey olduğunun 
farkında olduğunu, eski Türkçeyle yazmanın kendisine daha kolay geldiğini 
belirtiyor.4 Bu bilgiden hareketle, oyunun yazarının elinde sekiz kereden 

1 Oyunun bugüne kadar sekiz baskısı yapılmıştır: 1. bs. (1965). Kendi yayını.; 2. bs. (1982). Bütün 
Oyunları 1. Adam Yayınevi. İstanbul.; 3. bs. (1983). (fasikül olarak). Karacan Yayınları. İstanbul.; 
4. bs. (1988). Bütün Oyunları 1. Adam Yayınevi. İstanbul.; 5. bs. (1992). Bütün Oyunları 1. Adam 
Yayınevi. İstanbul.; 6. bs. (2002). Bütün Oyunları 1. Adam Yayınevi. İstanbul.; 7. bs. (2011). Bütün 
Oyunları 2. Nesin Yayınevi.; 8. bs. (2013). Bütün Oyunları 2. Nesin Yayınevi. İstanbul. 

 İncelemede eserin 8. basımı kullanılacaktır: Nesin, A. (2013). Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, 
Hadi Öldürsene Canikom). Nesin Yayınevi, İstanbul, ss. 5-98.

2 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 
2013, arka kapak yazısı.

3 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 
2013, arka kapak yazısı.

4 Emin Çölaşan, Sevgilim istiyorsa diskoya da giderim, Hürriyet, 1 Mart 1987.
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daha fazla yazılmış olduğu tahmin edilebilir. 

Öykü ile oyunun iskeleti temelde aynı görünmekle birlikte tematik 
bağlamın farklı olduğu barizdir. Öykü, anlatmayı; oyun, göstermeyi esas 
alan türler olduğu için her iki türün imkânları, iki metne de farklı boyutlar 
kazandırmıştır. Oyunda, öyküdeki kişilerin adları da değiştirilmiştir. 
Öyküdeki Nuri Pakyürek oyunda Nuri Sayaner, karısı Mehpare Hanım, 
Mihriban; apartman sahibi, Ziya Çalakçı; kabadayı Duman Haydar, 
(Duman) Osman Gümüştekir olur. Oğlu Metin ve kızı Gülay’ın adları 
her iki metinde de aynı kalmıştır. Öykü, bir mizah öyküsü olarak dikkat 
çekerken oyunun dramatik yapı içerisinde kara mizah ve ironi tarafı daha 
baskın durmaktadır. Tiyatro sahnesinde ilk göründüğü günden bu yana, 
Devlet Tiyatroları, özel tiyatrolar ve üniversite tiyatro toplulukları, Toros 
Canavarı’nı defalarca gösterime sunmuşlardır. 

1. OYUNUN YAPISI

1.1. Olay Örgüsü

Toros Canavarı, Demokrat Parti’nin iktidar yıllarında, muhtemelen 
İstanbul’da, Nuri Sayaner adlı emekli bir vatandaşın ev sahibi, onun 
tuttuğu kabadayı, sistemin getirdiği sıkıntılar ve kendi aile bireylerinin 
arasındaki sıkışmışlığını, yalnızlığını anlatır. 

Nesin, diğer oyunlarında olduğu gibi bu oyununda da perde ve sahne 
tanımlaması yerine bölüm ve tablo tanımlamalarını tercih etmiş, tablo 
geçişlerinde o tabloda yer alan kişilerin adlarına -yine diğer oyunlarında 
olduğu gibi- yer vermemiştir. Oyun, üç bölüm ve altı tablodan oluşur. 
Birinci bölüm, iki tablo; ikinci bölüm, bir tablo; üçüncü bölüm, üç tablodur. 
Birinci tablo serim, ikinci-beşinci tablo arası düğüm, altıncı tablo da çözüm 
kısmıdır. Yazar, “kapalı biçim” ve “benzetmeci tiyatro” üslubunu uyguladığı 
bu oyununda “bireyin bozuk düzen karşısındaki sınırsız yalnızlığı(nı)”5 dile 
getirir.

Emekli memur Nuri Sayaner, eşi Mihriban, oğlu Metin ve kızı Gülay’la 
birlikte on sekiz yıldır, Ziya Çalakçı’nın apartmanlarından birinin bir 
dairesinde kiracıdır. Ev sahibi, Sayaner ve ailesini evden çıkarmak istemiş, 
Nuri Sayaner de açtığı davayı kazanmıştır. Fakat Ziya Çalakçı, onları evden 
çıkarma konusunda umudunu kesmemiş; üst kata gençlerden oluşan 
bir grubu, alt kata da başlarında Duman Osman adlı bir kabadayının 
bulunduğu sekiz kadını kiracı olarak getirmiş; dairenin penceresinin tam 
karşısındaki pencereden de üç erkeğin “pantolon düğmelerini fora” edip 
“edep yerlerini” göstermelerini sağlamıştır. Üst kattan gürültülü caz müzik 
sesleri, alt kattan gürültülü alaturka müzik sesleri gelmekte, evin içindekiler 

5 Ayşegül Yüksel, Aziz Nesin tiyatrosunda birey ve toplum. Çağdaş Türk Tiyatrosundan On Yazar, 
Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul, (tarihsiz), s. 36.
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bazen birbirlerinin konuşmalarını anlamamaktadırlar. Bu sosyal baskı, ev 
sahibi ve Duman Osman’ın tehditleriyle daha da artmakta; fakat önleri kış 
olduğu için Sayaner ailesini evden çıkmaya ikna edememektedir. Üstelik 
evden çıksalar oturdukları fiyata bir ev bulamayacakları da malûmdur. Üst 
kattan, tavan çeşitli noktalardan delinip aşağıya su atılmaya başlandıktan 
sonra, o güne kadar defalarca eşi ve çocukları tarafından karakola gidip 
ev sahibi ve kiracıları şikâyet etmesi istenen Nuri Sayaner, bütün karakol 
korkusu ve tedirginliğine rağmen, karakola gitmeye, şikâyetçi olmaya 
karar verir. Sonra da bu kararından pişmanlık duyar. Hem tutukluğu ve 
tedirginliği hem de komiser ve polis memurunun buna fırsat vermemesi 
nedeniyle karakolda kendisini doğru ifade edemez. Bu esnada polis 
memurunun dikkati neticesinde, bir yanlış yorum sonucu, Toros Canavarı 
olarak bilinen suçlu zannedilerek tutuklanır. On bir aylık tutukluluk 
süresinden sonra gerçek suçlu ortaya çıktığı için tahliye edilen Nuri 
Sayaner, evine döndüğünde eşini, oğlunu ve kızını bıraktığı gibi bulamaz. 
Her şey değişmiş, evin içinde kendisinin yokluğunda başka bir düzen 
kurulmuş, eve dönüşü, evdekileri pek de mutlu etmemiştir.

 Oyun, iki temel çatışma etrafında kurgulanır: birincisi ev sahibi-kiracı, 
ikincisi vatandaş-düzen çatışması. Birincisi, ikincisinin sebebidir. İkinci 
çatışma, oyunun hem ritmini etkiler hem yönünü değiştirir. Karakolda 
geçen üçüncü tablo, merak unsurunun yükseldiği, bundan sonrasında ne 
olacağının sorgulandığı kısımdır. Aziz Nesin, maddî imkânın / imkânsızlığın 
belirlediği ev sahibi-kiracı çatışmasının içine Toros Canavarı’nın hikâyesini 
de ilave ederek oyununu geliştirmiş, bu yolla bozuk düzenin eleştirisini 
yapmış, yalnızlaşan bireyin dramını kara mizah boyutunda ironik bir 
çerçevede işlemiştir.

1.2. Kişiler

Oyunun başkişisi Nuri Sayaner, tipik bir aile babasıdır. Eşini seven, 
çocuklarına kol kanat geren bu adam, boş vakitlerini pul koleksiyonu 
yapmakla değerlendirir. Artık traş bıçağı ambalajı koleksiyonu 
yapmaktadır. Ev sahibi Ziya Çalakçı’dan çok korkan Nuri, onun tazyikli 
hücumlarına eşinin ya da oğlunun arkasına sığınarak onlardan aldığı 
cesaretle karşılık verir. Bu korkak tip, şimdilerde bir de Duman Osman 
korkusu yaşamaktadır. Oyunun birinci ve ikinci tablosunda, karakol 
korkusu da çok yakından hissettirilir. Üçüncü tablo, bu korkuyu, haklı 
çıkaracak bir sonuçla neticelenir. Nuri Sayaner, bütün oyun boyunca, 
korkak bir kimlik sergilerken Duman Osman’ın tehditleri karşısında farklı 
bir kimliğe bürünür:

“NURİ: Gençliğimde bendeniz de ayıptır söylemesi pek 
hiddetliydim. (Kahve tepsisi elinde Gülay girer. Babasının 
anlattıklarını dinlerken şaşıp kalır, o şaşkınlıkla bisüre kalakalır, 
kahveleri veremez.) Kendimi methetmek gibi olmasın, bendenizle 



Azi̇z Nesin’in Toros Canavarı Oyununda Yapı, Mi̇zah ve İroni

73

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2018 / 24: 69-96

sekiz on kişi birden başedemezdi. Yaa.. Yani siz bu halime bakmayın, 
hiç göründüğüm gibi değilimdir. Bilenler bilir, gayet yürekliyimdir. 
Bendenizde, nah böyle mangal gibi yürek vardır. (Anlattıkça coşar) 
Hatta bir keresinde, söylemesi ayıp, bir hanımla gidiyordum da… 
Dokuz kişi birden üstüme çullanmaz mı… Yaa… (El hareketleriyle 
anlatır) Ya bismillah… Bir şöyle yaptım da, afedersiniz, herife bir 
kondum… Tamam mı? Tamam… Bir ona… Bir öbürüne… Allah 
inandırsın yumruğu yiyen iki kere havada ters perende atıyor… 
Vurdum yumruğu… Bastım tokatı… İndirdim tekmeyi… Bendeniz de 
az buz değilimdir. Hatta bir keresinde de, kendimi methetmek gibi 
olmasın, ayıptır söylemesi, kafam bir kızdı… (Gülay’ı görmüştür, 
birden kendine gelir) Tabii gençlikte… Hey gidi gençlik… Gençlik 
gibi var mı, bir oturuşta üç rakı içerdim de… (Gülay’a kızarak) Ne 
dinleyip duruyorsun, versene kahveyi… (Gülay kahveyi Osman’a 
verir.) Hadi sen içeri git… (Gülay çıkar.) Hatta bir keresinde de hiç 
unutmam, afedersiniz…”6 

Evdeki herkes, Nuri’nin korkak olduğunu bilir. Bundan dolayı, hiç 
kimse, onun Toros Canavarı olduğuna inanmaz. Ancak süreç içerisinde, 
özellikle gazetelerin yazdıklarının etkisi altında kalan aile, isnat edilen 
bütün suçları işlediğine inanmaya başlar. Gülay’ın şahit olduğu bu sahne, 
daha sonra, Nuri’nin aleyhine kullanılacaktır. 

Mihriban, onun evden uzak kalamayacağını, otel odalarında bile 
kalamadığını, yerini yadırgadığını7 söylerken tahliye edileceğini 
öğrendikten sonra “O kadar soygunculuğu, yolbağcılığı, hepsi yanına kâr 
mı kalacak? İyi vallahi…”8 “O kadar suç işlemiş adamı serbest bırakırlar 
mı?”9 diyebilecektir. 

“Bireyin yaşantısı ve yazgısı doğrudan doğruya içinde yaşadığı toplumun 
duyarlık ve bilinç düzeyiyle ilişkili”10 olduğuna göre Nuri Sayaner için kabul 
etmek zorunda kaldığı yazgı, Toros Canavarı olmaktır.

Oyunda hasım güç konumunda birden fazla kimse vardır: Ziya Çalakçı, 
Duman Osman, Komiser Nejat, Polis Hamdi, Bekçi Bekir. Zaman zaman 
tavır ve davranışlarıyla Mihriban ve Metin de bu kadroya dâhil olurlar.

Ev sahibi Ziya Çalakçı’nın hırsı, görgüsüzlüğü, şımarıklığı, riyakârlığı, 
dalavereciliği hem kendi dilinden hem de oyunun diğer tipleri Nuri, 
Mihriban, Metin ve Gülay’ın dilinden anlatılır. Nuri’ye göre Ziya için 
en değerli şey paradır. “Bunlarda din, iman, siyaset, parti, her şey 
para demek”. Ziya boşuna milyoner olmamıştır. Beş çocuğu olunca 

6 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 
2013,  s.42-43. ( Oyun metninden yapılan alıntılardaki imlâ tercihleri Aziz Nesin’in kendi tercihleridir.)

7 A.g.e., s.65.
8 A.g.e., s.71.
9 A.g.e., s.72.
10 Ayşegül Yüksel, Aziz Nesin tiyatrosunda birey ve toplum, Çağdaş Türk Tiyatrosundan On Yazar, 

Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul, (tarihsiz), s. 36.
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onlara para yetiştirmek için milyoner olmak mecburiyetinde kalmıştır. 
“Herkes çocuğu oldukça sıkıntıya düşer, bu zavallı sıkıntıdan milyoner 
olmak mecburiyetinde kalmış!”11 Mihriban ve Gülay’ın konuşmalarında 
dalavereci yönü teyit edilir. Gülay, üst kattaki kiracıları çıkartmak için 
tamir ettireceğim, kiremitleri aktarttıracağım diye çatıyı açtırıp öylece 
bıraktığını, yağan yağmurun eve dolduğunu, kiracıların eşyalarının 
mahvolduğunu ve evden taşınmak zorunda kaldıklarını; Mihriban da su 
borularını tıkadığını, elektrik tellerini koparttığını, havagazı borularını 
deldiğini belirtir.12 Metin, Ziya Çalakçı’dan herkesin yaka silktiğini, tahliye 
davasını kazanmalarının adamı deli ettiğini, ne yapıp edip kendilerini 
evden çıkaracağını söyler. Ziya’nın kendi kendini anlattığı kısımlar şişkin 
bir egonun yansımalarıdır:

“ZİYA: (…) Tahliye davasını kazandınız, he mi? (Alaylı alaylı 
gülerek) Anlaşılan keyfiniz de bundan… Siz öyle belleyin bakalım. 
Ne demişler, meşhur atasözüdür: ‘Son gülen tatlı güler’ demişler. 
‘Pabuçları giyerken belli olur’ demişler. (…) Onu bunu anlamam, 
ben de eğer Ziya Çalakçı’ysam, sizi evimde yaşatmam, işte o kadar… 
Mademki iş inada bindi, görüşeceğiz… Yahu, bu memlekette herkes 
kendi malına sahip değil mi? Bura dağ başı mı be! Canımın istediğini 
evimde oturturum, istemediğini oturtmam… Keyif benim değil mi? 
Kanun var, kanun… Allah Allah, demek siz benim evimde zorla 
oturacaksınız, he mi?” 13

Aynı şişkin ego, Nuri tahliye edilip eve döndüğünde onun karşısında 
“Biraderi canberaberim, aziz kardeşim, sayın ve pek muhterem Nuri Bey” 
diye hitap edecek, oturduğu evin kendisinin evi olduğunu, ne emrediyorsa 
âlâsını yapacağını, kendisine kızmamasını, eski kusurlarını bağışlamasını, 
bundan böyle kira olarak “on para” almayacağını, herhangi bir ihtiyacı olur 
da kendisini insan yerine koyup söylemezse darılacağını dile getirecek kadar 
sönüktür. Fakat Nuri’nin gerçek Toros Canavarı olmadığını öğrendiğinde 
de tekrar asıl kimliğine dönecektir.

Osman Gümüştekir, çevresinde Duman Osman olarak bilinmektedir. 
Ziya Çalakçı, Nuri Sayaner ve ailesini evden çıkarmak için onu bir baskı 
unsuru olarak kullanır. Ziya, Nuri’ye Osman’ı anlatırken Galata, Tophane ve 
civar semtlerin ondan sorulduğunu, namının bütün memleketi tuttuğunu, 
yediden yetmişe herkesin ondan yaka silktiğini, yüz seksen beş sabıkası 
olduğunu, sabıka defteri dolduğundan emniyette onun için yeni bir defter 
açtıklarını, yiğidin sabıkasına defterlerin yetmediğini anlatır. Maşa varken 

11 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 
2013,  s.14-15.

12 A.g.e., s.27.
13 A.g.e., s.20-21.
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elini ateşte yakmayacaktır.14 Bu, zorbalığın övgüsü, efsaneleştirilmesidir. 
Osman, Nuri’yle konuşurken tam bir kabadayı ağzıyla konuşur. Söylediği 
sözleri karşıya teyit ettirir: “Tamam mı? Tamam…”15 Nuri Sayaner ve ailesi, 
zorbalıktan ürkerken, çekinirken, aynı zorbalığa Ziya Çalakçı övgüler 
dizmekte, Osman da kendi zorbalığını onaylamakta ve onaylatmaktadır.

Komiser Nejat ile Polis Hamdi, birbirinin kopyası gibidir. Birer robot 
gibi davranırlar. Zanlının sorgulanması esnasında, birinin bıraktığı yerden 
diğeri aynı kelimeyle başlayarak sorgulama yapmaya devam eder:

“KOMİSER: Şitt… Hüttt!.. Sen bana baksana! Gözünü patlatırım 
senin… Ben senin bildiğin adamlara benzemem…

(Telefon çalar, Polis telefonu açar.)

POLİS (telefonla): Allo… Buyrun… Komiserim, sizi istiyorlar.

KOMİSER (telefona giderken polise): Hamdi Efendi, sen sorguya 
devam et!

POLİS (aynen Komiserin yerini ve pozunu aldıktan sonra): 
Nerde kalmıştınız Komiserim?

KOMİSER (hatırlamak için biraz düşündükten sonra): ‘Ben 
senin bildiğin adamlara benzemem’, orda kalmıştım.

POLİS (Komiser telefonda ‘evet, evet’ derken Polis, Komiserin 
kaldığı yerden aynı ses tonunu taklit ederek tıpkı onun gibi 
konuşmaya başlar): Ben senin bildiğin adamlara benzemem… Aç 
kulağını, iyi dinle!” 16

Bu tavır ve davranış, söz Polis’ten Komiser’e geçerken aynen tekrar 
edilir. Komiser, Polis’in kaldığı kelimeden başlayıp sorgulamayı sürdürür. 
Sanığın sorgulanmasına şahit olan Nuri Sayaner, zaten korkarak geldiği 
karakolda daha da korkar, içe döner, kendisini anlatamaz. Komiserin 
sertçe sorduğu her soruya cevap vermeye kalktığında da konuşturulmaz. 
Toros Canavarı olduğu zannıyla ifadesi alınırken Komiser, böyle büyük bir 
işi başarmış olmanın sevinciyle “düdüğünü kesik kesik, hafif hafif, keyifli 
keyifli öttürür”17 Bekçi Bekir’in tavrı da Komiser ve Polis’in tavrından pek 
farklı değildir.

Mihriban, oyunun yönlendirici kişisidir. Dominant bir tiptir. Kırk yıl 
önce rüyasında gördüğü bir aldatma sahnesini, gerçekmiş gibi hayatının 
merkezine oturtmuş, “bütün hayatımda elim, senden başka bir kadının eline 

14 A.g.e., s.26.
15 A.g.e., s.39-43.
16 A.g.e., s.54-55.
17 A.g.e., s.58.
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değmedi.”18 diyen Nuri’nin sözlerine inanmamış, hep kendisini aldatmış 
gibi davranmıştır. Ev sahibine nasıl davranması gerektiği konusunda, 
karakola gidip şikâyetçi olması hususunda Nuri’yi zorlayan, yönlendiren 
kendisidir. Nuri tutuklandıktan sonra, olanlara inanmak istemez. Kapıya 
gelen polislere Ziya Çalakçı’yı kastederek suçlamada bulunur. Dünyanın 
tersine mi döndüğünü sorar: “Bu ev sahibi ne alçak herifmiş… Her yerde 
eli var. Koskoca polis bir serseriyle başa çıkamıyor mu? (…) Suçluyu 
bırakıp davacıyı mı tutuyorlar?”19 Aynı Mihriban, gazetelerde yazan her 
şeye inanmaya hazırdır. Oğlu ve kızıyla birlikte Nuri’nin ne ziyaretine 
ne duruşmalarına gider. Süreç içerisinde bu tutukluluk durumunu, oğlu 
Metin’i yönlendirerek bir kazanca dönüştürmeye bakar. Kocasının çift 
şahsiyetli bir insan olduğuna inanır. Bütün bu olan bitenler arasında asıl 
mağdur kendisidir:

“MİHRİBAN: Asıl zavallı ben. Bugüne kadar size açmak 
istemedim. Onda bu hastalık bildim bileli var, daha sekiz aylık 
gelindim, sokak süprüntüsü bir kadınla bana ihanet etti. Sonra 
da haberim yok dedi. Demek krizi tutmuş o zaman, ne yaptığını 
bilmiyormuş.

GÜLAY: Ya evdeyken kriz gelip de öteki adam oluverseydi!

MİHRİBAN: Aman yarabbi!.. Yıllarca bir arada, bir yatakta… 
Aklıma geldikçe şimdi bile korkuyorum.” 20

Nuri tahliye edildiğinde onu sıcak karşılamaya korkar, mesafeli 
davranır. Bu tavır, Metin ve Gülay’ı da etkileyecek, onlar da 
babalarının eve dönüşünü bir müjde olarak göremeyeceklerdir.

Metin ve Gülay, oyunun alıcı kişileridir. Gelişmelerden olumlu / 
olumsuz anlamda etkilenmişlerdir. Metin Tıp Fakültesinde okumaktadır. 
Alt ve üst kattaki gürültülerden ders çalışamayan bu genç, evin içinde 
Ziya Çalakçı, Duman Osman gibi tipler geldiğinde babasını, annesini, kız 
kardeşini yalnız bırakmak ister. Onların karşılaşacağı sıkıntı ya da sorunla 
karşılaşmak istemez. Babasının beceriksizliğini, korkaklığını acımasızca, 
alaycı bir tavırla dile getirirken ondan kaynaklanan şöhreti en üst seviyede 
yaşamayı, tatmayı arzular. Bu şöhreti ne annesiyle ne kız kardeşiyle 
paylaşacaktır. Riyakârlıkta, bencillikte, Ziya Çalakçı ve Duman Osman’dan 
geri kalmaz. 

Gülay, Mihriban ve Metin’e göre daha insani davranmakta, babasına 
karşı daha duygusal bir yaklaşım göstermektedir. Gülay’daki acıma 
duygusu, Mihriban ve Metin’de yoktur. Nitekim oyunun sonunda babasına 

18 A.g.e., s.11.
19 A.g.e., s.69.
20 A.g.e., s.72-73.
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sarılıp birlikte ağlaşırlar. Nuri’yi sakinleştiren o olur. Evin kızı olarak 
Gülay eve gelenleri karşılar, gidenleri uğurlar. Bütün tehdit ve tehlikeleri 
ilk o fark eder. Ziya Çalakçı’nın, Duman Osman’ın, polislerin gelişini haber 
veren, karşı penceredeki tehdidi fark eden ve söyleyen, gazetecileri içeriye 
alan, Gülay’dır. Metin’in kaçak güreşmesine rağmen Gülay, sorunların 
üstüne gitmeyi, çözüm üretmeyi tercih eder. Nuri’nin yazdığı mektubu, 
Duman Osman’a Metin götürmek istemeyince Gülay götürür. Karakola 
giden babasını arayıp sormayı Metin reddedince Gülay gidip sormak 
ister. Babasının bir yanlışlığın kurbanı olduğunu öğrendiğinde “Zavallı 
babacığım… (…) Zavallı adam…” sözlerini Gülay söyler. Gülay da zaman 
zaman aynı evde birlikte yaşadığı Mihriban ve Metin’in etkisiyle onlar gibi 
sözler sarf eder.

“Oyun kişilerinin temsil ettiği değerleri ve içinde bulundukları konumları 
gösterme tarzı, kişileştirme olarak adlandırılır”21 Aziz Nesin, Toros 
Canavarı’nda kişileştirme konusunda oldukça başarılıdır. Nuri Sayaner 
ve Ziya Çalakçı tiplerini dramatik yapı içerisinde karakter seviyesine 
yaklaştırır. Diğer şahıslar, tipik düzeyde kalırlar. Bu anlamda kişiler, tipine 
uygun, inandırıcı ve gerçekçi çizilmiştir. Kişilerin değerlendirilmesinde 
varoluşçu yaklaşımın ve uyumsuz tiyatronun kişilerindeki temel 
özellikleri dikkate almak, bu oyunun kişilerini, daha sağlıklı bir yaklaşımla 
yorumlamak için kaçınılmaz bir adım olarak kabul edilmelidir.

1.3. Zaman

Bir dramadaki zaman geçişleri, iki üç saatlik bir oyun, birkaç ay, birkaç 
gün ya da birkaç yıllık geçişleri nasıl taklit edebilmekte; zamanın hareketi 
nasıl gerçekleşmekte; bireylerin karakterlerini ve bireyler arasındaki 
ilişkileri nasıl etkilemekte; “izleyiciler oyunda sergilenen zaman akışına 
nasıl karşılık” vermektedirler gibi bazı soruların cevaplarını karşılar tarzda 
olmalıdır.22

Toros Canavarı’nda zaman tespiti için üç önemli ipucu vardır. Biri 
Ziya Çalakçı’nın kendisini “vatanını imar eden hakiki vatanperverler”, 
“bu vatanın mülk sahipleri”, “bu mukaddes vatanın kalkınması için”23 
çabalayanlar arasında gösterdiği kısımlardır. Bu ifadeler, Demokrat 
Parti dönemini işaret etmektedir. 1954 seçimlerinden sonra imar 
faaliyetlerindeki çeşitlilik, apartmanların da inşa sayısını arttırmış24; iktidar 

21 Önder Paker, Tiyatro Estetiği (Oyun Metninde Estetik Denge), Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul, 
2008, s. 32.

22 Yılmaz Arıkan, Zaman. A’dan Z’ye Tiyatro Kılavuzu, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2006, s. 461.
23 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 

2013, s.24-25.
24 Ünsal Yavuz, Demokrat Parti İktidarı Döneminde İstanbul’a İlişkin İmar Politikaları ve Faaliyetleri, 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul, 2008, 
s. 49-54.
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partisi DP, “Dağlar yol, viraneler bağ oldu.” sloganıyla 1957 seçimlerini 
de kazanmıştır.25 Oyundaki bir başka ipucu, Nuri Sayaner’in ödediği 
kiranın Ziya Çalakçı’yı memnun edecek seviyede olmaması ve mahkemelik 
olmalarıdır. 1954 yılında çıkarılan Ucuz Mesken Kanunu’yla, “yeni inşaat 
için on senelik vergi muafiyeti ve kiralarda serbestlik kabul edilmiş”, bu 
durum kiralık konutlarda yüksek kira artışlarına neden olmuştur.26 Üçüncü 
ipucu, karakoldaki komiser, polis ve bekçinin davranışlarıdır. İddia, DP’nin 
iktidara geldiği 1950 seçimlerinden sonra “polisin vatandaşa karşı yine sert 
bir tavır takındığı ve gelişen olaylara tavizsiz bir şekilde müdahale ettiği bir 
dönem” başlamıştır27şeklindedir. Bu bağlamda, oyundaki aktüel zamanı, 
1950’li yıllar olarak sınırlamak mümkündür.

Oyunun vaka zamanı, on iki, on üç aylık bir zaman dilimini kapsar. 
Bu zaman dilimi, on sekiz yıldır aynı dairede oturuyor olmalarından 
hareketle, on dokuz yıllık bir süreye doğru genişletilebilir. Birinci, ikinci 
ve üçüncü tablo, aynı gün ve gecede gerçekleşir. Oyun, bir öğleden sonra 
başlar, aynı günün gecesinde devam eder. Zaman geçişleri, birinci tabloda 
“öğle sonrası”, ikinci tabloda “gece” ifadeleriyle sağlanır. Üçüncü tabloda, 
bir zaman ifadesi yoktur ama aynı gece olduğu bellidir. Dördüncü tablo, 
Gülay’ın ifadesiyle “Saat yedi buçuk”ta başlar. Nuri, karakoldan henüz 
dönmemiştir. Aziz Nesin, dramatik yapıyı başlatmadan önce yazdığı 
hazırlık notunda “Bu tablonun sonuna doğru saat dokuz-on suları”28 
ifadesiyle tabloda gerçekleşecek olay dizisinin ne kadarlık bir süreyi 
kapsadığını belirtir. Beşinci tablodaki zaman ifadesi, “akşamüzeri”dir.29 
Metin’in “Hapisanenin en azılı gediklileri bile Toros Canavarı diye 
çekiniyor, babama hürmet ediyorlarmış. Onbir aydır paşalar gibi yaşıyor.”30 
Sözlerinden aradan on bir ay geçtiği anlaşılmaktadır. Bu süre zarfında 
yaşananlar, evdeki değişiklikler, ev sahibindeki değişiklikler, Nuri’nin 
gelişiyle birlikte çevresindeki insanlarda gerçekleşen yabancılaşmayı fark 
etmesi, bu tabloda başarıyla anlatılır. Altıncı tabloda, “Önceki tablo ile, bu 
tablo arasında bir iki aylık zaman geçmiştir. Vakit: İkindi”31 ifadeleri yer 
alır. Süreç içerisinde Nuri’nin davranışlarında anormallikler başlamıştır: 
kendi kendine gülmeler, konuşmalar, kendi fotoğrafına “tıslar gibi, 

25 Adnan Küçükvar, Siyasi partiler ve sloganlar, İnanış, (28 Mayıs 2018). http://www.inanisgazetesi.
com/haber-siyasi-partiler-ve-sloganlar-22406.html (31.07.2018).

26 Ünsal Yavuz, Demokrat Parti İktidarı Döneminde İstanbul’a İlişkin İmar Politikaları ve Faaliyetleri, 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul, 2008, 
s.51.

27 Ali Dikici, Demokrat Parti döneminde iç güvenlik ve Türk polis teşkilatı, Gazi Akademik Bakış, 5 (3), 
Ankara, 2009, s.63.

28 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 
2013,  s.63.

29 A.g.e., s.71.
30 A.g.e. s.72.
31 A.g.e.. s.89.
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iğrenerek bikaç kere ‘Toros Canavarı…’”32 diyerek bakmalar, her zamanki 
şarkısını söylemeye devam etmeler…

Aziz Nesin’in Toros Canavarı’ndaki zaman kurgusunu başarıyla 
yapmıştır. Sahnede bunun seyirciye hissettirilmesi ya da fark ettirilmesi, 
ancak sahnedeki dekor değişimleriyle mümkün olacaktır.

1.4. Mekân (Dekor)

Toros Canavarı, iki ana mekân içerisinde geçer. Birinci mekân Nuri Sayaner 
ve ailesinin oturduğu dairenin salonu, ikinci mekân bir semt karakolunun 
iç kısmıdır. Salon, orta halli bir İstanbul ailesinin evini yansıtacak şekilde 
düzenlenmiştir:

“Sağda, evin öbür odalarına ve mutfağa giden koridora açılan 
kapı. Karşıda, sokağa bakan iki pencere arasında duvara asılı levhada 
“Doğruların yardımcısıdır Hazret-i Allah” yazılı. Sol köşede eski 
ama temiz, üstünde koyun pöstekisi olan sedir. Sağdaki duvarda, 
Nuri’nin çerçeveli, büyükçe, camlı bir fotoğrafı asılmış”33 

Bu dekorla tanımlanmış mekân, -oyunun üçüncü tablosu hariç- Nuri 
ve ailesinin, Ziya Çalakçı ve Duman Osman’ın tipik ve karakteristik 
özellikleriyle tanıtıldığı, yaşatıldığı, ev sahibi-kiracı ilişkisinin ve bireyin 
yabancılaşmasının gösterildiği mekândır. Nuri’nin asıl hürriyetinin 
-sonradan esaretinin- yansıtıldığı bu salonda Nuri, ailesinin arasında, 
evinde, kendisini güven içerisinde hissetmektedir. Evin dışı, güvensizdir. 
Evin içine, -Ziya ve Osman gibi- dışarıdan yapılan müdahaleler, Nuri’yi 
germekte, onu korkak bir insana dönüştürmektedir. Böylesi durumlarda 
evin içi de dışı kadar güvensiz hâle gelmektedir. 

Aziz Nesin, semt karakolunu anlatırken sahneyi ikiye bölmeyi arzu 
eder:

“Soldaki bölümde komiserin odası, sağda komiserin odasına 
geçilen koridor. Sağdaki bölümün karşı duvarında, eski resmî 
dairelerde bulunan yangın söndürme gereçleri asılmış ve 
sıralanmıştır: Kırmızı boyalı kovalar basamak basamak dizilmiş. 
Duvarda kazma, kürek, çengel, halat kangalı, yangın borusu, arma 
biçiminde duruyor” 34

Bu şekilde bir bölünme, mekânı verimli kullanmayı getirdiği kadar, 
iki ayrı mekânın işlevini de gözler önüne serer. Tablo başlarken sağdaki 
bölüm aydınlık, komiserin odası karanlıktır. Nuri, bekçi tarafından odaya 

32 A.g.e.. s.89.
33 A.g.e.. s.10.
34 A.g.e., s.51.
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getirildiğinde sağdaki bölüm karartılacak; soldaki bölüm, komiserin odası 
aydınlatılacaktır. “Çıplak bir küçük ampulle aydınlatılmış olan sağdaki 
bölüm, loş ve kirlidir”35 Nuri ve bekçi komiserin odasına girdiklerinde, 
komiser genç bir sanığı sorgulamaktadır. Sanığa her bağırışında da 
Nuri, sanki kendisine bağırılıyormuş gibi ürkmekte, kapıya doğru 
yaklaşmaktadır. Nuri’nin şahit olduğu bu sorgulama, zaten içinde var olan 
karakol korkusunu arttıracak, sonuçta derdini anlatma sırası kendisine 
geldiğinde konuşamayacak, sorulan her soruya karşısındakinin beklediği 
onay cevabını verecek, şikâyet için geldiği bu yerden Toros Canavarı 
zannıyla tutuklanıp hapse yollanacaktır. Bu anlamda karakol da birey için 
güveni ya da güvensizliği ifade edecektir.

Nesin, metin içinde, hem mekânı hem de kişilerin duruş, tavır 
ve hareketlerini anlatırken ayrıntılara dikkat çekmekte; oyunun 
sahnelenmesi esnasında nasıl bir özen gösterilmesi gerektiği konusunda 
yönlendirmektedir. Bu yönlendirme, yönetmen, oyuncular ve dekor 
tasarımcıları açısından bir sınırlandırma getirir gibi görünse de aslında 
yazarının oyununun gösterimi sırasında başarısını sağlamak adına attığı 
bir hassasiyet adımı olarak değerlendirilmelidir. 

2. OYUNDA MİZAH VE İRONİ

Aziz Nesin, mizahı, yaşam çatışmasının bir ürünü olarak görür. Güçlülerin 
güçsüzleri ezdiği, dövdüğü, yendiği ama alay edemediği bir çatışma. 
Çünkü güçlünün güçsüz üzerinde yaptığı alay tutmaz ve yayılmaz. Bu 
hâliyle mizah değeri kazanamaz. “Alay etme, yenilmişlerin vazgeçilmez, 
dayanılmaz kusuru ya da meziyetidir…”. Yenilmişler, kendilerini ezenlere 
karşı başkaldırmak isterler. Bu başkaldırı esnasında daha çok ezilince 
güçlülerle alay edip onları çürütmeyi kurtuluşun çaresi olarak görürler. 
İşte burada başkaldırmanın yerini mizah alır.36 

Toros Canavarı, bir kara mizah oyundur. Kara mizah, “korkuncun, 
hastalıklının, karanın ya da saçmanın karamsar gülünç amacıyla 
kullanılmasıdır”37 

“Kara mizah temelini ironi ve hicivden alır. İroniktir çünkü ölüm, 
hastalık, savaş gibi ciddi durumları mizahi bir şekilde ele alır. Bu 
yüzdendir ki sevmeyeni ve saygısızlıkla suçlayanı çoktur. İnsanların 
bahsetmekten dahi imtina ettiği korkutucu ögeleri ele alarak bu 
ögeler üzerinden güldürmeyi, düşündürmeyi amaçlar. Bunu bazen 
sert ve ağır eleştirilerle yapması da mümkündür. (…) Amaç kahkaha 

35 A.g.e., s.51.
36 Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Cem Yayınevi, c. III, İstanbul, 1987, s. 857.
37 Çağatay Güler, Bilge Ufuk  Güler, Mizah, Gülme ve Gülme Bilimi, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 

186.
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attırmak değil, insanların yüzlerini buruşturan bir konu üzerine 
esprili ve özgün bir yorum getirmektir. Ne tam bir dram sahnelenir, 
ne de tam bir komedi” 38

Kara mizah, mizahın alt dallarından biridir ve ironiyle birlikte 
düşünülmelidir. İroni ise, kişinin söylediği sözün tam tersini ima ederek 
karşısındaki muhatabıyla alay etmesidir. İroni bir söz sanatıdır. Muhatabın 
ironi yapıldığını anlayacak kadar zeki olması gerekir. Muecke’ye göre, 

“Genel ironi bir şeyleri düzeltmek ve bazı kuralları oluşturmaya 
yönelmekten çok, evrenin temel ve karşı konulmaz çelişkilerini 
sergilemeye yönelir. Bu çelişkiler ‘varoluşun amacı’, ‘insan iradesinin 
var olup olmadığı’, ‘içgüdü ve aklın çatışması’ gibi sorunsallar 
üzerinden ifade edilmekte olup, nihai olarak, geçici bir varlık olan 
insanın kendisini güvenlikte hissetme ihtiyacı ile, amaçsız, sonsuz, 
‘saçma’ ve ‘insana tümüyle yabancı’ bir evrende yaşıyor olması 
gerçekliği arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanır”39

Oyunda genel anlamda mizahtan çok kara mizah örnekleri vardır. 
Aziz Nesin’in diğer oyunlarındaki oyun kişilerinde gözlemlenen güven 
/ güvensizlik, yalnızlık sorunu, bu oyunda kara mizah ve ironinin iç içe 
girdiği bir yapıda işlenmiştir. 

2.1. Baskının Kıskacında İnsan

Toros Canavarı’nda baskı kendisini iki yolla gösterir: Ev sahibinin kiracı 
üzerindeki baskısı ve düzenin birey üzerindeki baskısı. 

Ev sahibinin baskısı, sadece aile reisi Nuri Sayaner’i değil, ailenin diğer 
üyelerini de etkiler. Alt ve üst kattaki gürültüler, bu insanları kendi evlerinde 
huzursuz etmekte, doğru dürüst uykularını dahi alamamaktadırlar. 
Tahliye davasını kazanmalarına rağmen, Ziya Çalakçı’nın bir yolunu bulup 
kendilerini evden çıkaracağına inanan bu insanlar, on sekiz yıldır kiracı 
oldukları bu evin kirasını geciktirmeden ödedikleri hâlde, ev sahibinin 
onları çıkarma isteğini anlamakta zorlanırlar. 

“ZİYA: Zorla değilse çıkın hanemden. Sizin gibi kiracıyı 
istemiyorum…

MİHRİBAN: Önümüz kış, kışı geçirelim, çıkarız.

ZİYA: Çıkacaklarmış… Hıh! Siz üç yüz liraya böyle bir evi zor 
bulursunuz da çıkarsınız. Avucunuzu yalayın… Geçtiii, bir daha 

38 M.  Şişman, Kara mizah nedir? Kara mizah nasıl yapılır? Kara mizah örneği. Milliyet. (25.01.2018). 
http://www.milliyet.com.tr/kara-mizah-nedir--kara-mizah-nasil-yapilir--kara-mizah-ornegi-
molatik-913/ (01.08.2018)

39 Oğuz  Cebeci, Komik Edebi Türler (Parodi, Satir ve İroni), İthaki Yayınları, İstanbul, 2016, s. 267.
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böyle bir evi rüyanızda bile göremezsiniz. Evimde bedavaya 
oturuyorsunuz be!

GÜLAY: Neden bedavaymış, kirasını veriyoruz.

NURİ (Gülay’ın arkasından): Kirasını veriyoruz efendim.

MİHRİBAN: Biz evinize taşındığımız zaman kirası yüz liraydı. 
Yükselte yükselte üçyüz yaptınız, hiç sesimizi çıkarmadık…

ZİYA: Yok bir de sesinizi çıkaracaktınız.

MİHRİBAN: Öyleyse neden bedava oluyormuş…

ZİYA (ayakta, eliyle havada geniş daireler çizerek): Böyle bir 
zamanda, böööööyle bir mevki yerde böyle bir eve üçyüz lira da kira 
mıymış!.. İnsan kira veriyorum demeye biraz olsun sıkılır, utanır 
be. Yok evime şeref verdiniz diyerekten bir de üstelik size şerefiye 
vergisi mi verecektim? Her odasında penceresi var, tavanı, döşemesi 
var, (Gittikçe daha hızlı, çabuk söyleyerek) helası var, aptesanesi 
var, memişhanesi var, çift sıfırı var, salonu ve de salamancası var, 
koridoru var ve de merdiveni var ve de elektriği ve de suyu ve de 
havagazı var ve de kapısı bacası… Gözünüze dizinize dursun, daha 
ne istiyorsunuz, Allah’tan belanızı mı? Ben böyle bir evi elimi öpene 
kirası bin liradan, hem de bir seneliği peşinle veririm. Aç gözünü 
Nuri Bey…

MİHRİBAN: Münasip bir ev bulunca çıkacağız.

NURİ (karısının arkasına sığınmış): Münasip bir ev bulunca 
hemen…

ZİYA (kızgın ve alaylı): Münasip bir evmiş… Size münasibi çadır, 
çadır… Gecekondu neyinize yetmez ki…” 40

Nuri, Mihriban, Gülay, ev sahibini kızdırmamak için sözü sürekli alttan 
alırken Ziya, sözünü hiç sakınmadan söylemektedir. Muhataplarının 
üzülüp üzülmeyeceklerini düşünmeden, hiç dikkate almadan bir açık 
ironi yapmaktadır41. Tavrı alaycı, konuşmanın tonu serttir. Nuri’nin 
çıkmayacağını bildiği için kendince onu çıkmaya zorlayacak yollar 
bulmuştur. Bunlardan biri üst kata gençlerden oluşan bir grubu kiracı 
olarak yerleştirmesi, onların da gürültülü caz müzik eşliğinde tepinir 
gibi dans etmeleridir. Bunun yetmeyeceğini düşündüğü için alt kata da 
kabadayı Duman Osman eşliğinde sekiz kadını kiracı olarak getirmiş, 
oradaki ahlâksızlığa zemin hazırlamış; üstelik karşı daireye de üç erkek 
yerleştirerek onların da pantolonlarını indirip edep yerlerini göstermelerini 

40 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 
2013,  s.21-22.

41 Oyun metnindeki ironi yorumlarında -açık ironi, kapalı ironi, dramatik ironi gibi- Oğuz Cebeci’nin 
Komik Edebi Türler (Parodi, Satir ve İroni) adlı kitabından yararlanılmıştır.
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sağlamıştır. İşte bu kara mizah durumu, bir kapalı ironiyi de beraberinde 
getirmiştir. Niyet, örtülüdür ama muhatabın anlamasını beklemektedir.

Duman Osman’ın Sayaner ailesini ziyaret ettiği gün yaptığı konuşmada, 
tipler kendilerini ironik bir biçimde teşhir ederler. Dramatik ironinin güzel 
bir örneği olan bu diyalog şöyledir:

“OSMAN: Demek adımı duymadınız ha… Yahu siz gazetede mi 
seyretmezsiniz? Duman Osman’ın kim olduğunu bilmiyorsanız, 
sorup öğrenirsiniz; Duman Osman, nam-ı diğer Osman Gümüştekir… 
Tamam mı? Tamam… Bütün Galata, Yenişehir, Tophane, Ziba, 
Abanoz benden sorulur. Tamam mı? Tamam… Toros Canavarı olsa 
bana vız gelir. Tamam mı? Tamam…

MİHRİBAN (Metin’e fısıldar): Kim dedi kim? Kim olsa vız 
gelirmiş?

METİN (fısıldar): Toros Canavarı…

OSMAN (iki parmağını uzatarak): Ben adamın iki gözünü 
çıkarırım. Tamam mı? Tamam..

NURİ: İstirahat buyurun… Oturmaz mısınız?..

METİN: Afedersiniz, ziyaret sebebiniz?

OSMAN (Nuri’ye): Tıbbiye’de okuyor diye yazdığın mahdum, 
bu düve mi? Hiç aile terbiyesi yok mu yahu… (Metin’e) Oğlum, 
iki büyükler zirve toplantısındayken, az gelişmişler lafa karışmaz. 
Tamam mı? Tamam… Gelelim dalgamıza… Kısa keselim de sobalık 
olsun: Siz bu evden gönül rızası ile çıkarılacaksınız. Tamam mı? 
Tamam…

METİN: Ama siz de bizim gibi kiracısınız. Ev sahibiyle aramızda 
olanlardan size ne?

OSMAN: Bu evin erkeği kim be? Bu ailenin reizi kim, bilelim de 
ona göre konuşalım yani… (…) Ağız yapma bana, bu limanlara gemi 
yanaşmaz. Bu ailenin reizi kim, reizi?”42 

Osman, bu dramatik ironi içinde kendini önemli gösterirken, 
karşısındakileri iyice küçümsemeye, alaya almaya devam eder. Ev sahibi-
kiracı ironisi, oyunun sonunda farklı bir boyut kazanacak; ancak kısa bir 
süre içinde baştaki durumuna dönecektir.

Oyunda, sistemin birey üzerindeki baskısı mekân olarak karakol ve 
oradaki Komiser, Polis, Bekçi üzerinden hissettirilir. Komiserin sanığı 
sorgularken söylediği şu sözler, Nuri’yi de etkileyecektir:

42 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 
2013,  s.39-40.
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“KOMİSER (Bekçinin sözlerini duymamış gibi, çok babacan ve 
yumuşak sesle önünde duran sanıkla konuşur): Oğlum, evladım… 
Emniyet makamları demek ne demek? Adı üstünde burası 
emniyyet… Sen şimdi burada emniyet altındasın… Hiçkimse sana 
bişey yapamaz, bizden başka… Kimse kılına dokunamaz, benden 
başka… Emniyyettesin. Şimdii, bize her şeyi söyle oğlum, korkma, 
çekinme, açık açık anlat çocuğum…” 43

Nuri Sayaner’in karakol korkusunun nedeni belirtilmemiştir. Ancak 
bu korku ve endişenin -Nuri’nin karşı karşıya kaldığı durum göz önünde 
bulundurulduğu zaman- ne kadar haklı bir korku olduğu ortaya çıkmıştır. 
Giderken söylediği, “Çocuklar, içimde bir tuhaflık var, sanki başıma bişey 
gelecekmiş gibi… Galiba bir felaket… Benim içime doğar.”44 Sözleri okuru / 
seyirciyi buna hazırlamaktadır. 

 

2.2. Göstergelerin Tanımladığı İnsan

Toros Canavarı, uyumsuz tiyatronun yansımalarının olduğu örneklerden 
biridir. “Tiyatro, bir göstergeler sanatıdır. (…) Bir gösterge ile bütünleşmeyi 
elden bırakmayan düşünce, sadece bir ‘anlam’ değildir; gösterge durumuna 
gelmiş bir anlamdır.”45 Bu bağlamda, oyundaki birçok gösterge, metindeki 
ironiyi, kara mizahı ve bunların işaret ettiği insanın dünyasını tanımlar, 
anlamlandırır.

Daha oyunun ilk tablosundan başlayarak oyun boyunca Nuri’nin dört 
yerde mırıldandığı, “O yar-i bî vefadan selam yok mu?” şarkısı, hem onun 
duygu dünyasını yansıtması hem de Mihriban’ın bu şarkının sözlerinden 
başka bir anlam çıkararak gördüğü rüyadaki Nuri’nin kendisini aldattığını 
düşündüğü kadınla birleştirmesi, bir durum ironisidir. Aslında Nuri, bu 
şarkının sözleriyle açık bir ironi yapmaktadır ama Mihriban duygusal 
olarak bunu algılayabilecek bir yapıda değildir. Enderûnî Hafız Hüsnü 
Efendi tarafından bestelenen mahur şarkının tam metni şöyledir:

“Sabâ tarf-ı vefadan peyam yok mu? 

O yâr-i bi-vefadan selâm yok mu? 

Visal-i lütfuna dair kelâm yok mu? 

O yâr-i bi-vefadan selâm yok mu?”46 

43  A.g.e., s.53.
44  A.g.e., s.47.
45 Yıldırım Keskin,  Tiyatronun İlkeleri, Doruk Yayımcılık, İstanbul, 2008,  s. 41.
46 Türkçe karşılığı: Ey sabah rüzgârı! Sevgilinin dostluğunu devam ettireceğine, sözünde duracağına dair 

bir haber yok mu? O vefasız sevgiliden bir selâm yok mu? Onunla kavuşacağımıza dair bir söz yok mu? O 
vefasız sevgili, bir selâm olsun göndermedi mi? [https://www.youtube.com/watch?v=sLwLdAoF-m8 
(01.08.2018)].
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Nuri, bu şarkının ikinci ve dördüncü mısraındaki kısmı 
mırıldanmaktadır. Oyunun başlangıcında, aldattığı iddiasıyla Mihriban’ın 
Nuri’ye sürekli yüklenmesi, Nuri hakkında “Senden her şey umulur, her 
şeyi yaparsın sen… Zaten senin gibi içinden pazarlıklılardan korkmalı…”47 
gibi sözleri, eşini üzmekte, Nuri, mırıldandığı şarkıyı böylesi zamanlarda 
biraz daha yüksek sesle söylemektedir. Oyunun sonunda eşi ve çocukları 
tarafından yalnızlaştırılan Nuri, yine bu şarkıyı mırıldanmaktadır ve o 
vefasız sevgiliden bir selam yoktur.

Şarkı, oyunun temel mesajını da taşır gibidir. Nuri, Mihriban’dan 
beklediği vefayı görmemiş, kırk yıl önce gördüğü rüyanın tesiri altında 
kalarak eşinin beklediği ilgi ve alâkanın karşılığını vermemiştir. Vefasızlığı, 
Nuri’nin Toros Canavarı olarak suçlanmasının ardından daha belirgin 
bir hâle gelecektir. Vefasızlık, bencillik ve ikiyüzlülükle birlikte itici bir 
Mihriban tipiyle karşı karşıya kalacaktır okur / seyirci.

Aziz Nesin’in bilinçli olarak seçtiği şarkının bazı tiyatro -özellikle 
üniversite- toplulukları tarafından oyun sahnelenirken kullanılmaması, 
onun yerine Abdurrahim Karakoç’un “Mihriban” şiirinin sözlerinden 
bestelenen şarkının kullanılması ayrı bir ironidir. Çünkü “Mihriban”da 
şair, sevgilisine, 

“Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!

Ayrılıktan zor belleme ölümü

Görmeyince sezilmiyor Mihriban”!

diye seslenmektedir. Oyundaki Mihriban, rüyasında gördüğü kadını 
“Sarı saçlı, apokurya maskarası gibi boyalı bir kadındı.”48 şeklinde 
tasvir eder. Mihriban’ın kendisi sarışın olmadığına göre, Nuri eğer 
bu şarkıyı mırıldanırsa Mihriban ne düşünmelidir? Hele bir de “deli 
gönlün bağlanması”, “ayrılık”, “görmemek” gibi ifadeler, oyun metninin 
ruhuna tam aykırı durmakta, oyun kişisi Mihriban’ın düşüncelerini 
desteklemektedir. Ayrıca iki ayrı dünya görüşündeki iki sanatçının -Aziz 
Nesin ve Abdurrahim Karakoç- metinlerinin birbirini tamamlar gibi 
sunulması da bir başka ironidir. Oyunu sahneleyecek olanların metnin 
ruhundan ayrılmaması adına dikkat çekici bir örnektir “O yar-i bî vefadan 
selam yok mu?” şarkısı.

Mihriban, kendi doğruları olan ve bunların peşinden ısrarla giden 
bir yapıdadır. Evliliklerinin ilk yıllarında bir gece bir rüya görmüştür. 

47 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 
2013,  s.12.

48 A.g.e., s.29.
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Rüyasında Nuri, sarışın bir kadınla birliktedir. Aklına her geldiğinde bu 
rüyayı gerçekmiş gibi anlatıp Nuri’yi üzmektedir. Oyun, yine bu rüyanın 
tartışmasıyla başlar. Mihriban, o zamanlar karakola gidip komisere 
şikâyet etmediği, yanına üç polis alıp Nuri’yi suçüstü bastırmadığı için çok 
pişmandır. 

“NURİ: Off… Kırk yıldır hep bu rüya… Sabah akşam bu… Yahu 
rüya, rüya bu be… Gözüyle görmüş!..

MİHRİBAN: Rüya olsun ne çıkar… İnsan rüyasında ayaklarıyla 
görmez ya…

NURİ: Pekiy Mihriban, sen akıllı bir kadınsın, insan rüyada 
gördüğü şeye nasıl inanır? Hadi diyelim ki gördüğün rüyanın 
tesirinde kaldın, pekiy ama, kırk yıl bu rüyanın kavgası yapılır mı?

MİHRİBAN: Pekâlâ biliyorsun ki, ben o rüyayı gördüğüm gecenin 
sabahı erkenden kalkıp, seni rüyada gördüğüm yere gitmiştim. 
Tıpkı o rüyada gördüğüm yer, tıpkısı tıpkısına… O yollar, o binalar, 
hep aynı… Ayol, saptığın sokağın tabelasını bile okumuştum: 
Salkımsaçak sokak… Elimle koymuş gibi gidip buldum orasını.

NURİ: Allahım, sen sabırlar ver…

MİHRİBAN: Bugünkü gibi gözümün önünde. Ben adım adım 
takip ediyordum. Ağacamiin köşesinden döndün, soldaki sokağa 
saptın, sağdan üçüncü ev, onsekiz numara… Evin penceresinde 
bir kadın, yolunu gözlüyordu. Hatta tül perde vardı da pencerede, 
rüzgârdan hafif hafif sallanıyordu. Kadın seni görünce hemen kapıyı 
açtı. Ben hepsini gördüm, sokağın köşesinden sizi seyrediyordum. 
Sonra pencerede ikinizin başı yan yana göründü. Sanki o kopası 
başın, kadının sarı boyalı, kıtık kıtık saçlarının içine gömülmüştü. 
(…)

NURİ: Hanım, hanım! Mantık diye bişey var; bir insan rüyada 
gördüğü şeye nasıl inanır hakikat diye? Sen beni rüyanda mı gidip 
de karakola şikâyet edecektin?

MİHRİBAN: Sen laf anlamıyorsun ki… Kırk senedir anlatıyorum, 
gene de anlamıyorsun. Ben sana ertesi sabah uyanır uyanmaz, gidip 
oraları gördüm diyorum. Sabahleyin uyanınca gider pekâlâ karakola 
şikâyet ederdim”49 

İkisi arasında geçen konuşmalardan anlaşılmaktadır ki ortak bir 
noktada buluşmaları mümkün değildir. Mihriban’ın durumu, kendi 
kendini ele vermenin ironisidir. Nuri’nin yaptığını iddia ettiği şey, aslında 
hiç olmamıştır. Ancak bu konuda Mihriban’ı ikna etmek söz konusu 

49 A.g.e., s.11-12.
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olmadığı için ortaya bir çözümsüzlük ironisi çıkmaktadır.

Metindeki önemli göstergelerden bir diğeri, “Doğruların yardımcısıdır 
Hazret-i Allah” levhasıdır. Nuri Sayaner, Allah’a inanan, onun kendisi 
gibileri koruyacağını bilen bir kimse olarak bir sıkıntıyla karşılaştığında bu 
sözü söylemektedir. Allah, doğrunun ve haklının yanındadır. Tahliye edilip 
de evine döndüğünde eşine ve çocuklarına “Çok şükür, gene kavuştuk… 
(Levhaya bakarak) Ben size dememiş miydim: ‘Doğruların yardımcısıdır 
Hazret-i Allah…’”50 Babasının bu inançlı tavrına karşın Metin, ikinci 
tabloda mektubu götürüp ağlayarak geri dönen Gülay’a bakarak babasına 
ironik bir tavırla “Doğruların yardımcısıdır…”51 der, Hazret-i Allah’ı ilave 
etmez. Babasının cevabı, “Dur sen, acele etme… Sonunda belli olur”52 
şeklindedir. Oyun, sonuca bağlanırken Nuri’nin dilinde artık bu söz yoktur. 
Oyun metni, Nuri’nin inancının ironisini vermektedir. 

Oyunun göstergeleri arasında, Nuri’nin salondaki duvarda asılı, 
büyükçe, camlı fotoğrafı da önemlidir. Nuri, Toros Canavarı olarak 
tutuklanınca eve gelen gazeteciler, bu çerçeveli fotoğrafı almak istemişler, 
sonunda da Mihriban, Metin ve Gülay’ın bu fotoğrafın altında fotoğraflarını 
çekip gazetede yayımlamışlardır. Ailenin bu üç üyesinin tanınırlığı, böylece 
mümkün olmuştur. Beşinci tablonun sonu ve altıncı tablonun başında, 
Nuri fotoğrafına bakmaktadır. Bir durum ironisidir yaşadığı. Fotoğraftaki 
adamı, yani kendisini, “Toros Canavarı” diye suçlamaktadır. Çevresinde 
konuşacak kimse olmadığı için konuşabildiği, kızdığı, yalnızlığını paylaştığı 
tek şey, duvardaki çerçeveli fotoğrafıdır. Duman Osman fotoğrafa bakarak 
açık bir ironi yapar: “(Ziya’ya) Nasıl dalgaya geldik be abi. (Duvardaki 
resmi göstererek) Şunda canavarlık suratı var mı be.”53 Nuri açısından 
duvardaki fotoğrafta görülen kişi, kendisini hem yalnızlaştıran ve 
yabancılaştıran hem de yalnızlığını paylaşan tek unsurdur.

Nuri’nin ceviz ağacından yapılmış bir çekmecesi ve bir de pul –sonradan 
tıraşbıçağı ambalajı- koleksiyonu vardır. Nuri, yaptığı koleksiyonu, 
evin içindeki varlığını ispat eden unsurlardan biri olan bu çekmecede 
saklamaktadır. Tahliye edilip eve döndüğünde, çekmecesini arar. 
Aralarında geçen konuşmalar, Nuri’ye ait izlerin artık bu evden silinmeye 
başladığını göstermektedir:

“NURİ (aranıp bakındıktan sonra): Benim çekmecem nerde? 
(Susma.) Nerde çekmecem benim? (Susma.) Çekmecem nerde 
benim?

MİHRİBAN: Kaldırmıştım içeri… Getireyim… (Yatak odasına 

50 A.g.e., s.83.
51 A.g.e., s.36.
52 A.g.e., s.37.
53 A.g.e., s.95.
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gider.)

GÜLAY: Artık lazım olmaz diye…

MİHRİBAN (gelir): Gülay nereye kaldırmıştık, babanın 
çekmecesini?

GÜLAY: Bilmem… Gardrobun üstüne baktın mı?

MİHRİBAN: Orada yok…

GÜLAY Bir de mutfaktaki dolaba bakmalı… (Gülay sağ kapıdan 
çıkar.)

NURİ: Babamdan kalmıştı bana… Babam da o çekmeceyi kullanırdı.

METİN: Çok eskimiş, kullanılacak gibi değildi artık. (Gülay 
çekmeceyi getirir sedire, eski yerine koyar. Nuri çekmece gözlerini 
açarak koleksiyonu arar.)

(…)

NURİ: Koleksiyon nerde? (Cevap vermezler.) Başka yere mi 
kaldırdınız? (Susma. Nuri gülümseyerek) Yoksa hırsızlar çalacak 
diye mi korktunuz? (Susma.) Söylesenize canım, ne oldu koleksiyon?

MİHRİBAN: Metin onları… Şey yaptı… Lazım olmaz diye…

NURİ (kırıklıkla): Yaaa… Attı demek..”54

Dramatik ironinin örneklendiği, bu konuşmalarda, Nuri saf bir 
biçimde, durumu anlamaya çalışır. Ortada olanı biteni hepsi bildiği hâlde, 
gerçeği dile getirmekte zorlanırlar. Evdekilerin durumu, kapalı bir ironiyi 
gösterir. Aslında niyetleri bellidir ama niyetlerinin anlaşılmasını beklerler. 
Bu esnada da sanki kasıtları o değilmiş gibi davranırlar. Mihriban, Metin 
ve Gülay’ın Nuri’ye karşı yabancılaştıklarını gösteren sahnelerden biri, 
bu konuşmalardır. Ceviz ağacından yapılmış çekmece ve artık olmayan 
koleksiyon, gerçeğin örtüsünü kaldırmaya yardım etmiştir.

Pul koleksiyonu yapmak, Nuri’nin en önemli uğraşılarından biridir. 
Bugüne kadar çok pul koleksiyonu yapmıştır. Ancak hiç zengin bir pul 
koleksiyonu olmamıştır. Çünkü evde bir sıkıntıya düşünce bu koleksiyon 
satılmakta, sayesinde biraz rahatlama sağlanmaktadır. Son yaptığı pul 
koleksiyonu da “ev sahibi yüzünden avukata para yetiştirmek için”55 
satılmıştır. Nuri, koleksiyonunun ucuza gittiğini düşünmektedir. Artık, 
bir pul koleksiyonuna sahip olamayacağını anladığı için, “hiç kimse satın 
almasın da sıkışınca satmayayım” diye “traşbıçağı ambalajı koleksiyonu” 
yapmaya başlamıştır. Metin, para etmeyecek olan şeyi biriktirmenin ne 

54 A.g.e., s.84-85.
55 A.g.e., s.16.
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anlamı olduğunu sorar. Bugün belki para etmeyen bu koleksiyon, ileride, 
“Herkes elektrikli tıraş makinesi kullanmaya başlayınca, tıraşbıçağı hiç 
kalmayaca(ğı)”56 için antika olacak, belki o zaman para edebilecektir. 
Nuri’nin yaptığı, saflık ironisidir. Koleksiyon yapma uğraşı, evin içinde 
özgürce karar verebildiği ve yapabildiği tek şeydir. Koleksiyon yaparak 
zamanını geçirir, yalnızlığını giderir. Eşi, oğlu ve kızı, kendisine uzaktır.

Nuri’nin kaybettiği nüfus kâğıdı, oyunun ana göstergelerinden biridir. 
Üç yıl önce bir iş için Ankara’ya gitmiş, oradan dönerken nüfus kâğıdını 
kaybetmiştir. İşte bu kaybettiği nüfus kâğıdı, kendisinin Toros Canavarı 
olarak tutuklanmasına neden olmuştur. Gerçek, asıl Toros Canavarı’nın 
itirafıyla ortaya çıkacaktır. Yolculuk ettiği trenin helasında nüfus kâğıdını 
bulmuştur. O tarihten beri de Nuri Sayaner adlı vatandaşa ait bu kimliği 
kullanmaktadır. “Hakiki Nuri Sayaner’in Toros Canavarı diye yakalandığını 
gazetelerde okuyunca vicdan azabı çekerek teslim”57 olmuştur.  

“GÜLAY: Melek gibi adamı zorla canavar yapıp çıktılar, daha 
başındanberi bütün bunların hiçbirine içimden inanmamıştım. 
İmkânı var mı? Nasıl da şüphelendiler… Zavallı babacığım…

METİN: Sanki ben inandım mı… Babamda o işleri yapacak yürek 
nerde… Yürek ister, yürek…

MİHRİBAN: Şu kadarcık inanmamıştım. O sünepenin bunca işi 
yapamayacağı belliydi zaten… Haydutluk, soygunculuk kim, o kim… 
Kırk senelik kocamı bilmez miyim… Ama bu sefer de, kendisini 
sahici Toros Canavarı zannetmeye başladı, içerde boyuna böğürüyor. 
Şimdi gelin de anlatın bakalım canavar olmadığını…”58 

Gerçek Toros Canavarı’nın ortaya çıkma nedeni, kendisinin yaptığı 
onca haydutluğun başkasının üzerine yazılması, bunu kıskanmasıdır. 
Mihriban ve Metin’in sözlerinde de zorbalığa, haydutluğa bir övgü vardır. 
Hepsinin de yaptıkları açık ironidir. Üzüntü verici olan, toplumsal kabuller 
içerisinde yeri olmayan bir durumun, övünç vesilesi hâline getirilmesidir. 

Karakolu da oyunun göstergeleri arasında saymak mümkündür. 
Karakol, Mihriban, Metin ve Gülay için güvenilecek yerdir. Nuri’nin 
nedeninin ne olduğu bilinmeyen korkusu bağlamında bakınca Nuri 
açısından hem güveni hem güvensizliği telkin etmektedir. 

“GÜLAY: Ne dediler baba?

NURİ: Bu saatte karakolda polis olur mu?

METİN (alaylı): Polisler dükkânı kapatıp evlerine gitmişlerdir.

56 A.g.e., s.17.
57 A.g.e., s.94.
58 A.g.e., s.94.
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GÜLAY: Aaa… Vallahi gitmemiş.

(…)

NURİ: Gitmiyor, ayaklarım gitmiyor… Kolaysa siz gitsenize! 
Kazık kadar oğlan, koskoca kız otursunlar evde, ben bu yaşta, hem 
de gecenin bir vakti karakollarda sürüneyim… Karakolun önünde, 
sokakta dolaştım durdum, bitürlü içeri giremedim; zorla değil, 
giremiyorum. Patlamadınız ya, durun bakalım, sabredin, sabah 
ola hayrola… Bunca zamandır çekmişiz de şurda sabaha kadar 
duramıyor musunuz? Sabahleyin gündüz gözüyle hep beraber 
gideriz karakola, anlatırız komisere…

MİHRİBAN (sert): Hadi bakalım, gideceksin, şimdi gideceksin… 
Şu halimize bak, böyle durulur mu suların içinde? Hadi…

NURİ (yalvarır gibi): Hanım, yapma… Bunun sabahı yok mu? 
Beni gecenin bir vakti sokaklara yollamayın… (…) Kurban olayım… 
Yapmayın… (Mihriban, elinden tutar ayağa kaldırır.) Ayağını öpeyim 
Mihriban, beni gönderme… Ben karanlıklarda gezemem, dışarısı 
zifiri karanlık, göz gözü görmüyor… (Tavandaki delikten boşalan su 
Nuri’yi ıslatır. Nuri yana çekilir, birden kızar.) Gideceğim, ne olursa 
olsun, gideceğim…” 59

Nuri’nin karakolla ilgili söyledikleri kara mizahı yansıtır. İronisi kapalı 
bir ironidir.

Kanun da metindeki göstergeler arasındadır. Nuri, Mihriban, Ziya, 
Bekçi ve Komiser’in dilinden kanunla ilgili yorumlar yapılır. Nuri ve 
Mihriban, kanun önünde haklı çıkmışlar, tahliye davasını kazanmışlar, 
evde oturmaya devam iznini almışlardır. Ziya Çalakçı’dan memleketin 
kanunlarına hürmet beklemektedirler. Ziya’nın ise kanunlara “en derin 
hürmeti” ve gayet yüksek bir saygısı vardır. Ancak, bu kanun kitaplarını 
kimin için yazdıklarını da merak etmektedir: “Dayanacak bir dikili ağacı, 
bir kuru dalı olmayanlar için mi, yoksa hakiki vatanperverler için mi?” Bu 
sözüyle, kanunların kimden yana olduğunu sorgulamaktadır. Nuri’nin 
“Haktan ve hakikatten yana…” sözünü de yine kendisine göre yorumlar. 
Kanunların güçlüden yana olması gerektiğini ima eden sözleriyle, Nuri 
ve ailesine karşı alaycı bir tavır takınmakta, açıkça ne demek istediğini 
belirtmekte ve açık bir ironi yapmaktadır:

“Siz davayı kazandık diye kasılın bakalım. Ben hepsini öğrendim; 
aleyhimize karar veren mahkemenin hâkimi de sizin gibi kiracının 
biriymiş. Kabahatin başı, benim avukat olacak dürzüde. Ulan, hiç 
insan tahliye davasını, hâkimi kiracı olan bir mahkemede açar mı 
be? Bunların avukat olmaları için beş fırın ekmek yemeleri lazım. 

59 A.g.e., s.48-49.



Azi̇z Nesin’in Toros Canavarı Oyununda Yapı, Mi̇zah ve İroni

91

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2018 / 24: 69-96

Diplomayla avukatlık olmaz; diploma başka, bu işler başka… Evi 
olan bir hâkim olsaydı, sizi şıp diye evden attırırdı. Neden? Çünkü 
o zavallının da kiracı derdinden ciğeri yanmıştır da neler çektiğimi 
bilir. Benim avukatım olacak dürzüye bunları dedim de, bana “ev 
sahibi olan hâkim bulamadım” dedi. Memleket memleket değil ki, 
ev, apartman sahibi olan da hâkimlik etmiyor. Kiracıdan hâkim 
olursa, öyle memlekette adalet olur mu, olmaz elbet… Nuri Bey, sen 
daha dur, dur hele sen…” 60

Aziz Nesin, kara mizahını bu defa Ziya’nın ağzından yapmakta, 
onun gibilerin gücünün mahkeme salonlarına kadar sirayet ettiğini dile 
getirmektedir. Ziya, hem Nuri’yle hem avukatıyla hem de neredeyse bütün 
hâkimlerle alay etmektedir. “Ev sahibi olan hâkim bulamamak” da açık bir 
ironidir. Avukatı da onun için Duman Osman gibi bir maşadır. Nuri’nin 
Toros Canavarı olmadığını öğrenip eve geldiğinde, Toros Canavarı’nın 
hakkını yiyip yiğit bir adamın adını rezil ettiği için sahtekâr olduğunu, 
bunun da kanunda yeri bulunduğunu belirtir. Yine zorbalığa, haydutluğa 
bir övgü söz konusudur. 

Kanunun Bekçi’nin dilindeki yorumu, hiçbir vakit kanunun elinden 
kaçılamayacağı yolundadır. Komiser de kanunu temsil eder tarzda 
davranır. Sanığa, olanları hiç kimseden korkmadan, hiç kimsenin tesiri 
altında kalmadan anlatmasını söyler. “Polisin heryerde gözü ve kulağı 
vardır, kanunun pençesinden kaçılmaz” 61

Göstergeler arasına, ev sahibinin yaratmaya çalıştığı baskının birer 
unsuru olarak alt ve üst kattaki müzik seslerini de ilave etmek mümkündür. 

2.3. Varoluş Kaygısında İnsan

Toros Canavarı oyununda, bireyin varoluş mücadelesi, çeşitli örneklerle 
sergilenir. Nuri Sayaner, varoluşçuların belirttiği, “seçmek hürriyeti ve 
bundan doğan sorumlulukla baş başa kalmış”62’tır. Dolayısıyla bunalım 
ve bunaltı içindedir. Kendi seçimlerinin sorumluluğunu üstlenmek 
durumunda olduğu için de karşılaştığı olumsuzluklardan şikâyet etmeye 
hakkı yoktur.

Modern tiyatro, psikolojiyi, insanın yaşam serüvenini, bir sebep-sonuç 
ilişkisi olarak açıklamakta, her yerde aynı olan bir yazgıdan söz etmekte 
olduğu için ideolojik bulmakta ve bu anlamda psikolojiyi reddetmektedir. 
“İnsanın varoluş sorunlarına ancak en basit sözcükler(le) ve aracısız 

60 A.g.e., s.25-26.
61 A.g.e., s.56.
62 İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001, s. 134.
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inilebileceği kanısındadır”63 Düşünce mutlaka psikolojiyle verilmez; 
ancak keskin bir biçimde de gösterilmez. Modern tiyatroda, mesaj 
kesinleştirilmemiştir. Yazar, mesajını anlatmakta güçlük çekiyorsa kendisi 
de kararsız kalmış demektir. Seyirci ya da okuyucuya düşen el yordamıyla 
parça parça anlamı bulmaya çalışmaktır. Mesaj ya da anlam, göstergelere 
boğulmuş olarak karşısına çıkabilir.64 

Oyunun ikinci tablosunda Aziz Nesin, Metin’in çalıştığı dersin 
ezberini Nuri’ye kontrol ettirerek, Ribo’nun şahsiyet bozukluklarını üçe 
ayırmasından, şahsiyetin ikiye bölünmesi rahatsızlığından söz ederek 
Nuri’nin buradaki tepkisini, seyirciye / okuyucuya yansıtır. Oyunun 
sonunda Nuri’nin çift şahsiyetli bir insan olarak ortaya çıkacağı düşünülür. 
Ancak bu determinist bağlantı kurulmaz. İkinci tabloda atılan bu düğüm, 
sadece Nuri’nin tutuklanmasından on bir ay sonra Metin tarafından bir 
endişenin yansıması olarak dile getirilir: “Hani imtihanlara çalıştığım 
günlerde, kitaptan çift şahsiyetli ruh hastalarını okuyordum da nasıl 
sinirlenmişti, kitabı elinden fırlatmıştı.”65 Ayrıca seyirci / okuyucu, 
Duman Osman’la konuşurken altta kalmamak adına değişik bir ruh hâline 
bürünen Nuri’yi, o ana kadarki gördüğü Nuri’yle bağdaştıramaz. Üstelik 
Nuri, Duman Osman’ın çıkışından sonra, onunla konuştuklarının etkisiyle 
yine başka bir kimlik yapısında konuşur:

“ ‘Tamam mı? Tamam…’ diyor… (Kızgın) Bu memlekette 
alacaksın eline makineli tüfeği… (Birden sedire fırlar, elinde 
makineli tüfek varmış gibi, karşısındaki hayali düşmanlara ateş 
eder) Bum bum bum… Dardar dardardardar dar dar dar… darrrt… 
(Öbürleri şaşkınlık içinde bakarlar) Hepsini tarayacaksın… Bütün 
namussuzları geberteceksin. İşte böyle hepsini geberteceksin… 
Başka çaresi yok… Tamam mı? Tamam… Alacaksın tüfeği, çıkacaksın 
dağa. Al bu sana Ziya Çalakçı: Gümm! Al bu da sana Osman Duman: 
Gümmm! Temizleyeceksin alçakları ki memleket kurtulsun…”66 

 Bu konuşmaları yapan Nuri, oyun boyunca -Toros Canavarı 
olduğunu iddia ettiği kısım hariç. Orada da akıl sağlığı yerinde değildir.- 
bir daha bu kimlikte görünmez. Yani yazar, modern tiyatronun bir sonucu 
olarak, psikolojinin beklediği neticeyi vermez ama seyirciyi / okuyucuyu 
Nuri’de şahsiyet bölünmesi var mı yok mu diye düşündürür. Nuri’nin bu 
kısımlarda yaptığı ironi de yine açık bir ironidir.

 Mihriban, Metin ve Gülay’ın Nuri’nin tutuklanmasından on bir ay 

63  Yıldırım Keskin, Tiyatronun İlkeleri, Doruk Yayımcılık, İstanbul, 2008,  s.67.
64 A.g.e., s.69-70.
65 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 

2013,  s.73.
66 A.g.e., s.44.
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sonra aralarında geçen bir konuşma, durum ironisini vermesi bakımından 
dikkat çekici olduğu kadar, bu tiplerdeki yabancılaşmayı göstermesi 
bakımından da önemlidir:

“METİN (kol saatine bakarak): Eyvah, ben geç kaldım, 
gazetecilerle randevum vardı.

MİHRİBAN (kapıya doğru fırlayan Metin’e): Dur ayol, film 
işi ne oldu, onu anlatmadın. (Metin kapıda durur.) Kirayı bir gün 
geciktirdik mi, bu ev sahibi bizi kapı dışarı eder vallahi. Artık satıp 
savacak da bişey kalmadı evde. Hani Amerikalılar babanın hayatını 
film yapacaklardı?.. (…)

METİN: Amerikalılar ikibin dolar teklif ettiler. Ben de dörtbin 
dolar istedim, bizim parayla kırkbin lira eder. (…) (kasılarak 
yürürken) Toros Canavarı’nın oğlu rolünü de bana verin, dedim.

GÜLAY: Peki, ben?

METİN: Hadi be… Sen bir de film artisti oldun mu, tamam… İşte 
o zaman hiç koca bulamazsın…

MİHRİBAN: Kim demiş sana onu, bir kere artist oldu mu, kocaya 
ihtiyacı kalmaz ki… Hepimiz de pekâlâ oynarız. Bize rol vermezlerse 
satmıyoruz babanın hayatını…

METİN: Daha neler!..

MİHRİBAN: Başka neyle geçineceğiz? Baban hapise 
girdiğindenberi, on yıldır67 emekli maaşı da kesildi.

GÜLAY: Hani gazeteler de babamın hayatını tefrika edeceklerdi, 
ne oldu?

METİN: Gazeteler çokaz veriyor. Üç gazete var babamın hayatını 
tefrika etmek isteyen, ençok vereni onbin lira…

MİHRİBAN: Aaaa, dünyada olmaz. Ayol bu uydurma kaydırma 
bir roman değil, iki ruhlu bir adamın hakiki hayatı. Adam neler neler 
yapmış, ben bile bunca yıllık karısıyken, gazetelerde okudukça şaşıp 
şaşıp kalıyorum. (…) Aman iyice pazarlık et oğlum, elâlem açıkgöz, 
seni kandırıverirler. Yazıktır adamın hayatı ucuza gitmesin.”68 

Yabancılaşma, oyunun bir başka ironisidir. Nuri, Mihriban, Metin, 
Gülay, hatta Ziya ve Osman, bu yabancılaşmayı hem yaşar hem yaşatırlar. 
Nuri, saf ve tertemiz kalmayı başarırken Mihriban ve Metin ikiyüzlü tipler 
hâline dönüşürler. Oyunun sonunda dahi bu yabancılaşma durumlarını 

67 “on yıldır” değil “on aydır” olmalıydı.
68 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 

2013,  s.73-74.
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aşamaz; menfaatlerinin esiri olmuş bir hâlde kalakalırlar. Gülay kadar 
olsun Nuri’nin yalnızlığını paylaşmaz, evlerini bir aile saadetinin sıcaklığına 
kavuşturacak adımı atamazlar. Onlar, Nuri’nin eve dönüşünden mutlu 
olacakları, suçsuz olduğunun anlaşılmasına sevinecekleri yerde tam tersine 
tanınma ve bilinme, para ve şöhret sahibi olma imkânlarının ellerinden 
kayışına hayıflanırlar. Onlar için Nuri’nin evde değil, hapiste olması 
önemlidir. Çünkü onlar, Nuri hapiste kaldığı sürece ilgi odağı olabilecekler 
ve söyledikleri ancak bu çerçeve dâhilinde önem arz edecektir.

Metin’in bencilliği ve ikiyüzlülüğü, Mihriban’dan geri kalmaz. Babasının 
Toros Canavarı olduğunu çabuk kabullenir. Bundan sinema filmi ve 
gazetelere satılacak bir hayat hikâyesi çerçevesinde maddî menfaat ve 
şöhret kazanmayı hedefler. Nuri’nin tahliye edilmesi, Mihriban ve Metin’in 
beklentilerini suya düşmesi anlamına gelmektedir. Bu, her ikisi için de bir 
durum ironisidir. 

Nuri, tahliye edilip evine döndüğünde Mihriban’ın, Metin’in, Gülay’ın 
kendisini hasretle kucaklayacakları inancındadır. Fakat eve geldiğinde 
ev sahibi Ziya Çalakçı, Duman Osman, Mihriban, Gülay ve Metin’den 
beklediğinden farklı davranışlar görür. Evde ve çevresinde uyum 
bozulmuştur. Kendisini güvende gördüğü tek yerde, evinde de güven 
içinde olamayacağı duygusu, kısa süre içinde Nuri’deki dengeyi bozar. 
Nuri, Mihriban, Metin ve Gülay’a, onlar da Nuri’ye güvenemezler. Nuri, 
karakolda baskı altında, kendisine isnat edilen bütün suçları işlediğini nasıl 
kabul etmişse evdekiler de aynı suçları işlediğine hemen inanmışlardır. 

Nuri’ye sunulan şey, ölme hakkıdır69. Nuri’nin sadece karakolda değil, 
oyunun sonunda, gerçek Toros Canavarı olmadığı ortaya çıktığında, eve 
hışımla gelen Ziya Çalakçı ve Duman Osman’ın soygun yapma, adam 
öldürme, ocak söndürme gibi suçlamalarının hepsini, “Etmişim…”, 
“Vurmuşum…”, “Söndürmüşüm…”, “Hepsini, hepsini yapmışım…”70 
cevaplarıyla kabul etmesi, artık yapacak hiçbir şeyi, tutunacak bir 
dalı kalmayan bir adamın çaresizliğinin ifadesidir. Ziya ve Osman’ın 
aşağılamaları, alayları karşısında bütün arzusu, ölmeyi kabullenmek 
yolundadır. Ancak Ziya’nın ve Osman’ın evin içine müdahalesi, Osman’ın 
Gülay’ı itmesi, Nuri’yi canlandırır. Onun “Ben, Toros Canavarı!.. Ben, 
Canavar!.. Haydutlar bile korkuyor benden”71 diye başlayan konuşması ve 
tepkisi, ailesini, kızını korumak için gösterilen bir tepki olduğu kadar, aynı 
zamanda yaşamayı hak etmek için attığı adımın göstergesidir. Nuri’nin 
tepkisi, onu önemsizlik ironisinden önemlilik ironisine taşır. Konuşmanın 
devamı, bireyin trajedisini de ele verir.

69  “Ölme hakkı”, “yaşama hakkı” gibi tanımlamaların sahibi, Ayşegül Yüksel’dir.
70 Aziz Nesin,  Bütün Oyunları 2 (Toros Canavarı, Hadi Öldürsene Canikom), Nesin Yayınevi, İstanbul, 

2013,  s.97.
71 A.g.e., s.97.
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Oyunun sonunda Nuri’nin yalnızlığı kabulü, canavarlığı kabulüdür. 
Çünkü canavarlar, tek kalmaya ve tek başına yaşamaya mahkûmdur.

Sonuç

Kiracı-ev sahibi ve vatandaş-düzen çatışmasının yansıtıldığı bir uyumsuz 
tiyatro örneği olan Toros Canavarı’nda başkişi Nuri, her iki çatışmanın 
kurban tipi ve kaybedenidir. Nuri’nin düştüğü / düşürüldüğü durum, hem 
hayatın ironisi hem insanın ironisidir. Oyunda hedef, seyirciyi / okuru 
bilinçlendirmektir. Başkişi Nuri’nin psikolojik derinliğine inilmemesi, 
yazarın kendi tercihidir. Bu tercih dolayısıyla oyun kişilerinden hiçbiri, 
karakter seviyesine çıkamamıştır. 

Aziz Nesin, oyun kişilerindeki duygusal değişikliği, onların yaşadıkları 
ortamları ve imkânlarını değiştirerek sergiler. Yaşadıkları çevreden 
ve imkân / imkânsızlıklarından soyutlanan kişiler, ne kadar çabuk 
değişebileceklerini, ne kadar keskin ikiyüzlülük gösterebileceklerini 
örneklerler. Bu keskin değişmeler, bir yandan oyuna ritim kazandırırken 
diğer yandan oyunun kara mizahını ve ironisini geliştirirler.

Oyun, seyirciye / okuyucuya “Kanunların bireyin hürriyetini 
gözetmediği, doğru uygulanmadığı yerlerde bireylerin canavarlaşması 
kaçınılmaz sonuçtur.” ana fikrini telkin eder. Nuri Sayaner, yanlış 
uygulamaların kurbanı olarak yalnızlaşır ve canavarlaşır. Ziya Çalakçı, 
kanunları kendi lehine çevirmenin yollarını bulup onları kullanarak 
canavarlaşır. Ziya, bunu ustaca yaptığı için onun canavarlığı, çevresi 
tarafından dile getirilmez; Nuri’nin kurban durumu devam eder.
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Azerbaycan Mizah Edebiyatının 
Özgün Bir Türü:Mėyxana1

The Authentic Kind of Azerbaijani Literature: Mėyxana

Mahmut SARIKAYA*

Öz

Meyhanalar, Azerbaycan edebiyatının, daha geniş anlamıyla sanatının 
önemli bir alanını oluşturur. Aslında irticalen şiir söylemek olarak ortaya 
çıkan bu tür, giderek müzik, tiyatro ve sinema alanında da yer edinmiştir. 
Bu sanat, Türk dünyasının başka bölgelerinde örneği bulunmayan özgün 
bir sanattır. Meyhanacıların ilahi bir “vergi” ile şiir söylediklerine inanılır. 
Meyhananın en güçlü ustaları ondokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış 
olup günümüzde de bu sanatı yaşatmaya devam edenler bulunmaktadır. 
Gerek ortaya çıkışı gerek türleri gerekse dönemleri bakımından incelenmeye 
değer bu sanat özellikle Türkiye’de az tanınmaktadır. Bu çalışma sözkonusu bu 
açığı gidermeyi amaçlaması yanında özgün tespit ve yorumlar içermektedir.

Anahtar kelimeler: meyhana, Azerbaycan edebiyatı, Eliağa Vahid, 
İrticalen şiir söyleme, şiirle atışma. 

Abstract 

“Meyhana”s composes an important field of Azerbaijani literature or art with 
a wider meaning. This genre which in fact was occured as extemporization, 
progressively took place in the fields of music, theatre and cinema as well. 
This art is a unique one that can not be met across the other parts of Turkic 
world. It is believed that Meyhana singers extemporize with a divine grace. 
The most powerful masters of this genre of meyhana have emanated in the 
19th century and there are representatives of it who still maintain today. This 
worth to examine genre from the aspect of its emergence, its sorts and its 
periods is hardly known especially in Turkey. This work contains original 
determinations and comments besides the aim of contributing the above-
mentioned deficit.

*  Doç. Dr. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

1 Bu çalışmada, A. Bican ERCİLASUN’un teklifi doğrultusunda (ERCİLASUN 1999: 41-61) alışılmış 
transkripsiyon harfleri yanında hırıltılı h için x; nazal n için ŋ; kalın g için ġ; ince ünsüzler yanındaki 
o sesi için ô; kapalı e için ė harfleri kullanılmıştır.

Geliş tarihi:  15.04.2018 /  Kabul Tarihi: 03.08.2018 
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Keywords: meyhana, meyxana, Azerbaijan literature, Eliağa Vahid, 
Extemporization, squabble with poem. 

 

Bir dilin asırlar boyunca kazandığı işleklik o dilin gelişmişliğinin 
göstergelerinden biridir. Azerbaycan edebiyatı, Türkçenin, tarih boyu 
güney ve kuzeyi ile Azerbaycan coğrafyasında gelişen ve yaşayan kolunun 
zenginliğini ortaya koyan bir edebiyattır. Bu çalışmaya konu olan Meyxana 
türü de zengin ve işlek bir dilin eseri olan Azerbaycan Edebiyatının eşsiz 
verimlerindendir. Kelimenin tam anlamıyla eşsiz, kelimenin tam anlamıyla 
“unique” … Öylesine eşsiz ki ne dünya edebiyatında ne Türk dünyası 
edebiyatında ne de Türkiye Türklerinin edebiyatında bir benzeri var. 
Meyxananın yabancılar tarafından internet ortamında “rap” müziğiyle 
ilişkilendirildiği görülmektedir; ama bu, kimi yönleri bakımından bir 
benzetmeden ibarettir. İkisi arasında bir köken birliği sözkonusu olsa 
meyxana “rap”in atası olurdu; ayrıca “rap”te irticâli söyleyiş yoktur. 

Meyxana Bakü’nün kenar mahallelerinde ve geniş olarak Bakü’nün de 
üzerinde yerleşik bulunduğu Abşeron yarımadasındaki merkez köylerinde 
ortaya çıkmış ve yayılmıştır.

 Meyxana, bir yönüyle halk edebiyatı içerisinde yer alır. Örnek vermek 
gerekirse meyxanalar halktan kişiler, hatta köy kökenli (Azerbaycan 
Türkçesiyle “kendli”) insanlar arasında doğup gelişmiştir. Bu köylerin 
tamamı Meştağa, Novxanı, Buzovna, Şağan, Bibiheybet, Gala, Türkân, 
Merdekân gibi Bakü şehrinin merkez köyleri olmuştur. Bu türün öncü 
ve meşhur ustalarından biri olan Eliağa Vāhid (1895-1965) dahi Bakü’de 
doğmuş olmasına rağmen aslen Masacır köyündendir. Onun için 
meyxanalarda Azerbaycan Türklerinin hayatı ve onların hayata bakışıları, 
duygu ve düşünceleri canlı ve kıvrak bir dille, tabii bir üslûpla yansıtılır. Bu 
canlı, akıcı ve kıvrak söyleyişler Azerbaycan Türkçesinin anlatım gücünün 
ulaşmış olduğu yüksek seviyeyi göstermektedir. Denebilir ki Vâhid’in 
gazellerinde yansıyan canlı hayat sahnelerini, ondaki tabiîliği ve akıcılığı, 
onun aynı zamanda bir meyxana şairi olmasına borçluyuz.

Meyxana sanatının aslı, icra edenlerin ritm tutarak doğaçlama/irticalen 
şiir söylemelerinden ibarettir. Bu ritm tutma işi başlangıçta başparmak ve 
orta parmağın birlikte şıkırdatılmasıyla, “çırtma vurmakla” yapılırdı.

Vāhid gazellerinin çoğunu bedahaten, duruma ve ortama uygun bir 
şekilde söyleyip yazmıştır. Çağdaşları onun, bütün gerçek şairler gibi şiiri 
yazmaktan çok söylediğine tanıklık ediyorlar. Elibaba Memmedov, bir 
televizyon programında, Vāhid’in, Ėy gül, seni her kes ki, sėvib, bextever 
oldu / Ėşqinde bir ancaq menim ‛ömrüm heder oldu Matla‘lı gazelini 
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onbeş dakika içinde söyleyip tamamladığını belirtmiştir.2

Nazim Rza, Meyxana’yı “Azerbaycan şifahi halk edebiyatının ilgi 
çekici örneklerinden biri” olarak tanımlar ve “Meyxana Azerbaycan 
halk edebiyatında ağız şiiri nümunesidir”3 diyerek onu yazılı edebiyatın 
değil, sözlü halk edebiyatının ürünü olarak kabul eder; bu ifadeden 
meyxana’nın ‘söyleyeni belli olmayan mâni ve türkü gibi’ anonim olduğu 
da anlaşılmamalı. Onun bu tanımlarda kullandığı ‘şifahi’ ve “ağız şiiri” 
terimleri bu şiirin sözlü edebiyat ürünü olduğuna işaret etmesine rağmen 
Azerbaycan’da “halk edebiyatı” ve “halk şairi” sözleri de Türkiye’deki 
anlamlarıyla kullanılmaz; çok güçlü bir gazel şairi olan Eliağa Vāhid’e de 
çağdaş Azerbaycan şiirinin temsilcisi olan Bahtiyar Vahapzade’ye de halk 
tarafından sevilen, beğenilen ve benimsenmiş olan anlamında “halk şairi” 
denilmektedir.

Yine bu ifadelerden hareketle bir şiir türü olarak sunulan meyxana 
kelimesinin, bu şiir türünün adı olmadan önce onun geliştiği, yaşatıldığı 
meclisler ve o meclislerin kurulduğu yerlerin adı olarak kullanılmış olduğu 
da çıkarılabilir. 

Ünlü Azerbaycanlı şair ve mutasavvıf Seyyid Hamza Nigârî müridlerinin 
ayinlerinde ‘teneke çalarak’ kudukları ritmik şiirlere de meyxana dendiği 
bilinmektedir. Ahmet Caferoğlu’nun tarif ettiği topluluğun teneke çalarak 
okuduğu bu şiirlere de mėyxana denir: “Göçeri Terekemeler içerisinde, 
ayrıca, yerli ahali tarafından Mürid adile adlanan bir zümre daha 
vardır. Bu zümreyi, esas Terekeme uruğundan ayıran başlıca hususiyet, 
yaptıkları dinî âyindir. Bir nevi şaman âyinini andıran bu dinî merasimde, 
erkeklerle kadınlar bir meclis kurarak pervane dönüp çay içerler. Ve davul 
yerine bir teneke parçasını çalarak, bilhassa Seyit Hamza Nigârî’ninin ve 
daha başka şairlerin çok defa manalarını bilmedikleri şiirlerini söylerler. 
Aralarında en büyük günah, sakal kesmek olduğundan, hep uzun sakal 
taşırlar. Yerli ahali bunlara çok menfi bir nazarla bakmaktadır. Bunları 
islâm ve Türk saymazlar. Dağnık halde muhtelif Terekeme köylerinde 
yerleşmişlerdir.”4 

Bir şiir türü olarak Meyxana, bedye/bedîhe diye de adlandırılır.5 
Arapça bedi‘î kelimesi “güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, 
sanat ve estetikle ilgili” anlamlarında kullanılır.6 Gazel okuyan ve gazel 

2 Mahmut Sarıkaya, Türk Dünyasının Son Büyük Gazel Şairi Eliağa Vāhid ve Gazelleri, Ankara Vizyon 
Yayınevi, Ankara, 2015, s. 10.

3 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.4.

4 Caferoğlu Ahmet, Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar Kars, Erzurum, Çoruh İlbaylıkları 
Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1995, s.15.

5  Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.9.

6  Şükrü Halûk Akalın, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2011, s.293.
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yazan için gazelhan dendiği gibi bedye kelimesinden hareketle, meyxana 
söyleyebilen ustalar için de bedyexan kelimesi kullanılmaktadır.7 

Nitekim Vāhid’in fırıldakçı, hayâsız, utanmaz, para düşkünü, dilenci 
tıynetli, bin yıldır yatan ve bu sıfatlarına rağmen meyxanacılar arasında 
kendine yer bulmaya çalışan birine seslendiği Ay Bedyexan Oğlan redifli 
bir de meyxanası vardır.8

Bu meclislerde söylenen şiir için, onun ortaya çıkış şartları ve yaygınlık 
kazanmasıyla ilgili olarak başlangıçta kafiye, daha sonra ise bedye/bedîhe 
denmiş olduğunu söylemek mümkündür.

Bu sanatın, aruz ölçüsünü temrin eden gençlerin kendi kendilerine 
şiir söylemeleri ve birbirleriyle şiir söylerek yarışmaları sonucunda gelişip 
ortaya çıkmış olabileceği de düşünülebilir. Yaradılışı hece ölçüsüyle şiir 
söylemeye uygun olan ve çok güçlü bir hece ölçüsü hâkimiyetine sahip 
olan bir çevreden, köylerden gelen köy kökenli bu gençlerin aruz ölçüsüne 
geçmeleri ve ruhlarının buna uyum sağlaması elbette çetin bir işti. İlk 
meyxanaçılardan başlayarak günümüze kadar gelen meyxanaçıların her 
birinin taşradan Bakü’nün kenar mahallelerine gelmiş gençler oldukları 
bilinir; onların geldikleri köyün adının kendi adlarına adeta yapışık 
olarak söylenmesi de bu sosyal ve kültürel çevreye işaret eden önemli bir 
göstergedir. 

Onların toplanma ve bu sanatı icra etme mekânları da başlangıçta şehir 
merkezinin dışında, kimi zaman deniz kıyısı, kimi zaman bir parkın en 
kuytu köşesi, kimi zaman da bir pınar başı olabilmekteydi. Balasadık’ın 
hatıralarından aşağıya alınan sahne tam da bu durumu yansıtmaktadır:

“TANRINA ĠURBAN, A ĠIZILĠUM DENİZ 

“Şahidi olduğum bir meyxana meclisinden söz etmek istiyorum. Meclis 
deyince düğün evi falan anlaşılmasın. Böyle toplantılar daha çok deniz 
kıyısında düzenlenirdi. Kızıl kumun üstünde diz çöküp, halka oluşturan 
orta yaşlı ve genç köylülerin doğaçlama söyledikleri meyxanaları çok 
dinlemişim. Meclis şu kafiyeyle başlamıştı ve ben dostlarımı o zaman 
yorulmadan, hayranlıkla dinlemiştim:

Tanrına ġurban, a ġızılġum deniz,
Kâsıb, lüt, üryanlara ġeyyum deniz

Şimdi deniz kenarına yolum düşünce iki mısra‘ını örnek verdiğim o 
meyxananın son mısraları hâlâ yüreğimi sızlatır:

7 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.112.

8 A.g.e., s.112.
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Sen ki çıxartdın bizi bu davadan
Sende ölüm, sen gözümü yum deniz...

Bu son iki mısraı söyleyen genç, gerçekten de denizde boğuldu”. 9

Bütün bunlar, meyxana türünün hem klâsik Türk şiiri hem halk 
şiiri hem de bu coğrafyada güçlü bir varlığı sözkonusu olan müridizm 
atmosferinin seslerini yansıtmasını sağlamıştır. 

1940 yılında Hızı bölgesinin Ġıxlı köyünde doğmuş olan Yaver 
Ehmedov’dan beri ülkenin başka şehirlerinden yetişmiş meyxanaçılar da 
bu alanda boy göstermiştir. Son zamanlarda ülkenin diğer şehirlerindeki 
toylara düğünlere büyük meyxana ustalarını davet ederek meyxana sanatı 
ve sanatçılarını onurlandıran ve onları itibarlı yaşatanların sayesinde bu 
şehirlerde de büyük meyxana ustalarının yetiştiği görülmektedir. Bunda 
eğitim öğretim, haberleşme ve medyanın da etkili olduğu yadsınamaz. 
İnternet ortamında çok güçlü çıkışlarıyla dikkat çeken Astaralı Mehman, 
Aynur Göyçaylı, Nurlan Ordubadlı, İlgar Nehremli, Yaşar Kafanlı, Emil 
Kürdemirli gibi üstadlar bu tespiti yapmayı gerekli kılmaktadır; bunların 
adlarına ekli yer adlarının ‘köy’ değil, ‘şehir’ ve ‘bölge’ adı olması da bu 
gerçeğe işaret etmektedir.

Meyxana şairlerinin karakteristik özellikleri; alçakgönüllü olmak, 
‘tefahür’ sanatı yapma dışında övünmemek, sanata değer veren insanlara 
özellikle değer vermek, sohbet ederken yaşına bakmaksızın muhatabını 
ciddiye almak gibi olgun davranışlar sergilemektir. Meyxana meclisi 
şairden bedaheten (irticalen/doğaçlama) şiir söylemak hüneri, söz 
söyleme gücü, hazırcavaplılık, coşkun, devingen bir yapı ve yaradılış bekler 
ve ister; bir meyxanaçıda bu yeteneklerin bulunması seyirci/dinleyicilerin 
psikolojisiyle şair arasında uyumlu bir bağ kurulmasını sağlar.

Azerbaycan Türkçesi, meyxana sanatının icra edilmesi için en uygun 
Türk şivesidir; yapısı itibariyle ahenklidir ve kulağa hoş gelir. Oğuz 
Türkçesinin alt kolu olduğu için biraz dikkat edilirse Türkiye Türkleri 
tarafından, kolayca anlaşılır. Türkiye Türkleri tarafından anlaşılmasında 
en büyük sıkıntıyı Rusçadan alıntılar oluşturur. Azerbaycan, 1813’ten beri 
Rus Çarlığı ve 1920’den sonra da diğer Türk ülkeleri gibi yetmiş yıl Sovyet 
yönetimi altında kaldığı için, Azerbaycan Türkçesi içerisine çok fazla 
Rusça sözler girmiştir. Ancak bu da yıllar geçtikçe azalmaktadır. Özellikle 
1990’lı yıllarda yeniden kavuşulan bağımsızlık döneminde Azerbaycan 
Türkçesi’nin korunması ve yaşatılması için devlet seviyesinde birçok 
adım atılmaktadır. Fakat geçmişte Rusça’ya olan ilgi ya da Rusça’ya ilgi 
gösterenleri eleştirme yönünde meyxana redif ve kafiyelerinde bolca Rusça 
unsurların kullanılmış olduğu görülür. Kimi zaman modern hayattan ve 

9 Balasadık, Meyxanalar, Yazıçı, Bakı, 1993, s.276.
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rejimin terminolojisinden Rusça kelimeler de bu eserlerde yer almıştır. 
Ayrıca meyxana türüne Ruslar da büyük ilgi göstermiştir. Azerbaycan 
Türkçesini ve Azerbaycan’daki Türk kültürünü yaşayarak edinmiş birçok 
Rus asıllı dinleyici/seyircide meyxana sevgisi bir tutku hâlindedir. İnternet 
ortamında, tamamen Rusça söylenmiş meyxanalar da vardır.

Meyxana sanatı Sovyet döneminde çok büyük bedeller ödemiş ve 
günümüze bin bir zorluklarla gelebilmiştir. Kimi zaman meyxananın radyo 
ve televizyonlarda yayımlanması yasaklanmış, meyxana, sadece mahalle 
ve sokak aralarında yaşatılabilmiştir. Buna rağmen, bu özgün Türk sanatı 
yok edilememiştir. Azerbaycan Türkçesinin ve Azerbaycan’daki Türk 
kültürünün ayakta kalabilmesinde halk edebiyatının rolü inkâr edilemez. 
Meyxananın da bunda payı büyük olmuştur.

 Eliağa Vāhid’den beri Meyxana türü için kafiye, meyxana söylemek 
için ise kafiye demek tabirlerinin de kullanıldığı görülüyor. Buradaki 
kafiye sözü kuşkusuz Türk saz şiirindeki ayak karşılığıdır. Kelime, bu ayak 
anlamının genişlemesiyle meyxana türünü de karşılar duruma gelmiştir. 
Vāhid, üstadı saydığı Azer İmameliyev ile ilgili bir hatırasını anlatırken 
söz arasında kafiye kelimesini meyxana anlamında kullanmıştır: “Azerle 
sık sık şiir meclislerinde görüşürdük. Meselâ, Ağadadaş Münîrî gilde, 
Hesen Sėyyar ve başka başka şairlerin evinde… Azer gilde de toplanırdık. 
Rehmetli çoğu kez bizim için düşbere10 pişirtirdi. Toplanırdık beş altı kişi 
orada, söylerdik kafiyeyi.11

Yapısı, konuları, icrası ve ustaları bakımından meyxananın ozanlık 
geleneğine benzer birçok yönü vardır. Örneğin Saz şairlerine rüyada, ateşli 
hastalık sırasında ‘vergi’ verildiği, ‘buta’ verildiği gibi meyxanaçılara da 
“şairlik” verilmektedir. Balasadık, Memmedeli Kişi adlı meyxana ustasına 
şairlik verilmesini ve onun bu ‘vergi’ ile söylediği ilk kafiye/meyxana ile 
şöhret bulmasını şöyle anlatıyor: 

“MEMMEDELİ KİŞİ’NİN KAFİYESİ

“Köye gitmiştim. Eski hamamın köşesinden çıkınca uzaktan Memmedeli 
Kişi’nin geldiğini gördüm. Durup bekledim. Epeyce yaşlanmış, yıpranmış 
görünüyordu. Hem de gözüme biraz kırgın göründü Memmedeli Kişi. 
Kuşkusuz, bugün başımıza açılan bu belâ bu müdrik insanı da etkilemişti…  
Yaklaşınca, selâm verdim, selâm aldım; amma beni tanımadı. Adımı 
söyleyince gülümseyip çok sevdiği usule, nazma geçti:

Pîr olasan, gelende
Biz sarı da bax görek.

10  düşbere : Kayseri mantısı gibi küçük boyutlu sıkılmış bir tür mantı.
11 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 

“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.12.
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Ġır kıçını şėytanın,
Biz terefe çıx görek12.

“Sözünde kırgınlık ve şikâyet vardı Memmedeli Kişi’nin. Cavap 
vermesem benimle sohbet, muhabbet etmeyeceğini anladım. Meyxananın 
özelliğidir bu. Onun için sesine ses verecek oldum:

Ay senin ömrin boyu
Ġametini şax görek.
Heftede gellem teki
Şėytanı axsaġ görek.13 

“İlk dikkatimi çeken şey Memmedeli Kişi’nin yakaladığı kafiye oldu: ‘bax 
görek’, ‘çıx görek’. Ta İkinci Dünya Savaşı yıllarında, sıcak yaz mevsiminde 
yumuşak kumda diz üstünde halka oluşturan mėyxançı gençler karşılıklı 
meyxana söylemekteydi. ‘Geçelim Memmedeli kafiyesine’ diye başlayınca 
bir anda meyxananın ahengi değişir, meclise sanki yeni bir hava gelirdi. 
Katılanlardan biri giriş yapardı. Örneğin, aklımda kaldığı kadarıyla:

Dünya ġumarxȃnedir,
Kartını hėy sıx görek
Yanmısan, ėy bixeber,
Ġoy varını, çıx görek 

“Şimdi seksen yaşında olan Memmedeli Kişi, adına adeta bağlanmış 
olan kafiye ile beni selamlayınca, hayalime bu bağlılığın kökü geldi: 
İkinci dünya savaşı yıllarının karlı bir kış günüydü. Köyde, Memmedeli’ye 
şairlik verilmiş olduğu haberi yayıldı. İnsanlar şaşkınlık içinde ‘Gerçekten 
mi? Deme! Daha neler!?’ dediler; ama yirmi metre derinlikteki kuyunun 
dibinde ona ‘vergi’ verildiği söyleniyordu. 

“O yıl yağan kar yazı yabanı dümdüz etmişti ki, dereler tepelerden 
seçilmiyordu. O ağır kış şartlarında Memmedeli Kişi gilin kapısından iki 
hayvanı kaybolmuş. Köyde şüpheyi üstüne çekecek hırsız falan da yokmuş. 
Savaş zamanı olsa da şimdikinden farklı olarak insanlar sorumluluk 
duygusuna sahiptiler... Evde, ahır kapısının açık kalmasının bir sonucu 
olarak, koyunların baş alıp ot bulmak üzere dışarı gitmiş olduklarına karar 
vermişler. Babası, Memmedeli’yi hayvanları aramaya göndermiş; o vakit 
35 yaşındaymış. Köyün çıkışında koyunların izini bulmuş. İzler çeke çeke 
onu içeri, iyice geniş meraların ortalarına kadar götürmüş. Meğer gece 
esen rüzgâr karı savurup yel tutan yerlerde hayvanın ayak izlerini örtbas 
etmiş. O yüzden Memmedeli’nin iz sürdüğü yerde birden ayağını kaldırıp 

12 pîr: yaşlı, saygıdeğer, azîz; biz sarı: bize doğru; ġır kıçını şeytanın: şeytanın bacağını kır. 
13 ġametini şax görek: boyunu posunu dik görelim; heftede: haftada bir; gellem: gelirim; tek: yeter ki, 

ancak, keşke; şeytanı axsaġ görek: “şeytanın bacağını kırmak” deyimine işaret.
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ileri atmasıyla kuyunun dibine gitmesi bir olmuş. Rüzgâr karı toplayarak 
kuyunun ağzını kapatmış, Memmedeli ise bunu dikkate almamış. Sanki 
koyunlar sahiplerinin ölçü biçisine aşina imişler gibi kuyunun dibinde 
durup onu gözlüyorlarmış. Memmedeli o durumda üç şans yakalıyor: 
Dediğine göre birinci şansı kuyunun dar olmasına rağmen Memmedeli 
Kişi duvara çarpmadan, hiçbir hasar görmeden, kendisini ‘tuzağa düşüren’ 
koyunların tam üstlerine düşüyor. İkinci şansı kuyunun temamiyle susuz 
olmasıymış. Üçüncüsü ise, bir müddet sonra anladığına göre, kendisine 
vergi verilmesiymiş... Gece boyunca kuyuda iki koyunun arasına girip 
büzüşen Memmedeli sabaha ateşler içinde kıvranarak çıkıyor. Öyle bir 
ateşteymiş ki nerde olduğunu güçlükle idrak edebiliyor. Akşama yakın azıcık 
kendine gelince, eğer kuyudan çıkmayı başaramasa koyunlarla birlikte 
oracıkta ölüp çürüyeceğini idrak ediyor. Böylesine ağır bir durumda iken 
defalarca birkaç metre yukarı tırmanıp kayarak geri düşüyor. Sonunda, 
sanki birisi ona ‘Çık kuyudan, ölüm gelmektedir!’ diye haykırıyor ve onu o 
ölümden kurtaran da bu ölüm korkusu oluyor... Bununla birlikte beynine 
kazınan bir fikir, kuyunun ağzına çıkınca onun ateşini daha da artırıyor. 
‘Koyunlar kaldı, babam beni öldürecek!..’ diyor kendi kendine. Kısacası, o 
gece sıcaklık öyle yükseliyor ki, Memmedeli sayıklıyor. Babası bakıyor ki, 
‘Allah Alllah! Bu çocuk şiir söylemektedir:

Dur14 bu ġoyunlar kimi
Hėy yuxarı bax görek.
Tā ġoyun oldun yėter
Dur ġuyudan çıx görek. dur 

“İşte o gün Memmedeli’ye kuyuda şairlik verildiği haberi yayılıyor 
köye…15 

Kuruluş özellikleri bayatı, koşma, geraylı ve başka halk şiiri türleri gibi 
âşıklık geleneğinin formlarına uygun görünse de meyxana, klâsik Türk 
şiiri ve aruz vezninden kaynaklanan kendine özgü biçim özellikleriyle 
halk edebiyatının yukarıda sayılan türlerine göre çok farklıdır. Bu türün 
yapısındaki ritm ve ahengin geniş ölçüde aruz ölçüsünden kaynaklandığı 
çok açıktır.

Oğuzların Bayat boyuna nisbet edilerek Azerbaycan’da bayatı denen 
mâni tarzı şiir söyleyişi Türk sözlü halk şiirinin en eski ve en yaygın 
türlerinden biridir. Geleneksel olarak 4+3=7’li hece ölçüsüyle söylenen 
bayatılar dört mısradan ibaret olup birinci, ikinci ve dördüncü mısralar 
birbirleriyle kafiyelidir. Bu ölçünün ilk üç mısraı kendi arasında, 
dördüncü mısraı diğer dörtlüklerle kafiyeli olan biçimi koşuk/koşma 
türünün ilk biçimini oluşturmuştur. Bu tarz şiire Azerbaycan’da geraylı 
denir. Daha eski dönemlere ait oldukları kesin olan ve Kâşgarlı Mahmut 

14 “kalk”; tā “artık”  

15 Balasadık, Meyxanalar, Yazıçı, Bakı, 1993, s.35-38.
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tarafından derlenerek Dîvānu Lûgati’t Türk’e alınan koşuk örneği ve 
Alp Er Tonga Saġusu’na ait parçalar, yapısı ve biçimi bakımından bu 
türden söyleyişlerdir. Aruz ölçüsünün mefâilün/fâilün gibi bahrlerine 
uygun olan bu yapı, Meyxanada sıkça kullanılmıştır. Dörtlük boyutlarını 
aşarak daha uzun söyleyişler hâline gelen maniler gibi daha uzun boyutlu 
birimlerden oluşan meyxanalar da vardır; fakat bu tür uzun söyleyişlerde 
mısraların ikişerli olarak kafiyelendiği görülür. Bu ölşçüyle söylenmiş 
uzun meyxananın bir örneği olarak Ebdülov Yaver Hanbaba Oğlu’nun, 
Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı işledikleri terör ve cinayetleri 
konu alan uzunca meyxanasını zikretmek gerekir. Söz konusu bu 
meyxananın başlangıcı şöyledir:

Sakit olun cemāet!
Oturun hamız ferāğet.16

Bilsin menim milletim.
Menim şanım şöhretim.
Neġl ėdim aşikâre,
Ne cür oldu mācera. 
Hiyle, fitne ġuranlar.
Xelġe satdı yalanlar.
Dėme hayannan oldu
Bu Yėrėvan’nan oldu.
Uzundu bu hėkâyet,
Bu cür olub revâyet;
Ėrmeni Daşnaqları,
O köpek uşaġları
İnġilab illerinde
Esrin evvellerinde
Saldılar bir meġlete
Helġi salıb zillete 
Böyük felâket oldu.
Müsibet, dehşet oldu.
Ġoy tarixde bilinsin
Andıranik Sukinsin
Xelġi vėrdi ġırğına.
Xencer ġoymadı ġına.
………………………

16  hepiniz rahat oturun; ne cür “nasıl”; hayannan “nereden”; Yerevan’nnan “Revan’dan; bu cür “böyle”; 
Ermeni Daşnakları “Ermeni Terör Örgütü Taşnaktsiyun Partisi mensupları”; Andıranik “Ermeni 
Teröristbaşı”; xencer. “hançer”.
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………………………17

4+3=7’li hece ölçüsünün iki kez ard arda kullanılmış olduğu gibi görünen 
meyxanalar da vardır. Bu söyleyişlerin yapılanması, aslında fâilâtün/
fâilün / fâilâtün/fâilün ya da mefâilün/fâilün / mefâilün/fâilün gibi aruz 
kalıplarıyladır. Şağanlı Tevekkül’ün ünlü meyxanasından aşağıdaki parça 
bu yapının bir örneğidir:

Gel oturub diz dize men dėyim mėyxȃneni18

Unutma bu sözleri, yığgınan dürdȃneni19

Şāir olanın gerek sözleri dümdüz olsun,
Dėdiyi her bir sözün me’nası mö’cüz olsun
Şė’rinin ġāfiyesi mütleġe eruz olsun
Vėrginen bu şāire onda sen toyxȃneni
Gel oturub diz dize, men dėyim mėyxȃneni 

Unutma bu sözleri, yığgınan dürdȃneni
…………………………………………
…………………………………………20             

Yukarıdaki alıntıda geçen “Şė’rinin ġāfiyesi mütleġe eruz olsun” 
ifadesinden meyxana şiirinde aruz ölçüsünün esas olduğu açıkça 
anlaşılmaktadır. Meyxana türüne mūsikî açısından yaklaşan ve bunu 
doktora seviyesinde inceleyen Aytac Rehimova da meyxanadaki rirmik 
figürlerin aruz ölçüsündeki bahrler/tefilelerle ilgisini tespit etmiştir.21

4+3=7’li hece ölçüsüyle söylenen Mani’den bir sonraki adımda gelişen 
4+4=8’li hece ölçüsne denk gelen Meyxana da söylenmiştir. Bu yapıdaki 
söyleyişler genellikle aruzun mefâilün/mefâilün, müstefilün / müstefilün, 
ya da mütefâilün/fâilün, mütefâilün/fâilün gibi kalıplarına denk gelecek 
biçimde kullanılmıştır. Balasadıg Sadıgoğlu Aslanov, bunun güzel bir 
örneğini vermiştir:

Din ü imanımızdır ėşq,
Dinimize bîet ėdek.
Rind ehliyik, mėyxȃneye
Cān-ı dilden hörmet ėdek.

17 Balasadık, Meyxanalar, Yazıçı, Bakı, 1993, s.175-181.
18 mėyxâneni “meyhaneyi”.
19 yığgınan dürdāneni “İri inci tanesini topla”; mö‘cüz “i‘cazlı, mucizevî”; toyxāneni “düğün evini”.
20 Balasadık, Meyxanalar, Yazıçı, Bakı, 1993, s.5-7.
21 Aytac Rehimova, Azərbaycan musiqisində meyxana janrı, B. Nurlan, 2002, s.5.
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Mėyde xetā gezme nahaġ22,
Meclis-i mėyde rūha bax.
Nūş ėdek, mentiġ axtaraġ,
Ölçüsüne diġġet ėdek.
Rind ehliyik, mėyxȃneye
Cān-ı dilden hörmet ėdek.
…………………………23

Meyxana doğuşu, oluşumu ve bu oluşma şartlarının bir sonucu olarak 
yapısını kuran klâsik Azerbaycan şiirinden unsurlar taşıması bakımından 
klâsik edebiyatın içinde değerlendirilebilir. Bu şiir şekli ölçü bakımından 
daha çok aruzun bahrlerine uygundur; bazen hece ölçüsüyle de söylenir, 
fakat hangi ölçüyle söylenmiş olursa olsun, meyxana biçim bakımından 
kendine özgü bir ses ve ahenk yapısına sahip olur. Bu yüzden her hece 
ölçüsüyle de meyxana söylenemez; söylenebilmesi için aruz ölçüsünde 
bulunan ses bölgülerine/bahrlerine uygun bir durak yapılanması gerekir. 
Örnek olarak onbirli hece ölçüsünde var olan 4+4+3= 11 duraklı yapı ile 
meyxana kuruluşu mümkündür; çünkü bu yapılanma aruz ölçüsündeki 
fâilâtün/fâilâtünŋ/fâilün, feilâtün/ feilâtün / feilün, mefâilün/mefâilün/
feilün ve benzeri bahr yapılanmalarına uygundur.  6+5=11 duraklı yapı 
ise meyxana söylemeğe asla uygun değildir. Çünkü aruz ölçüsünde bu 
yapının karşılığı yoktur ve çünkü meyxananın oluşup gelişmesinde yapıyı 
belirleyen aruz ölçüsü olmuştur. 

Buna rağmen Nazim Rza, Vāhid’in meyxanaları içerisine 6+5=11’li hece 
ölçüsüyle söylenmiş koşma tarzında söylenmiş şiirini de almıştır. Türk halk 
şiirinin 6+5 = 11’li hece ölçüsüyle söylenen sözkonusu bu şiirler kesinlikle 
meyxana değildir. 11’li hece ölçüsüyle söylenmiş koşma türünde bir şiirin 
aruz ölçüsünün ahengini hissettirmesi için 4+4+3 = 11 duraklı olması 
gereklidir. Aşağıya Eliağa Vāhid’in bu yapıya uygun olan bir meyxanasının 
iki kıt’ası alımıştır:

Nağaraçı, nağarını çal görek,
Ġızışdı mėydan ġadasın aldığım.
Bu toyda bir lezet görek, hal görek
Bugün doyuncan ġadasın aldığım.

………………………………24

22 “gereksiz yere içkide hata arama”; mentiġ axtar- “mantık aramak”;
23 Balasadık, Meyxanalar, Yazıçı, Bakı, 1993, s.12-13.
24 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 

“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.124-125.
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Aşağıya iki kıtası alınan şiir ise 6+5=11’li hece ölçüsüyle yazılmış olup 
bu ses yapısından tamamen uzaktır. Eliağa Vāhid’in çok seyrek görülen 
bu tarz şiirleri onların biraz da rejimin siparişi üzerine yazılmış ideolojk 
söyleyişler olduklarına yorumlanmalıdır:

BİZDEDİR
Heyat bağçasının bağbanı bizik, 
Yarpağı söz açan güller bizdedir, 
Bizden ilham alır şėydā bülbüller, 
Neğmeye can vėren diller bizdedir!

Şairem! İnce söz üstādı bizik,
Böyük Vāqiflerin övlâdı bizik,
Senet dünyasının Farhād’ı bizik, 
Dağlara ses salan ėller bizdedir!

…………………………………25

Düğünlerde ve başka şenliklerde bedaheten söylenen meyxanalarda 
canlı hayat sahneleri tasvir olunurken insanın, cemiyetin kusurları tenkid 
edilir. Tankid ede ede eğitmek, noksanı, cesaretle kişinin yüzüne karşı 
söylemek meyxananın önemli yanlarından biridir. Meyxanada tenkid 
edilen, mizah konusu olan kişinin mecliste bulunuyor olması ve karşılıklı 
atışanlardan biri olduğu için dėyişme sırasında kendisiyle ilgili olarak 
söylenenleri kendi diliyle tekrara macbur olması meyxananın satirik bir 
şiir olarak eğitici değerini ve tebliğ gücünü artırmış, onu günümüze kadar 
yaşatmıştır. 

Konusu günlük hayatla, aile ve geçim meseleleriyle ilgili olduğu için 
meyxana aynı zamanda geniş halk kitlelerinin ekonomik yapısını, sosyal 
yapısını ve zihniyetini ayna tutmuşçasına yansıtır.

Vāhid, sık sık düğünlere devet edilirdi. Düğünlerde onun gazellerini 
meşhur hānendeler okurlardı. Sonra da düğün sahipleri ve düğüne katılan 
aksakallar Vāhid’den diğer katılımcı ustalara karşı meyxana söylemesini 
isterlerdi. Bu düğünlerde Meştağalı Mir Calal, Atababa Hicrî, Bilgehli 
Balahüseyn ve Bibiheybetli Ağahüseyn gibi çok güçlü ustalar Vāhid’e rakip 
olurdu. Vāhid onların adlarını daima büyük saygıyla anmıştır.

Kimi meyxanalarda iştirak edilen meclisin ayrıntılı tasviri yanında 
meyxana icrasının ayrıntılarından sahneler de yansımaktadır; nağara 
çalınmakta, çırtma vurulmakta, ‘bey’ ve ‘gelin’ övülmekte, bahşiş istenmekte 

25 A.g.e., s.39-40.

Düşma bu xülyaya bu gündan bari, 
Unut o xalqa soyduğum günlari,
San kimi sarsaq xaramöminlari, 
Tövlaya da qoymayacaqlar, inan,
Get bir iş axtar, özüna gün qazan.
Başımda var beş-on nafar öz tayım! 
Yaxm qohumlanm, bibioğlum, dayım, 
Qınlmışlar az deyil, hansm sayım? 
Seçkiya, hatta, seçacaklar mani, 
İndidan eylayim xatircam sani.

Vāhidam, qüssadan, qamdan azadam, Xalqımm dostuyam, yadlara yadam, Bazakli ölkama baxdıqca şadam, Yaşılbaş sonalı göllar bizdadir!
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ve başka bir meyxana okuyucusuyla yarışma ortamı bulunmaktadır. 
Aşağıya alınan meyxana bunun güzel bir örneğidir: 

Nağaraçı, nağarını çal görek,
Ġızışdı mėydan, ġadasın aldığım.
Bu toyda bir lezzet görek, hal görek
Bugün doyuncan ġadasın aldığım.

Dayanmayın çırtma vurun, uşağlar26,
Xoş gelibdir toya gelen ġonağar,
Gör nėce elvan bezenib otağlar,
Olub çırağban, ġadasın aldığım.

Ġız oğlan egleşübdü deste deste,
Biri segâh dėsin, biri şikeste.
Gezdir, a yėnge, xonçeni el üste
Bir yana, fırlan, ġadasın aldığım.

Xelfe bizi oxşatmasın özgeye,
Fikri budur xelet alıb, tėz gėye.
Saatda yüz defe baxır güzgüye
Bu ġoca cırtdan, ġadasın aldığım.

Şair odur dilli, ağızlı olsun,
Her sözü, her kelmesi duzlu olsun.
Görüm begi oğullu, ġızlı olsun
Gözleri cėyran, ġadasın aldığım.

Görüm beyin daim ucalsın başı,
Var olsun her zaman yarı yoldaşı.
Bu toyda kâm aldı ġohum ġardaşı,
Ėl oldu xendan, ġadasın aldığım.

26 Durmayın, ritm tutun arkadaşlar; doyuncan “doyuncaya kadar”; ġonaġ “konuk, misafir”; otağ “oda”; 
çırağban ol- “meşalelerle donatılmak”; xonçe “düğün hediyelerinin içine konduğu tepsi”; xelfe “düğün 
sorumlusu”; xelet “hil’at, hediye”; güzgü “ayna”; cirtdan “çirkin ve sevimsiz böcek”; görüm “dilerim”; 
xendan “gülen, mutlu”; beled “tanıyan, tanış”.
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Bu ėllerin ġoçaġlığı bellidir,
Gümüş kemerli, bėli xençellidir.
Dava vaxtı hamı vuran ellidir
Götürse ġalhan, ġadasın aldığım.

Biz beledik gelnimizin nesline,
Afer27 onun necabetne, esline.
Beg yėtişdi sėvdiyinin vesline,
Çekmedi hicran, ġadasın aldığım.

İsteseniz sözüm lezzetli olsun,
Vėrin ki, cibiniz bereketli olsun.
Ne ferġi var, şeherli, kendli olsun,
Hamsına ġurban ġadasın aldığım.

Zalım oğlu dür tökülür sözünden,
Salma bizi cemaetin gözünden.
Var hünerin iste begin özünden,
Xel’et-i elvan, ġadasın aldığım.28

   

Âşıklık geleneği içinde kadın saz şairleri yetişmiş olduğu gibi meyxana 
sanatı içinde de kadın meyxana ustalarının yetişmiş olduğu görülür. Âşıklık 
geleneğinin Âşık Peri gibi öncü kadınları olmuştur. Meyxana alanında 
Zeybe Arvad’ın güçlü var oluşunu da Balasadık’ın naklettiği çok uzun bir 
hatıradan öğrenmekteyiz:

“IŞIĞIN MEYXANASI

“Köye elektrik çekilmekte olduğu haberi yayıldı. Halk, Sovyet yönetimini 
takdir ederek çok sevindi. Direkler dikildi ve köyün girişinde ışık göründü. 
Bu arada Zerif Meherrem’in ‘ışıkçı’ olarak tayin edildiği haberi yayıldı. 
Halk buna çok şaşırdı. ‘Allah Allah!..’  dediler, ‘Bu Meherrem’in ne ise bir 
şeyi varmış, biz bilememişiz?... Hiç bu cılız adamdan da ışığın yöneticisi 
mi olurmuş?’.

27 āfer “aferin”; necabet “temiz, arı”; kendli “köylü”; xel‘et-i elvan “çeşitli hediyeler, süslü hilatlar”; üz- 
“yüzmek”; terif “övgü”.

28 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.124-125.
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,“Meherrem gerçekten hastalıklı, cılız bir adamdı. Bunun için de adının 
önüne bir ‘Zerif’ sözü ilave etmişlerdi. ‘Zerif Meherreem’ 30 yaşlarında 
bekâr bir oğlandı. Evlenmek için de acele etmemekteydi. O vakitler 
gençler biraz da geç evlenirlerdi. Ayrıca; köyde elektrik işinden az çox 
anlayan da Meherremdi ki bu işi ona havale etmişlerdi. O günden sonra 
itibarı beş katına çıktı Meherrem’in. Kimin kapısından geçse ‘Meherrem, 
yolunu yakın et’, ‘Meherrem, taze çayımız var’ diye diye bir müddet sonra 
‘Zerif’ adı da söylenmez oldu. Yetki elinde olduğundan insanlar onun 
elektriklerini keseceğinden korkuyorlardı. Halkta, ‘Meherrem olmasa ışık 
da olmaz’ gibi bir tasavvur oluşmuştu. Bu konuda onun hakkında şiir de 
söylemişlerdi. Hem de Zeybe Arvad’ın bu konuda şiir söyleyip onu dillere 
düşürdüğü söylenmekteydi. Şiirin kendisi de onun bir kadın işi olduğunu 
gösteriyordu. Köyde ise şiir söyleyebilen kadın, yalnızca Zeybe vardı. Şiir 
şöyleydi:

“Ay gözüm, zerif Meherrem
Ehvalı şerif Meherrem?...
Üzürük işıġ gölünde,
Sene min te’rif, Meherrem.

“Mektebin olaydı herka,
İkinci sinif, Meherrem,
Abşėron senindi vallah,
Herifsen, herif, Meherrem.

“Sene men özüm gelerdim
Ġocayam hėyif29, Meherrem.
Ġız vėrib ġızıl keserdim
Zeifsen, Zerif Meherrem.30

Günümüzde âşıklık geleneğini Âşık Peri Meclisi’nde örgütlü olarak 
yaşatan yüzlerce kadın saz şairi bulunduğu gibi, Meyxana sanatında da 
Zeybe Arvad’ın takipçisi olarak her türlü meclise katılan ve bu sanatı 
yetkiyle, yetkinlikle temsil eden Aynur Göyçaylı ve Buzovnalı Zarina gibi 
üstad kadınlar vardır.

Bedaheten söz/meyxana söylemek, aslında, iki kişi arasında gerçekleşen 
şiirleşmedir. Eskiler karşılıklı şiir söylemeye mu‘āşere derlerdi. Daha 
sonra üç, dört, beş meyxanacının katılımıyla icra edilen meclisler de oldu. 
Bu karşılıklı şiirleşmede esas dikkat, o icradaki ayak’ı oluşturan mısra ya 

29 ġocayam hėyif “ne yazık ki yaşlıyım”; ġızıl “altın”.
30 Balasadık, Meyxanalar, Yazıçı, Bakı, 1993, s. 38-44.



112

Mahmut SARIKAYA
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

8/
24

: 9
7-

13
3

da beyite yöneltilir. Ayak aynı zamanda kafiye ve redif’i de içerdiği için 
Azerbaycan’da ayak için de kafiye terimi kullanılır. Deyişme sırasında 
her bir söyleyici/meyxanacı meyxananın başındaki kafıyeyi tekrar eder. 
Meyxanacılar söyleyişte sıraya riayet ederler. Ancak okumakta olan 
meyxanacının kafiye’yi takrar etmesiyle karşısındaki/sıradaki meyxanacı 
kendi sözünü söyleyebilir.

Son zamanlarda biraz daha yaygın olmak üzere, bir kişinin kendi şiirini 
okuması biçiminde meyxana söyleyenler de görülmektedir. 

Bu türün, oluşumu, yapısı ve icrası bakımından ozanlık geleneğine 
benzer kimi yönleri vardır. Ozanlık geleneğinden en belirgin farkı, 
ozanların sözlerini saz eşliğinde söylemelerine karşın meyxana şairlerinin 
ritm tutarak söylemeleridir. Bu ritm tutma işi başlangıçta başparmak ve 
orta parmağın birlikte şıkırdatılmasıyla, “çırtma vurmakla” yapılırdı. 
Daha sonra nağara da denen koltuk davulu gibi vurmalı çalgı aletleri 
eşliğinde okunan meyxana, son zamanlarda org aleti gibi elektronik 
aletlerin katıldığı orkestralar eşliğinde dahi okunur olmuştur. 

Çırtma, nağara ve başka vurmalı çalgıların yol göstericiliği ve 
dinleyenlerin katılımıyla ifa edilen meyxana, ritmik âhengiyle çok güzel 
bir müzik değerine sahip olmuştur. Temelde dayandığı güçlü ritmik yapı, 
giderek onun müzikli bir tür hâline gelmesini de sağlamıştır. Meclislerde 
dinleyiciler çoğu zaman koro oluşturur ve meyxana’nın nakaratını takrar 
eder.

Temelde dayandığı güçlü ritmik yapı, giderek onun muzikli bir tür 
hâline gelmesini de sağlamıştır.

Bu özelliğinden ötürü meyxana söylemek âşıkların deyişmesine göre 
daha çetindir. Âşıkların deyişmesinde sazın bulunması ve âşığın saz ile 
devam eden nağmeyi tekrar ederek sözü, kafiyeyi ve ölçüyü düzenleyebilme 
imkânı bulabilmesi ona büyük kolaylık sağlar. Meyxanada ise bedaheten 
söyleyiş sırasında sazın bulunmaması deyişmeyi süratlendirir ve böylelikle, 
şairin söz aramasına, kafiye düzenlemesine süre kalmaz. Bu kısa süre 
içinde karşısındaki şaire uygun cavap vermek mahareti dinleyicinin söze 
ilgisini artırır. 

Meyxana’da bunun dışında da şairin söz hazırlayıp söyleme zamanını 
kısıtlayan kurallar konulabilmektedir. Balasadık’ın bir hatırasında 
naklettiği ‘vaygirlik’ sınırlaması kuralı çok ilginçtir:

“Beş kişi halka oluşturub oturmuştu. İkisini tanımıyordum. Buzovnalı 
olduklarını, denizde çalıştıklarını söylediler.  Kıyıdaki kayığın da onlara 
ait olduğunu söylediler. Onlar, burada meclis olacağını işitmiş, kıyıya 
yönelmişler. Epey adam toplanmıştı. Çoğunu tanıyordum. Sürekli 
dinleyicilerdi. Meyxana söyleyenler hazırdılar. Bir kişi vaygirlik 
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edilmeyeceğini söyledi. Yani meyxana söylendikten sonra söylenen 
meyxananın son iki mısraı, nakaratı tekrar edilmeyecek ve meyxana 
iki mısralık birimler/beyitler hâlinde söylenecek. Genellikle meyxana 
söylenince halkadakilerin sayısına bağlı olmadan herkes dört mısralık bir 
kıta söyleyip sırayı yanında oturana bırakır; böylece de ara vermeden, ritm 
bozulmadan meyxana davam eder. Sırayı alan kişi dört mısra söyleyinceye 
kadar öbürü düşünme fırsatı elde etmiş olur. Beyitler hâlinde söyleme 
durumunda ise durum biraz daha zor olur. Mesele herkesin fıtrî söz 
söyleyebilme gücü ve birikimine bağlıdır. Orta yaşlı adamın ‘Vaygirlik 
olmayacak’ demesi de bunun içindi; yani ‘kimin hüneri varsa buyursun, 
düşünmeye, hazırlık yapmaya imkân olmayacaġ’ anlamında bir kuraldı 
bu” ... 

Halkın kültürüne ve hayatına dayanan Meyxana, aynı zamanda yüksek 
duygu ve düşünce ifade eder. Meyxana sathîlikten, yalınkatlıktan uzak 
olup derin anlamları ve yüksek idrâk seviyesini temsil eden çok yönlü bir 
sanattır. Bir tür satirik şiir olan meyxana aslında halk mizahına dayalı 
hazırcevaplılıkla neşelenmeyi sağlar. Meyxanada insanların yapısındaki 
eksik ve kusurlar da mizahın konusu olur. Son günlerde biraz kilo almış 
olan meyxanacı Buzovnalı Zarina’nın adını balinayla kafiye yapan muarızı 
bunun bir örneğini vermektedir. Meyxanacı bu yolla, kendisi de dâhil 
olmak üzere, kişinin ve toplumun en mahrem, en insanî köşelerine el 
atabilme başarısını göstermektedir. 

Aynı zamanda meyxanada insana, güzelliye, sevgi ve saygıya, hak 
ve adalete inanç yansır; meyxana vasıtasıyla cehâlet, gericilik, sömürü, 
soygun, sahtekârlık, gibi toplumu kirleten, çürüten, ilerlemeyi engelleyen 
her türlü şerre karşı açık ve amansız mücadele verilir. 

Sık sık düğünlere devet edilen Vāhid, gazellerinin en büyük hanendeler 
tarafından okunduğu bu meclislerde düğün sahiplerinin ve düğüne katılan 
aksakalların isteği üzerine karşı tarafa meyxana söylerdi. Bu düğünlerde 
karşı tarafı Meştağalı Mir Calal, Atababa Hicrî, Bilgehli Balahüseyn ve 
Bibiheybetli Ağahüseyn gibi ustalar temsil ederdi. Vāhid onların adlarını 
daima büyük saygıyla anmıştır.

Meyxanacı da saz şairleri gibi usta-çırak ilişkisi içinde yetişir. Onun için 
Ağaselim Çildağ gibi büyük ustaların “yetirmelerinden/öğrencilerinden” 
bahsedilmektedir. 

Meyxana bedaheten söz söylemek becerisi gerektirir. Her şair 
bedaheten şiir söyleyemez. Abşeron’da yaşamış ve yaşamakta olan 
birçok usta meyxanacının varlığı bilinir. Bakü’den Eliağa Vāhid, Ehmed 
Anatollu, Bağır Cabbarzade, Meştağa’dan Atabala, Molla Mollayahyaoğlu, 
Mir Calal, Hacıeli, Kerem (Ağaselim Çildağ’ın babası), Hacıgulu Benna, 
Molla Elimehemmed, Mir Hemid, Nağı, Kâbla Musa, Hacı Kâzım, 
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Hacıemi, Elekber Şāhid, Ağaselim Çildağ, İkram, Novxanı’dan Elizaman, 
Buzovna’dan Balahüseyin, Şağan’dan Hesen Seyyad, Beymemmed ve Bebir 
Memmed Zaman, Bibiheybet’ten Ağa Hüseyin Efzun ve başkaları bugün de 
bu sanatın görkemli temsilcileri olarak belleklerde duruyor.

Meyxana bugün de Ağaselim Çildağ’ın çırakları olarak yetişmiş 
olan Elçin, Vüġar, Kerim, Ağamirze, Arif, Bilal ve başkaları tarafından 
yaşatılmaktadır.

Yıllar boyu toy ve şenliklerin meyxana deyişmelerinde el şiirinin 
bu şeklini geliştiren en etkili temsilci Eliağa Vāhid olmuştur. Vāhid 
meyxanayı dar dinleyici seviyesinden çıkarıp ona toplum içinde itibarlı bir 
yer kazandırmıştır. Eliağa Vāhid mizahta Sabir, lirik söyleyişlerde Füzūlî 
mektebinin yetiştirdiği bir değerdir.

O, bir terennümcü olarak kalmamış meyxanalarında epik sahneleri 
de sanatkârlıkla vermiş, az sözle canlı ve geniş mana yaratmıştır. 
Vāhid’in halk tarafından sevilmesi, onun eserlerinin pınar suyu gibi 
içilmesindendir. Bunun sebebi de onun maharetinin, sanatkârlığının, 
her şeyden evvel, halkın canlı ruhu, duyuş ve tasavvur dünyasıyla 
mukayeselerine dayanmasıdır. Vāhid’in benimsenmiş olmasının bir sebebi 
de eserlerinin millî basında kolayca yer alabilmesidir. Bilindiği gibi Vāhid 
yaratıcılığının ilk döneminden itibaren “Mezeli”, “Baba-yi Emir”, “Tuti”, 
“Molla Nesreddin” ve “Kirpi” gibi dergilerde düzenli olarak yer almıştır.

Meyxana, başlangıçta iki şairin karşılıklı olarak söylediği bir mu‘āşere 
(karşılıklı şiir söyleme) biçiminde bir sanattı. Bunun en güzel ve en ünlü 
örneklerinden biri Vāhid ile Bağır’ın atışmasıdır:

103-104

Vāhid:
Buraxma cehd ėyle ġumarbazlığı,
Ėyleme hėç bir kese kârsazlığı,
Âdet ėle, çalış danosbazlığı31,
Terk ėleme âdetini gülnü vur32.

Bağır:
Ne işin var menimle, ġumarbazam,

31 muhbirlik.
32 gülnü vur “Kafiyeyi değiştir” Bu, meyxana deyişmesinde kabul olunmuş kanundur.
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Ne borcuna loşam33, ördėyem, ġazam,
Âdetimdir ġėdimden danosbazam,
Gözle sen öz hörmetivi, gülnü vur.

Vāhid:
İsteme yoldaşın İmamvėrdi’ni,
Çekmeginen cemâetin derdini,
Çayçı dükânlarında vur nerdini,
Sen ėyle öz işretivi, gülnü vur.

Bağır:
Arif olub başlama çox nerdden,
Sen kişisen danışginen merdden,
Çox bahalıġdır, gel ġaçaġ şehrden,
Götür sen öz ibretivi, gülnü vur.

Vāhid:
Dövletin yėdin, düşdün yoxsulluğa,
Gir ġebire, ölgünen bir yolluğa,
Ya rüşvet vėr, yazdır özün ġulluğa,
Sen de gėt al rüşvetivi, gülnü var.

Bağır:
Bir neferden ėşitmişem günorta34,
Dėyir çıxıb otuz mine yumurta,
Men ġoyun olmuşam, dönüb o ġurda,
Baqġala vur töhmetivi, gülnü vur.

Vāhid:
Ġurban olum kâbabçının şėstine,
Yaxşı düşüb cemaetin ġesdine,

33 Hind tavuğu, hindi.
34 Günorta “öğle üstü”; öz hörmetini gözle- “kendi itibarını korumak”; öz işretini ėyle “kendi eğlence ve 

zevkine uğraşmak”; kişi “adam, erkek, herif”; danışginen “konuş”; öz ibretini götür- “alması gereken 
ibreti almak”; ölgünen bir yolluğa “bir kere ölüp kurtul”; şest “gösterişli duruş”; piti “Azerbaycan’ın 
bozbaş da denen ünlü yemeği”;
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Günde gel on min pitinin üstüne,
Ġoy ėtsinler ġiybetivi, gülnü vur.

Bağır:
Vaxt kėçir, yėtişmedik metlebe,
Ġesseb ki var, gelmez dine, mezhebe,
Gören zamanda dėginen ġessebe,
Ay Tanrı töksün etivi, gülnü vur.

Vāhid:
Çörekçisen, gelme rehme, mürvete,
Ne borcuva aclar düşüb zillete,
Sat çöreyi sen bire bėş ġiymete,
Artıġ ėle dövletivi, gülnü vur.

Bağır:
Müselmansan, sene dėmek ne hacet,
Eyrilikden ġaymağı ėyle adet,
Ġoy kėçsin düşmen eline vilayet,
Sen çekme öz ġėyretivi, gülnü vur

Vāhid:
Esker olsaġ artıġ olar namımız,
Bu işden aslıdır35 serencamımız,
Gerek biz esgerlik ėdek hamımız36,
Gözleme öz şöhretivi, gülnü vur.37

Başlangıçta iki şairin karşılıklı olarak söylediği bir tür olan meyxana, 
giderek daha fazla şair/muganni tarafından irticâlen söylenir olmuştur. 
İki şairden daha çok şairin katıldığı meyxanalar, zaman içinde daha çok 
yaygınlaşmıştır. Aşağıda, Hekim Ġeni’nin “ayak vermek” üzere; Meşedi 

35 Bu işle bağlıdır. metleb “matlub, amaç”; Tanrı töksün etivi “Tanrı etini döksün, anlamında beddua”; 
ne borcuva “nene gerektir?”; çörek “ekmek”; bire bėş ġiymete sat- “beş kat fiyata satmak”; artığ ėle 
dövletivi “servetini artır”; 

36 Hepimiz askerlik görevini yapmalıyız; hamımız “hepimiz”; mod düş- “moda olmak”. 
37 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 

“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.23-25.
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Baba, Ağaselim, Elçin ve Kerim’in ise deyişmek üzere katıldığı bir sunum 
örneği görülmektedir: 

HEKİM ĠENİ:
Seni görmüşem, üreyime od düşüb,
Ay Meşedi, başıma başġa cort düşüb.
Ėvlenib boşanmaġ indi mod düşüb,
Men alıb çağartmasam olmaz seni. 

MEŞEDİBABA
Eceb yėrde bu diyanıb üzüme,
Düşmeyibdi felsefe mö’cüzüme.
Arvadımsan, baxmayırsan üzüme,
Men ġuyiye sallatmasam olmaz seni,

AĞASELİM:
Sözlerivüz neyse mene zay gelir,
Çırtma vurun, yaman ah vay gelir,
Ġarşımıza bizim pėrvi may gelir,
Ehengnen ağartmasam olmaz seni.

ĖLÇİN:
Mėyxana söz dėmemiş konuva bax,
Evvel dėmemişden mikrofonuva bax.
Gėt, Meşedi, güzgüde vid fasonuva bax,
Renkberenk ġızartmasam olmaz seni.

MEŞEDİBABA
Ėlçin, bu ālemi yaman ġatmısan,
İndi indi gelib mene çatmısan.
Kül başuva, hele de sen yatmısan,
Ay yėtim, oyatmasam olmaz seni.

ĖLÇİN:
Mėyxanada söz möcüze dėyirsen,
İlişirsen, ġaşıma gözüme dėyirsen,
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Utanmayıb öz sözümü özüme dėyirsen,
Bu gėce men ağlatmasam olmaz seni.

MEŞEDİBABA:
Meni mecbur ėtme sözü zor ėliyim,
Çıxardım senün gözüvi, kôr ėliyim,
Bes ne yolnan men seni dilxor ėliyim38,
Bu başuvi ağartmasam olmaz seni

AĞASELİM:
Şairlerin men dersini almışam,
Ağaselimem, adımnan ucalmışam.
Uşaġ muşağın elinde ġalmışam.
Talvara çağartmasam olmaz seni.

KERİM:
Ağaselimin adı düşüb sıġortaya,
Günortalar gün ġalxır günortaya.
Camış etinden hėç ne gelmez ortaya,
Üç dörd gün ġaynatmasam olmaz seni.

Meyxanaçıların biribirini yenmesi, söyleyenlerden birinin tıkanıp 
söyleyemez olması ile gerçekleşirdi. Buna, âşık atışmalarında olduğu gibi 
söylemeğe devam edebilenin artık söyleyemez olanı “bağlaması” denirdi. 
Seyyar’ın ayak verdiği aşağıdaki deyişmede Vāhid’in Bedri’yi yenerek 
bağladığı görülmektedir:

SEYYAR
Göz merdümi ki, eşk töker bir gile39 sensiz,
Bir tifldir, ağlar, mene eyler gile sensiz.

VÂHİD
Bilmem, yėne çėşmin ne xeta ėylemiş, ėy büt?!

38 dilxor ėle- “mutsuz etmek”.
39  gile “yumru tane”; tifl “tıfıl, çocuk”; gile ėyle- “ memnuniyetsizlik ifade etmek; şikâyet etmek”; Zövraq 

kimi amvāc-i ġem içre ėle ġerğem “gemi gibi gam dalgalarına öylesine garġolmuşum ki…”; yüz def‘e 
eger şām-i rüxünde dil-i āşiq Pervana kimi yansa da “āşığın kalbi yüzünün mum ışığına dolanarak 
yüzlerce kez yansa da”; şūr, neva perdesi, zābil “Azerbaycan musikisinde makamlar”; meshef-i rüxsār 
“yüzünün oluşturduğu Kur‘ān”; bir de “bir daha”.
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Min fitne düşüb memleket-i Bâbil’e sensiz.

BEDRİ
Bir güşė-yi çėşm ile dönüb baxmaram, ėy gül, 
Dünyāya gözeller gele min ġāfile sensiz.

VAHİD
Zövraq kimi amvāc-i ġem içre ėle ġerğem, 
Tūfan da çıxarmaz meni bir sâhile sensiz.

BEDRİ
Yüz def‘e eger şām-i rüxünde dil-i āşiq 
Pervana kimi yansa da, gelmez dile sensiz.

VAHİD
Şūr ile köçüb nâlemi ėşqinde müğenni, 
Terk ėtdi nevā perdesini zābile sensiz.

Ta görmesem ol meshef-ı rüxsārını bir de, 
Min cānım ola vėrmerem Ezrail’e sensiz.

Ėy lâle-rüxum40, könlüme hėyrānem ezelden, 
Dözmüş nėce hicrānına min dağ ile sensiz.

Vāhid, ne dėmişler yėne Sayyār ile Bedri, 
Bir bilmedim, ol dilber-i şîrindile sensiz.

Daha sonraki zamanlarda bu sanatın tek başına icra edildiğini ve 
bedâheten değil de önceden yazılarak sunulduğunu gösteren çok güzel 
örnekler de verilmiştir.

40 lâle-rüx “lâle yanaklı”; döz- “dayanmak, tahammül etmek”; pelvan “pehlivan”; Mussolin’dü bu 
nānecib, hėyvere “Bu biçimsiz iri murdar, Mussolini’dir”; oxşa- “benzemek”; enter “anter”; Antenėsko 
“II. Dünya Savaşı sırasındaki Romanya lideri”; köhne “eski”; özge “başkası”; Mannėrhėym “II. Dünya 
Savaşı sırasındaki Finlandiya lideri”; Pėtėn “II. Dünya Savaşı sırasındaki Fransa lideri”.
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Meyxana Türünde Gelişme Dönemleri

Her devrin kendine ait meyxanası vardır. Zamanının nabzını tutan, onu 
yaratan muhitin hayatını yansıtan bu edebî tür, daima kültürün bir parçası 
olmuş, halkın arzu, istek ve hayatını aksettirmiş, devrin noksanlarını dile 
getirmiştir. Bunun için de meyxana bazen yasaklanmıştır. Buna rağmen 
halkın çetin günlerinde meyxana hatırlanmış, yürekerden acıtıcı dikenleri 
çıkarmış, parlak ümit ve sevinç kıvılcımları olarak hayatı aydınlatmış ve 
gönüllere ümit aşılamıştır.

Meyxana üzerine çalışanlar, yirminci yüzyılda bu türün üç gelişme 
dönemi geçirmiş olduğunu, bu merhalelerin de Azərbaycan halkının 
hayatında son derece önemli olayların olduğu dönemler olduğunu 
söylerler. Bunların birincisi 27 Nisan 1920 inkilabı (Azerbaycan’ın 
Sovyetler Birliği’ne bağlanması)’ndan sonraki dönem, ikincisi 1941-1945 
İkinci Dünya Savaşı yılları dönemi, üçüncüsü ise 1990 yılı sonrası dönem 
olarak zikredilir. 

1. Başlangıcından 1918’e kadar

Meyxana tarihinde bu üç dönemin varlığı bir gerçek olmakla beraber bir 
de 1920 öncesi vardır. Bu dönem meyxananın ortaya çıkış, ilk gelişme 
ve ilk olgun eserlerini verme dönemidir. Özellikle 1905 yılından sonra 
gelişen siyasî olaylar sonucunda meydana gelen hürriyet ortamında dahi 
yönetimin milletlere karşı sahtekâr ve ikiyüzlü tutumu da meyxana türünde 
ifadesini bulmuştur. Örneğin, Molla Nesreddin dergisinde yayımlanan, 
Milyukov’un dilinden seslenen tarihî gerçeklik her bakımdan meyxana 
biçiminde bir şaheserdir:

HÜRRİYETDEN KİM NE PAY APARSIN
Ölkemizde mövcud olan hürriyet,
Milletlere böyle ėylesin ġismet41: 
Fin xelġine yırtıġ yarım istiġlal,
Polyaklara dolu ve‘de bir çuval,
Ukrayna’ya muhtariyyat, su, torpaġ,
Türküstanlı Müslümlere şapalaġ.
Litvalıya, isteyince ixtiyār,
Buharalı, Hiveliye zehr-i mār.

41 qismet ėyle- “paylaştırılmak”; Polyak “Polonyalı”; ve‘de “vaad”; şapalaġ “tokat, şaplak”; Litvalıya, 
isteyince ixtiyār “Litvanyalı özerklik isteyince”; zehr-i mār “yılan zehri, azarlama sözü olarak”; her 
zad “her şey”; Paşol! Von! “Hadi ordan! Defol!”; güman “herhalde”; ġüsse “gam, gussa, sıkıntı”; ade 
“kardeşim”.
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Kazaklara her zad ile Kuban, Don;
Lezgilere, Çerkezlere “Paşol! Von!..”.
Greklere her ne dėse, çal çepik…
Azerbaycan Türklerine vur tepik…42

Mahmut Sarıkaya, Vāhid için: “Eliağa Vāhid yıllarca “Molla Nesreddin” 
dergisinde yazmış, 1905 inkılâbından sonra Azerbaycan’da çıkan gazete ve 
dergilerin oluşturduğu ortamda toplum hayatıyla sıkı ilgisi olan edebiyata, 
satirik şiire yönelmiş ve çok geçmeden “Tūtî”, “Baba-yi Emir”, “Mezeli” 
ve “Molla Nesreddin” gibi mizah dergilerinde yazmaya başlamıştır. Bu 
bilgiler, onun, Mirza Elekber Sābir ve Celil Memmedguluzade gibi üslupta 
mizahın, muhteva ve tez bakımından çağdaşlaşmanın öncüsü olan edipler 
içinde yer almış olduğunu da göstermektedir” diyor.43 

Sarıkaya’nın işaret ettiği 1917 öncesi Azerbaycan’ındaki edebî ortamın 
karakteristiğini oluşturan etkenlerin başında mizaha dayalı sosyal, kültürel, 
ekonomik ve siyasî tenkit edebiyatıdır ve bunun da meyxana türünden 
beslenmiş olduğu açıktır. Bu dönemin en önemli temsilcisi olan Sābir’in 
Hophopname adlı ünlü eserindeki manzumelerinin büyük çoğunluğunda 
mėyxana sesi hâkimdir. Muharrem Zeynal bu tesbiti destekleyen bilgiler de 
vermektedir: “Çokları inanmayacak, amma dāhi satirik şair Mirza Elekber 
Sābir sadece meyxana yazmamış, düğünlerde de mėyxana okumuştur” 
(Zeynal 2015).

Nazim Rza, 1917 Ekim’inde gerçekleşen Bolşevik ihtilâlinden önceki 
edebî ortamın bu yönüne dikkat çekmiş ve bu ortamın Vāhid üzerindeki 
etkisini göstermiştir: “İnkılâbdan evvelki gazete ve dergilerde okuduğu 
şiirlerin tesiri ile yazıb yaratan Vāhid’in ilk eserleri “İkbal”, “Zehmet”, 
“Bayrağ-i Edālet”, “Basiret”, “Tuti”, “Mezeli” gibi dergilerde yayımlanır. 
O, büyük Sabir’in tesiri ile satirik şiirler yazıyor, istibdada ve haksızlığa, 
uydurma ve hurafeye karşı itiraz sesini yükseltiyordu (Rza 2008; 15). 
Vāhid, yaratıcılığa, bu ortamda satirik şiirler ve meyxanalarla başlamıştır. 
Nazim Rza, onun bu ilk döneminde hiciv, mizah ve meyxana çalışmaları için 
“Vāhidin ilk senet mektebi olan meyxana” tanımlamasını yapmaktadır.44

Bu dönem Azerbaycan edebiyatında işçi köylü hayatına, baskıcı rejimin 
tenkidine, devrimci söylemlere geniş yer verilmekteydi. Bu dönemin 
dergilerinden “Molla Nesreddin” Bolşevik basın ve edebiyatına daha yakın 
bir durumdaydı. Geçici Menşevik Hükûmet’ne bakışta, devam eden Birinci 

42 Celal Mir, Firidun Hüseynov, Örneklerle XX. Esr Azerbaycan Edebiyyatı, Hazırlayanlar: Kemal 
Yavuz, Erol Ülgen, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008, s.74-75.

43 Mahmut Sarıkaya, Türk Dünyasının Son Büyük Gazel Şairi Eliağa Vāhid ve Gazelleri, Ankara Vizyon 
Yayınevi, Ankara, 2015, s. 7.

44 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.9.
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Dünya Savaşı ve barış süylemlerinde derginin Bolşeviklere çok yakın bir 
tutum içinde olduğu açıkça görülmekteydi. Aşağıdaki geçim ve maişet 
şartlarının ağırlığını yansıtan 1917 Ekim Devrimi öncesinde söylenmiş 
meyxana bu tür meyxanaların tipik bir örneğidir:

Vāhid:
Danışmayırsan bahalıġdan neden?
Güman, seni var işde bir ögreden,
Çox bahalıġdır, ölürem ġüsseden,
Bu esrde, ade, dolanmaġ olmur.

Bağır:
İstemiyirdim ki, açam metlebi,
Bahaçılıġda yox dini, mezhebi,
Hėç salmayırsan yadıva ġessebi,45

Gelmişik feryada, dolanmaġ olmur.

Vāhid:
Günbegünden bahalanır mampasi,
Yağ çıxıb üç yüz mine girvenkesi,
Ėyle adam var hėç yoxdu ġüvvesi,
Ömür gėdir bāde, dolanmaġ olmur.  

Bağır:
Ağıllı ol, dinc olub, rahat oti,
Nėft sepib üstüme vurdun oti,
Dörd milyona çıxıbdır unun puti,
Ġerez bu dünyade dolanmaġ olmur.

Vāhid:
Aclıġ tutub her terefi, her yanı,
Acların göylere çıxıb efġanı,

45 Hėç salmayırsan yadıva ġessebi “Kasabı hiç hatırlamıyorsun bile”; dolanmaġ “geçim, geçinme”; 
girvenke “ağırlık ölçüsü birimi”; ömür bāde gėt- “ömür boşa gitmek”; oti- “oturmak”; oti vur- “ateşi 
verip yakmak”; put “onaltı kiloluk bir ölçü birimi”; ġerez “maksat, böylelikle v.s. anlamlarında cümle 
başı edatı”; çörekci “fırıncı”; ellaf “hayvan yemi ve zahire tüccarı”



Azerbaycan Mizah Edebiyatının Özgün Bir Türü: Mėyxana

123

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2018/24: 97-133

Yardım ėder, her kimin var vicdanı,
Böyle bir esnada dolanmaġ olmur.

Bağır:
Çörekciler yaxşı alıb mėydanı,
Ellafın ki, zerre yoxdur vicdanı,
Gizledir ambarda arpa buğdanı
Be’zi haramzade, dolanmaġ olmur.46; 47

Bu tür sosyal, ekonomik ve siyasal söyleyişler, atışmasız/deyişmesiz 
“tek başına” da söylenmiştir. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi Vāhid 
de Sābir gibi bazı sakat zihniyetli kişileri kendi ağzından konuşturarak 
karikatürüze etmiştir:

YATIRAM
Men de ay can, ne qeder yatsa müselmān yatıram, 
Meni dindirme, qoy āsūde, ay oğlan, yatıram.

Âdet olmuş bize çün rūz-ı ezelden yatmaq,
O sebeb48 sübh ü mesā men dexi her ān yatıram.
Xızrtek rāhinümā olmaram her gümrāhe,
Nuh isem, âlem-ara qopsa da tūfān yatıram.
Qabil övladıyam, Âdem babamın vechi budur,
Olaram, yatmasam, axırda peşimān, yatıram.
Heşr ger ġopsa, ayılmam, ėle bedxābam kim,
Her zaman şām ü seher, vext-i obaşdan yatıram.
Rūzü şeb ağlasa övlâd-i veten, qem yėmerem, 
Merd-i xoşbextem özüm, xürrem ü xandān yatıram.

Ėtmerem sākit, eger birbirin öldürse evam,
Çünki çox mende o qėyret ki gėdib, ġan, yatıram.

46 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.23-25.

47 Balasadık, Meyxanalar, Yazıçı, Bakı, 1993, s.212-213.
48 o sebeb “onun için”; sübh ü mesā “gece gündüz”; Xızrtek “Hızır gibi”; rāhinümā “yol gösterici”; 

gümrah “yoldan çıkmış, sapkın”; âlem-ara yeryüzü, dünya”; heşr ger ġopsa “kıyamet kopsa bile”; 
bedxāb”kötü uykulu”; şām ü seher “akşam sabah”; veqt-i obaş “sahur vakti”; rūzü şeb “gündüz gece”; 
övlâd-i veten “vatan evlâdı”; merd-i xoşbext “mutlu insan”; xürrem ü xandān “mutlu ve neşeli”; evām 
“halk”; fısincān “ceviz, et, tavuk,veya bıldırcınla yapılan bir tür pilav”; qāhir “kahredici, baskıcı”; indi 
“şimdi”; orucluğ “ramazan, ramazan ayı”; müsteceb ol- “kabul olunmak”; od vur- “ateş vermek”;  
semt-i ġerb “batı tarafı”; kân-i merifet “marifet kaynağı” . 
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Qırılıb, yoxsul acından yatabilmezse, ne ġem,
Men yėyib her gėce kėyf ile fısincān yatıram.
Men haman qāhir idim, xelq mene tābe idi,
İndi bir kimse meni bilmeyir insān yatıram49

MOLLANIN
Gelib orucluğun demi, çıxır sedāsı mollanın,
Bu ayda müsteceb olar bütün duāsı mollanın.
Oruç tutub, namaz ġılıb, gerek ibādet ėyleyek,
Yalan danışmayıb daha gözel sedāġet ėyleyek, 
Ne emr ġılsa mollamız, ona itāet ėyleyek,
Ki, yoxsa od vurar bize, bilin, nevāsı mollanın, 
Bu ayda müsteceb olar bütün duāsı mollanın.

Dėyir bu ayda mollalar, o kes ki, tökse gözyaşı, 
Haqq ona hūri lütf ėder, üzü güneş, kâman qaşı. 
Ayağı semt-i ġerbde, kėçibdi şerqden başı,
Olar o hūriden biri öz aşināsı mollanın.
Bu ayda müsteceb olar bütün duāsı mollanın.
Dün ėtdi meclis içre kim bėş altı molla meslehet, 
Ne molla, söyleyim size - temami kân-i merifet! 
Qerar qoydular hamı, bu ay ne olsa menfeet, 
Tamam nefı millete, gelib sexāsı mollanın,
Bu ayda müsteceb olar bütün duāsı mollanın.

Ger olmasaydı mollalar, yėterdi min belâ bize,
Na qem ki, rūz-i heşrde vėrilmese şefā bize, 
Yoxmudu xovf50 ger bular olarsa rehnümā bize, 
Qebūle, heq hüzūruna yėter duāsı mollanın,

49 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.108.

50 korku; xiffet “hafiflik”; tālė “talih”; qulluğ “hizmet, iş”; Gėtdiyin Mekke haqqı “Ziyaret ettiğin o Mekke 
üzerine and olsun ki…”; gėn “geniş”; müfte “bedava”; bozbaş “piti de denen etli nohut yemeği”; qohum-
qardaş “kavim kardeş, hısım akraba”; ölünce “ölünceye kadar”; köhne  “eski”; alvėrçi “tacir”; dondan 
dona gir- “her kılığa girmek”; öğürlüğün, bicliyin fendini öyret- “her türlü hile hurdayı öğretmek”; 
fürseti fövt eyleme- “fırsatı kaçırmamak anlamında, fırsatı öldürmemek”; küçe baqqalları “sokak 
bakkalları”; sirri sese salma- “sırrı dile getirip açık etmemek”; amandır “rica ediyorum, yalvarırım”; 
üstü açıl- “duyulmak, bilinir olmak”; fikr ėleme- “düşünmemek”; mehbes “hapislik, hapishane”; 
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Bu ayda müsteceb olar bütün duāsı mollanın.51

          
      HACI NĖMET KİŞİ

Gözlerin aydın olsun, ay Hacı Nėmet kişi!
Sen daha bundan bėle eyleme xiffet, kişi!
Düşmeyeceksen, inan, bir daha yoxsulluğa, 
Çıxardı tālė seni dar gününde bolluğa.
Ėşitdim oğlun girib koprativde qulluğa,
Aç cibinin ağzını, eyleme qeflet, kişi,
Gözlerin aydın olsun, ay Hacı Nėmet kişi!
Gėtdiyin Mekke haqqı, gėn bol olar daşbaşın, 
Müftedi bundan bėle evde aşın, bozbaşın.
Hem sen özün yėyersen, hem de qohum-qardaşın, 
Ölünce hėç bir şėye qalmazsan hesret, kişi! 
Gözlerin aydın olsun, ay Hacı Nėmet kişi!

Köhne alvėrçisen, girmisen dondan dona, 
Öğürlüğün, bicliyin fendini öyret ona,
Fürseti fövt eyleme, qoyma bu günden sona, 
Gerçi qebul ėtmese döy, ėle töhmet, kişi! 
Gözlerin aydın olsun, ay Hacı Nėmet kişi!

Bax, seni aldatmasın bu küçe baqqalları,
Yığ Quba mėydanından bir yėre dellalları,
Sat bire-bėş qiymete gizletdiyin malları,
Boş yėre öz ruhuna verme eziyyet, kişi!
Gözlerin aydın olsun, ay Hacı Nėmet kişi!
Bu sirri xalq içinde salma, amandır, sese, 
Şāyed üstü açılsa, belli olsa bir kese; 
Fikr ėleme, salınsa bėş altı il mehbese, 
Bir az da bu işde vėr sen ona cüret, kişi! 
Xalq oxuyar namine ölende rehmet, kişi! 
Saqqalı52 qıpqırmızı, bāmeze söhbet kişi!

51 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.73.

52 saqqal “sakal”; bāmeze söhbet “sohbeti eğlenceli”; ėle bil “sanki”; lüt-üryan “açık, 
çıplak”; xelvete sal- “fırsat kolayarak gizlice”; azarlı “kronik hasta”; vraç “sigorta”; 
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Ay Hacı Nėmet kişi!
Ėyleme qeflet, kişi!
Ārife bir işāre
Ėder kifāyet, kişi!53

   

2. 1918 sonrasında meyxana

Meyxana geleneği 1918’de ilan edilen bağımsızlık döneminde de bu sosyal 
ve siyasî tenkid vazifesini yerine getirmiştir. Aşağıdaki örnekte asker 
ocağında askerlere karşı hoyratça uygulanan baskı geniş boyutlarıyla 
segilenerek eleştirilmektedir:

Her kes olur esger ile zidd, döyür, 
Baş çavuş şėytanlayır, zābit döyür 
Zālımın oğlu ele bil it döyür,
Cānı çıxıncan nėce bes dolansın?
Esgerliye gėtmeyibdir Tehmasib, 
Milyoner oğludur, dėyildir kâsıb, 
Altıca min doktora rüşvet basıb, 
Kâsıb lüt-üryan nėce bes dolansın?

Gence’ye gėt, xestexana ġapsın aç, 
Xelvete sal, azarlını götür, ġaç! 
Yoxsul olan asgere baxmır vraç, 
Yazıq vėrir cān, nėce bes dolansın?

Derdini insan nėce bes açmasın? 
Eslinde pisdir havası Xaçmaz’ın. 
Esger it oğlu nėylėsin qaçmasın,
Ölür soyuqdan, nėce bes dolansın?

Kazarmaya baxanda zehlem gėdir, 
Pol, patalok yox, ėle bil töyledir, 
Esgerlerin bit yaxasından gėdir, 

soyuq “soğuk”; qazarma “kışla binası”; zehlesi gėt- “nefret etmek”; pol, patalok 
“koğuş, yatakhane”; töyle “tavla, at ahırı”; zabit “subay”; yėke “çok iri”; qızıl “altın” 
 

53 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.118.
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Mitilli yorğan, nėce bes dolansın?

Qız kimi zābit bezenibdir özü,
Çarıqlı esgerleri görmür gözü.
Esger eger söylese paltar sözü, 
Baş göz(ü) olur ġan, nėce bes dolansın?
Dėsek eger az ġalıbdır ilmize,
On bir aydır et deymeyib dilmize,
Bir yėke daş bağlanacaq bėlmize 
On altı batman, nėce bes dolansın?

Qızıl da yoxdur ki, sataq sėrrafa,
Undan ötrü yalvarırıq ellafa,
Mehelle baqqalı gelmir insafa,
Yoxsul acından nėce bes dolansın?
Bir ėvmiz var ġapsında yoxdur zamok54, 
Hay dėmemiş, dum da gelir “vėr nalok!” 
Ne pul var, ne şey var, qoyaq zaloq,
Bu ėvi viran nėce bes dolansın?
Kâsıb avamdır, ne dėsen allanar,
Varlıya deyme, sımsığı sallanar,
Bes bizim axır bu yazıq mollalar, 
Olmasa ėhsan, nėce bes dolansın?

Bir kişi gördüm ki, dėyir maşında: 
(Olardı elli elli bėş yaşında)
Raboçiler eyleşse iş başında,
Sāhibi milyon nėce bes dolansın?55

3. Sovyet döneminin başlangıcında meyxana

27 Nisan 1920’de Azerbaycan’ın Sovyetler Birliği hâkimiyetine geçmesinden 

54 zamok “kilit”; nalok “vergi”; zalok “ipotek”; sımsığı sallan- “suratı asılmak”; raboçiler “işçiler”; ġoçu 
“avantacı kabadayı”; qabaq “önce, önceleri”; benna “bina yapan” fehle “işçi”; tenge getir- “bunaltmak”; 
cevab qaytar- “aksi sözle cevap vermek”; her yeten “her önüne gelen”; esirdi “titriyordu”; qonşular 
“komşular”.

55 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.103-104.
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sonra meyxananın asıl fonksiyonunu yerine getirerek toplumun aksayan 
yanlarını ve bundan sorumlu olan yönetimi eleştirmesi mümkün 
olmamakla beraber yeni ideolojinin yayılması için meyxanaya geniş yer 
verilmiştir. Bu dönemde meyxana umumiyetle edebiyatta,”Tenkid-tatbiğ” 
tiyatrosunun repertuarında, sahne eserlerinde ve sinemada kendisine yer 
bulmuştur. Abbasqulu Necefzade’nin tespit ettiğine göre, rejim kendisine 
hizmet ettiği alanlarda meyxanaya yaşama şansı vermiştir; gerçekte ise 
meyxana sanatı edebî eser dahi sayılmamış, ‘holiganlık’ ve ‘sokak folkloru’ 
oloarak aşağılanmıştır (Necefzade 2017). Bu dönemde Eliağa Vâhid, “Qoçu” 
başlıklı meyxana’sında geçmişte özellikle Bakü’de kabadayı geçinenlerin 
devrimden sonraki durumunu kendi ağızlarından karikatürize etmiştir. 
“Vay Dede” başlıklı meyxanada da devrim öncesinde var olan sahtekârların 
devrimden sonraki durumunu aynı etkili satirik üslûpla dile getirmiştir:

QOÇU
Bir qoçuydum çoxdu qabaq hörmetim, 
Xalqı döyüb, soymak idi sen‘etim,
İndi qalıb üreyimde hesretim,
Öldürebilmirem, döyebilmirem,
Hėç kesi incidib, söyebilmirem.

İncidirdim qabaq benna, fehleni, 
Getirmişdim tenge bütün mehleni,
İndi döyüb söyür her yėten meni, 
Öldürebilmirem, döyebilmirem,
Hėç kesi incidib, söyebilmirem.
O günden ki, şehre düşüb inqilab,
Bu qüsseden bağrım olubdur kâbab, 
Körpeler de mene qaytarır cevab, 
Öldürebilmirem, döyebilmirem,
Hėç kėsi incidib, söyebilmirem.
Esirdi qonşular gelerken adım,
Bir kişiden yox idi qorxum zadım,
İndi beyenmir meni öz arvadım,
Öldürebilmirem, döyebilmirem,
Hėç kesi incidib, söyebilmirem.
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Bundan ezel56 qoçaqdım Ferhad kimi, 
Kesdirerdim tinleri cellad kimi, 
Girmişem indi ėve arvad kimi,
Öldürebilmirem, döyebilmirem,
Hėç kesi incidib, söyebilmirem.57

    
VAY, DEDE!
Dağıldı gėtdi vay, dede, eceb, celâlı mollanın,
Hanı o köhne hörmeti, hanı o halı mollanın?
Alardı dolmamn canın, hücum ėderdi ėhsana,
Eyerdi dizlerin yėre, vurardı od fisincana,
Şişib dönerdi pėyseri yonulmamış deyirmana,
Bilerdi onda qiymetin bütün ehâli mollanın,
Hanı o köhne hörmeti, hanı o halı mollanın?
Görende esrin indiki uşaqların, canın yanır, 
Böyükler hėç, cehenneme, olarla kim maraqlanır?
Ne bir edeb bilir bular, ne de böyük kiçik ġanır, 
Ağarmasın da, nėylesin, yalı, kübalı mollanın,
Hanı o köhne hörmeti, hanı o halı mollanın?
Hanı o kendde sürdüyüm zamanlarım, gözel çağım, 
Dükânlarım, bazarlarım, ėvim, yėrim, bėş on bağım? 
Alındı var yoxum bütün, bilindi her fırıldağım. 
Tamam vėrildi kolxoza halalca malı mollanın,
Hanı o köhne hörmeti, hanı o halı mollanın?
Azından elli kolxoza bu illeri soxulmuşam,
Birinde birce yol gėdib, bir ay müellim olmuşam 
Qerez ki, hansı kolxoza yan almışam, qovulmuşam, 
Balası bir qutarmadı, başı belalı mollanm,
Hanı o köhne hörmeti, hanı o halı mollanın58

        

56 bundan ezel “bundan önce, daha önce” ėhsan “ölü yemeği, ihsan”; pėyser “ense”; böyükler hėç, 
cehenneme “büyükler hiç, onların canı cehenneme”; maraqlan- “ilgilenmek, kaygı göstermek”; ġan- 
“anlamak, idrak etmek”; böyük kiçik ġanma- “büyük küçük tanımamak”; yal- “ense kılları”; kolxoz 
“sosyalist uygulamada devlet kooperatifi”; bala “belâ”; qutarma- “bitmemek, tükenmemek”.

57 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.59-61.

58 A.g.e., s.100.
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İkinci Dünya Savaşı sırasında meyxana

İkinci Dünya Savaşı döneminde Stalin yönetimi halka ilk defa vatandaş 
gibi bakmaya başlamış, halk da bu savaşı bir “vatan muharebesi” olarak 
görmeğe başlamıştır.  Bu dönemde meyxana kısmen ısmarlama da olsa 
Azerbaycan halkının sırdaşıdır. O bu dönemde insanları yüreklendirir, 
onların ümidini ve imanını güçlendirir. Aliağa Vāhid’in nazistleri ve 
faşistleri lanetleyen meyxanaları askerlerin kazanma azmini yükseltir. 
Onun bu konuda söyledikleri çok açık ve sert ifadelerle doludur: 

Büyük vatandaşlık duyguları ile yaşayan Vāhid, halkının içtimai hayatına 
kendi lirik söyleyişleriyle katılmıştır. Vāhid’in, “Böyük Veten Müharibesi” 
denilen 2. DünyaSavaşı sırasındaki birçok meyxanası faşizme ve nazizme 
karşı yöneltilmiş bir silah olduğu gibi Sovyetler adına savaşanları da zafer 
yolunda motive etmiştir. Bu tür söyleyişlerin aşağıdaki örneği, duraklarının 
sağladığı ritmik yapısı bakımından tam bir meyxanadır:

Naġaracı, yaxşı çal nağaranı,
Herif gelib meclise pelvandı bu.
Görek bu gün kim kime üstün gelir,
Me’rekedir gör nėce mėydandı bu.

Mussolin’dü bu nānecib, hėyvere
Baş ġulağından oxşayır entere,
İtalya’nı salan felâketlere,
Sedāġetle faşiste ġurbandı bu.

Bu Antanėsko’du köhne şarlatan,
İt kimi özge kölgesinde yatan.
Hitlėr’e öz Rumin xalġını satan,
Gör nėce bir şerefsiz insandı bu.

Bu da Mannėrhėym’di bir bax buna,
Sir-sifetinden oxşayır mėymuna,
Finleri de budur vėren ġırğına, 
Tarix boyu nifrete şāyandı bu.

Bu ise Pėtėn, başı batsın yėre,
Çoxlarını saldı bu ėclaf59 kire

59 eclaf “terbiyesiz, seviyesiz”; Hėbbėlės, Hėrring, Rozėnbėr “Alman Nazizmi’nin bakanları” 
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Satdı bütün Fransa’nı Hitlėr’e
Vetene xāyin çıxan hėyvandı bu.

Hėbbėlės’dir bu ayı oğlu ayı,
Yalan düzeltmekde tapılmaz tayı,
Bunun da bir gün çıxacaġdır zayı,
Hamıdan artıġ bize düşmandı bu.

İstemirem çekem Hėrring’in adın,
O alçaġ da bilmedi öz iradın.
El tanıyır bilir bėşer cellâdın,
Vėrer cezāsın ġoca dövrandı bu.

Rozėnbėr de saldı özün pis yola,
Meslek ü vicdānı satıbdır pula.
Gėt, hele gėt Hitlėr’e ġuyruġ bula,
İnanmaġ olmaz buna, şėytandı bu.60

   
QANMADI HİTLĖR
Hėç yėrde61 bir insan kimi davranmadı Hitlėr,
Öz sehvini bir anlamadı, qanmadı Hitlėr.
Ovsarladı62, en xırda hökümetleri mindi,
Onlar susub qaldı, ne terpendi, ne dindi,
Üç dövlete qarşı niye aciz qalıb indi?
Dünyada özündan yėkeni sanmadı Hitlėr,
Öz sehvini bir anlamadı, qanmadı Hitlėr.
Evvelce coşub lovğalanıb, hürdü bu sersem,
Rusiyya’ni bir ayda plan çekdi, götürrem.
İndi tüpürür cemdeyine büsbütün âlem,

60 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.47-48.

61 hėç yėr “hiçbir yer”; sehv “hata, yanlış”; ovsarla- “binit takımlarını hazırlamak”; lovğalanıb hür- 
“temelsiz bir güvenle havlamak”; bildirki “geçen yılki”; döşüne döyüp lovğalan- “gururlanarak 
övünmek”; şir kimi dehşetli “aslan gibi korkunç”; tula “köpek yavrusu”; başı cemdeyi üstünde oturma- 
“dengesini yitirmiş olmak”. 

62 ovsarla- “binit takımlarını hazırlamak”; lovğalanıb hür- “temelsiz bir güvenle havlamak”; bildirki 
“geçen yılki”; döşüne döyüp lovğalan- “gururlanarak övünmek”; şir kimi dehşetli “aslan gibi korkunç”; 
tula “köpek yavrusu”; başı cemdeyi üstünde oturma- “dengesini yitirmiş olmak”. 
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Bir ilde bütün batdı, yėne qanmadı Hitlėr,
Hėç yėrde bir insan kimi davranmadı Hitlėr.
Üç güçlü hökümet salacaqdır seni girden, 
İngiltere evvel sene bir çekdi böyürden, 
Şahinlerim üstünde süzürler mini birden,
Öz neslini mehv ėtdi, yene qanmadı Hitlėr,
Hėç yerdė bir insan kimi davranmadı Hitlėr.
Sarsaq keçi tek atdı bir az çör-çöpe buynuz,
Saldı hereketden onu üç düymeli toppuz, 
Vardır bir mesel: “Ölmez ilan, görmese ulduz”, 
Bir yol bu felaket gününe yanmadı Hitlėr,
Öz sehvini bir anlamadı, qanmadı Hitlėr,
Hėç yerde bir insan kimi davranmadı Hitlėr.63

     

1990 sonrasında meyxana

Meyxana, 1990’lı yıllardan başlayarak dördüncü gelişme dönemine 
geçmiştir. Bu dönemin başında Gorbaçov’un “açıklık” ve “yeniden kurma” 
politikalarına kuşkuyla yanaşılmış, giderek hürrüyet ve bağımsızlık 
istekleri dile getirilmeğe başlanmış böylece de meyxana türü, yeni ve farklı 
bir nitelik kazanmıştır. Bağımsızlık sonrasında televizyonlarda meyxana 
yarışları yapılmış, meyxana üstadları halk şenliklerine davet edilmiştir. 
Artık meyxana antolojileri yayımlanmakta ve nihayet meyxana türü 
bilimsel incelemelere konu olmaktadır.

Bugün özgür bir devlet olan Azerbaycan televizyonlarında bu önemli 
sanata dair programlar yapılmaktadır. Bu programların ve düğün 
şenliklerinde icra edilen meyxana gösterilerinin internet ortamına 
aktarılarak daha geniş kitlelere ulaştırıldığı da ayrıca dikkat çekmektedir. 

Bu dönemin en belirgin konularından biri de Ermeni işgalinin devam 
ettiği Karabağ ve diğer Azerbaycan topraklarına duyulan hasret, o 
toprakların kurtarılacağına olan inanç ve istektir. Hemen her meyxana 
icrasında bu konu hassasiyetle gündeme getirilmekte ve heyecanla 
karşılanmaktadır. Geçmişte söylenmiş ‘olmasa’ redifli meyxana bu sefer 
Ermeni karşıtlığını ifadede kullanılmaktadır:

Bakı gözel şeherdi
Ermeniler olmasa!

63 Nazim Rza/ Nazim Ağaverdioğlu Rzayev, Eliağa Vāhid, (Meyxanalar), Redaktör: Rasim Arifoğlu, 
“Piramida IDC” neşriyatı, Bakı, 2008, s.30.
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Türkiye’de de TRT Avaz’ın bazı programlarında meyxanadan 
bahsedildiği biliniyor. Ülkede bu sanata ilgi gün geçtikçe artmaya başladığı 
gibi, diğer Türk toplulukları arasında da meyxana hayranları oldukça 
fazladır. 

Bütün sanat dallarına olduğu gibi, meyxanaya da ciddi yaklaşılmalı ve 
dikkatle takip edilmelidir.
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Shakespeare’de Argo ve Mizah
Slang and Humour in Shakespeare

Mehmet Kurtoğlu*

Öz

Bu çalışmada, Dünya edebiyatının usta yazarı Shakespeare’in Aşkın Emeği 
Boşuna, Kuru Gürültü, Yanlışlıklar Güldürüsü ve Hırçın Kız komedileri 
başta olmak üzere oyunlarında geçen argo ve mizah üzerinde durulmuştur. 
Edebiyatın önemli bir dalı olan mizahın vazgeçilmez olduğu Shakespeare’in 
bu komedileri üzerinde anlatılmaya çalışılmış ve Shakespeare’in bu alandaki 
büyüklüğü üzerinde durulmuştur.

Anahtar sözcükler: Edebiyat, tiyatro, Shakespeare, Mizah, Komedi, 
Sözcükler.

Abstract

This article focuses on the humour and slang in the plays especially Love’s 
Labour’s Lost, Much Ado About Nothing, The Comedy of Errors and The 
Taming of the Shrew of the world literature’s master author, Shakespeare. 
By means of Shakespeare’s comedies, it tries to explain humour, one of the 
important branch of literature, is indispensable and it emphasizes on the 
supremacy of Shakespeare in this field. 

Keywords: Literature, Theater, Shakespeare, Humour, Comedy, Words.

Giriş

Komedi ve müzik cahil, daha çok gelişmemiş köylü toplumların rağbet 
ettiği sanatlardır. Batı’da kiliseye hizmet etmek için icat edilen tiyatro sırf 
köylüleri bilgilendirmek ve eğlendirmek için kullanılmıştır. İlk dönemler 
aşağı tabakanın ilgi gösterdiği ve aristokrat sınıfların mesafeli durduğu 
tiyatro, Ortaçağ’da yavaş yavaş seçkin sınıfın eğlencesi olmuştur. Önceleri 
kumpanyalarla köy köy şehir şehir dolaşan tiyatrolar, daha sonra sarayın 
hizmetine girmiş, saygınlık kazanmıştır. 

Geliş tarihi: 05.03.2018 / Kabul tarihi:  01.08.2018

*  Yazar.
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Dionysos kültü, pagan dönemlerinde müzik eşliğinde kurban etme 
törenlerinde kendini gösterir. Yunan mitolojisinde de Dionysos, adına 
keçiler kurban edilip, eğlenceler tertip edilir. Dionysos’un keçi, şarap 
ile tasvir edilmesi bu yüzdendir. Hatta tiyatro oyunları dahi ilk önceleri 
onun adına yapıldığından tiyatro tanrısı olarak da anılır. Dionysos 
kutlamalarında keçiler kurban edilirken müzik icra edilir, su gibi şarap 
içilir, dans edilip eğlenilir.  Diğer taraftan Yunan mitolojisinde Dionysos 
makbul bir tanrı olarak öne çıkmaz. Çünkü o hem kadından hem erkekten 
doğmuş, ucuz zevklerin tanrısıdır.1 Yunan’ın güçlü savaşçı tanrılarının 
yanında bu çift cinsiyetli tanrı, makbul değildir.  Aristoteles gerek komedi 
gerekse trajedi olsun tiyatronun düşük seviyeli insanların sanatı olarak 
görür. Özellikle komedinin fallus kültürünün ürünü olan şiirlerden, 
şarkılardan doğduğunu belirtir.  Rıdvan Şentürk’e göre; bütün Dionysos 
kutlamaları, söz konusu olan dans, müzik ve cinsel ilişkiler isteyen, genel 
anlamda insanların zevk tatminine yönelik olarak enerji boşalmalarını 
amaçlayan bir tür tapınma biçimidir.2 

Henri Bergson Gülme eserinde, “insanlık dışında hiçbir şey gülünç 
değildir”3 diye tanımladığı mizahı insanî olanla sınırlar ve birçok 
filozofun “insanı gülen bir hayvan” olarak nitelediğini belirtir. Dünya 
edebiyatının büyük yazarlarından Shakespeare, oyunlarını özellikle 
dram ve komedi olarak kaleme almıştır. Shakespeare gerçeklik hissini 
vermiş olduğu eserlerinde insanlığın tüm hallerini ortaya koyarken, 
dram ve komediye başvurmuştur. Balzac’ın “insanlık Komedyası” olarak 
tasarladığı romanları gibi Shakespeare’de gerçekte dünyayı bir tiyatro 
sahnesi olarak görüp, oyunlarıyla insanın gülünç ve trajik boyutuna 
parmak basmıştır. Shakespeare’in oyunlarında öne çıkan en büyük özellik 
sözcüklerle oynaması onunla adeta dans etmesidir. Bu bağlamda onun için 
“bir sözcük büyücüsü” denilmiştir. İkincisi, Shakespeare komedilerinde 
argoyu kullanmaktan çekinmemiştir çünkü argo sanıldığı gibi sövme 
yahut müstehcenlik yapma değildir, bilakis yeri geldiğinde ifadeyi, yerli 
yerinde kullanmaktır. Shakespeare’in de komedilerinde yapmış olduğu şey 
sözü gediğine oturtmaktır.  Shakespeare’in dünya edebiyatında kült olmuş 
eserlerinden biri olan “Deliliğe Övgü” ise mizahtan daha çok ironidir. 
Erasmus burada ironiyle felsefe yaparak kendi kendini eğlendirdiğini 
söylemiştir. Shakespeare, eserlerinde ise kendini eğlendirmekten daha çok 
karşısındaki düşündürmek, onu ince düşünceye sevk etmek ve eğlendirmek 
gayesi güder. Shakespeare’in oyunlarındaki ustalığı da burada yatmaktadır. 

1 Mitolojiye göre annesinin karnında yedi aylık iken annesi Semele ölür, Zeus onun annesinin karnından 
çıkarıp bacağına bağlar ve dokuz ayı doldurunca dünyaya gelir. İki kez doğan anlamına gelen Dionysos 
adını alır. Onun için şarabın aşk, zevk, sağlık ve kızgınlık gibi anlamları vardır. 

2   Rıdvan Şentürk, Gülme Teorileri, Küre yay. İstanbul, 2016, s. 1 8.
3  Henri Bergson, Gülme, Çev.  Mustafa Şekip Tunç, Dergâh Yay. İstanbul, 2017 s.  13.
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Shakespeare, söz büyücüsüdür ama onun en belirgin özelliği argoyu 
ustaca kullanmasıdır. Edebiyatın ahlak olduğunu iddia edenler, onun 
oyunlarındaki argonun boyutunu görebilseler, belki de ünlü İngiliz 
sanatçısını dünya edebiyatının en ahlaksız yazarı dolarak tanımlayabilirler. 
Bilindiği üzere argodan beslenmeyen mizah neredeyse olanaksızdır. 
Shakespeare gerek mizahi oyunlarında gerek trajedilerinde argoyu ustaca 
kullandığından, ona geçmiş zamanların underground yazarı denilebilir. 
Onun oyunlarında argo sözcükler, kaba saba küfürler -tabi bunlar içinde en 
çok kullandığı “orospu” sözcüğüdür- öylesine çoktur ki, günümüz algısında 
ahlaksız yaftası yememesi mümkün değildir. O gerek yaşadığı devirde 
gerekse günümüzde büyüklüğünü sözcüklere yüklediği bu çok çağrışıma 
borçludur. Aslında argo, insanın en çok kendisi olduğu haldir. Nasıl ki, 
terbiye edilmiş hayvan doğallığını kaybetmişse, terbiye edilmiş insan da 
doğallığını yitirmiş demektir. Argo ve mizahın zevk ve eğlenceye düşkün 
köylü-kasabalı toplumlarda yaygın olduğu su götürmez bir gerçektir.

Shakespeare’in yaşadığı dönemde gezici kumpanyalar varmış, bunlar 
köy ve kasabaları dolaşarak oyunlar sergiliyorlarmış. İngiltere’de ilk 
tiyatro binası, henüz Shakespeare on yaşındayken yapıldığından dolayı 
Shakespeare on yaşına kadar bu gezici kumpanyaları izleyerek büyür. 
Nitelikli İngiliz tiyatrosunun sanat dalına dönüşmesi, Shakespeare’in 
oyun yazarı olarak ünlenmesi paralel gelişme gösterir. Shakespeare’in 
seçtiği konuların orijinal olduğu söylenemez. Düşünen her insanın aklına 
gelebilecek sıradan şeyler gibidirler. Onun veciz olarak sarf ettiği sözlere 
baktığımızda sanki kendiniz söylemiş hissine kapılırsınız. Hani “aklın 
yolu birdir” veyahut “yürekten yüreğe yol vardır” derler ya, Shakespeare 
okurken aynı şeyi düşünür, aynı duyguyu hissedersiniz. Düşündüğünüz, 
hissettiğiniz içinizden geçirdiğiniz bir sözcüğe mutlaka Shakespeare’in 
oyunlarında rastlarsınız. Bunun nedeni onun hayatın içinde olması, büyük 
ihtimalle görüp yaşadıklarının verdiği ilhamı anı anına kaydetmesidir. 
Bundan dolayı Adrian, “yaşam durmadan Shakespeare’i taklit ediyor” der. 
Aslında yaşam Shakespeare’i taklit ederken, Shakespeare de oyunlarıyla 
yaşamı taklit ediyor.

Shakespeare kasabalı bir köylüdür, bu yüzden argosu güçlüdür. Onun en 
erotik ve en çok argo kullanan kahramanları hizmetçiler, köylüler, soytarı 
ve dalkavuklardır. Saray çevresindeki kahramanları da argo konuşur 
ama onların argosu çift manaya geldiği için sırıtmaz. Daha doğrusu 
Shakespeare, şehirli veyahut saray efradından olan kahramanlarını 
küfürlü konuştururken kapalı bir dil kullanır. Böylece onların köylüler 
ve soytarılar gibi kaba saba görünmesini engeller. Hamlet, Ophelai’ya 
geneleve git derken manastır sözcüğünü, bacakları arasından söz ederken 
“hiçbir şey” sözcüğünü kullanır. Böylece kahramanları kendi doğallıkları 
içinde küfür edip, kaba sözcükler sarf ederken okuyucuyu/izleyici rahatsız 
etmemeye çalışır. O yarattığı karakterlere argoyu yakıştırır. Bir kasabalıdır, 
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bazısına göre köylüdür ama oyunlarında sarayın adab-ı muaşeretini çok iyi 
anlatır. Onun belki de en büyük avantajı bu iki kültürü yakından tanımış 
olmasıdır. Onun özgünlüğü, ahlaksızca görünen argosundan kaynaklanır. 
O öylesine doğaldır ki, oyunda bir köylünün, bir sütçü kızı ile ilişkisini 
rahatlıkla anlatır, kadının karnının şişmesinden bahseder; İngilizcede 
kadın cinsel organı anlamına gelen “hiçbir şey” sözcüğünü rahatça kullanır, 
hatta o “hiçbir şey” in arasına kahramanı Hamlet’in başını koymasından 
bahseder.4 

Shakespeare aynı şekilde “Piç”  sözcüğünü doğrudan kullanmaz onun 
yerine “doğal çocuk” sözcüğünü kullanır.  Onun “Piç” yerine kullanmış 
olduğu “doğal çocuk” ile yalnızca mizah yapılmamış, aynı zamanda 
Hıristiyanlığın teolojik tartışmalarını hatırlatan “İsa’nın babasız” doğma 
olayına da bir gönderme vardır. Çiftleşerek hamile kalan kadın dışarıdan 
müdahaleye maruz kaldığından doğal olmayan yoldan çocuk yapmış olur. 
Oysa İsa, dışarıdan müdahale edilmeyerek bakire bir kadının (Meryem) 
hamile kalmasından dolayı doğmuş “doğal çocuk”  tur. Shakespeare’in bir 
başka oyunu Antonius ve Kleopatra’da geçen bir diyalogda; “başka kadınlar 
oynaşırken doyurmak istediklerini, ama o asıl acıkmaktadır tam doyuma 
ulaştığında”5 dizesi,  onun kadınların cinsel doyumsuzluğunu dile getirdiği, 
edebiyatın ilginç erotik metinlerinden biridir.  Yine eserlerinde “gece” 
nin şehveti, “ölme” nin orgazmı anımsatması onun sözcük dünyasının 
sınırsızlığını göstermektedir. Örneğin Romeo ve Juliete oyununda Juliete, 
Romeo’ya seslenirken “gece gel” der. Burada okuyucunun zihninde 
gecenin, şehvet dâhil her türlüğü çağrışıma açık olduğu imkânı verilir.

Shakespeare kullandığı sözcüklerle adeta resim çizer. Örneğin yaşlılığı 
“sönen muma”, kralı  “doğan güneş” e benzetir. Bundan dolayı “onun kendi 
dilini kendi yaratmış yazar” diye yazarlar. Onun “sözcükleri kullanmadaki 
başarısı genellikle doğalmış gibi kabul edilir, oysa yazarlıktaki ustalığının 
çıkış noktası burada yatar. Shakespeare’in sözlüğü andıran bir belliği 
vardır. Yazarken bir sözcüğü aradığını hayal etmemiz pek mümkün 
değildir. Büyük olasılıkla, sözcükler aklına gruplar halinde geliyor ve ona 
aralarından istediğini seçmek kalıyordu. Ben Jonson’ın anlattığına göre 
hiçbir yazdığını karalamaz, kendini kaptırdığında hiç ara vermeden, 
hızla yazmasını sürdürür, kural tanımaz, dil hazinesine yeni katkılar da 
bulunur, denemeler yapar ve sözcüklerle bir tür caz yaparmış! Dile bu 
kadar özgürce yaklaşabilmesini, yaşadığı dönemde İngilizce gramerinin 

4  Shakespeare gibi sözcük üretmeye meraklı olan Lacan, da “şey” sözcüğüne vajina anlamı yüklerken, 
onun hem herşey hem de hiçbir şey olmadığını belirtmek istemiştir. Şey sözcüğüne yüklenen 
anlam Shakespeare aittir. Lacan’ın sahip olduğu bir tabloda tasvir edilen vajina, batmış bir kıta 
ile tanımlanmıştır. Zira bu batmış kıta hiçbir haritada bulunmaz ve hiçbir tarifi kabul etmez diye 
açıklanmıştır. Lacan’ın sözcüklere yüklediği cinsel anlamlarla felsefe yaparken, Shakespeare mizah 
yapar.

5  Shakespeare, Antonius ve Kleopatra, Perde II, Sahne 2, Çev. Saffet Korkut
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tam anlamıyla biçimlenmemiş olmasına da dayandırabiliriz.”6 Onun 
biyografisini araştıranlar, bu denli zengin bir sözcük hazinesine sahip olan 
Shakespeare’in tek bir kişi olduğunu bir türlü kabul edememiş, oyunlarını 
ancak birkaç kişinin bir araya gelerek yazabileceğini varsaymışlardır. Otuz 
bin sözcük hazinesine sahip Shakespeare’i bugün dahi İngilizler anlamak 
için hala kafa patlatıyorlar.

Shakespeare’in sanatının gerçekliğini sözcükleri kullanmadaki 
ustalığına ve gücüne dayandıran Stephen Greenblatt, “Shakespeare’in 
sanatının başlıca özelliklerinden biri de gerçeklik hissidir. Sesi çoktan 
kesilmiş, çürüyüp gitmiş birçok yazardan geriye sadece bir sayfa 
üzerindeki sözcükler kalmışken, Shakespeare’in gerçekliği, yaşanmışlığı 
tüm canlılığıyla barındıran o sözcükleri, daha yetenekli bir aktörün 
seslendirmesine gerek kalmadan hayat bulur. Avlanmış, tir tir titreyen 
bir tavşanın ‘çiye bulanmış’ olduğunu fark eden ya da lekelenmiş itibarını 
‘kumaş boyacısının ellerine’ benzeten bir şairin; karısına cüzdanının ‘üstü 
Türk işi goblenle kaplı olan/ masanın çekmecesinde’ olduğunu söyleyen 
bir kocanın ya da fakir dostunun, teki şeftali renginde, sadece iki çift 
ipek çorabın olduğunu hatırlayan prensi yazan bu sanatçı, herşeyden 
önce dünyaya akıl almaz bir şekilde açıktır ve o dünyayı oyunlarına 
aktarmanın yolunu keşfetmiştir”7 ifadelerini kullanır.  

Aşkın Emeği Boşuna

Shakespeare’in gençlik dönemi oyunlarından olan “Aşkın Emeği Boşuna”, 
en kaba ve argo ifadelerin yer aldığı şiirsel bir oyundur. Bu oyun temel 
esprisini karşılıklı çatışmadan ve diyalektikten alır. Kadın ve erkeğin 
farklılıkları ve çatışmalarından doğan ahenk anlatılmak istenir. Her ne 
kadar oyunun sonunda kral ve arkadaşlarıyla kraliçe ve arkadaşlarının 
aşkları, bir yıl ertelense de birleşeceklerinin işaretini verirler. Shakespeare, 
bu oyunun devamı niteliğinden “Aşkın Emeği Kazandı” adlı bir oyun yazar 
ve bir yıl sonraki buluşmalarında kral ve kraliçe ile arkadaşlarını birbirine 
kavuşturur. Shakespeare, bu oyunda oldukça fazla argo sözcük ve deyim 
kullanır. Bundan dolayı da eleştiri alır. 1669’da Sir Thomas Killigrew, 
oyunu repertuarına almasına rağmen fazlasıyla açık saçık ve bazı yerlerde 
kabalığa varan nükteler bulunduğundan oynamayı reddetmiştir.8 Mizahın 
argodan beslenmesinden ötürü Shakespeare, bunu fazlasıyla kullanarak 
oyunu eğlenceli kılmaya çalışır. Shakespeare’in bu oyunda dahi Oyun 
Navarre’nin genç kralı Ferdinand ile arkadaşları Berowne, Longaville ve 
Dumaine’nin kendilerini üç ay boyunca yalnızca okumaya adama kararı 

6  Adrian Brine-Micheal.York, Shakespear Oyunculuğu, çev. Ali Neyzi, İş Bankası Yay., İstanbul, 2002, 
. s. 91.

7  Stephen Greenblatt, Muteşem Will, Çev. Cem Alpan, Everest Yay., İstanbul- 2016, s. 10.
8  Shakespeare, Aşkın Emeği Boşuna, Çev. Özdemir Nutku, İş Bankası Yay. İstanbul, 2014, s. ıx-x.
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alırlar ve yemin içer/antlaşma yaparlar. Bu fikre yalnızca Berowne karşı 
çıkar, sonra o da yemin etmek zorunda kalır. Bu süre zarfında kadınlarla 
görüşmemek dâhil, yemek, içmek gibi bir takım perhizler yapmaya karar 
verirler. Longuevlille bunu “Karınları şiş olanın boş olur kafaları ve 
özenli lokmalar kaburgaları geliştirir, ama zekâyı baltalar”9 diye ifade 
eder. Böylece herkesten bilgili ve üstün kişiler olacaklarını düşünürler. 
Daha önce hiç kullanmadığı birçok yeni sözcük kullandığı belirtilmektedir. 
Kadınlarla konuşmama yemini yapan Kral ve arkadaşları, kendilerini 
buna inandırmak ister gibi bu konuda bol keseden atarlar. Örneğin Biron 
“kadınlar kaba saba algılarımız yüzünden yasaklandığı için/güzel bir 
kadınla buluşmak yerine kitap okuyacağım.10 Hiçbir kadın bulunduğum 
yerin bir mil yakınına sokulmayacaktır”11 der. Kral ve arkadaşları böyle 
düşünürken köylü Costard, sütçü kız Juquenetta’yla ilişki esnasında, Kralın 
arkadaşları tarafından görülür. Costard, kendini savunurken “Efendim, 
ilişkiye gelince, töresi bir erkeğin bir kadınla konuşmasıdır, biçim ise 
her zamanki biçimidir”12 der. Kral ile aralarında geçen konuşma da ise 
Kral; “Yasaya göre bir kadınla buluşmanın cezası bir yıl hapistir”13 der. 
Costard; “Bir kadınla değil efendim, bir genç kızla buluştum” der.

Shakespeare yukarıdaki tiradında dans sözcüğünü İngilizce “jig” 
sözcüğüyle ifade eder. Jig hızlı, tempolu ve komik bir danstır. İspanyol 
dansı diye çevrilen “canary” sözcüğü aynı şekilde ispanyaya ait canlı bir 
danstır. Ayrıca “The hobby-horse” o dönem morris (moresco) dansçılarının 
bellerine geçirip dans ettikleri yapma at. Bu aynı zamanda Elizabeth devri 
argosunda “fahişe” anlamında da kullanılmaktadır. Yine İngilizce de “colt” 
hem tay hem de şehvetli anlamına geldiği gibi “Hackney” sözcüğü de “binek 
atı” ve “ fahişe” anlamına gelmektedir. Shakespeare bu sözcüleri cinaslı 
ve özellikle argo anlamı öne çıkacak şekilde kullanmıştır.14 Shakespeare, 
oyunda muz yaprağının yaralara iyi geldiğini yazar. Botanikteki adı musa 
paraddisiaca’dır.15 Buradan anlıyoruz ki, muz sözcüğü musa sözcüğünden 
türemiştir ve şifalı bir bitki/meyvedir. Oyunda geçen bir başka sözcük ise 
“dazlak Fransız kronu” ifadesidir. Bununla Shakespeare, cinas yapmış, 
hem frengi hastalığını hem de Fransız para birimini kastetmiştir.16 “Yeşil 
gerçekten de âşıkların rengidir”17 ifadesinde yine cinas vardır zira o devirde 
İngiltere’de bel soğukluğuna “yeşil hastalık” denilmektedir.  Shakespeare 

9  Shakespeare, a.g.e. s.  2
10  Shakespeare, a.g.e. s. 3
11  Shakespeare, a.g.e. s. 6
12  Shakespeare, a.g.e. s. 9
13  Shakespeare, a.g.e. s. 13
14  Shakespeare, a.g.e. s. 38- 39 
15  Shakespeare, a.g.e. s. 41 
16  Shakespeare, a.g.e. s. 44
17  Shakespeare, a.g.e. s. 18
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bir yandan aşkla bel soğukluğunu ilişkilendirmiş, diğer yandan bununla 
aşkı cinselliğe indirgemiştir. Shakespeare, dil oyunuyla “Karanfilli 
limon” diye Türkçeye çevrilen “lemon” u, sevgili anlamına gelen ‘leman’ 
olarak kabul edip, “clove” sözcüğünü yarık anlamına gelen “cloven” gibi 
anlayarak açık saçık bir benzetme yapıp, kadının genital organının zihinde 
canlanmasını sağlamıştır.18 

Kuru Gürültü

Shakespeare’in keskin zekâsını yansıttığı bir diğer komedisi Kuru 
Gürültü’dür. Shakespeare, bu oyununda kadın erkek ilişkileri, aşk, 
soyluluk ve gelenek gibi konuları diyalektik bir tarzda işler. Hakikat ile 
tasarının, kader ile iradenin buluştuğu bir oyundur. 1599 yılında oynandığı 
düşünülen Kuru Gürültü  “Prens Don Pedro ve adamlarının galip geldikleri 
bir savaşın ardından Messina Valisi Leonato’yu ziyarete gitmesi ve burada 
Prensin adamlarından Claudio ile Leonato’nun kızı Hero’nun birbirlerine 
âşık olmasıyla iki öyküden oluşur. Söz konusu iki öykü, evlilikle sonuçlanan 
kadın-erkek ilişkilerini ele alır. Hero ile Claudıo, Beatrice ile Bendick’in 
aşkları çevresinde gelişen oyun, aralarındaki söz düellolarıyla mizahi bir 
hal alır; masumiyet, günah, yalan, iftira, aşk ve evlilik kavramları üzerinde 
sürüp gider. Beatrıce’in oyunun başında savaşın kazanıldığı ve Benedick’in 
kahramanlığından bahsedildiği bir sırada “palavracı da harpten dönüyor 
mu?” diye sorması, aslında Benedick’i sevdiğinin işaretidir. İnsan sevdiğini 
arar veya merak eder. Benedick’i “palvaracı dönüyor mu?” diye sorarken 
onu hafife aldığını bir yandan ima ederken, diğer yandan gerçekte ona 
olan ilgisini göstermiş olur. Kadınlık gururuyla onu (erkeği) aşağılayarak 
gerçekte ona olan ilgisi belirtiyor. Psikolojik olarak Benedick’e olan aşkını 
palavracı kavramının arkasına sığınarak gizliyor. Daha sonra bu ikili 
karşılaştığında zekâlarını çarpıştırırlar: “Beatrıce: Sinyor Benedick gibi bir 
alay mevzuu oldukça istihza ölür mü? Bizzat nezaket bile sizi huzurunda 
görse istihzaya döner. Benedick: O halde nezaket çok maymun iştahlı 
olmalı. Ama beni sizden başka bütün kadınların sevdiğine eminim. Ah, şu 
gönlüm taş gibi sert olmasaydı. Çünkü onların hiç birini ben sevemiyorum. 
Beatrice: kadınlar için ne bahtiyarlık! Yoksa can sıkıcı bir aşıkın 
tacizlerinden kurtulamazlardı. Hem Allah’a, hem tabiatımın soğukluğuna 
şükrediyorum. Bu noktada sizinle beraberiz. Köpeğimin kargalara 
havladığını işitmeyi bir adamın seni seviyorum diye ant içmesine tercih 
ederim. Benedick: tanrı, bayanımızı yine bu akılda muhafaza buyursun. 
Böyle olursa sizinle evlenecek adam mukadder bir yaz tırmalamasından 
kurtulur. Beatrıce: yüzü sizin gibi ise tırmalanmakla daha çirkin olmaz 
ki. Benedick: Aman Allah, siz papağanlara bile hocalık edebilirsiniz. 
Beatrıce: Benim papağan sözlerim sizin hayvan sözlerinizden daha 

18  Shakespeare, a.g.e. s.  120
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iyidir. Benedick: ah, sizin çenenizdeki kuvvet benim atımın bacaklarında 
olsa, hem o kadar da dayanabilse.”19

Görüldüğü gibi erkeğin kadına, kadının erkeğe bakışının ama gerçekte 
arka planda oluşacak olan bir aşk ile evliliğin saklandığı diyaloglar yer 
alır. Shakespeare’e göre aşk bir savaş, evlilik kuru bir gürültüdür. Aşk, 
savaştır çünkü âşık maşukun peşinden koşar, ona kendini sevdirmek 
için her yola başvurur. Shakespeare’in bilinçaltında hep aldatan kadın 
imajı vardır ve bunu bütün oyunlarında yarattığı kahramanlar aracılığıyla 
veya kahramanlarının dilinden aktarır. Othello’da kıskançlığı anlatırken 
kadın aldatması üzerine, Hamlet’te annesinin amcasıyla ilişkisi üzerine, 
Antonius ile Kleopatra’da, Kleopatra’nın Sezar ve Antonius ile yaşadığı ikili 
aşk üzerine kurar. Böylece bilinçaltında sakladığı kadına karşı güvensizliği 
dışa vurmuş olur. Kuru Gürültü’yü ataerkil toplumların namus anlayışı 
üzerinden okuyan Zeynep Bilge, Oyun boyunca pek çok kez “Leonato’nun 
mirasçısı” olarak tanımlanan Hero’yu gören Don Pedro, Messina Valisine 
“Bu kızınız sanırım”20 dediğinde Leonato’dan aldığı cevap üstünde durmaya 
değerdir: “Annesine kaç kez sordumsa, öyle dedi”21 Her ne kadar ilerleyen 
satırlarda Leonato bu sorunun kuşku uyandırıcı olmadığını dile getirse de 
bunu kadına geleneksel olarak ikircikli yaklaşan anlayışın bir göstergesi 
gibi görmek yanlış olmayacaktır. Oyun boyunca hiçbir yerde adı geçmeyen, 
hatta yalnız bu diyalogda kendisine gönderme yapılan Hero’nun annesi, 
ataerkil toplumun kadını namus olgusuyla kontrol altına tutma arzusunun 
kurbanı olarak karşımıza çıkar. Hero’nun, yani Messina Valisi Leonato’nun 
tek yasal varisinin, anneliğinden başka bir işlevi yokmuş gibi gösterilen ve 
bir adı bile olmayan bu kadın, Leonato’nun yanıtında erkeklerin kadınlara 
karşı güvensizliğinin bir sembolüdür. Bu güvensizliğin “temelinde yatan 
unsur ise kadın cinselliğinden duyulan korkudur.”22 

Erkek egemen anlayışın, boşluk olarak sembolize ettiği kadın cinsel 
organı, bir tür gizem kaynağıdır. Kadın cinselliği, erkek için bilinmeyen, 
dolayısıyla korkulan kavramlardır. Bu korku nedeniyle ataerkil düzenin 
kadını bastırmak, kontrol altında tutmak ve hatta cezalandırmak amacıyla 
sıklıkla başvurduğu kavram namustur.23 Daha önce Shakespeare’in “hiçbir 
şey” , Lacan’ın “şey”  olarak kadın vajinasıyla ilişkilendirdiği olguyu, Zeynep 
Bilge, “boşluk” sembolizmi üzerinden ele alarak bu boşluğun erkekleri 
korkuttuğu yargısına varmak ister. Shakespeare’in birinci dereceden mizah 
yapma gayesiyle kullandığı bu sözcük, feminist bir bakış açısıyla erkeğin 

19  Shakespeare, Kuru Gürültü, Çev. Hamit Dereli, MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü, 1967, s. 7,8,
20  Shakespeare, Kuru Gürültü, çev. Sevgi Sanlı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul, 2002, s. 83,
21  Shakespeare, a.g.e. s. 83
22  Shahrzad Mojab ve Nahla Abdo, Namus Adına Şiddet: Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006 s.  109.
23  Zeynep Bilge, Kuru Gürültü: Ataerkil Toplumun Namus Anlayışı Uğruna Öldürülen Kadın, s. 29, 

dergipark.gov.tr/download/article-file/13549
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korktuğu ciddi bir durumla yorumlanır. Burada Shakespeare’in mizahının 
aynı zamanda ciddi okumalara müsait bir tarafının da olduğunu söylemek 
gerekir. Ve Shakesepare’in sözcükleri kullanmadaki gücünü gösterir.

Kuru Gürültü’de ise Bendick’in dilinden şöyle der: “Beni doğurduğu 
için kadına teşekkür ederim; beni büyüttüğü için en derin saygılarımı 
sunarım; ama alnımda burma burma bir takım şeylerin çıktığını 
görmek; düdüğümü göze görünmez bir bele takmak istemediğim için 
bütün kadınlar beni mazur görsünler.”24 “Hiç birine güvenmemekle 
kendime iyilik etmiş olurum. Netice olarak hiç evlenmeyeceğim hakkımda 
hayırlısı bekâr kalmaktır”25 Beatrıce ile Benedick arasında işte böylesini bir 
kovalamaca ve aşk savaşı vardır.

Shakespeare’in aşka bakışında fizyolojik bir yön vardır ve sanki ona göre 
aşk, sperm ile yumurtalığın buluşma macerasıdır. Bu macera ise evlilik ile 
sonuçlanır. “Âşıklar için zaman, evleninceye kadar pek yavaş geçiyor”26 
sözü aşk süreci ile evlilik sürecinin farklı olduğuna göndermedir. Mesela 
“O kadar körpe bir vücutta akılla kan mücadele ederse yüzde doksan dokuz 
kan üstün gelir”27 ve “ruhun her türlü sevda hücumlarına karşı zaptedilmez 
bir kale olduğunu sanıyordum”28 derken şehvetin gücüne işaret eder.

Yanlışlıklar Komedyası

Yanlışlıklar Komedyası, Shakespeare’in mizah ustalığını gösteren 
eserlerinin başında gelir. Gençlik yıllarında kaleme aldığı bu eser, derin 
söylemleriyle insan ruhunun karanlıklarına ışık tutar. Shakespeare’in 
bu eserinde fikir örgüsü güçlüdür; eser mizahi bir tarzda ustaca kaleme 
alınmıştır. Oldukça mantıksal bir kurguyla şekillenen oyun, “Deli olmak 
ya da olmak” dercesine insanı, soyut ile somut, hakikat ile hayal, gerçekle-
gerçek dışı arasında bir yerde tutar. Fese’te geçen oyunda, Egeon, çok önce 
geldikleri Epidamnum’da, karısı Emilia ikiz oğlan doğurmuş, o sırada 
Egeon ve ailesinin kaldığı yerde, aynı saatte bir köylü kadın da ikiz erkek 
çocuk doğurmuştur. Egeon da bunu görünce büyüdüklerinde oğullarına 
hizmet etmeleri için köylü kadından bu çocukları satın alır. Ancak oradan 
dönerken bindikleri gemi kaza yapar ve kazadan sonra Egeon’un karısı, 
oğlu ve köle çocuklardan biri kaybolur ve bir daha haber alınamaz. Kazadan 
kurtulan ikizler büyüdükten sonra kardeşlerini aramak için Siraküza’ya 
giderler. Bunun üzerine aynı yerde bulunan ve birbirlerinden haberleri 
olmayan ikizleri kendileri dâhil olmak üzere herkes karıştırmaya başlar. Ve 

24  Shakespeare, a.g.e. s. 12, 
25  Shakespeare, Kuru Gürültü, çev. Sevgi Sanlı, s.  57.
26  Shakespeare, a.g.e. s. 33
27  Shakespeare, a.g.e.. çev. Hamit Dereli. s.  43
28  Shakespeare, a.g.e.. çev. Hamit Dereli. s.  41
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bu olaylar insanları büyük bir yanlışlık ve kargaşaya sürükler. Shakespeare, 
bu yanlışlık ve karmaşadan büyük bir mizah yaratır. Oyundaki karmaşa 
ve yanlışlık başlı başına bir mizahtır. Shakespeare bir de kahramanların 
karşılıklı konuşmalarında sözcüklere yüklediği anlamla oyunu daha da 
gülünç hale getirir. Shakespeare, oyunun bir yerinde Adriana ve Luciana 
arasındaki geçen bir konuşmada kadın erkek ilişkilerini anlatırken,

 “Luciana: erkekler özgürlüğümüzün efendisidir; zaman da onların 
efendisi. Zamana göre giderler ya da gelirler. 

Adriana; Onların Özgürlüğü neden bizden çok olsun? 

Luciana: İşleri hep dışarıda da, onun için. 

Adriana: Ama aynı şeyi ben yaparsam kötü karşılıyor.

 Luciana: O senin istek ve istencinin dizginidir. Bunu böyle bil.

 Adriana: Kendilerine dizgin taktıran yalnızca eşeklerdir. 

Luciana; Dizginsiz özgürlüğü de yıkım kırbaçlar”29 der. 

Böylece hem eleştirel bir dil kullanmış, hem de espri yapmış olur. 
Kadının evde dizginlenmesini “eşek”e benzeten Shakespeare, başka 
komedi ve dramlarında “eşek” benzetmesiyle söz oyunlarına başvurur. 
Örneğin  “Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyununda Bottom’un başına geçirilen 
“eşek kafası” anlamlıdır. Zira oyunun ilerleyen bölümlerinde Eşek yerine 
konulan Bottom’u gören arkadaşları korkup kaçarlar, buna rağmen yeni 
bedeni içinde, keyfi yerinde olan Bottom’un önüne saman koymak isterler. 
“Küçük bir bağ saman yok mu acaba? Saman nefistir, ah canım saman! 
Saman gibisi yoktur”30 der. Eşek kafası başından çıkarıldığında Bottom’un 
ahmaklığı yine devam eder. Shakespeare, eşeklik ile ahmaklığı yan yana 
getirir. Kadın erkek ilişkilerindeki özgürlüğünü bu diyaloglarla ortaya 
koyan Shakespeare, aşırı bağımlılığı eşeklik, sınırsız özgürlüğü de yıkım 
olarak görür. 

Shakespeare’in oyunlarında kadınlar, bakireler, fahişeler, kraliçeler, 
evli kadın ve erkekler kavga ve barış halindedirler. Hem birbirinin zıddı 
hem birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Kral kadar soytarı, kraliçe kadar fahişe,  
evli kadın kadar dul kadınlar oyunlarında adeta ete kemiği bürünürler. 
Hem birbiriyle kavga ederler hem birini tamamlarlar. Onların birbirine 
zıt davranışlarından Shakespeare müthiş mizah çıkarır. Örneğin kadın ve 
evlilik olgusu üzerinde fazlasıyla duran Shakespeare, oyunlarındaki kadın 
karakterleri üzerinden hem bir kadın düşmanı hem bir kadın dostu olarak 
görmek mümkündür. Shakespeare her iki özelliği de oyunlarında fazlasıyla 
öne çıkarır. Onun mizah ve trajedilerindeki büyüklüğü hayatı ve doğayı çok 
iyi gözlemlemiş olmasındandır.  

29  Shakespeare, Yanlışlıklar Güldürüsü, Çev. Avni Givda, Cumhuriyet Gazetesi Yay., 2000, s. 25- 26.
30  Greenblattt, a.g.e.,, s.  33.
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Kadına karşı olan olumsuz yaklaşımı burada da kendini gösterir. 
Oyunun bir yerinde Antıpholus’un bocaladığı bir anda “kutsal bir güç bizi 
buralardan kurtarsa” dediği anda içeri Fahişe’nin girmesi oyuna yalnızca 
mizah katmakla kalmaz, fahişelik ile kutsallık arasındaki ilgiyi de hatırlatır.  
Antıpholus’un Fahişe’yi şeytan olarak nitelemesi, beni baştan çıkarmaya 
çalışma diye bağırması, ardından; “kadınlar tanrı belamı versin dediler 
mi, tanrı beni hafif bir kadın yapsın demek isterler. Kitapta onlar ışıklı 
melekler gibi görünürler diye yazılıdır. Işık ateşten olur, ateşse yakar. 
Bu kadınlar da insanı kül ederler. Sakın yaklaşma”31 demesi,  mizahi 
olduğu kadar geleneksel Hıristiyanlığın kadına bakışını ortaya koyar.  Zira 
Hristiyan teologlara göre Meryem hem bakire hem zanidir. Buna rağmen 
kutsaldır. Yine İsa’ya iman eden Magdenalı Maria bir fahişedir ve İsa’ya 
iman ettiğinden kutsaldır. Kiliselerde hep bu iki Meryemin resimleri 
sergilenir.  Shakespeare dindar değildir, oyunlarında vaaz vermez ama 
kullandığı sözcüklerin arka planında inancının ve kültürünün güçlü bir 
etkisi vardır. Zira onun “fahişe”  “eşek”, “öpücük” ve sair sözcüklere yüklediği 
anlamları Hıristiyan inancından ayırmak mümkün değildir. Oyunların 
da geçen fahişe, Kutsal Meryem veya Megdenalı Meryem’e, eşek, İsa’nın 
Kudüs’e girerken bindiği “kutsal eşeğe” ve öpücük İsa’yı Romalılara ihbar 
eden Yahuda’nın “ihanet öpücüğüne” bir gönderme olarak okunabilir. 
Yanlışlıklar Komedyası’nda mizahi olarak verilen efendi uşak diyalogu 
Shakespeare’in mizahtaki yerini göstermesi bağlamında güzel bir örnektir.  

“S.Dromio: Bir insanın doğa gereği çıplaklaşan kafasındaki saçları 
yerine koymanın zamanı yoktur.

 S. Antipholus: Ama bir yolu vardır değil mi?

S. Dromio: Evet parasını verip bir peruka almak ve böylece başkasının 
dökülmüş saçlarını toplamak.

 S.Antipholus: Ama zaman bu derece bol yetişen bir şeyde niçin öyle 
eli sıkı davranıyor? 

S.Dromio: Bu nimeti en çok hayvanlara bağışlar da ondan, insanlarda 
ise, saç eksikliğini akılla kapatır.

 S.Antipholus: Oysa aklından çok saçı olan çok insan var”32 

Oyunun ikinci sahnesinde ise S. Dromio ile S.Antipholus arasında 
geçen konuşmada bir mutfak hizmetçisi şöyle tanımlanır:

“S.Tronio: Bu kadın mutfak hizmetçisi efendim. Baştan aşağı, tepeden 
tırnağa yağ. Ne işe yarayacağını kestiremiyorum. Ondan bir meşale 
yapmak, kendi ışığında yine kendisinden kaçmak en doğru iş olur. 

31  Shakespeare, Yanlışlıklar Güldürüsü, s. 72,73 
32  Shakespeare, a.g.e. s. 34
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Sırtındaki içyağlı paçavralarının Lehistan’da tam bir kış yanacağına 
kefilim, kıyamete dek yaşarsa, kesinlikle bütün dünyadan bir hafta daha 
çok yanacaktır.

 S. Antipholus: Rengi nasıl?

 S. Dromio: Pek koyu. Tıpkı kunduram gibi ama yüzünü onun gibi 
temiz sanmayın. Neden mi diyeceksiniz? Öyle bir terliyor ki, insan 
neredeyse ayak bileklerine dek çamura batacak

 S. Antipholus: Suyun düzeltebileceği bir kusur bu.

S.Dromio: Hayır, efendim yaradılışı öyle. Nuh tufanı olsa yine 
hakkından gelemez

S. Antipholus: Adı ne?

 S. Dromio: Mandaze, efendim. Ama adını üç kat yapsak, yani üç 
endaze onu kalçadan kalçaya ölçemez. 

S.Antipholus: Desene hatırı sayılır derecede geniş.

 S. Dromio: Baştan ayağa boyu ne kadarsa, kalçadan kalçaya eni de 
o kadar. Sizin anlayacağa efendim, küre gibi yuvarlak, Üzerinde bütün 
ülkeleri bulabilirsiniz.

 S. Antipholus: İrlanda vücudunun neresinde?

 S. Dromio: Kuyruk sokumunda efendim. Karabataklıklardan 
anladım.

S.Antipholus: İskoçya neresinde? 

S.Dromio: Onu da kıraçlığından buldum, avucunun içinde.

 S. Antipholus: Ya Fransa?

 S.Dromio: Alnında, silahlı, çatık, saçlarıyla savaşa tutuşmuş 

S.Antipholus: İngiltere neresinde?

S.Dromio: Kireçli kayaları aradım, ama beyaz renkte bir şeye 
rastlamadım. Belki de çenesinde olacak. Çünkü Fransa ile onun arasında 
tuzlu bir akıntı var.

 S. Antipholus: İspanya neresinde?

S.Dromio: Vallahi göremedin; ancak sıcaklığını soluğunda duydum. 

S. Antipholus: Ya Amerika? Hindistan?

 S.Dromio: Burnunun üstünde efendim. Baştan aşağı yakutlar, 
akikler, safirlerle bezenmiş. Hepsi zengin görünümlerini İspanya›nın 
sıcak soluğuna uzatmış. İspanya’da o burunda yüklemek üzere boyuna 
filolarla gemi yolluyor.
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S Antipholus: Ya Belçika? Ya Hollanda? 

S. Dromio: Aman efendim. Öyle aşağılara bakmadım”33

Diyaloglarda da anlaşılacağı üzere Shakespeare hem kadınlara alaycı 
yaklaşır hem ülkelere. Bir kadın üzerinden birçok ülkenin tasvirini/
özelliklerini yapan Shakespeare, İrlanda’yı kuyruk sokumunda, İngiltere’yi 
çenede (yüzde) göstermesi, İrlanda ile İngiltere arasındaki düşmanlıktan 
doğan uzaklığa göndermedir. Ayrıca kuyruk sokumu insanın kalçasına 
yakın olduğundan aşağılayıcıdır. Çene ise insanın en güzel yeri olan 
yüzdedir. Shakespeare bununla İrlanda’nın pislik, İngiltere’nin güzel 
olduğuna vurgu yapmıştır. İngiltere dışında birçok ülkeyi olumsuz tasvir 
etmiştir.

Shakespeare bu eserinde evlilik ve kıskançlık etrafında dolaşıp 
dururken, gerçekte insanın bilinç dışında gelişen olaylarla çıldırmasının 
elde bile olmadığını söylemek ister. Hamlet’ in “olmak ya da olmamak” 
sözüyle dile getirdiği şey bu eserde yanlışlık ve karmaşadan dolayı “deli 
olmak ya da olmamak” noktasına gelir insan. Ve Shakespeare deliliğin 
düşünsel bir olguya dayandığını, gerçekte bir tasavvur olduğunu anlatmak 
ister sanki.  Erasmus’un “Deliliğe Methiye” kitabında kadınlar, filozoflar, 
papazlar vs. insanları “delilik” üzerinden ironik olarak yapmış olduğu 
tanımlamayı, Shakespeare bu oyununda hem mizah hem de oyunun bütün 
açısından ele alındığında ironi üzerinden yapmaya çalışmıştır. İroniyi 
Sokrates’e atfedilen bir konuşma ‘hilesi’ olarak ele alan Platon’un izinden 
gidecek olursak,  Shakespeare de komedilerinde sözcükler üzerinde hile 
yaparak ironiye başvurmuştur ve bu bağlamda birçok eseri mizahi olduğu 
kadar ironiktir.34 

Hırçın Kız

Shakespeare’in “Hırçın Kız” oyunu, “Huysuz Kız” olarak da Türkçeye 
çevrilmiştir. Bu oyunu on dokuz, yirmi yaşlarında yazdığı söylenmektedir.35  
Hırçın Kız oyunu, oyun içinde oyun gibidir. Bir perdelik ilk oyunda, zengin 
bir Lord meyhanenin önünden geçerken sızmış olan tenekeci Sly’i görür 
ve onunla eğlenmek ister. Gerek Meyhaneci Kadın ile Sly, gerekse Lord 
ile Sly arasında geçen diyaloga baktığımızda Sly’nin horlandığını görürüz. 
Büyük ihtimalle dönemin İngiltere’sinde yaygın olan bu sınıfsal ayrım, 
Shakespeare’in gözünden kaçmamış ve Hırçın Kız’da olduğu gibi oyunlarına 

33  Shakespeare, a.g.e. s. 54- 55.
34  İroni konuşan kişinin muhatabını küçük düşürmek için, övüyor gibi yapıp onu eleştirdiği ve suçladığı 

durumlarda kullandığı bir söz hüneridir. İroni hem sözcüklere hem de tonlamaya dayanarak 
yapılmıştır. En çarpıcı ironiler gerçeğin karşıtı ile yapılanlardır. Sözcük Yunanca eironeia’dan 
gelir. Aldatma ve kandırma anlamına gelir, kandırmak fiilinin Yunancasından türetilmiştir. ( Beliz 
Güçbilmez, İroni ve Dram Sanatı, Deniz Kitabevi, Ankara, 2005, ss. 12,13,)

35  Shakespeare, Hırçın Kız, Çev. Özdemir Nutku, İş Bankası Yay. İstanbul, 2012 s. Vıı.
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yansımıştır. Shakespeare, bununla sınıf ayrımını altını çizer. Oyunlarının 
konusu ve kişilerini çoğunlukla saray çevresinden seçen Shakespeare, 
bu ön oyunda sınıf ayrımını Lord’un ağzından keskin çizgilerle ortaya 
koyar. Lord, sızmış kalan Sly’e; “Hay koca hayvan! Nasıl da domuz gibi 
yatıyor. Ne çirkin, ne iğrenç suratın varmış suratsız ölüm”36 diye hitap 
eder. Böylece aristokrat sınıfın dilinden köylü/işçi sınıfa nasıl bakıldığını 
göstermiş olur. Lord, aşağıladığı tenekeci Sly’le eğlenmek için bir oyun 
kurgular ve sahneye koyar. 

Oyun kahramanlarından Lucentio görgülü ve kibar Bianca’yı görür 
görmez âşık olur. Lucentio’nun, Bianca’ya âşık olması yalnızca güzelliği 
dolayısıyla değildir. Onun kültürel birikimi de bunda etkili olur. Uşağı 
Tranio şöyle der: “Ben de tıpkı sizin fikrinizdeyim, bal gibi felsefenin balını 
çıkarmak için verdiğiniz kararda kalmanıza bal gibi hayranım. Şu kadar 
ki, efendiciğim bir taraftan bu faziletli, bu ahlak; zapturaptını takdir 
ededuralım, ama kuzum bilginin ne kumkuması kesilelim ne mankafası 
olalım. Kendimizi Aristo çarkına kaptırmayalım, hele Ovid37 otursun 
oturduğu yerde, siz bildiklerinizle mantığın belini bükün, gündelik 
sözlerinizde de belagati tecrübe edin; canlanıp kanlanmak için musikiyle 
şiirden istifade edin; matematiklere, metafiziklere keyfiniz isterse iltifat 
edin, zevkin girmediği yerde fayda doğup büyüyemez”38 der. Shakespeare, 
ön oyundan sonraki ilk sahnede Katharina’nın hırçınlığını mizahi bir 
dille ortaya koyar. Erkeklerle dilleşmekten çekinmeyen Katharina’nın 
huysuzluğunu ön plana çıkarır:

 “Katharina: Kuzum efendim sizin maksadınız beni çapkınlara postal 
yapmak mı?

Hortensio: Çapkınlar mı küçük hanım! Bu nasıl laf? Eğer biraz incelip 
yontulmazsanız yanınıza yaklaşacak kimse bulamazsınız

Katharina: Vallaha hiç korkmayın efendim; o küçük hanımın 
gönlünün yarısına bile yaklaşamazsınız. Eğer yaklaşacak olursanız 
kafanızı üçayaklı iskemleyle tarar, suratınızı alal boyar, sizi önümde 
maskara gibi kullanırım

Hortensio: Bütün böyle şeytanların şerrinden bizi koru Yarabbi

Gremio: Allah’ım beni de koru

Tranio: Hişşş efendiciğim! İşte güzel bir eğlence çıktı. Bu kız ya 

36  Shakespeare, Hırçın Kız, Çev. Nureddin Sevin, MEB. Yay. İstanbul, 1989, s. 8.
37 Ovid Yunanlı bir şairdir. Aşk Sanatı adlı eserinde genç Romalı erkeklere kadınlara nasıl yaklaşmaları 

gerektiğine dair şiirsel bir dille ve çoğu zaman Roma mitolojisinden örneklerle öğütler verir. 
Shakespeare, kahramanı aracılığıyla “Aristo çarkına kapılmayalım, Ovid otursun oturduğu yerde” 
derken, kadınlar konusunda Aristo filozofluğuna ve Ovid’in öğütlerine ihtiyacı olmadığını söylemek 
ister.

38  Shakespeare, a.g.e., çev. N. Sevin, s. 21, 
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tastamam kaçık yahut yaman bir sıyrık.”39

Shakespeare oyunlarında argo kullanmaktan çekinmeyen bir yazardır 
fakat bu oyunda biraz daha ileri gider. Özellikle ön oyundaki Sly’nin yatak 
odasında eşi rolündeki içoğlanın kendine yaklaşması sırasındaki diyaloglar 
bu anlamda dikkat çekicidir. Sly; “Hadi uşaklar beni onunla yalnız 
bırakın. Madam soyunda yatağıma gel hadi”40 der. İçoğlan; “asiller asili 
Lord, sizden rica ederim bir iki gece beni af buyurun. Hiç olmazsa güneş 
batıncaya kadar olsun.”41 diye cevaplar. Sly; “Evet öyle dikine doğru ki 
o vakte kadar duramayacağım”42 der. Yine dördüncü sahnede Petruchio 
ile Grumio arasında geçen konuşmada da müstehcen ifadeler neredeyse 
sokak ağzına dönüşür. 

“Petruchio: Uzun lafın kısası bu esvap bana göre değil

Grumio; Hakkınız var efendiciğim, hanımıma göre

Petruchio; Götür ustana, ne halt ederse etsin. Kendisi kullansın

Grumio; Ulan kendini yok bil, benim hanımımın şeyini ustan 
kullanacak ha?

Petruchio; Ne demek istiyorsun, gene ne var dilinin altında

Grumio; Aman efendim o kadar derinlere sizin aklınız ermiyor; 
hanımımın şeyini ustası mı kullanacakmış? Ayıp ayıp, kimseler 
işitmesin”43 

Shakespeare’in sanatını böylesine büyük ve ulaşılmaz kılan onun 
yaratılıştan sözcüklerle oynayabilme kabiliyetine ve sözcüklere 
düşkünlüğünden kaynaklanır. Onun sözcüklere yüklediği müstehcen 
anlamlar ise başlı başına araştırmayı gerektiren bir konudur. 
Shakespeare’de sözcüklere müstehcenlik yüklemek adeta bir alışkanlıktır. 
Hemen hemen hiçbir oyunu yoktur ki, argo ve müstehcenlikten nasibini 
almamış olsun. “Huysuz Kız” da olduğu gibi “Windsor’un Şen Dulları” 
oyununda da sözcüklere yüklenen müstehcenliği görürüz. “Windsor’un 
Şen Dulları” oyununda oğlunun bir şey öğrenemediğinden mustarip Bayan 
Page’nın küçük William’ın Latince dersinde gramerden test edilirken şu 
diyaloglara yer verir:

“Evans: Çoğul Genitivo’yu söyle bakalım William

William: Genitivo öyle mi?

39  Shakespeare, a.g.e. s. 22
40  Shakespeare, a.g.e., s. 18
41  Shakespeare, a.g.e., s. 18
42  Shakespeare, a.g.e., s. 18
43  Shakespeare, a.g.e., s. 101
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Evans: Evet

William: Genitovo: horum, horum, horum

Bayan Eliçabuk: Vay Anasına! Genitivo! Jenny’nin hali kötü yani! 
Fahişeliğe düşmüş de olsa, horlamayın garip kızı” der.  Burada müstehcen 
cinasa başvurarak bu dil dersinde tamlama ‘tenasüli’ye, bu anlamına gelen 
kelime de ‘fahişe’ ye dönüşür. Bilindiği İngilizce’den Türkçe’ye geçen  
“genital”  sözcüğü kadın cinsel organı için kullanılır.  Onun için “ne zaman 
Latince derslerini ya da herhangi bir dil dersini aklına getirse, onun eserinde 
edepsiz şakalar su yüzüne çıkıp durur. Bazıları Shakespeare’in oyunlarında 
uzun öpüşmelerin olmadığını söyler,  nedense onun eserlerinde adeta bir 
takıntı gibi kadın vajinasına üzerinden yapmış olduğu mizahı görmezden 
gelmektedirler.

Sonuç

Shakespeare’in oyunlarının büyük çoğunluğunda kadın olgusu üzerinde 
durulur ve en çok ironi, mizah ve argo onlar üzerinden yapılır. Özellikle 
cinsellik ve argonun mizahın yapılmasında önemli bir yeri vardır.  
Shakespeare’in ister dram olsun ister mizah, eserlerinin büyüklüğü 
sözcükleri kullanmadaki gücünden kaynaklanır. Shakespeare oyunlarında 
karşılıklı söz düellosu ile mizah yapmaz, aynı zamanda kahramanlarına 
verdiği isimlerle de mizah yapar. Zira kahramanlarının karakteriyle 
aldığı isim birebir örtüşür. Örneğin kahraman adları olarak seçtiği Doll 
Tearseet ‘Bebek Çarşafyırtan’,  Jane Nightwork ‘Gecevardiyası’ fahişelere 
verilen isim,  Snare ‘Tuzak’, Fang ‘Azıdişi’, Malvolio ‘Kötüniyet’ gibi isimler 
onun sözcük seçiminde ne denli ince düşündüğünün bir göstergesidir.44 
Shakespeare’in oyunlarında oldukça geniş yer tutan argo ve ironiye dayalı 
mizah konusunda onu ahlaksızlık suçlamak mümkün değildir. O oyunlarını 
yaratırken ahlakçı kaygılar taşımış, ne doğrudan dini telkinler yapan 
vaiz rolüne soyunmuştur. Ahlakçı oyunların büyük yıkıcı figürü kötülük, 
Shakespeare’in yaratıcı zekâsının hiçbir zaman uzağında olmamıştır. 
Ancak ahlakçı oyunlardan sanatı için elzem başka şeyler de öğrenmiş; 
komedi ve trajedi arasındaki sınırın şaşırtıcı derecede geçirgen olduğunu 
görmüştür.45 

Shakespeare bir kadın kahramanının dilinden “Yüce tanrım! Ne 
ahlaksız kelimeler onlar; kolayca çarpıtılır anlamları, adidirler, hem de 
arsız; saygın hanımefendilerin ağzınaysa hiç mi hiç yakışmazlar” diye 

44  Greenblattt,a.g.e. s.  30.
45  Greenblattt,a.g.e. s.  32.
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yazar. Ama trajedi ve komedilerini yaratırken, kahramanına söylettiği bu 
sözlere aldırış etmez, hatta kutsal ile dahi kendini sınırlamaz, eserlerinin 
gücünü sözcüklere dayandırır.  
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İstanbul’un Kaybolan 
Değerlerinden İncili Köşk 

(Sinan Paşa Köşkü) 
Istanbul’s Lost Values Incili Pavilion (Sinan Pasha Pavilion)

Mert AĞAOĞLU*

Öz

Fatih Sultan Mehmed döneminden, Sultan Abdülaziz döneminde kadar 
Saray-ı Cedid (Yeni Saray) olarak adlandırılan, yaklaşık 400 yıl kullanımda 
olan Topkapı Sarayı’nı çevreleyen Sur-ı Sultanî dışında, deniz kenarında 
tarih boyunca çeşitli köşkler yapılmıştır. Ahşap ya da kâgir olarak inşa edilen 
bu köşklerden biri dışında, diğerleri günümüze gelememiştir. Bu yok olan 
köşklerden biri de İncili Köşk (Sinan Paşa Köşkü) idi. Bu çalışmada, yüzlerce 
yıllık mazisine rağmen yanlış bir demiryolu politikası sonucu yok edilen 
yapılardan biri olan İncili Köşk’ün tarihçesi, mimarî özellikleri, fonksiyonu 
ve yıkılış süreci arşiv vesikaları, gravürler, seyahatnameler gibi birincil 
kaynaklar ve yayınlar vasıtasıyla tahkik edilerek gözler önüne serilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Topkapı Sarayı, İncili Köşk, Sinan Paşa

Abstract

From the time of Sultan Mehmed the Conqueror to the era of Sultan Abdulaziz 
Saray-i Cedid (new palace), the city walls surrounding Topkapi Palace, 
which was used for 400 years, were built on the shores of the sea, along with 
various pavilions throughout history. Other than one of these mansions, 
which were built as wood or stone, could not be reached today. One of the 
kiosks that disappeared was the Incili Pavilion (Sinan Pasha pavilion). In this 
study, the history, architectural features, function and the collapse process of 
incili Köşk, one of the buildings destroyed as a result of an incorrect railway 
policy despite hundreds of years of history, were investigated through 
primary sources and publications such as archival documents, engravings, 
travelogues and publications.

Keywords: Istanbul, Topkapi Palace, Incili Pavilion, Sinan Pasha
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GİRİŞ

Topkapı Sarayı, İstanbul’da tarihî yarımadanın ucunda, bir taraftan 
Boğaziçi’ne, bir taraftan Haliç’e ve Marmara denizine, dolayısıyla her yönden 
şehre hâkim bir konumda kurulmuştur.1 Bizans döneminde İstanbul’un 
yedi tepesinden ilki olan Hagios Demetrios tepesi olarak adlandırılan 
Sarayburnu üzerinde bulunmaktadır.2 Topkapı Sarayı, konumu, 
büyüklüğü ve işlevi açısından Osmanlı kudretinin en seçkin simgelerinden 
biriydi.3 Adını, Sultan I. Mahmud zamanında Sarayburnu‘ndaki Toplu 
Kapı’ya yapılan Topkapusu Sahil Sarayı’nın 1862 yılında yanması sonucu 
almıştır. Topkapı Sarayı, XIX. yüzyıla kadar Saray-ı Cedid (Yeni Saray) 
olarak adlandırılmıştır.4 Topkapı Sarayı inşa edildikten sonra, Fatih Sultan 
Mehmed’in, İstanbul’da bir diğer tepede (günümüzde Beyazıt’ta İstanbul 
Üniversitesi ana kampüsünün bulunduğu alan) yaptırdığı ilk saray, Saray-ı 
Atik (Eski Saray) adını almıştır.5 Eski Saray, Sultan Abdülaziz tarafından 
yıktırılmıştır.6

Bu çalışmada; İstanbul siluetini ve Sarayburnu’nu gösteren gravürlere 
konu olan Topkapı Sarayı’nın estetik açıdan öne çıkan yapılarından 
olan İncili Köşk (Sinan Paşa Köşkü), tarihçesi, işlevi, mimarî özellikleri, 
geçirdiği onarımlar ve yıkım süreciyle birlikte ele alınmıştır. Çalışmada, 
arşiv vesikaları, konuyla ilgili yayınlar, gravürler ve seyahatnamelerden 
yararlanılmıştır.

Köşk sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde kelimenin Farsça olduğu 
görülmektedir. Kasır sözcüğü Arapça, konak ise Türkçe bir kelimedir. 
Terminolojik olarak bakıldığında hanedan üyeleri tarafından inşa ettirilen 
yapılar kasır, devlet ricali (seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıfı mensupları) 
tarafından yaptırılanların ise konak olarak adlandırıldığı görülmektedir. 
Bu ayrıma karşılık Osmanlı vesikalarında köşk sözcüğü hem kasırlar 
için hem de konaklar için kullanılmıştır. Ayrıca kasır ve konakların 
küçüğü de köşk şeklinde ifade edilmiştir. Bu yapıların deniz kenarında 
bulunanları Yunanca kökenli bir sözcük olan yalı yahut sahilhane şeklinde 
isimlendirilmiştir. Sahilhanenin büyüğüne ise sahilsaray adı verilmiştir.

Osmanlı hükümdarları bazen sarayın dördüncü avlusu dışında, 
deniz kenarındaki köşklerine inerler ve burada vakit geçirirlerdi.7 Bu 
sahil kısmında Yalı Köşkü, İncili Köşk, Sepetçiler Köşkü ve Topkapusu 

1  Zeynep Tarım Ertuğ, “Topkapı Sarayı”,  C. 41, İstanbul, 2012, s. 256.
2  Mehmed Ziya Bey, İstanbul ve Boğaziçi, İstanbul, 2016, s. 505.
3  Robert Mantran, İstanbul Tarihi, İstanbul, 2002, s. 213.
4  Salih Gülen, , İstanbul, 2012, s. 11.
5  Celal Esad Arseven, , İstanbul, 1970, s. 120.
6  Nurhan Atasoy, , İstanbul, 2005, s. 95.
7  Haluk Şehsuvaroğlu, , İstanbul, 1955, s. 231.
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Sahil Sarayı (Resim 1) gibi yapılar bulunmaktaydı.8 Adı geçen yapılar, 
biniş kasrı hüviyetindeydi.9 Bu yapılardan günümüze sadece Sepetçiler 
Köşkü gelebilmiştir. Diğer yapılar XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortadan 
kalkmıştır.10                                

             

Resim 1: J. B. Hilair, 1862 yılında yanarak günümüze ulaşmayan 
Topkapusu Sahil Sarayı, 1822

Sahil köşkleri dizisinin en önemli yapılarından biri olan İncili Köşk, 
banîsinin ismiyle Sinan Paşa Köşkü adıyla da anılmakta; Çayır Kasrı, Kasr-ı 
Çayır, Çayır Köşkü gibi isimlerle de zikredilmektedir.11 1580-1596 yılları 
arasında beş kez sadaret makamına gelen Sadrazam Koca Sinan Paşa’nın 
yaptırdığı bu Köşkten başka, muazzam servetiyle imparatorluğun pek çok 
yerinde vakıf eserler inşa ettirdiği de bilinmektedir.12 Osmanlı ülkesinde 
servet ve hayratı çok olan paşalardan biri olan Sinan Paşa,13 Yemen Fatihi 
ve Tunus Fatihi gibi unvanlara da sahipti.14 Mimarbaşı Davud Ağa’ya 
yaptırılan İncili Köşk, Sultan III. Murad’a hediye edilmiştir.15 Sinan Paşa’nın 
bu köşkü, kendi parası ile Mimarbaşı Davud Ağa’ya yaptırdığı kayıtlarda 
yer almaktadır.16 Köşk, Davud Ağa’nın ilk eserlerindendir.17 Reşad Ekrem 
Koçu,” Sultan Üçüncü Murad’a en büyük rüşveti sadrazam Koca Sinan 

8  Aygün Ülgen, “Osmanlı Saray Kasır ve Köşkleri”, , C.10, Ankara, 1999, s. 409.
9  Metin Sözen, , İstanbul, 1990, s. 68.
10  Semavi Eyice, , İstanbul, 2006, s. 85.
11  Semavi Eyice,”İncili Köşk”,  C.22, İstanbul, 2000, s. 233.
12  John Freely, , Southampton, 2011, s. 149.
13  Mehmed Süreyya,”Sinan Paşa (Koca)”, , C.5, İstanbul, 1996, s. 1512.
14  Mehmet Yılmaz,”Sinan Paşa (Koca)”, , C.2, İstanbul, 1999, s. 544.
15  Mehmet Zeki Pakalın,”Sinan Paşa Köşkü”, , C.3, İstanbul, 1983, s. 228.
16  Mustafa Cezar, , İstanbul, 2002, s. 204.
17  Sedad Hakkı Eldem, , Ankara, 1969, s. 152.
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Paşa vermişti” diyerek bunun bir rüşvet olduğunu yorumlamaktadır.18 

Değirmen Kapısı ve Ahır Kapı arasında, Sarayın Marmara surları 
üzerinde yer alan Köşk,  günümüze sadece kesme taştan yapılmış kemerli 
ve konsollu kaidesi ile ulaşabilmiştir.19 Kubbesinin iç kısmında asılı olan 
salkım şeklindeki inci nedeniyle İncili Köşk olarak anılmaktadır.20 Bu 
dönemde bir inci modası yaşandığı ve bu sebepten Bağdat, Basra, Bahreyn 
valilerinden inciler istendiği bilinmektedir.21 Yapı, Batılı seyyahlar 
tarafından da İncili Köşk olarak adlandırılmıştır.22 Yapının içindeki 
aynanın bile incilerle süslü olduğu, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde 
bulunan bir vesika sayesinde öğrenilmektedir.23 Köşkün inşasına 1589-90 
yılında başlanmış ve 1591 yılında tamamlanmış, ilk temel taşını Sinan Paşa 
koymuştur.24 Sinan Paşa, bu köşkü ikinci sadareti sırasında yaptırmıştır.25 
Köşkün civarında saray çöplerini toplamakla görevli olan hizmetlilerin 
bulunduğu Mezbelekeşan Ocağı bulunmaktaydı.26

İncili Köşkü, en çok Sultan III. Murad sevmiş ve vaktinin çoğunu burada 
geçirmiştir. İncili Köşkte olduğu bir gün, sazende ve hanendelerinden 
“Bimarım ey ecel bu gece bekle canım al” şarkısını istemiştir. Padişahın 
köşkte olduğunu anlayan iki kadırga, topları kuru sıkı ateşleyerek selam 
atışı yapmış, köşkün camları sarsıntı neticesinde kırılmıştır. Sultan 
III. Murad bunu ”Bizim bu köşke son gelişimize işaret olsa gerek” diye 
yorumlamıştır.27 Gariptir ki Sultan III Murad, ertesi gece vefat etmiştir.28

 İncili Köşk, bir cihan imparatorluğunun kudret ve azametinin 
göstergesi olan bir seyir köşküydü.29 Yapıyı taşıyan taş kemerlerin arasında 
yer alan küçük ve zarif çeşme, 1590 yılına tarihlenmektedir. Bu çeşme de 
Mimarbaşı Davud Ağa tarafından yapılmıştır.30 Köşkün arkasında cirit, 
lobut ve tomak oyunları icra edilmekteydi.31 Köşkün açılışında güzelliği ve 
ihtişamı karşısında gözleri kamaşan Sultan III. Murad,”Nolaydı şu kasr-ı 

18  Reşad Ekrem Koçu, , İstanbul, 1981, s. 164.
19  Ahmet Şimşirgil, ı Sarayı, İstanbul, 2005, s. 26.
20  İnciciyan,  , İstanbul, 1956, s. 127.
21  B.O.A. , MD/52- 550.
22  Necla Arslan Sevin, , Ankara, 2006, s. 170.
23  B.O.A. , TSMA.d/ 2971-H-29-12-1181.
24  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, , Ankara, 1988, s. 26.
25  Semavi Eyice,”Sinan Paşa Köşkü”,. C.7, İstanbul, 1994, s. 1.
26  Sedad Hakkı Eldem, Feridun Akozan, , İstanbul, 1981, s. 14.
27  Reşad Ekrem Koçu, , İstanbul, 1960, s. 229.
28  Hammer, , C.4, İstanbul, 2010, s. 1110.
29  Deniz Esemenli,”Mekanlar Zamanlar”, , İstanbul, 2000, s. 28.
30  Wolfgang Müller Wiener, İstanbul’un Tarihsel Topografyası, İstanbul, 2001, s. 500.
31  Hafız Hızır İlyas Ağa, , İstanbul, 2016, s. 50.
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zîbâ saray-ı amiremin içinde yapılmış olaydı.” diyerek iç çekmiştir.32 
İstanbullu Rum-Ortodokslar her sene 6 Ağustos günü, Tebdil-i Suret 
Yortusu ve burada bulunan Hagios Soteros ayazması nedeniyle çeşmenin 
suyuyla yıkanır ve çakıllar üzerinde ayin yaparlardı.33 Kumluca adıyla 
da anılan ayazmanın suyunu hastalarına içirirler ve onları boyunlarına 
kadar kumların içine gömerlerdi.34 Padişahlar da bu töreni, İncili Köşk’ün 
pencerelerinden izlerlerdi.35 Adı geçen yortu için yapılan törenler, 1821 
yılındaki Yunan ayaklanmasına kadar sürmüştür. İngiltere Kraliçesi I. 
Elizabeth’in, Sultan III. Mehmed’e yolladığı armağanların en ilginci, 
Thomas Dallam tarafından yapılan ve sarayda kurulması için gönderilen 
bir org idi.36 Dallam, bu orgu, İncili Köşk’e yerleştirmiştir. Org, Sultan I. 
Ahmed zamanında, köşkte namaz odasının bulunması ve figürlü bir orgun 
namaz kılınan yerde caiz olmayacağı düşüncesiyle yok edilmiştir.37

 Sultan III. Selim’in köşke sık sık gittiği bilinmektedir. Lakin zamanla 
köşkün bakımı ihmal edilmeye başlanmıştır.38 XVIII. yüzyılın sonlarında 
İstanbul’da Fransa Krallığı’nın bir elçisi mevcut iken ihtilâl hükümetinin 
gönderdiği bir temsilci, bu köşkte padişahın huzuruna çıkacağının 
bildirilmesi üzerine, İncili Köşk’te kabul edilmeyi şanına lâyık görmeyerek 
Fransa’ya geri dönmüştür.39

MİMARÎSİ VE YIKILIŞ SÜRECİ

İncili Köşk, haç planlı olup orta hacmi ahşap bir kubbe ile taçlanarak dış 
biçimlenmenin plastisitesini vurgulamaktadır.40 Burç önünde ileriye taşan 
bir yapıdır (Resim 3). Orta sofası kubbemsi tavan ile örtülü, üç eyvanlı, 
orta eyvanı denize uzanan bir divanhanedir.41 XVII. yüzyıl çizimlerinde 
sivri piramidal bir çatıyla örtülü olarak gösterilmektedir. Fakat bu üst örtü 
yerine sonradan kubbemsi bir tekne tonoz yapılmıştır.42

32  Koçu, , s. 228.
33  Eremya Çelebi Kömürcüyan, İstanbul Tarihi XVII. Asırda İstanbul, İstanbul, 1988, s. 5.
34  Jean Thevenot, , İstanbul, 2009, s. 53.
35  Necdet Sakaoğlu, , İstanbul, 2002, s. 55.
36  Metin And, , İstanbul, 2011, s. 101.
37  Stanley Mayes, , İstanbul, 2000, s. 239.
38  Doğan Kuban, , İstanbul, 2010, s. 70.
39  Sakaoğlu, . s. 48.
40  Doğan Kuban, , İstanbul, 1995, s. 87.
41  Doğan Kuban, , İstanbul, 2007, s. 430.
42  Gülru Necipoğlu, , İstanbul, 2007, s. 286.
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Resim 2: Francesco Scarella’nın Marmara Denizi’nden Topkapı Sarayı 
çiziminden ayrıntı, 1686

Resim 3: J. N. Huyot, İncili Köşk’ün suluboya resmi, 1817-20

Köşkün merkezinde, sivri bir külahla örtülü (Resim 4) takribî 11 m. 
genişliğinde bir divanhane ve iki yan kanat bulunmaktaydı (Resim 5). 
Yapı, taş kemerli, anıtsal bir kaide üzerinde yükselmekteydi. Francesco 
Scarella’nın çiziminde, deniz cephesinin ortasında görülen küçük 
cumbanın yerine (Resim 2) XIX. yüzyıl gravürlerinde görülen, daha büyük 
bir çıkma yapılmıştır.
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Resim 4: İncili Köşk’ün Rekonstrüksiyonu

Resim 5: İncili Köşk’ün Planı
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Köşkün kubbesi altın yaldızla süslü, duvarları İznik çinileriyle43 kaplı 
olup kubbesinde parlak taşlar da bulunmaktaydı. Kubbeden, inci dizili 
püsküller ve murassa askı topları sarkmaktaydı.44 Bu askı topları, Osmanlı 
Devleti’nin bir cihan imparatorluğu olduğunun simgesidir. Revaklar, 
kapılar ve pencereler beyaz mermerden yapılmıştı. Yapının içi, İran ve 
Uşak halıları ve seraser minderlerle döşenmişti. Duvar nişlerinde, gümüş 
ve Çin porseleni eşyalar yer almaktaydı. Muhtemelen kubbenin altında bir 
çeşme de mevcuttu.45

 Yapı, XVIII. yüzyılda, Sultan I. Mahmud döneminde, kapsamlı bir 
onarım geçirmiştir. Son kez Sultan II. Mahmud devrinde tamir edilen 
köşk,46 yine aynı padişah zamanında Beşiktaş ve Çırağan Saraylarının öne 
çıkmasıyla gözden düşmüş ve bakımsız bir halde kaderine terk edilmiştir. 
Yapıya ait elimizdeki son görsel kaynak, Fransız Lamaitre’nin 1851 yılında 
yaptığı gravürdür (Resim 6). Sultan Abdülaziz döneminde 8 Kasım 
1870 tarihinde, İstanbul-Edirne demiryolu hattının güzergahı bir irade 
ile onaylanacak ve böylelikle Sirkeci-Yedikule hattı Topkapı Sarayı’nın 
bahçesinden geçecekti.47

Sultan Abdülaziz, medeniyet simgesi olarak gördüğü demiryolunun 
saray bahçesinden geçmesini istemiştir.48 Sultan, “Demiryolu yapılsın, 
şimendifer geçsin de isterse sırtımdan geçsin” diyerek yıkımlara onay 
vermiştir. Hat inşa edildiğinde sadece Sepetçiler Köşkü ayakta kalmış, diğer 
ahşap ve kâgir köşkler yıkılmıştır.49 Bir Batılılaşma simgesi olarak görülen 
Rumeli demiryolunun, Saray bahçesinden geçirilmesi sonucu, 1871 yılında 
İncili Köşk yok edilmiştir. İstanbul, I. Dünya Savaşı sonrasında İngilizler 
ve Fransızlar tarafından işgal edildiğinde 1921 yılında köşkün kaidesine 
Fransızlar’ın hafriyat toprağı bıraktığı, Osmanlı arşiv vesikalarından 
öğrenilmektedir.50 Günümüzde, yapının sadece kaidesi bulunmaktadır 
(Resim 7).

43  Metin Sözen, , İstanbul, 1998, s. 172.
44  Necipoğlu, s. 284.
45  Necipoğlu,  s. 287.
46  B.O.A. , TS.MA.d/9916,H-21-08-1234.
47  Vahdettin Engin, , İstanbul, 1993, s. 69.
48  Doğan Kuban, İstanbul Yazıları, İstanbul, 1998, s. 37.
49  İlber Ortaylı, , İstanbul, 2008, s. 196.
50  B.O.A. , BEO/4687-351479,H-03-11-1339.
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Resim 6: Lamaitre, İncili Köşk’ün yıkılmadan 20 sene önceki hali, 1851

Resim 7: İncili Köşk’ün Günümüze Ulaşan Kaidesi

SONUÇ

Sur-ı Sultanî dışındaki köşklerden zamanımıza gelen tek yapı olan 
Mimarbaşı Kasım Ağa tarafından inşa edilen Sepetçiler Kasrı, fevkanî olarak 
sur duvarının iki tarafına eklenen kaidelerle genişletilen kısım üzerine 
yapılmıştır. Üç adet çıkmaya sahip olan yapı, kubbeli bir kare mekanla 
bu mekana bitişik giriş kısmı ve tek çıkmalı dikdörtgen bir bölümden 
meydana gelmektedir. Mimarbaşı Davud Ağa tarafından yapılan İncili 



162

Mert AĞAOĞLU
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

8/
24

: 1
53

-1
64

Köşk de Sepetçiler Kasrı gibi sur duvarı üzerinde kesme taştan fevkanî 
olarak inşa edilmiştir. İncili Köşk’te dikdörtgen planlı kubbeyle örtülü ana 
mekan, ortada kare bir kitle şeklinde yükselmekteydi. 

Yalı Köşkü ve diğer Topkapı Sarayı sahil köşkleri ile aynı hazin sonu 
taşıyan XVI. Yüzyıl Osmanlı sivil mimarîsinin mühim bir eseri olan İncili 
Köşk (Sinan Paşa Köşkü) bugün sadece gravürlerde hayat bulmaktadır. Üç 
dünya imparatorluğuna,  Roma, Bizans ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış; iki 
kıta üzerine kurulmuş bir şehir olan İstanbul’un doğal, tarihsel ve kültürel 
yapısı, XIX. yüzyıldan itibaren giderek bozulmaya başlamıştır. Özellikle, 
Cumhuriyet’in kurulmasından sonra otomobilin yaygınlaşmasıyla birlikte 
yeni yollar açmak, caddeleri genişletmek, bulvar yapmak gibi sebeplerden 
dolayı bu inşa faaliyetlerinin güzergahı üzerinde olmasa bile İstanbul’daki 
pek çok tarihî yapı yok edilmiştir. Değişimin ve yeni olan her şeyin iyi olduğu 
anlayışını bir kenara iterek, Osmanlı medeniyetinin somut göstergeleri 
olan tarihî yapılarımızı korumamız gerektiğinin farkına varmalıyız. Bu 
bilinçle hareket ederek mevcut olan yapılar korunmalı ve gelecek nesillere 
aktarılmalıdır.
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Mehmet Şemseddin Ulusoy’un 
Güftâr-ı Şemsî Adlı Dîvan’ı

Mehmet Şemseddin Ulusoy’s Divan Named Güftȃr-ı Şemsî 

Mustafa EFE*

Öz

Mehmet Şemseddin (Ulusoy) Efendi Dinȋ-Tasavvufȋ Türk Edebiyatı’nın son 
devir önemli temsilcilerinden olan bir şairdir. 1867-1936 yılları arasında 
yaşamış olan şair 62 eser kaleme almış bir yazardır. Müellifin bu kitaplarının en 
önemlilerinden biri şüphesiz “Güftȃr-ı Şemsȋ” adlı dȋvȃnıdır. Yaşadığı dönemin 
önemli mutasavvıflarından ve Halvetiyye tarikatına mensup olan şair Mehmet 
Şemseddin (Ulusoy) Efendi,  Bursa’daki Niyȃzȋ-i Mısrȋ Dergȃhı’nın son şeyhidir. 
Güftȃr-ı Şemsȋ ile ilgili bu makalemizde, eserin şekil ve muhtevȃsı üzerinde 
durulmuştur. Bu çalışmanın, hem Klasik Türk Edebiyatı Tarihi açısından, hem 
de son dönem Dinȋ-Tasavvufȋ Türk Edebiyatı Tarihi ve Türk Tasavvuf Tarihi 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı,  Mehmet Şemseddin (Ulusoy) 
Efendi, Güftȃr-ı Şemsȋ, Dȋvȃn

Abstract

Mehmet Şemseddin (Ulusoy) Efendi was a poem, who was one of the most 
significant representatives of the late Religious-Sufi Turkish Literature. He 
lived between 1867 and 1936 and left 62 works behind him. One of the most 
important books of author was his divan called “Güftȃr-ı Şemsȋ”. Poem Mehmet 
Şemseddin (Ulusoy) Efendi, who was one of the crucial sufis of his era and a 
follower of Halvetiyye order, was the last sheikh of Niyȃzȋ-i Mısrȋ Dervish Lodge 
in Bursa. In this article about Güftȃr-ı Şemsȋ, the form and content of the book 
is analyzed. It is thought that this study is important both in terms of the history 
Classical Turkish Literature and the history of late Religious-Sufi Turkish 
Literature as well as History of Turkish Sufism.  

Keywords: Classical Turkish Literature,  Mehmet Şemseddin (Ulusoy) Efendi, 
Güftȃr-ı Şemsȋ, Divan
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Giriş

Bursalı müellif Mehmet Şemseddin Ulusoy (d.1867 - ö.1936) Bursa Mısrȋ 
Dergȃh’ının son şeyhidir.1 Yaşadığı zaman dilimi, Osmanlı Devleti’nin 
en sancılı dönemlerinden biridir. Türlü yeniliklerle ayakta kalması 
engellenemeyen bir imparatorluğun bakiyesi ile yeni kurulan bir ulus 
devletin ilk yıllarıdır. Mehmet Şemseddin Efendi, Meşrutiyet ve Cumhuriyet 
dönemlerini yaşamış, her iki dönemin de sancılı ve sıkıntılı günlerine şahit 
olmuş bir münevverdir. Halvetȋ-Mısrȋ muhȋti içinde eserler kaleme alan 
müellifin, hem manzum hem de mensur pek çok eserini tetkik eden ve bir 
kısmını neşreden Mustafa Kara, müellifimizle ilgili kaleme aldığı “Bir Şeyh 
Efendi’nin Meşrutiyet ve Cumhuriyet’e Bakışı” başlıklı makalesinde bir 
“Geçiş Dönemi Aydını”nın portresini yazmıştır.2

Mehmet Şemseddin (Ulusoy) Efendi’nin edebȋ şahsiyetine dair en 
önemli ipucunu, çok yakın dostlukları olduğunu bildiğimiz pȋrdaşı ve 
sırdaşı Hüseyin Vassȃf Efendi3 vermektedir. Hüseyin Vassȃf Efendi’nin bir 
şiirinde kullandığı ifade müellifimizin hem edebȋ şahsiyetini hem de edebȋ 
muhȋtini4 eleveren, önemli bulduğumuz bir ifadedir. Hüseyin Vassȃf bir 
şiirinde müellifimiz için şunu yazmıştır:  

  “Dinilse Mısri-i sȃnȋ ana lȃyıkdur ol tevcȋh 

  Şehȃdet eyleyen ȃsȃr, ‘ulüvv-i kadre bürhȃndur”5

1  Mehmet Şemseddin Efendi’nin hayatı hakkında neşredilmiş kitap ve makaleler: Hüseyin Vasaf, 
Sefîne-i Evliyȃ, nşr: Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, c. 5, İstanbul: Kitabevi Yay., 2006, s. 103-120; İbnü’l-
emin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. IV, İstanbul: Dergȃh Yay., s. 1807; Mustafa Kara, 
Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, İstanbul: Dergȃh Yay., 2005, s. 294-310; a.g.y., Bursalı Bir 
Mutasavvıf Tarihçi: “Mehmet Şemsettin (Ulusoy) Efendi’nin Otobiyografisi”, Dervişin Hayatı Sûfi’nin 
Kelȃmı, İstanbul: Dergȃh Yay., 2012, s. 510-515. a.g.y., Buhara, Bursa, Bosna, İstanbul: Dergȃh Yay., 
2012, s. 485-510; a.g.y.“Şemseddin Ulusoy, Saklı Tarihin Muhafızı” Bursa: Osmangazi Belediyesi 
Yay. 2016; Tâhirü’l-mevlevî, “Şemseddin Efendi’nin İrtihali ve Tarihi”, Mahfil, II, İstanbul 1340, s. 
108; Hikmet Turan Dağlıoğlu, “M. Şemseddin Ulusoy”, Ülkü, IX/53, Ankara 1937,  s. 385; Rıza Ruşen 
Yücer, “Mehmed Şemseddin Ulusoy”, Türkün, S. 9, Bursa 1937,  s. 38-41;  Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, 
“Bursa Müverrihlerinden Mehmed Şemseddin’in Hayatı ve Eserleri”, Uludağ, S. 34, Bursa 1941, s. 
34; Kâzım Baykal, “Bursa Hakkında Etütler”, S. 80, Bursa 1946, s. 25-32;  Raif Kaplanoğlu, “Mısrî 
Dergâhı Son Şeyhi Mehmet Şemsettin Ulusoy’un Kitapları, Hâkisâr-ı Şemsî”, Bursa Araştırmaları, 
S. 2, Bursa 2003, s. 56-57; Yusuf Kabakçı, “Bursalı Mutasavvıf Tarihçi Mehmed Şemseddin Efendi 
ve Seyahatnamesi Dildâr-ı Şemsî”, UÜİFD, XVII/1 Bursa 2008, s. 263-282; Mustafa Tatçı-Mehmet 
Cemal Öztürk, “Ulusoy, Mehmet Şemsettin” DİA, c.42, İstanbul 2012,  s. 135-136. Mustafa Efe, 
Mehmet Şemseddin Ulusoy’un Eş’ȃr-ı Şemsȋ adlı Dȋvȃn’ı (İnceleme-Metin), Doktora Tezi, Bursa: 
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, s. 32-33.

2  İlgili makale için bkz. Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, İstanbul: Dergȃh Yay.,  
2010, s. 294-310.

3  Hayatı ve eserleri ile ilgili bkz: Hüseyin Vassȃf, Sefîne-i Evliyȃ, (nşr: Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz), 
c.5, İstanbul: Kitabevi Yay., 2006, s. 103-120; İsmail Kasap, Hüseyin Vassȃf ve Divȃnı, (Yüksek 
Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996; Cemal Kurnaz-Mustafa Tatcı, 
“Hüseyin Vassȃf”, DİA, c.19, İstanbul 1999, s. 18-19.

4  “Edebi Muhit” konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: Bilal Kemikli, Şiir ve Hikmet, İstanbul: Kitabevi 
Yay., 2017.

5   Mehmet Şemseddin Ulusoy, Eş’ȃr-ı Şemsȋ  (müellif hattı, fotokopi nüshası, Mustafa Kara Özel 
Kütüphanesi), s. 408. (Bu eser bundan sonraki dipnotlarda “Eş’ȃr-ı Şemsȋ” şeklinde kısaltılarak 
yazılacaktır.)
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Hüseyin Vassȃf’a göre, Mehmet Şemseddin Efendi bir Mısri-i 
Sȃnȋ’dir. Şiirini mayalayan mektep, pȋri olan Niyȃzȋ-i Mısrȋ’nin mektebidir. 
Müellifimiz, külliyatı içinde manzum eserleri arasında önemli bir yere sahip 
olan Eş’ȃr-ı Şemsȋ’de ve diğer dȋvȃnı olan Güftȃr-ı Şemsȋ’de, Şeyhi Niyȃzȋ-i 
Mısrȋ’nin birçok gazeline nazire yazmış ve birçok gazelini tahmȋs etmiştir. 
Eş’ȃr-ı Şemsȋ’de 58 tahmȋs, 10 nazȋre bulunurken, Güftȃr-ı Şemsȋ’de 23 
tahmȋs, 5 nazȋre tesbit ettik. Her iki dȋvȃnında Niyȃzȋ-i Mısrȋ’nin şiirlerine 
yaptığı toplam 81 tahmȋs, müellif Mehmet Şemseddin Efendi’yi, Hüseyin 
Vassȃf’ın “Mısri-i Sȃni” olarak vasıflandırmasının sebeplerinden biri 
olarak sayılabilir. Mehmet Şemseddin Ulusoy, şeyhi Niyȃzȋ-i Mısri’ye, 
Azbȋ’den6 (ö.1160/1747) sonra en çok tahmȋs yapan şairdir.  Yine Eş’ȃr-ı 
Şemsȋ ve Güftȃr-ı Şemsȋ adlı Dȋvȃn’larında müellifin, Niyȃzȋ-i Mısrȋ’ye pek 
çok medhiyyesi vardır. 

Mehmet Şemseddin Ulusoy 62 adet eser kaleme almıştır.7  Müellifimizin 
mensur ve manzum eserlerinin muhteviyȃtını dȋni, tasavvufȋ  konular 
oluşturmakla birlikte, mensur eserlerinin muhteviyȃtını daha çok 
Bursa’nın kültür tarihi ile ilgili konular oluşturmaktadır. Müellifin 62 adet 
eserinden 13’ü manzumdur. Bir mutasavvıf şȃir olan müellifin manzum 
eserleri şunlardır : 

Manzum eserleri;

1. Güftȃr-ı Şemsȋ

2. Hamse-i Ebrȃr-ı Şemsȋ;8 

(Mesȃrr-ı Şemsȋ, Nigȃr-ı Şemsȋ, Müşkbȃr-ı Şemsȋ, Nisȃr-ı Şemsȋ, 
Bahtiyȃr-ı Şemsȋ)

3. İzmȃr-ı Şemsȋ

4. İhtiyȃr-ı Şemsî

5. Bȃzȃr-ı Şemsî

6. Şehvȃr-ı Şemsî

7. Murgzȃr-ı Şemsî

6  Azbȋ, Niyȃzȋ-i Mısrȋ’nin halifelerindendir. Niyȃzȋ-i Mısrȋ’nin gazellerini baştan sona tahmȋs ettiği 
“Dȋvȃn-ı Tahmȋs-i Niyȃzȋ-i Mısrȋ” isimli bir dȋvȃnı vardır. Dȋvȃn hicri 1284 yılında basılmıştır.  
Geniş bilgi için bkz., Mehmet Erol, Azbȋ Dȋvȃnı, (Doktora tezi), Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2002; Abdullah Çaylıoğlu, Niyâzi-i Mısrî Şerhleri, (Yüksek lisans tezi), 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1994.

7  Eserlerinin tam listesi için bkz. Mustafa Kara, Şemseddin Ulusoy, Saklı Tarihin Muhafızı, Bursa: 
Osmangazi Belediyesi Yay. 2016, s. 74-79; Mustafa Efe, Mehmet Şemseddin Ulusoy’un Eş’ȃr-ı Şemsȋ 
adlı Dȋvȃn’ı (İnceleme-Metin), Doktora Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
2018, s. 32-33.

8  Bu eser Mustafa Kara tarafından neşredilmiştir. bkz: Mehmet Şemseddin Ulusoy, Mevlid, neşreden: 
Mustafa Kara, Bursa: Uludağ Yay. 2007; Ayrıca eser daha önce Mesâru Şemsi’l-Mısrî fî’l-Mevlidi’l-
Muhammedî: Mehmed Şemseddîn el-Mısrî, adıyla basılmıştır. Kahire: Matbaatü’l-İtimâd, 1924.
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8. Mûsikȃr-ı Şemsî 

9. İftihȃr-ı Şemsî

10. Gamgüsȃr-ı Şemsȋ9; 

11. Eş’ȃr-ı Şemsȋ10 

12. İzhȃr-ı Şemsî

13. Ruzedȃr-ı Şemsî

Bu makalemiz, müellifin önemli manzum eserlerinden biri olan 
Güftȃr-ı Şemsi adlı Dȋvȃn’ı hakkındadır.  Burada bir konuyu daha açıklığa 
kavuşturmak gerektiğini düşünüyoruz. Müellif eserini ilk tebyȋz ettiği 1335 
tarihinde, eserine “Güftȃr-ı Şemsȋ” adını vermiştir. İkinci kez tebyȋz ettiği 
1345 tarihinde ise eserinin adını “Eş’ȃr-ı Şemsȋ” olarak değiştirmiştir. 1346 
senesinde ise yeni bir dȋvȃn daha tertȋb etmiş ve onun adını “Güftȃr-ı Şemsȋ” 
olarak koymuştur. Bu son Dȋvȃnı’nın da mukaddimesinde “ikinci tebyȋz” 
diye bahsetmektedir. Her üç dȋvȃnda yer alan şiirleri incelediğimizde 
şu sonuca vardık; Müellif, “1322’de yazmaya mübȃşeret eyledim” diye 
bahsettiği ve 1335 tarihinde ilk tebyȋzini yaptığı “Güftȃr-ı Şemsȋ” adlı 
Dȋvȃnı’ndan yeni şiir ilȃveleri ve yeni bir tertȋb usulü ile ikinci tebyȋzde iki 
farklı dȋvȃn ortaya çıkarmıştır. Bunlardan birine “Eş’ȃr-ı Şemsȋ”, diğerine 
ise ilk tertȋb ettiği dȋvȃnının adı olan “Güftȃr-ı Şemsȋ” adını vermiştir. 
Bugüne kadar müellifin bir tek dȋvȃnı olduğu bilinmekte olup, Güftȃr-ı 
Şemsȋ adlı Dȋvȃnı’nın Eş’ȃr-ı Şemsȋ’nin ilk tebyiz/müsvedde hȃli olan bir 
Dȋvȃn olduğu düşünülmekte idi. Oysa Güftȃr-ı Şemsȋ, müellifin 1346/1927 
senesinde Eş’ȃr-ı Şemsȋ’den bir yıl sonra kaleme aldığı yeni ve farklı bir 
Dȋvȃnıdır. Eş’ȃr-ı Şemsȋ adlı Dȋvȃnı’nın ilk tebyizi olan Güftȃr-ı Şemsȋ ile 
isim benzerliği dışında bir ilgisi bulunmamaktadır.  

GÜFTÂR-I ŞEMSÎ

 Güftȃr-ı Şemsȋ müellifin manzum eserlerinden olan bir Dȋvȃn’dır. Eş’ȃr-ı 
Şemsȋ’den sonra te’lif etiği en önemli manzum eserlerinden biridir. Toplam 
597 sayfa olan Dȋvȃn’ın te’lif tarihi 1346 (1927)’dir. Müellif Güftȃr-ı Şemsȋ 
adlı eseriyle ilgili,  Eş’ȃr-ı Şemsȋ’de yer alan “ȃsȃrımın esȃmisi” başlıklı 
manzumesinde11 şu beyti yazmıştır: 

9  Eser “Gamgüsȃr-ı Şemsȋ” adıyla müellif tarafından ayrı bir eser olarak zikredilmiş olsa da müellif 
bu şiirini, çalışmış olduğumuz “Eş’ȃr-ı Şemsȋ”nin sonuna ilave etmiştir.  Müellifin Bursa Ulucami’ini 
anlattığı, mesnevȋ nazım şekli ile yazdığı kırkbeş beyitlik bu manzumesi, Mustafa Kara tarafından 
neşredilmiştir. bkz: Mustafa Kara, Bursa’da Dinȋ Kültür, Bursa: Emin Yayınları, 2011, s. 129-135.

10  Müellifin manzum eserlerin muhteviyatı ile ilgili bkz: Mustafa Efe, Mehmet Şemseddin Ulusoy’un 
Eş’ȃr-ı Şemsȋ adlı Dȋvȃn’ı (İnceleme-Metin), Doktora Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2018, s. 32-33.

11  Manzume için bkz., Mustafa Kara, Şemseddin Ulusoy, Saklı Tarihin Muhafızı, Bursa: Osmangazi 
Belediyesi Yay. 2016, s. 74-79; Mustafa Efe, Mehmet Şemseddin Ulusoy’un Eş’ȃr-ı Şemsȋ adlı Dȋvȃn’ı 
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“Yedi kısma eyledim tefrȋk bir dȋvȃn daha

Cümlesi Güftȃr-ı Şemsȋ nȃm-dȃrumdur benim”

Güftȃr-ı Şemsȋ yedi bölümden oluşmaktadır: 1.Sırru’l-esrâr-İlâhiyât, 
2.Nuru’l-envâr-Nuût, 3.Şemsu’l-ahyâr-Medh-i Ali, 4.Necmu’l-ebhâr-
Medh-i Hüseyin, 5.Medhu’l-ebrâr-Meşȃyih-i kirȃm 6.Feyzu’l-ezkâr-
Tasavvuf, 7.Dürr’ul-ebhâr-Tehâmis.12 

Mehmet Şemseddin Efendi’nin Dȋvȃnı’nın muhtevȃsının ana ekseni 
tevhȋddir. Nitekim bir mısra’ında şöyle der; “Cümle tevhȋdden ibȃret 
söylenen eş’ȃrımız”. O, hem Eş’ȃr-ı Şemsȋ ‘de hem de Güftȃr-ı Şemsȋ’de 
müstakil nazım türü tevhȋdleriyle birlikte hemen hemen bütün şiirlerinde, 
diğer mutasavvıf şairlerde olduğu gibi, tevhȋdin sırlarını terennüm etmiştir.

Dȋvȃn’ın başında te’lif tarihlerine göre eserlerini yazan müellif, 2. 
ve 3. sayfaları Güftȃr-ı Şemsȋ’nin fihristine ayırmıştır. Dȋvȃn’ın 4. ve 5. 
sayfasında yer alan mukaddimesinde müellif, eserinin tertȋb şekli ile ilgili 
şu cümleleri yazmıştır: 

…

“Ma’mȃfih muvaffakiyet ihsȃn buyurdukları manzumelerimden tam 
kȃfiye bir dȋvȃn olup altıyüz sahifeyi buldu. İkinci tebyȋzde gazeliyyȃt-ı 
garȃmiyyȃt-ı mȃddiyeden olanları derç itmedim. Bu def’a da müsteniden 
bi-tevfȋki’llȃhi teȃlȃ ve muvassalen bi-kerem-i Rasûl-i Kibriyȃ şu ikinci 
Dȋvȃn’ı yazmağa mübȃşeret itdim. Bunun tertȋbini de başka tarzda arzu 
itdim. Yalnız Cenȃb-ı Hak’dan istimdȃd ve istirhȃmlarımı “sırru’l-esrȃr” 
nȃmiyle ve yine hurûf-ı hecȃ tertȋbi üzre yazmak, nuût-ı Peygamberȋ ve 
niyȃzlarımı “nûru’l-envȃr” ismiyle mevsûm iderek tahrȋr itmek, üçüncü 
olan medȃih-i Hayder-i Kerrȃr’ı “şemsü’l-ahyȃr” ve dördüncü medhiye ve 
mersiye-i Haseneyn’i “necmü’l-ebhȃr”, beşinci senȃ-yı pȋrȃnı müş’ir olanı 
“medhu’l-ebrȃr” ve altıncı ki, sırf tasavvufa, mevȃ’iza ȃidddür, “feyzü’l-
ezkȃr” ve eş’ȃr-ı urefȃdan tahmȋs itdiklerime de “dürru’l-ebhȃr” nȃmiyle 
tesmiye eyleyerek cem’ itmekliğimi Cenȃb-ı müyessirü’l-mürȃdȃt olan 
kȃdıyü’l-hȃcȃtdan ve rûhȃniyyet-i Rasûl-i Kerȋm mucȋbü’d-da’vȃtdan ve 
himmet-i Âl-i Abȃ ve kerem-i evliyȃ-i muvaffaku’l-maksûdȃtdan niyȃz ve 
istirhȃm eylerim. İnşaa’llȃh mazhar-ı tevfȋkȃt olarak itmȃm ve ikmȃline 
muvaffak iderler. 

…

Fȋ 7 Cemȃziye’l-ȃhira, sene 1346, yem-i pençşembe, saat: 6.30. 17 

(İnceleme-Metin), Doktora Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, s. 24-31.
12  Mehmet Şemseddin Ulusoy, Güftȃr-ı Şemsȋ, (müellif hattı, fotokopi nüshası, Mustafa Kara Özel 

Kütüphanesi) s. 4-5. (Bu eser bundan sonraki dipnotlarda “Güftȃr-ı Şemsȋ” şeklinde kısaltılarak 
yazılacaktır.
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Teşrȋn-i sȃnȋ, sene 1306/ 1343. 1 Kȃnûn-ı evvel, sene 1927.” 13

Güftȃr-ı Şemsȋ’de Kullanılan Nazım Şekilleri ve Türleri

Güftȃr-ı Şemsȋ’de 582 adet şiir vardır. Dȋvȃn’da en çok kullanılan nazım 
şekli gazeldir. 446 adet gazel tespit ettiğimiz dȋvȃnda 5 adet de müselsel 
gazel bulunmaktadır. Kasȋde nazım şekline pek az rastladığımız Güftȃr-ı 
Şemsȋ’de, en çok kullanılan nazım şekillerinden biri de Müseddes’tir. 20 
adet Müseddes bulunan Dȋvȃn’da diğer nazım şekilleri şunlardır: Murabba’, 
Muhammes, Müseddes, Müsebba’, Müsemmen, Mu’aşşer, Terkȋb-i Bend, 
Tercȋ-i Bend ve Tahmȋs. 

Kitabın yedinci ve son bölümü olan “dürru’l ebhȃr”, müellifin 
tahmȋslerine ayırdığı bölümdür.“Tehȃmis” olarak da adlandırılan bu 
bölümde 46 tahmȋs ve 2 adet tazmȋn bulunmaktadır. Tahmȋs yaptığı 
şȃirlerin başında 24 gazeli ile Pȋri olan Niyȃzi-i Mısrȋ gelmektir. Diğer 
tahmȋs yaptığı şairler şunlardır;  Âşık Yunus 14 (ö. 1438), Usûlȋ 15 (ö.1538), 
Edremȋdȋ Aczȋ Ağa16 (d.1805-ö.1866), Mevlȃna C. Rumi17 (d. 1207- ö. 1273), 
Mehmet Ali Hilmi Baba18 (d. 1842- ö. 1907, Hüdȃyȋ19 (d. 1541- ö. 1628), 
Mehmet Ali Aynȋ20 (d. 1869 – ö. 1945), Hȃşim Baba21 (d. 1718 – ö. 1783), 
Abdülahad Nûri22 (d. 1594 – ö. 1651), Nef’i23 (d. 1572 – ö. 1635), Leskofçalı 
Gȃlib24 (d. 1829 – ö. 1867), Şinȃsi25 (d. 1826 – ö. 1871) , Leylȃ Hanım26 
(d. ..- ö. 1847), Şemsi-i Sivȃsi27 (d. 1520 – ö. 1597), Seyyid Nesȋmȋ28 (d. .. 
– ö. 1417), İbrȃhim Hakkı Erzurûmȋ29 (d. 1703 – ö. 1780), Ümmȋ Sinan’ül-

13  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 4-5. 
14  Hayatı ile ilgili bkz.; Mehmet Şemseddin Ulusoy, Ezhȃr-ı Şemsȋ, (müellif hattı, fotokopi nüshası, 

Mustafa Kara Özel Kütüphanesi), s. 253.
15  Hayatı ile ilgili bkz.; Bayram Ali Kaya, Usûlî, DİA, c. 42, İstanbul 2012, s. 213-214. Usûlȋ Dȋvȃnı (haz. 

Mustafa İsen), Ankara: Akçağ Yayınları, 1990.
16  Hayatı ve Dȋvȃnı ile ilgili bkz.; Öznur Özgönül, Aczȋ Dȋvȃnı, İnceleme-Tenkitli Metin, (Yüksek Lisans 

Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. 
17  Bkz.; Reşat Öngören, Mevlȃnȃ C. Rumȋ, DİA, c. 29, İstanbul 2004, s. 441-448.
18  Bkz.; Abdullah Uçman, Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, DİA, c. 28, İstanbul 2003, s. 440.
19  Bkz.; Hasan Kȃmil Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdȃyȋ, DİA, c. 4, İstanbul 1991, s. 338-340.
20  Bkz.; İsmail Arar, Mehmet Ali Aynȋ, DİA, c. 4, İstanbul 1991, s. 273-275.
21  Bkz. ; Hasan Kȃmil Yılmaz, Hȃşim Baba, DİA, c. 16, İstanbul 1997, s. 406-407.
22  Bkz. ; Abdullah Uçman, Abdülahad Nuri, DİA, c. 1, İstanbul 1988, s. 178-179.
23  Bkz. ; Metin Akkuş, Nef’i, DİA, c. 32, İstanbul 2006, s. 523-525.
24  Bkz. ; İskender Pala, Leskofçalı Galib, DİA, c. 27, İstanbul 2003, s. 140-141. 
25  Bkz. , Alim Kahraman, Şinȃsi, DİA, c. 39, İstanbul 2010, s. 166-169. 
26  Bkz. ; İsmail Ünver, Leylȃ Hanım, DİA, c. 27, İstanbul 2003, s. 157.
27  Bkz. ; Hasan Aksoy, Şemseddin Sivȃsȋ, DİA, c. 38, İstanbul 2010, s. 523-526.
28  Bkz. ; A. Azmi Bilgin, Nesȋmȋ, DİA, c. 33, İstanbul 2007, s. 3-5.
29  Bkz. ; Mustafa Çağrıcı, İbrȃhim Hakkı Erzurûmȋ, DİA, İstanbul 2000, s. 305-311.
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Elmalı30 (d…- ö. 1568), Fuzûlȋ31 (d. 1483 – ö. 1556). Tazmȋn yaptığı iki şȃir 
ise Hȃfız32 (d. 1326 – ö. 1390) ve Bursalı Tȃlip’dir.

Güftȃr-ı Şemsȋ’de nazım türü olarak ise çoğunlukla, tevhȋd, münȃcaat, 
na’t, mersiye, medhiye gibi nazım türleri kullanılmıştır. Nitekim, Dȋvȃn’ın 
mukaddimesinden tertȋp şekli ile ilgili yukarıda alıntılamış olduğumuz 
bilgiler, müellifin Dȋvȃnı’nda kullandığı nazım türlerine dȃir bize fikir 
vermektedir. 

Güftȃr-ı Şemsȋ’nin Muhtevȃsı

Dȋvȃn edebiyatı estetiğinde, bir dȋvȃnın tertibinin usul ve teşrifȃtında, 
mürettep bir dȋvȃn33 bilindiği üzere kasȋde ile başlar. Şȃir, bir tevhȋd ile 
Allah’ın varlığını ve birliğini dile getirir. Müellifimiz, Güftȃr-ı Şemsȋ’ye 
bir gazel ile başlamıştır. Allah’a bir münȃcaat ile Dȋvȃnı’na başlayan 
müellif, “sırru’l-esrȃr” ana başlığıyla yazdığı şiirlerinde Allah’a yakarış, 
dua, Allah’tan istirham ve istimdadlarını dile getirmiştir. “Nûru’l-
envȃr” ana başlığıyla ikinci bölümdeki şiirlerini ise Hz. Peygamber’e 
yazdığı na’tler oluşturmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, şekil olarak 
mürettep bir dȋvȃn olmasa da, muhtevȃ olarak geleneğin ortaya koyduğu 
kurallara uyması itibȃriyle mürettep bir dȋvȃn özelliği taşıdığını düşünmek 
mümkündür. 

Güftȃr-ı Şemsȋ’nin muhtevȃsının ana konuları, Allah’a yakarış, tevhȋd, 
vahdet, Hz. Muhammed (S.A.V)’e duyulan aşk ve muhabbet, Ehl-i Beyt 
sevgisi, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e duyulan muhabbet, Niyȃzi-i 
Mısrȋ’ye ve aynı neşveyi taşıyan ehl-i tarȋke olan muhabbet ve tasavvufa 
dȃir yazdığı manzumeler ile sevdiği şȃirlerin şiirlerine yaptığı tahmȋslerdir. 
Müellifin hemen hemen bütün manzumelerinin ana temasını Ehl-i Beyt 
sevgisi teşkil eder. Manzumelerinde Allah’a yakarışında bile, Ehl-i Beyt’e 
olan muhabbetini dile getirir. 

Dȋvȃn’ına Allah’a yakarışla başladığı ilk münȃcaat gazelinin makta’ 
beytinde müellifin Ehl-i Beyt’e olan muhabbetini görmekteyiz:

Şemsi-i Mısrȋ kulundur abd-i ȃciz pür-günȃh
Lütfuna eyle sezȃ-vȃr hürmet-i Âl-i abȃ 34 

30  Bkz. ; A. Azmi Bilgin, Ümmȋ Sinan, DİA, c. 42, İstanbul 2012, s. 310-311.
31  Bkz. ; Abdülkadir Karahan, Fuzûlȋ, DİA, c. 13, İstanbul 1996, s. 240-246.
32  Bkz.; Tahsin Yazıcı, Hȃfız-ı Şirȃzȋ, DİA, c. 15. İstanbul 1997, s. 103-106.
33  Bkz. ;Ömer Faruk Akün, Dȋvȃn Edebiyatı, DİA, c. 9, İstanbul 1994, s. 397.
34  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 6.
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“İstirhȃm ez- Rabbü’l Enȃm”35 başlıklı Dȋvȃn’ın üçüncü gazelinde de 
aynı muhtevȃ ile karşılaşmaktayız. 

Medh u evsȃf-ı ilȃhiyyen olan manzûmemi
Aldılar hȃla iȃde itmediler red bana

Fikr-i vicdȃnım olan ȃsȃr-ı mensûrem alup
Bir münȃfıkun sözüyle itdiler bȋzȃr bana

Sen musarrafsun kulûbı vireler ȃsȃrımı
Eyle te’lȋf kalplerini kıl kerem imdȃd bana

Senden istimdȃd idüp rûh-ı Rasûl ü Âlini
Nesr ile eş’ȃr ile itmek senȃ mu’tȃd bana

Şükrünü ȋfȃya kȃdir olmazam lütfun büyük
Eyledün ehl-i tevellȃ virdün isti’dȃd bana

Emr ü fermȃnınla oldum ben muhibb-i Hȃnedȃn
Rȃfizȋlik şȋ’alığı itdiler isnȃd bana

Meslek-i Âl-i Abȃ’dan gösterüp rȃh-ı savȃb
Oldu Mısrȋ en-Niyȃzȋ Şemsidȋn üstȃd bana 36

35  Müellifin, bu gazelini, yaşadığı şu olay üzerine yazdığı düşünülmektedir. Gazelin te’lif tarihi bu 
kanaatimizi güçlendirmektedir: Olayı müellifin kendi dilinden dinleyelim: “18 Şevval sene 1346 
tarihinde birȃderin bir misȃfirinden dolayı birȃderim Haydar Efendi’yi (Seyyid Usul Dergâhı’nın son 
şeyhi), damadını, Fakir’i, Halazȃdeyi, Kara Kedi İmamı’nı derdest ettiler. Bir hafta polis idaresinde 
kaldık. Kitaplarımı, evrakımı tekmil taharri ettiler. Elde ettikleri eserlerim mûcib-i mahzuzîleri 
oldu. Altı gün sonra tahliye olunduk. Tuhaf mesele, şimdiye kadar hiç siyasetle iştigal etmedim, 
çünkü mesleğim değil, memûr değilim, asker değilim, harb u darbe muktedir değilim. Bilmem nasıl 
tecellȋdir ki, devr-i esbakta bizi muhȃlif addederler, vatanperver derler, Avrupa’ya firar edenlerle 
muhaberâtım var zannında bulunarak polisler yan bakarlardı. İlân-ı Meşrutiyetten sonra da 
mutedil muhafazakâr zannında bulundular. En mef´ul ve en meşrû Cumhuriyet devrinde ise daha 
Cumhuriyet’ten on sene evvel mutlȃkiyet aleyhinde bulunduğum halde beni padişah taraftarlığıyla 
müttehem ederek altı gün polis idaresinde kaldım. Bereket versin polis müdürü olan zât munsıf ve 
vicdanî olduğundan âsârımdan ve Gazi Paşa hakkında Bursa’ya geldiğinde “Kudûmiye” olarak 
söylemiş fakat hissiyatımdan ibaret olmakla riyȃkȃrlığa hamlolmamak üzere neşretmediğim 
ve takdim eylemediğim manzûme de evrak arasında bulunmakla kendisinde hasıl olan kanaat 
ve vicdaniyet üzerine makamât-ı lȃzımeye mürȃcaatla tahliyemizin müsȃadesini istihsal ederek 
fevkalȃde hürmetle sebilimizi tahliye etti ki, mûcib-i şükrandır.” Bkz. ; Mehmet Şemseddin Ulusoy, 
Dildar-ı Şemsî, s. 318-319. (Eserin müellif nüshası Ahmet Erdönmez nezdindedir. Niyazi-i Mısrî’nin 
kabrini ziyaret etmek üzere Limni’ye yaptığı seyahatleri ve diğer yolculuklarını anlattığı eser, Mustafa 
Kara ve Yusuf Kabakçı tarafından neşredilmiştir.  İstanbul: Dergâh Yayınları, 2010).

36  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 7. 
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Fȋ 16 Zilhicce, sene 1346, Pazartesi, 7 Mayıs, sene 1927, saat: 2.30

Dȋvȃn’ın birinci bölümü olan “sırru’l-esrȃr”da müellifin, “tevhȋd-i 
bȃri”, “niyȃz-ı mücrimȃne”, “istirhȃm ve istimdȃd”, “niyȃz-ı ȃcizȃne”, 
berȃ-yı ism-i a’zam”, “arz-ı şükrȃne”, “niyȃz-ı ubeydȃne” başlıklarıyla 108 
manzumesi yer almaktadır. 

Müellif, Dȋvȃn’ın ikinci bölümü olan “nûru’l-envȃr” bölümünde Hz. 
Muhammed (S.A.V)’e olan aşk ve muhabbetini anlatan manzumeler 
yazmıştır. Bu bölümde çoğunluğu na’t nazım türü ile yazdığı manzumeler 
79 adettir. Müellif bu bölümde mi’rȃciye nazım türü ile de şiir yazmıştır.37 
Gazel nazım şekli yanında, müselsel gazel38, muhammes39, müseddes40, 
müsemmen41, mu’aşşer42, terkib-i bend43 gibi nazım şekillerini de bu 
bölümdeki manzumelerinde kullanması dikkatimizi çekmektedir.  Nazım 
şekillerinin çeşitliliği bakımından Dȋvȃn’ın en zengin bölümü ikinci 
bölümdür diyebiliriz.

Na’tlerin yer aldığı “nuru’l-envȃr”daki manzumelerde de Hz. Peygamber 
için yazılmış olsalar bile müellifin Ehl-i Beyt’e olan muhabbetini, aşkını 
görüyoruz. “Mevlûdiye” başlığıyla yazdığı şiirin maktȃ beytinde müellif 
şöyle der:

Şemsi-i Mısrȋ’yi mahrûm itme feyzinden amȃn
Ya Rasûle’llȃh be-hakk-ı Hazret-i Âl-i Abȃ44

Yine “na’t-ı şerif” başlıklı bir diğer şiirinin maktȃ beyti şöyledir:

Şemsi-i Mısrȋ muhibb-i Âl ü Evlȃdın senün
Hürmet-i Sıbteyn içün kıl lütfun ile pür-mesar45

Divȃn’ın üçüncü bölümü olan “şemsü’l-ahyȃr”da müellifin Hz. Ali 
için kaleme aldığı manzumeler bulunmaktadır. 62 adet manzumenin 
bulunduğu bu bölümdeki şiirlerinde müellif, çoğunlukla “medhiye-i 
Hayder-i Kerrȃr”, “medh-i Şȃh-ı velȃyet”, “senȃ-yı Cenȃb-ı Murtaza”, 

37  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 154.
38  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 100.
39  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 131.
40  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 140.
41  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 151.
42  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 144.
43  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 86.
44  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 14.
45  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 100.



174

Mustafa EFE
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

8 
/ 

24
: 1

65
-1

82

“medhiye-i Şȃh-ı merdȃn”, “medh-i Cenȃb-ı Hayder”, “medh-i Ali” gibi 
başlıklar kullanmıştır. “Na’t-ı şerif” başlıklı şiiriyle de Hz. Ali na’tleri 
kaleme almıştır. “Şemsü’l-ahyȃr” bölümünün ilk gazeli şu matlȃ beyti ile 
başlar:

  Ârifȃn ser-defterisün yȃ Ali yȃ Murtazȃ
  Âşıkȃnun rehberisün yȃ Ali yȃ Murtazȃ46

  “Şemsü’l-ahyȃr” bölümünün son gazelinin matlȃ beyti ise şöyledir:

  Geldi nevruz oldu şȃdȃn ehl-i ȋmȃn yȃ Ali
  Çünki sen doğdun cihȃna oldun ihsȃn yȃ Ali47

  Dȋvȃn’ın dördüncü bölümü “Necmü’l-eshȃr”dır. Bu bölümde, 
“medh-i Haseneyn”, “medh-i E’imme-i İsnȃ Aşer”,  “mersiye-i Şȃh-ı 
şühedȃ”, “mersiye-i Şühedȃ-yı Kerbelȃ”, “medh-i Ehl-i Beyt-i Kirȃm”, 
“der- senȃ-yı Ehl-i Beyt”, “berȃ-yı hubb-ı Âl-i Abȃ”, “Medh-i Sıbteyn-i 
Güzȋn”, başlıklarıyla yazılmış 43 şiir vardır. Mehmet Şemseddin Ulusoy, 
Ehl-i Beyt aşığı olan bir mutasavvıf şȃirdir. Bütün manzum ve mensur 
eserlerinde olduğu gibi Güftȃr-ı Şemsȋ adlı Dȋvȃnı’nda yer alan şiirlerinde 
de en önemli muhtevȃ Ehl-i Beyt muhabbetidir. Doğumuna düştüğü tarih 
onun nasıl bir Ehl-i Beyt aşığı olduğunu gösterir. Doğumu için şu mısra ile 
tarih düşmüştür:

  Dahȋlem dergeh-i Âl-i Abȃ’ya Şemsi-i Mısrȋ 
  Gelirken ȃleme rûhum muhibb-i Âl-i Beyt geldi.”(Hicrȋ: 1283) 48

Necmü’l-eshȃr bölümünde daha çok mersiye, medhiye gibi nazım 
türlerini kullanan şȃir, nazım şekli olarak kasȋde, gazel ile birlikte 
musammatlardan müsemmen ve müseddes nazım şekillerini de 
kullanmıştır. Müellifin “necmü’l-eshȃr” bölümünde terci-i bend49 ve 
terkib-i bend50 nazım şekillerini de kullandığı görülmektedir. 

  İlk gazelin matla beyti şöyledir:
  
  Bülbül-i bȃğ-ı risȃletdür Hüseyn-i Kerbelȃ
  Verd-i gülzȃr-ı velȃyetdür Hüseyn-i Kerbelȃ51 

46  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 161.
47  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 240.
48  Eş’ȃr-ı Şemsȋ, s. 333. 
49  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 257.
50  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 279.
51  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 241.
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  Bölümün son gazeli ise şu beyt biter:
  Kapunda Şemsi-i Mısrȋ günahkȃr ümmetindendir
  Dahȋl-i dergeh-i Âl-i Abȃ’dur yȃ Rasûle’llȃh52

Müellif, Güftȃr-ı Şemsȋ’nin beşinci bölümünde “medȃih-i ebrȃr” ana 
başlığıyla yazdığı manzumelerini Hulefȃ-i Rȃşidȋn’den Hz. Ebu Bekir 
Sıddȋk, Hz. Ömer, Hz. Osman ile bazı mutasavvıfları, tarihi şahsiyetleri, 
tarikatleri medh için kaleme almıştır. Toplam 36 şiirin olduğu bölümde, 
huruf-ı hecȃ sırasına göre müellifin medhiye yazdığı isimler şunlardır: es-
Seyyid eş-Şeyh Mehmet Emin en-Nakşibendȋ el-Mevlevȋ el-Burusevȋ (k.s), 
Okçu Baba, Niyȃzi-i Mısrȋ, medh-i tarȋk-i Nakşibendȋ, Abdal Murad, Hz. 
Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Sultan Emir Buhȃrȋ, Sȃdȃt-ı Zevi’l 
Erhȃm ve Meşȃyih-i Kirȃm’dan Ahmed Hamdi er-Rukkȃlȋ (k.s),  Cenȃb-ı Pȋr 
İlyas el- Amȃsȋ (k.s), Akbıyık Sultan, Hz. Üftȃde, medh-i tarȋk-i Bektȃşiye, 
berȃ-yı Ahmed Gazzȋ.53

Altıncı bölüm olan “feyzü’l-ezkȃr”, Güftȃr-ı Şemsȋ’de, müellifin 
tasavvufa dair yazmış olduğu manzumeleridir. Bu bölümdeki şiirlerin 
adedi 208’dir. Bir çok şiirin başlığı “mine’t-tasavvuf”, “mine’n-nesayȋh” 
şeklinde olmakla birlikte, “tahdis-i ni’met”, “ibret-ȃmiz”, “fȋ hakkı’z-
zikr”, “taaccüp”, “ramazaniye” “bülbüle hitap”, der-hakkı gönül”, “ta’lȋm-i 
hakȃik”, “fi hakkı zikr-i cehrȋ”, “hilkat-i Adem”, der-hakkı dil”, “medh-i 
Burûsa” şeklinde şiir başlıkları da kullanılmıştır. Hemen hemen hepsi gazel 
nazım şekli ile yazılmış, iki adet de müseddes nazım şekli kullanılmıştır.54. 
Müellifin, tasavvuf düşüncesine ve tasavvufi hayatın özüne, inceliklerine 
dȃir yazdığı didaktik manzumeler son derece dikkat çekicidir: 

Bülbüle Hitab55 
Gülsitȃnda verde karşı eyliyorsun ȃh ü zȃr
Maksadın gülden merȃmın söyledin mi ey hezȃr

Sevdiğinde yok mu idrak duymuyor feryȃdını
Öyle ise bu figȃndan sana ne fȃide var

Ah, cȃnȃnın ne mesrur rahmi yok mu ȃşıka

52  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 298.
53  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 301-337.
54  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 378 ve 471.
55  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 367.
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Aşık ah itdikçe mesrur oluyor nȃz-ı şümȃr

Aşıkȃn derdinde bulmuşdur yine dermȃnını
Derd-i uşşȃka olur feryȃd u zȃrı sȃzkȃr

Vardır ȃşıkdan ziyȃde gerçi ma’şûkda ateş
Didiler aşk ȃteşi evvelce ma’şûku yakar

Ah idince ȃşıkȃn ma’şûkun artar neş’esi
Aşıkın feryȃdı mikdȃr vasla şȃyȃn itdi yȃr

Şemsi-i Mısrȋ cihȃnun vȃrına aşkdur sebep
Her şahıs ki bȋ-nasȋb-i aşk ise oldı hımȃr

22 Zilhicce, sene 1346, Pazar / 13 Mayıs, sene 1927, Aydede, Sa’at 9.

Mine’t-Tasavvuf56

Olmak istersen eğer sen ȃrif-i sırr-ı Hüdȃ
Kendine bir mürşid-i kȃmil bulup kıl iktida

Ana teslim-i irȃdet eyle sıdkile hemȃn
Mu’teriz olma kabul it her ne emr itse sana

Tezkiye kıl nefsini ta ola kalbin tasfiye
Hȃne-i dil ola tȃhir kalmaya hubb-ı sivȃ

Ol zaman eyler tecelli feyz-i Mevlȃ gönlüne
Nûr-i Hak’la sırr-ı tevhȋde olursun ȃşinȃ

İlm ile ayn’el-yakȋnle fehm olunmaz sırr-ı Hak
Mazhar-ı hakka’l-yakȋn olmak gerekdür mutlakȃ

Sende benlik var iken vahdet ider mi hiç zuhur

56  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 241.
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Varlığın zenb-i azȋmdir didi Fahrü’l Enbiyȃ

Şemsi-i Mısrȋ Hudȃ-yı lem-yezel itsün seni
Mazhar-ı feyz-i hidȃyet hürmet-i Âl-i Abȃ  

9 Cemȃziye’l-ȃhir, sene 1346 / 1927, Cumartesi, sa’at 7.
Mine’t-tasavvuf57

Kıl nazar ibret ile eşyȃya ol sen Hak-şinȃs
Hep şu’ûnȃt-ı İlȃhi gördüğün ef’ȃl-i nȃs

Kimseye ta’n itme zȋra mazhariyyet ne ise
Kimi altun kimi bakır oldu it bundan kıyȃs

Men araf sırrına ȃrif eylesün zȃt-ı Hüdȃ
Eylerim dȃim Cenȃb-ı la-yezelden iltimȃs

Sırr-ı tevhȋdi duyanlar bildi Vech-i Mutlak’ı
Eyledim Âl-i Abȃ’dan feyz-i ma’nȃ iktibȃs

Min ledündür Şemsi-i Mısrȋ kelȃmın şübhesiz
Ehl-i Beyt-i Mustafa nutkundan itdim iltibȃs

22 Şevvȃl, sene 1347 / 1930, Pazar, Sa’at 6.30, Cȃmi-i Kebȋr.

Bu bölümde yer alan müellifin bir şiiri ve şiirin altında Mehmet 
Şemseddin Ulusoy’un mahdumu olan Fehamüddin Efendi’ye ait sonradan 
ilave edildiği belli olan bir not, bir şiirin yazılış hikayesi, tarihi ve müellifin 
hayatına dair önemli bir vesȋka olduğunu düşünüyoruz. Hem şiirin, hem 
de ilgili notun tamamı şöyledir: 

Gazel:
Tȃ ezelden Hakk’ı ikrȃr ile ta’zîm eyledim
Sevgili Mahbûb’ını tasdîk ü tekrîm eyledim

57  Güftȃr-ı Şemsȋ, s. 377.
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Hȃnedȃn-ı Ehl-i Beyt’in hubbünü halka müdȃm
Dört delil ile umûma ben de ta’lîm eyledim

Elli altmışdan ziyȃde her ilimden bir kitap
Bazı mensûr bazı manzumen de terkîm eyledim
Cümle ȃsȃrım tasavvuf, itikat ve tȃrihini
İsmime itdüm izȃfet böyle tanzîm eyledim

Sȃye-i Mısrî’de buldum ma’nevî feyz u kemȃl
Nȃmımı Şemsî-i Mısrî ile tevsîm eyledim

Var Hudȃ’dur ol Ganî vü zü’l-kerem sahib-atȃ
Ben günȃhımla O’na yoklugu takdîm eyledim

Şȃfi’im Ȃl-i Abȃ’dur anları kıldım şefi’
Cȃnımı Allah’ıma aşk-ile teslîm eyledim”

 

Fî 24 Muharrem, sene 1352, yevm-i cum’a/Fî 6/19 Mayıs sene1311/1933.

Şiirin altında yer alan Fehamüddin Efendi’nin notu:

“Bu nutkun zuhuru günü muhterem babamın yanına gittim. 
Konuşuyorduk. “Bak ne tulu’ etti” diye yukarıdaki nutku okumaya 
başladılar. “Aman Efendi Baba! Pek erken bizleri dilhûn ediyorsunuz. 
‘Eyledim’ kelimesine bir ‘ye’ ilave ederseniz vezin bozulmaz” dedim. 
Kendileri de “pek a’lȃ, senin istediğin gibi olsun” dediler. Memnûnen elini 
öpüp yanlarından ayrıldım, mektebe gittim.

Vakta ki rahatsızlandılar, ameliyat ve tedȃvi için İstanbul’a gidildi. 
Hastaneye yatırdılar. Birinci ameliyat yapıldı. Bir ay sonra hastaneden 
çıkardık. Hastane karşısında tutmuş olduğum evde oturuyorduk. İkinci 
ameliyat için tekrar hastaneye yatırdıklarında, birkaç gün sonra “oğlum 
hatırlıyor musun kütüphane odasında otururken sen bir şey söylemiştin. 
“Ye” harfini ilave ederek on sene artıralım demiştin. O kabil olmuyor. O 
nutuk ayniyle zuhûr edecektir” dediler. “Bana emr-i Hak vȃki olursa Hazret-i 
Mısrî Efendi’min birȃder-i ȃlîleri Şeyh Ahmet Efendi Hazretleri’nin yanına 
saklarsın” buyurdular. Fakîr, kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. 
“Sana söylemeyip de kime söyleyeceğim. Kim kalmış ki ben kalayım” diye 
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tarikata ait bazı esrarı telkîn buyurdular ve beni teskin ettiler.

İkinci ameliyat olmak için vücutları müsait olmadığından ilkbaharda 
ameliyat yapmak üzere hastaneden çıktılar. Aynı eve geldiler. Yanlarından 
ayrılmıyordum. 

Vefatlarından bir hafta evvel Midilli ihvanlarımızdan Rasim Efendi ile 
birlikte Tarîk-i Mısrî usulüne ait Esmȃ-i Seb’a ve teferruat isimlerini telkin 
buyurup her ikimizi kardeş yapıp hayır dualarda bulundular. 

21 Receb 1355/8-9 Teşrinievvel 1936 Cuma gecesi rûh-ı ȃlîleri saat 
11.05’de ȃlem-i illiyyîne pervȃz eyledi. Ve bizleri pek mükedder, bîkes, 
muzdarip olarak bıraktılar. Ah benim güzel babacığım, hayatım, ruhum, 
efendim. Radıyallȃhü anh ve kaddesallȃhü sırrahu.

Vasiyetleri mucibince namazı, Sünbül Efendi’de kılınarak Hazret-i Pîr 
Efendimizin birȃderi Ahmet Efendi Hazretlerinin yanına Cuma günü- ki 
dergȃhımızın ȃyin günü idi- ikindiden sonra defnolundu.

Cenazede sırf kendilerini seven İstanbul meşȃyihinin bir kısmı 
bulundu. Cenaze merasiminde na’tler, salavatlar, ilahiler okundu. Gaslini 
Şehremini’de Sa’dî Tekkesi Şeyhi Ȃkif Efendi ifȃ etti.”58

Dȋvȃn’ın son bölümünü müellif, farklı şȃirlerden yapmış olduğu 
tahmislere ayırmış ve bu son bölümün adını da “dürrü’l ebhȃr” olarak 
isimlendirmiştir. Toplam 46 şiirin olduğu bölümde 24 tahmȋs Niyȃzi-i 
Mısrȋ’nin gazellerine yapılan tahmȋslerdir. Diğer şairlerin isimlerini 
yukarıda belirtmiştik. 

Sonuç

Bu makale “Güftȃr-ı Şemsȋ” ile ilgili ilk çalışmadır. Dini-Tasavvufi Türk 
Edebiyatı içerisinde yer alan ve bugüne dek bilinmeyen eser, müellifin diğer 
dȋvȃnı olan Eş’ȃr-ı Şemsȋ’nin ilk müsvedde hȃli olan ve aynı ismi taşıyan 
“Güftȃr-ı Şemsȋ” sanılmıştır. Konunun izahını yukarıda yapmıştık. Dini-
Tasavvufȋ/Tekke Edebiyatımızın, 20.yüzyılda yazılmış, son örneklerinden 
birisi olduğunu düşündüğümüz bu Dȋvȃn, tertȋbi ve tertȋbinde kullanılan 
başlıklar bakımından da farklı bir özelliği haizdir. 

Güftȃr-ı Şemsȋ ile ilgili bu çalışmada daha çok eserin muhtevȃsı ve 
kullanılan nazım şekilleri ve türleri üzerinde durulmuştur. Eser, Halvetȋ-
Mısrȋ edebȋ muhitinin geleneği içerisinde kaleme alınan bir eserdir.   

Şu da var ki;  siyasî, idarî, askerî ve edebî alanlarda kadîm-cedîd 
tartışmalarının en uç noktalara vardığı bir kriz döneminin Mehmet 
Şemseddin Efendi’nin hayatına, düşüncesine ve şiirine etkisinin olmaması 

58  Güftȃr- Şemsȋ,  s. 436-439.
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düşünülemezdir. Bu düşünceden hareketle Mehmet Şemseddin Ulusoy’un 
hayatı ve edebî şahsiyetine olduğu kadar, bu devrin hususiyetlerinin onun 
eserlerine de yansıması kaçınılmazdır. Müellifin yaşadığı devrin siyasi 
ve sosyal, kültürel ve edebî tarihine dair Güftȃr-ı Şemsȋ farklı okumalar 
yapılabilecek edebȋ metinler ihtiva etmesi bakımından da mühim bir eser 
olduğu düşünülmektedir. Eseri mühim kılan bir başka neden ise, yazıldığı 
dönemde ortaya çıkan farklı edebȋ akımlar, modern yönelişler içinde 
hem şekil, hem muhtevȃ bakımından Tanpınar’ın ifadesi ile “eski zevkin 
devamı”59 diyebileceğimiz bir eser olmasıdır. 
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Dostoyevski ve Safa’nın 
Estetisizmi: Suç ve Ceza ile 

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 
Dostoevsky’s and Safa’s Aestheticism: Crime And Punishment and 

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu

Victoria Bilge YILMAZ*

Öz

Dostoyevski’nin Suç ve Ceza ve Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 
romanları, Tanrı’ya, yani mutlak gerçeğe, ulaşmanın yolunu özel estetik 
anlayışıyla sunmaktadır. Genellikle estetik objelerin hoş ve güzel olması 
gerektiğini vurgulayan estetikçilik kurallarına ters düşen Dostoyevski’nin 
ve Safa’nın romanlarında baş kişilerin psikolojik durumlarını yansıtan kirli 
ortamlar, kahramanların pis görünüşleri ve kanlı sahneler yer almaktadır. 
Bu çalışma, bu üç imge kategorisini incelemekte ve bu çirkin imgelerin 
yazarlara manevi anlamdan yoksun hayat tarzını açıkça ortaya koymak için 
yardımcı olduğu sonucuna varmaktadır. Ayrıca, bu çalışma, bu iki romanın, 
estetikçilik anlayışını destekleyen filozoflar tarafından ileri sürülen ilahi 
düzen ve oranın, açıklık ve kesinlik fikirleriyle estetikçiliğe karşı bir tepki 
olarak ortaya çıkan hayatın gerçeklerini yansıtma fikriyle birleştirdiğini 
göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Dostoyevski, Suç ve Ceza, Peyami Safa, Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu, estetikçilik         

Abstract

Dostoevsky’s Crime and Punishment and Safa’s Matmazel Noraliya’nın 
Koltuğu present a specific aesthetic understanding of reaching God, the 
Absolute Truth. Contrary to aestheticism’s precepts which generally claim 
that aesthetic objects should be pleasurable and beautiful, Dostoevsky’s and 
Safa’s novels have dirty settings, characters’ untidiness and bloody scenes, 
which reflect the protagonists’ psychological condition. This article analyses 
these three categories of images and concludes that these ugly images help the 
authors to clearly depict the way of life that is devoid of spiritual meaning. 
The article also shows that these two novels embrace the integration of the 

Geliş tarihi: 05.04.2018 / Kabul tarihi:  02.08.2018

*  Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, 
e-mail: vikelay@gmail.com



184

Victoria Bilge YILMAZ
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

8 
/ 

24
: 1

83
-1

97

ideas of divine order and proportion, clarity and certainty – the ideas that 
are put forth by the philosophers who endorse aestheticism, with the ideas of 
reflection of reality of life – the ideas that are generated as a reaction against 
aestheticism.   

Keywords:Dostoevsky, Crime and Punishment, Peyami Safa, Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu, aestheticism

INTRODUCTION

The background of modern aesthetics can be traced back to the beginning 
of the 18th century in the works of such significant writers and philosophers 
like Anthony Ashley Cooper (Earl of Shaftesbury), Joseph Addison, Jean-
Baptiste Du Bos, and Francis Hutcheson, though not all of them will be 
mentioned here. The term “aesthetics” was coined by a German philosopher 
Alexander Baumgarten in the same century in his essays Philosophical 
Meditations, Metaphysics and Aesthetics. Baumgarten explains the term 
“sensory perfection” when he claims that a poem – an aesthetic object 
– has its perfect sensory attributes. And the term “sensory perfection” 
means “representing the maximal number of attributes of an object that 
is compatible with clearly representing that object as distinct from others 
at all”1. Thus, the more the object is distinguished from other objects, 
the more it is open to being perfect in terms of sensory perception; it is 
categorised as an aesthetic object. In his Aesthetics, Baumgarten states: 

The perfection of every kind of cognition grows from the richness, 
the magnitude, the truth, the clarity and certainty, and the liveliness of 
cognition, insofar as these harmonize within a single representation and 
with each other, e.g., richness and magnitude with clarity, truth and clarity 
with certainty, all of the rest with liveliness…; when all of these perfections 
of cognition appear together in sensory appearance, they yield universal 
beauty.2  

So, what is important for Baumgarten is the cooperation of certainty, 
richness and clarity to make an object beautiful. 

Immanuel Kant, another German philosopher, who used Baumgarten’s 
works during his studies, discusses imagination – and a sense of beauty – 
in “Critique of Aesthetic Judgement” as follows:

If we wish to discern whether anything is beautiful or not, we do not 
refer the representation of it to the Object by means of understanding 
with a view to cognition, but by means of the imagination we refer the 

1 Guyer, Paul. “The Origins of Modern Aesthetics: 1711 – 35”. The Blackwell Guide to Aesthetics. Ed. 
Peter Kivy. Blackwell Publishing, 2004, p. 36.

2  Guyer, p. 37.
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representation to the Subject and its feeling of pleasure or displeasure. 
The judgement of taste, therefore, is not a cognitive judgement, and so not 
logical, but is aesthetic – which means that it is one whose determining 
ground cannot be other than subjective.3 

So, for Kant, what is important in aesthetics is the response of a 
beholder. His main focus is not the difference between art and nature as 
it is in Hegel’s conceptualisation of aesthetics; his focus is on the subject 
who experiences and sees the beauty. Hegel’s ideas mainly focus on the 
difference between artworks and nature. For Hegel, “aesthetics is equated 
with the philosophy of art”4. Only artworks can be regarded as aesthetic 
objects, according to Hegel and his followers. 

In his Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, Anthony 
Ashley Cooper – Earl of Shaftesbury, English politician and philosopher, 
puts forward a different idea with reference to aesthetics. “Nothing surely 
is more strongly imprinted on our minds or more closely interwoven with 
our souls than the idea or sense of order and proportion”5. According to 
Shaftesbury, then, if a person perceives order or proportion in an object, that 
object can be accepted as beautiful. And this sense of order or proportion 
is closely related to the higher power which is above everything else; it is 
“the creative intelligence . . . ultimately the divine intelligence which is 
behind all order and proportion”6. So, for Shaftesbury, a person’s ability 
to perceive beauty is the ability to perceive and love the divine designer.    

If the short overview of the aesthetic movement above is taken into 
consideration, there are several main features of an aesthetic object. 
These are clarity, certainty, pleasure, art, order and proportion. After 
a short overview of aestheticism, it is possible to see the influence of 
aesthetic movement on literature. Art for Art’s Sake has become a famous 
philosophical credo of the supporters of aestheticism. Such a keen 
understanding of art inevitably led to the emergence of some opposing 
views; “aestheticism is commonly seen as an attempt to separate art from 
life, . . . as many authors, artists, aesthetes, and dandies have consciously 
elevated art to a position of supreme importance and to an autonomous 
sphere of its own”7. Art, in other words, comes to represent something that 
is beyond life and something that does not accept life as it is. It purifies life 

3 Kant, Immanuel. “Critique of Aesthetic Judgement”.  Aesthetics: The Classic Readings. Ed. David E. 
Cooper. Blackwell Publishers, 1997, p. 96. 

4 Cooper, David E. “Introduction”.  Aesthetics: The Classic Readings. Ed. David E. Cooper. Blackwell 
Publishers, 1997, p. 2. 

5  Guyer, p. 21.
6  Guyer, p. 21. 
7  Comfort, Kelly. “Introduction: Reflections on the Relationship between Art and Life in Aestheticism”. 

Art and Life in Aestheticism De-Humanizing and Re-Humanizing Art, the Artist, and the Artistic 
Receptor. Ed. Kelly Comfort. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008, p. 1.



186

Victoria Bilge YILMAZ
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

8 
/ 

24
: 1

83
-1

97

by excluding everything that prevents pleasure and beauty. 

While trying to attain the supremacy of aesthetic understanding in their 
works, authors try to depict un-perceived or non-natural scenes.  

[T]he downplaying of the work’s content led authors and artists to 
distance their subject matter from “real” and “everyday” life, and instead 
to conjure distant and exotic realms, to fashion fantastic and unreal spaces, 
and to take on forbidden and taboo themes8. 

It is like distancing themselves from any kind of social reality that can 
easily overwhelm the sense of beauty and throw one into the abyss of utter 
existence and survival. As a result, aestheticism is “freedom from morality, 
from didacticism, from convention”9. Literature is supposed to be free from 
giving social messages or play a role in a particular expression of a philosophy 
or ideology. According to the fundamental rules of aestheticism, literature’s 
“sole objectives are to be beautiful and to give pleasure”10. Literature 
should show a beautiful picture to the reader so that the latter will enjoy 
it. Consequently, an aesthete finds him/herself in an atmosphere which 
contrasts with that of “bourgeois culture and philistinism”, “common and 
ordinary”, “mainstream ‘tastes’ and orientations”11. Aestheticism dislikes 
the routine life conditions as they invite the sense of utter ordinariness and 
paleness. 

Aestheticism that was holding sway in the 19th century in Europe was not 
without its critical reception. Peter Bürger, German literary critic, criticises 
art’s domination as pure art for its “apartness from the praxis of life”12 and 
its inability to express current stress of the world because of its focus on 
pure form in his Theory of the Avant-Garde. Ideas similar to Bürger’s have 
come to represent the sense that aestheticism de-humanizes art; it loses its 
connections with human potentialities. Arguing against those who claim 
that aestheticism de-humanizes art, a famous Irish poet and playwright, 
Oscar Wilde, who has become an important figure in aesthetic movement, 
states that a piece of art invites a receptor to experience “new desires and 
appetites” and “a larger vision and … nobler moods”13. His ideas are intended 
to invite the reader to rethink the ideas of aesthetic understanding in terms 
of the inspiration it provides. Aesthetic scenes make the reader widen their 
horizons which, in turn, affords special keys to the intelligence. German 
philosopher, Theodor Adorno, “insists most strongly that the key to art’s 

8  Comfort, p. 2.
9  Comfort, p. 2.
10  Comfort, p. 3.
11  Comfort, p. 3.
12  Bürger, Peter. Theory of the Avant-Garde. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984, p. 27.
13  Comfort, p. 7.
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value lies in its claim to truth”14; works of art have truth in them. In this 
view, aestheticism is a critique of society and its social, stable norms. In the 
same vein, an English literary and art critic, Walter Pater sees aestheticism 
as a power that can affect life and influence people because an art object 
provides “a special, a unique, impression of pleasure”15. In this view, Pater 
comes closer to Wilde’s idea of aesthetic understanding in that both stress 
the fascination with something special.

DOSTOEVSKY’S AND SAFA’S AESTHETICISM

Dostoevsky’s Crime and Punishment and Peyami Safa’s Matmazel 
Noraliya’nin Koltuğu bear marked similarities in many terms; the 
protagonists’ intellectual background, inability to find out the meaning of 
life, family relations, fear of being caught by the police and many other 
features have striking similarities. However, the aim of this study is to 
pinpoint the similarities in terms of the authors’ sense of aestheticism. 
Both Dostoevsky and Safa develop the aesthetic notion in these novels in 
a parallel trajectory with the protagonists’ psychological states. Thus, the 
beginnings of the novels are replete with the images of blood, dirty clothes 
and bodies as both protagonists feel depressed and sick of everything. The 
images of dirty bodies, disgusting smells of taverns and homes, the bloody 
dead bodies are bold invitation to perceive the rotten and sombre moods 
of the protagonists. And precisely this kind of perception of the characters’ 
feelings is the beautiful and artistic way through which these two authors 
greatly contribute to literature. Yet, towards the end of the novels these 
images recede and leave their places to a more enlightened and fresher 
image.

The change from a dark atmosphere to a light one can be explained 
by the authors’ philosophical ideas. Both novels seek the ways to depict 
that religion – or a metaphysical understanding of existence – is a kind 
of salvation. Both authors have religious or mystical background against 
which these novels can be observed. Dostoevsky is often cited as a religious 
writer and, indeed, Mochulsky calls Dostoevsky “the great Christian 
writer”16. Similarly, Peyami Safa, although a quite positivist thinker at the 
beginning, starts to show a tendency towards spiritual way of seeing life. 
According to Kantarcıoğlu17, Peyami Safa wants to show that relying on 

14 Gardner, Sebastian. “Philosophical Aestheticism.” The Oxford Handbook of Continental Philsophy. 
Oxford University Press, 2007, p. 102. http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/
oxfordhb/9780199234097.001.0001/oxfordhb-9780199234097-e-4.

15  Comfort, p. 7.
16  Mochulsky, Konstantin. “Crime and Punishment: A Novel Tragedy in Five Acts.” Critical Essays on 

Dostoevsky. Ed. Robin Feuer Miller. Boston: G.K.Hall & Co., 1986,  p. 100. 
17  The translation from Turkish into English is done by the author.
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positivist ideas is not enough to explain all the happenings in life and that 
people should search for God – the absolute truth18. As Mehmet Tekin 
states, the movement of the novel from night to day time signifies Ferit’s 
movement from darkness to enlightenment19; so, he moves from a pure 
positivist stance to a stance of a mystic. Therefore, both novels depict the 
movement through darkness of pure reasonable thinking to a more flexible 
and spiritual point of view.    

About aestheticism of these two novels, it can be said that they are the 
points where the proponents and the opponents of aestheticism converge. 
The clarity and certainty of an aesthetic object, on what Baumgarten 
focuses, find their reflection in Dostoevsky’s and Safa’s tendency to clearly 
and precisely outline the protagonists’ psychological moods. Through 
the settings’ and the characters’ ugliness the reader can clearly see what 
the main characters feel. The novels also grasp Shaftesbury’s ideas 
related to the divine order and proportion which are the main attributes 
of an aesthetic object for the English philosopher; both novels lead their 
protagonists towards a spiritual way of life, towards God. At the same time, 
the novels meet the requirements of the demand that art should reflect life 
and be closer to real life, as Peter Bürger claims. And it is precisely what 
Dostoevsky and Safa have in their novels. The protagonists’ experiences 
are the slices of real life. In short, Dostoevsky’s Crime and Punishment and 
Safa’s Matmazel Noraliya’nın Koltuğu present a specific aesthetic view of 
life the images of which are presented below under the three categorisations 
of setting, characters’ images and bloody scenes.       

To begin with, the settings of Dostoevsky’s and Safa’s novels faithfully 
reflect Raskolnikoff20’s and Ferit’s dark, at the same time, pensive mood. 
This is how Dostoevsky artistically draws the picture of St. Petersburg, 
Raskolnikoff’s main setting in Crime and Punishment: 

The heat in the streets was stifling. The crowd, the sight of lime, 
bricks, scaffolding, and the peculiar odour so familiar to the nostrils of the 
inhabitant of St. Petersburg who has no means of escaping to the country 
for the summer, all contributed to irritate the young man’s already excited 
nerves21.

The atmosphere of the city darkens Raskolnikoff’s already sunken soul. 
Familiar odour of the city suggests Raskolnikoff’s chronic inability to come 
out of a situation in which he immersed himself. “The heat was stifling, 

18  Kantarcıoğlu, Sevim. Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, İstanbul: Paradigma, 2007, p. 95.
19  Tekin, Mehmet. Peyami Safa’nın Roman Sanatı ve Romanları Üzerinde bir Araştırma, Konya: 

Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1990, p. 120.
20  Russian names and surnames vary in spelling because of the fact that critcs spell them differently in 

their studies. 
21  Dostoevsky, Fyodor. Crime and Punishment. London: Penguin, 1997, p. 2.
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and the atmosphere so heavy with alcoholic vapours, that five minutes of 
it seemed enough to intoxicate anyone”22. A sense of physical and mental 
suffocation in the city seems inevitable. “The real city, . . . rendered with a 
striking concreteness, is also a city of the mind in the way that its atmosphere 
answers Raskolnikov’s spiritual condition and almost symbolizes it”23. So, 
St. Petersburg is the inside of Raskolnikoff’s mind. Dostoevsky skilfully 
shows that Raskolnikoff’s mental condition is not the result of an empty 
philosophising and contemplation; it is the accumulation of a long period 
of survival in this city “with its tattered population, its dirty and nauseous 
courtyards and numerous alleys, [where] Raskolnikoff dearly loved to 
roam in his aimless wanderings”24. There is another character whose 
setting reflects his psychological condition. Svidrigailoff, a wealthy man, 
who disrespectfully followed Raskolnikoff’s sister Dounetchka, is also 
portrayed through the images of the setting. His impending doom of suicide 
is suggested through the images of the room where he stays for a while; 
“the whole room was impregnated with an odour of mice and leather”25. 
What he feels and sees in this room is the depiction of his plans of suicide; 
the setting also reflects his personality and his debauchery.

Ferit, the protagonist of Peyami Safa’s Matmazel Noraliya’nin Koltuğu, 
can be said to be the double of Raskolnikoff. There are many aspects in 
which they resemble such as depressive mood, pensiveness, feeling sick 
for most of the time. Similar to Raskolnikoff, for whom his setting is often 
disgusting, for Ferit, the hostel where he stays is ruined and the streets, 
where the drunk discharge their bladders, are dirty26. Ferit seems to want 
to discharge all his negative and foul feelings out and because of this the 
setting is presented in this way. The streets of the city have become the place 
where all the bodily liquids were discharged: urine, blood, semen, vomit, 
mucus, saliva27. All these bodily liquids seem to fill Ferit’s consciousness 
and make him feel suffocated with the meaninglessness and ugliness of 
existence. According to Tekin, this setting influence people’s psychology 
negatively28. However, it can also be added that the scenes from the setting 
are the reflections of the protagonist’s psychology. When Ferit approaches 
Fatma, the woman who cleans the hostel, to satisfy his physical needs, he 
is still loathed by the woman’s ugliness. For him, even Fatma’s room is 

22  Dostoevsky, p. 8.
23  Fanger, Donald. Dostoevsky and Romantic Realism, Evanston: Northwestern University Press, 1998, 

p. 194.
24  Dostoevsky, p. 49.
25  Dostoevsky, p. 398. 
26  Safa, Peyami. Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, İstanbul: Ötüken, 2004, p. 12.
27  Safa, p. 98.
28  Tekin, p. 121.
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scungy29. Moreover, Ferit’s feelings towards Fatma and her room depict his 
acknowledgement of the fact that what he does to her is not morally right. 
In other words, Fatma’s room shows Ferit’s soul and he is conscious of the 
indecency of his action. In addition to such a setting, the events that Ferit 
undergoes in this hostel lead him to the reconfiguration of his philosophy; 
that there can be unaccountable events in a human being’s life. As Tekin 
maintains, this hostel makes Ferit experience a great change30. 

Second, although the settings of both novels reflect the protagonists’ 
inner lives, the images of the characters themselves greatly contribute 
to this reflection as well. Grease, dirt, sickness and oil seem to dominate 
the characters’ physical appearance. Being a part of St. Petersburg, 
Raskolnikoff’s “dress was so miserable that anyone else might have scrupled 
to go out in such rags during the day-time”31 and his hat “had become worn 
and rusty, was covered with dents and stains, slit and short of a brim, a 
frightful object in short”32. Raskolnikoff’s outfit, which is hardly suitable for 
an intellectual like him, fits his mental condition. “[He] wore a paddiovka, 
a black satin waistcoat horribly grease-marked, and no neckcloth. His face 
seemed to shine with oil”33. Nothing of his clothes escapes filth. 

Other characters are also shown in a state similar to Raskolnikoff’s. 
Raskolnikoff’s first victim, Alena Ivanovna’s “head was uncovered, and her 
grizzled locks shone like grease”34. Zametoff, a police officer, had “oiled locks 
and fancy waistcoat and unclean linen”35. “[Dounetchka’s] gloves were not 
merely shabby, but worn out, and Razoumikhin felt startled on seeing the 
holes”36. Razoumikhin himself “appeared in a tattered dressing-gown, with 
his bare feet pushed into a pair of old slippers, his hair dishevelled, his face 
unshaven and unwashed”37. Marmeladoff, whom Raskolnikoff meets in a 
tavern, wore a tattered old dress-coat: and yet, by an instinct of neatness, 
the only button that remained on it was correctly buttoned… Bits of hay 
were to be seen clinging here and there to his clothes, and even to his hair, 
and he looked as if he had neither undressed nor washed for the last five 
days. His large red hands, with their grimy nails, looked especially dirty38.

In other words, almost all of the characters who seem to be close to 

29  Safa, p. 57.
30  Tekin, p. 125.
31  Dostoevsky, p. 2.
32  Dostoevsky, p. 3.
33  Dostoevsky, p. 8.
34  Dostoevsky, p. 4.
35  Dostoevsky, p. 117. 
36  Dostoevsky, p. 161. 
37  Dostoevsky, p. 87.
38  Dostoevsky, p. 9, 10.
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Raskolnikoff in terms of principles in life, appear in disorganised and dirty 
manner. Poor condition of the people around Raskolnikoff is described to 
motivate him to commit crime; as if when he kills the old woman he can 
destroy these social inequalities. The illness and behaviour of Catherine 
Ivanovna are depicted in detail. “Her consumptive face, parched lips, her 
almost inaudible voice, expressed so deep-seated a suffering, that it was 
almost impossible to remain unaffected by them”39. All these characters are 
the parts of the world, which Peter Conradi calls “the world of destitution, 
despair and suicide”40. These palpable demonstrations of the people’s poor 
condition help the reader understand the profundity of Raskolnikoff’s 
situation which leads him to feel justified for his violent act. “[I]solation, 
fever, dreaming, rootlessness, the unnatural city [and] poverty” lead to 
crime41. Indeed, as Fanger states, the characters’ “depressing poverty” is 
not shown as something personal, but as something that suggests social 
and realistic realities42. These are the symbolic realities which Raskolnikoff 
aims to eliminate by committing crime. And according to Raskolnikoff 
such people like Alena Ivanovna cause these realities.  

However, people whom Raskolnikoff did not like at all shine with 
gleam and cleanliness. For example, Looshin, the man who feels he gives 
pleasure to Raskolnikoff’s family by marrying Dounetchka, has a neat and 
rich appearance. 

The shades which Looshin affected were all light, the cut youthful. A 
very bright tie with pink stripes completed his attire. His face was very 
fair and even good-looking, and he certainly seemed younger than his age, 
forty-five. Dark mutton-chop whiskers very tastefully thickening towards 
his clean-shaven chin43. 

Such a big contrast between one group of characters and another 
suggests the categorisation of the characters. The ones whom Raskolnikoff 
feels closer to himself in terms of principles and mentality are shabby, dirty 
and sick while the ones who do not understand him or who do not share 
his principles are quite tidy and rich. As Conradi states, “Luzhin represents 
the hypocritical, officious bourgeois world against which Raskolnikov has 
rebelled, with its vindictive spite and meanness, and its fatuously touchy 
idiotic vanity”44. For Dostoevsky, drawing the characters’ portraits by using 
abovementioned images of untidiness is another way of clearly depicting 
the characters and their life styles.  

39  Dostoevsky, p. 313.
40  Conradi, Peter. Fyodor Dostoevsky, Macmillan, 1988, p. 51.
41  Fangler, p. 207. 
42  Fanger, p. 197.
43  Dostoevsky, p. 108.
44  Conradi, p. 56.
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Peyami Safa’s Matmazel Noraliya’nin Koltuğu is also replete with the 
images of dirty, oily and greasy characters. When Ferit becomes acquainted 
with his neighbours, he becomes annoyed by their physical appearance. 
One of Eda Hanım’s eyes was bigger than the other; the eyes were sticky 
and wet, and the mouth was slightly paralysed towards the left part of the 
face45. Babuş’s dirty hair was long enough to reach his ears. But his shirt 
was even dirtier. Ferit was uneasy about it and did not want to touch it; so, 
he showed the shirt to the mother to open it for him46. Being a dropped-
out medicine student, Ferit wants to help Babuş because the latter has a 
stomach problem; however, Ferit hesitates to touch the boy because of 
the untidiness. He saw a bag which was on Babuş’s neck and which was 
covered with mucus47. Everything around Ferit makes him feel sick and 
alienated because he cannot accommodate himself in this life. One of 
the other neighbours, Tosun, is also sickening for Ferit. Tosun started to 
scratch his bulging and hairy legs as if a randy animal was digging earth 
with its long claws48. Fatma’s nose was large, eyebrow was wide and black, 
the chin was huge; there was hair above her upper lip. All these indicated 
that this head belonged not to a woman but to a coolie49. In short, everybody 
whom Ferit meets in the hostel conjures a distorted image. Such images of 
sick and dirty characters depict Ferit’s psychological state. What is more, 
the first part of the novel is presented through Ferit’s point of view; that’s 
why the reader sees the shabby and dirty characters from Ferit’s narration. 
Although Ferit tends to criticise the social system where people find 
themselves in a desperate condition, it can be stated that what the reader 
perceives about the characters in the first part of the novel is mainly the 
reflection of Ferit’s psychological condition. Maybe that’s why in his book 
Türk Edebiyatında Batılılaşma ve Kimlik Sorunu Çetin Yetkin50 criticises 
Peyami Safa for his inability to touch upon some social problems of the 
contemporary country. Contrary to Yetkin, Sevim Kantarcıoğlu thinks that 
Ferit falls into this psychological state because he is profoundly frustrated 
by the material and the spiritual dissolutions that take place in society51.

Finally, there are some other images the characters of the novels 
present; they are the bloody images. The bloody images, in fact, recall 
Crime and Punishment’s main focus – crime. For example, the scene in 
which Raskolnikoff kills the old woman and her sister can be called the 
climax of the novel in terms of its theme:

45  Safa, p. 9. 
46  Safa, p. 11.
47  Safa, p. 11.
48  Safa, p. 14. 
49  Safa, p. 42.
50  Yetkin, Çetin. Türk Edebiyatında Batılılaşma ve Kimlik Sorunu, İstanbul: Salyangoz Yayınları, 2008. 
51  Kantarcıoğlu, p. 93. 
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He pulled out the hatchet, raised it with both hands, and let it descend 
without force, almost mechanically, on the old woman’s head. . . The 
hatchet struck her just on the sinciput, and this was partly owing to her 
small stature52.

Raskolnikoff’s act is repeated when he kills the old woman’s sister, 
Elizabeth: “The hatchet penetrated her skull, laying it open from the upper 
part of the forehead to the crown. Elizabeth fell down dead”53. In Safa’s 
novel, there is a similar image. Although Ferit does not commit the crime 
of killing his old aunt, he imagines the way to do it. Ferit imagined his 
killing his aunt by stabbing a knife in her heart; rubs his bloody hands over 
her face54. 

Raskolnikoff’s act and Ferit’s imagined murder signify the desire to 
end the unending circle of their desperateness. They think they will attain 
peace if they commit crime. If looked at from Bakhtin’s point of view, the 
murdered women are grotesque images; their bodies are dismembered. 
Dentith states that such grotesque images with plenty of body parts and a 
wide range of body functions have become Bakhtin’s “aesthetic notion”55. 
Indeed, Bakhtin’s analysis of Dostoevsky’s works makes him come 
forward with such an aesthetic notion, in which the images are horrible 
and disgusting, but convey meanings in a sharper manner. Dismembered 
bodies suggest a metaphorical destruction of everything that makes 
people unhappy. It is an idea of regeneration and rebirth. In this sense, 
Raskolnikoff starts a new life in which he is closer to God. Of course, being 
closer to God cannot be Bakhtin’s discussion; it is Dostoevsky’s aesthetic 
notion of starting a new life and a new beginning.

Indeed, Raskolnikoff’s dream in which men kill a horse is a psychological 
training that he gets in order to be able to transcend the limits and start a 
new life.    

  “Get a hatchet and finish her,” cried another.

“Mind!” cried Nikola, throwing down the board and seizing a crowbar. 
“Take care!” he shouted, and he hit the mare a heavy blow with it, and at 
the same time lost his balance and stumbled. The mare reeled, and the 
bar was raised anew and fell heavily upon her spine, and she sank to the 
ground, all four legs giving way at once.

“All over!” shouted Nikola, and he leaped from the wagon in great 
excitement. Some drunken fellows seized what they could lay their hands 

52  Dostoevsky, p. 62.
53  Dostoevsky, p. 65.
54  Safa, p. 116. 
55  Dentith, Simon. Bakhtinian Thought. London: Routledge, 1995. p. 67.
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upon, sticks, boards, or anything, and began belabouring the expiring 
mare, whilst Nikola spent his fury in hitting at her at random with the iron. 
The mare stretched out her head, groaned heavily, and expired56. 

This violent scene gives Raskolnikoff strength to come against 
some stable conditions of life and kill a human being. After the murder, 
Raskolnikoff comes closer to his victim. “Leaning over [Alena Ivanovna] 
again to examine her closer, Raskolnikoff saw that the skull was shattered”57. 
The same cold attitude to the victims can be seen in Tosun in Safa’s novel. 
The images of Tosun’s victims are bloody and disgusting: he stabs a knife 
in a woman’s belly and a man’s body; then, he smells the man’s blood and 
likens it to syrup58. Both Raskolnikoff’s and Tosun’s ability to kill justifies 
their idea that what they did is something good for the humanity. 

And when Raskolnikoff searches for some items to steal from the old 
woman’s house, he looks under the bed and suddenly thinks that what 
he does is not glorious. “Aestheticism could not swallow that. ‘Would 
Napoleon have crept under an old woman’s bed?’ . . . How absurd!”59 He 
accepts the fact that what he does is beyond the limits of glory and honour; 
yet, he tries to cling to the idea that his action is not less glorious than what 
Napoleon has done.  

I own I have broken through the laws of aestheticism! But I cannot 
conceive in how far it is more glorious to shell some besieged town, than 
to destroy by the blows of an axe! The fears of aestheticism are the surest 
signs of impotence! Never have I felt that truth more strongly than now, 
and never have I so slightly realised the nature of my crime! Never have I 
felt more capable, more convinced than now!60

In fact, Raskolnikoff pronounces Dostoevsky’s way of seeing 
aestheticism. Aestheticism should not be always glorious or magnificent, 
beautiful or pleasant; what is important is the function of the action. A 
performed action has a function and Raskolnikoff does not feel himself 
impotent because he could do something for the humanity. 

Death haunts Raskolnikoff; bounty of blood dominates the setting of 
the novel. This is the scene of Marmeladoff’s death: 

On the ground [Marmeladoff] lay insensible, with blood streaming 
from his face on to his shabby-genteel clothes. He had been trampled 
under the horses’ feet, his face appeared literally beaten in; evidently it was 

56  Dostoevsky, p. 47.
57  Dostoevsky, p. 63.
58  Safa, p. 188.
59  Dostoevsky, p. 208.
60  Dostoevsky, p. 410.
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no laughing matter61.

Even after Marmeladoff is taken home and cared for, the image does 
not differ. “[His] breath came with difficulty and rarely, whilst large drops 
of perspiration stood on his forehead, and the blood oozed from his injured 
lips”62. The narration does not continue with a sharp announcement of 
Marmeladoff’s death; it gives the details of the bloody death in order to 
give Raskolnikoff the idea that he should be punished for what he did. He 
should submit to God. “[Marmeladoff’s throat and chest] was fearfully 
battered, and, in addition, his right ribs were fractured; whilst on his left 
side, near the heart, was an ominous black and yellow spot, a cruel blow 
from a hoof”63. Marmeladoff’s wife Catherine Ivanovna is fatally sick and 
usually seen “to cough and spit blood”64. Raskolnikoff himself bolsters the 
atmosphere of miserableness in the novel as he “lay down on the couch, 
trembling like a beaten horse”65. In short, such images strengthen the idea 
that the protagonist is in an appalling mental state, which facilitates the 
reader’s quick grasping of it. He should turn to God and cleanse himself 
from this blood.

CONCLUSION 

In conclusion, the three categories of scenes and images of Dostoevsky’s 
Crime and Punishment and Safa’s Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 
make the reader understand the underlying aestheticism of bringing one 
close to God. The scenes in which the setting is dirty, the characters are 
greasy, and women are violently murdered are quite remote from the 
idea inherent in the artistic motto “art for art’s sake”. Nonetheless, they 
artistically and clearly convey what the authors wanted to tell; life without 
spiritual dimension is ugly and loathsome, while the way to God is clean 
and satisfying. As a result, Dostoevsky’s and Safa’s novels are not only a 
psychological demonstration of the protagonists, but also novels in which 
the desire to end the strong hold of unnecessary philosophical ideas such 
as Raskolnikoff’s and Ferit’s clinging to rational thinking finds its physical 
appearance, which is murder of a human being. Although the novels’ 
images are remote from aesthetic understanding of Oscar Wilde and the 
other important supporters of aesthetic movement, they have created their 
own aesthetic imagery. The novels have their specific organisation which 
presents various ways of depicting an image, which can be said to approach 

61  Dostoevsky, p. 127.
62  Dostoevsky, p. 131.
63  Dostoevsky, p. 132.
64  Dostoevsky, p. 12.
65  Dostoevsky, p. 89.
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what Baumgarten has claimed with reference to “sensory perfection”; an 
image should have multiple of attributes which can help to separate that 
image from other images. Although the novels fall short of attaining Kant or 
Hegel’s precepts of aestheticism, they can be seen closer to Bürger’s ideas; 
art must convey social norms, which is the main focus of Dostoevsky’s and 
Safa’s novels.  
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