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ÖN SÖZ 

 Aziz Nesin (1915-1995), edebiyatın hemen her alanında eser vermiş, çok tanınmış bir 

yazardır. Onun yazar olarak öne çıkan en önemli yönü, mizahçı olmasıdır. Sayısı yüzü geçen 

eserlerinin kaynağı, içinde yaşadığı toplumdur. Eserlerini “sürekli değişim yasası” olarak 

adlandırdığı teze dayandıran yazar, kitapları yoluyla önce kendisini sonra yaşadığı toplumu 

değiştirmeyi amaçlamıştır. Toplumsal değişim için de, en çok mizahtan yararlanma yolunu 

seçmiştir 

Sade ve anlaşılır bir dil kullanarak halkı yansıtan Aziz Nesin, gülmece anlayışını Türk 

halk gülmecesine ve edebiyatına dayandırır. Geleneksel halk gülmecesinden yararlanan yazar, 

toplumunun meselelerinden hareketle, çağdaş dünya insanının dertlerini dile getirmeyi 

hedefler. Ona göre halk gülmecesi bir işe yarayan, bir işlevi olan gülmecedir. İnsanları 

güldürme yoluyla düşündürmeyi hedefleyen Aziz Nesin için gülmece araç, düşünmek 

amaçtır.  

Bu güne kadar hakkında pek çok kitap ve makale yazılan Aziz Nesin’in, bilimsel 

çalışma alanında aynı ilgiyi görmediği, dikkat çekmektedir. Yurt dışında, hakkında birçok 

lisans ve doktora tezi hazırlanmış olmasına rağmen, ülkemizde sadece iki yüksek lisans tezi 

mevcuttur. Bu tezler kendi alanlarında başarılı olsalar da, Aziz Nesin’in edebî kişiliğini ve 

eserlerini incelemekten uzaktırlar. Bu bakımdan, çok yönlü bir sanatçı olan Aziz Nesin’in, 

romanlarını inceleyerek bilimsel alandaki eksiği gidermeye çalıştık.  

Çalışmamız bu çerçevede dört bölümden oluşmaktadır. Romanları incelemeye 

geçmeden önce, birinci bölümde, başta kendi yazıları, konuşmaları ve hatıraları olmak üzere, 

başka kaynakların verdiği bilgilerden de yararlanarak, Aziz Nesin’in hayatını ve edebî 

kişiliğini değerlendirmeye çalıştık. Bu bölümde fazla ayrıntı yerine, incelememize esas teşkil 

edecek kadar biyografik bilgiye yer verdik. 

İkinci bölümde “Edebî Kişiliği” başlığı altında, sanata ve sanatçıya bakışını, mizahçı 

olarak tutumunu ve gülmece türü hakkındaki görüşlerini irdeledik. Romanları dışındaki 

eserlerini türlerine göre tasnif ederek kronolojik sıra ile sunduk. Aldığı ödülleri, yazı 

hayatındaki başarısının somut bir göstergesi olduğuna inandığımız için ayrı bir başlık altında 

vermeyi uygun gördük. 

Üçüncü bölümü roman incelemelerine ayırdık. Bu bölümde romancılığı ve roman 

anlayışına değindikten sonra, yazmış olduğu on bir romanı sırasıyla; “Romanın Kimliği, 

Romanın Konusu ve Özeti, Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü,  Anlatıcı ve Bakış Açısı, 

Zaman, Mekân, Şahıs Kadrosu, Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar” başlıkları 
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çerçevesinde inceledik. Ancak bunlardan polisiye tarzda yazılan Düğümlü Mendil romanı 

“Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar” başlığı altında değerlendirilmemiştir.  Daha ayrıntılı 

bir analiz yapabilmek amacıyla romanları ayrı ayrı incelemeyi tercih ettik.  

“Romanın Kimliği” başlığı altında romanların ilk beş baskısının ve son baskısının 

künyeleri, tefrika kaynakları ve tarihleri, gerçekleşmişse filme alınışları hakkında bilgi verildi. 

İncelemelerde bütün romanların ilk baskıları kullanıldı. 

“Romanın Konusu ve Özet” başlığı altında, eserde aktarılmak istenilen mesajın daha 

rahat algılanabilmesi için, konuyu tek bir cümle ile ifade ederek, roman genelinde anlatılanları 

ve vak’ayı ana hatlarıyla, özetledik. 

“Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü” başlığı altında, romanların biçimsel yönünü, 

bölümlendirmenin nasıl yapıldığını, bölüm başlıklarının vak’a ve konu ile bağlantısını, 

romandaki asıl vak’a ile diğer vak’a zincirlerini, zaman, mekân, şahıs gibi unsurları da göz 

önünde bulundurarak değerlendirdik.  

“Anlatıcı ve Bakış Açısı” başlığı altıda, hangi tip anlatıcının kullanıldığını, anlatıcının 

eser üzerindeki etkisini ve mesafe ilkesine uyulup uyulmadığını, romandan alıntılar yaparak 

ortaya koyduk. 

“Zaman” başlığı altında, romanların vak’a zamanı ile anlatma zamanını belirleyerek, 

zamanın şahıslar ve mekân üzerindeki etkisini vurgulamak istedik. 

“Mekân” başlığı altında, romanlarda geçen kapalı ve açık mekânları belirledik. Söz 

konusu mekânların şahıslarla, konuyla, olay örgüsüyle ve zamanla ilişkisini açıkladık. 

“Şahıs Kadrosu” başlığı altında, kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini, sosyal ve 

psikolojik durumlarını, fiziki görünümlerini, tip ve karakter boyutlarını inceledik.  

“Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar” başlığı altında, eleştirinin kişisel ya da 

toplumsal boyutlarını ve durum komiği, karakter komiği, söz komiği gibi mizahi unsurları 

açıklayıp değerlendirmeye çalıştık.  

Araştırmamızın dördüncü bölümünü, “Romanların Yapı ve Anlatım Özelliklerinin 

Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesi” oluşturuyor. Burada, daha önceki bölümlerde elde 

edilen bilgiler çerçevesinde genel bir değerlendirme yapıldı. Değerlendirmeyi de; Anlatıcı ve 

Bakış Açısı,  Zaman, Mekân, Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar, Dil ve Üslup başlıkları 

altında sunmayı uygun bulduk.  

 “Sonuç”ta, yaptığımız inceleme ve araştırmadan hareketle, Aziz Nesin’in romancılığı 

hakkında birtakım tespitlerde bulunduk.  

Faydalandığımız kaynakları, soyadlara göre alfabetik sıraya koyarak kaynakça 

bölümünde belirttik.  
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Araştırmacıların tezimizden faydalanırken daha rahat hareket edebilmeleri için 

“Dizin” bölümünde yazar adlarını düz, eser adlarını italik harflerle alfabetik olarak sıraladık 

Tezimizde klasik roman inceleme metodunu esas aldık. Bu bağlamda değerli hocam 

Prof. Dr. Mehmet Tekin’in teorik çalışmalarından sıkça faydalandım. Berna Moran, Şerif 

Aktaş, İsmail Çeşitli, Nurullah Çetin, Gürsel Aytaç, Olcay Önertoy, Tahir Alangu, E. M. 

Foster gibi değerli araştırmacıların eserlerinden de yeri geldikçe alıntılar yaptık.  

Bilimsel bir araştırmanın kurallarına sadık kalarak hazırladığımız incelememizde 

konunun daha rahat anlaşılabilmesi amacıyla çeşitli şemalardan da faydalandık. Çalışmamız, 

kuşkusuz Aziz Nesin’i ve sanatını bütün yönleriyle anlatmaya yetmeyecektir. Eserlerinin 

sayısını ve bunların türlerini düşünecek olursak, romancılığının, onun edebî hayatının çok 

küçük bir parçasını oluşturduğunu görürüz. Ancak Aziz Nesin’i değerlendirme kriterimizin, 

konumuz gereği, sadece romanları olduğunu da vurgulamak istiyoruz. Neticede bizim 

hedefimiz, Aziz Nesin’in romanlarından yola çıkarak, metin tahlili alanına katkıda 

bulunabilmektir. Eserleri tahlil ederken romanın materyal ve teknik unsurları hakkında bilgi 

verebilmeyi, daha çok bir mizah yazarı olarak tanınan ve edebiyatın her alanında eser veren 

Aziz Nesin’in romanlarından hareketle, sanat anlayışına ve dünya görüşüne ışık tutabilmeyi 

de amaçlıyoruz.  

Bu araştırmanın şekillenmesinde bana yol gösteren ve yardımlarını esirgemeyen 

saygıdeğer danışmanın Doç. Dr. Âlim Gür Bey’e, değerli hocalarım Prof. Dr. Mehmet 

Tekin’e ve Prof. Dr. Mustafa Özcan’a, desteklerinden dolayı Aziz Nesin Vakfı’na, ayrıca 

değerli öğretmen arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.  

 

KONYA 2006        Engin İSPİR  
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GİRİŞ 
 

Aziz Nesin’in romanlarını incelemeye geçmeden önce romanımızın tarihi seyrini 

bilmemizin ve Nesin’e kadar Türk mizahının gelişim evrelerini belirlememizin, çalışmamıza 

ışık tutacağı inancındayım. Bu doğrultuda önce romanın, sonra da mizahın ülkemizdeki tarihi 

gelişimi hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız.  

Bizde romanın Tanzimat’la başladığı kabul edilir. Divan hikâyeciliği ve halk 

hikâyeciliği her ne kadar temel kabul edilse de Batılı anlamda roman türüyle ilk defa çeviri 

eserler aracılığıyla tanışıyoruz. Yusuf Kamil Paşa'nın Fenolon'dan yapmış olduğu Telemak 

(1862) adlı çeviri roman, edebiyatımızda ilk roman özelliği taşıyan eserdir. Bu dönemde Türk 

aydınlarına en geniş tesiri yapan Batılı romancıların başında, Victor Hugo, Daniel Dofoe, 

Alexandre Dumas, Lamartine gibi yazarlar gelir.   

Çeviri romanları örnek alarak eser vermeye çalışan Tanzimat dönemi sanatçıları, 

karşılarında çok değişik kültürlere sahip okuyucu kitlesi bulur. Aydın okuyucu daha çok divan 

edebiyatının nazımla yazılmış hikâyelerini okurken, aydın olmayan halk zümresi, halk 

hikâyelerine önem vermektedir. Bu okuyucuların ayrı bir teknikteki Batılı hikâye ve romana 

alıştırılmaları iki ayrı yolla olmuştur.1 Bu dönemin önemli roman yazarları, Ahmet Mithat ve 

Namık Kemal’dir. Ahmet Mithat halkı eğitmek amacıyla sade bir dille, pek çok roman kaleme 

almıştır. Batılı romanla halk hikâyelerini uzlaştırmaya çalışır. Namık Kemal ise romanın bir 

sanat eseri olduğu görüşünden yola çıkıp, romanlarını ağır ve süslü bir dille kaleme almıştır. 

Bu nedenle Tanzimat romanında biri sade, diğeri süslü olmak üzere iki roman diliyle 

karşılaşıyoruz. “ Demek oluyor ki bizde romanı başlatanlar iki yoldan terakkiye hizmet etmiş 

oluyorlardı. Birincisi, edebiyatta ilerlemiş Avrupalıların geliştirdiği ve uygar insanlara 

yakışır bir anlatı türünü Türkiye’ye getirmek ve tanıtmak suretiyle. İkincisi, gazete gibi 

romanı da eğitim amacıyla kullanarak yine terakkiye yardımcı olmakla.”2    Tanzimat 

döneminin birçok sanatçısı, sanat yönü daha ağır bastığı için Namık Kemal’in açtığı yoldan 

ilerlemeye çalışır.  

Tanzimat romanında sosyal hayatımızla ilgili sorunlar üzerinde durulur. Esaret konusu 

geniş ölçüde ele alınır. Batılılaşmayı yanlış anlayan gençler yerilir. Olayların kuruluşunda 

rastlantıya çok yer verilir. Olağanüstü kişiler ve olaylar ağılıktadır. Kişiler çoğunlukla tek 

boyutludur. 3 İlk dönem romancılarında (Ahmet Mithat, Namık Kemal) romantizm, ikinci 

dönem romancılarında ise (Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabizâde 

                                                
1 K. Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, s.68.  
2 B. Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, s.21 
3 H. Tuncer, Arayışlar Devri Türk Edebiyatı 1 Tanzimat Edebiyatı, s.25-26. 
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Nâzım)  realizmin etkisi görülür.  

Romana N. Kemal’in etkisinde kalarak başlayan Servet-i Fünun yazarlarının, 

romantizminden sıyrılmaları kolay olmamıştır. Araba Sevdası, Sergüzeşt, Zehra gibi realist 

roman girişimleri olmasına rağmen romantizmin etkisi uzun bir süre daha devam etmiştir. Bu 

dönemin sanatçılarını etkileyen romancılar, Stendhal, Balzac ve  Flaubert’tir.  Servet-i Fünun 

romancıları, Namık Kemal’in etkisiyle sanatkârane üslûba ağırlık verip,  daha ağır bir dil 

meydana getirmişlerdir. Bu nedenle Servet-i Fünun romanının en kusurlu yönü, dil ve 

üsluptur. Bu dönemde romanda teknik yönden gelişme gözlenir. Batılı anlamda Türk romanı 

yazılmaya başlanır. Romanın tekniği modern ve sağlamdır. Psikolojik romanın ilk örneği 

verilir. (Mehmet Rauf, Eylül.) Tip yaratmada tasvir ve portrelerde başarı sağlanır. Sosyal 

konulara çok fazla yer verilmez. Hayal kırıklığı, üzüntü ve aşklar romanın belirgin 

temalarıdır.   Konu bakımından İstanbul dışına çıkmayan, bu dönemin en önemli romancıları 

Halit Ziya, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit’tir. Halit Ziya, üslup ve dil bakımından Namık 

Kemal’in çizgisini daha koyu ve ağır bir düzeye çıkarmıştır. Servet-i Fünun dili de denilen bu 

dille yapılan anlatımda, olaylar sağlam bir kuruluşa dayandırılmıştır. Batılı roman tekniğini, 

Halit Ziya daha da geliştirilerek Servet-i Fünun romanını beklenen sanat değerine 

ulaştırmıştır.  

Edebiyatımızda kısa bir süre hüküm süren ve ferdi konuların dışına çıkmayan Fecr-i 

Âtî (1909-1913) edebiyatının yanında, daha çok sosyal meselelerle ilgilenen yapay dili bir 

kenara bırakarak konuşma dilini ön plana çıkaran Millî Edebiyatla birlikte, dil, üslup ve konu 

bakımından özlenen romanın temelleri atılmaya başlanır. Sosyal konuların hâkim olduğu bu 

romanlarda, mekân olarak, İstanbul dışına çıkılmış, Anadolu'nun köy ve şehirlerine kadar 

ulaşmıştır: Refik Halit Karay “Memleket Hikâyeleri” Ebubekir Hazım “Küçük Paşa”. Bunun 

dışında Milliyetçilik ve Türkçülük gibi konularda romanımıza girer: Halide Edip “Yeni Turan, 

Gönül Hanım”, Müfide Ferit Tek “Aydemir, Nihal Atsız “Bozkurtların Dirilişi” 

Millî Edebiyatın en tanınmış romancılarından biri olan Halide Edip, romana aşk, sevgi 

gibi konularla başlamasına rağmen Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle “Ateşten Gömlek ve Vurun 

Kahpeye” romanlarıyla sosyal ve tarihi, “Yeni Turan” romanıyla Türkçülük, “Sinekli 

Bakkal”la, şehirlerin fakir hayatını, “Tatarcık ve Döner Ayna” romanlarıyla da köy hayatını 

işleyerek romanımıza yeni bakış açıları kazandırmıştır. Ününü karakter yaratmadaki 

başarısına borçlu olan Edip, dil ve üslupta aynı başarıyı gösterememiştir.  

Yazı hayatına Fecr-i Âtî döneminde başlayan, daha sonra Milli Edebiyata katılan 

Yakup Kadri de, Türk romanının gelişme çizgisinde önemli şahsiyetlerden biri olmuştur. Dili 

kullanmadaki başarısı, üslubu ve Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine kadar kronolojik bir 
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sırayla işlediği, sosyal meselelerin romanımız açısından önemi büyüktür.  

On altı yıllık sürgün hayatından sonra, Türkiye'ye dönüp roman yazmaya başlayan 

Refik Halit Karay’ın eserlerindeki en önemli özellik üstün gözlem gücüdür. Refik Halit’in 

romanlarında kullandığı dil ve üsluptaki tabiîlik, mizahla da birleşince romanları sürükleyici 

bir karaktere bürünmüştür. Onun romanlarının diğer bir özelliği ise dış tasvir ve tahlillerin 

daha canlı ve başarılı olmasıdır.  

Buraya kadar aktardığımız bilgiler ışığında bir sonuca varacak olursak: Türk romanı 

Yusuf Kamil Paşa’nın Telemak çevirisi ve Ahmet Mithat'ın halkı eğitmek amaçlı, roman 

tekniğinden uzak eserleri ile başlamış, Namık Kemal’in farklı bakış açısı ile roman özelliğine 

kavuşmuştur. Servet-i Fünun döneminde değerli romanlar veya romancılar olmasına rağmen, 

aşırı sanat titizliği, roman dilini olumsuz yönde etkileyip, romanın geniş bir okur kitlesine 

yayılmasına engel olmuştur. Fecr-i Âti’de sönük geçen roman, dil, üslup ve konu bakımından 

Millî Edebiyatla kendisini bulmuştur.  

I. Dünya Savaşı ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı ile roman konularımızda sosyal ya 

da tarihi roman türüne doğru bir yönelme görülür. Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri ve 

Peyami Safa,  Kurtuluş Savaşı’nı konu alan romanlar yazmışlarıdır. II. Dünya Savaşına 

katılmadığımız halde savaşın zorlukları, ekonomik açıdan bizi de etkilemiştir. “Hem 

ekonomik, hem de eğitim açısından bir şey verilemeyen Anadolu köylüsünü, Sabahattin Ali, 

Fakir Baykurt, Hasan İzzet Dinamo, Hasan Kıyafet, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi 

romancılar, köylü, işçi veya dar gelirli insanları, objektiflikten uzak ideolojik amaçlarına alet 

ederek romanlarına konu edinmişlerdir.”4  

Cumhuriyetin ilk yıllarında dünyaya gelen yazarlar, ilk eserlerini daha çok 1940-

1950'1i yıllarda vermeye başladılar. Bu yazarlar arasında farklı bir türün önderi olarak Aziz 

Nesin kendisini gösterir. Çağdaş bir teknikle mizah romanlarını yazan Aziz Nesin öncesinde, 

Türk mizahına geniş bir yelpazeden bakmak mümkündür.  

Türklerde mizah Selçuklu dönemi ile başlar. “Masal, tekerleme, bulmaca, fıkra, şiir, 

hikâye, gibi çeşitlemeleri ile Selçuklu mizahı, naif bir yapı taşır.”5 Mizah anlayışı ve şekli 

dönemin kültürel ve sosyal yaşantısıyla birebir örtüşmektedir. Dede Korkut masallarında 

beliren mizah göçebe kültürün izlerini taşırken, yerleşik hayata geçişin ilk etkilerini Keloğlan 

masallarında bulabiliriz.  

Dede Korkut masalarındaki mizah, Anadolu beyliklerinin diğer beyliklerle 

mücadelesini konu edinir. Deli Dumrul öyküsü tek tanrılı dine geçişin halk üzerinde yarattığı 

                                                
4 O. Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı ve Öyküsü, s. 328 
5 F. Öngören, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Mizahı ve Hicvi, s.43 
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etkiyi anlatan en güzel mizah örneklerindendir. “Deli Dumrul’da, iki ayrı kültürün 

çatışmasından ortaya çıkan zengin mizahı izleyebiliyoruz. Soyut kavram ve motiflere karşı 

çıkan, bu somut aşiret insanının tipini, hemen bütün Anadolu mizahında hatta Karagöz’ün 

bizzat kendisinde bile görebileceğiz.”6 

Selçuklu mizahının temeli niteliğinde olan Keloğlan masalları, devlet ile beyliklerin 

çatışmasında ortaya çıkar. Savaşlarla ezilen halk göçebe kültürdeki zengin yaşantısını 

Keloğlan ile bütünleştirir. Yerleşik kültürün tuzak ve hilelerine karşı Keloğlan ile savaş 

açarlar. Keloğlan masalları, Dede Korkut masalları ile karşılaştırıldığında eski aşiret 

kültürünün ve kahramanlıkların kalmadığı izlenir. Ancak yine de göçebe yaşantıya bir özlem 

vardır. Keloğlan’da Dede Korkut’ta olduğu bibi kahramanlar idealize edilmez. Keloğlan 

kötülüğe, kurnazlık ve hile ile cevap verir. “Keloğlan masallarında, Dede Korkut 

masalarında olduğu gibi masalsı ve gerçek üstü motifler çoğunluktadır. Ancak, Dede Korkut 

masallarındaki yer, olay ve kişi gerçekliği Keloğlan’da görülmez. Keloğlan masalları bütünü 

ile sembolik yapı taşır. Keloğlan, canavarları, devleri bilek gücüyle öldürmez. Bu tip motifler 

Keloğlan masallarında yok olmuştur. Yerine hile ve tuzakların gerektiği olağan görüntüler 

geçer. Keloğlan masallarındaki mizah da, bu zekâ ve kurnazlık oyunlarından türeyecektir.”7 

Selçuklu İmparatorluğu’nun son döneminde de sosyal yapı ve kültür, yine büyük bir 

mizah ustasını ortaya çıkartır. Nasrettin Hoca dönemim mizah sembolüdür. Bu son dönemde 

Anadolu’da, halkın acısını dindirmek, paylaşmak için birçok yol gösterici ortaya çıkar. Hacı 

Bektaş Veli, Ahi Evren, Mevlana, Taptuk Emre, Yunus Emre bunların başında gelir. Ancak 

Nasrettin Hoca’nın bu yol göstericilerden farklı bir konumu vardır: “Aşiret toplumunda en 

akıllı bilinen, sıkışıldığında kendisinden akıl danışılan, adına akilment denilen bir tip, yarı 

kutsal bir kimlikte iken, yerleşik düzene geçildiğinde, o da kendi halkı gibi bilgisiz kalınca, 

tipik bir mizahi kaynak olmakta gecikmemiştir.” 8 Hoca, akilmentlik konumundan ayrılır. Bu 

konum ile dalga geçerek gerçek ününü toplar. Selçuklu mizahının en büyük özelliği doğrudan 

bir halk mizahı olmasıdır. Masal motifi sürekli ön plandadır.  

Osmanlı döneminde mizah, “Hacivat ile Karagöz” perdesiyle boy gösterir. Loncaların 

himayesinde gelişen bu mizah, değişime uğramadan uzun yıllar varlığını sürdürür ve 

günümüze kadar gelir. Osmanlı mizahının başlıca özelliği kültür çatışmasına dayanmaktadır. 

Divan edebiyatı ve halk edebiyatı arasındaki ayrım mizahta da kendisini göstermiştir. Hacivat 

ile Karagöz bu durumun tipik örneklerini verir. Karagöz halkın ve onun kültürünün 

                                                
6 F. Öngören, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Mizahı ve Hicvi, s.44. 
7 F. Öngören, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Mizahı ve Hicvi, s.45. 
8 F. Öngören, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Mizahı ve Hicvi, s.47. 
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temsilcisidir. Karagöz ise divan edebiyatını ve saray kültürünü iyi bilen aydın tipini çizer. 

Karagöz perdesinde sürekli bir eğitim söz konusudur. Hacivat aydın bir tip olarak Karagöz’ü 

eğitmeye çalışır. Bu eğitim esnasında ortaya çıkan söz ve davranış komiği mizah öğesi olarak 

kullanılır. Bu mizahın en büyük özelliklerinden biri de doğaçlama olmasıdır.  

Osmanlı’nın başlıca mizah ürünleri arasında, Ortaoyunu, Meddah, Bektaşi fıkraları, 

Bekri Mustafa, İncili Çavuş fıkraları, Divan ve halk edebiyatındaki mizahi metinler ve hiciv 

şairleri sayılabilir. Osmanlı mizahında kahvehanelerin de ayrı bir önemi vardır. Kahvehaneler 

sayesinde mizahın halkla ilişki kurma süreci başlar. Önceleri mizah İstanbul’un ve sarayın 

tekelindedir. Ortaoyunu meddah ve Karagöz gibi oyunlar kahvehaneler sayesinde halk 

kitlesine yayılma fırsatını bulurlar.  

Meşrutiyet döneminde ise mizahın farklılaştığı görülür. Sözlü kültürden yazılı kültürle 

geçen mizah, aynı zamanda Meşrutiyetle birlikte kurulan hükümetin de etkisi altına girer. 

“Meşrutiyet döneminde, geleneksel Osmanlı mizah örnekleri ile Batılı mizah örnekleri bir 

arada görünürler. Osmanlıda ilkin bir aydın mizahı olarak başlayan Karagöz, meddah ve 

ortaoyunu, Meşrutiyet günlerinde bir halk eğlencesi durumuna gelmiştir. Aydın kesimin 

mizahı, Batılı anlamda mizah dergileri ile Direklerarası eğlenceleri, komedi ve kantoları 

olmuştur. Meşrutiyet bu görünümüyle mizahımızda bir geçiş dönemi sayılabilir.”9 

Savaşları, acı ve bunalımı işleyen Meşrutiyet mizahının ilk dergisi Diyojen’dir. (1870) 

Yazılı mizahın önünü açan Diyojen geniş yankı uyandırmış Meşrutiyet’in ilanında da etkili rol 

oynamıştır. Diyojen’den sonra ilk mizah eki olan Terakki Eğlencesi çıkartılır. Bu dönemden 

sonra mizah dergileri hızla yaygınlık kazanır. İbretnameyi Âlem (1971), Hayal (1871), 

Çıngıraklı Tatar (1872), Latife (1872), Kamer (1872), Şafak (1874), Kahkaha (1874), Geveze 

(1875), Meddah (1875), Çaylak (1876) dönemin başlıca mizah dergileridir. İkinci 

Abdülhamid’le birlikte mizah dergileri 1908’e kadar kapatılır. İstibdat döneminin baskısı 

mizah dergilerinin üzerinde de etkili olur. Jön Türkler’in yurt dışında basıp gizlice ülkeye 

gönderdikleri mizah dergileri ile bu açık kapatılmaya çalışılır. Hayal, Hamidiye, Pinti, 

Curcuna, Dolap, Beberuhi, Davul gibi dergiler bu dönemde yayımlanırlar.  

1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte mizah dergilerinde patlama görülür. 

Meşrutiyet’in ilanından bir hafta sonra ilk mizah dergisi Zıpır çıkar. Onu sayısı kır biri bulan 

mizah dergileri takip eder. 1909’da bu sayı sekize düşer. Sayılar arasındaki bu uçurum 

toplumun içine düştüğü karmaşayı da gösterir. 1908’de Hürriyetin ilanı ile başlayan coşku 

1909’da yerini karamsarlığa bırakır. 1910 ve 1911’de çıkan mizah dergileri eleştiri oklarını 

                                                
9 F. Öngören, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Mizahı ve Hicvi, s.60. 
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İttihat ve Terakki’ye çevirirler. 1912 ve 1913 yıllarında mizah dergilerinin sayısı dörde düşer. 

Bunun başlıca sebebi İttihat ve Terakki’nin uyguladığı yoğun sansürdür. “1908 yılı mizahımız 

için bir dönüm noktası sayılabilir. Çünkü bu yıldan sonra mizahımızda partilerin etkileri, Batı 

anlamında mizah dergileri ve mizah eserleri gittikçe artacak, yazılı mizah yaygınlaşacak, 

buna karşılık geleneksel Osmanlı mizah örnekleri sönmeye başlayacaktır.”10 

1908 yılında İttihat ve Terakki’nin mizaha verdiği destek ilerleyen yıllarda yok olur. 

Abdülhamid yönetimine son vermek için kullandıkları mizah, kendi yönetimlerini eleştirmeye 

başlayınca sert tedbirler alırlar. Meşrutiyetin ilk yıllarında kendisinin gösteren en önemli 

mizah kişisi Karikatürcü Cem’dir. Salah Cimcoz ile beraber çıkardıkları Kalem dergisi 

dönemin en önemli mizah dergisi olur. Bu dönemde dikkat çeken bir başka dergi de Boşboğaz 

ile Güllabi’dir. Hüseyin Rahmi’nin çıkardığı derginin yazı kadrosunda, Ahmet Rasim, Mithat 

Cemal Kuntay gibi dönemim önemli isimleri yer alır. Abdülhamid dönemimde bile yazılarını 

yayımlamakta olan Ahmet Rasim, mizah hikâyeciliğimizin ilk ustası olarak, Meşrutiyet 

mizahında da yerini almıştır.  

Kurtuluş savaşı döneminde mizah dergileri ikiye ayrılır. Sedat Simavi, Ankara 

hükümetini tutan Güleryüz‘ü Refik Halit Karay ise İstanbul hükümetini tutan Aydede dergisini 

çıkartır. Kurtuluş Savaşı kazanılınca Refik Halit yurtdışına kaçar. Aydede kadrosu Yusuf Ziya 

ile Orhan Seyfi Orhon’un çıkardığı Akbaba dergisine transfer olur. 1978 yılına kadar çıkan 

Akbaba dergisi Cumhuriyet döneminin en uzun soluklu mizah dergilerinden biridir.  

Cumhuriyet’in ilanından sonra 1928’e kadar Meşrutiyet’in devamı niteliğindeki mizah 

dergileri ve yazarları hüküm sürerler. Neyzen Tevfik, Halil Nihat Boztepe, Ercüment Ekrem 

Talu, Osman Celal Kaygılı, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel, 

Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi gibi yazarlar mizah alanında göze çarparlar. 1928 yılında yeni 

harflerin kabulünden sonra mizah alanında da değişim gözlenir. Yeni harfler ilk etkisini 

karikatürcüler üzerinde gösterir. Çizimlerini Arap harflerinin etkisiyle sert ve keskin 

çizgilerden oluşturan çizerler, yeni harflerle birlikte yuvarlak hatlara ve dolgun çizgilere 

yönelirler. Bu dönemde ayrıca dergilerin yanında mizah kitapları da ağırlık kazanmaya 

başlar.11 

 İkinci Dünya Savaşı tüm alanlarda olduğu gibi etkisini mizah üstünde de gösterir. Bu 

dönemde fıkra ve karikatür gibi iki mizah türü canlılık göstermektedir. Mizah hikâyelerinin 

                                                
10 F. Öngören, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Mizahı ve Hicvi, s.64. 
11 1928-1938 yılları arasında çıkan mizah kitapları için bk. F. Öngören, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Mizahı 
ve Hicvi. 
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sayısı yok denecek kadar azdır. Dönemin öne çıkan mizahçıları Cemal Nadir Güler ile 

Ramiz’dir.  

 Savaş sonrasında Cumhuriyet mizahı en etkili dönemini yaşamıştır. Karikatür ve 

Akbaba dergilerinin kapanmasıyla yara alan mizah Markopaşa ile hayat bulur. Sabahattin Ali, 

Rıfat Ilgaz, Mim Uykusuz ve Aziz Nesin’in çıkardığı dergi sık sık kapatılmasına rağmen 

değişik adlarla yayın hayatını sürdürür. İşte bu dönemden sonra Aziz Nesin sayısı 140’a 

yaklaşan kitaplarıyla Cumhuriyet dönemi Türk mizahına damgasını vuracaktır.  
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I. BÖLÜM 

 

1. HAYATI 

1. 1. Doğumu ve Çocukluğu 

Asıl adı Mehmet Nusret olan Aziz Nesin, 1915 yılında Heybeliada’da dünyaya geldi. 

Yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan Aziz Nesin’in babası, Abdülaziz Nesin’dir. Abdülaziz 

Nesin, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinin Gölve köyündendir. Dedesi Gölve’nin hocası 

Topalosmanoğuları’ndan Mehmet Efendi’dir.  

Annesi Hanife Hanım, Ordu’nun Perşembe ilçesinde doğar. Ailesinin geçim 

sıkıntısından ötürü beş buçuk yaşındayken Ordu ilinde bulunan liman reisi, Deniz Binbaşısı 

Selim Bey’e evlâtlık olarak verilmiştir. Evlâtlık verildikten sonra İkbal takma adını almıştır. 

Hanife Hanım ile Abdülaziz Bey, 1913 yılında Heybeliada’da evlenmiştir. Aziz Nesin’in 

annesi Hanife Hanım; sesi, yüzü, huyu ve okuma yazma bilmemesine rağmen söyleşmesiyle 

her bakımdan hoş, ince duygulu ve sağduyusu olan bir kadındır. Babası Abdülaziz Bey ise 

merhametli ama çok sinirli, hiddetli, kıskanç, coşkun bir insandır. Abdülaziz Bey, eşi Hanife 

Hanım’ı çok sever ancak sinirli bir yapıya sahip olduğu için zaman zaman ona kötü davranır. 

Gösterdiği her kötü davranıştan sonra, büyük pişmanlık duyar ama bunu da açığa vurmayı 

kendine yediremez. Abdülaziz Bey, evlilikleri boyunca eşine iki kez el kaldırmıştır. Bu 

olaylardan bir tanesi yazarın gözü önünde gerçekleşir ve ruhunda derin iz bırakır:  

“Annem kara bir çarşaf içinde sokağa çıkardı. Sık dokulu kara peçesini hiç 

kaldırmazdı yüzünden. Babamla birlikte sokağa çıkarlarsa ki pek seyrek olurdu, yan yana 

yürümezlerdi; (…) Annem, yemeni oyası işlediği renkli iplik kukalarından alacak. Pazar 

girişindeki dükkânlardan birine girdi, beni elimden tutuyor. Babam da arkamızda. Tuhafiyeci 

ya Rum ya Yahudi… Annem istediği şeyi söyledi. Satıcı camekândaki kukaları gösterdi. 

Dükkânın içi loş. Annem eğildi, sık dokulu peçe altından iyice göremediği için, eliyle peçesini 

aralayıp öyle baktı cam altındaki kukalara… İşte annemin suçu bu. Nasıl bir yabancı erkeğin 

yanında peçesini açar? Hem de Müslüman olmayan bir yabancının yanında… Oysa annem 

peçesini eliyle aralayıp eğilmiş, kukaya bakmıştı. İşte bu suçu yüzünden annemi dövdü 

babam.”12 

 Hanife Hanım, Aziz Nesin’in kişilik ve mizacının oluşmasında çok büyük bir etkiye 

sahiptir. Bütün annelerin dünyanın en iyi kadınları olduğunu düşünen Aziz Nesin, iyi olan 

                                                
12 A. Nesin, Yol Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 1, s.51-52. 
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neyi varsa, hepsini, her şeyini annesine borçlu olduğunu belirtir. Yazar anılarında annesini 

yüceltir, idealleştirir: 

“Bir gün bahçeden çiçek koparıp anneme getirmiştim. Annem sevindi. 

- Hadi biraz daha çiçek koparalım… dedi. 

- Bahçeye çıktık. Bana bir çiçek gösterdi. 

- Bak, dedi, ne güzel çiçek… Bu çiçekler de canlı onların da canı var… Koparırsak ölür 

zavallı… Dalında daha güzel duruyor. Bardaktaki suda bu kadar güzel durmaz ki… Her 

çiçeğin başında bana, 

-  Kıyarsan kopar istersen… derdi.”13 

Aziz Nesin’in çocukluk yıllarına ait hatırladığı ilk ev, Kasımpaşa’nın üstünde yer alan 

Yeniçeşme denilen semttedir. Babası Abdülaziz Bey’in daimî bir işi olmaması nedeniyle 

yoksulluk içinde yaşarlar. Babası, bahçelerinde yetişen yemişleri pazarda satarak, annesi de 

dikiş makinesinde amerikan bezinden asker çamaşırı dikerek geçimlerini sağlamaya çalışırlar. 

Aziz Nesin’in bir de kız kardeşi vardır. Kız kardeşi, bakımsızlıktan ve yetersiz beslenmeden 

ileri gelen kemik hastalığına yakalanıp üç yaşındayken hayatını kaybeder. Anne ve babası 

kızlarının özlemini gidermek için daha sonra bir kız çocuğu evlat edinirler. Aziz Nesin’in 

üvey kardeşi Saadet Hanın, Nesin’den birkaç ay sonra ölür:  

“Babamın ölümünden birkaç ay sonra hem babama hem de biz dört kardeşe büyük 

emeği geçmiş olan halam da öldü. Halam, babamın büyük üvey kardeşiydi, ama babam, 

yaşadığı sürece kimseye söylememiştir halamın üvey kardeşi olduğunu. Bunu otuzumdan 

sonra annemden öğrendim.”14 

Aziz Nesin birçok anısında, babasının sevgisini ve şefkatini belli etmemesinden 

yakınır. Ancak baba şefkatine duyduğu özlem ondan uzaklaşmasına değil aksine 

yakınlaşmasına neden olur. Ona derin bir saygı beslemektedir. Bilir ki babalar sevgilerini belli 

edemezler. Aziz Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı anı kitabının üçüncü cildinde 

babasına karşı yapmış olduğu bir ayıbı şöyle anlatır:  

“Liseye yeni geçmiştim, babam bana bir lira harçlık veriyordu. Bu bir liraya, o 

zamanki “Kadro” dergisini alıyor, Tepebaşı’ndaki Bulgar pasta fırınından pasta alıyor, 

tiyatro ya da sinemaya gidiyordum. Bu haftalık artık bana yetmez olmuştu.(…) O zamanki 

düşünceme göre bana öyle geliyordu ki bir çocuk okulda çok çalışıyorsa, üst üste sınıf 

birincisi oluyorsa o çocuğun babasından çok para almaya hakkı vardır. Babamın bana 

haftada bir liradan çok verecek parası olduğuna inanıyordum. Bu düşüncemi bana 

                                                
13 Ali Nesin, Gömüyü Arayan Adam, s.10-11. 
14 Ali Nesin, Gömüyü Arayan Adam, s.14. 
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yakışmayan sinirli bir biçimde belli ettim. Beklide babam bana bu yüzden darılmış, 

darıldığını hiç belli etmemişti.15 

Tam bir hilâfet yanlısı olan Abdülaziz Bey’in Mustafa Kemal’e karşı tutumu gayet 

serttir. Bir vatanperverdir ancak halifenin yanındadır. Aziz Nesin, çoluğunu çocuğunu yüzüstü 

bırakıp Kurtuluş Savaşı’na gönüllü olarak katılmış olan babasının Gazi’ye neden düşman 

olduğunu şu sözlerle ifade eder: “Mustafa Kemal, Ulusal Kurtuluş Savaşı başlamadan önce 

halka bildirisinde Makam-ı Hilafeti düşman işgalinden tahlis amacı güttüğünü söylemişti. 

Babam gibi pek çokları da Hilafeti, halifeyi kurtarmak için savaşa katılmışlardı. Savaştan 

sonra kurtarmak istedikleri hilafet tümüyle ülkeden kovulunca aldatıldıkları kanısına 

varmışlardı.”16  

Abdülaziz Bey’in ilginç bir özelliği de define tutkusudur: “Babam sık sık geziye 

çıkardı. Onun için gezi demek, gittiği yerin, bulunduğu yerin bizim için bilinmemesi demekti. 

Aylarca kayboluyordu… Bu kayboluşları sorumsuzluğundan değil, tersine sorum yükünü 

çokça duymasından. Define bulmak için gezilere çıkıyordu. Yerin altında gömü bulacak, 

birden zengin olacak, bizi de refaha kavuşturacaktı.”17 

Abdülaziz Bey, çok hırçın ve sinirli bir adam olmasına rağmen, oğlu Aziz Nesin’e 

karşı çok küçük yaşlardan beri, hep yumuşak ve hisli davranır. Tek sevdiği, beğendiği, 

ölümünden sonra bile tam otuz dört yıl anılarıyla yaşadığı, her gece ruhuna Kur’an okuduğu 

eşine karşı bile yumuşak ve hoşgörülü olmamışken, oğluna sevecen tavrı, Aziz Nesin’in 

kendine olan güvenini yitirmemesini sağlamıştır. Aziz Nesin’in ifade ettiği üzere: “Babam, 

kişiliğimin oluşmasında kendiliğinden bana destek oldu ve yardım etti.”18 

Aziz Nesin’in annesi Hanife Hanım yirmi altı yaşında genç bir kadınken verem 

hastalığına yakalanarak, 15 Eylül 1927’de hayatını kaybetmiştir. Babası Abdülaziz Efendi ise 

11 Şubat 1961 yılında seksen dört yaşındayken yaşama veda eder. 

 

1. 2.Eğitimi  

Aziz Nesin’in eğitimi önce ailede başlar. Abdülaziz Bey Kur’an surelerini ezberleterek 

onun eğitimine katkıda bulunmaya çalışır.  Ezberlediği sureleri unutmaması için sabah evden 

giderken, akşama kadar hangi cüzü tekrar edeceğini söyler ve öyle gider. Aziz Nesin, her 

akşam babasının tekrar etmesini istediği cüzü babasından ayrı bir odada oturarak, Kur’an’dan 

okur. Babasını kandırdığını düşünür. Oğlunun ezberden okumadığını bilen Abdülaziz Bey, 

                                                
15 A. Nesin, Yol Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 1, s.145. 
16 A. Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 2 –Yokuşun Başı, s.22. 
17 Ali Nesin, Gömüyü Arayan Adam, s.32. 
18 A. Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 3- Yokuş Yukarı, s.191.        
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oğlunu oturduğu sofadan dinler ve onu utandırmamak için yanına gitmez: “Annem de babam 

da, bir suçumu yakalarlarsa hiç yüklenmezler, çok önemsiz bir şeymiş gibi söyler geçerlerdi. 

Ne de iyi yapmışlar etkisi daha da büyük oluyor.” 19 

Aziz Nesin, annesi Hanife Hanım’ın direnmesine rağmen babasının isteğiyle mahalle 

mektebine gönderilir. Nesin’in babası, oğlunun hafız olmasını ister. 1921 yılında mahalle 

mektebine başlar. Bu esnada babası, Geredeli Derviş Ali Galip ile tanışır. “Bir Cuma günü de 

beni başka bir camiye götürdü. Öğle namazından sonra bir adam Kuran okudu. Çok güzel 

okumuş. Babam o adamla tanıştı, bizim eve getirdi. Adı: Ali Galip… Benin Galip Amcam 

oldu… 

Galip Amcam bir roman: Arapça, Farsça, Fransızca ve yüksek matematik bilen, şiirler 

yazan bir Rufai ve Kadiri dervişi… Zamanına göre çok devrimci ilerici bir adam olduğu için, 

ne hocalarla ne şeyhlerle uyuşabilirdi; buyüzden işi gücüde yoktu. Hemde hattattı hem de 

beste yapardı, hem de marş bile bestelerdi. 

Beni Galip Amcam okuttu. İlkin ondan okuma yazma öğrendim, sonra Arapçaya 

başladık; Emsile, Bina, Maksut… Sekiz yaşımda hafız oldum.”20  

Ali Galip’in Aziz Nesin’in eğitiminde çok büyük etkisi olur. Bir süre sonra mahalle 

mektebinden de alınır. Bu süreçte Galip Amcası ona hüs-ü hat, matematik, geometri ve 

Arapça öğretir.   İlköğretim okuluna, Kanuni Sultan Süleyman İptidaî Mektebi’nin üçüncü 

sınıfına sınavla girerek başlar (1925). Ali Galip’in sayesinde sınavda çok başarılı olur. 

Öğretmenlerinin takdirini toplar. 1926 yılında Heybeliada’ya taşınmak zorunda kalırlar. 

Babası yine define peşine düşmüştür ve bu tarihten 2 yıl sonra eve döner. Babasından haber 

alınamadığı için bir sahte belge ile babasız çocukların alındığı, Darüşşafaka Lisesi’nin ilkokul 

bölümünde, dördüncü sınıfa başlar. Babası sağ olmasına rağmen bu okulda okuması, Aziz 

Nesin’in vicdanını rahatsız eder ve sık sık okuldan kaçar.   Darüşşafaka’nın beşinci sınıfında 

devamsızlıktan okuldan atılır. Sınıfta kaldığı sene çok sevdiği annesi Hanife Hanım’ı 

kaybeder (1927). Annesi ölüm döşeğindeyken duymuş olduğu sözler sayesinde, tek hedefi 

okula tekrar devam etmek olur. Aziz Nesin yaşadığı bu acı olayı şöyle ifade 

etmektedir:“Annem öksürdü. Öksürürken birden ağzından kan boşandı, bir kan, bir kan… 

Odadan çıkmıyorum. Getirilen tas kanla doluyor. Beni dışarı çıkarıyorlar. İçerde 

konuşulanları duyabilmek için kulağımı kapıya, anahtar deliğine dayadım. Bütün 

ayrıntılarıyla annemin o sözü kulağımda. Annem babama diyor ki: 

                                                
19 Ali Nesin, Gömüyü Arayan Adam, s.38. 
20 A. Nesin, Yol Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 1, s.36. 
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“-Oğlum yatılı okulda okuyor ya, onun için gözlerim açık ölmüyorum… 

Oysa ben okuldan kaçmıştım, bir daha da okula dönmek olanağım yoktu. O denli çok zaman 

geçmişti ki, dönsem bile artık beni okula almazlardı. Benim okul kaçkını olduğumu ne annem, 

ne babam biliyordu. Annemi ölüm döşeğinde kandırmıştım; bu bana çok ağır geldi. 

Okuyabilmek, okula gidebilmek için çırpınmamın tek baş nedeni, işte kapı arkasında 

duyduğum, annemin bu son sözleridir. Kendimi anneme borçlu, sorumlu, yükümlü 

buluyordum. Ne yapıp edip okumalıydım. Annem o sözleri söylemeseydi, ben de o sözleri 

duymasaydım, bir daha hiç okula gidemezdim, okuyamazdım(…)”21  

Galip Amcası vasıtasıyla, İzmit ‘te bulunan Akçakoca İlkokulu’ndan sınavla diploma 

alır. 1928 yılında Cağaloğlu’nda bulunan Vefa Ortaokulu’nun 6. sınıfına başlar ve o sene 

devamsızlıktan sınıfta kalır: “Heybeliada’da oturuyorduk; ders başlayana kadar okula 

yetişmem için sabah beşte kalkmam gerekiyordu. Çünkü iki ikibuçuk saatte geliyordu vapur. 

Köprüde iniyordum, tramvaya binerek okula gidiyordum. Bu yüzden her gün geç kalıyordum. 

Kimi günlerde gidemiyordum; geç kaldığım için derse giremiyordum. Bu yüzden numaralarım 

çok iyi olduğu halde,  devamsızlıktan beni sınava sokmadılar; doğrudan sınıfta kaldım.”22   

Aziz Nesin, yaşadığı bu olaydan sonra, Çapa’da bir eve taşınırlar. 1929 yılında 

Davutpaşa Ortaokulu’nun 6. sınıfına başlar ve sınıf birincisi olur. 1930 yılında Çengelköy 

Askerî Ortaokulu’nun 7. sınıfına girer. 1932 ‘de Kuleli Askerî Lisesi’ne başlar. 1935 yılında 

ise Kuleli Askerî Lisesi’ni bitirip Harp Okulu’na geçiş yapar. 

Aziz Nesin, Kuleli Askerî Lisesi’ndeyken general olmak istemiştir. Aziz Nesin’in 

liseden mezun olacağı yıl, askerî liseyi bitirenler arasında ilk kez bir yarışma yapılacaktır. Bu 

yarışma sonucunda kazananlar, Almanya’ya mühendislik eğitimi görmek için 

gönderileceklerdir. Aziz Nesin, general olmak istediği için, düzenlenen bu yarışmaların 

birçoğuna girmez. Girmiş olduğu sınavlarda da birçok kez boş kâğıt verir. Askerlik 

mesleğinde yükselmek isteyen Aziz Nesin, Ankara’da bulunan iki yıllık Harp Okulu’na 

girmek ister. Önce meslek seçmesi gerekmektedir. Aziz Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 

kitabı için tuttuğu bir notta şöyle yazmaktadır:“Sıraca ilk muayene. Yüzbaşı doktor. Havacı 

olacağım. ‘Ulan sen nerenden nefes alıyorsun. Yıkıl! Süvari olacağım. Piyade olmak 

istemiyorum. Bitli piyade derlerdi. Kolay bir sınıf gelirdi bana. Topçuyu hiç düşünmemiştim. 

Süvari olmak için boyum kısa geldi. En yakışıklı, en bıçkınlar süvari olmuşlardı.(…) 

Herkes mesleğini seçmekte. Meslekler bitiyor. Ben ortada mesleksiz kaldım. Havacı 

olamadım. Süvari olamadım. Topçuların da kadrosu dolmuş artık… Kala kala bana ya piyade 

                                                
21 Ali Nesin, Gömüyü Arayan Adam,  s.17-18. 
22 Ali Nesin, Gömüyü Arayan Adam,  s.78. 
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ya candarma olmak gerekiyor. Bir de candarma oldun mu kurmaylığa elveda… Yani 

generallik rüyaları bitti demek. Büyük bir üzünçle koridorun sonunda düşünürken Pala Ragıp 

yanıma geldi. 

— Haydi, istihkâm olalım, dedi. 

O zamana dek bir kez bile istihkâm (yani askeri mühendis) olmayı aklımdan 

geçirmemiştim.”23 

Aziz Nesin, 1937 yılında Harp Okulu’nu bitirerek subay çıkar. Aynı yıl, Beyoğlu 

Maçka Askerî Fen Tatbikat Okulu’na meslek eğitimi görmek üzere gider. Bu esnada İstanbul 

Güzel Sanatlar Akademisi’ne de girer. Burada minyatür, tezhip, hat, çinicilik ve ciltçilik 

dersleri alır. Resimle de ilgilenir. İki yıl meslek eğitimini tamamladıktan sonra okuldan 

mezun olur. Haziran 1939’da Fen Tatbikat Okulu’nu da bitirir ve meslek hayatına Muratlı’da 

başlar.  

 

1. 3.Evliliği ve Ailesi 

Aziz Nesin, Beyoğlu Maçka Askerî Fen Tatbikat Okulu’nda öğrenciyken, ilk eşi 

Vedia Hanım’la tanışır. Vedia Hanım’la 17 Aralık 1938’de nişanlanır ve 31 Aralık 1939’da 

evlenir. 16 Aralık 1940 yılında ilk çocuğu olan kızı Oya, 1942 yılında ikinci çocuğu, oğlu 

Ateş dünyaya geliyor. 1948’de Aziz Nesin ve Vedia Hanım boşanırlar. 1955 yılında,   6-7 

Eylül olaylarından ötürü tutuklanır. Nesin, Harbiye Askerî Cezaevi’nde tutuklu olduğu sırada 

ikinci eşi Meral Çelen ile nişanlanır. 1956 yılında Meral Çelen ile evlenir ve oğlu Ali Nesin 

dünyaya gelir. 1957 yılında ise İstanbul’da, dördüncü ve son çocuğu olan Ahmet Nesin hayata 

gözlerini açar. Aziz Nesin ile Meral Çelen 1967 yılında boşanıp 1970 yılında yeniden 

evlenirler.  

 

1. 4. Gazete Yazarlığı 

Aziz Nesin, 1939 yılında daha askerken, Vedia Nesin imzasıyla “Yedigün” dergisine 

aşk şiirleri yazar. 1 Ocak 1944 yılından itibaren Millet dergisinde Aziz Nesin takma adıyla 

öyküleri yayımlanır. İlk öyküsü “Arkadaş Hatırı”dır.  Nesin, 1945 yılında Yedigün dergisinde 

ve bu dergiyle birlikte çıkarılan “Karagöz” gazetesinde redaktörlük ve yazarlık yaparak 

profesyonel anlamda da yazarlığa başlamış olur. Yedigün dergisinde şiirler ve başka başka 

imzalar altında magazin hikâyeleri yazmıştır. Aziz Nesin, 1945 yılında Tan gazetesine girerek 

köşe yazıları, fıkralar ve röportajlar yayınlar. Nesin’in bu yazılarındaki mizah gücü, 

                                                
23 A. Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 3 -Yokuş Yukarı,  s.203-204 
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okuyucuların beğenisini kazanır. Bugünkü mizah hikâyeciliğinin temelini teşkil eden ilk 

hikâyelerini 1945 ve 1946 yıllarında Tan gazetesinde yayınlamıştır. 4 Aralık 1945 yılında Tan 

gazetesinde köşe yazarlığı yaparken gazetenin politik nedenlerden dolayı kapatılmasıyla işi 

sona erer. Aynı yıl çalışmış olduğu Yedigün dergisinden de çıkartılır. Aziz Nesin bu olaydan 

sonra yalnızca sekiz sayısı çıkabilen Cumartesi adında bir magazin dergisi çıkarır. Kısa bir 

süre de Vatan gazetesinde çalışır. 

Nesin, 1946 yılında yakın dostu Esat Adil Müstecaplı’nın çıkardığı Gerçek gazetesinin 

sekreterliğini ve köşe yazarlığını yapar, fakat Gerçek gazetesi yirmi beş sayı çıkarıldıktan 

sonra kapatılır. Yusuf Ahıskalı’nın çıkarmış olduğu Ses dergisine Türk sosyalistlerini 

birleşmeye çağıran bir yazı yazar. 25 Aralık 1946 yılında, o günlerin ünlü hikâyecisi 

Sabahattin Ali ile birleşerek, Rıfat Ilgaz ve karikatürist Mim Uykusuz’la birlikte haftalık 

gülmece gazetesi Markopaşa’yı çıkarırlar. Kavgacı, siyasî mizah dergisi Markopaşa’dan 

oldukça iyi tirajlar sağlamaktadır. Ancak zamanla gerek polislerden gerek faşist gençlerden 

alınan tehditler sonucunda, matbaa, kâğıt ve dağıtıcı bulmakta zorluk çekerler. Aziz Nesin’in 

yazı hayatında önemli bir yer tutan Markopaşa dergisi, 1946 yılından 27 Temmuz 1950 yılına 

kadar sık sık kapatılır fakat farklı isimler kullanılarak yeniden okuyucusuyla buluşur. Dergi 

için kullanılan farklı isimlerden bazıları şöyledir: Markopaşa , Malumpaşa , Merhumpaşa , 

Ali Baba, Bizim Paşa , Hür Markopaşa , Medet , Alay , Lalapaşa , Mazete , Bekri Mustafa , 

Salaman… Makropaşa dergisinin kesin kapanış tarihi ise 16 Aralık 1950 tarihinde büyük 

tutuklamanın başladığı zamandır. O tarihte aralarında Markopaşa’nın da bulunduğu birçok 

gazete, dergi ve matbaa kapatılmıştır. 

Ali Nesin, Gömüyü Arayan Adam adlı kitabında, Aziz Nesin’in Markopaşa dergisini 

çıkarma amacını; “Halka ve ülkeye hizmet, halk ve ülke severliğin tekele alınmasının doğru 

olmayacağını tüm içtenliğiyle anlatmak” olarak açıklamıştır. Tüm bu yaşananlar ve 

olumsuzluklar Aziz Nesin’i yazmaktan alıkoymaz. Aziz Nesin yeniden 1950 yılında Baştan 

adlı bir dergi çıkarır. Bu dergi kapatılınca Yeni Baştan adlı başka bir dergi daha çıkarır. Yeni 

Baştan’da çıkan,  Fransızcadan çevrilmiş bir yazı yüzünden mahkemeye verilir ve dergi 

kapatılır. Dergi kapatıldıktan sonra, Aziz Nesin Levent’te bir dükkân kiralayarak Oluş 

Kitabevi’ni açar. Açmış olduğu kitapevinden geçimini sağlayamayınca, bir fotoğraf 

stüdyosuna ortak olur. Buradan da geçimini sağlayamayınca 1954 yılında Yusuf Ziya Ortaç’ın 

önerisiyle Akbaba adındaki mizah dergisinde çalışmak üzere yeniden yazı hayatına döner. 

Aynı yıllarda iki yüzden çok takma ad kullanarak gazetelere, magazin ve mizah dergilerine 

röportaj, fıkra ve hikâyeler verir. Radyofonik temsiller oynatır. 1955 yılında Kemal Tahir’le 

birlikte Düşün yayınevini kurar. Aynı yıl Halil Lütfü Dördüncü’nün çıkardığı Yeni Gazete’de 
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köşe yazarlığı yapar. 1958 yılında Akşam, Ulus, ve Yeni Gazete’lerinde kendi adı ve takma 

adlarıyla fıkralar, köşe yazıları, sohbetler ve roman tefrikaları yayınlar. 1961 yılında Tanin 

gazetesinde köşe yazılarına başlar ve yine aynı yıl Zübük adlı haftalık bir gülmece gazetesi 

çıkarır. 1962 yılında Kemal Tahir’le birlikte kurduğu Düşün Yayınevi, anlaşılmayan bir 

nedenden ötürü yanar. Bu yangın Aziz Nesin’i epey zarara uğratmıştır. Nesin, 1969 yılında 

Günaydın gazetesinde “Eller Aya Biz Yaya” adı altında köşe yazıları yazar. Günaydın 

gazetesinin eki olan gülmece dergisi Ustura’yı hazırlar. 

Aziz Nesin, yıllarca ekmeğini yediği yazarlık mesleğinde birçok takma ad 

kullanmasının nedenini, yapılan kanun dışı baskı olarak nitelendirmektedir. Kendisinin bile 

hatırlayamadığı, sayısı iki yüzü geçen takma adlarının bazıları şöyledir: Nuri Numaracı,  

Purefüsur Hıdır, Dr. Veli Vallahi, Falan Filan, Şerifzâde Şerafettin, Şerif  Uğur’un Ablası, 

Fren,  Hacı Ali Kaptan, Karga, Üç Yıldız, Ramazan Oyunbozan, İlyas İlikler, Şef Garson, 

Fatma Fittek, Pervin, Tatlı Müberra, Besili, Cevri Bey, Jale İlik, Bülbül, Melik Cûdi, Yusuf 

Parazit, Vites, Çamurluk, Bazı Şaşar, Eski Bir Dargelirli, Eleştirmeci Yazmış, Ali Zirzop, 

Hakkı Haklar, Tavus, Haşmet Haşmetli, Nâm-ı Müsteâr, Hasene Hostes Ha Ho, Mes’ut Bir 

Aile Reisi, Hafız Hıfzı, Kimmiş Oymuş, Boyalıdır Sürünmesin, Fazıl Fesleğen, Ateş Sin, 

Vedia Nesin,  Jean Ameiens, M Sabih Şendil, Şemşüddin Günaltay,  Kervancı, Dertli Falan-

Filân, O Şair,  Nuri Hayat,  Mehmet Şebin, Ayşegül, İsmail Ateş.24  

Bu kadar çok takma ad kullanması, bazen karışıklıklara da neden olur. Bir Fransız 

takma adıyla yazdığı hikâye dünya mizah antolojisine Fransız mizahi olarak girer. Çinli adıyla 

yazdığı başka bir hikâye de Fransızcadan çevrilmiş bir Çin hikâyesi olarak yayınlanır.25  

Gazetecilik hayatında uzun yıllarını geçiren ve ilk yazı denemelerine bu alanda 

başlayan Aziz Nesin,  gazetecilik mesleğinin başlıca üç erdemini şöyle ifade etmiştir:  

“Gerçeğe saygılı olmak, doğruluk duygusu ve halktan yana olmak. Bu üç erdem, tarih 

boyunca her zaman her yerde aynı olmadığı gibi, çağımızda da herkes bunlara ayrı anlamlar 

vermiştir. 18. yüzyıldakiyle yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki Doğru aynı şey değildir. 

Fransız devrimindeki halk sözünden, 1917 devrimindeki halk anlaşılmıyordu. Bugün 

Romanya’daki bir gazeteciyle Türkiye’deki bir gazeteci ‘Gerçeğe saygılı olalım!’ derlerken, 

bu kavrama ayrı ayrı anlamlar verdiklerinden, aynı sözü söyleyip aynı anlamı 

anlamıyorlar.”26 

                                                
24 http://www.nesinvakfi.org/aziz_nesin.html. (26.11.2005) 
25 A.Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin, s.25. 
26 A. Nesin, Soruşturmada, s.39. 
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Nesin, bu sözleri daha sonra Türkiye’deki gazeteleri ve gazeteciliği eleştirirken de 

vurgular. Ona göre Türk basını özel sermayenin ve devletin baskısı altındadır. Gazeteci 

olmanın erdemi ise zenginliktir: 

“Türkiye’de bütün basın ve günlük gazeteler, büyük sermayenin malıdır. Ayrıca bu 

gazeteler iki kaynaktan gelen ilân gelirleriyle beslenirler. Biri, devlet eliyle verilen ilânlar, 

diğeri özel sermayenin reklâmcılık işletmeleriyle gazetelere verdikleri ilânlardır. Türkiye’de 

basın önce devletin daha sonra da özel sermayenin etkisi altındadır. Bu durumda gazetecinin 

kendi başına ‘ Gerçeğe saygılı olması’, ‘ Doğruluktan yana olması’, ‘ Halktan yana olması’ 

olanağı yoktur. Türkiye’de her isteyen gazete çıkarabilir. Ama gazete çıkarabilmek için 

zengin olmak gerekir. Türkiye’de gazetecinin erdemi önce zengin olmasına bağlıdır. Zenginlik 

en öndeki erdemdir. Emekçi sınıfın aydınları olan Türk gazetecileri, büyük sermayenin 

baskısından kurtulmak için, birçok zorluklarla kendilerinin çıkardıkları çok az tirajlı 

dergilerde, gerçeğe saygılı olmakta, doğruluk duygusu taşımakta ve halktan yana yayın 

yapmaktadırlar.”27 

 

1. 5. Kişiliği ve Mizacı 

Aziz Nesin çocukluk ve gençlik yıllarında, arkadaş severliği, nüktedanlığı, güzel 

sanatlara ilgisi, çalışkanlığı ve yurt severliği ile kendisini gösterir.  Kuleli Askerî Lisesi’nden 

arkadaşı olan Şinasi Sükan, Nesin’in bu özelliklerini şöyle anlatmaktadır:  

“Aziz Nesin arkadaşlarının üzüntülerine, dertlerine ortak olur, onları teselli etmesini 

bilirdi. Kendisine Tanrı armağanı olan nüktedanlığı ile hepimizin üzüntülerini giderir ve 

neş’eli bir hava yaratırdı. Onun şanssız kara günleri de olmuştu. Arkasında polisin takip 

ettiği günler… Bu günlerde onu seven bazı arkadaşları kendisiyle görüşmek üzere çaba 

gösterdikleri zaman, kendi durumundan dolayı kimseye bir zarar gelmemesi için onları 

atlatmıştı. Onun arkadaş severliğini yazdığı, sayısını bilmediğim çeşitli eserlerinde daima 

arkadaşlarından bahsetmesinden de anlamak mümkündür. Onunla çocukluk ve gençlik 

çağlarında aramızda geçen tuhaf maceralar, hakikaten bir mizah konusudur. (…) Aziz Nesin 

750 kişilik sınıfımızın en çalışkan öğrencilerinden biriydi. Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun 

olurken bütün notları tamdı. O zaman sınıf birincisi olması lazım gelirken, onun gibi tam not 

almış bir diğer arkadaşı birinci ilan etmişlerdi. Bu duruma çok üzülmekle beraber bazı 

arkadaşlar: 

                                                
27 A Nesin, Soruşturmada, s.41. 
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- Nusret olsa olsa bodur olduğundan birinci ilan edilmemiştir, diyerek gülüyor ve işi şakaya 

alıyorlardı. 

Aziz Nesin Askeri Okulda iken çalışmadığı zamanlarda, 

-Bugün çalışamadım. Milletin ekmeğini haram ettim, derdi. 

 Onun çocukluk çağlarındaki bu temiz duygusunu, yurtseverliğinin en asil bir örneği olarak 

kabul etmek gerekir.(…) 

Bizim Nusret, taa.... küçük yaşlarından beri güzel sanatlara hayrandı. O zamanlar da 

güzel resim yapar, güzel çizgi çizerdi. Subay çıktıktan sonra Askeri Fen Tatbikat okulunda 

tahsilimize devam ederken, o kaçamak olarak Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam etmiş 

güzel sanatlar alanında başarılı bir öğrenci olmuştu. Aziz Nesin sönük bir kişi olmaktan çok 

korkardı. Daima önemli bir kişi olma isteği ile yanar tutuşurdu. İşte bu istek, onun meşalesi 

olmuştur.28 

Aziz Nesin’le ilgili anılarını, Asılacak Adam Aziz Nesin adlı kitabında toplayan 

Demirtaş Ceyhun, “Aziz Nesin’in sence en önemli özelliği nedir deseler, hiç duraksamadan 

vereceğim tek yanıt: İkiyüzlülükten nefret etmesidir”29 diye yazar.  

Nesin’in aşırı derecede tutumlu olması, yakın çevresinde cimri olarak tanınmasına 

neden olur. Demirtaş Ceyhun, onun bu özelliğini şöyle değerlendirir. “Aziz Nesin gerçekten 

cimri midir? Nedense edebiyat çevrelerinde, basın çevrelerinde adı cimriye çıkmıştır. Hani 

Aziz Nesin’i yakından tanıyıp da, bazı davranışlarına, bazı tutumlarına, alışkanlıklarına 

bakarak Onu cimri sanmamak, cimri sıfatını yakıştırmamak da elde değildir doğrusu. 

Örneğin, çantası bir âlemdir. Bildiğimiz öğrenci çantası. Altan biraz körüklü, kulplu. 

Bir gün: 

-Yahu ağbi, dedim, bu eski çantayı da nerden buldun? 

-Haaa, dedi, bu çantadan daha dört beş tane var evde. Bizim Ahmet’in çantası. Kerata hoyrat 

kullanıyor. Okula gidip gelirken, oraya buraya çarpıyor, tekmeliyor. Köşeleri biraz eskidi mi 

kapağının kulakları şöyle biraz kıvrıldı mı da kullanmıyor, bir köşeye atıyor, gidip yenisini 

alıyor. Kıyamıyorum vallahi, atılsın istemiyorum. Götürüp onartıyorum. Yırtıklarını 

diktiriyorum, yamatıyorum, ben kullanıyorum. Bunun gibi evde daha beş altı çanta var. Çanta 

açısından zenginim yani.”30 

Demirtaş Ceyhun, Aziz Nesin’in aslında cimri değil, aşırı tutumlu olduğunu düşünür 

ve şöyle ekler:  

                                                
28 A. Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 3 – Yokuş Yukarı, s.59-61. 
29 D. Ceyhun, Asılacak Adam Aziz Nesin, s.34. 
30 D. Ceyhun, Asılacak Adam Aziz Nesin, s.55-56. 
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“Dolmuşa bile binmeyip, Belediye otobüslerini yeğlemesi… İki yüzü de kullanılmamış 

kâğıdı, olanaksız, buruşturup atamaması… Delik açma aygıtının içindeki küçük kâğıt 

parçacıklarını bile atmaya kıyamaması… İmzası çok uzun olduğu için harcadığı mürekkebe 

acınması… İşte bütün bunlar acaba gerçekten Aziz Nesin’in cimriliği yüzünden mi? 

Sevenlerinin, sevmeyenlerinin , yakın dostlarının bile cimriliğinin kanıtı olarak gösterdiği bu 

tutumları , gerçekten cimriliğinden mi? Hayır!... Bence, kesinlikle hayır… Aziz Nesin cimri 

değil, çoğu yaşıtları gibi biraz tutumludur. 

Örneğin, o kuşaktan kişilerde öyle çok görmüşümdür ki; Aziz Nesin’in yaşıtları için, 

hastaya çiçek götürmek bile gereksiz bir lükstür, savurganlıktır. Çiçek yerine, o parayla bal 

götürülmelidir, olmadı reçel götürülmelidir. Yani, o parayla yararlı bir şey alınmalıdır.  

Güzel, faydalı olmalıdır kısacası. 

Galiba, bu genel özellik, o kuşağın yetiştiği yılların bir doğal sonucudur. Aziz Nesin de 

Birinci Dünya Savaşı’nın sıkıntı, yokluk, açlık yıllarında doğmuştur. Zaten fakir bir ailenin 

çocuğudur. Çocukluğu, gençliği de hep yokluk içinde geçmiştir. Bu nedenle bir kibrit çöpünün 

bile değerini çok iyi bilir. Aziz Nesin, gerekliliğine inandığı zaman da eli açık biridir... 

Örneğin konuk ağırlamada… Örneğin çocuklarına karşı duyduğu sorumluluklarda… 

Bildiğim kadarıyla bütün çocukları için, karısı için ayrı ayrı birer konut almıştır. Hepsinin 

kendilerine gelir getirecek birer işyerleri vardır. Karısının adına ayrıca bir otomobil almıştır. 

Yani, kendisi otobüsle gider gelir, ama karısına bir otomobil almıştır.”31 

Nesin’in tabiata olan tutkusunu ve spora düşkünlüğünü yine Şinasi Şükran’ın 

anılarından öğreniriz: Aziz Nesin tabiatla baş başa kalmayı çok sever. Onunla dağlarda 

kırlarda el ele dolaştığımızı çok iyi hatırlarım. Harp okulu’nda iken bir keresinde biz iki 

ahbap Harbiye’den yaya Kilyos’a kadar gidip dönmüştük. Çocukluk ve gençlik çağlarında 

onun için Boğaziçi, yeşil koruluklar ve parlak bir gök çok şey ifade etmekteydi. Bugün onun 

göbekli halini görenler inanmazlar ama, bizim Nusret gerçekten bir sporseverdir. Zamanla 

her çeşit spora burnunu sokmuştur. Futbol, Güreş. Yalnız güreşi hepsinden çok severdi. Zira 

Kuleli’de iken güreş takımında 57 kiloda çalışırdı. Hatırımda kaldığına göre okul 

müsabakalarına da girerdi.”32 

Aziz Nesin ise neden güreşçi olduğunu şöyle ifade etmektedir:  

“Neden güreşçi olduğum ilginçtir. Çünkü ben spor için değil, aşk için güreşçi 

olmuştum. On yedi on sekiz yaşındaydım. Bir kızı seviyordum. Ama kız bana hiç yüz 

vermiyordu. Güreşte şampiyon olurum da gazetelerde resmim çıkar, kız da gazetelerde 

                                                
31 D. Ceyhun, Asılacak Adam Aziz Nesin, s.63, 66-67. 
32 A. Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 3 – Yokuş Yukarı, s.59-60. 
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resmimi görür bana ilgi duyar, diye güreşe başlamıştım. O gün bugün nerde, ne zaman spor 

yarışmasında çabalayan insan görsem, kim bilir kimin gönlünü çelmek için böyle çırpınıyor, 

diye düşünürüm.”33  

Yusuf Ziya Ortaç, Nesin’in kişiliğinde iki farklı yönün gizli olduğunu belirtmektedir: 

“(…) İki insan yaşar onun varlığında: Biri subay Aziz Nesin, öbürü, şair, sanat âşıkı, 

güzel sevdalısı, gönül adamı Aziz Nesin… Kılıç gibi bükülmez karakteri, kaya dayanıklılığı 

onun değişmez asker yönüdür. Çocuk yüzü kadar güzel, ince, insana öpmek, okşamak isteği 

veren yönü de o eşsiz yazarlığı…”34 

Aziz Nesin, bütün yaşamı boyunca gösterişten uzak durmuş mütevazı kişiliği ile 

etrafındakilerin takdirini toplamıştır: “Aziz Nesin gösterişi sevmez, sokulganlık göstermezdi. 

Matbaaya bir gölge gibi gelip giderdi…”35 

Temizliğe önem vermesi ve titiz olması Nesin’in kişiliğinin bir başka özelliğidir. İlhan 

Selçuk, hapishanede dahi bu alışkanlığından vazgeçmediğini anlatır: “(…)Ne oluyor diye 

uyandım; baktın Aziz Nesin’i getirmişler. Koğuşta şenlik başladı. Böyle tanıdık biri geldi mi, 

herkes neşeleniyor. Ama koğuşu pislik götürmekte… Masalarda kirli çay bardakları, 

küllüklerde izmaritler, ortalıkta çöpler. Aziz daha merhabalaşmadan bu görünüme bakıp 

kaşlarının çattı; içimizde bulunan Nihat Sargın’a dönerek yüksek sesle: 

-Bu ne pislik yahu böyle hapishanecilik mi olur? Sen bu işlerde tecrübelisin ayıp değil mi?”36 

Mütevazı ve alçak gönüllü olan Aziz Nesin’in, cana yakınlığı ve içtenliği bütün 

dostları tarafından çok sevilmesini sağlamıştır. İsmet Bozdağ onun duygusallığını şöyle ifade 

etmektedir: “Çok severim Aziz’i… Yirmi şu kadar yıldan beri tanırım, ne zaman evine gitsem 

ya da bir yerde karşılaşsak, içimde bir ferahlık duymuşumdur. Sevimlidir, insancıldır, içtenlik 

içindedir. İnsanlara tepeden bakmaz, horlamaz, bildiklerini gürültüyle ortaya koymak için 

davrandığını göremezsiniz! Yüreklidir, evini soyan hırsıza bile acır. Duygusal bir yaşayışı ve 

dünyaya bakışı vardır. Kendisiyle konuştuğunuz zamanda, hikâyelerini okuduğunuz zamanda 

içiniz açılır, rahatlarsınız…”37 

Yazmak, Aziz Nesin için bir hayat felsefesi olmuştur. Geçimini yazdığı kitaplardan 

sağlayan Nesin, yazmadığı zamanlarda kendisinin rahatsız hisseder. Fakir Baykurt onun bu 

hırslı çalışmasının sadece geçim sıkıntısına bağlanamayacağını söyler:  

                                                
33 A. Nesin, Soruşturmada, s.32-33. 
34 Y. Z. Ortaç, Bizim Yokuş, s.12. 
35 Z. Sertel, Hatırladıklarım, s.82. 
36 İ. Selçuk, “Bir Tomar Kâğıt” Cumhuriyet, 24.12.1975. 
37 İ. Bozdağ, “Edebiyatımızın En Güzel Küçük Öyküsü”, s.5. 
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“Ankara’ya gelişlerinde telefonlaştık, buluştuk sonraları. Bir otele iniyor, bir iki gün 

oraya buraya koşturuyordu. Koşturup geldikten sonra otele kapanıp çalışıyordu. Otel 

odasının küçücük masasını önüne çekip yazıyordu. Bir tefrikanın iki üç parçası, hikâye, fıkra, 

makale… o gün ne yazacaksa yazıp tamamlamadan sokağa çıkmıyordu. B u kadar hırslı bir 

çalışma sadece geçim derdine bağlanamazdı. Gerçi çok yazıyor az alıyordu. Ama bunun 

ötesinde, dünyaya sadece yazmak için bakan bir yazar görünüşü vardı onun. Görünüşe de 

buydu tutumu da.”38 

Aziz Nesin’in kişiliğindeki baskın yönlerden bir diğeri de güçlü ve kararlı olmasıdır. 

Özellikle yazılarında savunduğu düşüncelerinden asla geri adım atmaz. Yazılarından dolayı 

onlarca hapis cezası almasına rağmen, mahkemelerde ceza alacağını bilmesine rağmen 

savunduğu düşüncenin sürekli arkasında durur. Bir anısında bu konuyla ilgili düşüncelerini 

şöyle açıklar: “Gençlere, yani benden daha gençlere şunu derim: Doğru bildiğiniz 

inandığınız yolda, namusluca ve inatla yürümenizi sürdüresiniz, bir zamanlar size türlü 

bireysel kişisel nedenlerle haksızca saldırmış olan dostlarınızı, ya da dost bildiklerinizi, 

günün birinde nasıl olsa utandıracaksınız.  Yalanları, dedikoduları, iftiraları silindir gibi ezip 

geçeceksiniz ve böylece öyle bir yere ulaşacaksınız ki dost görülenlerin dedikodu ve iftiraları, 

paçalarınıza bile bulaşamadan kendilerine sıçrayacaktır. Yaşamak işte bunun için güzel.”39 

Nesin, mütevazılığından dolayı bulunduğu her ortama ve herkese uyum 

sağlayabilmektedir: “Balıkesir istasyonunda bize marmelât vermişlerdi. İlk duyuyorduk adını.  

Muamelat deyip kahkahaları atıyorduk. Tek başıma olsaydım gülmezdim, gülme nedenim 

yoktu… Ama herkese gülüyor diye, herkese uymak için ben onlardan çok çok gülüyordum. İşte 

benim karakterimin bir yanı: Herkese uymak, oyunbozanlık etmemek. Herkese uymak için 

kendi kişiliğimin dışına çıkmak, kişiliğimin dışında davranmak. Bu, her zaman, herkese 

olmaz. Bir kişiye olur. Bir kadına… Hayır diyemem. Öyle davranmam gerektiği için,  ya da  

 öyle davranmam gerektiğine inandığım için öyle davranırım. Ben hayır demesini bilmeyen 

bir insanım. Ancak ilke sorunlarında hiç ödün vermem. Kişiliğimin bu yanı yüzünden kendimi 

başkasına ya da başkalarına uymak zorunda sandığım için çok zararlara uğramışımdır. Ama 

başka bir şey yapmak elimde değildi. Ailem için de böyle olmuştur. Çocuklarıma ve eşime 

karşı, ilke sorunu değilse, onların dediği olur, isteğime karşı bile olsa. Ama ilke sorunlarında 

çok kesin, hiç tartışmasızımdır. Çünkü onları ben yaşamım boyu deneyimlerimin, bilgilerimin 

sonucu elde etmişimdir.”40 

                                                
38 F. Baykurt, “Aziz Nesin’in 53 Yılı”, s16. 
39 A. Nesin, “Bir Anı”, s.10 
40 A. Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 3 – Yokuş Yukarı, s.204 -205. 
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Aziz Nesin, tüm yaşamı boyunca haksızlıkların karşısında durmuştur. Öğrencilik 

yaşamından edindiği izlenimi, yaşadığı bir anısıyla beraber şöyle ifade etmektedir: “Şu olayı 

unutmuyorum. Soyadını anımsamadığım Niyazi Bey coğrafya hocamızdı. Kimi öğrencinin 

hatta çoğunun Niyazi Bey’i sevmediğini biliyorum. Sevilmemesinin nedeni, o dönemin 

okullarında okutulan tek ve resmi coğrafya kitabıyla yetinmeyip her derste anlattığı yazılı 

coğrafya notlarını forma forma bastırıp öğrencilere satmasıydı, bir de numarasının kırık 

olmasıydı. Bize satılan bu formaların parası aylığımızdan kesilirdi. Öğrenciler, Niyazi Bey’in 

forma satışında para kazandığına ve para kazanmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi 

ders kitabıyla yetinmeyip coğrafya ders notlarını bastırıp bize sattığına inanıyorlardı. Bana 

göre bu sav hiç de doğru değildi. Öğrencilik yaşamımdan edindiğim izlenim şudur: Çocuklar, 

içinden çıkıp yetiştiği küçük bir toplumların küçük bir modelidir. Hele bir öğretmeni şu ya da 

bu nedenle sevmiyorlarsa, o öğretmene atmayacakları iftira, söylemeyecekleri yalan yoktur. 

Bunun öğretmenin yumuşaklığı, sertliğiyle ilgisi yoktur. Bu iftiralar, hele cinselliğin uyandığı 

o yaşlarda, ahlaksal boyutlara varabilir. 

Ben Niyazi Bey’in para kazanmak için coğrafya notlarını forma forma bastırıp bize 

sattığına inanmıyordum. Aylıklarımızdan taksit taksit kesilmek üzere, para kazanmak 

amacıyla bize satılan kitaplar da vardı. Ama Niyazi Bey’in amacı sırtımızdan para kazanmak 

değildi. Bunu nerden biliyorum? Niyazi Bey’in notlarını alıp, dizilmek ve basılmak üzere 

basımevine götüren, basıldıktan sonra her formayı okula getirip dağıtan, aylıklarımızdan 

kesilen paraları basımevine götürüp veren öğrencilerdi. Bildiğime göre Niyazi Bey coğrafya 

notlarından telif hakkı bile almıyordu. Ortada bir dalavere varsa, bu öğretmenden değil 

bizden kaynaklanıyordu.”41 

  İnce nükteli bir zekâya sahiptir. Nesin soyadını alması da bu zekânın ürünüdür: 

“Soyadı yasası çıkınca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının belli bir tarihe kadar 

soyadı alması gerekiyordu. Babam da bana, 

-Oğlum, bize bir soyadı bul! dedi. 

Babamın bu önerisine çok sevinmiştim. Öyle bir soyadı bulacaktım ki, hem çok güzel, hem çok 

özgün, hem çok anlamlı olacaktı, başka hiç kimsede de olmayacaktı. Günlerce kendimize 

uygun bir soyadı düşündüm. Sonunda buldum: Kıral. Bu buluşuma bayılmıştım. İki anlama 

birden geliyordu; hem kır ve al, hem de kral. Aman bu ne önemli bir buluştu! 

O günlerde kimi gazeteler yurttaşları ivedi soyadı almaya özendirmek için, soyadı 

alanları ilan ediyordu. Elime geçtikçe Son Posta’daki soyadı ilanlarını takip ediyordum Akıllı 

                                                
41 A. Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 3 – Yokuş Yukarı, s.167-168 
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bir ben miyim koca Türkiye’de! Her gün Soyadı dizelgesinde Kıral ya da Kral soyadını almış 

alanların ilanı çıkıyordu. Benim gibi daha ne çok Kıral ve ne çok kırıp almak isteyen vardı! 

İyi ki o güne dek Kıral soyadını almamıştım. Açıkçasını söyleyeyim ki Kıral diye bir soyadı 

seçtiğim için utandım. 

Felsefe dersine ve felsefeye ilgi duyduğum yıldı. Alacağım soyadı hem alçak gönüllü, 

hem de anlamlı olmalıydı. Soyadı olarak Nesin’i işte bu düşüncelerle seçtim.  Beni herkes 

Nesin sorusuyla çağırdıkça, ben de kendimin ne olduğunu düşünmeliydim. Nesin? Evet, ben, 

neyim? Ne olduğumu düşünmeliydim. O yaşımda düşünmenin çok zor olduğunu anlamıştım, 

hele ne olduğunu düşünmenin… Sonraları, böyle bir soyadı almış olmamla çok gönendim, çok 

kıvandım. Dünyada bir benzeri olmayan bir soyadıydı.”42 

Aziz Nesin, her insanın toplumsal görevleri olduğu gibi, toplumsal borcunun da 

olduğuna inanmıştır. Toplumsal borcunu ödemek için de 1972 yılında Nesin Vakfı’nı 

kurmuştur. Vakfın amacını ise şöyle ifade etmektedir: “Nesin Vakfı küçük çapta, çok 

alçakgönüllü bir yardım kurumu. Çünkü bütün geliri yalnız benim kitaplarımın kazancından 

elde ediliyor. Nesin Vakfı’nın kuruluş amacı, bu küçük olanaklar içerisinde, barınma, eğitim, 

öğrenim fırsatı ve olanağı vermektir. Bunun için Nesin Vakfı’nı kurdum. Çünkü bende öyle 

yoksul yaşadım, bende öyle zorlukla okudum. Parasız yatılı okullarda okudum. Bu bir 

anlamda bir borç ödeme, yani ödeme değil de ödemeye çalışmadır. Çünkü bu türlü borçlar 

hiçbir zaman ödenmez. Ben ne aldımsa aldıklarımı ödemeye çalışıyorum. Amacım bu benim, 

başka bir amacım yok. Şu anda 25 tane çocuk var, 4 yaşından 24 yaşına kadar. Dört tanesi 

üniversitede öbürleri lise, ortaokul, ilkokul, anaokuluna gidiyorlar. Vakfın amacı bu. Yani 

toplumsal borcu ödemeye çalışmak.”43 

 

1. 6. Siyasi Kişiliği 

 Aziz Nesin eylemleri ve eserleriyle sürekli siyasi felsefenin içinde olmuş ancak aktif 

siyasetten özellikle uzak durmuştur. Siyaset denemesi sadece iki ay sürmüştür. 1946 yılında 

yakın arkadaşı Esat Adil Müstecaplı’nın ısrarı ile Türkiye Sosyalist Partisine üye olur iki ay 

sonra da istifa eder. Partiden istifa etmesine rağmen hayatı boyunca sosyalist çerçevenin 

içinde olmuştur.  

 Nesin, eylemleri sonucunda komünizm propagandası yapmaktan birçok kez 

yargılanmıştır. Ancak TKP bünyesi içinde de yer almamıştır: “Benim bildiğim kadarıyla Aziz 

hiçbir zaman Türkiye Komünist Parti’li olmadı ve devamlı TKP’lilerle karşı oldu. Fakat 

                                                
42 A. Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 3 – Yokuş Yukarı, s.204 -205. 
43A.  Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin, s.28 
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aslında ileri devrimci çizgiye zaman zaman ters düşse de o bir nevi içgüdüsel olarak, doğru 

yolda bir takım yayınlar yaptı. Muhalefet etti, iktidara, o günkü faşist iktidara ciddi muhalafet 

yaptı yazılarıyla”44 Aziz Nesin’in sol düşünceye yakınlığı tartışılmaz olsa da ne sol ne de sağ 

onun eylemlerinin yanında olmuştur. Sağ kesim tarafından komünistlikle suçlana Nesin, sol 

kesim tarafından da polislikle suçlanmıştır.  

 Nesin etkinlik alanını genişletmiş, genişlettikçe daha büyük işlere girişmiştir. Popüler 

bir yazar olmayı başaran Nesin, etki alanının kendisine bir güç sunduğunu görmüş ve bu gücü 

kullanmayı hiç reddetmemiştir. Örneğin Türkiye solunun büyük bir kesimi  ve aydını için 

tartışılmaz bir genel kabul gören “Alevilik güzellemesi”, Nesin tarafından sorgulanmıştır. 

Sivas Katliamı’nın bir gün öncesinde Aziz Nesin kendisini izleyen geniş Alevi topluluğa: 

“Beş yüzyıl öncesinin değerlerine, isimlerine tapmaya utanmıyor musunuz!” diye kızmakta ve 

alkışlanmaktadır. Aydın olmak bir adım önde olmaktır. Toplumun önünde olmak, onu ileriye 

çekme çabasıdır. Ve bu çoğu zaman halkı eleştirmek, pek çok örnekte onun için ama ona 

rağmen düşünmek ve ona yönelmek demektir.  

“Türkiye halkının %60’ı aptaldır.” açıklaması bu doğruya denk düşüyor. Hatırlatmak 

gerekirse bu söz 82 Anayasası’nın ezici bir çoğunlukla kabul edilmesinin ardından 

dillendirilmiş  ve bu anlamda haklı, hatta yetersiz bir tepkidir. Halkı sevmek demek ona 

tapmak, her koşulda onu yüceltmek değildir. Nesin, kendi ifadesiyle, tam da Türkiye halkını 

sevdiği için onlara bu kadar kızmaktadır. Bu tavır elitizm de değildir! Nesin halka yukarıdan 

bakmamaktadır. Aziz Nesin, Türkiye işçi sınıfına tüm katkılarının yanı sıra, Marksist 

literatürün Türkiye’deki ilk yayıncılarındandır. Aziz Nesin’in Marksizm ile ya da genel 

anlamda siyaset teorisiyle ilişkisinin yeterliliği ise anlamsız bir tartışmanın konusudur. 

Yukarıda vurguladık, Türkiye aydını mücadelenin içine doğmuş, siyasal pratiğin içerisinde 

olgunlaşmıştır. Bu tezin en güzel örneği de Aziz Nesin’dir. Hayatını kaybettiği gün bile 

gericiliğe karşı büyük bir konferans örgütlemekle meşgul olan aydınımızın teorik sorunlara 

vakti olmadığını, ya da daha gerçekçi bir ifadeyle pratiği ve eylemi kuramsal çalışmaya 

“tercih” ettiğini söylemek mümkündür. Bu, en azından samimi ve pek çok anda “haklı” bir 

tercihtir. Oysa ülkemizde pratiğin arkasına saklanan, kendi düşünce tembelliğini, 

eylemlerinin arkasına gizleyen pek çok aydın bulunmaktadır. Aksi örnek ise ahkam kesen ama 

eylemden uzak duran korkak kesimdir. Aziz Nesin bu iki kesimin de anti-tezi ve alternatifi 

olabildiği için bu kadar değerlidir. Aziz Nesin kelimenin her anlamıyla enternasyonalisttir.45 

                                                
44 A.Ş. Süzük, Akıntıya Karşı Aziz Nesin, s.192 
45 A.Ş. Süzük, Akıntıya Karşı Aziz Nesin, s.17. 
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Yabancı dile çevrilen eserleriyle farklı coğrafyalardaki sosyalist örgütlerle ilişki 

kurmuş ve uluslararası dayanışmayı her ölçekte  hayata geçirmeye çalışmıştır. Özellikle TYS 

kurulduktan sonra, yine sosyalist ülkeler başta olmak üzere, pek çok ülkeden yazar ve sanatçı 

örgütleri ile ortak çalışmaya ve dayanışmaya özen göstermiş, aydınlık bir dünya için üreten 

yazarlarla bir araya gelmiş, ortak toplantılar, seminerler, eylemler örgütlemiştir. Aziz Nesin 

işçi sınıfından, emekçilerden taraftır. Taraf olmanın ötesinde bu sınıfın bir parçasıdır da. Aziz 

Nesin’in çocukluğu, gençliği ve orta yaşlılığı ekmek kavgasıyla geçmiştir. Aziz Nesin rahat 

edecek kadar para kazanmaya ancak 40’lı yaşlarının sonlarında başlamış. İhtiyacından fazlası 

kendisine yük olmuş, borç ödeme çabasını körüklemiştir. Savurganlığı emeğe saygısızlık 

olarak görmüştür. Borç ödeme noktasında kendisini kimsesiz çocuklara adayarak, en büyük 

hayali olan Nesin vakfını kurmuştur.  

 

1. 7. Hapis Cezaları                        

Aziz Nesin yazdığı yazılardan dolayı sık sık yargılanmış ve çeşitli cezalara mahkûm 

edilmiştir. Ancak onun ilk hapis cezası yazarlığından kaynaklanmaz. 1944 yılında Orduda 

görev yaparken, savaş nedeniyle tüm izinlerin kaldırılmasına rağmen, iki ere, yeni doğan 

çocuklarını gidip görmeleri için izin verir. Erler izinden zamanında dönmezler. Bunun üzerine 

23 Haziran’da Onbaşı Günenli ve Mustafa Karakaş, Aziz Nesin aleyhine ihbarda bulunurlar. 4 

Temmuz'da Aziz Nesin tutuklanır ve mahkemede kendini savunmaz. İzin verdiği erlerin 

tayinleri zimmetinde göründüğünden, 4 ay 10 gün mahkûm edilir. Askerlikten çıkartılır. Aziz 

Nesin 23 Eylül 1944’te Üsküdar Paşakapı Cezaevi’ne girer ve 11 Kasım’da tahliye olur. 

Aziz Nesin’in yazıları yüzünden aldığı ilk ceza, 1947 yılına rastlar. İkinci kez yayınına 

başladığı Markopaşa dergisinde yer alan, Amerikan emperyalizmi ve Türkiye’ye 

uygulanmaya başlanan Truman Doctrini’ne karşı yazdığı “Nereye Gidiyoruz?” başlıklı bir 

broşürden dolayı 30 Nisan’da sıkıyönetimce tutuklanır. Tutuklu olarak yargılanmasının 

sonunda askerî mahkemece “Yayın yoluyla milli menfaatlere aykırı eylemde bulunmak.” 

suçundan, on ay ağır hapse ve dört buçuk ay sürgüne mahkûm edilir. 20 Şubat 1948’de tahliye 

edilip sürgün olarak, Bursa’ya gönderilir. 20 Mayıs 1948’de de sürgün cezası sona erer.  

Nesin 1948 yılında ikinci kitabı olan Azizname adlı taşlama kitabını çıkarır. Bu kitap 

için de İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılır. Dört ay tutuklu olarak süren 

yargılama sonucunda, aklanarak serbest bırakılır.  

1949 yılında dönemin İngiltere Prensesi Elizabeth, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Mısır 

Kralı Faruk, Ankara’da bulunan elçilikleri aracılığıyla Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na 
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başvurarak, bir yazısında kendilerini aşağıladığı savıyla Aziz Nesin’e dava açarlar. Görülen 

dava sonucunda Aziz Nesin yedi ay hapse mahkûm edilir. 

Tüm bu davalar, cezalar, tutuklamalar, Aziz Nesin’i ne yazarlığından ne de karşı 

duruşundan alıkoyar. Nesin, çıkarmış olduğu Baştan adlı dergi kapatılınca, 1950 yılında, Yeni 

Baştan adıyla dergiyi tekrar çıkarır. Bu dergide Fransızcadan çevirdiği öne sürülen bir yazı 

yüzünden (Politzer’in Felsefe Dersleri adlı kitabının ön sözü) mahkemeye verilir. Dava 

sonucunda on altı ay hapse, on altı ay güvenlikçe gözaltında tutulmaya mahkûm edilir. Aziz 

Nesin, cezaevinde de yazmayı sürdürür. Yazmış olduğu yazıları gizli gizli dışarı çıkarır. Bu 

yüzden Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’ndeyken, cezasının bitmesine kırk gün kala Nevşehir 

Cezaevi’ne gönderilir. 

1955 yılında İstanbul’da “6-7 Eylül Faciası” olarak tarihimize geçen azınlıkların ev ve 

dükkânlarının yıkımı olayından Aziz Nesin de sıkıyönetimce suçlu bulunarak tutuklanır. 

Harbiye Askerî Cezaevi’ne gönderilir ve altı ay tutuklu kaldıktan sonra sorguya bile gerek 

görülmeden serbest bırakılır. 1961 yılında Tanin gazetesinde köşe yazarlığına başlar. Ancak 

yazılarından ötürü tutuklanır ve Balmumcu Cezaevi’ne gönderilir. Burada da üç ay tutuklu 

kalır ve aklanarak serbest bırakılır. Demirtaş Ceyhun, Aziz Nesin için “Kendine dert 

edinmediği hiçbir toplumsal sorunumuz yoktur.” diyerek, Aziz Nesin’in başından geçen bir 

olayı şöyle anlatır: “1970’li yılların başlarında, gazetelerde, Edirne’deki bir genelevin, 

içindeki sekiz sermaye kadınla birlikte kiraya verilmek üzere bir mahkeme tarafından açık 

artırmaya çıkarıldığı ilanını görünce, dehşet içinde kalmış ve iki gazeteci arkadaşıyla birlikte 

o gün Edirne’ye gitmiştir.  Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, uygar sanılan bir ülkede, sekiz 

kadının mahkeme kararıyla ve mahkeme aracılığıyla sermaye olarak kiraya verilmek üzere 

açık artırmaya çıkarılması gerçekten kolay kolay inanılacak gibi değildir. Ne var ki, 

İstanbul’dan gazetecilerin de geldiği duyulunca yargıç ve öteki görevliler açık artırmayı 

ertelemişlerdir. Sonra da, bu olayı yazdığı için Aziz Nesin hakkında adliyeyi küçük düşürdüğü 

suçlamasıyla dava açılmıştır.”46 

 

1. 8. Ölümü 

 Aziz Nesin, ölüm hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etmektedir: “Beni 

gençliğimden, çocukluğumdan beri en çok düşündüren konulardan bir tanesi ölümdür. Ben 

ölümü çok düşünen bir insanım. Ölümü düşünmek duyarlılık da kazandırıyor insana, ama 

düşünce ağır basıyor ölümde. Ölüm, bende, çalışmaya, çok çok çalışmaya, çok iyi şeyler 

                                                
46 D. Ceyhun, Asılacak Adam Aziz Nesin,  s. 10 
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yapmaya özendiren itici bir güç oluyor. Ölümü düşündükçe daha çok yaşamak, daha var 

olabilmek, daha iyi biçimde yaşamak, yani daha doğru biçimde yaşamak… Yani daha rahat 

biçimde yaşamak demiyorum, daha doğru yaşamanın yollarını arıyorum. Zamanımı daha iyi 

kullanmaya çalışıyorum. Ölüm duygusu benim tebelleş duygum. Zaman üstüne; ölümle zaman 

ölümün ölçüsü belki. Zaman da beni çok yakından ilgilendirdiği için, burada gecikmiş 

olduğumu, kaçan olayları, yaşamak istediklerimi, yaşayamadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. 

Benim yaşamım bu beş bölüm arasında geçiyor: Ölüm, zaman, sevi, insan ve varlık.”47 

Aziz Nesin, 1982 yılında kalp sorunlarından ötürü Güney Doğu Asya yolculuğu 

dönüşünde Moskova’da hastaneye kaldırılır. Bir ay kadar hastanede tedavi görür. Kalbinde 

stenokadri, kalp büyümesi ve kalp damarlarından birinin genişlemesi gibi problemler vardır. 

Ayrıca kendisi iki küçük enfaktüs geçirmiş, ama haberi bile olmamıştır. Bu dönemden sonra 

kalbiyle ilgili sorunları, peşini bırakmaz. Son dönemlerinde gözleri de kötüye gitmektedir. 

Ölümünden iki yıl önce gözleri neredeyse görmez derecede bozulur. 

15 Haziran 1995’te Nesin Vakfı’nın beşinci katında dayanılmaz bir yürek acısıyla 

uyanır. Doktorların kesin istirahat vermesine rağmen kitap imzalamak için gittiği Çeşme’de 6 

Temmuz’da, sabaha karşı saat 00:30 civarında, hayatını kaybeder.  

Aziz Nesin’in 1984 yılında Şan Sineması salonunda arkadaşları tarafından düzenlenen 

bir toplantıda,  70. yaşını kutlarken ölüm hakkında ifade ettiği düşünceleri, aynı zamanda 

onun hayat görüşünü temsil eder: “ Peki bu yetmiş yaşımda ben ne istiyorum? İstediğim tek 

şey var: Ölümü hak etmek… Ölen insanların pek çoğunun ölümü hak ederek ölmüş 

olduklarına inanmıyorum. Ölüm, insanın ulaşabileceği en üst düzey, en yüce, en ulu yer 

bence… Çünkü yaşamın en olgunluğunda ölüyoruz. Bu yüce, bu ulu, bu en üst düzeydeki yere 

layık olarak, ölümü hak ederek mi ölüyoruz? Hak edilmesi en zor şey ölümdür. Ben ölünce 

ölümü hak etmiş olmayı isterim. Kaç ölü, ölümü hak etmiştir? Ölümü hak etmiş olanlar, 

yaşamışlardır ama yaşadıkları yaşamı da hak etmemişlerdir. Ölümlerini hak etmiş onlalar 

ancak yaşamlarını da hak etmiş hatta yaşamdan alacaklı kalmış olurlar. Yetmiş yaşımdayım 

ve dolu dolu seviyorum ve yetmiş yaşımı seviyorum. Ey benim güzel yetmiş yaşım, sana 

merhaba demek ne güzel! Elbet bundan daha da güzeli de var. Kim bilir belki o güzel de 

yaşarım. Umut işte… Ey benim güzel yetmiş yaşım, merhaba! Ey benim bunca yıllık 

pişmanlıklarım, Merhaba!”48  

                                                
47 A. Kabacalı, Gözyaşından Gülmeceye Aziz Nesin, s. 55-56 
48 Ali Nesin, Gömüyü Arayan Adam,  s.147 
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Nesin, bedenini otopsi için tıp öğrencilerine bağışlamış, sonrasında ise vakıf 

arazisinde, kimsenin bilmediği bir yere gömülmeyi vasiyet etmiştir. Mezarı vakfın bahçesinde 

bilinmeyen bir yerdedir.  

 

1. 9. Kronolojik Yaşam Çizelgesi 

1915. (20 Aralık) İstanbul, Heybeliada’da doğar. 

1920. Galip Amca’yla tanışır. Galip Amca’dan kaligrafi, Arapça, Fransızca, Matematik 

dersleri alır. 

1921. Mahalle Mektebine gider. Kur’an sûreleri ezberler 

1925. İstanbul’da Süleymaniye’de Kanuni Sultan Süleyman İptidaî Mektebi’nin üçüncü 

sınıfına sınavla girer. (Sonradan okulun adı İstanbul 7. İlkokulu olur.) 

1926. Darüşşafaka Lisesi’nin ilkokul 4. sınıfına girer. Darüşşafaka’nın 5. sınıfında 

devamsızlıktan kalır. 15 Eylül’de annesi ölür. Akçakoca İlkokulu’ndan, sınava girerek 

diploma alır. 

1928. Cağaloğlu’ndaki Vefa Ortaokulu’nun 6. sınıfına girer. Devamsızlıktan sınıfta kalır. 

1929. Davutpaşa Ortaokulu’nda tekrar 6. sınıfına başlar. 

1930. Çengelköy Askerî Ortaokulu’nda 7. sınıfına girer. 

1932. Askerî Ortaokulu bitirir. Kuleli Askerî Lisesi’ne geçer. 

1935. Kuleli Askerî Lisesi’ni bitirip Ankara’da istihkâm okumak üzere Harp Okulu’na geçer. 

1937. Harp Okulu’nu bitirip subay çıkar. Beyoğlu Maçka Fen Tatbikat Okulu’nda meslek 

eğitimini görür. Bir yandan da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Doğu Süsleme bölümüne 

girer. Burada minyatür, tezhip, hat, çinicilik ve ciltçilik dersleri alır. 

1938. 17 Aralık’ta ilk eşi Vedia Hanım ile nişanlanır. 

1939. Haziran’da Fen Tatbikat Okulu’nu bitirir. Muratlı’ya gider. Millet ve Yedigün 

dergilerinde öyküleri ve şiirleri yayımlanır. İlk eşi Vedia Hanım ile evlenir. 

1940. Erzurum’a tayin edilir. 28 Temmuz’da Erzincan mühimmat deposuna gider. 

Erzincan’da depremde yıkılmış olan ordu cephaneliğinin boşaltılmasıyla görevlendirilir. 28 

Eylül’de Kars’a tayin edilir. 16 Aralık’ta da ilk çocuğu, kızı Oya doğar. 

1941. 30 Ağustos’ta Kars’ta üsteğmen olur. 

1942. İkinci çocuğu oğlu Ateş doğar. 

1943. Yedigün’de yazarlık ve yöneticilik yapar. İlk şiirleri yayımlanır. 

1944. Millet dergisinde “Aziz Nesin” takma adıyla öyküleri yayımlanır. Safranbolu’da 

bulunan 23. Tümen bağımsız İstihkâm Bl. Komutanlığı’na atanır. Görevini kötüye kullanmak 

suçundan 4 ay 10 gün hapse mahkûm edilerek ordudan çıkarılır. 23 Eylül’de Üsküdar 
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Paşakapısı Cezaevi’ne girer, 11 Kasım’da tahliye olur. Hak kazandığı emeklilik maaşını 

reddeder. 

1945. Nuruosmaniye’de bakkallık, Karagöz gazetesinde ve Yedigün dergisinde redaktörlük ve 

yazarlık yapar. Profesyonel olarak yazarlığa başlar. Tan gazetesinde köşe yazıları yazar. 

Yayımlanmış ilk bağımsız yapıtı Parti Kurmak Parti Vurmak adlı on altı sayfalık broşürü 

çıkar. 8 sayı süren Cumartesi adlı haftalık bir magazin dergisi çıkarır. 4 Aralık’ta Tan gazetesi 

yıkılır ve işinden olur. Yedigün dergisinden de çıkarılır. 

1946. Yaşamında ilk ve son kez bir siyasî partiye girer. Yakın arkadaşı Esat Adil 

Müstecaplı’nın kurduğu Türkiye Sosyalist Partisi’ne üye olur, iki ay sonra istifa eder. Gerçek 

dergisi yirmi beş sayı çıkarıldıktan sonra kapatılır. Yeni Dünya gazetesinde çalışmaya başlar. 

4 Aralık’ta faşistler tarafından bu dergi de yıkılır. Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz ve karikatürist 

Mim Uykusuz’la birlikte haftalık gülmece dergisi Markopaşa’yı çıkarırlar. Markopaşa 1950 

yılına kadar gerek polislerden gerek faşistlerden sık sık tehditler alır ve kapatılır. 1950 yılına 

kadar Markopaşa dergisi çeşitli adlarla yeniden piyasaya sürülür.16 Aralık’ta büyük 

tutuklama başlar ve aralarında Dr. Şefik Hüsnü, Esat Adil Müstecaplıoğlu, Aziz Nesin, 

Sabahattin Ali, Yusuf Ahıskalı, Ressam Faris Erman olmak üzere 40-50 kişi tutuklanır. İki 

sosyalist parti, birçok dergi, gazete ve matbaanın yanı sıra Markopaşa da kapatılır. 

1947. Amerikan emperyalizmi ve Türkiye’ye uygulanmaya başlanan Truman Doktrini’ne 

karşı yazdığı “Nereye Gidiyoruz?” başlıklı bir broşürden dolayı 30 Nisan’da sıkıyönetimce 

tutuklanır. Yargılanma sonucunda askerî mahkemece “Yayın yoluyla millî menfaatlere aykırı 

eylemde bulunmak.” suçundan on ay ağır hapse ve dört buçuk ay sürgüne hapsedilir. Eylül’de 

kapatılan Markopaşa yerine Malumpaşa çıkarılır. 

1948. 20 Şubat’ta tahliye olup Bursa’ya sürgüne gider. 20 Mayıs’ta sürgünü biter. İlk eşi 

Vedia Hanım’dan ayrılır. İkinci kitabı Azizname’yi çıkarır. Bu kitap için İstanbul 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde dava açılır. Dört ay süren tutuklu yargılanma sonucunda aklanarak serbest 

kalır. Temmuz ayında Baştan adlı siyasi bir haftalık gazete çıkarır. Bu gazete gülmece 

gazeteleri kadar beğenilmez. 

1949. Markopaşa yerine Hür Markopaşa, Yedi-Sekiz Paşa, Bizim Paşa ve Öküz Mehmet Paşa 

gazeteleri çıkar. İngiltere Prensesi Elizabeth, İran Şahı Rıza Pehlevi, Mısır Kralı Faruk 

Ankara’daki elçilikleri aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’na resmen başvurarak, Aziz Nesin’e, 

bir yazısında kendilerini aşağıladığı iddiasıyla dava açarlar. Aziz Nesin 7 ay hapse mahkûm 

edilir ve ceza infaz edilir. 

1950. Çıkarmış olduğu Yeni Baştan adlı dergide, Fransızcadan çevirdiği öne sürülen bir yazı 

yüzünden 16 ay hapse, 16 ay güvenlikçe gözaltında tutulmaya mahkûm edilir. Üsküdar 
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Paşakapısı Cezaevi’ndeyken yazılarını gizli gizli dışarı çıkardığından, cezasının bitimine kırk 

gün kala Nevşehir Cezaevi’ne gönderilir. 

1951. Levent’te Sabahattin Erdem adlı bir arkadaşıyla Oluş Kitabevi’ni açar. Sabahları 

Levent’teki evlere gazete dağıtır. 

1953. İki küçük çocuğuyla birlikte Oluş Kitabevi’nden geçimini sağlayamayınca, 

Beyoğlu’nda Bursa Sokağı’nda yeni yapılmış bir hanın odasında Paradi Fotoğraf Stüdyosu’nu 

kurar. 

1954. Fotoğrafçılıktan da geçinemeyince, Yusuf Ziya Ortaç’ın önerisiyle Akbaba gülmece 

dergisinde yazmaya başlar. İmzasıyla yazı yazdırılmadığından, bu yıllarda iki yüzden çok 

takma adla gazete ve dergilerde yazılar yazar. 

1955. Kemal Tahir’le beraber Düşün Yayınevi’ni kurar. On Dakika adlı ilk şiir kitabını 

yayımlar. “6-7 Eylül Olayları” olarak tarihimize geçen İstanbul’daki azınlıkların ev ve 

dükkânlarının yağmalanması olaylarında suçlu bulunarak sıkıyönetimce tutuklanır. Harbiye 

Askerî Cezaevi’ne gönderilir. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra sorgulanmadan bırakılır. 

Cezaevindeyken, Meral Çelen’le nişanlanır. 

1956. Meral Çelen’le evlenir. Halil Lütfü Dördüncü’nün Yeni Gazete’sinde köşe yazarlığı 

yapar. İtalya’da Bordighera’da yirmi iki ulus arasında yapılan gülmece yarışmasında birincilik 

ödülü olan Altın Palmiye’yi, Kazan Töreni adlı öyküsüyle kazanır. İstanbul’da üçüncü çocuğu 

Ali Nesin dünyaya gelir. 

1957. Yine İtalya’daki Altın Palmiye uluslararası gülmece öyküsü yarışmasında Fil Hamdi 

adlı öyküsüyle ikinci kez Altın Palmiye ödülünü kazanır. İstanbul’da son çocuğu Ahmet 

Nesin dünyaya gelir. 

1958. Akşam, Ulus ve Yeni Gazete’lerinde köşe yazıları, Demokrat İzmir’de “İstanbul’dan Ne 

Haber?”  başlıklı yazılar yazar. 

1959. Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü yarışmasında, birincilik ödülünü alır. 

1960. İtalya’da kazandığı ilk Altın Palmiye ödülünü devlet hazinesine bağışlar. 

1961. Tanin gazetesinde köşe yazıları yazar. Yazılarından ötürü Tanin Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmeni İhsan Ada’yla birlikte tutuklanır. Balmumcu Cezaevi’nde 3 ay tutuklu kaldıktan 

sonra aklanır. 

1962. Kemal Tahir’le birlikte kurduğu Düşün Yayınevi, bilinmeyen bir nedenden dolayı 

yanar. Zübük adlı haftalık bir gülmece dergisi çıkarır. Babası Abdülaziz Efendi 11 Şubat 1962 

Pazar günü ölür. 
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1965. İlk kez yurt dışına çıkar ve yurt dışında 5 ay kalır. Berlin Weimar’daki Antifaşist 

Yazarlar Toplantısına katılır. Almanya, Polonya, Sovyetler Birliği, Finlandiya, Bulgaristan, 

Kiev’e ve Tiflis’e gider. 

1966. Bulgaristan’da “Vatani Vazife” öyküsüyle Altın Kirpi ödülünü alır. 

1967. Meral Çelen’den ayrılır. 

1968. Milliyet gazetesinin açmış olduğu Karagöz Oyunu yarışmasında “Üç Karagöz” 

oyunuyla birincilik ödülü alır. 

1969. Moskova’da yapılan uluslararası gülmece yarışmasında “İnsanlar Uyanıyor” adlı 

öyküsüyle Krokodil birincilik ödülünü alır. Günaydın gazetesinde “Eller Aya Biz Yaya” adı 

altında köşe yazıları yazar. Günaydın’ın gülmece eki Ustura’yı hazırlar. Sonbahar’da Meral 

Çelen’le barışır. 

1970. Meral Çelen’le ikinci kez evlenir. Türk Dil Kurumu’nun oyun ödülünü, “Çiçu” adlı 

oyunuyla kazanır. 

1972. 27 Nisan günü noter huzurunda kimsesiz çocukları yetiştirmek için Nesin Vakfı’nı 

kurar. Yeni Ortam gazetesinde tefrika edilmek üzere, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez’in ikinci 

cildine başlar. 

1974. Asya- Afrika Yazarlar Birliği’nin Lotus ödülünü alır. Türkiye Yazarlar Sendikası Genel 

Başkan’ı seçilir. 

1977. Bulgaristan’da Gabrova kentinde düzenlenen gülmece kitabı uluslararası yarışmasında 

birincilik kazanarak Hitar- Petar ödülünü alır. 

1978. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanıyla Madaralı Roman Ödülünü kazanır. 

1980. İkinci eşiyle 9 Mayıs’ta ayrılırlar. 

1982. TYS davasında sorguya çekilir. Bir Güney Doğu Asya yolculuğu dönüşünde kalp 

sorunlarından Moskova’da hastaneye kaldırılır. Hastanede 1 ay kalır.  

1983. Türkiye Yazarlar Sendikası davası başlar. 26 Kasım’da felç olur. Çapa Nöroloji 

Kliniğine kaldırılır. Sağ tarafı tutmaz ve konuşamaz. Ancak bu hastalığı kısa sürede atlatır. 

Yirmi dört yıl önce Öncü gazetesinde yazdığı bir yazı yüzünden dava açılır ve bu yüzden 

pasaport alamayıp kalp ameliyatı için ABD’ye gidemez. 

1984. Şan Sineması salonunda 70. doğum günü töreni yapılır. 

1985. İngiltere Pen Klüp onur üyeliğine seçilir. Federal Almanya Pen Klüp onur üyeliğine 

seçilir. 

1986. Ekin- Bilar ve TYS davaları açılır. İnsan Hakları Derneği’nin kuruluşuna ön ayak olur. 

“Ekmek ve Hak” bildirgesi hazırlanır. İstanbul Marmara Etap Oteli’nde Tüyap Halkın Seçtiği 

Yılın Yazarı Ödülünü alır. 
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1987. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e hakaret davası açılır. 

1988. Ankara’da ilk film şenliği girişiminde bulunur. Kürtler’in kültürel bağımsızlığını 

savunduğundan DGM’de yargılanır. 

1989. Bulgaristan Türklerine yapılan insan haklarına aykırı davranışlar konusunda Türkiye 

Yazarlar Sendikası başkanı olarak basın toplantısı yapar. Bu yılsonunda Türkiye Yazarlar 

Sendikası başkanlığından istifa eder. 

1990. Tüyap Kitap Fuarı’nda halkın oylarıyla ikinci kez yılın onur yazarı seçilir. Tolstoy Altın 

Ödülünü ve Viyana Tiyatro Ödülünü alır. 

1991. Fransa’nın verdiği Şövalyelik nişanını alır. 

1992. Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü ve altın madalyasını alır. Florence Nightingale 

Hastanesi’nde by-pass olur. Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü ve Karşıyaka Belediyesi 

İnsan Hakları Ödülünü alır.  

1993. Dionysos şiir ödülü ve Carl-von- Ossietzky madalyasını alır. 

1994. Amerikan Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi seçilir. İnsan Hakları 

Ödülü’nü alır. 

1995. Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Ödülü ve Hiroşima Vakfı Ödülünü alır.   

1995. 6 Temmuz’da sabaha karşı 00:30 sıralarında konuşma yapmaya ve kitap imzalamaya 

gittiği Çeşme’de hayatını kaybeder.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Yaşam çizelgesini oluşturulmasında: Ali Nesin, Gömüyü Arayan Adam; A. Kabacalı, Gözyaşından Gülmeceye 
Aziz Nesin; Ö. Yağcı,  Aziz Nesin Aydınlığı adlı eserlerinden ve  http://www.aziznesinvakfi.org/aziz_nesin.html 
(26.11.2005) sitesinden faydalanılmıştır. 
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II. BÖLÜM 

 

2. EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

2. 1. Aziz Nesin’in Sanatçılığı  

Yazarlık yaşamına 1943 yılında başlayan Aziz Nesin, oldukça çalkantılı bir dönemin 

içinde ürün vermeye çalışır. Tek Parti yönetiminin baskı dönemine rastlayan, özellikle 

yazarlığının belirleyici yanını oluşturacak olan gülmece türündeki ilk ürünlerini de bu yıllarda 

verir. Toplumsal gerçekçi ekolü benimseyen Aziz Nesin’in, bütün eserlerinde halkı ve halk 

yaşantısını işlediği görülmektedir. Bu sayede geniş bir okur kitlesine kavuşan Nesin’in 

sanatçılığa başladığı yılları, Feridun Andaç şöyle değerlendirmektedir: 

         “Aziz Nesin ilk ürünleriyle bu yönelimin içinde (Toplumsal Gerçekçi)  yer alan bir yazar 

görünümündedir. İlk öykülerini yayımladığı yıllar, gerçekçilik yolundaki Türk edebiyatının 

verimli olduğu dönemdir. 1900’lü yılların başlarında ilk ürünlerini veren kuşağın 

ustalaşmaya yöneldiği bu yıllarda şiir, öykü ve gazete fıkracılığı onun yazarlığının hazırlık 

dönemini oluşturur. Aziz Nesin, bu süreçte ve sonrasında gazete ve dergilerde yazdığı 

yazılarla geniş bir okur kitlesine seslenebilmiştir.”50 

 Nesin, 1974 yılında bir soruşturmaya verdiği yanıtla toplumsal gerçekçi alana aykırı 

düşecek bir açıklama yapar.  Onun, niçin yazıyorsunuz, sorusuna verdiği cevap, edebiyat 

görüşünü açıklar mahiyettedir. 

 “Yirmi- yirmi beş yıl, hatta on yıl önce “Niçin Yazıyorsun?” diye sorulsaydı, sorunun 

sorulduğu dönemdeki bilinçlenme aşamama göre şu yanıtı verirdim: “Yurdumun insanları 

için yazıyorum!”, “Halkım için yazıyorum!”, “Emekçi sınıf için yazıyorum!” Ama bu gün bu 

soruya kısaca “Kendim için yazıyorum!” diyorum. Böyle diyorum çünkü bir yazar, örneğin 

emekçi sınıfı için yazdığını söylüyorsa, aynı yazar isterse, gerekirse, gereğini duyarsa, 

burjuva sınıfı için de yazabilir demektir. Oysa salt kendi için yazan yazar, kendinden başka 

hiçbir şey için yazamaz. (…) 

 Bir yazarın kendisi için yazmış olması, kendisi bütünüyle halksa, halkıyla 

bütünleşmişse, halk için yazmasına ters düşmez. İşte burjuva yazarlarının bireyci görüşüyle, 

benim görüşüm arasındaki büyük ayırım burdadır. (…) Önemli olan şudur: Kendimiz için 

yazıyoruz, ama kendimiz kimiz, biz neyiz, ne ve kim olmalıyız? Kendisi tüm yaşamıyla halk 

                                                
50 F. Andaç, “Aydınlanmanın Işığında Aziz N esin” Cumhuriyet, 02.09.1998. 
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olmayan, halkıyla bütünleşmeyen bir yazarın “ Ben halk için yazıyorum!” demesi boş bir 

savdır. 51 

 Bu görüşler doğrultusunda Nesin, sanatın işlevini de insanı insana tanıtmak olarak 

belirler: “Sanatın, özellikle anlatı sanatlarının işlevlerinden başlıca biri de, insanı insana 

tanıtmaktır. Romanıyla şiiriyle oyunuyla yazın, bir yazarın önce kendisini ve kendi 

toplumunun insanlarını başka insanlara anlatarak tanıtması demektir. Böylece, yazın yoluyla 

bir toplumun insanlarını başka toplumların insanları tanımış olur. Başka hiçbir araç 

insanları insanlara, toplumları toplumlara, halkları halklara, ulusları uluslara yazın 

kertesinde anlatıp tanıtamaz.”52 

Aziz Nesin’in sanat anlayışı evrenseldir. Nesin, İzmir Radyosu’ndan Aslan Alp’in, 

“Azgelişmiş bir toplumda ya da gelişmekte olan bir ülkede, sanatçı kimdir, sanatçının kişiliği 

ne olmalıdır?” sorusuna şöyle yanıt vermiştir:  “İster az gelişmiş, isterse gelişmiş toplumda 

olsun,  sanatçının kişiliği, kimliği değişik olmaz. Olsa olsa, toplumun gelişmişliği ya da 

gelişmemişliği oranında, sanatçının işlevinde, görevlerinde ayrımlılık olur. Çünkü sanatçı, en 

yakınından başlayarak en uzağındakine dek yeryüzünün her yanındaki bütün suçluluklarda, 

bütün kötülüklerde kendini sorumlu sayar. Böyle olduğu için de yeryüzünün her yanındaki 

olaylara, işlere karışır. Sanatçının yeryüzünün her yanındaki suçluluk ve kötülüklerden 

kendisini sorumlu sayması nedeniyle onlara karışması, sanatçının çağdaşlaşması demektir. 

Her sanatçı çağdaş olmak zorundadır, yoksa sanatçı yoktur. Bunun için de, az gelişmiş ya da 

gelişmiş toplumlarda sanatçıların kişilikleri, toplumların gelişmişlik oranlarına göre 

değişmez.”53 

Nesin, bütün sanat yaşamını, sürekli değişim adını verdiği teze dayandırır. Ona göre 

yazar, önce kendini, sonra yaşadığı toplumu, daha sonrada bütün dünyaya değişme ve 

değiştirme özlemini verebilmelidir: “Yazarların işlevi, çağının tanığı olmakla kalmayıp, 

tanığı olduğu çağını yorumlaması ve yorumlamakla da kalmayıp, yapıtlarıyla, önce 

kendinden başlayıp, çevresine, ortamına, halkına, giderek bütün dünya insanlarına tarihsel 

gelişim doğrultusunda ve estetik ölçüde, biçim ve biçimlerle, değişme ve değiştirme özlem ve 

istemi vermektir. Yazar, başta kendi olmak üzere okurlarını, kendilerini ve koşullarını 

değiştirmeye özendirmelidir yapıtlarıyla.”54 

                                                
51 A. Nesin, Soruşturmada, s. 108. 
52 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin,  s.48. 
53 A. Nesin,  Soruşturmada,  s.113. 
54 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin,  s.49. 
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Kendisini yaşadığı çağa sorumlu hisseden Aziz Nesin,  kötülüklerin üzerine giderek, 

düzeltmeye çalışır. Ona göre yazarın sorumluluğu da budur: “Çağındaki bütün kötü şeyleri 

tarihin ileri doğru gidişine göre düzeltmeye çalışmak.”55  

Aziz Nesin sanatta güdümlülük kavramını şöyle açıklar: “Güdümlülükten, sanatçının 

dışında birtakım politikacıların, yönetmenlerin sanata ve sanatçılara karışmaları 

anlaşılıyorsa, ben buna karşıyım. Ben güdümlülüğü, yazarın sorumluluğunun doğrultusunda 

kendisine bir yol tutturması diye anlıyorum. Güdümlülük sorum bilincinin bir sonucudur. 

Ancak sorum bilincinden yoksun olanlar kendilerini güdümsüz sanırlar ve asıl 

güdümlüdürler. Sınıfsal güdümü olan her yazar ister istemez güdümlü olduğunu, kendi 

kendini güdümlediğini bilir. Ötekiler kendilerini güdümsüz sanırlar, ama kendilerini kimlerin 

güttüğünü bilmezler. Sınıfsal bilince sahip bir yazarı, bir sanatçıyı güdümlü kılmak hiçbir 

politikacının, hiçbir yönetmenin haddi değildir. Bu tanıma göre, yalnız yazarlar değil, her 

aydın güdümlüdür, güdümlü olmak zorundadır. Güdümlü olmadıklarını söyleyenlerde kendi 

kendilerini güdümlemediklerinden, kendilerini başkalarının güdümlediğinin farkında bile 

değillerdir.”56 

Aziz Nesin Yürüyüş dergisinin “Edebiyatın toplumun gelişmesine katkısı ne ölçüde 

olabilir?”  sorusuna şöyle yanıt vermiştir: “Edebiyat bütün sanat kurumları gibi bir üst yapı 

kurumudur. Toplumun gelişmesi deyince biz toplumsal yapının ileriye doğru gelişmesini 

anlıyoruz. Toplumun yapısının değişmesi demek, temelde, üretim ilişkilerinde bir değişim 

demektir.  Üstyapı kurumlarıyla bu değişiklik sağlanamaz. Ancak edebiyatın hiçbir görevi, 

hiçbir işlevi yok anlamına gelmez bu. Bütün sanatların bu değişimde görevleri vardır; çünkü 

sanat, toplumsal yapıyı değiştirme istemini, özlemini uyandırır insanlarda. İlerici, devrimci 

edebiyatın görevi de budur. İnsanın kendi kendini değiştirmesi, ortamını ve toplumunu 

değiştirmesi yönünde bir istek ve özlem yaratır. Bu sanatlar içerisinde değişim etkinliği 

yönünden en ilerde olanı, bana göre anlatım sanatlarıdır daha çok. Örneğin müzik, resim 

bunlar kadar etkin olamaz; bu karşılık sinema en etkin değiştirme özlemi verecek bir sanat 

dalıdır. Daha sonra da tiyatro ve edebiyat gelir. Bana göre edebiyatın toplumun gelişmesine 

katkısı budur. Bir üst yapı kurumu olmakla birlikte, edebiyat, etki ve tepki yoluyla insanların 

bilinçlenmesine ve gerek kendilerini gerek toplumu değiştirme özlemi kazanmalarına yardım 

eder.”57 

                                                
55 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin,  s.49. 
56 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin, s.51. 
57 A. Nesin,  Soruşturmada,  s.56. 
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Edebiyatın neredeyse bütün alanlarında eser veren Nesin için tiyatro vazgeçilmez bir 

uğraştır. Ulusal ve sınıfsal bir tiyatrodan yana olan Aziz Nesin, oyunlarının ulusal olmadığı 

yorumuna karşı çıkar: “Genel sanat görüşümde olduğu gibi tiyatroda da ulusal ve sınıfsal 

tiyatrodan yanayım. Ne var ki, şimdiye dek sahnelemiş ya da yayımlanmış oyunlarımın ulusal 

olmadığı sanılmıştır. Çünkü özellikle tiyatroda ulusalla, yerel ve bölgesel birbirine 

karıştırılmaktadır. Örneğin, kim Faust’un ulusal olmadığını söyleyebilir? Tiyatroda ulusal 

olmayı, kısaca, o ulusa özgü genel davranış niteliğini tiyatro biçiminde yansıtmak diye 

tanımlayabilirim.”58 

Aziz Nesin, şiirlerini, roman, öykü ya da tiyatrolarından farklı değerlendirir. Şiirleri 

yaşadıklarını yansıtır: “Şiirlerimde salt yaşadıklarımı yazdım.  Bütün şairlerin, yaşadıklarını 

yazdıkları söylenebilir. Hatta benim öykülerim, romanlarım, oyunlarım yaşadıklarımdır. Ama 

önemli bir ayrım var. Çoğu şair yaşadıklarından yola çıkarak, dolaylı olarak yaşadıklarını 

şiirleştirir. Benim özellikle oyunlarım, kimi öykülerim de yaşadıklarımdan kaynaklanmıştır. 

Yani dolaylı olarak onlar yaşamımdır. Oysa şiirlerim, dolaylı olarak değil doğrudan 

yaşamımdır.” Şiirde özellikle yalınlıktan yanadır: “Ben şiirde süslerden püslerden arınmış, 

çırılçıplaklığın, yalınlığın güzelliğini arıyorum.”59 

Eserlerinde yararlandığı başlıca iki motif gelenekler ve masallarıdır. Özellikle 

masallar, biçim ve motif olarak eserlerinde sıkça görülür. Nesin masallardan yararlanma 

yollarını şu şekilde açıklar: “Özenti olarak masallardan yararlanalım diye eser meydana 

getirilebilir mi bilmiyorum. Ama benim masallardan yararlanmama gelince… Bunlar 

kendiliğinden oluyor. Kendiliğindenlik, yani kendi kendine, spontane olarak meydana gelmiş 

oluyor.”60 

Masallara yönelmesinin nedenini ise şöyle yorumlar: “Ben halkı masallarında ve 

hikâyelerinde, fıkralarında, “baskıya karşı direnme” eğilimi gördüm. Bu masal 

alışkanlığından yararlanarak kanunlu, ya da kanunsuz baskıya karşı "bilinçli" olarak, o iki 

kitabımı yazdım. Onları o günlerde halkın bildiği masal biçiminde vermek gereğini duydum. 

Aslında onlar hikâyeydi. Oysa masalda “öğretici bir yorumlama” var. Halk, masalı 

dinleyince, ya da okuyunca, "lafı ne demeye getirmiş?" diye düşünüyor. Sözün açıkça, dobra 

dobra kullanılmadığını kendi alışkanlığından biliyor. Her yerde bu, “ne demeye getirmiş?” 

sorusunu sorma gereğini duyuyor. Bizde söz ve yazının doğrudan bişey demek için değil, 

erbabına malum olacak şekilde anlamın üstünü örtmekte kullanıldığını çok iyi biliyor halk. 

                                                
58 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin, s.47. 
59 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin, s.47. 
60 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin, s.46. 
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Ama hikâyede böyle bir temsile gitme yoktur. “Kargaların Seçtiği Padişah” bir masal 

esinlemesidir, ama benim söylemek istediğim başkadır. Masalın, mizah hikâyelerinden daha 

çok düşündürdüğünü anladım. Ben, bir tarihlerde "Karagöz" dergisini çıkardım. Ramiz de 

resimlerini yapardı. Ben, o zaman bakkal dükkânı işletiyordum. Halk bunu okur, Ramiz'in 

resimlerini uzun uzadıya seyreder, ayrıntılarından yorum yoluyla anlamlar çıkarırdı. 

Masalda bir soyutlama hali var, anlam derinleşiyor, ama bu soyutlamada büyük gerçeklik 

var. O zaman, birçok şeyleri, halkı etkileyerek anlatma gücünü buluyoruz. Soyutlamada 

“absurde” olana karşıyım ben. Ama halk soyutlamayı ve “absurde”ü bir fantezi olarak değil 

gerçeklerin ve kendi direnmesinin etkili bir ifade aracı olarak kullanıyor. Halkoyunda, hikâye 

ve masalda soyutlamayı, belli koşullar altında, ya baskıdan kurtulmak, ya da genellemeye 

yönelmek için yapıyor.”61 

Aziz Nesin kendisine sorulan:  “Bir yazar toplumun aynası mı olmalı, yol gösterisi 

mi?” sorusuna şöyle yanıt vermiştir: “Bu yol göstericisi sözünde bir böbürlenme var, sanki 

bir öne geçme havası var açıkçası. Kimi saz şairlerinde bunu görüyoruz; Anadolu’dan 

yetenekli insanlar çıkıyor, saz şairi, halk şairi. Bunlar ilkokulu ya bitirmiş ya bitirmemiş. Bir 

takımda kalıplar öğrenmişler. Örneğin tasavvuf kalıpları filan öğrenmişler. Bunlarla, sazını 

alıyor, şiirler söylüyorlar; yetenekli insanlardır ama, sanatçıyız diye halka yol göstermeye 

kalkıyorlar. Ben bu saçmalıklara inanmıyorum; bunlar bana saçmalık geliyor. Hele o 

tasavvuf kalıplarıyla böyle belli kalıplarla. Efendim böyle ilericilik taslamak olmaz. Yani 

benim anladığım ilericilik, devrimcilik bu değil. Biz topluma yol gösteriyoruz gibi bir anlam, 

kendini gereksiz yere toplumdan üstün görmek, kimsenin haddine değil. Toplumun aynası 

olmaya gelince, ister yol göstersin ister göstermesin, saptama yönünden toplumun aynası 

olmak gerekir; işlev sonra gelir.  ‘yol gösterecek’ dememek gerekir buna. ‘ Toplumu 

değiştirme çabasını eserlerine yansıtmalı’ demek daha doğru olur. Bunu yapmak için de 

sanatçının önce kendisini değiştirmesi gerekir. Kendisini değiştirme çabasında olmayan bir 

sanatçının toplumu değiştirme olanağı nerede olabilir ki. Bu olacak bir şey değildir.” 62 

Nesin için halkın desteği çok önemlidir ve bu konudaki görüşlerini şöyle ifade eder: 

“En çok saygı duyduğum ve yücelttiğim bir tek kavram var: Halk. Sosyolojik tanımı henüz 

yapılmamış bir kavram. Beni bu güne dek, polise karşı, hükümetlere karşı, beni hep halk 

destekledi. Bu güne dek ne bir siyasal örgütten, ne ideolojik bir gruptan, ne sermayeden, ne 

eleştirmenlerden, ne bürokratlardan destek almadım. Destek almadığım için de yıkılmadım. 

                                                
61 T. Alangu, “AzizNesin ve Halk Masalları”, s.118. 
62 A. Nesin,  Soruşturmada,  s.57-58. 
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Çünkü okurlarım bırakmadı yıkılmamı… Okurlar sezgileriyle anlıyor okuduklarının 

dürüstlüğünü, tıpkı katakullileri de anladıkları gibi.”63 

 Demirtaş Ceyhun, söz konusu edebiyat olduğunda, Aziz Nesin’in amatör bir ruhla 

hareket ettiğini belirtmektedir. Ona göre bu ruh, Nesin’in eleştirilere maruz kalmasına neden 

olur:“ Ama şunu da belirtmeliyim; tanıdığım Aziz Nesin’de amatör edebiyatçı yan, her zaman 

ağır basmıştır. Amatör edebiyatçı heyecanı özellikle de edebiyatla, edebiyatçılarla ilgili 

konularda, davranışlarına egemen olmuştur, yön vermiştir. Çok tanık olmuşumdur bu 

özelliğine. Öyle ki tanıdığım o büyük deneyimli, soğukkanlı, temkinli, olgun Aziz Nesin, konu 

edebiyattan, yazarlıktan, yazarlardan açıldı mı, sanki birden yok olur, başka bir Aziz Nesin 

gelir oturur yerine. Hırçın, coşkulu, duygusal hatta kıskanç… Bütün soy yazarlar gibi, o 

büyük ününün, değerinin, daha doğrusu dehasının kuşkusuz bilincindedir, ama elinde değil, 

birden amatörleşiverir, özellikle de kendi yaşıtları hakkında. Örneğin Nazım Hikmet hakkında 

yazdıkları, bence bu özelliğinin en tipiğidir. Nazım Hikmet’e gerçekten hayrandır. Onu çok 

sevmektedir. Ama yazarken gene amatör edebiyatçı heyecanı ağır basmıştır. İşte bu nedenle 

de, o yazılarından dolayı büyük eleştiriler almış ve yoğun saldırılara uğramıştır.”64 

Nesin, edebiyat çevresinde, çok eser verdiği için kolay yazan bir yazar olarak 

tanınmaktadır. Aziz Nesin ise aksini iddia eder. O kolay yazan değil, kolay okutan bir 

yazardır: “Aslında sanıldığının tersine ben çok zor yazıyorum. Yani ben kolayca yazan bir 

adam değilim. Ama bütün boş zamanlarımı yazmakla geçirdiğim için, çok yazmamın nedeni 

odur. Ama ben kolay okutan bir yazarım. Onun için karıştırıyorlar birbirine. Yani bir yazının 

kolay okunması, o yazının kolay yazıldığını göstermez. Tam tersine eğer bir yazı kolay ve 

rahat okunabiliyorsa, yazar o yazının veya kitabın üstünde çok çalışmış çok yorulmuş 

demektir.”65 

Aziz Nesin konu bulmakta hiç güçlük çekmez. Konularını içinde yaşadığı toplumdan 

seçen Nesin’in tek şikâyeti zamandır. “Konu bulmakta hiç sıkıntım yoktur. Benim zaman 

bulmakta sıkıntım oluyor. Çünkü yazı yazmak zamanım giderek azalıyor. İnsan geldiği yerin 

bedelini ödemek zorunda. Sendika çalışmaları, kültür çalışmaları, açık oturum, konferans 

falan gibi şeyler çok zamanımı alıyor. Ama bunu yapmak lazım. Artık gülmece yazmak 

üçüncü, dördüncü işim gibi oldu. Konularımı gazetelerden, dergilerden, dinlediğim 

insanlardan alır, bunları dosyalarım, 500’ü aştı. En gelişmiş olan öyküyü, kitabı hemen 

                                                
63 A. Kabacalı, Gözyaşından Gülmeceye Aziz Nesin, s.52 
64 D. Ceyhun,  Asılacak Adam Aziz Nesin,  s.49-50. 
65 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin, s.47. 
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yazarım. Yani bana öyle geliyor ki, hiç yaşamasam hiç bir yerden kaynaklanmasam elimdeki 

malzemeyi yazabilmem için 200 sene falan lazım.”66 

         Nesin, çoğunlukla halktan kişileri konu edinir. Anlatısında olaydır ön planda olan. 

Kişiler bu örgüye uygun biçimde verilir. Buradan hareketle kurar öyküsünü. Yapıtlarında kişi 

ve tema zenginliği vardır. Bunlarla birlikte etkileyici bir dil evreni de kurmuştur. Özellikle 

öykülerinde yer yer halkın konuştuğu dile başvurması, toplumun değişik kesimlerinden 

anlattığı insanların dünyalarıyla gelen bir özellik taşır. Kullandığı bu dil, gerçekliklerini 

yansıttığı kişilerin dünyasını, psikolojik yapısını sergileyen önemle bir üslup özelliğine 

dönüşür onun anlatısında.  

                 Yapıtlarında toplumun geniş bir kesiminin sorunlarını dile  getirerek, yaşamı bütün 

yönleriyle yansıtma ereğini güder. Toplumsal gerçekçi yönelimi, ülkenin toplumsal değişim 

süreçlerini ve bu değişim içindeki insanın konumunu saptamaya  yöneliktir. Toplumsal 

yapıdaki aksaklıkları, bunların güncel yaşamlara yansıyışını; bu bağlamda, insanların birtakım 

özelliklerini mizah yüklü bir anlatımla yansıtarak, geniş bir toplum panoraması çizer. 

 Toplumun her kesiminden, her yöresinden insanı; yaşanılan düzenin olumsuzlukları, 

çelişkileri, bozukluklarıyla yansıtır. Küçük insanların ezilmişliklerini, toplumsal 

dengesizlikler içinde oradan oraya sürüklenmişliklerini, haksızlıklara uğramışlıklarının 

dramını gülünç yanlarıyla sergileyerek insan ve toplum düzeninin eleştirisini yapar. Nesin, bu 

gerçekliklere yönelirken, eleştirel tavrının ibresini insanın daha iyi bir yaşam sürmesinden 

yana tutar. Onun eleştirileri salt toplum düzeninin bozuk yanlarına yönelik değildi. Kişilerin 

olumsuzluklarını, yanlışlıklarını, eksikliklerini de göstererek uyarıcı, etkileyici ve yönlendirici 

bir çaba güder. Şu yapıtları, bu çabasının en belirgin örnekleri arasında yer almaktadır.67 

 

2. 2. Aziz Nesin ve Mizah: 

  Aziz Nesin, gülmece edebiyatında, Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da bilinen ve 

sevilen bir isimdir. Nesin’in tanınıp sevilmesi ve insanlığa dair evrensel olguları yakalamış 

olması, bu kadar okunmasına ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. Aziz Nesin, yaşadığı 

toplumun, içinde bulunduğu coğrafyanın koşullarını, insanlarını, yaşama ve düşünce biçimini 

çok iyi gözlemleyip düş gücüyle birleştirebilmeyi başaran ve tüm bunları en mükemmel 

biçimde yazıya dökebilen yazarlardandır. 

Aziz Nesin’in eserlerinin yaygın olmasının önemli etkenlerinden biri de sade ve 

anlaşılır bir dil kullanıp herkese hitap edebilme özelliğiyle birlikte gülmece anlayışını, Türk 

                                                
66 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin, s. 46. 
67 F. Andaç, “Aydınlanmanın Işığında Aziz Nesin.” Cumhuriyet, 02.09.1998. 
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halk gülmecesine ve edebiyatına dayandırmasıdır. Nesin, eserlerinde geleneksel Türk halk 

gülmecesinden yararlanır, toplumun sorunlarından esinlenir ve çağdaş dünya insanının 

sorunlarını anlatır. Aziz Nesin gülmece anlayışını şöyle ifade eder: “Kısacası yaptığım halk 

gülmecesidir. Halk gülmecesi demek, bir işe yarayan, bir işlevi olan gülmecedir. İnsanları 

güldürme yoluyla düşündürmeye yarar. Demek bana göre gülmece bir araç, düşünmek 

amaçtır.”68 Aziz Nesin yaptığı gülmecelerle okurlarına düşündürmek istediğini şu cümlelerle 

belirtir: “Yaşadığımız toplum ve bu toplumsal yapı adaletli değildir ve içinde bulunduğumuz 

koşullar da güzel değildir. Adaletsizliklerden, çirkinliklerden kurtulmak için, başta kendimiz 

olmak üzere, çevremizi, toplumumuzu, dünyamızı değiştirme özlem ve isteği yaratmak.”69 

 Aziz Nesin, birçok edebiyatçının düşüncesine göre Türk gülmece edebiyatının 

çağdaşlaşmasında büyük etkisi olan bir yazardır. Bunda Markopaşa’nın büyük etkisi 

olmuştur. Dönemin ses getiren mizah dergisi, Türk mizahının batı etkisinden kurtularak yeni 

bir gülmece anlayışının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Feridun Andaç’ın bu konudaki 

görüşleri şöyledir: “Türk gülmece edebiyatının çağdaşlaşma dönemi, Aziz Nesin’in 

Sabahattin Ali ile birlikte çıkardıkları  “Markopaşa” dergisiyle başlar. Aziz Nesin, bu 

dönemdeki öncü çabasının süreğinde verdiği ürünleriyle, Batı etkisinde gelişen gülmece 

anlayışını yıkmıştır. Ulusal gülmece geleneğini bugüne bağlayarak çağdaş anlamda bir 

bileşime varıp, her kesimden okur kitlesine seslenebilmiştir. Geliştirdiği teknik, anlatım biçimi 

ve tematik zenginlikle çağdaş Türk gülmece edebiyatının etkileyici kaynağı olduğu gibi, yeni 

bir gülmece anlayışının gelişmesine de öncülük etmiştir.”70 

Aziz Nesin ise dönemin özelliklerini ve gülmece anlayışını şöyle belirtir: “Ulusal 

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeni bir Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur. Bu yeni kuruluş; ulusal 

bağımsızlık, sosyal reformlar, ekonomik kalkınma ve saltanattan cumhuriyete geçiş olan 

büyük politik değişmelerle gerçekleşmiştir. İlk yıllar halk bu büyük değişikliklerin coşkusu 

içindedir. Bu ilk dönemde, Türk mizahında ne bir özgünlük, ne bir atılım vardır. Atatürk’ün 

ölümünden sonra ve İkinci Dünya Savaşı sırasında, Türkiye savaşa girmediği hâlde, büyük 

ekonomik ve sosyal çöküntüye uğramıştır. Türkiye’nin kuruluşundaki ülkücülük ve 

ülkücülüğün coşkusu, yerini kurnazlığa ve çıkarcılığa bırakmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan 

hemen sonra yabancı kapitalistlerle, burjuvaziler Türk halkı aleyhine işbirliği yapmış ve 

sosyal bunalımlar ve ekonomik sıkıntıların daha da artmasına neden olmuştur. Türkiye’de 

yeni ve özgün, halktan yana gülmece de böyle bir dönemde oluşmuştur. 

                                                
68 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin,  s.45. 
69 A. Nesin, Soruşturmada, s.46 
70 F. Andaç, “Aydınlanmanın Işığında Aziz Nesin” Cumhuriyet, 02.09.1998. 
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Egemen güçlerin gülmeceye olan baskısı daha çok siyasal gülmeceye yöneliktir. 

Çünkü egemen sınıfı çürüten gülmece, siyasal gülmecedir. Cumhuriyet döneminde, 

Markopaşa adlı gülmece gazetesi çıkana kadar siyasal gülmece görülmez. Çünkü siyasiler 

gülmece ortamı olmasına imkân bırakmamış, siyasal gülmece olanaklarını da ortadan 

kaldırmıştı. İkinci Dünya Savaşı’na kadar durum böyle devam etmiştir. İkinci Dünya 

Savaşı’nın yarattığı zorluklarla birlikte halkın yarattığı gülmece doğmuştur. Böylece egemen 

sınıflara karşı gülmecenin savaşı başlamış olur. Cumhuriyet döneminde Markopaşa ve onun 

süreği olan gazetelerde çalışan yazar ve karikatürcülere karşı iktidar baskısı çok sert ve ağır 

olmuştur. Markopaşa’nın daha üçüncü sayısı çıkmışken sahibi Sabahattin Ali ve başyazarı 

Aziz Nesin tutuklanmıştı. Markopaşa’nın siyasal etkisi çok büyük olmuş henüz ikinci sayısı 

çıkmışken, Büyük Millet Meclisi’ndeki iktidar partisinin önemli bir konusu hâline 

gelmiştir.”71 

Mizah hayatına çok çalkantılı bir dönemde başlayan Aziz Nesin’in, mizah anlayışını 

daha iyi belirtebilmek için, Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı adlı eserini inceleyerek, bu 

konudaki düşüncelerini vurgulamaya çalışacağız. 

Kelime anlamıyla gülme, gülmece kapsamına giren olguların algılanmasıyla insanda 

beliren bir psikofizyolojik olaydır. Yalnızca insanlara özgü olan gülme, doğumdan sonraki 1-

3 ay arasında belirir ve gittikçe gelişir. Psikolojik bakımdan gülme, çok karmaşıksa da 

fizyolojik bakımdan çok yalındır. Beynin denetimi altında ve heyecan fizyolojisinin 

mekanizmasına bağlı bir belirtidir. Gülen insanın içinde bir boşalım, bir genişleme olur, 

bunun sonucu yüz kasları büzülür. Gülme artınca, karınla göğsü ayıran perdenin kasılmasıyla 

bütün göğüs devinir.72 

Aziz Nesin gülmece anlayışını belirleyebilmek için Henri Bergson’un kuramlarından 

sıkça faydalanmıştır. Bergson’a göre, hangi alanda olursa olsun, gülme olaylarından 

hiçbirisine boş verilemez ve hepsi de yaşayan bir canlılık birliği gösterir. İnsanların 

karakterlerini nasıl kendileriyle geçirilen uzun bir arkadaşlıktan sonra anlayabiliyorsak, gülme 

eylemiyle de en başından itibaren birlikte yaşamak gerekir. Çünkü gülmek toplumsal yaşamda 

gelişen ve onunla birlikte oluşan bir psikolojik yaşamdır. Bu bakımdan gülmenin toplum 

içinde canlı bir görevi vardır. Gülmeyi anlamak ancak bu görevi incelemekle ve betimlemekle 

olabilir. Aklın ve duyguların mantığı olduğu gibi, bütün toplum bireylerini güldüren şeylerin 

de kendilerine özgü bir mantığı ve akla uygunluğu vardır. 

                                                
71 A. Nesin, Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı, s.44 -45. 
72 A. Nesin, Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı, s. 18. 
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Bergson, insandan başka gülünç hiçbir varlık, hiçbir yaratık yoktur der. Doğa güzel ya 

da çirkin olabilir ama gülünç olamaz. Bir hayvana gülmemiz, o hayvanda, insan durumu, 

insan davranışı, insana benzerlik görmüş olmamızdan kaynaklanmaktadır. Yalnızca insan 

güler ve insan yalnızca insana güler, insandan başka bir şeye gülmüşse, onda insana benzerlik 

gördüğü için gülmüştür.  Bu durumda gülen de, gülünen de, güldüren de hep insandır. 73 

Nesin komik öğesini, hareket komiği ve durum komiği olmak üzere iki başlık altında 

inceler.  Hareket komiği kuramına göre, ayağı takılıp düşen insana gülünür. Oysa bu insan 

kendi isteğiyle yere çömelmiş olsaydı gülünmeyecekti. Çömelmek yavaş yavaş olur, düşme 

ise birdenbire olur. Hâlbuki kalbi durduğu için birden bire düşen insana gülünmez. Buna göre, 

düşene gülünmesi, birdenbire düşmüş olmasından değildir. Bir insanın yürürken düşmesi ya 

da bir yere çarparak yuvarlanması, o insanın şapşallığını, kendini topluma uyarlayamamasını 

gösterir. Topluma uyarlanan insan, her an uyanık ve tetikte olmalıdır, adımını attığı yeri 

görmelidir. Böyle olmayıp da düşenler ise, yürürken adımlarını makine gibi atıyor demektir. 

Makine düzeninde adımlarını attığı için de, önüne çıkacak her değişik durumda engebelere 

göre ayaklarını ayarlayamamakta ve düşmektedir. Bizler de onun makineyi taklit etmesinden 

doğan bu aptallığına gülmekteyiz. Burada insanı güldüren, hareket komiğidir.74 

Bir insanın toplumca yanlış sayılan bir düşünceye saplanarak topluma 

uyarlanamamasıyla, yolda giderken düşmesi arasında bir fark yoktur. Karakter komiği 

kuramına göre, topluma uyarlanamayan, toplumun gidişine ayak uyduramayan da, başını 

gerçekler dünyasının sertliğine çarpıp gülünçlüğe düşen kişidir. Yolda yürürken düşen kişi 

maddî bir engele, toplumum gidişine ayak uyduramayan saplantılı kişi de manevî bir engele 

çarpıp düşüyor demektir. Hareket komiği ile karakter komiği arasındaki ayrım, hareket 

komiğinin daha yalın olması, buna karşılık, karakter komiğinin ruhun derinliklerinde 

organikleşmiş bir sabit düşünceden doğması dolayısıyla da karmaşık olmalıdır. Karakter 

komiği sabit düşünen insan psikolojisindeki organik gelişiminden dolayı her an farklı ve yeni 

gülünçlükler gösterdiğinden hareket komiğine göre daha zengindir.75  

Gülmecenin sırrını çözmeye, yapısını anlamaya çalışan düşünürlerin her biri 

gülmeceyi tek yönüyle değil, zorunlu olarak bir ya da bir iki yanından görebilmişlerdir ve 

kendilerine yakın olan gülmece türünü, biçimini açıklamışlardır. Gülmecenin bir açıklanması 

da saçmanın mantığı üzerine kurulu olduğu kuramıdır. Gülünç olan, başkalarına da gülünç 

görünen ama gülünç olduğunu kendisi bilmeyen kişilerinde kendine özgü bir mantığı vardır. 

                                                
73 A. Nesin, Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı,  s.21. 
74 A. Nesin, Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı, s.24. 
75 A. Nesin, Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı, s.25. 
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Bu mantık kendi dışındakilere saçma gelse de, gülünç olduğunu bilmeyen kişi için saçma 

değildir. Don Kişot’un yel değirmenini dev görmesi saçmadır, ama bu saçmanın Don Kişot’a 

göre bir mantığı vardır. Bu saçmanın mantığıyla Don Kişot’un, dev diye yel değirmenine 

saldırması, saçmadan doğan bir gülmecedir.  

Aziz Nesin, gülmeceyi yaratmada ve kavramada uluslar arasında farklılık görüldüğü 

gibi aynı ulusun farklı bölgelerinde yaşayan insanlarında da farklılıklar olacağını 

savunmaktadır: Gülmeceyi yaratış, sonra da anlayış ayrımları, kültür ortaklıkları olan ya da 

yaşama koşulları birbirine benzeyen uluslar arasında daha azdır. Bu ayırım yalnız uluslar 

arasında değil aynı ulusun farklı bölgelerinde yaşayan insanların arasında da vardır. Bu ayırım 

aynı ulusun aynı bölgesinde yaşayıp da farklı kültür düzeylerinde olan insanların arasında da 

vardır. Farklı iş dallarında çalışanlarda bile, yine yaşam koşullarının yarattığı karakter ve 

anlayış birliği nedeniyle, gülmece yaratmada ve gülmece anlamada ayırımlar görülmektedir. 

Bir ulusta en kalın çizgisiyle en çok görülen özellik demek olan ulusal karakterlerde gülmece 

oklarının hedefi olmuşlardır. İskoçyalıların eli sıkılığı, İranlıların ve Marsilyalıların 

abartmacılığı, Türklerin boş vermişliği ve yavaştan alışları, Yahudilerin para canlılığı, 

İngilizlerin ağırkanlılığı, Gürcülerin dalgacılığı, İtalyanların avareliği, Almanların aşırı 

disiplinciliği gibi, genel ulusal karakter üzerine gülmece fıkraları uydurulmuştur. Güldürerek 

boşalım sağlamak, kendi niteliğinden geldiği için her gülmecenin işlevidir; buna karşın her 

gülmecenin görevi yoktur. Ancak yararcı gülmece görev sağlar. Yararcı gülmece, genellikle 

bir sınıfın hizmetindedir ve o sınıfa yararlı olur. Bütün sanatlar, özellikle edebiyat dalları 

içinde, görevciliği en belirgin, en ortada olanı, açıkça görüneni özellikle görevci gülmecedir. 

Yalnızca güldüren boşalım gülmeceleri bile görev yapmamış olmakla, egemen sınıfın yararına 

olarak görev yapmamak görevini yapmış olurlar.  Yararcı gülmecenin sınıfsal görevinin 

olması, gülmecenin bireysel görevi olmadığı anlamına gelmez. Gülmecenin, toplum dışı, 

ahlak dışı bireysel eksiklikleri, bir genellik içinde yarattığı tiplerle ortaya koyup onlarla alay 

ederek de yararcı bir görevi vardır. Yararcı gülmecede ister istemez bir ahlâkçılık, bir 

öğretmenlik görülür, bu da gülmecenin kendi niteliğinden gelir. Her türlü eksiklikler, 

bozukluklar toplumun en uslandırıcı silahı olan gülmecenin hedefi olmaktan kendini 

kurtaramazlar.76 

Yararcı gülmece, halk yararına görevci ise, buna halk gülmecesi denir. Bütün ulusların 

halk gülmecesiyle, kalıcı değerdeki büyük gülmece eserleri hep görevcidir. Bunlara en uygun 

örnekler ise Nasrettin Hoca fıkraları, Don Kişot, Aristophanes, Aisopos masalları, bütün kalıcı 

                                                
76 A. Nesin, Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı, s. 28-30. 
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mizah eserleri ve halk kahramanlarının fıkralarıdır. Halk gülmecesinin betimlemesini 

yaparken; üstün gelme, alay etme, yere ve zamana bağlılık, kalıcılık, beşerîlik ve başkaldırma 

yerine boşalarak rahatlama niteliklerine de yer vermek gerekir. 

Yaşam çatışmasında yenik düşen insanın gülmesi, bir üstünlük elde etme sanatıdır. 

Toplumda egemen sınıflar bu üstünlüğü maddi, manevi ellerine geçirdiklerinden dolayı, 

sömürülen yani yenik düşen sınıf hiçbir şekilde üstünlük elde edemediklerinden, gülmeceyi 

onlara karşı bir üstün gelme silahı olarak kullanmaktadırlar. Bu tür gülmeceler, güçsüzlerin, 

güçlüye karşı kullandıkları sosyal ve politik üstün gelme silahıdır. 

Gülmece, yaşam kavgasının bir ürünüdür. Bu kavgada güçlü olan güçsüzü döver, ezer, 

yener ama onunla alay edemez. Çünkü ezdiği kişiyle alay etmeye kalkılırsa bu alay yayılmaz 

ve gülmece değeri kazanamaz. Yenik düşürdüğü kişiyle bir de alay eden kimseye ancak 

kızılır. Don Kişot, yeryüzünün en büyük yeniklerinden biridir. Yenik olmayan ise, onun 

çağındaki gerçek ve değer kazanmış olan ünlü şövalyelerdir. Don Kişot çağının bütün 

yeniklerinin simgesidir. Öyle ki, bu kişiliği içinde bütün şövalyelerle alay ederek onlardan 

intikamını alır ve onlara üstün gelme çabasına girişir. Don Kişot hiç kimseyle açıkça alay 

etmez, ama bu alay onun düşsel yaşamı içinde kendiliğinden vardır ve gizlidir. Bütün halk 

gülmecesinde egemen olanlara karşı yeniklerin alayını görmekteyiz. 

Halk gülmecesi, bütün öteki sanatlardan çok, doğduğu zamana, yere ve o zamanın 

koşullarına sımsıkı bağlıdır. Halk gülmecesi, toplumun günlük olaylarının içinden doğarak, 

yoğrularak gelişir. Öbür yandan, egemen sınıfların yalnızca güldürü için güldürü niteliğindeki 

mizahında, çağını ve toplumunu anlatan ya hiç yoktur ya da çok azdır. Halk gülmecesi, 

doğması ve oluşumu belli bir zamana bağlı olmakla birlikte, o çağ ve toplumdaki insan 

çatışmalarından ölümsüz nitelikte sonuçlar ve yargılar ortaya koyduğu için kalıcı bir değer 

taşımaktadır.  Anlatılan gülmeceler, bireylerin ve toplulukların korkaklık ikiyüzlülük, 

kalleşlik gibi insan tabiatında bulunan ve her zaman geçerli olan bu kusurları da içerdiğinden 

gülmeceler asla zaman aşımına uğramadan kalıcılığını koruyor ve evrensel değerlere 

yüceliyor. 

Halkın, ister kendi ulusunun egemen sınıfına, istilacı yabancılara başkaldırdığı veya 

savaşa girdiği dönemlerde gülmecenin geniş olarak yeri yoktur. Ancak halk, savaş gücünü 

yitirip yenik düşüğünde ve kendisini ezenlerden korkmaya başladığında yoğun olarak 

gülmece silahını ele alır. Bu şekilde de gülmece yayılma ortamı bulur.  Bu tür gülmece 

korkunun eseri olduğu için beşeridir. Korku en beşeri duygudur. Yazılı olmayan sözlü mizah 

da korkunun ürünüdür. Bunun en iyi örneği Nasrettin Hoca’dır. Halk yaşadığı olumsuzlukları 

yermek ve alay etmek için ya duruma uyan bir Nasrettin Hoca fıkrası ya da Hoca’nın 
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kişiliğine uyan olarak uydurduğu fıkrayı Nasrettin Hoca’ya bağlayarak Nasrettin Hoca fıkrası 

diye anlatmıştır. Nasrettin Hoca fıkralarının gün geçtikçe çoğalmasının ve canlı kalıp 

zenginleşmesinin nedenlerinden biride budur. 

Aziz Nesin, gülmece iki farklı görevle hareket ettiğini ileri sürer: Gülmecenin 

toplumsal görevi bir başkaldırmanın yerini alarak hedefini çürüterek yıkıp yok etmektir. 

Gülmecenin bireysel olarak görevi ise, bir kızgınlığı, hıncı veya öfkeyi, duyguları 

yaşanmasına neden olan hedefe yönelterek kendini bir şekilde savunmuş olmak, psikolojik 

olarak rahatlamaktır. Başka bir ifadeyle, bir insan çirkinse, çirkin olmaktan duyduğu 

yeniklikle, yakışıklılıkla alay eder. Tembel olan bir öğrenci, çalışkan arkadaşlarıyla inak 

diyerek alay eder. Fakirse, zengin kişilerle alay eder.77 

Nesin, Türk gülmecesinin, iki ayrı sınıfın ürünü olarak, birbirinden çok ayrı iki kolda 

geliştiğini belirtir. Bunlardan biri yöneticilerin, egemen sınıfın gülmecesi, diğeri ise halkın 

gülmecesidir. Bu iki gülmece türü arasındaki farklar şunlardır: “Halk gülmecesi daha çok 

sözlü olarak sürmüştür. Egemen sınıfın hedefi bireysel ve kişiseldir. Halk gülmecesinin hedefi 

ise toplumsaldır. Özeli değil, özel aracılığıyla geneli eleştirir. Egemen sınıfın gülmecesinin 

amacı gülmek, salt gülmektir. Türk halk gülmecesinin amacı ise güldürürken 

düşündürmektir.”78  

Aziz Nesin’e göre mizah yazarı olabilmek için, kişinin yaşadığı ortamın koşulları ve 

kişinin kendisinin yetişme ortamı çok önemli etkenlerdir. İyi ve rahat çevrede yetişen kişiler, 

normal koşullarda varlıklı ailelerden gelen insanlardan mizahçı çıkamaz. Çünkü mizah,  

genellikle yoksunluk ve yoksulluk yaşamından gelen bir kırgınlık, bir öfke ve bir hırs alma 

biçimidir. Aziz Nesin, gülmeceyi diğer edebiyat türlerinde ayıran özellikleri bireysel ve 

toplumsal olmak üzere iki farklı koşula bağlar ve bu koşulları şöyle açıklar: “Gülmeceyi diğer 

edebiyat türlerinden ayıran başlıca özellik, biri toplumsal, biri bireysel olmak üzere iki koşula 

bağlıdır. Toplum koşulları, kimi dönemlerde insanlara gülmeceyi gereksindirir. Bu 

dönemlerde kimi yazarların oluşumları ve kişisel yetenekleri gülmeceye yatkın olduğundan, 

bu toplumsal gereksinime yanıt verir. Toplumun gülmeceyi gereksinmediği dönemlerde 

gülmece edebiyatı başarılı olamaz. Toplumun gülmeceyi gereksindiği dönemlerde ise, yazarın 

yeteneği gülmeceye yatkın değilse, o zaman çok yapmacık ve zorlama gülmece ürünleri ortaya 

çıkar.”79 

                                                
77 A. Nesin, Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı, s.37-40. 
78 A. Nesin, Soruşturmada, s.50-51. 
79 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin,  s.45. 
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Aziz Nesin, gülmecenin her türünün, duygusal olmaktan çok kurgusal bir yapım 

olduğunu belirtir. Kafa işidir ve zihinsel bir çalışmanın ürünüdür. Kara gülmece ise öteki 

gülmece türlerinden daha zihinsel ve daha kurgusal bir çalışma gerektirir der ve şöyle 

tanımlar: “Kara gülmeceyi bir benzetmeyle anlatmak gerekirse, insanların acıdan aldıkları 

tada benzer. Örneğin, biber acıdır, ama kimileri çok acı biber yemekten hoşlanırlar; acıdan 

ağızları yandığı, yüzlerine ateş bastığı, gözlerinden yaş geldiği halde yine de acı biber 

yemekten ayrı bir tad alırlar. Kara gülmeceden alınan tad da, biberden alınan tad gibi acı 

verir, göz yaşartır. Kara gülmece de güldürür, ama kahkaha attırmaz, hatta yüz ve karın 

kaslarını bile pek kıpırdatmaz.”80 

Nesin, mizah hikâyelerinin konularını birçok hikâyecinin ulaşamadığı geniş bir 

çevreden almaktadır. Kullanılmakta olan eski ve köklü mizah geleneğini yenilemiş, büyük 

şehirlerin dar çevrelerinden aşırabilmiş ve küçük hikâye alanındaki mizah anlayışını da 

geliştirmiştir. Tahir Alangu, Aziz Nesin’in mizah anlayışını geliştirmesi konusunda şu görüşe 

yer veriyor: “Aziz Nesin, bizim halkımızın, her şeyden çok, yurdun her köşesinden koparak 

İstanbul’u tıka basa dolduran, köylülerini henüz yitirmemiş halk kalabalığının çeşitli 

örneklerini, onların renkli, gürültülü, coşkun yaşamalarının ayrıntılarına kadar işleyebilen 

özlem gücü sayesinde, canlılığını bozmadan okuyucularına nakletmiş, konularını ve kişilerini,  

en belirleyici noktalarından bütünü kavramaya en uygun düşen açılardan verebilmiştir.”81 

 

2. 3. Aldığı Ödüller 

1956- İtalya, Bordighera’da düzenlenen uluslararası gülmece yarışmasında birincilik ödülü 

olan “Altın Palmiye” ( “Kazan Töreni” adlı öyküsüyle). 

1957- Yine aynı yarışmada ikinci kez “Altın Palmiye” ( “Fil Hamdi” adlı öyküsüyle ). 

1966- Bulgaristan’da düzenlenen uluslararası gülmece yarışmasında birincilik ödülü olan 

“Altın Kirpi.” ( “Vatani Vazife” adlı öyküsüyle ). 

1968- Milliyet gazetesinin açtığı Karagöz oyunu yarışmasında “Üç Karagöz Oyunu”yla 

birincilik ödülü. 

1969- Moskova’da düzenlenen uluslararası gülmece yarışmasında birincilik: Krokodil 

(“İnsanlar Uyanıyor” adlı öyküsüyle ). 

1970- Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü (“Çiçu” adlı oyunla). 

1974- Asya- Afrika Yazarlar Birliği’nin ödülü; “Lotus.” 

                                                
80 A. Kabacalı, Yetmiş Beşinci Yaşında Aziz Nesin,  s.45. 
81 T. Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman Öncüler,  s.651. 
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1976- Bulgaristan’ın Gabrovo kentinde düzenlenen uluslararası gülmece kitabı yarışmasında 

birincilik: “Hitar Petar” ödülü. 

1978- Madaralı Roman Ödülü (“Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”la ). 

1985- TÜYAP’ın düzenlediği “Halkın Seçtiği Yılın Yazarı” Ödülü. 

1986- İkinci kez “Halkın Seçtiği Yılın Yazarı” Ödülü. 

1989- Sovyet Çocuk Fonu’nun ilk kez verilen “Tolstoy Altın Madalyası”na değer görüldü. 

1994- ABD Gazetecileri Koruma Komitesi’nin “Uluslar arası Basın Özgürlüğü Ödülü”, New 

York 

1995- İsveç’teki Editha Morris Vakfı’nın “Dünya Barışına Katkı Ödülü.” 

 

2. 4. Eserlerinin Listesi 

Öykü Kitapları: 

 Parti Kurmak Parti Vurmak, İst., 1946. (Yusuf Ahıskalı’nın basımevinde broşür 

olarak hazırlanmıştır.) 

Geriye Kalan, Oluş Yay., İst.,1953.  

İt Kuyruğu, Akbaba Yay., İst., 1955.  

Medeniyetin Yedek Parçası, Akbaba Yay., İst., 1955. (Kitabın ilk adı Medeniyetin 

Yedek Parçası’dır ikinci baskıda Yedek Parça adı verilir.) 

Fil Hamdi, Akbaba Yay., İst.,1956.  

Damda Deli Var, Akbaba Yay., İst., 1956.  

Koltuk, Düşün Yay., İst., 1957.  

Kazan Töreni, Düşün Yay., İst., 1957.  

Toros Canavarı, Düşün Yay., İst., 1957. 

Deliler Boşandı, Düşün Yay., İst., 1957.  

Hangi Parti Kazanacak, Düşün Yay., İst., 1957.  

Ölmüş Eşek, Düşün Yay., İst., 1957.  

Mahallenin Kısmeti, Düşün Yay., İst., 1957.  

Bay Düdük, Düşün Yay., İst., 1958.  

Havadan Sudan, Düşün Yay., İst.,  1958.  

Nazik Alet, Karikatür Yay., 1958. 

Memleketin Birinde, Düşün Yay., İst., 1958.  

Gıdıgıdı, Karikatür Yay., İst., 1958.  

Kördöğüşü, Karikatür Yay., 1959.  

Aferin, Karikatür Yay., İst., 1959.  
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Mahmut ile Nigâr, Karikatür Yay., İst., 1959.  

Ah Biz Eşekler, Karikatür Yay., İst., 1960.  

Gözüne Gözlük, Karikatür Yay., İst., 1960.  

Hoptirinam, Karikatür Yay., İst., 1960.  

Bir Koltuk Nasıl Devrilir, Karikatür Yay., İst., 1961.  

Yüz Liraya Bir Deli, Karikatür Yay., İst., 1961.  

Biz Adam Olmayız, Karikatür Yay., İst., 1962.  

Yeşil Renkli Namus Gazı, Düşün Yay., İst.,1964.  

Sosyalizm Geliyor Savulun, Düşün Yay., İst., 1965.   

Rıfat Bey Neden Kaşınıyor, Düşün Yay., İst., 1965. 

İhtilali Nasıl Yaptık, Düşün Yay., İst.,  1965.  

Vatan Sağolsun, Düşün Yay., İst., 1968. 

İnsanlar Uyanıyor, Cem Yay., İst., 1972.  

Hayvan Deyip de Geçme, Tekin Yay., İst., 1973.  

Seyyahatname, Tekin Yay., İst.1976.  

Büyük Grev, Oluş Yay., İst., 1978.  

Yetmiş Yaşım Merhaba, Adam Yay., İst., 1984.  

Kalpazanlık Bile Yapılamıyor,  Adam Yay., İst., 1984. 

Maçinli Kız İçin Ev, Adam Yay., İst., 1987 

Nah Kalkınırız, Adam Yay., İst., 1988.  

Rüyalarım Ziyan Olmasın,  Adam Yay., İst., 1990. 

Aşkım Dinimdir, Adam Yay., İst., 1991.  

Roman: 

Kadın Olan Erkeğin Hatıraları, Akbaba Yay., İst., 1955. 

Düğümlü Mendil, Türküye Ticaret Matbaası, İst., 1955. 

Gol Kralı, Düşün Yay., İst., 1957. 

Erkek Sabahat, Düşün Yay., İst., 1957. 

Saçkıran, Karikatür Yay., İst., 1959. 

Zübük, Karikatür Yay., İst., 1961. 

Şimdiki Çocuklar Harika, Düşün Yay., İst., 1967. 

Tatlı Betüş, Tekin Yay., İst., 1974. 

Sûrname, Tekin Yay., İst., 1976.  

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz. Tekin Yay., İst., 1977. 

Tek Yol, Tekin Yay., İst., 1978.  
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Taşlamalar: 

Azizname, Oluş Yay., İst., 1948.  

Hazreti Dangalak, Adam Yay., İst., 1992.   

Araştırma, İnceleme, Deneme: 

Mizâh Hikâyeleri Antolojisi (4 cilt), Akbaba Yay. İst., 1955.  

Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı, Akbaba Yay., İst., 1973.  

Ah Biz Ödlek Aydınlar, Adam Yay., 1985.  

Korkudan Korkmak, Adam Yay., İst.,1988. 

Leyla ile Mecnun, Türk Dil Kurumu Yay., Ank., 1972.  

Şiir: 

On Dakika, “?”, 1957.  

Sondan Başa, Adam Yay., 1984.  

Seviye On Ölüme Beş Kala, Adam Yay., İst., 1986.  

Kendini Yakalamak, Adam Yay., İst., 1988.  

Hoşça Kalın, Adam Yay., İst., 1990.  

Bir Aşk Var Bir de Ölüm, Adam Yay., İst., 1992.  

Sivas Acısı, Adam Yay., İst., 1995. 

Anı-Özyaşam Öyküsü 

Bir Sürgünün Anıları, DüşünYay., İst., 1957.  

Böyle Gelmiş Böyle Gitmez – Yol, , DüşünYay., İst., 1966.  

Poliste, Tekin Yay., İst., 1967.  

Böyle Gelmiş Böyle Gitmez – Yokuşun Başı, Tekin Yay., 1976.  

Ben de Çocuktum, Can Yay., İst., 1979.  

Benim Delilerim, Adam Yay., İst., 1984.  

Salkım Salkım Asılacak Adamlar, Adam Yay., İst., 1987.  

Bulgaristan'da Türkler, Türkiye'de Kürtler, Adam Yay., İst., 1989.  

Onursal Doktor Olamamanın Büyük Onuru, Adam Yay., İst.,1993.  

Köşeyazıları: 

Nutuk Makinası, Düşün Yay., İst., 1958.  

Merhaba, Bilgi Yay., İst., 1971.  

Suçlanan ve Aklanan Yazılar, Adam Yay., İst., 1982. 

Bir Tutam Aydınlık, Adam Yay., İst., 1994. 

Çuvala Doldurulmuş Kediler, Adam Yay., İst., 1995. 
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Oyun: 

Biraz Gelir misiniz, Karikatür Yay., İst., 1958 

Bişey Yap Met, Karikatür Yay., İst.,  1959.  

Toros Canavarı, Düşün Yay., İst., 1965.  

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı, Oluş Yay., İst.,  1968.  

Üç Karagöz Oyunu- Karagöz'ün Kaptanlığı, Karagöz'ün Berberliği, Karagöz'ün 

Antrenörlüğü, Düşün Yay., İst., 1969.  

Çiçu, Düşün Yay., İst., Düşün Yay., İst., 1969.  

Tut Elimden Rovni, Düşün Yay., İst., 1970.  

Hadi Öldürsene Canikom, Düşün Yay., İst., 1970.  

Beş Kısa Oyun, Tiyatro Yay., İst., 1979. 

Bir Zamanlar Memleketin Birinde, Adam Yay., İst., 1992.  

Başarılarımı Karılarıma Borçluyum, Adam Yay. İst., 1992.  

Sait Hopsayıt, Adam Yay., İst., 1992.  

Çocuklar İçin: 

Monologlar, Berksoy Matbaası, İst., 1949. (Oya Ateş takma adıyla) 

Bu Yurdu Bize Verenler, Arkadaş Yay., İst.,1975.  

Borçlu Olduklarımız, Arkadaş Yay., İst., 1976.  

Pırtlatan Bal, Tekin Yay., İst., 1976.  

Uyusana Tosunum, Milliyet Yay., İst., 1979.  

Anıtı Dikilen Sinek, Adam Yay., İst., 1982.  

Nasrettin Hoca Gülütleri, Adam Yay., İst., 1991.  

Gezi Yazıları: 

Dünya Kazan Ben Kepçe I, Irak ve Mısır, Tekin Yay., İst.,  1977.  

Dünya Kazan Ben Kepçe II, Alamanya Alamanya – Bizden Aptal Bulaman Ya, 

Karacan Yay., İst., 1983.  

Söyleşiler: 

Soruşturmada, Adam Yay., İst., 1986.  

İnsanlar Konuşa Konuşa, Adam Yay. İst., 1988.  

Sora Sora Cennet Bulunur, Adam Yay., İst., 1990.  

Bir Dokun Bin Dinle, Adam Yay., İst., 1994.  

Mektuplar: 

Aziz Nesin – Ali Nesin Mektuplaşmaları I, Düşün Yay., İst., 1994.  

Aziz Nesin – Ali Nesin Mektuplaşmaları II, Düşün Yay., İst., 1994.  
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Aziz Nesin – Ali Nesin Mektuplaşmaları III, Düşün Yay., İst., 1994.  

Aziz Nesin – Ali Nesin Mektuplaşmaları IV, Düşün Yay., İst., 1995.  

Ölümünden Sonra Çıkan Kitaplar: 

Aziz Nesin Tahsin Saraç Mektuplaşmaları, Düşün Yay., İst., 1995. 

Aziz Nesin  Meral Çelen Mektuplaşmaları, Düşün Yay., İst., 1995. 

Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 3 – Yokuş Yukarı, Adam Yay., İst., 1996.  

 Mum Hala I, Adam Yay., İst., 1996. 

 Gözünüz Aydın Efendim, Adam Yay. İst., 1997. 

Birtakım Azizlikler, Adam Yay., İst., 1998. 

Bir Vicdan Davası, Adam Yay., 1998. 

Okuduğum Kitaplar I, Adam Yay., İst., 1998. 

Türkiye Şarkısı Nâzım, Adam Yay., İst.,1998. 

Birlikte Yaşadıklarım Birlikte Öldüklerim, Nesin Yay., İst., 2006. 
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III. BÖLÜM 

3.  AZİZ NESİN’İN ROMANCILIĞI VE ROMANLARI 

A. ROMANCILIĞI VE ROMAN ANLAYIŞI 

Aziz Nesin, romanlarında okurlarına anlattığı olaylarla, çizdiği karakterlerle 

toplumumuzu yansıtmayı başarmıştır. Yaşanılan olumsuzlukların üzerine giderek, insanların 

çektiği acıları olanca gerçekliğiyle okurlarına aktarabilmiştir. Çağdaş yazınımızın usta 

romancısı olan Aziz Nesin’in birçok eseri oyunlaştırılarak, filme alınarak geniş kitlelere 

ulaşmıştır. Eserlerinde toplumun her kesiminden insanlara yer vermiştir. Bunlar; sosyete 

insanları, futbolcular, politikacılar, sıradan insanlar, eğlence ve sanat dünyasının insanları 

olarak sıralanabilir. Diğer bir taraftan eserlerinde, toplumun değişik kesimlerindeki insanları 

karşı karşıya getirdiği için ortaya çıkan durumlarda, trajik ve gülünç öğeler iç içe girmiş bir 

şekilde karşımıza çıkar. Bu bağlamda Aziz Nesin’in eserlerini okuyan bir kişinin kendi 

yaşamından parçalar bulması olasıdır. 

Aziz Nesin’in romanlarının her birinde ayrı ayrı olaylar ve kişiler çevresinde 

toplumdaki çarpıklıklar, haksızlıklar, günlük yaşamdaki ve iş yaşamındaki tuhaflıklar, 

aldatmalar, riyakârlıklar, çürümüşlükler, cehalet,  yozlaşmalar vb. birçok temanın işlendiğini 

görmekteyiz. 

Romanlarının başlıca temasını yine toplumun aksak yanları, halkın güncel yaşamında 

süregelen çelişkiler oluşturur. Geniş bir kesimi yaşadığı ortam, ilişkileri, sorunları ekseninde 

panoramik bir bakışla yansıtır. Toplumsal yergi, gülmece romancılığının başlıca öğesidir. 

Yansıttığı gerçeklikleri sergilerken belirgin tiplemeler çizer. Romanındaki tezi, bu doğrultuda, 

tipin kişiliğiyle sergiler. Zübük, Gol Kralı, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanları Türk 

edebiyatında gülmece romanının başarılı örnekleri olarak nitelendirilir. İdam cezasının insan 

haklarına aykırı bir uygulama olduğunu hicveden Surname ise, konu ve anlatım biçimi 

bakımından çağdaş Türk romancılığında önemli bir yere sahiptir. Nesin; Batı romanı ile 

Osmanlı anlatı geleneğinden yararlanarak vardığı bileşim ve savunduğu tezle Türk romanına 

yeni açılımlar kazandırmıştır. 

Romanlarını başta kendisini olmak üzere toplumu değiştirmek için yazar. Türkiye’nin 

gerçeklerini mizah romanları ile yansıtarak toplumsal topografyamızı çizmeye çalışır.   

Mizahı, toplumun aksak yönlerini göstermekte bir silah olarak kullanan Nesin’in asıl amacı 

gerçeklerin üzerine korkusuzca gidebilmektir.  
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Romanlarının anlaşılır olabilmesi için büyük çaba harcar. Onun için her kesimden 

okuyucuya ulaşabilmek en önemli gayedir. Okuyucunun yazdıklarını anlaması için çaba 

harcaması yerine, o yazdıklarını anlaşılabilir kılmak için çaba harcar.  

Edebiyatın nerdeyse her alanında eser veren Aziz Nesin için romanın diğerlerinden 

farklı bir ayrıcalığı yoktur. Ancak mizah hikâyeleri üzerinde daha fazla yoğunlaşır. Kısa 

hikâyeleri aracılığıyla daha fazla aksak yönü belirtme fırsatı bulmaktadır. Oysa romanlarında 

belirlediği bir ana fikir etrafında sınırlı sorunlara değinir. Bu bakımında mizah hikâyelerinin 

sayısı romanlarına oranla bir hayli fazladır. 

Romanlarını çalakalem yazdığı eleştirisine karşı çıkar. Çok yazması, düzensiz yazması 

anlamına gelmemektedir. Günün on sekiz saatini yazmaya ayıran bir yazar için çok yazdığı 

konusunda eleştiri yapmak da yersizdir.  

Aziz Nesin romanda tür olarak mizahı tercih etmesinin bilinçli bir yol olduğunu 

vurgulamaktadır. Ancak mizah yaratmak için çaba göstermez. Ona göre mizah kendiliğinden 

onu bulmaktadır. İçinde yaşadığı toplum o kadar çok mizahi malzemeye sahiptir ki o da var 

olan kaynağı romanları yoluyla işlemekle yetinir.  

Romanları farklı konuları işlese de temelde romanlarında hep aynı düşünce vardır. 

Toplumu ve toplumun bir parçası olan bireyi anlatmak. İçinde yaşadığı halk, Aziz Nesin için 

yüce bir değere sahiptir. Bu değere sahip çıkmak ve yaşanılanı gözler önüne sermek için 

roman sadece bir araçtır. O doğrusuyla yanlışıyla olanı gösterir, bundan ders çıkarmak halkın 

görevidir. Çağımızın Nasrettin Hocası benzetmesi bu yolla yakıştırılmıştır.  

 

B. ROMANLARI 

B. 1. KADIN OLAN ERKEĞİN HATIRALARI 

B. 1. 1. Romanın Kimliği: 

1. Baskı: Akbaba Mizah Yayınları, Türkiye Ticaret Matbaası, İst., 1955, 140 s. 

2. Baskı: Yeni Matbaa, İst., 1957, 160 s. 

 

B. 1. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

 Aziz Nesin’in uzun hikâye olarak da nitelendirilebilecek olan, Kadın Olan Erkeğin 

Hatıraları romanı, ameliyatla kadın olan bir adamın gözüyle kadın-erkek ilişkileri ve 

toplumun kadına bakışını konu edinmektedir. Bu roman “ Cemiyetimizde kadına bir malmış 
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gözüyle bakılışı, kadın erkek münasebetlerindeki aksaklıklar ve çapraşıklıklar”82 ana fikri 

etrafında kurgulanmıştır. 

Ahmet Bayram, kadınlardan yana şansı olmayan, ama kadınlara şans getiren bir 

erkektir. O hangi kadına gönül verse onu bir başkasına kaptırır, âdeta kısmet açan dedeye 

döner. Ancak içlerinden bir tanesi vardır ki ne yaptıysa kısmetini çıkaramaz. Sonunda 

insaniyet namına, bu çingene maşası süpürge sırığı Huriye ile hem de hiç utanmadan herkesin 

önünde evlenirler. Gel zaman git zaman, Huriye’ye âşık olur Ahmet Bayram. Bir de çocukları 

dünyaya gelir. Huriye ikinci çocuklarına hamile kaldığında bazı tuhaflıklar meydana gelir. 

Sesi çatallaşır, sakalları çıkmaya başlar, kadınlık emareleri bir bir yok olur. Bir sabah 

uyandığında Ahmet Bayram, gazetelerden sevgili karısı Huriye’nin erkek olduğunu öğrenir. 

Artık Huriye, Huri’dir. Karısı olmadan yapamayacağını anlayan Ahmet Bayram da kadın 

olmaya karar verir. Kadın olup biricik karısı, yani kocası Huri’ye kavuşacaktır. 

Kadın olan Ahmet Bayram, Bayramiye adını alır ve Terzi Sabriye’ye gider. Kendisine 

elbise almak ister, ancak elbise için biçilen parayı ödeyemez. Bu andan itibaren kadın olmanın 

sırlarını terzi Sabriye’den öğrenmeye başlar. Daracık elbiseyi giyip Taksim’e gidecek, bu 

elbisenin parasını ödeyecek kibar bir beyefendiyi terziye getirtecektir. Yeni öğrendiği cilveleri 

kullanmasına rağmen başarılı olamaz. Eve döndüğünde, oğulları Ahmet de Ahmet Bayram’ın 

kadın olmasını pek yadırgamaz. Bir horoz şekeri karşılığı babasının kadınlığını çabucak 

kabullenir. Kadın olduğunu gevşek ağızlı komşusu Sâcide’ye ve erkeklik zamanlarında iç 

geçirdiği Cavidan’a, eteğini kaldırarak ispat etmek zorunda kalır. Haber çabuk yayılır ve eve 

bütün dünyadan gazeteciler dolar. Gazetecilerden de bir kadının nasıl poz vermesi gerektiğini, 

vücudunun hangi bölgelerini sergileyeceğini öğrenir. Ertesi gün gazetelerde, hakkında çıkan 

haberlerin birçoğunun doğru olmadığını görür. En çok da, camgöbeği mavisini sevmesine 

rağmen havaî maviyi sevmesini yazmalarına sinirlenir.  

Kadınlığa iyice alışan Bayramiye, evinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını da bakkal 

Abdürrezzak Efendi’den öğrenir. İşvesini kullanarak bakkalı kendine köle yapmayı başarır. 

Bayramiye karısını, yani kocasını buluncaya kadar bir iş bulmaya karar verir. Eskiden 

çalıştığı daireye giderek müdürüyle konuşur. Müdür, Bayramiye’nin güzelliğine hayran olur.  

Onu daktilo (sekreter) olarak yanında işe alır. Hem de erkekken çalıştığı maaşın üç katıyla. 

Tâbi bunda Bayramiye’nin bonservisini jartiyerinden çıkarmasının da etkisi olur. Bayramiye, 

Abdürrezzak Efendi ile de işleri ilerleterek birkaç masum buse karşılığı sadece erzak değil ruj, 

                                                
82 A. Nesin, Erkek Sabahat,  s.2 
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oje, elbise gibi ihtiyaçlarını da gidermeye başlar. Bu durum, Abdürrezzak Efendi’nin karırsı 

Binnaz, olanları öğrenene kadar devam eder.  

Bayramiye, çalıştığı iş yerinde de herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Bütün kadınlar 

Bayramiye’yi kıskanmaktadır. Bayramiye cazibesini kullanarak müdürü avucunun içine 

almıştır ve işe de istediği vakitte gelip gitmektedir. Ancak, müdür yardımcısı Cemil’in 

odasında uygunsuz durumda yakalanınca, işine son verilir. O esnada daireyi teftişe gelen 

Genel Müdür Baha Serter Bey de Bayramiye’nin güzelliğine dayanamaz ve onu yemeğe davet 

eder. Lüks bir lokantaya giderler. Baha Serter Bey, lokantadaki bütün müzisyenleri ve lokanta 

sahibini tanımaktadır. Bayramiye’ye isterse onu şarkıcı yapabileceğini söyler. Onu Üstat 

Hayrettin’e götürür, ancak üstat onda hiç yetenek olmadığını söyler. Bayramiye şanslıdır. 

Çünkü üstadın kabul etmediği kadınlar gazinolarda çok para kazanmaktadır. O da lokanta 

sahibi Halil Bey’e gider. Şarkıcı olarak işe başlar. Bayramiye’nin aslında şöhrette, parada 

gözü yoktur. Tek isteği, karısına ya da kocasına kavuşup evliliğini devam ettirmektir.  

Artık Bayramiye meşhur bir ses sanatçısı olmuştur. Bir gece çalıştığı yere mahalleden 

tanıdığı şoför Uskur Recep gelir. Recep yakışıklı bir delikanlıdır. Onunla gezip tozmaya 

başlarlar. Ancak Recep, onu yaşlı olduğu için beğenmemektedir. Recep için güzellik 

merkezlerine bile giden Bayramiye bu aşkın da gelip geçici olduğunu anlar. İmamın kızı 

Cavidan ile günlerini geçirmeye başlar. Cavidan, Bayramiye’yi çalıştığı randevu evine 

götürüp Şafiyânım’la tanıştırır. Şafiyânım onu rejisör Sabri Bey’le görüştürebileceğini söyler. 

Bayramiye artık oyuncu olacaktır.  Sabri Bey onu kandırıp deneme çekimi yapacağını 

söyleyerek, gerçek bir film çeker. Ancak Bayramiye’nin güzelliğine de dayanamaz ve film 

sektörünün bütün iç yüzünü anlatır. Bir gece Bayramiye’yi bara götürür. Orada Alis’le tanışır. 

Alis’ten erkekleri nasıl kullanacağını öğrenir ve barda çalışmaya başlar. Barda uzun zamandır 

aradığı Huri ile rastlaşır. Huri eski kocasını tanımaz ve önceden kadın olduğunu, kocasının 

aptallıklarını, onu nasıl aldattığını anlatır. Bayramiye’nin dünyası başına yıkılır. Tekrar erkek 

olmaya karar vererek Doktor Hasan’a gider. Ameliyat zor geçer ve çığlıklar atarak uyanır.  

Bütün olay bir rüyadan ibarettir ancak Ahmet Bayram rüyanın etkisinden kurtulamaz. 

Karısını dövmeye başlar. Karısı çok korkmuştur. Çığlıklar atar, komşular eve doluşur. Ahmet 

Bayram iki ay akıl hastanesinde yatar.  Olayın etkisiyle karısı bir melek olmuştur. O günden 

sonra mutluluk içinde yaşamlarını sürdürürler.  

 

B.1. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

Kadın Olan Erkeğin Hatıraları romanı, yıldız işareti ile ayrılmış iki kısımdan 

oluşmaktadır. Birinci kısım 1–36, ikinci kısım 36–140 sayfaları arasında yer alır. Birinci 
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kısım, giriş bölümü niteliğindedir. Bu bölümde Ahmet Bayram ve eşinin cinsiyet 

değiştirmesi, Ahmet Bayram’ın çevresindeki insanlar ve iş hayatı anlatılmaktadır. İkinci 

kısım, Ahmet Bayram’ın eski iş yerinde yeni kimliğini kullanarak işe girmesi ile başlar. Bu 

bölüm işaret, başlık, numaralandırma gibi sistemlerle birbirinden ayrılmasa da birbirinden 

bağımsız birçok küçük öyküden oluşmaktadır. Romanın sonunda bütün olayların bir rüyadan 

ibaret olduğunu anlarız. 

Aziz Nesin, yapı olarak kusurlu gördüğü bu romanında, Ahmet Bayram’ın etrafında 

gelişen birbirinden bağımsız vak’alarla eserini şekillendirmiştir. Vak’a zincirleri arasında bir 

bütünlüğün olmadığı romanda, karşımıza, ayrı ayrı küçük hikâyelerden oluşmuş uzun bir 

hikâye çıkar. Aziz Nesin, Erkek Sabahat romanının “Birkaç Söz” adlı bölümünde bu konuyu 

şöyle değerlendirmektedir: “Benim yazdığım mizah romanlarında bir bütünlük yoktu. Ben bu 

romandaki olayları, tipleri bir ana düşünce mihveri etrafında topluyordum… Benim yazar 

olarak işe karışmam, olayları, tipleri bir düşünceye uygun düzene sokmak, onları daha belirli 

yapmak için alaylı bir anlatışla zıtlıkları göstermek, büyütmekti. İstersem bu ana düşünce 

etrafında toplanan toplum çelişmelerini, birbirine karşıt olayları, yaşamımızın aksak 

yönlerini, uygunsuzlukları,  düzensizlikleri alabildiğine uzatabilirdim. Ya da romanın içinden 

birkaç parçayı çıkartabilirdim. Bununla büyük bir değişme olmazdı… Roman bir bütündür. 

Bu bütünün içinde hayatın hem gülünç hem de acılı yönleri bulunur. Salt gülünç yanları 

almak bütünü vermemek olur. Ortaya çıkan yapıt da roman olamaz, bir uzun hikâye olur. 

Benim mizah romanı sanarak yazdıklarımda hepsi bir ana düşünceye yönelmiş, ayrı ayrı 

mizah hikâyeleriydi. Hepsi birden bir uzun hikâye oluyor, ama roman olmuyordu.”83  

Romanın birbirinden bağımsız küçük öykülerden oluşması, olay örgüsünün 

bütünlüğüne zarar vermektedir. Eserin genelinde yedi bağımsız öykü bir ana fikir çevresinde 

toplanmıştır. Birinci öykü giriş niteliğindedir ve Ahmet Bayram ile Huriye’nin cinsiyet 

değiştirmesini, kahramanın Terzi Sabriye’den elbise alarak kadınlık sırlarını öğrenmeye 

başlamasını ve mahallelinin Ahmet Bayram’a tepkisini konu edinir. İkinci öyküde: 

Gazetelerin olayı ele alışlarına, eski iş yerindeki müdürüyle görüşmelerine ve Bayramiye’nin 

Abdürrezzak Efendi ile ilişkilerine yer verilir. Üçüncü öykü: Bayramiye’nin iş hayatındaki 

gelişmeleri ve Genel Müdür Baha Serter Bey’le tanışmalarını anlatır. Dördüncü öykü: Genel 

Müdürle aralarında geçenleri ve şarkıcı olma macerasını işler. Beşinci öyküde: Şarkıcılık 

hayatı ve Uskur Recep’le ilişkileri anlatılır. Altıncı Öykü: Bayramiye’nin Cavidan’la birlikte 

geneleve gidişi ve orada tanıştığı Sabri Bey’in onu oyuncu yapma plânını konu alır. Yedinci 

                                                
83A. Nesin, Erkek Sabahat,  s. 3  
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ve son öykü, sonuç bölümü niteliğindedir. Bayramiye’nin barda çalışmasını, orada Huri ile 

karşılaşmasını ve Ahmet Bayram’ın rüyadan uyanışını anlatır. Bu şekliyle romanı yedi 

bölüme ayırmak mümkündür. 

 

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm  4. Bölüm 5. Bölüm 6. Bölüm 7. Bölüm 

s. 1-22 s. 22-36 s.36-48 s.48-68 s. 68-84 s. 84-127 s.127-140 

GİRİŞ GELİŞME SONUÇ 

 

 Metin halkaları arasında bağlantının zayıf oluşu romanı yapı bakımından kusurlu kılsa 

da bu halkalar arsında hiçbir bağ yoktur demek yanlış olur. Neticede romanın vak’ası Ahmet 

Bayram’ın etrafında gelişen olaylarla şekillenmiştir. Ancak “hikâye”, “vak’a” ve “olay 

örgüsü” kavramlarını da birbirinden ayırmak gerekmektedir. 

  “Hikâye olandır; vak’anın biçimlendirdiği serüvendir. Vak’a ise, sözlük anlamı 

itibariyle olup geçen şey demektir.”84 Bir başka deyişle  “ Olayların belli bir anlayış, mantık 

ve esasa göre, edebî değer gözetilerek düzenlenişi vak’adır.”85 Nurullah Çetin Roman 

Çözümleme Yöntemi adlı eserinde olay örgüsü hakkındaki görüşlerini şöyle açıklamaktadır: 

“Olay örgüsü, roman olaylarını anlamlandırma, aralarında birtakım bağıntılar kurma, 

ilişkilendirme faaliyetidir. Dolayısıyla olay örgüsü romanı meydana getiren unsurlar 

arasında organik ve anlamlı bir irtibata dayalı yapı kurmaktır, yani roman kurgulamaktır. 

Olay örgüsü ya da kurgu, romanın bir bütün olarak ulaştığı estetik güzelliği sağlayan, kendi 

içinde parçalanmayan ve olması gereken son şeklini almış, tamamlanmış, mükemmel 

yapıdır.”86  

 Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere olay örgüsü, birbirinden bağımsız olayların ardı 

ardına sıralanışı değil, birden fazla olayın sebep sonuç ilişkisi içinde bir bütün oluşturmasıdır. 

Kadın  Olan Erkeğin Hatıraları romanında olay örgüsündeki sorun “metin halkaları”87 

arasında sebep sonuç ilişkileri kurulamamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzdendir ki 

herhangi bir metin halkası çıkarıldığında, romanın genelinde bir değişiklik olmamaktadır. 

Oysa roman, organik bir bütündür ve bir vücudun parçaları gibi birbirinden ayrılamayan 

unsurlarla bezenmiştir.  

 “Olay örgüsünün değişik biçimlerdeki düzenlenişini tanımlamak için çoğunlukla 

geometrik terimler kullanılmıştır; düz bir çizgi, paralel çizgi, çember, yükselen ve düşen 

                                                
84M. Tekin, Roman Sanat ı 1, s. 61. 
85N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 233. 
86 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 234. 
87 Ş. Aktaş,  Roman Sanatı ve Roman Çözümlemesine Giriş, s.49. 
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aksiyonu gösteren üçgen biçimindeki olay örgüleri; zamanda geri dönüşleri belirten ilmikli 

çizgi biçimindeki olay örgüsü; kapalı ve açık biten olay örgüleri gibi.”88 Şerif Aktaş, metin 

halkalarının birbirine bağlanmasıyla oluşan vak’aları şöyle gruplandırmaktadır: 

1- Vak’a tek bir zincir hâlinde nakledilir. 

2- Eserin vak’ası, iki veya daha fazla vak’a zincirinden meydana gelir. Bunlar bazı 

noktalarda kesişirler. Bir hadise belli bir noktaya kadar nakledilir, sonra bir diğerine 

geçilir. 

3- Bir vak’a bir başka vak’a içine yerleştirilerek sunulur. Bu durumda ilk vak’a ikinciye 

çerçeve vazifesi görür. Böyle eserlerde bir vak’a zinciri yerine iç içe girmiş 

vak’alardan söz etmek yerinde olur. 89 

İsmail Çetişli ise bu vak’a türlerini şöyle adlandırır: 1- Tek zincirli olay örgüsü. 2- 

Çok Zincirli olay örgüsü. 3- Helezonik olay örgüsü.90 

 Kadın Olan Erkeğin Hatıraları romanında Ahmet Bayram’ın etrafında şekillenen 

metin halkaları, tek zincirli olay örgüsünü oluşturmasına rağmen, metin halkaları arasında 

bağlantı oldukça zayıftır. Ahmet Bayram’ın, yani Bayramiye’nin, kadın olduktan sonra 

Abdürrezzak Efendi ile ilişkileri sayesinde hayatını sürdüremeyeceği, bir iş bulması 

gerektiğini anlaması birinci halkayı diğerine bağlar:  

“Banyo biraz aklımı başıma getirmişti. Ben karımı, yani kocamı buluncaya kadar ne 

yapacaktım? Kendime bir iş bulmam lâzımdı. Bir kere gidip bizim eski müdürü görsem fena 

olmazdı. Aksi Bir herifti. Adam fazla diye, dairedeki bütün ücretlilere yol vermişti. Ama kadın 

gördü mü dayanamazdı. Giyindim kuşandım iki dirhem bir çekirdek olmuştum…” (s. 27)  

 Bayramiye’nin iş hayatındaki olumsuz gelişmeler ve işten çıkarıldıktan sonra genel 

müdürle karşılaşması, onu bir başka maceraya sürükleyecektir. Genel müdür sayesinde şarkıcı 

olacaktır. Bundan sonraki bölümlerde onu değişik metin halkalarının içinde görmemiz, sadece 

kocası Huri’yi bulabilme uğraşı ile dramatik olayların içine sürüklenmesinden oluşur. 

Cavidan’ın arcılığıyla geneleve gitmesi, oyuncu olmaya çalışması, barda çalışması, kocasını 

bulma uğraşlarından kaynaklanır. Bayramiye’nin başından geçen birçok olay tesadüfler 

zincirini meydana getirir.  Bu kadar çok tesadüf, metin halkaları içindeki sebep sonuç 

ilişkisini yok eder. Olaylar arasında organik bir bütün oluşmasını engelleyerek olay örgüsünü 

yapay bir düzleme iter ve parçalanmalar meydana gelir. Olay örgüsündeki parçalanmaları 

aşağıdaki şekille de gösterebiliriz: 

                                                
88 N. Aytür,  Amerikan Romanında Gerçekçilik, s. 30. 
89 Ş. Aktaş, Roman Sanatı ve Roman Çözümlemesine Giriş,  s. 76-77. 
90 İ. Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 2,  s. 62-63. 



 - 58 -

 

 

“Vak’a, romanın hayata dönük yüzü, romanın vitrinidir. Vak’a uydurulmaz hayattan 

ödünç alınır. Ödünç alınmasına rağmen, bir romanın cazibe merkezi onun etrafında kurulur. 

Zaman, mekân, kişi… gibi öğeler onun için vardırlar. Vak’ayı canlı, gerçekçi kılan bu 

öğeleridir.”91 Bu açıklama doğrultusunda vak’ayı hayattan ödünç alan yazarların başında 

Aziz Nesin gelmektedir. Olay örgüsünün şekillenmesinde, olaylar arasındaki sebep sonuç 

ilişkileri değil, Aziz Nesin’in mizah yoluyla toplumun birçok kesitini ve tipleri hicvetme 

uğraşı etkili olmuştur. Bu kesitleri eleştirirken de, en büyük silâhı mizah olmuştur kuşkusuz. 

Öykülerde sırsıyla: Kadınların erkekleri, erkelerin kadınları kullanma uğraşı, gazetelerin yalan 

haberleri, iş hayatındaki kadın erkek ilişkileri, eğlence hayatında görülen düzensizlik ve 

yozlaşma, karı koca ilişkilerindeki çıkarcılık, genelevlerin kadınları ve erkekleri sömürüsü, 

ünlü olma peşindeki insanların aldatılmaları hicvedilmiştir. Bu açıdan olay örgüsünü, metin 

halkaları değil, ana ve yardımcı fikirlerin dizilişi oluşturmaktadır.   

Yazar, roman boyunca gerçekleşmesi pek de mümkün görünmeyen olaylarla karşı 

karşıya getirir bizi. Olaylardaki abartı okuyucu izleniminde, gerçek dışılığın sınırlarını 

zorlarken, yazar romanın sonunda bu unsuru mantıklı bir çerçeveye oturtmaya çalışmıştır. 

Bayramiye tekrar erkek olurken, ameliyatta çektiği acıya dayanamamış ve rüyasından 

uyanmıştır: 

“Gözümü açtım. Huriye yanımda… O faraş gibi ağzını açmış: 

-Haydi, çabuk kalk dedi! Daireye geç kalacaksın yine!.. 

Acayip… Bizim Aksaray’daki evdeyim. Huriye de yanı başımda!..”  

- Çocuk uyanacak ne bağırıyorsun !.. 

Diyordu. Gözlerimi oğuşturdum. Yorganın altından kendimi yokladım. Her şeyim, 

bütün parçalarım yerli yerindeydi. Karımın yüzüne dikkatle baktım.”(s. 138). 

Bütün vak’anın bir rüyadan ibaret olması, olaylardaki abartının nedenini 

açıklamaktadır. Mübalâğa kuşkusuz, mizahtan ayrılmaz bir unsurdur. Ancak vak’a 

zincirindeki abartı ile mizahi abartıyı birbirine karıştırmamak gerekir. Bir erkeğin, küçük bir 

                                                
91M. Tekin, Roman Sanatı 1,  s. 63. 
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bıçak hareketi ile bir anda kadın olması ve kendini kadın gibi hissetmeye başlaması, ondan 

alınan parçanın tekrar kullanılmak üzere saklanması, halk otobüslerinde seyahat eden 

insanların kol ve bacaklarının yer değiştirmesi, yer değiştiren organların küçük bir estetik 

ameliyatla tekrar eski yerlerini alması gibi olaylar akla yatkın olmayan gerçek dışı vak’alardır. 

Romanın sonunda kahramanını rüyasından uyandıran yazar, olaylardaki gerçek dışılığın 

nedenini okura açıklamış olur. Böylece mizah unsuru aracılığı ile bakışlar, tekrar toplumun 

aksayan yönlerine çevrilmiştir. 

 

B.1. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

 Otobiyografik bir özellik taşıyan Kadın Olan Erkeğin Hatıraları romanında anlatıcı 

birinci tekil şahıstır. Bu tür anlatımda  “Vak’a, şahıs kadrosu ve mekâna ait hususiyetler 

kahramanlardan biri tarafından nakledilir. Bu durumda anlatıcı, söz konusu kahramanın 

müşahâde kabiliyeti, tecrübesi ve bilgi seviyesi ile sınırlıdır.”92 Kahraman anlatıcı da denilen 

anlatıcıların naklettiği bu tür anlatılarda, romanın yapısı ve üslûbu üzerinde kahramanın 

bilgisi, dünya görüşü ve karakteri etkili olur. Kahramanın görmediği, bilmediği olaylar 

hakkında bilgi sahibi olamayız.  

 “Ben anlatıcı” ile yazılan romanlarda, yazar ile anlatıcı arasındaki farkı belirlemek 

gerekir. Anlatıcı ile yazar aynı kişi değildir. Yazar kendisine öyküyü aktarmak için bir anlatıcı 

seçer ve seçtiği anlatıcının bakış açısından olayları, zamanı, mekânı, kişileri sunar. Yazar, 

anlatıcıyı seçmekte özgürdür, ancak anlatı başladıktan sonra, güç, kahraman anlatıcının eline 

geçer. Şu noktayı da belirtmekte fayda vardır: Bazı romanlarda yazar kahraman anlatıcının 

yerine geçer. “Bu tür romanlarda romancı roman kahramanlarından biridir. Bir roman kişisi 

olarak yazar, başından geçenleri, gördüklerini, yaşadıklarını, izlenimlerini anlatır.”93 

Olayların içinde bizzat yer alan romancıya “yazar anlatıcı” diyoruz.  

 İncelediğimiz romanda yazar ile anlatıcı farklı kişileridir.  Ahmet Bayram hem anlatıcı 

hem de kahraman konumundadır. Aziz Nesin, olayları onun bakış açısından okuyucuya 

sunmuştur. “Birinci şahsın bakış açısından roman yazmak göründüğü gibi kolay değildir. Özü 

gereği dar ve sınırlı imkânlar sunan bir bakış açısıdır bu. Çünkü olayların merkezinde 

bulunan ve anlatım sorununu üstlenen “ben anlatıcı” her şeyi görme bilme sezme gücüne 

sahip değildir.”94 Bu zorluğun üstesinden kolayca gelebilen yazarın başka bir sorunu daha 

vardır. Anlatıcı olarak seçilen Ahmet Bayram romanda hem erkek hem de kadın 

                                                
92Ş. Aktaş,  Roman Sanatı ve Roman Çözümlemesine Giriş,  s. 100. 
93N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi,  s. 135. 
94M. Tekin, Roman Sanatı 1,  s.54. 
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konumundadır. Dolayısıyla anlatıcının kadın ve erkek bakış açılarını kullanması 

gerekmektedir.  

 Kadın Olan Erkeğin Hatıraları romanında, Ahmet Bayram’ı iki farklı rolde 

görüyoruz. Fiziki olarak kadın olmasına rağmen, görüş, duyuş ve yaşayış olarak erkeklik 

duygularından kolay sıyrılamamaktadır. Ancak gün geçtikçe kadınlığa alışır ve hem erkek 

hem kadın bakış açılarını rahatlıkla kullanmaya başlar. Bu durum, Aziz Nesin’e kadın-erkek 

ilişkilerini eleştirmede büyük kolaylık sağlar. Çünkü anlatıcısı kadınların da erkeklerin de 

bakış açısına sahiptir ve olayları her iki tarafın bakış açısıyla yorumlayabilme gücü vardır. 

Bayramiye de bu gücün farkındadır ve gücünü sıkça kullanır: 

 “Hiç ses çıkarmadım, sanki dolmuş arabasındaymışım gibi müdüre doğru sokuldum, 

kolunun altına yanaştım. Bilir misiniz, bu erkekler çok aptaldır. Nerden biliyorsun? Derseniz, 

eh, eskiden biz de iyi kötü erkektik ya!.. En cesur erkekler bile, bir kadınla baş başa kalınca 

salaklaşır, hımbıllaşır. Öyle şapşallaşır ki… Onlara ne kadar cesaret verseniz, o kadar uyuz, 

o kadar sünepe olurlar.”  (s. 38).  

 Romanın genelinde Bayramiye’den çok Ahmet Bayram’ın bakış açısı hâkimdir. 

Olayları Bayramiye yaşar ancak değerlendirmeyi iç konuşmalarla Ahmet Bayram yapar.  

 “Onlar bir yanda âlem yaparken, ben içerde divana uzandım. Hayatımı düşünmeye 

başladım. Benim istikbalim ne olacaktı? Ben huriciğimi bulmak için bu kadar zahmetlere 

katlanmış, kadın olmuştum. Hâlbuki hayat gailesi yüzünden onu arayamıyordum. Bir bakıma 

da kadınlık hoşuma gitmiyor değildi. Yaşamak, kazanmak daha kolaydı…” (s.49). “Kadın 

olduğumdan beri, her günüm bir yede geçiyor, hareketli bir hayat yaşıyordum. İşin asıl fenası 

günden güne de kadınlığa alışıyordum… Ben öyle gece hayatını seven insanlardan değildim. 

Bütün maksadım, tekrar mes’ut aile yuvama kavuşmaktı. Karımla veya bunda sonra kocamla 

evde kavga etmeyi, gezmelere tozmalara daima tercih etmişimdir. ”(s.61).  

 “Ben” anlatıcının kullanıldığı eserlerde karşılaşılan bir başka problem de yazar ile 

anlatıcı arasındaki mesafeyi koruyabilmektir. “Okuyucu, aradaki mesafenin ayarlanamadığını 

sezdiği andan itibaren anlatılanlara inanmayacak, anlatıcının bakış açısına güvenmeyecektir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, seçilen anlatıcının yaşına, bilgi ve görgüsüne uygun bir rolle 

okuyucu karşısına çıkması gerekir.”95 Bu açıklama doğrultusunda Kadın Olan Erkeğin 

Hatıraları romanında anlatılanların geçek dışı, ama anlatıcının gerçek olduğunu görürüz. 

Neticede Ahmet Bayram, bizlere gördüğü rüyayı nakletmektedir. Rüya soyut olsa bile anlatıcı 

somuttur.  

                                                
95M. Tekin, Romancı Yönüyle Peyami Safa,  s.146-147 
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Aziz Nesin zengin diyaloglarla ördüğü romanında, anlatıcı olarak Ahmet Bayram’ın 

ortaya çıkmasına pek de müsaade etmemiştir. Esrede diyalogların çok kullanılması diğer 

kahramanların bakış açıları ile de olaylara bakmamıza zemin hazırlamıştır. Tek bir bakış 

açısının kullanılmayışı yapının zenginleşmesini sağlamıştır. “Yazarın verdiği imkân ve yetki 

oranında anlatıcının ve şahısların hürriyet alanları vardır. Şahıslar bu hürriyet alanlarında, 

anlatıcının bakış açısıyla buluşabilecekleri gibi, onun bakış açısından ayrı da düşebilirler.”96     

Aziz Nesin, toplumun birçok kesimine ayna tutarak, yaşanan olayları çeşitli kişilerin 

bakış açısıyla değerlendirmemizi sağlar. Diyaloglar sayesinde anlatıcı ile okur arasındaki 

mesafe bir hayli azalmış olur. Oyuncu olmak isteyenleri nasıl kandırdığını Baha Serter 

Bey’in,  genelevde yaşananları da Cavidan’ın bakış açısından öğreniriz. Nesin, eleştirilerini 

mizah yoluyla yaparken olumsuzlukları anlatmayı değil, diyaloglar sayesinde göstermeyi 

tercih etmiştir. Bu sayede anlatıcının yükü bir hayli hafiflemiştir. 

 

 B. 1. 5. Zaman 

 Eserlerin incelenmesinde ele alacağımız bir başka unsur da zamandır. Bir varlığı, olayı 

ya da durumu zamandan ve mekândan ayrı düşünmek imkânsızdır. Aristo zamanı: “İçinde 

olayların geçtiği şeydir.” diye tanımlamıştır. Dolayısıyla içinde büyük ölçüde olayı barındıran 

roman: “Bir zaman sanatıdır ve geniş bir zamana yayılan olay, durum, olgu, yaşantı, duygu, 

hayâl ve düşünce unsurlarının sergilenmesidir.”97 

 “Anlatı, ister söz, ister yazıyla sunulsun, inşa edilmiş bir yapıdır. Doğal olarak, belirli 

bir amaç doğrultusunda inşa edilen bu yapı, zamana bağlı olarak asıl değerini bulur ve 

zaman içinde idrak edilir. Bu nedenle bir romanda hikâye, mutlaka- belirli veya belirsiz- bir 

zamanda cereyan eder. Yine bu hikâye, belirli bir süre içinde öğrenilir, duyulur ve belli bir 

süre içinde de kaleme alınıp anlatılır. Hâl böyle olunca zaman unsuru, romanın genel 

yapısını meydana getiren temel elemanlar arasında yer alır.”98  

 Zamanın roman açısından önemini vurguladıktan sonra, bu unsuru nasıl 

inceleyeceğimiz sorusu gündeme gelir. Prof. Dr. Şerif Aktaş, bu konuda şu düşünceleri 

belirtir: “Bir metin halkası üç ayrı tarihle alâkalı olarak okuyucunun karşısına çıkar. Birincisi 

itibarî vak’anın meydana geldiği süre, ikincisi itibarî bir varlık olan anlatıcının onu 

                                                
96M. Narlı, Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme,  s.505. 
97N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 157. 
98M. Tekin, Roman Sanatı 1,  s.110. 
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öğrenmesi ve anlatması için gereken müddet, üçüncüsü ise yazarın bunları kaleme aldığı 

zaman dilimidir.”99 Buna göre anlatıdaki zaman dilimlerini şu şekilde adlandırabiliriz:  

1- Vak’a Zamanı. 2- Anlatma Zamanı. 3- Yazma Zamanı. 4- Okuma Zamanı.100 

 

                                      

  

 “Anlatma esasına bağlı bir eserde, zamanı incelemek için metin halkalarının eserin 

tamamında sıralanışına dikkat etmek ve onların zaman bakımından arz ettiği hususilikleri 

belirmek, yani zaman bakımından metnin düzenini dikkatlere sunmak gerekir. Bunun için de 

önce ayrı ayrı metin halkalarını ele almak ve onlarda ifade edilen vak’a parçasının meydana 

geldiği süreyi, anlatıcının bu vak’a parçasını idrak ettiği anı ve seçtiği söyleyiş tarzını 

belirtmek zarureti vardır. Sonra da zaman bakımından metin halkalarının arz ettiği 

manzarayı anlatmaya sıra gelir.”101  

 Bir metinde zamanın aktarımı değişik şekillerde meydana gelebilir. Zaman akışı 

kronolojik şekilde yürüyebileceği gibi geriye dönüşler veya ileriye atlayışlar da olabilir. 

Anlatıcının tutumuna göre geçmişte yaşanılan, içinde bulunulan, ya da henüz yaşanmamış 

ama yaşanma ihtimali olan olaylar aktarılabilir. Bu şekilde tezahür eden zaman dilimlerine de 

şu adlar verilir. “ Anlatıcı zamanda kesmeler ya da atlamalar yapabilir (art zaman). Anlatıcı 

vaka gerçekleşmeden önce bir durumu veya olayı hikâye edebilir (ön zaman). Hikâyenin 

kendi zamanı ile düzenlenen zaman arasında paralellik olabilir (eş zaman).”102 

 Kadın Olan Erkeğin Hatıraları romanında vak’a zamanını açık olarak 

belirleyebiliyoruz. Bayramiye’nin çalıştığı dairede Müdür, Genel Müdürü vatandaş 

zannederek hakkında memurlara zabıt tutturmaya kalkmıştır. Zabıtta zaman belirtilmektedir: 

8 Haziran 1954 (s. 46).  Olayların başlangıç ve bitiş süreleri tam olarak belirlenemese de bir 

yıllık bir sürede gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Roman, Ahmet Bayram’ın eşini ve 

kendini tanıttığı bölümle başlar. Evlenme maceralarını da bu bölümde anlatmıştır. “Ön 

                                                
99Ş. Aktaş, Roman Sanatı ve Roman Çözümlemesine Giriş,  s. 127. 
100M. Tekin, Roman Sanatı, s.121. 
101Ş. Aktaş, Roman Sanatı ve Roman Çözümlemesine Giriş,  s.128.  
102M. Narlı, Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme, s.78. 

          Okuma Zamanı* 

       Yazma Zamanı 

Anlatma Zamanı 
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zamanlı” olarak aktarılan bu bölümden sonra asıl vak’a başlamaktadır. Anlatıcı da bunu 

açıkça belirtir. “Efendim Başınızı ağrıtıyorum, hikâyenin asıl fıraklı tarafı evlendikten sonra 

başladı.” (s. 4). Özetleme tekniği kullanılarak zamanda sıçrama yapılmış ve asıl vak’a zamanı 

başlamıştır.  

Yukarıda metin halkalarını yedi bölümde değerlendirmiştik. Zamanı da, belirlediğimiz 

bu bölümlere göre değerlendirmeye çalışacağız. Birinci bölümde Ahmet Bayram’ın Doktor 

Hasan’a giderek kadın olması ve Terzi Sabriye’den elbise alması bir günlük süreyi kapsar. Bu 

bölümde Halk Partisi ve Demokrat Parti’nin çekişmesinden bahsedilerek zaman hakkında 

okuyucunun elde edebileceği ipuçları verilmiştir. Ayrıca zamanda geriye dönüş tekniği ile 

Ahmet Bayram, Terzi Sabriye’ye, elbise alma konusunda bir yıl önce aynı tuzağa kendisinin 

de düştüğünü anlatır. (s. 13). “Zaman zaman yapılan geri dönüşler, yaşanan olaylarla 

kişilerin kimliğinin, okuyucu tarafından daha iyi anlaşılıp tanınması bakımından yaralı 

olmaktadır.”103 

İkinci Bölümde, Bayramiye’nin gazetecilerle görüşmesi ve Abdürrezzak Efendi ile 

ilişkisi iki günlük sürede meydana gelir. Romanda süre kavramı akşam olunca, ertesi sabah, 

bir gece gibi kelime grupları ile ifade edilir.( s. 22-24).  

 Üçüncü bölümde anlatılan vak’a iki gün sürer, ancak bu bölümde, zamanda sıçrayış ile 

süre genişletilir. “Artık müdürün sekreteri olmuştum… İşe istediğim saatte geliyor istediğim 

saatte çıkıyordum…” ( s.40). Ayrıca bu bölüm yukarıda bahsettiğimiz tutanak olayı ile vak’a 

zamanını net olarak belirlememizi sağlar.( s.46).  

Dördüncü bölümde, iki ayrı kısımda, iki günlük olay nakledilir. Bayramiye’nin şarkıcı 

olma serüveni ile şarkıcı olduktan sonraki olaylar iki günlük zaman dilimini kapsar. Arada 

yine zamanda sıçrayış ile süre genişletilir. “Aylar geçtiği halde sevgili Hûriye’mi bir türlü 

bulamıyordum.” (s.61).   

Dördüncü ve beşinci bölümler zaman olarak birbirine bağlanır. Bayramiye’nin 

Sulukule’deki eğlencesi gece yarısı biter. Ertesi sabah Cavidan ile buluşur. Cavidan’la 

konuşmasından sonra olaylar yine genişletilir ve anlatıcı, hayatının bir özetini sunar bizlere. 

“O günden sonra hayatımı tanzim etmiştim. Akşam sekizden sekiz buçuğa kadar Ferah 

salonunda okuyordum. Dokuzda Üsküdar’a geçiyor, Elmas bahçesinde okuyordum…” (s. 70). 

 Zaman dilimi olarak en geniş alana yayılmış bölüm, beşinci bölümdür. Bayramiye, 

Uskur Recep’le ilişkilerini zaman sınırlaması olmadan daha geniş ifadelerle anlatmıştır.  

                                                
103M. Tekin, Romancı Yönüyle Peyami Safa,  s.261. 
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“Eğer bir akşam… (s.70), Her akşam…(s.40), Bir gece yarısından sonra…( s. 73), O gece… 

Yarından tezi yok (s.75).”  

Altıncı bölümde, Madam Fato ve Anjelik’in evinde geçen olaylarla, Sabri Bey’in 

Bayramiye’yi oyuncu yapması iki günü kapsar. Yedinci ve son bölümde ise olaylar bir günde 

gelişir.  

Romanda, anlatımın ritmini ve vak’aların ilerleyişini duraklatan çok az olay vardır. Bu 

olaylar da bölümler arası geçişleri belirler. Birincisinde Bayramiye’nin on bir yaşındaki oğlu 

Ahmet’i, annesi evde kızlarla içki içerken yakalar. (s. 48). İkincisinde ise yine Ahmet, evli ve 

dört çocuk anası bir kadını kaçırır. (s.84) Diyaloglarla örülü bir anlatımda ritmin düşmemesi 

doğaldır. Aziz Nesin de diyaloglar ve gerilim unsurları ile zamanı ve ritmi canlı tutmayı 

başarmıştır. 

“Vaka zamanı ile anlatma zamanı arasında mesafe olup olmadığı, vaka ile anlatıcının 

ilişkilerinden tespit edilebilir”104 Romanda anlatıcı birinci tekil şahıstır. Dolayısıyla 

anlatılanlar yaşandığı anda aktarılamayacağı için, vak’a zamanı ile anlatma zamanı arasında 

mutlaka mesafe olacaktır. Kadın Olan Erkeğin Hatıraları romanında Ahmet Bayram, bize 

rüyasını nakletmektedir. Rüya görüldükten hemen sonra anlatılmaya başlansa bile, görme ile 

anlatma arsında ki farkı belirlemek gerekir. Bu fark, çok az bir zaman dilimini kapsasa bile, 

vak’a zamanı ile anlatma zamanı arasıdaki mesafeyi belirler. Bu bilgiler ışığında romanın 

zaman tablosunu şu şekilde oluşturabiliriz: 

Vaka Zamanı Anlatma Zamanı Yazma Zamanı Okuma Zamanı 

1954(Haziran öncesi 

ve sonrası 

1954 

(Haziran sonrası) 
1954 1955 ve sonrası 

 

 

B. 1. 6. Mekân 

 Mekân, romandaki olayların ve kişilerin hareketlerine ayrılmış bir sahne 

konumundadır. Önem verilsin ya da verilmesin, mekândan soyutlanmış bir roman 

düşünülemez. Destan, masal, halk hikâyesi gibi geleneksel anlatılarda mekâna önem 

verilmezken, özellikle on sekizinci yüzyıldan sonra anlatıda, mekân önemli ve işlevsel hâle 

gelmiştir. Olayların nakledilmesinde, kahramanların kişiliklerinde, ruhsal yapılarında, 

mizaçlarında, mekânın etkisini görmezden gelemeyiz. “İtibarî bir eserde mekânın da itibarî 

                                                
104M. Narlı, Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme,  s.88. 
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olması tabiîdir. Vak’a zincirini meydana getiren halkaların mahiyeti ve ona iştirak eden şahıs 

kadrosundaki fertlerin içinde bulundukları şartlar bu itibarî mekânın şekillenmesine tesir eden 

faktörlerdendir.”105  

 Görülüyor ki, romanda asıl unsur konumunda bulunan vak’anın mutlaka bir mekâna 

ihtiyacı vardır. Mekânın işlevsel özelliklerinin farkında olan yazar da, onun fonksiyonlarından 

yararlanmak durumundadır. Mehmet Tekin romancının mekânı, aşağıda belirtilen noktalar 

cihetinde kullanabileceğini söyler:106 

a- Olayların cereyan ettiği çevreyi tanıtmak. 

b- Romanın kahramanlarını çizmek 

c- Toplumu yansıtmak 

d- Atmosfer yaratmak 

  Romanda mekânın kimin tarafından aktarıldığı, kimin bakış açısı ile sunulduğu 

önemli noktalardan bir diğeridir. Çünkü biz, mekânı anlatıcının bize aktardığı kadarıyla 

tanıyabiliriz. Yazar anlatıcı, tanrısal konumlu anlatıcı, ya da roman kahramanlarından birisi, 

mekânı kim tanıtırsa tanıtsın, kendi kültür ve eğitim düzeyi, mizacı ve ruh hâliyle 

aktaracaktır. Ayrıca mekân olayların şekillenmesinde ya da ileride nasıl bir yapı alacağı 

konusunda bize ipuçları verebilmektedir. Karamsar bir mekân tasviri ile başlayan bir romanda 

olayların ya da kişilerin ruh hâllerinin olumlu olması beklenemez.  

Nurullah Çetin Roman Çözümleme Yöntemi adlı eserinde, romanda mekânı şu şekilde 

tasnif etmiştir:107 

1- Somut Mekânlar:    2- Soyut Mekânlar: 

a- Açık Mekân      a- Ütopik Mekânlar 

b- Kapalı Mekân     b- Fantastik Mekânlar 

c- Metafizik Mekânlar 

ç- Duyusal Mekânlar 

 Kadın Olan Erkeğin Hatıraları romanının en zayıf unsuru mekândır. Mizah yoluyla 

toplumsal bir eleştirinin peşinde olan Aziz Nesin’in, olayların yaşandığı yerden çok olaylara 

ve olayların yaşanış şekillerine önem verdiği görülür. Mekân, anlatıcı konumunda bulunan 

Ahmet Bayram’ın bakış açısından bize yansıtılır. 

 Romanda, olaylar İstanbul’da geçmektedir. İlk sayfalarda bunu dolaylı olarak ilçe 

adlarından öğreniriz. Topkapı, Bahçekapı (s. 5,7) Taksim (s. 7). İstanbul (s. 57). Eserde 

                                                
105 Ş. Aktaş,  Roman Sanatı ve Roman Çözümlemesine Giriş, s.141. 
106 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.121. 
107 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.166-167 
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mekânla ilgili toplam 25 ibare bulunmaktadır. Belirtilen bu mekânların birçoğunun olayların 

gelişimine ya da kahramanların ruhsal yapılarına etkisi yoktur. Ağırlıklı olarak kapalı 

mekânlar kullanılmış ancak tanıtımlarından kaçınılmıştır. Mekânlar tek kelimeyle sadece yer 

adı olarak kullanılmıştır. Ev (s.17), Katya Pastanesi (s.48), otel (s.35), Sulukule ( s. 68), 

güzellik enstitüsü (s. 75). Kahramanın fizikî, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgi 

alabileceğimiz evi dahi değişik vesilelerle kısa cümlelerle tanıtılmıştır. Yatak odası (s.19), 

mutfak (s.24), cumba (s. 26), Aksaray’daki evdeyim (s. 138). Bu tanıtımlardan, Aksaray’da, 

yatak odasında bir gardırop, mutfakta bir tel dolabı olan cumbalı bir ev gözümüzün önünde 

canlanır.  

 Eserde bazı mekânlar, kahramanların yapısı ve olayın gelişimi hakkında bize bilgi 

verir. Bayramiye Madam Fato ile görüşmeye gittiğinde eve hayran kalır: “Osmanbey’de 

büyük bir apartımana gittik. Madam Fato bu büyük apartımanın ikinci katında oturuyordu. 

İçeri girince az kalsın küçük dilimi yutacaktım. Hayatımda bu kadar lüks, bu kadar şa’şaalı 

yer hiç görmedim.” (s.88). “Geniş bir salona geçtik. Sanki kral sarayının kabul salonundayız. 

Yaldızlı koltuklara kurulduk.” (s.89). “Yalnız tavandaki avize benim tahminime göre, beş on 

bin lira değerindeydi. Halılar, koltuklar, stil eşyalar, hiç görmediğim kadar güzeldi.” Bu 

tanıtımlarda da bir genel ev patronu olan Madam Fato’nun zenginliğine şahit oluyoruz. 

İlerideki olaylar, Madam Fato’nun bu serveti nasıl kazandığını bize açıklar. Bu bölümde 

mekân-insan-vak’a arasında bir bağ kurulur.  

Kadın Olan Erkeğin Hatıraları’nda, romanın temel unsurlarından biri olan mekân 

unsuru göz ardı edilmiştir. Mekânın romanın gerçekçilik yönünü arttırmakta büyük etkisi 

olduğunu yukarıda vurgulamıştık. Bu romanda mekânın az işlenmesi, romandaki olayların 

gerçekliğini zedelemektedir.  

 

B. 1. 7. Şahıs Kadrosu 

Öncelikle incelememizdeki bu başlığın Şerif Aktaş’ın Roman Sanatı ve Roman 

İncelemesine Giriş adlı kitabından aldığımızı vurgulamak istiyoruz. Aktaş, bizce de uygun 

olan bu kelime grubunu kullanmasını şöyle izah eder: “İtibarî eserde nakledilen veya değişik 

şekillerde ifade edilen vak’anın zuhuru için gerekli insan ve insan hüviyeti verilmiş diğer 

varlıklar ve kavramları, şahıs kadrosu söz grubuyla adlandırmayı uygun görüyoruz. Çünkü 

vak’aya iştirak eden insan dışındaki varlık ve kavramlar metinde, yüklendikleri fonksiyon 
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bakımından, şahıs karakteriyle karşımıza çıkarlar.”108 İncelemelerde bu bölüme “kişiler”, 

“kişiler kadrosu”, “kahramanlar”, “anlatı kahramanları” adları da verilmektedir. 

Romandaki vak’anın canlı hâle gelmesini sağlayan unsur şahıslardır. Şahıslar, 

karşımıza genellikle insan olarak çıkarlar. Ancak bazı eserlerde hayvan, bitki, sayı, işaret, 

harf, eşya gibi değişik şekillerde de sunulabilirler. Ne şekilde sunulursa sunulsun, karşımıza 

çıkan soru,  bu kadroyu nasıl inceleyeceğimizdir? Bu konuda araştırmacılar değişik teoriler 

ortaya koymuşlardır. Bourneur ve Quellet şahısları fonksiyonlarına göre tasnif etmişlerdir.109 

Foster ise, tipleri göz önüne alarak, onları, “düz” ve “yalınkat” olarak gruplandırır.110 Önder 

Göçgün, Hüseyin Rahmi’nin eserlerindeki şahısları incelerken vak’adaki önem derecelerine 

göre sıralama yapar.111 Mehmet Kaplan ise, tipler üzerinde durarak onları alp, veli, gazi, yeni 

aydın tipi şeklinde kategorize eder.112 Nurullah Çetin bu sınıflandırmayı yedi başlık altında 

yapar: 1- Merkezi kişi 2- Tip 3-Karakter 4- Yardımcı kişiler 5- Kurgusal kişi 6- Hayalî 

figürler 7- Eşya figürleri.113 

Görülüyor ki, şahısları sınıflandırmada birçok değişik tasnif yöntemi uygulanmaktadır. 

Bu konuda karşımıza çıkan bir başka sorun da şahısların eserde kimin tarafından 

sunulduğudur. Kişiler eserde iki şekilde sunulmaktadır:  

-Kişilerin Bir Başkası Tarafından Sunumu: Bu yöntemde kişilerin fizikî ve ruhsal yapıları, 

davranışları, huyları, bir başkası tarafından tasvir edilir. Bir başkası, eserde ya romancı ya da 

roman kişilerinden biri olarak karşımıza çıkar. Bu sunumda gösterme ya da anlatma 

yöntemleri kullanılabilir. Roman kişisi bir paragrafta bütün özellikleriyle tanıtılabileceği gibi 

romanın genelinde davranışları vesilesi ile de tanıtılabilir. 

-Kişilerin Kendi Kendilerini Sunumu: Mehmet Tekin, kahramanların kendilerini 

tanıtmalarının birkaç yolla mümkün olabileceğini vurgulamaktadır: Kahraman, kendisi 

hakkında bilgi verebilir. Anı veya mektup yöntemi ile de kahraman kendisini tanıtabilir. 

Uygulanan bir başka yöntem ise bilinç akımı ve iç monolog teknikleridir.114  

 Şahıs kadrosu araştırmacıların karşısına zengin bir yelpaze sunmaktadır. Bu da 

beraberinde çeşitli sorunlar getirmektedir. Bu sorunlardan birincisi yukarıda da bahsettiğimiz 

gibi roman kahramanlarının hangi yöntemle tasnif edileceğidir. Bir incelememizde tek bir 

yöntemi kullanmayı tercih etmiyoruz. Öncelikle şahısları vak’adaki önem derecelerine ve 

                                                
108  Ş. Aktaş, Roman Sanatı ve Roman Çözümlemesine Giriş, s.148. 
109 R.Bourneur -R.Quelett, Roman Dünyası ve İncelemesi,  s.82. 
110 E. M. Forster, Roman Sanatı, s.98. 
111 Ö. Göçgün, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve Romanlarında Şahıslar Kadrosu,  s.128 
112 M. Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri,  s.5 
113 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.182-227 
114 M. Tekin, Roman Sanatı 1 s. 87-88. 
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işlevlerine göre ele almaya çalışacağız. Bu sıralamayı yaparken şahısların, sosyal ve 

psikolojik durumlarını, fizikî görünümlerini,  tip ya da karakter olup olamadıklarını 

değerlendirmeyi hedefliyoruz. 

  

-Ahmet Bayram  

Eserde merkezi figür ve aynı zamanda anlatıcı konumunda olan Ahmet Bayram, kadın 

olduktan sonra Bayramiye adını alır. Vak’a romanın merkezinde bulunan Ahmet Bayram’ın 

etrafında şekillenir. Vak’aya tesiri ve anlatıcı konumu, Ahmet Bayram’ı yani Bayramiye’yi 

baş şahıs konumuna getirir. Daha önce belirttiğimiz gibi Aziz Nesin romandaki bütün olay ve 

tipleri bir ana düşüncenin çevresinde, o düşünceyi belirtmek için toplamaktadır. Kendisi de 

teknik kusurları olmasına rağmen romanlarındaki başarıyı olayların gerçekliğine ve tiplerin 

canlılığına bağlamaktadır. Tahir Alangu bu konuda şu yorumu yapar: “Gerçekten de ele aldığı 

konu ve kişileri daha belirli bir hale getirebilmek için onları büyültmek, zıtlıkları iyice 

belirlemekten ileri geçemiyor.”115 Şahıslar kadrosu, Aziz Nesin’in eserlerinde canlı ve ilgi 

çekicidir. Toplumda karşılaşacağımız birçok tip, yazarın eserlerinde belirgin özellikleriyle 

karşımıza çıkar. Ahmet Bayram bu özelliğiyle de diğer kahramanlardan ayrılır. Yardımcı 

şahıslar tek yönlü incelenirken, Bayramiye çok yönlü olarak incelenmektedir. Tip kavramını 

Mehmet Tekin: “Duyuş, davranış, düşünüş ve eylem itibariyle; meslek, mizaç ve işlevleriyle 

ötekilerden ayrılırlar. Beşerî meziyet ve kusurlar onlarda daha belirgindir.”116 şeklinde 

açıklar. Birol Emil ise tip: “Ferdî olmaktan ziyade başkalarında da mevcut, ortak özellikler 

taşıyan ve bu özellikleri en belirgin şekilde temsil eden şahıstır.”117 demektedir. Tip, sosyal 

ve psikolojik olmak üzere iki şekilde değerlendirilmektedir. Ahmet Bayram toplumsal olarak 

dar gelirli memur tipini, psikolojik olarak saf insan tipini temsil eder. Bir devlet dairesinde 

memur olarak çalışan Ahmet Bayram, bütün hayatını biricik karısı Huriye’yi mutlu etmek için 

harcamaktadır. Aldığı az maaşı da ay sonunda karısının eline teslim eder. Bakkala manava 

olan borcunu sürekli erteler. Hayatın hiç tanımadığı, bilmediği yönlerine dalmasının nedeni 

Huriye’yi yani Huri’yi bulma çabasıdır. Karşılaştığı bütün yeni ortamlarda saf ama 

öğrenmeye açık kadın rolünü oynar. Olaylar ilerledikçe, Bayramiye’yi, yaşadığı ortama hızla 

uyan ve bu ortamı kullanmaya başlayan biri olarak görürüz. Sistemin dişlileri onu da içine 

almıştır artık. Terzi Sabriye, ona, üzerindeki elbiseyi nasıl taşıyacağını öğretirken, bir süre 

sonra Abdürrezzak Efendi’yi ustaca kullanarak, ihtiyaçlarını onun sayesinde karşılamayı 

                                                
115 Alangu, Tahir; Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, C.3, s.658. 
116 M. Tekin, Roman Sanatı1, s.98. 
117  M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.103 
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başarır. Cilvesini kullanarak çalıştığı dairede istediği rahata kavuşur. Etrafındaki insanlara 

kendisini kullandırtıyormuş gibi gösterir, ama aslında onları kullanan kendisidir. Aziz Nesin 

Bayramiye’deki gelişimi, değişimi adım adım olayların içinde gösterir. Romanda oldukça 

fazla kullanılan diyaloglar, gösterme yöntemini de ön plana çıkartır. 

Esrede, Bayramiye’nin psikolojik gelişimine tanık oluruz. Ancak onu, fizikî 

özellikleriyle yeterince tanıyamayız. Romanda genel olarak şahısların fizikî özellikleri 

verilmemiştir. Burada amaç şahısların davranışları doğrultusunda toplumun aksayan yönlerini 

ön plana çıkartabilmektir. Onların fizikî yapıları yazar için önemli değildir. Onlar toplumda 

yaşayan herhangi bir tip olabilir. Uzun, kısa, zayıf, şişman, sarışın, esmer olmaları önemli 

değildir. Ahmet Bayram’ın ya da sonraki hayatında Bayramiye’nin boyunu, kilosunu, ten 

rengini dahi öğrenemeyiz. Romanın sadece bir sayfasında gelişimi göstermek için Bayramiye 

kendini tanıtmıştır. “Elimi tenimde dolaştırdım, yumuşak,  kaygan bir vücut… Artık bir defa 

daha erkek olmaktan umudumu kestim. Boy aynasının önüne geçtim… Dolgun göğüslerimi, 

kalçalarımın yuvarlaklığını görünce şaşkına döndüm.” (s. 27). 

Romanda göze çarpan bir başka husus da, Bayramiye’nin değişik kimlikler 

kullanmasıdır. Ahmet Bayram, Bayramiye olur. Daha sonra, şarkıcı olma çabasıyla Ayten 

Ballıses adını alır. Son olarak barda çalışmaya başlayınca Alev olur. İsimlerin getirdiği 

değişik kimlikler, davranışlarda da görülür. Her macerada Bayramiye, daha bencil, daha 

çıkarcı bir kimliğe bürünmektedir. Oysa erkekken sünepe bir heriftir. (s. 121). 

Ahmet Bayram’ın kültür seviyesini görebileceğimiz pasajlarda bulunmaktadır. 

Kahramanımız bir devlet memurudur ve doğal olarak belli bir eğitim almış olması gerekir. Bir 

açıklamada Ahmet Bayram’ın şiir ya da roman gibi sanatlarla uğraştığını da öğreniriz. “Daha 

birinci çocuğumuz şöyle böyle yerde sürünmeye, benim kıymetli yazılarımın üzerine ara sıra 

küçük ve büyük tenkitlerini bırakmağa başlamıştı ki…” (s. 4). Kültürü ve bilgi seviyesi 

hakkında daha geniş bilgiye sahip olabileceğimiz bir başka bölüm de şarkıcılığı sırasında 

dinleyicilerine verdiği bilgidir. “Muhterem dinleyicilerim! Şimdi sizlere okuyacağım Makber, 

Abdülhamit’in merhum zevcesi Fatma Sultan için yazdığı hazin bir şiirdir. Bazıları bunu 

Eşber’den bir parça zannederlerse de büyük eleştirmecimiz Nurullah Ataç’ın Mezarcı 

Mahmut’tan tahkik ederek bulup meydana çıkardığı vesikadan sonra, Makber’in Üçüncü 

Selim’in bestesi olduğu anlaşılmıştır.” (s. 64).  

Romanın sonunda, Ahmet Bayram’ın gördüğü bir rüyayı aktardığını öğreniriz. Aslında 

hiç kadın olmamasına rağmen, kadınların duygu ve düşüncelerini toplumun kadına bakış 

tarzını ustalıkla anlatmıştır. Halkın içinde yaşayan üçkâğıtçı, düzenbaz, çıkarcı tipleri büyük 

bir gözlem gücüyle yansıtmıştır. Bu noktada karşımıza büyük bir çelişki çıkar. Kendi 
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deyimiyle evden işe, işten eve giden sünepe bir herif olmasına rağmen, tolumun aksayan 

yönlerini ve tiplerini derinlemesine tespit edebilir mi? Bu gözlem gücü yazara mı yoksa baş 

şahsa mı aittir? Elbette bu sorunun cevabı yazardır. Ancak yazarın, gözlem gücü yüksek, 

hayatın bazı yönlerini bilen ve yaşayan bir kahraman yaratması gerekli değil miydi? En büyük 

macerası komşu kızı Ayhan’a asılmak olan, onu da eline yüzüne bulaştıran bir adamın 

rüyasında kendisini; gazinolarda, içki âlemlerinde, film çekimlerindeki düzenbazlıklarda, 

genelevlerde görmesi ve bu ortamları oldukça iyi aktarması mümkün müdür? Ahmet 

Bayram’da görülen çelişki, Aziz Nesin’in çatışma ve zıtlıkları vurgulama çabası olabilir. 

Ancak bizce bu vurgu, baş şahıs üzerinde yapılmamalıydı. Çünkü kahramanlarda görülen 

çelişkiler eserin inandırıcılık yönünü oldukça düşürmektedir. Seçilen tipler her ne kadar 

toplumda yaşayan, oldukça iyi gözlenmiş ve karakterize edilmiş olursa olsun, gerçekçilik 

ilkesiyle çelişmemelidirler.  

 

- Sahtekâr, Düzenbaz ve Açıkgöz Tipler: 

Söz konusu, toplumsal eleştiri olduğunda, olumsuz tiplerle karşılaşmak oldukça 

doğaldır. Aziz Nesin, güçlü gözlemci tutumuyla, bu tipleri mükemmele yakın işlemiştir. 

Ancak karekterizasyonda aynı başarıyı gösteremez. “Karakter, sosyal çevreden bağımsız 

olarak verilir ve kişinin tüm özellikleri belirtilerek sunulur. Karakter, kişinin, toplum 

tarafından ya da başka bir kaynak tarafından konan kurallar ve hayatın tümü karşısında 

aldığı tavırların toplamıdır. Kişinin sosyal ve psikolojik varlığı, sonradan kazandığı tepki 

verme biçimleriyle şekillenir ve bu şekillenme, onun karakterini oluşturur.”118 Aziz Nesin’in 

tipleri bu tanımın tam aksine, sosyal çevreyle iç içe ve kişinin bütün özellikleri verilmeden 

sunulur. “Karakterin tipten farkı şudur: Tip, benzerleri çok olan kişinin sosyal boyutuyla 

işlenmesidir. Amaç, ortada belirgin biçimde var olan sosyal bir durum, olay ve olguyu bir kişi 

vasıta kılınarak yansıtmadır. Tip çizmede sosyal olgu amaç, kişi ise araçtır. Karakter ise 

toplumda benzeri çok olsa bile özellikleri, durumları, sorunları, beklentileri sosyal düzeye 

aktarılmadan, toplumsal bir mesele olarak ele alınmadan salt bireysel plânda irdelenen 

kişidir.”119  Toplumsal kaygılar gözeten, hatta bütün eserlerini bu doğrultuda veren Aziz 

Nesin’in karakter yaratma uğraşı içinde olmamasını da doğal karşılamak gerekir. 

“Sahtekâr,  Düzenbaz ve Üçkâğıtçı Tipler” genel başlığını, romanda bu tür tipler çokça 

kullanıldığı için seçtik. Aziz Nesin, toplumun aksayan yönlerini belirtebilmek için olumsuz 

tiplere ağırlık vermiştir. Ahmet Bayram’ın, Bayramiye olduktan sonra karşısına olumlu tipi 

                                                
118 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 198. 
119 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.199. 
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temsil edecek bir figür çıkmaz. Bu tipler, eserde tek yönlü olarak işlenmiştir. Anlatma ve 

gösterme yöntemleriyle aktarılan tipler, karakter olmaktan çok, toplumdaki belirli olumsuz 

davranışlara sahip olan insanları sembolize eder. Bu tipler fizikî yönleriyle tanıtılmazlar. 

Davranışları sonucunda, olaylar karşısında tepkilerini de ölçemeyiz. Vak’a zincirlerini 

yaratmanın dışında, romanda başka bir fonksiyon üstlenmeyen tipler, vak’aya doğrudan etki 

ettikleri için, canlı hâle gelirler. Tiplerin canlı tutulmasında başka bir unsurda diyalogların 

etkisidir. Tipleri çoğunlukla diyaloglar vasıtasıyla ve gösterme yöntemiyle tanırız.   

Sahtekârlık, düzenbazlık ve üçkâğıtçılık vasıflarını en güçlü olarak temsil eden tip 

Sabri Bey’dir. Dört karısından on dört çocuğu olan Sabri Bey, beşinci karısıyla, başrol 

oyuncusu olduğu için evlenir. Evlenmesinin nedeni ise, başrol oyuncusu parası vermemektir. 

Mobilyacı iken o işi batırmış ve daha sonra “üstün icadı” ile para kazanmaya başlamıştır. 

Savaş zamanında toz şekerini, kesme şeker yapan bir âlet uydurarak çok para kazanır. Başka 

açıkgözler türeyince işi bırakır, hükümet de onları enseler. Ondan sonra filmcilik işine girer. 

Sabri Bey, bütün girişimlerini,  parası olmasına rağmen, başkalarından aldığı borç para ile 

yapar. Batarsa onların parası batsın düşüncesi ile birçok işe girer. Paralarını aldığı insanları da 

enayi olarak görür. Filmcilik sektöründen hiç anlamasa da ezberlediği üç beş teknik kelime ile 

bu işten de çok para kazanmaktadır. İnsanları film çekme bahanesi ile önce fotoğraf ve kayıt 

parası tuzağına çeker. Seçtiği insanlara da deneme filmi çekeceğini söyleyerek, gerçek filmi 

çeker ve Anadolu’da çıplak kadın resimlerine aç olan halka sunar. Açıkgözlülüğünü, kendisini 

kandırdığını söyleyerek parasını geri istemeye gelen, Mualla Hanım’dan beş yüz lira daha 

borç alarak bir kez daha gösterir. Romanda Sabri Bey’in olaylar karşısında tepkilerini, 

hislerini, duygularını derinlemesine görmek mümkün değildir. O, sadece toplum içinde 

yaşayan ve olumsuzlukları sembolize eden bir tiptir. 

Bayramiye’nin, Terzi Sabriye ile olan diyalogları düzenbaz bir tipin davranışlarını bize 

aktarır. Sabriye kullandığı kızlar vasıtası ile dükkânına erkeleri çaker. Ucuza mal ettiği 

elbiseleri, kızların ağına düşen erkeklere fahiş fiyatlara satar. Bu davranışı da çok doğal olarak 

görür. Mallarını teşhir ettiğini savunarak, kimseye zorla elbise satmadığını söyler. O sadece 

erkeklerin zaafını kullanmaktadır. Sabriye kendisine yüklenen olumsuz tipi aktarır ve 

kaybolur. Romanın başka bir bölümünde onunla karşılaşmayız.  

Başka bir düzenbaz tip olarak karşımıza Madam Fato çıkar. Genel ev işletmektedir ve 

kazancı bununla kalmaz. Geneleve sadece müşteriler gelmez. Kira parası bulamayan evli 

çiftler, hamile kalan kızları kullanarak kocalarının para kazanmasını amaçlayan doktor eşleri, 

kendilerini hâlâ güzel olduklarına inandırmak isteyen yaşlı zengin kadınlar da bu evin 

müdavimidir. Madam Fato kendi tuttuğu adamları polis kılığında eve sokar. Rüşvet verirlerse 
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kurtulabileceklerini söyleyerek, bu insanların neyi var neyi yoksa alır. Rezil olmaktan 

kurtulduklarını sanan insanlar da mutlu mesut evlerine dönerler.  

Daire Müdürü ve Genel Müdür Baha Serter, Müdür Muavini Cemil, açıkgöz memur 

tipini temsil ederler. Üçünün de ortak vasfı, kadınlara karşı zaaflarının olmasıdır. Ancak bu 

işte en başarılı ve tecrübeli olan Baha Serter’dir. Bayramiye’yi şarkıcı yapma vaadiyle 

kullanmaya çalışır, ancak bunda da başarılı olamaz. Yirmi dokuz Şubatta doğan Baha Serter 

bu durumu şansızlık olarak niteler ve bundan oldukça şikâyetçidir. Bütün arkadaşlarına 

doğum günlerinde her yıl hediye götürürken, o, sadece dört yılda bir hediye almaktadır.  

Kesici Alis, iş bilir, açıkgöz bir tip olarak karşımıza çıkar. On dokuz yılını bar 

hayatına veren Alis’in elinden hiçbir erkek kurtulamaz. Ancak bir gece o da punduna düşer. 

Kayserili bir vatandaş, onu otele götürür. Çok içtiğini söyleyerek gece boyunca tuvalete gider. 

Alis işin aslını, sabah ayılınca anlar. Gece boyunca her defasında yatağa giren başka bir 

adamdır. Kayserili, Alis’in yatağına soktuğu adamlardan paraları toplamaktadır. Zekâsına 

hayran olduğu Kayseriliye ilgi duyan Alis intikamını almadan bırakmaz. Kendisine tecavüz 

ettiğini söyleyerek Kayseriliyi hapse attırır. On bin lira karşılığında da onunla evlenerek 

hapisten çıkmasını sağlar.  

Romanda, Cavidan da açıkgöz tiptir. Mahalleli tarafından kendi hâlinde bir ev kızı 

olarak görülürken aslında değişik adlarla genelevlerde dolaşan bir kızdır. Madam Fato’nun 

evinde herkes polis numarasına aldanırken, sadece Cavidan, olayın farkına varır. İmamın kızı 

olarak da, bir ironiyi temsil eder. 

 

-Yardımcı Şahıslar: 

Romanda en ilgi çekici şahıslardan birisi de Huriye’dir. Serim bölümünde Ahmet 

Bayram tarafından tanıtılan Huriye’yi erkek olduktan sonra roman boyunca göremeyiz. 

Karşımıza çözüm bölümünde Huri Bey olarak çıkar. Huriye, fizikî özelliklerini 

görebildiğimiz ender kahramanlardandır. “Yalnız içlerinden biri o kadar suratsız, 

meymenetsiz, mendebur bir şeydi ki, ne yaptım, ne ettimse, bir türlü kısmetini çıkaramadım. 

Sonunda, insaniyet namına, inanın ki sırf merhametimden onunla ara sıra evlenmeğe 

başladık. Derken efendim, bu kara kuru karıya tutulmayayım mı?... Neyse uzatmayalım, 

sonunda, bu süpürge sırığı, çingene maşası hatunla, resmen ve alenen,  hiç utanıp sıkılmadan, 

hem de herkesin önünde evlendik.” (s.3.) Üstelik Huriye namuslu kadındır. Namuslu 

olmasının sebebi de çirkinliğinden dolayı ona kimsenin bakmamasıdır. Huriye, Huri Bey 

olarak karşımıza çıktığında, bu görüşün tam tersi olduğunu gösterir. Ahmet Bayram kadın 

olduktan sonra başından geçen bütün olaylar, Huriye’nin de başından geçmiştir.  
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Ahmet, eserde üç yerde karşımıza çıkar. İkisi vak’a zincirlerini birbirinden ayırır. İlk 

olarak Bayramiye eve gittiğinde ağlayarak annesini beklerken görülür. Bayramiye’yi ilk başta 

yadırgar. Ancak bir elma şekeri karşılığında onu çabucak kabullenir. İkinci ve üçüncü 

sahnelerin, vak’a zinciri ile ilgisi yoktur. Bölümler arasında geçişleri sağlayabilmek için 

kullanılır. Daha on iki yaşında olmasına rağmen kız arkadaşları ile evde âlem yapar. En son 

vukuatı ise yaşlı bir kadını kaçırmaktır. Hataları, polisler tarafında ne de olsa çocuk, olur 

böyle şeyler diyerek karşılanır. Görüldüğü üzere Ahmet de, bulunduğu şartlar ve yetiştirilme 

koşulları itibariyle toplumsal eleştiri aracı olarak kullanılır. 

Doktor Hasan, Abdürrezzak Efendi,  Halil Bey, Uskur Recep gibi figürler tip olmaktan 

çok toplumsal eleştiriyi sağlayacak şahıslar olarak kullanılmışlardır. Bu şahıslar toplumsal 

olgularda birer araç olarak karşımıza çıkarlar. 

 

-Vak’a Zincirlerine Etkisi Olmayan Sembolik İsimler: 

Aziz Nesin roman kahramanlarına isim verirken, o kahramanın kişiliğini, fiziki ve 

sosyal konumunu, tipik özelliklerini yansıtacak adlar vermeye çalışır. Kadın Olan Erkeğin 

Hatıraları’nda bunu örnekleyecek birçok malzemeye ulaşabiliyoruz. Bayramiye şarkıcı olmak 

için Halil Bey’e gittiğinde, meşhur edilen sanatçıların adları bize sembolik olarak verilir. 

“Hayreddin Seser, Mediha Şenseda, Mehpare Altınses, Şükriye Sesigür”(s.56) Bunların 

dışında: Tanburi Hasan, Kemani Cafer, Darbuka Osman, Kanuni Süleyman, Acenta Celâl, 

Sacide, Abdüllatif Temizcan, Atillâ Güzeler gibi vak’aya etkisi olmayan ancak araç olarak 

kullanılan figürler de eserde yer alır.  

 

B. 1. 8. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar: 

 Aziz Nesin, geleneksel halk gülmecesini kullanarak insanları güldürme yoluyla 

düşündürmeye iter. Ona göre gülmecenin bir işlevi vardır. Gülmece bir araç, düşünme ise 

amaçtır. İçinde yaşadığımız toplum ve toplumsal yapı adaletli değildir. Adaletsizliklerden, 

çirkinliklerden kurtulmak için kendimizi, çevremizi, toplumu ve dünyayı değiştirme özlemi 

içinde olmalıyız. Aziz Nesin’in eserlerinde hareket noktası Türkiye’nin gerçekleridir. Bu 

gerçekleri mizah eşliğinde yansıtarak, yaşadığı çağda Türkiye’nin toplumsal topografyasını 

çizmeye çalışır. Halkı bilinçlendirmekte çok daha etkin ve yaygın bir silâh olarak mizahı 

seçen yazarın, yapıcı bir toplumsal eleştiriyi amaçladığı, konuşmalarından anlaşılmaktadır.120 

                                                
120A. Nesin,  Soruşturmada,  s.89. 
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Biz de, Aziz Nesin romancılığının ayrılmaz iki unsuru olan toplumsal eleştiri ve mizahı aynı 

başlık altında, ayrı olarak incelemeyi uygun gördük. 

Mehmet Kaplan, Aziz Nesin güldürüsünü durum ve zihniyet komiği olarak niteler.121 

Halk gülmecesinin hedefini kişisel değil, toplumsal olarak belirleyen Nesin, insanların çeşitli 

vasıtalarla kötü durumlara düşmesini ve toplumun bu duruma tepkisini mizah unsuru olarak 

eserlerinde sıkça kullanır. Kadın Olan Erkeğin Hatıraları’nda da mizah bu temel üstüne 

oturtulmuştur. Büyük şehrin kargaşası içinde yok olan insanların işgüzarlıkları, saflıkları, 

bencillikleri, açgözlülükleri, çıkar sağlama endişeleri, tepkisizlikleri,  kısa yoldan para 

kazanma çabaları, görgüsüzlükleri yazar tarafından gülmece malzemesi olarak kullanılır. 

Nesin, gülmecesinin kaynağını çok uzaklarda değil, içinde yaşadığı tolumdan alır. Henüz 

belirli bir düzene oturmamış toplumun insanları, derinlemesine ruh tasvirleri ile değil, aksiyon 

içindeki davranışları ile irdelenir.  

Eleştirinin eserde iki kolda ilerlediğini görürüz. Nesin, toplumun içinde yaşayan 

bireyleri ayrı ayrı eleştirdiği gibi, bir kitle olarak halkı da eleştirir. Halkın eleştirisine en güzel 

örnek toplu taşıma araçlarında görülür. Otobüste cüzdanını kaybeden doktor üstüne üstlük bir 

de kolunu kaybeder. Uzun aramalardan sonra kolu bir kadının koynunda bulunur. Kazara 

Taksim otobüsüne binen bakire bir kız, gebe kalır. Koca bulamayan bu kızı evlendirmenin 

çaresi de eş adayını Galatasaray’dan Taksim’e giden bir dolmuşa bindirip aptal etmektir.(s.6-

7). Eserde kısmen siyasi eleştiri de mevcuttur: Ahmet ve Mehmet, kendilerinden memnun 

değillerdir. Doktor, Ahmet’i Mehmet, Mehmet’i Ahmet yapar. Üstelik istese bir halk partiliyi 

demokrat bile yapabilir. Ameliyattan sonra Ahmet Bayram anında otuz kilo verir. Şaşıran 

kahramana doktor, istese onu tümden yok edebileceğini bile söyler. Ahmet Bayram’ın cevabı 

şöyledir:  

— Bana bak doktor, beni,  Halk Partisi yok edemedi. Sen kim oluyorsun?...(s.9) 

 Aziz Nesin Romanlarında mizah üç kolda ilerler: Söz, davranış ve durum.  

Yazar kısa, basit cümlelerle bizi gülümsetmeyi başarır. 

— Ooo… Hoş geldin aziz dostum, merhabalar… Nerelerdesin? Suratını mı değiştireceksin? 

İyi edersin. (s.5) 

— Eğer kimseye söylersem mebus adayı olayım.(s.5) 

—Ne kadar sarhoş olsam, burnumun ucunu bile görmesem, üstünde buraya işeyen eşektir 

yazılı duvara çarpmam. (s.72). 

                                                
121M. Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.228. 
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— Recep gittiğinde içimden bir şeyin koptuğunu hissettim. Sonra içeri gidip baktım, içimde 

kopan, kombinezonumun askısıymış.( s.72). 

Eleştiri ve mizahın büyük bir kısmı zihniyete yönelir. Yazar, üstüm gözlem gücüyle 

toplumda aksayan birçok yön tespit etmiştir.  Kadın-erkek ilişkilerindeki çıkarcılık, görevini 

kötüye kullanan idari amirler, bürokrasi, eğitimsiz ve görgüsüz insanlar, bencil, üçkâğıtçı, 

çıkarcı, düzenbaz tipler, züppe erkekler, iffetsiz kadınlar, vurdumduymazlar, salaş mekânlarda 

eğlenen aristokratlar, filmcilik sektörü ve yazılı basın eleştiri oklarından nasiplerini alırlar. 

Yazar, bir cümleyle bile büyük sorunlara değinme başarısını gösterir. 

—İstanbul’da her zaman su bulunmaz. Onun için rakıyı susuz içmeye alıştım.(s.52). 

 Belirli bir zihniyete sahip insanların, söz ve davranışlarıyla içine düştükleri durumu 

mizah yoluyla eleştiren yazarın gayesi, tek tek olaylardan yola çıkarak toplumsal yapıyı 

ortaya koymaktır. Gerçekçi gözlemin en güzel örneklerini veren Aziz Nesin, bize çok da 

olumlu bir tablo sunmaz. Eserde dikkati çeken bir başka unsur da ders verme yoluna 

gidilmeyişidir. Nesin, zihniyeti ve durumu ortaya koyarak yorumu okuyucuya bırakır: “Bence 

okur, bir kitabı, bir yazıyı okurken anlamak için değil, okuyup anladıktan sonra yorumlamak, 

üzerinde düşünmek için çaba harcamalı, zorlanmalıdır.”122 düşüncesini benimseyen yazar, 

bir öğreticiden çok yol gösterici tavrını takınır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 A. Nesin, Soruşturmada,  s. 52. 
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B.2. DÜĞÜMLÜ MENDİL 

 

B. 2. 1. Romanın Kimliği 

1. Baskı: Türküye Ticaret Matbaası, İstanbul, 1955,  158 s. 

*Roman, Nuru Hayat takma adıyla, polisiye türünde gazetede tefrika edilmek üzere 

hazırlanmıştır. Ancak daha sonra kitap haline getirilerek tek baskı yapmıştır. Kitapta da yazar 

adı Nuru Hayat olarak görülmektedir. 

 

B. 2. 2. Romanın Konusu ve Özet 

 Düğümlü Mendil yazarın ilk ve tek polisiye roman denemesidir. Kitap, ruh hastası bir 

katilin altı genç kızı öldürdükten sonra son kurbanı Neclâ’yı öldürme çabasını ve polisin onu 

yakalamak için verdiği mücadeleyi konu edinir.  

 Roman soğuk bir şubat akşamı genç bir kızı takip eden şık giyimli adamın tasviri ile 

başlar. Bu sırada gazeteci çocuk dün gece otelde ölü bulunan kadının havadisini vermektedir. 

Neclâ, çıkmaz sokaktaki kulübede, annesi Saime Hanım ve kardeşi Özer ile birlikte 

yaşamaktadır.  Babasının ölümünden sonra ailesinin geçimini üstüne almıştır. İsmet Doğar 

zengin bir iş adamıdır. Bütün gazeteler onun son işinden, Avrupa’da bile benzeri olmayan 

güzellik enstitüsünden bahsetmektedir. Enstitünün açılacağı gece polisler İsmet Doğar’ı 

sorgulamak üzere karakola davet ederler. Son aylarda ölen üç kadınla İsmet Doğar beraber 

görülmüştür. Ancak kadınların ölüm şekli doğaldır. Polisler cinayet olduğundan şüphelenirler 

ancak ellerinde hiçbir delil yoktur. Cinayetlerin İsmet Doğar’la olan ilişkisini de çözemezler.  

 Neclâ ile Halûk nişanlanmışlardır. Halûk hukuk fakültesi öğrencisidir. İlişkileri çok 

yolunda giderken Haluk’u rahatsız eden olaylar gelişir. Neclâ’ya, bir aydır onu bir adamın 

takip ettiğini söyler. Neclâ bu sözlere pek önem vermez.  

Güzellik enstitüsünün müdiresi Cavidan’dır. Başından birçok dalavereli iş geçtikten 

sonra İsmet Bey’le tanışır.  Onu, Paris’te eğitim görmesini sağladıktan sonra enstitünün 

başına geçirir. İsmet Doğar’ın ithalat-ihracat bürosundaki yardımcısı ise Basri Bey’dir. İsmet 

Bey’le tanıştıktan sonra karısı ve kızı hiç bir hastalık belirtileri olmamasına rağmen aniden 

ölürler.  İsmet’in çok yardımını gören Basri onunla birlikte çalışmaya başlar.  

 Bir gece İsmet Bey, Cavidan’la hesapları kontrol etmek üzere Astorya Pastanesi’ne 

gitmek üzere yola çıkar. Ancak önce Şehremini’ne gider. Peşinde polisler vardır. Her zamanki 

gibi Neclâ’yı takibe başlar. Uzaktan Halûk da onları takip etmektedir. Bu sırada emniyet 

müdürü İsmet’in hayatı hakkında yaptırdığı tahkikatın metnini okumaktadır. İsmet Doğar 

ciddi bir tahsil görmemesine rağmen, kimyaya çok meraklıdır ve evinde zengin bir laboratuar 
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bulunmaktadır. Emniyet müdürü cinayetler için İsmet’ten şüphelenmektedir fakat delil 

bulamaz. Kadınların doğal ölüm şekilleri polisleri çaresiz bırakmaktadır.  

 İsmet Bey, Cavidan’la buluşur. Cavidan, İsmet Bey’le evlenme niyetindedir. Ancak 

onunla bir türlü samimiyet kuramaz. Oteldeki buluşma onun için iyi bir fırsattır. Odaya 

çıkarlar ve aralarında yakınlaşma başlar. Polislerde bu buluşmayı takip etmektedir. Birden 

İsmet Bey’in otel kapısından koşarak çıktığı görülür ancak Cavidan’ı otel odasında korku 

içine bulurlar. Cavidan İsmet’in çok garip davrandığını neler olduğunu anlayamadığını söyler. 

İçki doldururken bardaklar kırılmış eli kanamaya başlamıştır. Sanki canavara dönüşen İsmet, 

odadan koşarak çıkar.  

Bu olaylar gelişirken Neclâ’nın annesi çok hastalanır. Neclâ çaresizdir. Bir gün Özer, 

elinde paralarla odaya girer. Necla paraları nereden bulduğunu sorar. Yandaki boş arsaya 

fabrika yaptıran adam kahve ve su getirmesi karşılığında ona para vermiştir.  Adamı eve davet 

ederler. İsmet Bey içeri girer. Bu esnada Haluk da gelir. İsmet’i içerde görünce çok şaşırır. Bu 

aylardır Neclâ’yı takip eden adamdır. Bir şey belli etmemeye çalışır. İsmet, Halûk’a iş teklif 

eder fakat o, teklifi kabul etmez.  

Polisler İsmet Bey’i takip işini yoğunlaştırırlar. Gazeteler İsmet Bey’in evine hırsız 

girdiğini yazmışlardır. Polis memuru Kemal kendisine hırsız süsü vererek İsmet’in evine 

girmiştir. İsmet Doğar’ın hatıra defterini alır ancak laboratuara girmeyi başaramaz. Polisler, 

hatıra defterini okuduklarında İsmet’in çocukluğu hakkında çok şey öğrenirler. Bilinçsiz ve 

saplantılı bir şekilde kedisi ve köpeğini severken onların çanlarını yakmaktadır. Ayrıca dadısı 

Maria tarafından da cinsel tacize uğramıştır. Bu tacizler esnasında bütün duygularının parmak 

uçlarına toplandığını bütün zevkleri parmaklarında aldığını fark eder. Neden kandan 

korktuğunu da günlükte açıklamıştır.  Bu esnada polisler İsmet’in, Neclâ’ya yakınlaştığını 

öğrenirler. 

İsmet Bey, Neclâ’ya ve ailesine olan yardımlarına devem eder. Annesini hastaneye 

yatırarak masraflarını karşılar. Özer’i yatılı özel bir okula yazdırır. Annesi hastanedeyken 

Necla’nın tek sığınak noktası Haluk olmuştur. Bir gece buluştuklarında Halûk, İsmet’in 

Neclâ’ya gönderdiği paraları ve mektubu görür. Kıskançlığın verdiği hırsla Neclâ ile birlikte 

olur. Bakireliğini kaybeden Neclâ, sevgilisine karşı içinde bir şeylerin koptuğunu hisseder.  

Bu sırada beklenmedik bir gelişme olur. Bütün gazeteler Cavidan’ın öldürüldüğünü 

yazmaktadır. Basri, cinayet zanlısı olarak yakalanmıştır. Emniyet müdürlüğündeki sorgusunda 

Cavidan’ı öldürmediğini, onu otele İsmet Bey’in gönderdiğini söyler. İsmet’le 

yüzleştirildiğinde yanılmış olabileceğini söyleyerek onun baskılarına boyun eğer. Mahkeme 

günü adli tabipten gelen sonuçlarda, Cavidan’ın boğazında Basri’nin parmak izleri bulunur. 
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Basri’nin suçlu olduğu kesinleşmiştir. Cinayet masası şefinin aklında hâlâ soru işaretleri 

vardır. Bu cinayeti Basri işlemiş olsa bile diğerleri ile bağlantısı yoktur. Çünkü diğerlerinde 

ölüm doğal yollardan gerçekleşmiş gibi gösterilmektedir. Şef bu cinayeti de İsmet’in 

işlediğini düşünerek araştırmayı genişletir. Haluk’u emniyet müdürlüğüne çağırtır. Mahallede 

meydana gelen hırsızlık olayı hakkında onu sorgular. Bu sorgulamadan kimseye 

bahsetmemesini ister. Asıl niyeti Halûk’ un güvenilir olup olmadığını sınamaktır. 

İsmet Bey, Neclâ’ya olan ilgisini artırır. Evlerinin parasını vererek yıkılmaktan 

kurtarır. Sürekli para yardımı yapar. Neclâ ile annesi yapılan iyilikler karşısında ezilmektedir. 

Halûk iyiden iyiye Neclâ’yı kıskanmaya başlar. İsmet Bey’in ricasıyla senetleri avukata verip 

evi kurtardıktan sonra eve geldiğinde Neclâ ve annesinin olmadığını görür. İsmet Bey onları 

kendi evine götürmüştür. İsmet’in evini araştırıp bulur. Karşı apartmanın çatısına çıkarak evi 

gözetlemeye karar verir. Son kata yaklaştığında iki elin kendisini çatıya çektiğini hisseder. 

Polislerde İsmet’i gözetlemektedir. İsmet Bey, bu olaylar gelişirken, Neclâ ve annesine kendi 

apartmanına taşınmalarını teklif eder. Onlarda kabul ederler. Saime Hanım bu olaylardan 

şüphelenmeye başlar. İsmet Bey neden bu kadar karşılıksız iyilik yapmaktadır. Kızının da 

günden güne Halûk’tan uzaklaştığını görmektedir. Neclâ’nın, İsmet Bey’in sundukları 

karşısında başı dönmüştür ama asıl amacı kardeşine ve annesine rahat bir hayat 

yaşatabilmektir. Haluk’u da sevmektedir. Karmakarışık duygular içinde bunalır.  

Neclâ ile annesi İsmet Bey’in apartmanına taşınır. Bu sırada polisler tekrar İsmet’in 

evine girmiş ve yeni belgeler bulmuştur. Daha önce öldürülen altı kadının resmini ve bal 

mumundan yapılmış sağ el kalıplarını ele geçirirler. Kalıpları adli tıpa gönderirler. Şef artık 

cinayetleri İsmet’in işlediğine emindir. İş bunu kanıtlamaya kalmıştır. Öldürülen kadınların 

yanında bulunan ve buruşuk mendillerde açık bir delildir. Adli tabipten gelen sonuçlarda, 

kalıbın Basri’nin eline ait olduğu bildirilmektedir. 

Bir gece İsmet, Neclâ’ya evlenme teklif eder. Neclâ, Halûk’u sevmesine rağmen 

çaresiz teklifi kabul eder. Halûk bu olanlara bir türlü anlam verememektedir. Neclâ’ya 

mektup yazarak buluşmak ister. Buluştuklarında Neclâ, onu sevdiğini ama artık 

evlenmelerinin mümkün olmadığını söyleyerek gider. Yıkılan Halûk, intihar etmeye karar 

verir. İntihar girişimi polisler tarafından engellenir. Emniyete götürüldüğünde şef, İsmet 

hakkındaki gerçekleri anlatır ve İsmet’i yakalayabilmek için ondan yardım ister. İsmet’in 

yanında işe girerek kendisine bilgi getirmesini söyler.  

Düğün, Büyükdere korusundaki villada olacaktır. Neclâ ve İsmet evlendikten sonra da 

orada yaşamayı düşünürler. Villaya aşçı ve bahçıvan olarak polisler önceden yerleştirilir. 

Davetliler içinde de kırk kadar polis vardır. Neclâ kardeşinin baskısı ile Halûk’u da düğüne 
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davet eder. Dans esnasında Neclâ, Halûk’a, onu sevdiğini ancak kardeşi ve annesi için 

İsmet’le evlenmek zorunda kaldığını söyler.  Takip edilmelerine rağmen dans ederken bir ara 

İsmet ile Neclâ ortadan kaybolur. Bütün aramalara rağmen bulunamazlar. Halûk çılgına 

döner. Araştırmaları sonucu evin altına açılan gizli koridoru bulur ancak polisler hala evin 

içinde arama yapmaktadırlar. Karanlık koridorda ilerleyen Halûk bir anahtar deliğinden ışık 

sızdığını fark eder. İçeri baktığında Neclâ’yı korkulu gözlerle İsmet Bey’e soru sorarken 

görür. İsmet Bey, isterik davranışlarla Neclâ’yı bağlar. Ayaklarını öperken birden onu 

gıdıklamaya başlar. Necla dayanamaz ve güler. Öyle çok gıdıklanmaya başlar ki gülmekten 

katılmak üzeredir. “Yapma ölüyorum” sözcükleri dudaklarından dökülür. Halûk o anda 

İsmet’in cinayetleri nasıl işlediğini anlar. Bütün kurbanlarını nefessiz kalana kadar gıdıklamış 

ve öldürmüştür. Sevgilisini kurtarmak için kapıyı kırmaya çalışır. Haluk’un kapıda olduğunu 

fark eden İsmet ateş etmeye başlar. Halûk mermilerin bitmesini bekleyerek içeri girer. Yaralı 

olmasına rağmen kavgayı kazanır. İsmet kaçarken polislerle karşılaşır. Aralarından sıyrılmayı 

başararak evin çatısına çıkar. Kaçmaya çalışırken çatıdan düşer ve ölür. Polisler mahzene 

indiklerinde iki sevgiliyi sarılmış ağlarken bulurlar.  

 

B.2. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü 

Düğümlü Mendil romanı, birbirinden yıldız işaret ile ayrılmış kır iki bölümden 

oluşmaktadır. Kahramanların ve birbirleri ile olan bağlantılarının tanıtıldığı ilk iki bölüm 

giriş, sonraki otuz dört bölüm gelişme, son altı bölüm ise sonuç niteliğindedir. Aziz Nesin, 

gerilim unsurunu düşürmemek için romanı kısımlara ayırma gereği duymamıştır. Birinci 

bölümde başlayan vak’a, zincirler halinde kesilmeden son bölüme kadar devam eder. Ancak 

bölümler birbirleri ile bağlantılı olarak ilerlemez. Vaka zincirini genişletmek için ara bölümler 

ya da açıklama bölümleri kullanılır. Üçüncü bölüm beşe, beş yediye, dört altıya bağlanır. 

Bölümlerin birbirine bağlantısında tutarlılık yoktur. On iki, on üç, on dört, on beşinci 

bölümler kendi aralarında bağlantılı değildir. Bu bölümlerdeki vak’alar daha sonraki 

bölümlerde birleştirilir. Ancak bütün bölümler birbirinden kopuk değildir. Özellikle sonucu 

oluşturan, otuz yediden kırk ikiye kadar olan bölümler bağlantılıdır. Bölümler, vak’anın 

ilerleyişindeki değişime göre oluşurken, bazı bölümler çok kısa ve açıklama niteliğindedir. 

Yirmi birinci bölüm sadece yedi satırdır: 

“Emniyet müdürlüğünde bütün bu vakalar cereyan ederken Neclâların evinde neşeli 

saatler geçiyordu. Neclâ’nın annesi tamamen iyi olmuş hastaneden, çıkmıştı.  



 - 80 -

Saime Hanımı eve geldiği pazar günü asıl memnun eden müjde, oğlu Özer’in bir yatılı 

okula yerleştirilmesiydi. Sene ortası olmasına rağmen, İsmet Doğar, Özer’i paralı yatılı 

okullardan birine yerleştirmişti.” (s. 74). 

Romanın olay örgüsü çok zincirli olarak cereyan eder. “Bu tarz olay örgüsü kendi 

içinde birden fazla zincirden meydana gelir. Daha doğru bir ifadeyle, asıl vak’a zinciri, kendi 

içinde birden çok dala ayrılır. Söz konusu dallar, zaman zaman birleşip sonra ayrılabilirler… 

Böyle durumlarda anlatıcı, önce dallardan birini, sonra onu bırakarak bir başkasını, daha 

sonrada onu bırakarak bir başkasını ya da ilkini anlatabilir.”123 

Düğümlü Mendil’de, vak’anın dört ana figürün arasında gerçekleştiği görülür. İsmet 

Bey, Neclâ, Halûk, ve Emniyet Müdürlüğünün etrafında gelişen olaylara, bu figürlerin yapı ve 

karakterinin oluşumlarını görmemize yardımcı olacak başka vak’alar da eklenir. Figürler 

arasındaki ilişki zinciri olay örgüsüne de etki eder. İlişki zincirini şöyle açıklayabiliriz: 

                                                              Neclâ 

                         

 
 
 

    İsmet                                                                       Haluk                                                                                      

                                      

     

                             Emniyet Müdürlüğü 

Bu ilişki zincirinin içine Çeşitli vasıtalarla, Cavidan, Basri, Saime Hanım ve Özer 

eklenir. Ancak bu şahısların olay örgüsüne doğrudan etkisi yoktur. Olay örgüsünün 

merkezindeki isim saplantılı kişiliği ile İsmet’tir. İsmet altı genç kadını ölürdür ve son kurbanı 

da Neclâ’dır. Polisler İsmet Bey’den şüphelenmektedir ancak ellerinde delil yoktur. Haluk’u 

Neclâ vasıtası ile olay örgüsünün içinde görürüz. Ancak İsmet’in Neclâ’yı takip ettiğini fark 

etmesi ile dolaylı yoldan İsmet’le Halûk arasında bağlantı kurulur. İlerleyen bölümlerde 

Neclâların evinde ilk kez yüz yüze gelirler ve aradaki ilişki güçlenir. Emniyet müdürlüğünün 

İsmet’i yakalamak için Halûk’la bağlantı kurması ise bu üçlü arsındaki bağı oluşturur. 

Neclâ’nın emniyet müdürlüğü ile bağlantısı yoktur. İsmet ve Halûk arasında gelgitler yaşar ve 

romandaki en belirgin çatışma da budur. Basri ve Cavidan, İsmet Bey’in saplantılı kişiliğini 

ve geçmişini anlamamızı sağlayan yardımcı figürlerdir. Olay örgüsüne doğrudan etkileri 

yoktur. Cavidan İsmet Bey’i elde etmek ister ama sonunda bir otel odasında ölü bulunur. 

                                                
123 İ. Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 2, s. 63. 
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Vak’anın ilerleyişinde otel odasında yaşadıkları, İsmet Bey’in kandan korktuğunu ortaya 

çıkarır ve ilk kez onun paranoyasına şahit oluruz. Basri on yıldan beri İsmet’in yanında 

çalışmaktadır. O da iyilik maskesini takmış İsmet tarafından kandırılır. Kızı ve karısı 

öldürüldükten sonra İsmet Bey’in iyilikleri karşısında, ona bağımlı olarak yaşamak zorunda 

kalır.  

Kahramanların yaşadığı çatışmalar da olay örgüsünün ilerleyişinde doğrudan etkilidir. 

Çatışmayı en yoğun olarak yaşayan kişi Neclâ’dır. Halûk’un sunduğu aşk ile İsmet’in 

sunduğu lüks hayat arasında kalmıştır. Babası öldükten sonra evin geçimini üstlenmek 

zorunda kalan Neclâ, annesinin hastalanması üzerine daha zor durumda kalır. Onu aylarca 

takip eden İsmet, bu durumdan iyi faydalanır. Yaptığı iyiliklerle Neclâ’nın aklını çelmeyi 

başarır. Neclâ bir seçim yapmak zorunda kalır. Ya kendi hayatını düşünüp Halûk’la mutlu bir 

evlilik yaşayacaktır ya da İsmet’le evlenip bütün ailesinin hayatını kurtaracaktır. Neclâ 

istemeyerek de olsa İsmet’i seçer. Annesinin hastalığı, yaşadıkları çileli hayat onu bu yola 

itmiştir. 

Halûk da bu çatışmadan etkilenir. Neclâ’ya ilerde çok zengin bir avukat olup onu lüks 

içinde yaşatacağını söylediğinde Neclâ onu azarlamıştır. Onun isteği basit, sade bir hayat 

yaşamaktır. Şimdi ne değişmiştir de Neclâ zengin bir hayatı seçmiştir. Buna bir türlü anlam 

veremez. 

“Fakat Halûk bir şey hissediyordu. Neclâ’nın kendisine karşı olan muamelesi son 

günlerde gittikçe değişiyordu. Birbirlerine yaklaşmaları lâzım gelirken, aralarına mesafe 

giriyordu. Meselâ bu gün kendisini adeta soğuk karşılamıştı. Neclâ’dan eski alâkayı 

görmüyordu. Gerçekte Neclâ da halûk’a karşı hislerinin değiştiğinin farkındaydı. Aralarında 

geçen ihtiraslı aşk sahnesinden sonra Neclâ değişmişti. Genç kıza artık evliliğe ait mukaddes 

bir taraf çökmüş gibi geliyordu…” (s. 76). Halûk intihar etmeden önce Neclâ’ya yazdığı 

mektupta bu çelişkiyi şu sözlerle ifade eder: “ …Sende haklısın Neclâ. Evet her şey, her şey, 

saadet, hatta aşk bile para… Bütün bunlar bende yoktu. Ama senin için bir dev gibi 

çalışacaktım. Sen mes’ut olmaya lâyıktın. Sana lâyık olduğun hayatı kurmak için, canımı 

dişime takıp çalışacaktım. Kısa zamanda meşhur bir avukat olacağıma inanıyordum, hem sen 

öyle ihtiraslı bir kız görünmemiştin bana… Bir küçük, iki odalı, kuş yuvası gibi apartmanımız 

olsun yeter diyordun.” (s. 113). Bu çatışmaların olay örgüsü içinde Halûk’u intihara 

sürüklediği görülür.  

Romandaki bir diğer çatışma da ruh hastası bir katil olan İsmet’in, cinayetlerini yaptığı 

büyük iyiliklere örtbas etmeye çalışmasıdır. Cavidan’ı, Basri’nin karısı ve kızını, yaptığı 
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iyiliklerin sonucunda öldürmüştür. Kurbanlarını fakir insanlardan seçen İsmet, yaptığı 

iyiliklerin altında ezilen şahıslara istediğini yaptırır. 

Gerilimin sürekli yükselişte olduğu romanda merak unsuru, katilde değil ölüm 

şekillerindedir. Kurbanları, İsmet Bey’in öldürdüğü bilinmektedir. Ancak adli tıbbın verdiği 

raporlar kurbanların doğal yollardan öldüğünü göstermektedir. Olay örgüsü içinde İsmet’i 

kimya ile uğraşırken görürüz. Doğal olarak okuyucu İsmet’in bulduğu bir ilaç sayesinde 

kurbanlarını öldürdüğünü zannetmektedir. Romanın sonu şaşırtıcı değildir. Katil 

yakalanmıştır. Ama ölüm şekilleri şaşırtıcıdır. Hiç beklemediğimiz bir şekilde İsmet, 

kurbanlarını gıdıklayarak öldürür. Oldukça ciddi ilerleyen romanda ölüm şekilleri lakayttır. 

Beklide Aziz Nesin, mizahçı kişiliğinin etkisinden kurtulamayarak böylesine ilginç bir ölüm 

şekli seçmiştir. 

Romanın olay örgüsünü bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, klasik bir polisiye 

romanın olay örgüsü ile karşılaşırız. Düğümlü Mendil her şeyden önce bir vak’a romanıdır. 

Çatışma zemini üzerine oturtulmuş gerilim unsuru, sürekli yükseliştedir. Ancak polisiye 

romanların vazgeçilmez unsuru olan merak, aynı yükselişte değildir. Kurbanları kimin 

öldürdüğünü biliriz. İsmet’in sonunda yakalanacağı, Halûk ile Neclâ’nın mutlu sonla 

birleşeceği az çok bilinmektedir. Merak sadece kurbanların öldürülüş şekillerindedir. Tek 

yönlü bir merak unsuru, polisiye roman türü için oldukça yetersizdir.  

 

B. 2. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

Düğümlü Mendil romanında anlatıcı üçüncü tekil şahıstır. Romana onun bakış açısı 

hâkimdir. Okuyucu kişi ve olaylar hakkında onun sağladığı imkânlar doğrultusunda bilgi 

sahibi olur. Söz konusu anlatıcı, her şeyi bilen, gören, kişilerin iç dünyasında geçenleri sezen 

yönleriyle ilahî karakterlidir. Olaylar da doğal olarak onun hâkim bakış açısı ile aktarılır. Ünal 

Aytür, “Yazar Anlatıcı” olarak nitelediği bu anlatıcı tipini özelliklerini şöyle açıklar: “ Yazar 

anlatıcı, tanrısal bir güçle romandaki kişiler hakkında her şeyi bilir; gerekli görürse 

zihinlerine girerek en gizli duygu ve düşüncelerini açıklar. Yarattığı roman dünyasında 

olayları, ilişkileri düzenleyen ve yöneten hep odur. Bir kişinin zihninden ötekinin zihnine, bir 

olaydan bir başka olaya, bir yerden başka bir yere dilediği gibi ve dilediği anda geçebilir. 

Davranışlarında büyük bir özgürlük vardır. Bakış açısı sınırsızdır. İsterse olayları kuşbakışı 

bir gözle uzaktan sunabilir; isterse hikâyedeki kişilerin zihinlerine girerek onların gördükleri 

biçimde yakından gösterebilir. Tanrısal anlatım yönteminin en belirgin özelliği, yazar 

anlatıcının her zaman ön plânda bulunması ve yalnızca kişilerin duygu ve düşüncelerinin 
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aktarmakta kalmayıp, olaylara, kişilere, hatta genel olarak yaşama ilişkin görüş ve 

düşüncelerini belirtmesi, yorumlarda bulunmasıdır.”124 

Nurullah Çetin “gözlemci anlatıcı” olarak adlandırdığı bu tür anlatıcıyı üç grupta 

inceler: “1-Nesnel tutumlu gözlemci anlatıcı 2- Öznel tutumlu anlatıcı 3- Tanrısal konumlu 

gözlemci anlatıcı. Düğümlü Mendil’de anlatıcı üçüncü türdedir. Yazara göre her şeyi bilen, 

her şeyin farkında olan, her şeyi gören tanrısal konumlu gözlemci anlatıcı, hem anlatma hem 

gösterme yöntemlerine başvurabilir.125  

Eserde anlatıcının sınırsız imkânlara sahip olduğunu görürüz. Çoğu zaman 

kahramanların düşünce dünyalarına girerek bize aktarımlarda bulunur. İç çözümleme tekniği 

ile kahramanların ne düşündüklerini kendilerinden değil anlatıcıdan öğreniriz.  

“Cavidan ağlıyordu. Seneler var ki böyle içten gözyaşı dökmemişti. Hayatında öyle 

anlar olmuştu ki, hatta bazen küçük maddi menfaatleri için bile sahte gözyaşları dökmüştü. 

Fakat bu seferki öyle değildi. Genç kızlığından beri bu kadar hiç ağlamamıştı. İsmet Bey’e 

karşı ilk zamanlar içinde hiç samimi duygular beslemiyordu. Şimdi nasıl birden bire 

değişmişti? Onu istikbâl endişesi ile ağına düşürmek isterken şimdi kendisi aşk ağına 

düşmüştü”.(s.58). 

Yine Saime Hanım’ın düşüncelerinin aktarılması da iç çözümlemeye iyi bir örnektir.  

“ Neclâ da annesi de şaşırmışlardı. İhtiyar kadının içinde adeta bir isyan başlamıştı. 

Artık bu kadarı da sanki ne oluyordu? Bu adam kendilerine karşı neden bu kadar iyi 

davranıyordu? Dünya yüzünde hiç kimseden bu kadar karşılıksız, menfaatsiz iyilik 

beklenemezdi. Saime Hanım büsbütün saf bir kadın değildi…” (s. 83)  

Romanda anlatıcının yeri bellidir. O, genellikle okuyucu ile eser arasında bulunur. 

Fakat gerektiği yerlerde olay ya da kişiler hakkında yorum yapmaktan çekinmez.  

“Taksim meydanına doğru, ayaklarının üzerine kalkarak baktı.  Geliyordu. Kalabalık 

arasında Neclâ’yı fark etmişti. Aman Yarabbi! Neclâ, sanki ölüme, sanki asılamağa giden bir 

insanın haliyle yürüyordu…”( s. 112). 

“Anlaşılan İsmet Doğar, ince, sanatkâr ruhlu bir canavardı. Zavallı Neclâ’yı bu 

mükemmel bir zevkle döşeli salonda, kıymetli eşyalar arasında, en sevdiği operayı dinlerken 

öldürecekti.” (s.146). 

Burada da görüldüğü gibi anlatıcı, Neclâ’ya olan acıma, İsmet’e karşı olan nefretli 

alay duygusunu açıklamakta çekinmez. Bu durum anlatıcının eserin yapısında bir şahsiyet 

kazanmasına zemin hazırlar. Ancak mesafe ilkesinin de yıkılmasına yol açar.  

                                                
124 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s. 129 
125 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 131. 
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Anlatıcı kimi yerlerde anlatı üslûbunu da değiştirerek mesafe ilkesine uymaz ve 

okuyucunun yanında yer alır.  

“Bundan sonrasını vakanın en yakın şahidi olan garsondan dinleyelim:” (s.66). 

“Bu koruyu iyice inceler tararsak otuz sivil emniyet memurunun burada ödevli 

olduğunu anlarız.” (s. 130) 

Eserin genelinde hâkim bakış açısı görülürken bazı durumlarda kahramanlara ait bakış 

açılarını da görürüz. Bu uygulama sayesinde olaylara dıştan ve içten olmak üzere iki 

cepheden bakma fırsatını buluruz. Aşağıdaki bakış açısı cinayet masası şefine aittir: 

“- Bu ruh hastası, daima fakir ve güzel kadınları seçti. İşini daha kolay becerebilmek 

için, fakir, zavallı aradı. Neclâ da böyle… Yalnız arada bir fark var. Şimdiye kadar olan 

kurbanlar kendilerini İsmet Doğar’a teslim etmek için can atıyordu. Hâlbuki Neclâ öyle değil. 

Bilâkis, İsmet Doğar’dan çekiniyor bile… İşte bunun için onunla evlenmek istedi. Evlendikten 

sonra o canavarca cinayetini daha rahat işleyecekti…” (s. 111). 

Romanda kahramanların bakış acıları mektup tekniği ile de aktarılır. Mehmet Tekin, 

bu tekniğin özelliğini şöyle açıklar: “ Mektup tekniğinin bir diğer meziyeti de, birden fazla 

karakterin devreye sokulması ile birlikte farklı bakış açılarına başvurma imkânı 

sağlamasıdır.”126 Eserde Halûk, annesine, babasına ve Neclâ’ya mektuplar yazar. Bu 

mektuplar sayesinde olayları Halûk’un bakış açısından görürüz. Ayrıca İsmet Doğar’ın ele 

geçirilen hatıra defterinden aktarılan bakış açısı kendisine aittir. 

“İlk hatıramı, tekir bir kedi dolduruyor. Kim bilir kaç yaşındaydım? Belki üç belki 

dört… İnsanlardan evvel dünyama bir kedi girmişti. Annemin yüzünü tekirden sonra 

hatırlıyorum. Babamı pek az tanıdım. Sırmalar, madalyalar içindeki babam, sanki evimize bir 

misafir gibi  arada sırada uğrardı….”  ( s. 53). 

Birden çok bakış açısının kullanılması kısmen eserin gerçekçi bir nitelik kazanmasına 

yol açmıştır. İç çözümleme, mektup gibi tekniklerle anlatıcının eser üzerindeki etkisi nispeten 

azaltılır. Ancak eserin genelinde hâkim bakış açısı görülür ve anlatıcı tanrısal konumu ile hep 

ön plandadır.  

 

B. 2. 5. Zaman: 

 Anlatma esasına bağlı edebî metinler, okuyucunun karşısına üç ayrı zaman boyutuyla 

çıkarlar. “Maceranın kendi zamanı”, “yazıya geçirme zamanı” ve “okuma zamanı.” 

İncelediğimiz eserde, vak’a zamanı hakkında tam bir çıkarımda bulunamayız. Ancak 

                                                
126 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.227. 
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Cavidan’ın bir tasvirindeki yaşı ile, karakoldaki sorgusunda belirtilen doğum tarihi arasında 

kurduğumuz bağlantı bizleri 1945 tarihine götürür. “Cavidan esmer güzeli, bilhassa vücudu 

son derece güzel, yirmi dört yaşında bir kadındı…” ( s. 22). “- Dinleyiniz dedi. 1921 

Şubatında Heybeliada’da doğmuşsunuz...” (s.44).  Cavidan yirmi dört yaşında olduğuna göre, 

bu tarihi doğum yılına eklediğimizde vak’a zamanını 1945 olarak buluruz. Ayrıca, İsmet 

Bey’in yaşı ile doğum tarihi, bizleri aşağı yukarı bu tarihe götürür. İsmet Bey ellili yaşlardadır 

ve doğum tarihi 1899’dur. (s.25).  

 Düğümlü Mendil, “şubat ayının sonlarında bir akşamüstü” (s.3) şeklindeki zaman 

belirlemesiyle başlar ve olaylar yaklaşık altı aylık bir süre içinde cereyan eder.  Ancak yapılan 

geriye dönüşlerle vak’a zamanının sınırı genişletilir. İsmet bey’in hatıra defterinde anlatılanlar 

zaman dilimini 1902–1903 yıllarına kadar genişletir. “İlk hatıramı bir tekir kedi dolduruyor. 

Kim bilir kaç yaşındaydım? Belki üç belki dört…” (s. 53). Zamanda geriye dönüşler genellikle 

kahramanların biyografik yapılarını belirtmek için yapılır. Cavidan, Neclâ, Basri ve Haluk’un 

geçmişleri ve biyografik yapıları, zamanda geriye dönüşlerle verilir. Ancak romanda yer alan 

vak’aların aktüel zamanı 1945’tir.  Zaman genellikle, bir aydan beri (s.8), bir yaz günü (s.13), 

altı aydan fazla (s.72), iki ay kadar evvel (s.92) gibi belirsiz ifade kalıpları ile aktarılır.   

 Eserde kronolojik zaman dilimine uyulmaz. Zaman değişimleri veya zamanda geriye 

dönüşler genellikle bölüm başlarında görülür. Geriye dönüşler anlatımın ritmini 

yavaşlatmadığı gibi bizim eserin içine daha fazla girmemizi sağlar. Geriye dönüşler sayesinde 

kahramanların kişilikleri, sosyal ya da psikolojik yapıları hakkında daha fazla bilgiye sahip 

oluruz. Bu da roman kahramanlarının davranışlarının temelinde yatan psikolojiyi daha iyi 

anlamamızı sağlar. Vak’a takdiminde kullanılan sahne tekniği de vak’a zamanının ritmine 

tesir eder. Hızla akan bir zaman içerisinde anlatıcının bir durumu ayrıntılarıyla gösterme 

isteyişi okuyucunun gösterilenlere katılmasını sağlar. Böylece okuyucu da zamana katılır.  

 Düğümlü Mendil romanında vak’ada zamanın ilerleyişi sosyal yönden çok psikolojik 

yöne tesir eder. Saplantılı bir kişiliğe sahip olan İsmet Bey’in ihtiraslarındaki artış, Neclâ’nın 

yaşadığı çatışma zamanın ilerleyişiyle gösterilir. İsmet Bey’in sosyal konumu gücü ya da 

Necla ile Haluk’un yaşadığı sefalet zamanın aktif olarak kullanımı ile değil özetleme tekniği 

ile gösterilir. Bu yüzden zaman daha çok kahramanların psikolojilerinde etkili olur.  

  

B. 2. 6. Mekân: 

Düğümlü Mendil’de mekân öğesinden, dış dünyayı tasvir etmek, tanıtmaktan çok, 

kahramanların psiko-sosyal durumlarını yansıtmak için yararlanılmıştır. Romanda vak’a 

genellikle kapalı mekânlarda geçer. Açık ve geniş mekân, İstanbul’dur. Vak’a zincirleri 
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Mevlanakapı, Beyoğlu, Taksim, Büyükdere, Teşvikiye gibi semtlerde gelişir. Bu mekânlar 

kahramanların sosyal konumlarına ve psikolojilerine direkt etkide bulunur. Çatışmalara zemin 

oluşturan gerilim unsuru, kahramanların kişiliklerine de yansır. En büyük çatışmayı yaşayan 

Necla’nın ikileme düşmesinde, bulunduğu mekânın etkisi büyüktür:  

“ Genç kız, etrafı alçak taş duvarla çevrili bir bahçenin, yıkık tahta kapısını itip, 

bahçeye girdi. Bahçenin içinde sur duvarlarına sırtını vermiş bir kulübe vardı.”( s.3). 

“Annesi, pencere önündeki beş numara gaz lambasını yaktı. Odanın içi aydınlandı. 

Çok küçük bir oda… Temiz badanalı duvarlar, eğri büğrü… Pencere tarafında üstü beyaz bir 

örtü ile örtülmüş bir sedir, karşıda da sarı topuzlu demir bir karyola vardı. Üç tahta iskemle, 

bir de masa… Odanın eşyası aşağı yukarı bu kadarcıktı… Neclâ ellerini ovuşturup ağzına 

götürdü hohladı.” (s. 6).  Necla’yı İsmet Bey’in kollarına iten işte bu ortamdır. Ailesini geçim 

yükünü alması, annesinin hastalığı, kardeşinin geleceği onun için çok önemlidir.  Bu olumsuz 

koşullar onu, Halûk ile İsmet arasında seçim yapmaya iter. Aslında onun istediği iki odalı, 

penceresinde çiçekler yetiştirebileceği, kuş yuvası gibi küçük bir evdir. Kendi mutluluğu ile 

ailesi yani Halûk ile İsmet arasında seçim yapmasında, İsmet’in bulunduğu konum etkili 

olmuştur. İsmet’in Teşvikiye’deki evine gittiğinde çok etkilenir: 

“Neclâ hayatında bu kadar muhteşem bir ev, bu kadar zengin dekor, bu kadar lüks 

mobilyalar görmemişti. Hayalinde bile böylesini yaşatamazdı. Annesiyle beraber İsmet 

Doğar’ın apartmanına girdikleri zaman, kendisini sanki bir masal âleminin ortasında buldu. 

Tıpkı bir peri masalı yaşıyordu. Fakat şaşılacak şey İsmet Doğar bu koca evde tek başına, 

yapayalnız yaşıyordu.” (s.82). İsmet Bey, fakir insanlardan seçtiği kurbanları sahip olduğu 

güç sayesinde çeşitli iyilikler yaparak kandırabilmektedir. İsmet Doğar’la ilgili bütün 

mekânlar onun gücünü gösterir, ihtişamlı, lüks mekânlardır: 

“Beyoğlu İstiklâl Caddesindeki İsmet Bey’in malı olan büyük binanın birinci katı yine 

İsmet Bey’in moda salonuydu. Birinci katta, çok geniş dört salon, beş oda, iki de terzi atölyesi 

vardı. Şehrin bütün kibar hanımları, bir eşi benzeri olmayan bu moda salonunda 

giyinirlerdi.” (s.7). Büyükdere’de yapılan düğünün atmosferi yine onun gücüne, ihtiraslarına 

şahit olmamızı sağlar. 

“Pancurları vişneçürüğü, dış yüzü tahinî boyalı bu zarif villanın içinde bu gece neler 

olduğunu öğrenmek için ardına kadar büyük, yüksek kanatları açık kapıdan içeri girelim. 

Geniş bir giriş yeri… Kapıdan birinci katta geniş, çok geniş bir salona giriliyor. Salonun 

tavanı, bildiğimiz tavanlardan iki defa yüksek. Bu yapı, zamanımızdaki villalardan çok, küçük 

bir saray yavrusuna benziyor. Tavanlar yaldızlı ve renkli nakışlarla, oymalarla süslü. 

Salonun ortasından sarkan büyük bir billur avizeden salon ışıl ışıl aydınlanıyor…”(s.131). 
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İsmet Bey’in ruh halini tanıtabilmek için mekânın yarattığı değişik atmosferlerden de 

yararlanılmıştır. Cavidan’la otel odasında buluşması esnasında, otel odasındaki renkler 

İsmet’in esrarengiz, içine kapanık, saplantılı kişiliği ile uyumludur.  

“Odanın bütün lâmbalarından insanın kanını tutuşturan kızıl bir renk balkona 

vuruyordu. Geniş balkonda bir taraftan gökteki dolunayın sarı, gümüş parıltıları, bir yandan 

odanın kırmızı ışıkları altında, ortaya konulmuş masanın üstündeki nefis yemekler, mezeler, 

bir yağlı boya tablo gibi duruyordu. Cavidan üçüncü defa bardaklara şampanya doldurdu. 

Şampanya bardağını dikerken İsmet Beyin yüzüne dikkatle baktı. Bu içine kapanmış gizli bir 

kutu gibi, kendinden başka herkese saklı, esrarlı adamın, yüzündeki mânâyı okumak istiyordu. 

Yüzünün sağ tarafı, ay ışığının sarılığında sakin, yorgun yaşlı görünüyordu. Sol tarafına 

lâmbanın kırmızı ışığı vurmuştu. Yüzün bu yarısı, heyecanlı, şehvetli, canlı, korkunç, fakat 

gençti.” (s. 34). 

Mekânın en güçlü olarak yansıtıldığı bölüm, sonuç bölümüdür. Eşya unsuru da 

mekânla birleştirilerek İsmet’in, Neclâ ve Halûk’un ruh halleri yansıtılır. İsmet’in ruh hali ile 

mekân arasında tezat vardır. İsmet son cinayetini bu cennetten bir köşeye benzeyen 

yeraltındaki odada işleyecektir.   

“…Anahtar deliğinden görülen dekor tek kelime ile muhteşemdi. Duvarlarda tavandan 

döşemeye kadar sarkan, kıvrım kıvrım vişneçürüğü kadifeler vardı. Tavanda, kristal 

menşurların ışıkları aksettirdiği büyük bir avize vardı. İçerisi cennetten bir köşe gibiydi. 

Büyük avize geniş salonu nura boğmuştu. Ayrıca köşede yine büyük, meşale biçiminde 

lâmbalar vardı. Demek ki bu karanlık mağaradan yeraltındaki bu saray salonuna geçiliyordu. 

…İsmet Doğar sanki dev vücutlu bir canavarın ağır adımlarıyla uzun yumuşak tüylü halının 

üstünde yürüyordu. Sağ tarafta büyük ceviz rengi bir büfe vardı. Büfenin kristal camlı 

kapağını açtı. Şimdi elinde güzel zarif bir şişe vardı… İsmet Doğar, içki doldurduğu kadehleri 

büfenin üstüne bıraktı. Karşı duvara doğru yürüdü. Orada büyük bir pikap vardı. Klâsik bir 

müzik melodisi Halûk’un kulağına kadar geliyordu.” ( s.145). Eşya ile yaratılan bu atmosfer 

bizleri sanki 19. yy. şatolarına götürür.  

 Romanda mekânlar çok canlı tutulmayıp, iyi işlenmese de, kahramanların psiko-sosyal 

durumları hakkında çıkarımlarda bulunmamız açısından önemlidir. Mekân tasvirlerinde, çok 

ağdalı bir dilin değil, büyük, geniş, dar, güzel gibi basit önadların tercih edildiği görülür. Bu 

durum dikkatimizi mekândan çok kahramanların davranışlarına ya da vak’aya kaydırmamızı 

sağlar. Bu bilinçli bir tercih midir bilinemez ama eserde mekân unsurunun yeterince 

işlenmediği bir gerçektir.  
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B. 2. 7. Şahıs Kadrosu 

 Şahıs kadrosu Düğümlü Mendil romanının en güçlü yönünü oluşturur. Şahıslar Gerek 

kişilik yapıları, gerekse vak’a zincirlerine etkileri açısından oldukça iyi işlenmiş ve 

tanıtılmışlardır. Bu bölümde romanda yer alan şahısları, önem sıraları ve olay örgüsündeki 

fonksiyonları açısından ele alıp incelemeye çalışacağız. 

 

- İsmet Doğar 

İsmet Doğar, sosyal yapısı, kişilik özellikleri ve vak’aya etkisi açısından romanın 

merkezi şahsı konumundadır. Olaylar onun etrafında şekillenir ve vak’a zincirlerine doğrudan 

ya da dolaylı, o yön vermektedir. Romanın ilk sayfasında onun fiziki tasviri ile karşılaşırız. 

“Adamın ayağındaki iskarpinler, bu sokaklarda, yaz kış görünmeyen çeşitten pahalı, 

güzel ve şık… İnce tabanlı, yumuşak glase tabanlı iskarpinlerden başımızı biraz yukarı doğru 

kaldıralım. Gayet düzgün ütülü, dar gri çizgili bir pantolon… Sonra kabarık tiftik tüylü yakası 

kürklü bir palto… Kenarları kıvrık siyah fötr şapkanın altında yumuşak çizgili, sempatik bir 

çehre var. Saçların şakaklarda kırlaşmış olduğu şapkanın altında belli oluyor. Adamın yüzü 

son derece sakin görünüyor. Elinde gri muflonlu eldivenler var. Fakat elleri yüzü kadar sakin 

görünmüyor. Sol elinde bembeyaz keten bir mendil tutuyor. Adam durmadan bu mendili 

avucunda asabi hareketlerle sıkıyor, buruşturuyor. Sonra iki eldivenli eli ile çekiştiriyor, 

tekrar avucunda yoğuruyor” (s.3). Bu paragrafta tasvir edilen kişinin İsmet Doğar olduğunu 

daha sonraki sayfalarda anlıyoruz. (s.5)  Bu tasvir daha onu derinlemesine tanımadan 

hakkında birçok ipucu veriyor. Görünüşünden zenginliğini, elleri ile yüzünün hareketleri 

arasındaki orantısızlıktan kişilik bozukluğunu sezinlediğimiz adam, ileriki bölümlerde 

karşımıza ruh hasatsı bir katil olarak çıkıyor.  

Eserde, İsmet Doğar’ın çok ustaca tanıtıldığını görürüz. Bu tanıtım anlatma ve 

gösterme yöntemleri ile iki yönlü olarak geçekleşir.  Anlatıcının yanı sıra diğer roman 

kahramanlarının bakış açılarıyla da İsmet Bey’i tanıma fırsatını yakalarız. Yazar tarafından 

ustaca kullanılan çok yönlü bakış açısı, kahramanı daha derinlemesine ve objektif olarak 

tanımamızı sağlar. Bunun en ilgi çekici örneği, emniyet müdürlüğünde İsmet Doğar hakkında 

yapılan tahkikatın, cinayet masası şefince aktarılmasıdır. (s.25–26) Bu bölümde, İsmet Doğar 

hakkında yapılan tahkikat özetle şöyledir: 1899 yılında Büyükdere’de doğar. Okula gitmez 

eğitimini mürebbiyelerden alır. Almanca ve Fransızca bilir. Varlıklı bir ailenin oğludur. 

Annesini on sekiz yaşında kaybeder. Kimya konusunda eğitim almamasına rağmen bu alanda  

çok bilgilidir. Sakat olduğu için askere alınmamıştır. Ailesinden kalan mirası kısa zamanda 

yedikten sonra ortadan kaybolur. 1839’da iş hayatına atılır, kısa sürede zengin olur. Çevresi 
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tarafından çok iyiliksever, cömert, namuslu birisi olarak tanınır. Hiç evlenmemiştir. Yakın 

dostu yoktur. Bu tahkikat okuyucunun aklında birçok soru işareti uyandırır. Hiçbir vücut özrü 

olmamasına rağmen neden askere alınmamıştır? Çevresi tarafından iyiliksever, cömert birisi 

olarak tanınırken neden hiç yakın dostu yoktur? Kimya ile niçin çok ilgilenir? Bütün bu 

soruların cevaplarını bulduğumuzda taşlar yerine oturmaya başlar. İsmet Doğar’ın katil 

olduğu polis tarafından bilinmektedir ancak elde delil olmadığı için suçlama 

yapılamamaktadır. Yazar, İsmet Doğar’ı kimya ile uğraşıyor göstererek, cinayetleri bulduğu 

bir ilaç sayesinde işlediğini düşünmemizi sağlar. Ancak romandaki en büyük sürpriz bu 

noktada oluşur. İsmet Doğar, cinayetlerini kurbanlarını güldürerek işler. Gülmekten katılan 

insanlar nefessiz kalarak boğulurlar.  

İsmet Doğar’ı, kendi bakış açısından da tanıma imkânı buluruz. Polisin ele geçirdiği 

hatıra defteri, İsmet Doğar’ın ruh hastası olmasının nedenlerini gösterir. İsmet Doğar kötü bir 

çocukluk geçirmiş, anne baba ilgisinden yoksun kalmıştır. Dadısının ona cinsel taciz 

uygulamasıyla saplantılı bir kişiliğe bürünmeye başlamıştır. İsmet Bey, kendisinde gördüğü 

garipliği hatıra defterinde şu sözlerle ifade eder: “Bütün duygularımın parmaklarımın ucunda 

toplandığını, ilk defa Mary’nin çıplak vücuduna temas ettiğim zaman anladım. Ben ellerimle 

her şeyi hissediyordum ve bütün zevkleri parmaklarımın ucunda alıyordum. Şimdi daha rahat 

ve etraflı izah ettiğim ruh halini,  şüphesiz o yaşımda anlayamıyordum ama parmaklarımla 

şehvet gibi bir duygu aldığımı  da biliyordum.” (s. 61–62). Hatıra defterinde nakledilenlerden 

sonra İsmet Doğar hakkındaki düğüm çözülmeye başlar.  

Aziz Nesin’in gösterdiği bir diğer ustalık ise, leitmotiv tekniğini İsmet Doğar’ın 

davranışlarında uygulamasıdır. Gürsel Aytaç, leitmotiv tekniğini şöyle açıklamaktadır:  

“Edebiyatta özellikle roman türünde rağbet gören bir teknik olarak leitmotiv, türlü vesilelerle 

tekrarlanan bir ifade kalıbıdır. Özellikle natüralist romancıların başvurduğu bu teknik, roman 

şahıslarını belirleyen tipik özellikleri vermede kullanılır. Meselâ belli bir kelimenin dikkati 

çeken telaffuzu, ya da belli şartlar altında tekrarlanan mimikler, sonra her fırsatta hatırlanan 

bazı yaratılış özellikleri leitmotiv karakteri taşır.”127 Bütün duyguları parmaklarının ucunda 

toplanan İsmet Doğar’ın en büyük özelliği sinirli parmakları ile eline geçirdiği nesneleri 

buruşturmasıdır. Ancak bunu yaparken yüzü oldukça sakindir. Bu esrede sekiz kez tekrar 

eder. (s. 20, 24, 31, 58, 98, 101, 103, 147). 

                                                
127 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.251. 
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“İsmet Doğar’ın yüzü gayet sakindi fakat elleri, sinirli titreyişler içindeydi. 

Parmakları gerildi. Çeketinin uçlarını tuttu, parmaklarının arasında sıkmağa buruşturmaya 

başladı.” (s.20). 

“İsmet Doğar’ın yüzü sakin fakat elleri heyecanlıydı. Sinirli parmaklarıyla cebinden 

çıkardığı beyaz keten mendili çekiştirmeye başladı.” (s. 24). 

“İsmet Doğar’ın elleri gerildi. Cebinden beyaz keten mendili çıkardı. Sinirden 

kasılmış parmakları arasında mendili büküm büküm büktü, mıncıkladı. O mendili böyle 

buruşturur dururken, yumuşak hatlı pembe yüzünde hiçbir değişiklik olmuyordu. Sanki bu 

sakin, rahat yüzle, bu sinirden gerilmiş parmaklar ayrı ayrı vücutlara aitti.” (s. 58). 

İsmet Doğar’ın elleri ile yüzünün hareketleri arasındaki tezat, ruhundaki çatışmayı 

göstermektedir. Bu çatışmayı Aziz Nesin, leitmotiv tekniği ile çok başarılı yansıtır. 

İsmet Doğar vasıtasıyla, yansıtılan bir diğer çatışma da sosyal boyuttadır. Çevresi 

tarafından çok sevilen, yaptığı iyilikler karşısında insanların gıpta ile baktığı, toplumdaki 

örnek kişi, ruh hastası bir katil olarak sunulmuştur. Çevresindekiler İsmet Doğar’ın bu 

iyilikleri, kurbanlarına daha rahat hükmedebilmek için yaptığının farkında değildir.  

Görüldüğü üzere İsmet Doğar, anlatma ve gösterme yöntemleri ile şahıs olmaktan çok 

bir karakterdir. “Bir hikâyeci ya da romancının, anlatıyı sürükleyecek kişiyi, anlatının 

niteliğine uygun olarak çizmesine, ona beşerî bir yapı kazandırarak canlandırmasına 

karakterizasyon denir.”128 Ruh hastası bir kişilik olan İsmet Doğar, tek yönlü tanıtılmamış, 

vak’a zinciri içindeki davranışları, anlatıcı ve diğer roman kahramanları vasıtasıyla çok yönlü 

olarak sunulmuştur. Bu, roman kahramanının daha gerçekçi ve canlı sunulmasına imkân 

sağlamıştır.  

 

- Neclâ 

Romanın merkezinde bulunan ikinci şahıs Neclâ’dır. O, eserde çatışmayı en yoğun 

olarak yaşayan kahramandır. Yaşadığı duygusal çatışma birçok insanın dünyasına etki eder. 

İsmet, Halûk, Neclâ ilişkisi bu çatışmadan doğmuştur. Neclâ romanda, damalı muşamba ve 

şoson giymiş on yedi yaşlarında bir kız olarak ilk sayfada karşımıza çıkar. Eser boyunca 

Neclâ’nın fiziki özelliklerine çok az rastlarız. Neclâ’nın fiziki portresi daha çok gösterme 

yöntemiyle aktarılmıştır.  

“Neclâ’nın sert göğüsleri sabahlığından fırlayacak gibi bir isyanla yukarı aşağı inip 

çıkıyordu.” (s.11). 

                                                
128 M. Tekin, Roman Sanatı 1,  s.78. 
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Neclâ’nın ve ailesinin yaşantısı geriye dönüş tekniği ile yansıtılır. Kasımpaşa ile 

Pangaltı arasında iki katlı bahçeli bir evde yaşarlar. Babası Hüsamettin Ustanın kunduracı 

dükkânı varıdır. İşleri iyi giderken menenjit olur. Babasının ölümünden sonra çok zor anlar 

yaşarlar. Evlerini satmak zorunda kalırlar. Annesi de böbrek hastası olduktan sonra evin 

geçimini Neclâ üstlenir. Okulu bırakarak boya fabrikasında çalışmaya başlar. Bir süre sonra 

da Halûk’la nişanlanır. (s. 7–11).  

Neclâ’nın asıl öne çıkartılan özelliği ruhunda yaşadığı ikilemdir. Sevdiği insan ile 

ailesinin geleceği arasında kalan Neclâ, büyük bir çatışma yaşamaktadır. Ancak yaşadığı 

çatışma aşka dair değildir. O İsmet ile Halûk arasında kalmaz. Sevgisi ile ailesinin geleceği 

arasında seçim yapmak zorunda kalır. Seçimi de ailesinin geleceğinden yana olmuştur. Ailesi 

onun için her şeyden önemlidir. Neclâ’nın ruhsal portresi daha çok iç çözümleme ve gösterme 

yöntemiyle aktarılır. “İç çözümleme (interior analysis) yöntemi, en kısa tanımla, anlatıcının 

araya girerek kahramanın duygu ve düşüncelerinin okuyucuya aktarması demektir.”129  

“Kendi kendine kalbinin sesini dinledi. O halûk’u seviyordu. Ona verdiği sözlerde hiç 

bir samimiyetsizlik yoktu. Fakat… İsmet Doğar ne demişti. İnsan dünyaya bir kez gelir Mes’ut 

olmak ister… Necla da mes’ut olmak istiyordu. Saadet onun hakkıydı bütün çocukluğu sefalet 

içinde geçmişti.” (s.112) 

“Neclâ, bir an her şeyi yüz üstü bırakıp olduğu gibi bu evden kaçmayı düşündü. 

Evet… en doğru hareket böyle olurdu. Kardeşini, annesini, alıp başını çekip gitmeliydi. O 

fabrikada çalışırken, iki gözlü küçük kulübelerinde, tencerelerinde etsiz kuru fasulye 

kaynarken, geceleri kardeşiyle bir yatakta koyun koyuna yatarlarken daha mesuttu. O zaman 

bir sevgilisi bir ümidi vardı… Hâlbuki şimdi…” (s. 128). 

Dürüst, ağırbaşlı, sempatik, güçlü bir karakter olarak yansıtılan Neclâ, duyguları ile 

mantığı arasında gidip gelir. Yaptığı seçimden pişman olmuştur, ancak artık çok geçtir. Fakat 

eserin sonunda İsmet’in ölümüyle iki sevgili tekrar bir araya gelmiş ve mutlu sonla 

buluşmuşlardır.  

 

- Halûk 

Halûk ilişki zinciri içindeki üçüncü halkayı oluşturur. Eserde Neclâ’nın nişanlısı 

olarak karşımıza çıkar. Yaşamı hakkındaki bilgiyi, geriye dönüş tekniği ile anlatıcı aktarır.  

 “Halûk Neclâ’nın nişanlısıydı. Aynı semtte oturuyorlardı. Halûk’un babasının, 

surların dışında sekiz dönüm kadar sebze ve meyve bahçeleri vardı. Bahçenin içinde bir de 

                                                
129 M. Tekin,  Roman Sanatı 1,  s. 260. 
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küçük evleri vardı. Halûk babasının dar bütçesiyle, zorluklarla okumuş üniversiteye kadar 

gelmişti. Bu sene Hukuk Fakültesini bitirecekti.” (s. 11). 

 Halûk’un fiziki, ruhsal ve sosyal portresi birlikte verilir. “Yolda gidip gelirken, bir 

vesile bulup arkadaşlık yapamamalarına sebep, Neclâ’nın ciddiyeti kadar, Haluk’un da 

beceriksizliğiydi. Halûk arkadaşları gibi, kızlarla flört etmiş tecrübeli bir delikanlı değildi. 

Uzun boylu yakışıklı erkek güzeli bir delikanlı olduğu için, fakültedeki kız arkadaşlarından 

kendisiyle ilgilenenler çoktu.  Fakat Halûk, bunlarla arkadaşlık hududunu geçen bir gönül 

macerasına asla yanaşmazdı. Bunun birçok sebeplerinden biri de, Halûk’un fakir bir ailenin 

çocuğu olmasıydı. Büyük acılarla, mahrumiyetlerle geçinen ailenin tek çocuğu idi.” (s. 12). 

Halûk sevgilinse sadık, ailesine bağlı, dürüst, gururlu, ihtiraslı bir delikanlı olarak 

aktarılır. En büyük isteği ileride çok ünlü bir avukat olup ailesine ve sevgilisine daha rahat bir 

hayat yaşatmaktır. Tek çocuk olmasına rağmen şımarmamış, sahip olduğu küçük imkânlar 

içinde güçlü bir tavır sergilemeye çalışmıştır. Neclâ’ya garip gelen zevkleri vardır: “Halûk’un 

başkalarına benzemeyen garip zevkleri vardı. Meselâ Boğaziçi’ni, kışın daha çok severdi. 

Kışın sessizliği, yalnızlığı içinde Boğazın kimsesiz tenha manzarası çok hoşuna giderdi.” 

(s.15).  

İsmet Bey hayatlarına girdikten sonra Halûk’un yaşadığı ikilem ve kıskançlık iç 

çözümleme yöntemiyle aktarılır:  

“…Zaten delikanlının içinde kendisinin bile anlamadığı karışık duygular vardı. İsmet 

Doğar hakkında tam bir kanaate varamamıştı. Eskiden olduğu gibi bu adam için fenadır 

diyemiyordu ama,  hala nişanlısını ondan kıskanıyordu. Bazen, kendi kendisinden, bu yaşlı 

adamdan Neclâ’yı kıskandığı için utanıyor, fakat onun için hiç sebepsiz yaptıklarına da mânâ 

veremiyordu. Acaba bu sadece, zengin bir adamın, karşılıksız, hiç karşılık beklemeden yaptığı 

bir iyilik miydi? Böyle bile olsa yine Halûk’un erkeklik gururu kırılıyordu.” (s. 79). 

Halûk sevgilisini kaybettikten sonra intiharı düşünür. Ancak girişimleri polis 

tarafından engellenir. Romanda gelişen olaylar yazdığı mektuplar sayesinde Halûk’un bakış 

açısından aktarılır. İntihar etmeden önce anne, baba ve sevgilisine yazdığı mektuplar onun ruh 

halini açıkça gösterir. 

-Diğer Şahıslar 

  Esere doğrudan etkisi olamayan, merkezi şahısları daha iyi tanımamıza yardımcı olan 

ve vaka zincirinin halkalarının oluşmasında tesiri bulunan diğer şahıslar: Cavidan, Basri, 

Saime Hanım, Özer, Emniyet Müdürü ve cinayet masası şefidir.  

 Cavidan, İsmet Bey’in açtığı güzellik enstitüsünün müdiresidir. Esmer güzeli, bilhassa 

vücudu son derece güzel yirmi dört yaşında bir kadındır. Çok enteresan bir hayatı vardır. 
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İsmet Bey’le bir uçak yolculuğunda tanışmışlarıdır. İsmet Bey, Cavidan’ın Fransa’da eğitim 

almasını sağlar. Onu güzellik enstitüsünün müdiresi yapar.  Cavidan’ın geçmişi ile ilgili 

bilgiye, emniyet müdürlüğünde hakkında yapılan tahkikatın bize aktarılmasıyla ulaşırız: 1921 

yılında doğar. Babasının ölümünden sonra çok serbest bir hayat yaşar. On beş yaşındayken bir 

genç tarafından iğfal edilir. İlk çocuğunu on altı yaşında aldırır. Zengin adamların metresi 

olarak hayatını sürdürür.(s.44,45)  İhtiraslı ve güzel bir kadın olan Cavidan, İsmet Bey’le de 

parası için birlikte olmaya çalışır. Sonraları ona âşık olsa da onun kurbanı olmaktan 

kurtulamaz.  

 Basri, elli yaşlarında uzun boylu oldukça zayıf bir adamdır. İsmet Doğar’ın 

yardımcısıdır. Onunda bir kurban olduğunu romanın ilerleyen sayfalarında geriye dönüş 

tekniği ile görürüz. Çok fakir bir hayat yaşarken İsmet Bey’le tanışmış, İsmet Bey’in 

yardımları sayesinde iyi bir duruma gelmiştir. Ancak bir süre sonra karısı ve kızını nedensiz 

ölümlerle kaybettikten sonra İsmet Bey’e iyice bağlanır. Cavidan’ın otelde öldürülmesinden 

sonra, Basri katil zanlısı olarak tutuklanır. Otele kendisini İsmet Bey’in gönderdiğini, katil 

olamadığını açıklamaya çalışsa da, İsmet’le konuşmasından sonra susmayı tercih eder. 

İsmet’in yaptığı iyilikler karşısında kendini borçlu sayan Basri, olayı kabullenmek zorunda 

kalır. Eserde Basri’yi, yapılan iyilikler karşısında ezilmeye mahkûm, pasif biri olarak görürüz. 

 Saime Hanım, Neclâ’nın annesidir. Yokluk içinde geçen hayatı kocasının ölümünden 

sonra iyice güçleşir. Saime Hanım, iyi niyetli, hoşgörülü, ancak saf olmayan bir kadındır. 

İsmet Bey’in kendilerine yaptığı iyiliklere minnet duymakta ancak kızının durumuna da 

üzülmektedir. Yaşadıkları sefalet onları İsmet Bey’in kucağına itmiştir. Çaresiz, olaylara 

seyirci kalmakla yetinir.  

 Özer Neclâ’nın erkek kardeşidir. On üç, on dört yaşlarındadır. Düğünde Halûk’tan 

yana tavır takınır ve olanlar için ablasını suçlar. Ablasının bütün çabasının, kendisi için 

olduğunu fark edemez.  

 Emniyet Müdürü ve cinayet masası şefini görevlerine bağlı, zeki polis memurları 

olarak görürüz. Olaylara soğukkanlı ve şüpheci yaklaşırlar. Özellikle İsmet Bey ve Cavidan’ın 

geçmişlerini, onların yaptıkları tahkikatlar sonucunda öğreniriz.  

 Aziz Nesin eserde, şahısları değişik bakış açılarıyla sunarak onlara canlılık kazandırır. 

Şahısların yaşadıkları an ile geçmişleri arasındaki bağlantıyı ustaca kurar. Cavidan ile İsmet 

Bey’in kötü kişilikleri çocukluklarında yaşadıkları olaylara bağlanır. Her ikisi de ailelerinden 

ilgi görmemiş, sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirmişlerdir. Halûk ile Neclâ güçlü kişilikler 

olmasına rağmen, sosyal konumlarındaki zayıflık onları bunalıma sürükler. Yazar üstün bir 

çabayla kahramanların kişiliklerinin oluşmasında eksik yön bırakmaz. Onları olumlu ya da 
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olumsuz, bütün yönleri ile tanıtır ve anlatı dünyası içindeki yerlerini bu sayede daha çabuk 

içimize sindiririz. 
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B. 3. GOL KRALI 

 

B. 3. 1. Romanın Kimliği: 

1. Baskı: Gül Matbaası, İst., 1956, 127 s. 

2. Baskı: Düşün Yay. Dizerkonca Matbaası, İst., 1958, 128 s. 

3. Baskı: Bilgi Yay. Ank., 1970, 364 s. 

4. Baskı: Bilgi Yay., Ank., 1973. 346 s. 

5. Baskı: Tekin Yay., İst., 1974, 367 s. 

. 

. 

. 
28. Baskı: Adam Yay., İst., 2004, 372 s. 

 

  Ayrıca eser, 1970’te Aziz Nesin tarafından düzeltilerek yeniden basılmıştır. Yeniden 

ele alınan eserde şahıs kadrosu ve vak’a zincirlerinde bir hayli artış görülür. Bu kitabın 

hacminden de rahatlıkla anlaşılmaktadır. “… Bunun gibi 5-6 romanın var ki; ben bunları 

yeniden yazmak için bekletiyorum, basmıyorum. Eğer bassaydım ne olurdu? Bassaydım çok 

para kazanırdım. Çünkü bunlar çok tutulan romanlardı. Bunlardan bir tanesi de Gol 

Kralı’dır. Ona zaman buldum, yeniden yazdım. Şimdi onu çıkartabiliyorum. Eskiden 

çalakalem yazdığım, yazmak zorunda olduğum öykülerimin, romanlarımın yeni basımlarını 

yapıyorum; bir zaman bulup, bunları yeni baştan gözden geçirip, düzeltip, hatta yeniden 

yazıp ortaya çıkartacağım.” 130 Görülüyor ki Aziz Nesin birçok romanını düzeltmek hatta 

yeniden yazmak niyetindedir. Bu niyetle düzelterek yeniden yayınlamayı başarabildiği 

eserlerden biri de Gol Kralı’dır. Biz incelememizde eserin 1957 yılında çıkan ilk baskısını 

kullanmayı tercih ediyoruz. Gol Kralı, Kartal Tibet’in yönetmenliğinde 1980 yılında 

sinemaya aktarılır. 

 

B. 3. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

Gol Karlı, sporun özellikle futbolun toplum hayatındaki yerini, insanlar üzerindeki 

etkisini, amacından saptırılıp toplumu uyutan bir afyon olarak kullanılışını konu edinir. Gol 

Kralı, Kadın Olan Erkeğin Hatıraları gibi ana düşünce mihveri etrafında toplanan bir 

romandır. Aziz Nesin, romandan çok uzun hikâye olarak nitelendirdiği romanın ana 

                                                
130 A. Kabacalı, Gözyaşından Gülmeceye Aziz Nesin,  s.56. 
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düşüncesini şöyle açıklar: “Sporun topluma ve tek kişiye yararlı olmak amacından çıkıp, 

toplumda kumara benzeyen yaygın bir hastalık oluşudur.”131 

Roman, Kerkenez Sevim ve ailesinin tanıtımı ile başlar. Kerkenez Sevim, sporun 

birçok dalı ile ilgilenmektedir. Gerçi spordan çok sporcularla alâkadar olmak gibi küçük bir 

kusuru vardır. Onun bu tutkusu bütün memleket tarafından bilinmektedir. Sporcuların 

maskotu olarak gazetelerde boy boy resimleri çıkar. Annesi Mehcure Ferferik ve babası Hasip 

Ferferik bu durumdan şikâyetçi olsalar da kızlarının davranışlarını mazur görmektedirler. 

Sevim’in sosyetedeki takma adı Kerkenez’dir. Sevim sporun çeşitli dallarında çalışanları 

tecrübe ettikten sonra en son futbolcularda karar kılmıştır. Tozkoparan ve Hacetbaba kulüpleri 

arasında mekik dokuyan Kerkenez, Tozkoparan Spor’un gözde beki Duvar Ahmet’te karar 

kılar. Hasip Bey karısından günde üç defadan fazla dayak yemek istemediği için bu olanlara 

gerekli görmedikçe müdahale etmez. Hem Sevim’in iç çamaşırlarıyla verdiği pozlar onun 

işine gelmektedir. Çünkü o memleketin tanınmış iç çamaşırı üreticisidir. Sevim onun ürettiği 

çamaşırların reklâmını yapmaktadır. Ancak Sevim’in bazı maceralar, kendisi ve ailesine 

pahalıya mâl olamaya başlar. Evli olamadığı halde zaman zaman anne olma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalır. Şerefine çok düşkün olan Hasip Bey, bu duruma bir çare bulmaya çalışır. Eve 

hapsedilen Sevim, maçlara gönderilmez ve evlenmesine karar verilir. Ancak sorun Sevim’le 

evlendirilecek enayi kocanın nerden bulunacağıdır. Sevim de bu duruma karşı çıkmaz. Bu 

sayede hem özgürlüğüne kavuşacak hem de enayi koca sayesinde futbolcu koleksiyonuna 

devam edebilecektir.  

Koca avına çıkan Sevim, tesadüf eseri Sait Sarıoğlu ile karşılaşır. Bu tam aradığı 

türden bir kocadır. Yeryüzünde bundan daha enayi bir koca bulunamaz diye düşünen Sevim, 

bir yandan da Sait’ten şüphelenmektedir. Çünkü kazandığı tecrübe, en tehlikeli erkeklerin, saf 

numarası yaparak kadınları kullanan erkekler olduğunu ona öğretmiştir.  

Sait Sarıoğlu, Paris’te yüksek matematik tahsili yapmış bir paşazadedir. Sapsarı, 

olabildiğince zayıf ve uzun olan bu delikanlının gözleri körlük derecesinde miyoptur. Ona 

göre dünyanın bütün sorunları matematik sayesinde çözülebilmektedir. Kaybolan çoraplarını 

bile hesap yaparak bulan Sait, bu hesabı yaparken kâğıt kalem dahi kullanmaz. Yalnız 

bununla yetinmeyen Sait, insanların içinden geçenleri, kendisi hakkındaki duygularını bile 

matematik sayesinde anlar. İşte bu yüzden Sait Sarıoğlu’nu kandırmak imkânsızdır. Gerçi bir 

defa Paris’te bir hayat kadını olan Madlen tarafından kandırılmıştır ama bunda Sait’in suçu 

yoktur. Namussuz Madlen, Sait’in kâğıt kalemini saklamıştır. Eğer kâğıt kalem olsaydı, Sait 

                                                
131 A. Nesin, Erkek Sabahat,  s.2 
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nasıl kandırıldığını şıp diye hesap edecekti. Sait’in üçüncü kuşak dedesi, bir ara sadrazamlık 

yapmıştır. Onun bu işte çeşitli yollarla elde ettiği gelir, iki yüz senedir hiçbir iş yapmayan 

Sarıoğlu ailesini beslemektedir.  

Kadınlarla ilgili tek tecrübesi Madlen olan Sait, Sevim’in tuzağına çok kolay düşer. 

Gittikleri sinemada kazara başka bir kadını öpse de Sevim’den çok etkilenir ve onunla 

evlenmeye karar verir. Bu sırada Sevim’in evi futbolcu kampına dönmüştür. Tozkoporan ve 

Hacetbaba takımları arasındaki futbolcu alışverişi Sevim’in yatağında yapılmaktadır. Koyu 

bir Tozkoparan taraftarı olan Sevim, futbolcuların hepsine özel ilgi gösterir. Bir ara Sevim’in 

evine giden Sait, eve girip çıkan erkeleri görünce müstakbel eşinin geniş bir aileye sahip 

olduğunu düşünerek sevinir.  

Duvar Ahmet’ten Sevim’in hamile olduğunu öğrenen Sait, bir öpücükle sevgilisinin 

hamile kalmasına anlam veremese de baba olacağı için çok sevinir.  Durumu teyzesi Berrin 

Hanıma açıklar ve ailesinden Sevim’i istemesini söyler. Bu duruma tek başına karar 

veremeyeceğini söyleyen Berrin Hanım aile meclisini toplar. Meclisteki tartışmada Sevim’le 

tanışalı üç gün olsa da bir yıldır mektuplaştığını söyleyerek yalan atar. Mektupla hamile 

kalınamayacağını söyleyen aile meclisini, Sait’in tarafını tutan Şükran Hala, verdiği örnekle 

ikna eder. Tanıdığı yabancı bir mütehassıs iki yıldır İstanbul’dadır ve karısı ile sadece 

mektuplaşır. Geçenlerde karısının ikinci çocuğuna hamile kaldığı haberini alır. Modern tıp 

teknikleri sayesinde mektupla hamile kalınabileceğine inanan aile, Sait’le Sevim’in 

evlenmelerine izin verir ve nikâh hazırlıkları başlar.  

Nişanları yapıldıktan sonra Kerkenez Sevim’in davranışları tamamen değişir. Sait, 

onunla yakınlaşma imkânını sadece maç saatlerinde bulur. Tazkoparan her gol attığında 

Sevim, Sait’in kucağına atlayarak ona ateşli öpücükler kondurur. Hatta bir seferinde Sait 

devre arasında içeri giren kayın validesini Sevim zannederek öpmüş, yanlışlık ortaya çıkınca 

utancından kıpkırmızı olmuştur. Ama şaşılacak şekilde ana kız bunu çok doğal karşılar. 

Annesi hiç de hoşlanmadığı bu adamdan Sevim’i kurtarmak için fedakârlık yapmaktadır. 

Sevim de bu fedakârlığı takdirle karşılar. O günden sonra Sait nişanlısının futbola karşı 

ilgisini görür ve futbolcu olamaya karar verir. Duvar Ahmet’e duyduğu hayranlığı kendisine 

de duymasını ister.  

Sevim, özgür olabilmek için sabırsızlanmaya başlar. Bir an önce evlenip enayi kocası 

sayesinde, evlilik maskesi altında futbolcularla görüşebilmeyi çok istemektedir. Ancak 

hazırlanan eve annesi sürekli müdahale etmektedir. Evlilik hazırlıkları sırasında Sait, 

nişanlısına futbolcu olma düşüncesini açar. Buna kahkahalarla karşılık veren Sevim, imkânsız 

olduğunu söyler ama bir yandan da iyi bir fikri vardır. Duvar Ahmet’i Sait’e hoca tutarak, 
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onun bu enayinin parasını almasını sağlayabilecektir. Duvar Ahmet, zorda olsa teklifi kabul 

eder ve Sait’e futbol öğretmeye başlar. Sait’ten öğrettiği kuralları beş yüz kere defterine 

yazmasını ve kendi hayatını araştırmasını ister. Sait’in kendisini tanımamasına hayret 

etmektedir. Her gün gazetelerin arka sayfasında hakkında çıkan haberler yayınlanmaktadır. 

Bu haberlerin çoğu da Kerkenez Sevim’le olan ilişkilerini anlatır. Sait bunların hiçbirinden 

haberdar değildir. Araştırmasında, insanların, bakanların bile adını bilmediğini ancak Duvar 

Ahmet hakkında ayakkabı numarasına kadar her şeyi bildiğini öğrenir.  

Duvar Ahmet, Sait’in yeterince parasını aldıktan sonra onu antrenör Tomson’a 

gönderir. Tomson Sait’ten hoşlanmıştır ancak antrenmanlara başlamadan önce onu doktor 

kontrolünden geçirir Sait’in bezelerinin iyi çalışmadığı ve çok vitaminsiz olduğu anlaşılır. 

Sait küçükken bir sütanneye verilmiştir. Ancak sütü olmadığı halde Sait’i emziren bu kadın 

hem Sarıoğlu ailesinin parasını almış hem de Sait’in vitaminsiz kalmasına neden olmuştur. Bu 

anlaşıldıktan sonra Sait her gün vitaminler alır. Hormon iğneleri ile birlikte düzenli egzersiz 

yapmaya başlar. Bir gün Tomson’un gözetiminde bahçede egzersiz yapan Sait, birden ortadan 

yok olur. Bütün aramalara rağmen bulunmaz. Ailesi bir yandan üzülmekte bir yandan da 

onları oyalayacak bir olay çıktığı için gizliden gizliye sevinmektedir. Sonunda Sait bahçede 

bir bostan kuyusunun içinde baygın olarak bulunur. Bu kuyu Sait’in hayatında dönüm noktası 

olacaktır. Onu tedavi eden doktor, Sait’i kendisine getirecek şokun bu olduğunu söyler.  

Sait gün geçtikçe güçlenmeye başlar. Güçlenmesine rağmen henüz gözleri 

açılmamıştır. Sevim’le görüşmek için eve gittiğinde, kayın validesini Sevim zannederek sık 

sık yatağa atmakta, kayınvalidesi de kızına fedakârlığını göstermek için bu duruma hiç ses 

çıkarmamaktadır. Hatta eve hiç uğramayan akrabalar da gelip gitmeye başlamış, onlarda 

üzerlerine düşen fedakârlık görevini lâyıkıyla yerine getirmişlerdir. İş işten geçtikten sonra 

Sevim’in gözü açılır. Sait’le hemen evlenmek ister ancak bu sefer Sait meşhur olup 

nişanlısının takdirini kazanıncaya dek evlenmemeye karar verir. Hacetbaba takımına transfer 

olur ve parlak bir golcü olduğunu herkese gösterir. Artık çok meşhur olmuştur. Bütün kızlar 

Sait’in peşindedir. Bütün gazeteler ondan bahseder. Bu sırada bir başka futbolcu avcısı olan 

İspanyol Aysel’le tanışır. Gecelerini onunla birlikte geçirmeye başlar. Artık oda profesyonel 

bir futbolcu olmuştur. Çok zekice ofsayttan gol attığı için ona Sait Hopsait demeye başlarlar. 

Antrenmanlara gitmez. Sadece maç günleri ortaya çıkar. Onun dışındaki zamanlarını, barlarda 

ya da kadınlarla birlikte geçirir.  

Kerkenez Sevim enayi kocayı kaçırdığının iyice farkına varır. Onun gözünü kendi 

elleriyle açmıştır. Buna çok üzülmektedir. Tozkoparan ile Hacetbaba’nın maç günü gelir. 

Sevim hangi takımı tutacağını şaşırır. Bir yanda Duvar Ahmet bir yanda Sait Hopsait. Sevim 
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son bir umutla Sait’in yanına gider. Orada İspanyol Aysel’i görünce iki kadın kıskançlıktan 

kavgaya tutuşur. Sait, ikisini de umursamayarak maça çıkar. Maç çok çetin geçer. Yağmurdan 

balçığa dönen sahada futbolcular toptan çok birbirlerine tekme atarlar. Maç 4-1 

Tozkoparan’ın lehine biter. Atılan son gol Sait için çok önemlidir. Çünkü o golle yılın gol 

kralı olmuştur. Ayrıca sahada tek sakatlanmayan oyuncu Sait’tir.  

Maç sonunda Duvar Ahmet sakatlanır ve futbol hayatı sona erer. Sevin sessizce Sait’in 

yanına yaklaşarak onu eve davet eder. Sait’in oralı olmadığını gören Sevim nişan yüzüğünü 

çıkartıp suratına fırlatır. Bu, nişan yüzüğünü Sait’in suratına beşinci fırlatışıdır. Kerkenez’in 

en kuvvetli silahı budur. Yine her zamanki gibi Sait’in yalvaracağını sanır ama Sait’in cevabı 

iki tokat olur. Zaferi kazandığını zanneden İspanyol Aysel Sait’e doğru ilerler. Sait son şutunu 

da ona çeker. Ertesi gün gazeteler gol kralı Sait Hopsait’in futbolu bıraktığını yazmaktadır.  

 

B. 3. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

 Gol Kralı’nda, sonuç bölümü hariç, başlık, sayı ya da işaret gibi sembollerle 

bölümlendirme yapılmamıştır. Eser klasik roman tertibi ile serim, düğüm ve çözüm 

bölümlerinden oluşmaz. Ortadan başlayan romanda serim ve düğüm bölümleri iç içe sunulur. 

Eserin sonunda romanın vaka zinciri ile ilişkili olarak “Hemşeriler Maçta” adlı bir hikâye yer 

alır.  

 Olay örgüsünü “roman olaylarını anlamlandırma, aralarında birtakım bağlar kurma, 

ilişkilendirme faaliyeti”132 olarak tanımlayan Nurullah Çetin, olay örgüsünü oluşturan 

unsurlardan birisinin de başlangıç olduğunu belirtir. Ona göre başlangıç üç şekilde oluşur: 1. 

Baştan başlama 2- Ortadan başlatma 3- Sondan başlatma133 Gol Kralı’nda olaylar ortadan 

başlamıştır ve geriye dönüş tekniği ile sunulurlar. Ortadan başlayan romanlarda olaylar 

genellikle gelişme bölümünden başlatılır. “Gelişme bölümünde olaylar dizisi yoğunlaşır, 

romanın omurgası az çok ortaya çıkar, kişiler kadrosu tanınmaya başlar, ana düğüm biraz 

daha açılır, ara düğümlerin bir kısmı çözülür bir kısmı yeniden başlar.”134  

 Eser, Kerkenez Sevim ile nişanlısı Sait Sarıoğlu arasındaki sahneyle başlar.  

 “Kerkenez Sevim, nişanlısı Sait Sarıoğlu ile yarım saattir salonda karşı karşıya, bir 

tek kelime konuşmuyorlar. Biraz sporla ilginiz varsa, biraz da uzaktan yakından yüksek 

sosyeteyi tanıyorsanız, Kerkenez Sevim der demez onu hemen tanımışsınızdır.” (s.3). Nişanlı 

çiftin tek kelime bile konuşmadan oturmaları, bizi, eserin asıl gelişme bölümüne götürür. 

                                                
132 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.234. 
133 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.237-238.  
134 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 237. 
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Kerkenez Sevim tanıtıldıktan sonra olay örgüsünde geriye dönüş tekniği ile tekrar bir ara 

düğüm atılır.  

 “İşte bu sırda Kerkenez Sevim’e bir koca adayı çıktı, Sait Sarıoğlu. Kerkenez Sevim’e 

koca olacak bir erkekte bulunması gerekli her şey, Sait’te bol bol vardı. Ölçü üzerinde sipariş 

versen böyle bir koca bulunmaz.  

Belki içinizde Sait Sarıoğlu’nu tanımayanlar vardır diye onu biraz anlatalım…” (s.9) 

Bu ara düğümle Sait Sarıoğlu tanıtılmaktadır. Bu bölümden sonra yine geriye dönüş 

tekniği ile üçüncü ara düğüm atılır.  

 “Bir bakıma, Sait’in ailesini bu meselede dinlememekte hakkı vardı. Çünkü iş işten 

geçmişti artık. Sait neredeyse, elini çabuk tutup da nikâhı kıydırmazsa, evlenmeden baba 

olacaktı. E doğrusu, masum bir genç kızı, karnı burnunda yüz üstü bırakıp gitmek de, Sait 

Sarıoğlu gibi kendini bilme vermiş namuslu bir gence yakışacak hareket değildi. İşin aslı 

şöyle olmuştu…” (s. 15). Buradan sonra Sait’in neden evlilik kararı aldığını, bu kararı ailesine 

nasıl kabul ettirdiğini, Sevim’in nasıl hamile kaldığını ve nişanlılık süresince neler 

yaşadıklarını öğreniriz.  

Olay örgüsünü değerlendirirken,  Gol Kralı geriye dönüş tekniğinin romanıdır 

diyebiliriz. “Geriye dönüş tekniği, dış zamana takvime bağlı olarak devam etmekte olan 

olayların durdurularak, yani zamansal ilerleyiş sırası bozularak geçmiş zamandaki olaylara 

dönüp onları aktarma yöntemidir.”135 Ara düğümlerin birçoğu, eserde geriye dönüş tekniği ile 

atılır.  

Vak’a ilerleyen zamanı aktarmaya başladığında, Sait’teki değişimle birlikte ana 

düğüm atılır. “Radyo başında dinlenen maçtan sonra Sait Sarıoğlu’nun kafasına denk dedi. 

Ne yapıp ne edip futbolcu olacak Sevim’in gözüne girecekti. Hatta bir gün bu arzusunu 

nişanlısına bile açacak oldu. Ama Sevim, buna o kadar güldü ki Sait bütün projelerinin 

hepsini anlatamadı.” (s.57). Sait’teki bu ilk değişim sinyalinden sonra onu futbolcu olma 

çabası içinde görürüz. Ama onun hayatında asıl dönüm noktası antrenman yaparken düştüğü 

bostan kuyusu olur. Burada geçirdiği şok sayesinde o saf, aptal Sait gitmiş, yerine açıkgöz, 

çapkın, profesyonel bir futbolcu gelmiştir. Bu bölüm içinde de geriye dönüş tekniği ile bazı 

ara düğümler atılır ve çözülür. Sevim’in üç kez nişan yüzüğünü atması, Duvar Ahmet’in 

futbol yaşantısı, Mehcure Hanım’ın ev eşyaları konusundaki titizliği ve düğünü geciktirmesi 

geriye dönüş tekniği ile aktarılır. 

                                                
135 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 237. 
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 Egzersizlerin ve vitaminlerin etkisiyle güçlenen Sait ünlü bir futbolcu olur ve 

gazetelerin baş sayfalarında çıkmaya başlar. Olay örgüsünün son metin halkasını, Tozkoparan 

ile Hacetbaba kulüpleri arasında ki maç oluşturur. Buradan sonra sonuç bölümü yıldız işareti 

ile ayrılır. Bu bölümü oldukça kısa kurgulanmıştır.(s.122-123).  Sait, Sevim’den ve İspanyol 

Aysel’den ayrılarak futbolculuk hayatına son noktayı koyar.  

s. 1-51 s. 51-122 s.122-123 

Gelişme giriş bölümleri 

(geriye dönüşlerle ara 

düğümlerin atılması ve 

çözülmesi) 

Gelişme Bölümü 

(Ana düğümün atılması-ara 

düğümler ve çözülmeleri) 

Sonuç Bölümü 

(Ana Düğümün çözülmesi) 

 

Eserin sonunda metin halkaları ile ilişkili olarak “Hemşeriler Maçta” adlı bir hikâye 

yer alır. Bu hikâye eserin ana fikrini oluşturur niteliktedir. Romanın içinde maç öncesi yapılan 

bazı haksızlıklar ve yanlışlıkla maça girmek zorunda kalan vatandaşların durumu 

özetlenmiştir. 

“Arada bazı haksızlıklar da olmadı değil. Meselâ bunlardan birkaç tanesini saymak 

maçın önemini belirmesi bakımından yararlıdır. . 

Bir yaşlı kadını kahve dağıtılıyor, kahve kuyruğu diye bir hergele kandırıp kalabalığa 

sokmuş, kadın itfaiye hortumları altında sırıl sıklam olmuştu.  

Halkı bilet gişeleri önünde kuyruk düzenine sokabilmek için itfaiye halkın üzerine o 

kadar çok su sıkmak zorunda kalmıştı ki, şehir o gün üç saat susuz kalmıştı.  

Kalabalığın arasına itile kakıla karışan bir ihtiyar, bu akımdan bir türlü geriye 

dönemediği için stadyuma girmek zorunda kalmış, hayatında ilk defa bir maç izlemek zorunda 

kalmıştır.” ( s. 114). 

“Hemşeriler Maçta” öyküsünde de zorla maça girmek zorunda kalan bu vatandaşların, 

maç hakkındaki görüşleri ve futbolla ilgili düşünceleri anlatılır.  

Eserde olay örgüsü, toplumun futbola bakış açısını mizahi bir dille hicvetmek için 

oluşturulmuş metin halkaları ile şekillenir. Geriye dönüş tekniği ile oluşturulan metin 

halkaları birbirinden bağımsız küçük hikâyeler konumundadır. Aziz Nesin bu durumu, 

romanlarında ki kusur olarak görmektedir.   

 

B. 3. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı: 

 Gol Kralı’nda anlatıcı üçüncü tekil şahıstır.  Her şeyi bilen, her şeyin farkında olan, her 

şeyi gören tanrısal konumlu gözlemci anlatıcının bakış açısı ile olaylar aktarılır. Anlatının 
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olay örgüsünü oluşturan bütün vak’alara hâkimdir ve vak’alar hakkında yorum yapmaktan da 

çekinmez. O kimi zaman anlatı dünyasında kimi zaman da anlatı ile okuyucu arasında yer alır.  

Bu durum mesafe ilkesine ters düşse de anlatıcıya çok geniş imkânlar sağlamaktadır. 

Kahramanların iç dünyasında geçenleri, olaylar ve durumlar karşısında ne düşündüklerini bilir 

ve bize aktarır. “Berin Hanımefendi uzun uzun anlatırken o hep Leylâ ile Mecnun, Romeo ile 

Jülyet, Ferhat ile Şirin’i düşünüyor, bir türlü dünyada birbirlerine kavuşamayan bu çiftlerin 

acıklı hayatı gözlerinin önüne geliyordu.”( s.40). 

Eserde kahramanları daha çok gösterme yöntemi ile tanırız. Anlatma, gösterme, iç 

çözümleme gibi yöntemler, içi içe kullanılır.   

“Bir şirketin muhasebecisiyken şirketi batıracak ve kendini kazandıracak kadar hesabı 

kuvvetli olan Hasip Bey, şıp diye aklından bir hesap yaptı. Bir gece kullanılmış yatak çarşafı 

on liraya, yüksek sosyeteden bir ailenin şerefi iki bin liraya temizlendiğine göre, sevgili kızı 

Sevim, tas tamam iki yüz tane birer gece kullanılmış yatak çarşafı değerindeydi.” (s. 7). 

“Son günlerde İspanyol Aysel Sait Sarıoğlu’na kafayı takınca Kerkenez Sevim’in 

gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ne oluyordu böyle? Bir zamanlar kulak asmadığı bu sersem 

sepet oğlanın, sarı çiyanın yıldızı mı parlıyordu yoksa? Olur şey değil. Zaten ne zamandır 

kızın içine bir kuşku gelmişti…” (s.98). Burada olduğu gibi iç çözümleme, iç monolog gibi 

yöntemlerle anlatıcının eser üzerindeki etkisi nispeten azaltılır. 

  Giriş bölümünde Sevim gösterme yöntemi ile tanıtılırken, Sait anlatma yöntemi ile 

tanıtılır. “Belki içinizde Sait Sarıoğlu’nu tanımayanlar vardır diye onu biraz anlatalım. Adı 

her ne kadar Sarıoğlu ise de, onun saçları, sakalı, kaşı, bıyığı yani vücudundaki bütün tüyler 

platin beyazıdır. Kirpikleri de bembeyaz olduğu için, çipil çipil mavi gözleri, en hafif 

aydınlıktan kamaşır…” (s. 9). 

 Anlatıcının üslubu içten, samimi ancak abartılıdır. Kimi zaman bizimle konuşur, kimi 

zaman sadece olayları aktarır, kimi zaman da olaylar karşısında yorumlar yapar. Hatta 

kahramanların içine düştüğü durumlarla alay eder. “ Bir sanat eleştirmecisi gözünüzün önüne 

getirin. Eğer gerçekten değeri olan bir sanat eleştirmecisiyse, daha kimsenin tanımadığı bir 

sanatçıyı tutar elinden, onu dünyaya tanıtır. Daha doğrusu kimin ne kıratta bir sanatçı 

olduğunu hemen sezer. İspanyol Aysel de işte bu çeşitten bir insandı.” (s.98). Anlatıcının 

esere bu kadar çok müdahale etmesi kurmaca dünyanın yapısını zayıflatırken,  kahramanların 

bakış açısına başvurulması dengeyi sağlamaktadır.  Çok yönlü bakış açısı eserdeki 

monotonluğu önleyerek okuyucunun anlatı dünyası içine girmesini sağlar.  
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B. 3. 5. Zaman: 

 Eserde, vak’a zamanını kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Ancak zamanı 

tahmin etmemizi sağlayan bazı işaretler vardır. Vatandaşların gaz, yağ, çay, kahve 

kuyruklarında beklemesi olayın ikinci dünya savaşından sonraki bir dönemde geçtiğini 

göstermektedir. Sıkıyönetime herhangi bir göndermede bulunulmadığından vaka zamanını 

kabaca bir tahminle 1945 ile 1955 yılları arası olarak belirleyebiliriz. Kitabın yazma zamanını 

da göz önüne alarak tarihi 1956’ ya kadar çekebiliriz.  

 Vak’a takdiminde kronolojik zamana uyulmamıştır. Geriye dönüşlerle vak’anın 

ilerleyişi kesilmiş, geçmişte yaşanan olaylar nakledilmiştir. Esasen vak’anın sunumu yaklaşık 

yedi aylık zaman dilimini kapsamaktadır. Ancak Sait’in otobiyografisinin aktarılmasıyla 

vak’a zamanı daha da aşağı çekmek mümkündür. Ancak bu zamanı belirlememize imkân 

yoktur. Sait’in Paris’e gittiği zaman ve oradan dönüşünün zamanı eserde belirtilmemiştir.  

Romanda olayların sunumu ortadan başlatılmıştır. Geçmişte yaşananlar ve ilerleyen 

zaman birlikte hareket eder. Sait Paris’ten geleli bir ay olmuştur. Bu sırada Sevim enayi bir 

koca arayışı içindedir. İstiklâl Caddesi’nde karşılaşmaları, sinemaya gitmeleri ve Sait’in 

evlilik kararı alması üç günlük zamanı kapsar. Bu tanışmadan on beş gün sonra da nişan 

yapılır. (s.48) Bu noktadan sonra vak’a ilerleyen zamanla birlikte aktarılır. Ancak 

kahramanların psiko-sosyal durumlarını görmemizi sağlayan geriye dönüşlere yine 

başvurulmuştur. Sait futbolcu olma sevdasına düştükten sonra egzersizlere başlar ve aradan üç 

ay geçer. (s.81). Bu esnada Sait’in hayatında dönüm noktası olan bostan kuyusuna düşme 

olayı nakledilir. Sait kuyuda otuz altı saat baygın kalır (s.90) ve iki gün içinde de kendisine 

gelir. (s.92) tekrar çalışmalara başlayan Sait antrenörü Tomson’un takım değiştirmesi ile 

Hacetbaba kulübüne üye oyuncu olur. Buradaki üç aylık çalışmadan sonra da (s.97) as oyuncu 

olarak takıma alınır. Hacetbaba ve Tozkoporan takımları arasında yapılan maçtan sonra 

(maçın zamanı belirtilmemiş) futbolu bırakarak Sevim’den ayrılır.  

Eserde zaman, Sait ve Sevim’de meydana gelen değişiklikleri aktarması açısında 

önemlidir. Sevim ilk başlarda Sait’in adını bile hatırlamazken sonraları onun peşine düşmüş, 

onun deyimiyle kuş yuvadan uçmadan, evlenmek için çaba sarf etmeye başlamıştır. Sait ise 

aptallık derecesinde çok saf bir paşazade iken meşhur bir futbolcu olur ve gününü gün ederek 

yaşamaya başlar. Bu değişim ilerleyen zaman içinde değil geriye dönüşlerle aktarılır. Anlatıcı 

önceden öğrendiği olayı geriye dönüşlerle aktararak, vak’ayı ilerleyen zamanın 

monotonluğundan kurtarır ve ona dinamizm kazandırır.  
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B. 3. 6. Mekân 

 Gol Kralı romanının en zayıf halkası mekândır. Mekân unsurunun yeterince 

işlenmediğini, mekânların olay örgüsü içinde sadece birer isim olarak bulunduğunu görürüz. 

Eserde açık ve geniş mekân İstanbul’dur. Ayrıca Sait, Paris’te matematik eğitimi almıştır. 

Paris’in, Sait’in hayatında önemli yeri vardır. Kadınlarla ilk deneyimini Paris’te yaşar. O da 

hüsranla sona erer.  

 Romanda kapalı mekân olarak ön plâna çıkan Sait’in ailesinin evidir. En çok işlenen 

ve tanıtılan mekân burasıdır. Bu ev, vak’a zinciri içinde belirli yerlerde gösterme yöntemi ile 

tanıtılır bize.  

“Yaldızlı yüksek tavandan sarkan 28 lambalı kristal billurlu avize büyük salonu 

aydınlatıyordu. Duvarda, tam kapının karşısına gelen yerde, Sarığolu ailesini kurucusu Tüyü 

Bozuk Mustafa Paşa’nın yağlı boya tablosu duruyordu.” (s. 45). 

Salondaki uzun ceviz masanın etrafına Sarıoğlu ailesinden kadınlı erkeli 16 insan 

toplanmıştı. (s. 45). 

Evin içini dört döndüler. Bütün helâları aradılar. Bütün helâları deyince 

azımsamamalı. Üç insanın oturduğu koca evde, misafirler için dört alafranga, altı alaturka 

helâ vardı…” (s. 82). 

Bunların dışında Mehcure Hanım ile Sevim’in konuşmalarında evin işlemeli eski 

antika eşyalarla döşeli olduğunu görürüz. Sait’in evi ve eşyaları yaşantı tarzını yansıtır. O bir 

paşazadedir ve o şekilde bir yaşantıya sahiptir. Aziz Nesin, mekân eşya ilişkisine bağlantılı 

olarak sosyal eleştiri yaparken, bu unsuru sıkça kullanır.  Mehcure Hanım Sait’in yeni aldığı 

eşyaların hiçbirini beğenmez. Eşyaların hepsinin kübik olmasını istemektedir. Ülkemizde 

1950’li yıllarda oluşan bu akım, Mehcure Hanım aracılığıyla eleştirilir. (s.59) 

Evin bahçesi Sait’in hayatında dönüm noktası yaratması açısından önemlidir. En aşağı 

dört metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili bu bahçede (s.82) sekiz metre derinliğinde (s. 90) 

otlarla çevrili bir bostan kuyusu vardır. Bu kör kuyu, Sait’in neredeyse körlük derecesinde 

olan gözlerini açmış hayata başka bir pencereden bakmasını sağlamıştır.  

Bu mekânların dışında Etavul Pastanesi, sinema locası, Dalton Oteli gibi mekânlar 

eserde sadece isim olarak yer almaktadır. Vak’a genellikle kapalı mekânlarda geçer. En 

önemli açık mekân evin bahçesidir. 

Görülüyor ki eserde mekân unsuru yeterince işlenmemiştir. Mekânlar olayların 

cereyan ettiği yer olmaları haricinde, önemli bir fonksiyona sahip değillerdir.  
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B. 3. 7. Şahıs Kadrosu: 

Aziz Nesin, bu eserinde, birbirinden zengin motiflerle şahıs kadrosunu süslemiş, 

toplumsal eleştiride kullanabileceği çok yönlü, karakter olarak zengin tipler yaratmıştır. Şahıs 

kadrosunun sınıflandırılmasında değişimi yaşayan tipler olarak Sait ve Sevim’i merkez 

alacağız. Bu tipleri ve şahısları vak’aya etkileri ve önem sıralarına göre ele alıp 

değerlendirmeye çalışacağız.  

 

-Sait: 

 Eserde çok yönlü değişimi yaşayan, toplumsal eleştiride merkezi kişi olarak belirlenen 

ve saf bir tipin özelliklerini yansıtan figür, Sait’tir. Sait anlatma, gösterme, iç çözümleme gibi 

yöntemlerle çok yönlü olarak tanıtılmıştır. Sait’in fiziki ve sosyal özelliklerinin psikolojik 

yapısını da etkilediğini görürüz.  

 “Belki içinizde Sait Sarıoğlu’nu tanımayanlar vardır diye onu biraz anlatalım. Adı her 

ne kadar Sarıoğlu ise de, onun saçları, sakalı, kaşı, bıyığı yani vücudundaki bütün tüyler 

platin beyazıdır. Kirpikleri de bembeyaz olduğu için, çipil çipil mavi gözleri, en hafif 

aydınlıktan kamaşır. Bu yüzden gözünde duman rengi bir gözlük vardır. Bu duman rengi 

gözlüğü takmadığı zaman, annesiyle bir ineği birbirinden ayırt edemez ve önünde bir şey 

yokmuş gibi yürürken duvara çarpar. Boyu bir metre seksen iki santimse de ağırlığı elli yedi 

kilo olduğundan daha uzun görünür. Teninin rengi sönmemiş kireç gibi bembeyazdır. 26 

yaşındadır.” (s. 9). 

“İşi? İşte bu çok önemli, dikkatinizi çekerim. Sait Sarıoğlu Paris’te okuduğu üniversite 

profesörlerinin hakkında büyük ümitler beslediği bir matematikçidir.”(s.9). Matematikçi olma 

serüvenini de Sevim’le olan bir diyalogunda şöyle açıklar: “-Ben, dedi azmettim mi bir şeyi 

mutlaka yaparım. Beni futbolcu olmaz zannetmeyin. Sizin futbolculara olan düşkünlüğünüzü 

gördükten sonra bu kararı aldım. Benim hayatımı bilseniz yapacağıma inanırsınız. Ben yine 

böyle bir inat yüzünden matematikçi oldum sevgilim. Mektepteyken, her sene matematikten 

ikmale kalırdım. Bir sene matematikten çakar bir sene geçerdim. Bütün hayatımda üst üste 

yalnız üç defa çaktım. Matematik hocamız <<Sen adam olmazsın Sait!>> derdi. Bir gün 

kafam kızdı, kendi kendime <<Bir matematikçi olayım da görün siz>> dedim.” (s. 68-69). 

Bunun dışında geniş bir kültüre sahiptir. Piyano çalar. (s.31) İngilizce ve Fransızca bilir. 

(s.80). 

Sait’in bütün hayatını matematik oluşturmaktadır. İnsanlar hakkındaki kanaatlerini 

hatta kaybolan eşyalarının yerini bile matematik sayesinde belirlemektedir. Zenginliğini 

dördüncü kuşak dedesine borçludur. Dedesi Yusuf Paşa padişaha verdiği kuvvet macunu 
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sayesinde vali olur. Bulunduğu ilin vergisini ödeyemeyince malları elinden alınarak kellesi 

vurdurulur. Valiliği sırasında halktan çalıp çırptığı mal torunlarını iki yüz senedir 

beslemektedir. Sapsarı bir tene sahip olduğu için ona, Tüyü Bozuk lâkabı verilir. Bu lâkabı 

beğenmeyen torunları bunu Safranzade’ye çevirir. Sait’in babası bunu da beğenmediğinden 

Sarıoğlu soyadını almıştır. Sait bu soyadına uygun olarak tıpkı dedesi gibi sapsarı bir adamdır. 

(s.10-11).  

Sait’in kişiliği anlatıcı tarafından alaylı bir üslûpla aktarılır. Ancak onun vak’a zinciri 

içindeki davranışlarına tanık oldukça, okuyucu da gerçekten aptallık derecesinde saf olduğuna 

kanaat getirir. Sait üstün matematik bilgisi sayesinde kimsenin onu kandıramayacağına 

inanmaktadır. Ancak onu ilk kez, Paris’te, Madlen adındaki bir kız aldatır. Madlen yirmi bin 

frank karşılığı Sait’le beraber olmaya razı olur. Ev diye gittikleri yer bir fotoğraf stüdyosudur. 

Bir metre dahi önünü göremeyen Sait burayı ev zanneder. Çekilen fotoğraflar erotik dergilerin 

kapaklarını süsler. Olay örgüsü içinde Sait birçok davranışı ile zor duruma düşer: Sinemada 

Sevim zannederek başka bir kadını öper. Pastanede yine Sevim zannederek başka bir kıza 

evlilik teklif eder. Bir öpücükle Sevim’i hamile bırakabileceğine inanır. Sevim’in evine girip 

çıkan futbolcuları akrabaları zanneder. Kayınvalidesine hatta kayınpederine bile Sevim 

zannederek ateşli öpücükler kondurur.  

Sait’in hayatı futbolcu olamaya karar verdikten sonra değişmeye başlar. Duvar 

Ahmet’ten ve antrenör Tomson’dan aldığı dersler onu meşhur bir futbolcu yapar. Tomson’un 

onun hayatında önemli bir rolü olduğu görülür. Sait’i doktor muayenesine götürerek sağlık 

sorunlarını belirler. Sait, onun yaptırdığı egzersizler sayesinde güçlü, kuvvetli bir genç olur. 

Ama Sait için asıl önemli olay daha önce de belirttiğimiz gibi bostan kuyusuna düşmesidir. 

Bu olay onun şuurunu açmış ve değişim geçirmesine neden olmuştur.  

Bu değişimde saflığında olduğu gibi yine abartılı olarak aktarılır. Meşhur bir golcü 

olduktan sonra Sevim’in annesi ve akrabaları ile saflık numarası yaparak birlikte olmaya 

başlar. Diğer futbolcular gibi antrenmanlara katılmaz sabahlara kadar barlarda gezer. Bu 

sırada diğer bir futbolcu avcısı olan İspanyol Aysel ile tanışır ve günlerini onunla birlikte 

geçirir.   

Sait’in hayatında ikinci değişim Tozkoparan ile Hacetbaba takımları arasında yapılan 

maçtan sonra olur. Şöhretin zirvesine çıktığı, gol kralı olduğu anda Sevim’i ve futbolu bırakır.  

Abartılı bir şekilde enayilik derecesinde saf olarak gösterilen kahramanımız, geçirdiği 

değişim sonucu yine abartılı bir şekilde, çıkarcı, bencil, şöhret tutkunu bir futbolcu olarak 

gösterilir. Eserin sonunda, iki ayrı uçta görülen Sait’in artık normal bir insanın yaşantısına 

doğru ilerlediği sezilir. 
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Her iki özelliğiyle Sait temsil ettiği zümrenin canlı bir örneği olarak görülür. Aziz 

Nesin tip yaratmadaki başarısını bu eserinde de sergilemiştir. Abartılı olarak da aktarılsa Sait 

enayilik derecesinde ki saflığı ya da şöhret tutkunu bir futbolcu olarak içimizde yaşayan bir 

kimliktir. Nurullah Çetin konularına göre tipleri sosyal, psikolojik ve zihinsel olmak üzere üç 

başlık altında inceler. Sait saflığı ile psikolojik, futbolculuk yönüyle sosyal bir tipin bütün 

özelliklerini yansıtır. Tipin abartılı olarak işlenmiş olması mizahın getirdiği bir zorunluluktur. 

Çünkü Aziz Nesin toplumsal eleştirisini, belirlediği ana fikir çerçevesinde tipler aracılığı ile 

yapar. 

 

- Sevim: 

Romanda ikinci merkezi kişi konumunda bulunan tip Sevim’dir. Sevim sporculara 

olan düşkünlüğü ile ahlaki değerlerini yitirmiş bir tip olarak karşımıza çıkar. Sevim’in fiziki 

yönü, Sait kadar ayrıntılı aktarılmamıştır. Ancak olay örgüsü içindeki davranışları ile sosyal 

ve psikolojik yönünü çok net görme fırsatını buluruz.  

 Romanın ilk sayfaları Sevim’e ve ailesine ayrılmıştır. İlk paragrafta Sevim tanıtılır 

bize. “Kerkenez Sevim, nişanlısı Sait Sarıoğlu ile yarım saattir salonda karşı karşıya, bir tek 

kelime konuşmuyorlar. Biraz sporla ilginiz varsa, biraz da uzaktan yakından yüksek sosyeteyi 

tanıyorsanız, Kerkenez Sevim der demez onu hemen tanımışsınızdır. Eğer hem spor 

çevrelerini, hem de yüksek sosyeteyi biliyorsanız, o zaman hiç diyecek yok; hem kerkenez 

Sevim’i hem de Ferferik ailesini benden iyi biliyorsunuz demektir. Şu kerkenez Sevim canım. 

Hani geçen seneki kotra yarışlarında <<hangi tekne birinci gelirse ona sürprizim var>> 

diyen kız.” (s.3). Sevim’in yarış sonunda öpücük vereceği sanılır ama o birinciye renkli 

naylon sutyenini hediye eder. Sevim sporun birçok dalıyla yani sporcularla ilgilenmiş en son 

futbolcularda karar kılmıştır. Tanınmış futbolculardan en çok Duvar Ahmet’e yakınlık duyar. 

Futbolcularla olan ilişkilerinden ara sıra hamile kalması ailesinin tepkisinin çeker. Kürtaj, 

Hasip Bey’e tuzluya patladığı için onun maçlara gitmesini yasaklarlar. Ancak bu idarecilerin 

hiç işine gelmemektedir. Çünkü futbolcuların transferlerinin yolu, Sevim’in yatağından geçer. 

Onların isteği üzerine, ailesi başka çare aramaya başlar ve Sevim’i evlendirme kararı alırlar.  

“ O gece Ferferik ailesi, ilk defa olarak biricik kızlarının istikbâlini ciddi olarak konuşurlar. 

Bayan Ferferik: 

— Bunun bir tek çaresi var, dedi. Sevim’i evlendirmek, Sevim evlendikten sonra hiçbir tehlike 

kalmaz. O zaman bol bol maça gidebilir. Ama evleninceye kadar kızımın namusunu korumaya 

mecburum.  

Hasip Ferferik her zaman olduğu gibi yine karısını haklı buldu: 
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— Evet, şekerim, dedi. Evlendikten sonra artık kocasının bileceği iş, ister iki bin lira verir, 

estetik ameliyat yaptırır, ister memlekete sporcu evlatlar yetiştirir. (s.9) 

Bunun üzerine koca arayışları başlar ve annesi Sevim’e nasıl bir koca bulması 

gerektiğini anlatır: 

— Sevim, her kadın çocuğuna bir baba bulmak zorundadır. Kocanın iyisi, âşıkların en kötüsü, 

en beceriksizi, olmalıdır. Kimseye söyleme ama yirmi yedi yaşındasın. Bana ve babana bak, 

bizden örnek al. Görüyorsun ne kadar mesut bir aileyiz. Şimdiye kadar babanın gık dediğini, 

ağzını açtığını duydun mu? Senin sporculara olan düşkünlüğünü, anne olarak çok iyi 

anlıyorum. Sporumuzu kalkındırmak istiyorsun. Ama her şeyden önce, kendine parası çok, 

aklı az bir koca bulmalısın.(s.10). 

 Bu diyaloglar, Sevim’in nasıl bir aile ortamı içinde büyüdüğünü gösterir. Sevim de 

annesi gibi kendisine problem çıkarmayacak aptal bir koca arayışındadır ama tereddütleri 

vardır. Çünkü bazı erkeklerin aptal numarası yapıp insanı kazıkladıkları, sonradan göz 

açtırmadıkları düşüncesindedir. Arayış içindeyken Sait’le karşılaşır. O, tam aradığı adamdır. 

Tanıştıktan sonra adını bile hatırlamasa da onunla evlenmek ister. Evlendikten sonra 

özgürlüğüne kavuşacak, istediği futbolcu ile yatıp kalkacak, kocası da buna göz yumacaktır. 

Nişanlandıktan sonra Sait’i birçok yolla dener. Beş kez nişan yüzüğünü atmasına rağmen Sait 

kucağında hediyelerle ona geri döner. Bütün aşağılamalarına rağmen Sait’in onu 

bırakmaması, Sevim’i çok mutlu eder. Ancak Sait futbolcu olduktan sonra işler değişir. Bu 

kez Sevim, Sait’in peşinde koşmaya başlamıştır. Onu başkalarına kaptırmamak için çaba 

gösterir ama sonunda aldığı cevap iki tokat olur.  

 Eserde Sevim, bütün değer yargılarını kaybetmiş, çıkarcı bencil ahlâksız bir tipin canlı 

örneğidir. Onun da bu özellikleri Sait gibi abartılarak yansıtılmıştır. Gazetelerin arka 

sayfalarında çıkan, değer yargılarını kaybetmiş, tek amaçları şöhret ve para olan kızlar, Sevim 

aracılığıyla hicvedilir. Günümüzde de bu tür tiplerin gazete sayfalarında yerlerini aldıkları 

görülür. Yaşantıları ile bu tipler, bireysel olmaktan çok toplumsal bir sorun olarak ortaya 

çıkarlar. Toplumsal ahlâkı çöküntüye uğratan tiplerden biri olan Sevim, eserin sonunda 

cezalandırılır.  

 

- Sait’in Ailesi: 

 Sait’in ailesinde ön plâna çıkan şahıs teyzesi Berrin Hanımdır. Berrin Hanım Sait’in 

evlenmesini çok ister. Çünkü evlenmezse iki yüz senelik tarihi Sarıoğlu ailesinin kökü 

kuruyacaktır. Berrin Hanım çok konuşkan sempatik bir kadındır. Araştırmaları sonucu 

Sevim’i gözü pek tutmasa da, aile meclisi toplandığında evlenmelerinden yana oy verir. 
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Ayrıntılı olarak verilmese de fiziki özellikleri hakkında kısa bir bilgiye sahip oluruz. “ Baş 

örtüsünün inci başlı iğnelerini çıkardı. Kirpiklerindeki sürmeler terden top top olmuşlardı. Alt 

kat solondaki, arkası, bacakları, kol dayanacak yerleri yaldızlı geniş koltuğa oturdu, derin bir 

nefes aldı.” (s.39). Olay örgüsü içinde onu daha çok davranışları ile tanırız. Aziz Nesin basını 

onun aracılığı ile eleştirir. Futbola ilgisi olamamasına rağmen Duvar Ahmet’i çok iyi 

tanımaktadır. Çünkü bütün gazeteler ondan bahsetmektedir. O da ister istemez hayatını 

okumak zorunda kalmıştır.  

 Ailenin diğer üyeleri olay örgüsüne etkisi olmayan mizahi figürlerdir. Aile meclisinin 

toplantısında birçok aile üyesini tanıma fırsatı buluruz. Bu toplantı Sait’in hangi koşullarda 

yetiştiğini göstermesi açısından önemlidir. Ailenin en genci altmış dokuz yaşındaki amcası 

Kısmetî Bey’dir. En yaşlı üye ise seksen dokuz yaşındaki Abdüşşükür Bey’dir. Konuşmaları 

hepsinin saray eğitimi almış, Osmanlı beyefendisi olduklarını gösterir: “- Muhterem 

hanımefendiler ve pek muhterem beyefendiler! Diyerek söze başladı. Bugün burada tarihe 

şeref ve şan vermiş olan ailemizin en genç azası oğlumuz Sait Bey’in izdivacı mesele-i 

mühimmesini tezekkür maksadıyla içtima akdetmiş bulunuyoruz. Müsaadenizle şimdi 

müzakereyi açıyorum.”  Toplantıda halaları Zübeyde, Şükran, Berrin hanım da 

bulunmaktadır. Zübeyde hala hiç evlenmemiştir. Aile meclisi, bir erkeğin mektup yolu ile de 

baba olabileceği neticesini alarak, Sait’in evlenmesine karar verir. Sait’in ailesinden hiç kimse 

çalışmamaktadır. Sait bostan kuyusuna düşüp ortadan kaybolduğunda hepsi bir yandan 

üzülmüş bir yandan da sevinmiştir. Çünkü bu olay onların monoton hayatına heyecan katacak 

bir vak’adır.  

 Sait’in ailesinin ayrıntılı olarak aktarılması onu sosyal ve psikolojik yapısını 

belirlememizde bize yardımcı olmaktadır. Berrin Hanım haricinde diğer aile bireylerinin 

vak’a zincirine etkisi yoksa da eseri mizah yönünden beslemektedirler.  

 

- Sevim’in Ailesi: 

 Sevim’in ailesi Sait’inkine oranla vak’a zincirinde daha etkin rol üstlenirler. Annesi 

Mehcure Ferferik ve Babası Hasip Ferferik toplum içindeki olumsuz tipleri yansıtırlar. 

Olaylar karşısındaki tutum ve davranışları onları çok yönlü olarak tanımamızı sağlar. Sevim 

adeta annesinin ruh ikizidir. Aynı ahlâki çöküntü ve değer yargılarını yitirmişlik Mehcure 

Hanımda da görülür. Berrin Hanım araştırmaları sonucu aile hakkında şu bilgilere ulaşır:         

“Ferferik ailesinin asaletini, Sevim’in babaannesi Ferferik Feride’yi bilmeyen yoktu. 

Zamanın en tanımmış kadını idi. Ama asıl Sevim’in annesi Mehcure soylu bir kadındı. 
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Zartakeş Emine’nin kızı Mehcure dedin mi Erenköy’de onu yediden yetmişe herkes 

tanırdı.”(s.24).  

 Aileyi tanıdığımızda Sevim’in davranışlarının da nedeni ortaya çıkar. Yozlaşma onun 

ailesinde başlar. Böyle bir aile ortamında yetişip de Sevim’in normal bir insan olması 

beklenemez. Mehcure Hanımın ahlâki değerini, Sait ve Sevim radyodan maç dinlerken 

yaşanan olay sonucu öğreniriz. Devre arasında Sevim dışarı çıkar. Mehcure Hanım içeri 

girdiğinde gol olmuştur. Sait Mehcure’yi Sevim zannederek öper. Mehcure Hanımda pek 

itiraz etmez. Kız içeri girdiğinde olayı anlayışla karşılar. Annesi, Sait’le birlikte olmak 

istemeyen kızı için fedakârlık yapmaktadır. Hatta bu fedakârlıklar ve Sait’in dalgınlıkları kapı 

aralarında, merdiven altlarında ileriki günlerde de devam etmiştir. Mehcure Hanım hep kızına 

destek olmaya çalışmaktadır. Tek arzusu kızının kocası kadar aptal, enayi, zengin, bir adamla 

evlenebilmesidir.  

 Hasip Ferferik korse, sutyen gibi kadın eşyaları üzerine iş yapmaktadır. Kızının kotra 

yarışlarında birinci olana hediye ettiği sutyen onun Amerika’dan getirttiği yeni mallardandır. 

Piyasaya yeni çıkarttığı sutyenin kotra diriğinde şişe şise süzüldüğünü görünce kızıyla 

gururlanır. Neticede bu iyi bir reklâmdır. Hasip Bey’in şeşi beş görme gibi bir hastalığı vardır.  

“Hasip Bey karsısının çıkışmasına bir şey diyemedi. Onda çok zamanlar şeşi beş 

görme hastalığı olurdu. Eve birden geldiği zamanlarda, evin içinde tanımadığı erkeklerle 

karşılaşır, bu adamların birer hayâl gibi görünmeleriyle kaybolmaları bir olurdu. Bazen 

gardırobu açınca da böyle şeyler olurdu.  

—Kim bu adamlar karıcığın? Diye sorardı. 

Mehcure Hanım, 

—Ne adamları? Sen yine şeşi beş görmeye başladın galiba… diye paylayınca aklı başına 

gelirdi.” (s.5). 

 Aptal olduğu kadar hesabı da güçlü bir adamdır. Kızının kürtaj parları ona ağır 

gelmeye başlayınca Sevim’i evlendirme kararı alır. Evde söz sahibi Mehcure Hanım’dır. 

Karısından günde üç defadan fazla sopa yemekten korktuğu için olanlara pek ses çıkartmaz. 

Ama ne olursa olsun “şerefine düşkün” bir aile babasıdır!  

 

- Diğer Şahıs ve Tipler: 

Bir meslek gurubunu en bariz şekilde abartılı olarak temsil eden tip Duvar Ahmet’tir. 

29 yaşındadır. Boyu 1,82, kilosu 79’dur. 14 defa millî olmuştur.(s.73) Çok meşhur bir 

savunma oyuncusudur ve Sevim’in gözdesidir. Birçok takım arasında para için mekik 

dokuduktan sonra en son Tozkoparan kulübü tarafından kaçırılır. Sol bacağı beyninden 
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bağımsız hareket eder. Sinirlendiği zamanlar onu kontrol etmesi pek mümkün olmaz.  

İlkokulu üçüncü sınıftan terk etmesine rağmen, futbolu bıraktıktan sonra federasyonda görev 

almayı hayâl eder. Duvar Ahmet dönemin futbol anlayışını temsil etmesi bakımından 

romanda önemli bir yer işgal eder. Onun aracılığı ile futbol ve futbolcular eleştirilmiştir.  

Eserde Madam Anjel, İspanyol Aysel, Madlen, Büber Osman, Veysel Tilkioğlu gibi 

yardımcı şahıslar da yer almaktadır. Ancak bu şahısların olay örgüsüne doğrudan etkileri 

yoktur. Mizahi unsurlar yaratmakta ya da merkezi tiplerim psiko- sosyal yapılarını 

yansıtmakta birer araç olarak kullanılmışlardır.  

Madlen, Sait’in Paris’te tanıdığı bir hayat kadınıdır. Sait’e, hayatındaki ilk kazığı o 

atar. Madam Anjel Sait’in hizmetçisidir. İspanyol Aysel Sevim’in rakibi olarak görülür. Oda 

bir futbolcu avcısıdır. Meşhur olacak futbolcuları takımlardan önce keşfeder. Bütün takımlar 

transfer yapmadan önce ona danışırlar. Veysel Tilkioğlu Tozkoparan’ın başkanıdır. Futbol 

yöneticileri ve transfer politikaları onun aracılığı ile eleştirilir.  

 

B. 3. 8. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar: 

Aziz Nesin mizahta, güldürürken düşündürmek ilkesini benimser. Mizahı, halkı 

bilinçlendirmek için seçen Nesin, bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklar: “Gülmecenin iki 

büyük olanağı var: Birincisi etkin iz bırakma bakımından etkin oluyor, ikincisi yaygın oluyor. 

Hem yaygınlık sağlıyor hem etkinlik sağlıyor. Bu bakımdan edebiyatın öbür türlerine göre çok 

daha olanaklı, çok daha büyük bir silah halkı uyandırmakta, halkı bilinçlendirmekte. Demim 

yukarda söylediğim, kendini, toplumu, çevresini değiştirmek, toplumsal yapıyı değiştirme 

bilincini vermekte çok daha etkili oluyor. Çünkü gülmece öyle bir araç ki bizim elimizde, 

sürekli olarak yaygınlaşan bir işlem, bir edebiyat işlemi.”136  

Toplumsal yapıyı değiştirme bilincini aşılamak için birçok eser veren Nesin’in, bu 

bilinci uyandırmak maksadıyla kaleme aldığı eserlerden biri de Gol Kralı’dır. Toplumun 

futbola olan tutkusunu ve sporun amacından saptırılışını keskin bir dille eleştirme amacında 

olan Aziz Nesin, mizah silahını topluma ve futbol dünyasına yöneltir. Bir konuşmasında bu 

romanı yazmak için üç maça gitmesinin yeterli olduğunu söylemiştir.137 Sporun topluma ve 

bireye yaralı bir faaliyet olmaktan çıkıp yaygın bir hastalık oluşu ana düşüncesinden 

hareketle, üstün gözlem gücünü kullanarak toplumsal olayları ve spor dünyasını değerlendiren 

yazarın, eserin sonunda yer verdiği, Hemşeriler Maçta adlı hikâye toplumun gözü ile spora 

bakışı değerlendirdiği için ilginç bir özellik arz eder. Bu öyküde Alâeddin Bey’in futbol 

                                                
136 A. Nesin, Soruşturmada, s. 58. 
137 A. Nesin, Soruşturmada, s. 34 
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hakkındaki görüşleri şöyledir: “Doğrusu on senedir hiç maç kaçırmam. Siz, o maçlara gelen 

binlerce kişiyi, maç seyretmeğe mi geliyor zannediyorsunuz? Şaşarım aklınıza… Allah sizi 

inandırsın, bu karda zamandır maçlara giderim, daha hangi takım, hangi takımla maç 

yapıyor bilmem. Emin olun, seyircilerin çoğu da benim gibi. Biz oraya rahat rahat bağırıp 

çağırmaya,  içimizi dökmeye geliriz. Dilediğin gibi küfür et, istediğin gibi tenkit et, ağzına 

geldiği gibi bağır!... Sahalarımızda hürriyet diz boyu… Bağır bağırabildiğin kadar. Ne basın 

kanunu, ne ceza kanunu. Siz beni santrafor, yahut sağ içe mi küfür ediyor sanıyorsunuz? 

Yooo… Oyuncuların kimine bizim dairenin müdürü gözü ile bakarım <<Çüşşş>> diye 

bağırırım. Mesela hanıma kızmışımdır, beke <<İneeek…>> diye bağırırım. Terbiyesiz bir 

şoföre kızmışımdır, maçta, yallah gazoz şişesini hafın kafasına geçiririm. Hiç olmazsa 

hakemin kafasına bir baston indirir rahatlarım. Yoksa mirim, binlerce kişi, yirmi iki kısa 

donlu delikanlıyı seyretmek için bu kadar eziyete katlanır mı? Hep çektiklerimiz hürriyet 

uğruna…”(s.128). 

Aziz Nesin, durum ve olay komiğini mizah unsuru olarak kullanır. Özellikle Sait 

durum komiğine çok elverişli bir tiptir: 

 “ Sait Sarıoğlu ağır ve kendine güvenen adımlarla masada toplanmış aile jürisine 

yaklaştı. Daha doğrusu masaya yaklaşıyorum zannetti. Masa diye şöminenin önüne gidip 

durmuştu. Teyzesi Berrin hanımefendi, o gün toplanacak aile meçlisi şerefine, yirmi senedir 

yeri değiştirilmeyen toplantı masanın yerini değiştirmişti. Bu değişiklikten haberi olmayan 

Sait, yine her zamanki yerinde sandığı masaya doğru ilerliyorum diye şöminenin önüne gitti, 

durdu, orada çok biçimli yığılmış odunlara kibar bir reverans yaparak, 

—Saygı değer aile büyüklerimi, tarihî Sarıoğlu ailesinden arta kalan akrabalarımı 

selâmlıyorum! Dedi.” (s. 45). 

Diyaloglar arcılığı ile de mizaha yer verilir. Bunun en güzel örneği Sait ile Berrin 

Hanın arasında geçen konuşmadır: 

“Sait Sarıoğlu, 

—Aman teyzeciğin sen oraya kız istemeye mi gittin yoksa yıkanmaya mı? 

—Aaaa adet öyledir. Bir eve kız istemeye gittin mi, bir yolunu bulup ayakyoluna 

gideceksin. Eğer ayakyolu temiz paksa, artık o evin her yeri temiz paktır demektir. Evin kızı 

hamarat demektir. Hiç korkma hemen o kızı al. Yook ayakyolu berbatsa, hiç ağzını açmadan 

dönüp gelirsin. 

Sait Sarıoğlu merakla sordu, 

—Pekiy teyze, ayakyolunu nasıl buldun? Temiz miydi? 

—Temizliğine çok temizdi. Velâkin… 
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—Ne var velâkin? 

—Bay Tosun kim biliyor musun? 

—Tosun mu? Hayır bilmiyorum. 

—O Tosun olacak herif benim midemi bulandırdı. 

—Neden? 

—Neden olacak, ayakyolunun duvarına yaptığı resimler yetmiyormuş gibi, bir de 

destanlar, maniler yazmış. Duvarda Tosun Beyden başkalarının da imzaları var ama en çok o 

imzalamış…  

—Aman teyzeciğim belki onların usulleri böyledir bir imza da sen atsaydın. 

—Atacaktım ama yanıma kalem almamışım. Ben ne bileyim oraya hatıra 

yazıldığını.”(s.40-41). 

Olaylardan kaynaklanan mizah, toplumsal ve bireysel eleştiriye yönelir. Kitabın en 

başarılı yanı da budur. Duvar Ahmet’le Kerkenez Sevim’in plajda mayolarının karışması, 

Sait’in Madlen ile olan aşk macerası çok keskin bir mizahla aktarılır. 

Kendini, toplumu, çevresini değiştirmek maksadıyla eserler veren Aziz Nesin, bu 

doğrultuda eserde eleştirinin dozunu arttırır. Eleştirinin temelinde spor ve sporcular vardır. 

Ancak toplumun spora bakış acısı ve kendilerine spor adına sunulan şeyi irdelemeden 

kabullenişleri de eleştiri oklarından nasibini alır. Kısaca Nesin, sporun yozlaşması ana fikri 

çerçevesinde bizi, bizlerin hayatını, düşünce ve değer yapımızı eleştirir.  

İlk sayfalarda Sevim’in aile yapısı, ahlâki değerleri ve toplum içindeki yeri hicvedilir. 

Daha sonra olanca saflığı ve aptallığı ile Sait karşımıza çıkar. Burada eleştirilen Sait değil 

Sait’i kullanmaya çalışan insanlardır. Aziz Nesin tipleri, toplumun içinde yaşayan belirli bir 

zümreyi temsil eder. Yazar bu tipleri toplumun bir kesitini hicvetmek için araç olarak kullanır. 

Sevim aracılığı ile ahlaki değerlerini yitirmiş tek amaçları hayatın sunduğu zevklerden haz 

almak olan aileler, Sait aracılığı ile çıkarcı bencil açıkgöz insanlar eleştirilir. Basın dünyası, 

siyasi partiler, kulüp başkanları, transferlerde futbolcuların takındıkları tutum, yabancı 

çalıştırıcıların profesyonelliğine karşı bizim kulüplerimizin amatör tavrı, karaborsa, rüşvet, 

İstanbul’un yaşadığı trafik ve su sorunu, insanların cahilliği, futbola yanlış bakış açısı gibi 

birçok sorun ana fikir çerçevesinde eleştirilir. Bu eleştirilerin eserde hangi yönde geliştiğini 

gösterebilmek için basın dünyasına yapılan eleştirilerin örneklerini sunma gereğini 

hissediyoruz. Çünkü basınla birlikte toplumun birçok kemsi de hicvedilmiştir.  

“Sayın (…), şu meseleye dair ne derse desin, kimse onu umurlamıyordu. Gazeteyi 

alanların yüzde doksanı, Kerkenez’in dediğini okuyor, onunla ilgileniyordu. Kimsenin maçtan 

başka bir şeyi gözü gördüğü yoktu. Bu durum, büyüklerinde hoşuna gidiyordu. Halkın maçtan 
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başka bir şey düşünmemesi onların da pek işine geldiğinden, <<yeni stadyumlar 

yapılacağına>> <<spor işlerine önem verileceğine>> dair demeçler veriliyordu.” (s.110). 

“İspanyol Aysel’in gazetede çıkan resimleri, Kerkenez’inkinden çok daha baskındı. 

Yasak bölgeler gibi kadın vücudunun yalnız üç noktası müstehcen sayıldığından, gazetenin 

yazı işleri müdürü, İspanyol Aysel’in bu üç noktasının üzerine ressama üç küçük yıldız 

çizdirerek işin içinden sıyrılmıştı. Taşra okuyucuları İspanyol Aysel’in vücudunu, Kerkenez 

Sevim’inkinden daha çok tutuyorlardı. Çünkü Kerkenez Sevim daha genç olduğundan, vücudu 

şehirlilerin bütçesine daha uygun biçimde, sıska, kuru bir şeydi. Oysa İspanyol Aysel’in 

<<Kitap gibi karı, çevir çevir oku>> dedikleri cinsten olgun ve dolgun bir vücudu vardı.” 

(s.111) 

“Yalnız bir tek gazete böyle durumlara düşmüyordu. O da öteden beri ağır başlılığı ile 

tanınmış bir gazete idi. Ama bu ağırbaşlılık yüzünden satışı baş aşağı düşmeye başlayınca o 

da <<Bu ne rezalet>> <<Ayıp değil mi?>> <<Böyle resim basılır mı?>> <<Savcılığın 

dikkatini çekeriz!>> gibi başlıklarla aynı resimleri basmaya başladı. Resimlerin altında şu 

çeşitten yazılar okunuyordu: 

<< Gazete, çok önemli bir iştir. Halka doğru yolu göstermekle yükümlüdür. Böyle 

olduğu halde bazı gazetelerde yukarıda gördüğünüz biçimde açık saçık resimler çıkmaktadır. 

Böyle resimlerle çıkan bir gazete aile içine girebilir mi?>>(s.112) 

Görüldüğü üzere eleştiri tek bir yönden değil çok boyutlu olarak sunulur. Basın 

aracılığı ile siyasiler, toplumun değer yargıları, eğitimsizlik, ahlaki yozlaşma gibi unsurlarda 

eleştirilir.  

Gol Kralı’nın diğer romanlara göre başarılı olmasının nedeni mizahın ve eleştirinin 

çok yönlü sunulmasının haricinde dengeli bir işçilikle kaleme alınmış olmasıdır. Tahir Alangu 

bu konuyu şöyle değerlendirir: “ Bu erin asıl değerli yönü, kuruluşu ve anlatılışındaki dengeli 

işçilikte, bütün eserlerdeki mühmelliğin aksine, çalışma payının fazla oluşundan gelmektedir. 

Yazarın kolayca derlediği ve önemsiz gördüğü gerçek unsurları, bu eserin içinde hayatta 

olduğundan daha belirli ölçülerle gerçek, daha ele avuca sığar, bütünün oluşumundaki 

kargaşalıktan sıyrılmış, yazarın sanatı aracılığı ile yeni canlı bir ifade kazanarak karşımıza 

çıkıyorlar. Ayrıntılarla belirlenen yaşama, yeni bir güçle canlanıyor, bütünle birlikte 

basitlikten çıkıp yüceliyorlar.”138 

 

 

                                                
138 T. Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, C. 3, s, 659 
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B. 4. ERKEK SABAHAT 

 

B. 4. 1. Romanın Kimliği: 

1. Basım: Düşün Yayınevi, İstanbul, 1957, 112s. 

 

B. 4. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

 Erkek Sebahat romanı, erkek kılığında yaşamak zorunda kalan bir kızın hayat 

hikâyesini konu edinir. Otobiyografik tarzda yazılmış eserde, Sebahat’ın evlatlık olarak 

verilmesi, kardeşi Ali ile birlikte evden kaçıp sokak çocuğu olması ve para kazanmaya 

başladıktan sonra yazarlar arsına girip dergi çıkarmaya kalkışması, çarpıcı bir olay örgüsü ile 

aktarılır.  

 Sebahat evin on dördüncü çocuğudur. Ondan önce doğan kardeşlerinin altısı ölmüştür. 

Geriye kalan yedi kardeşinin yedisi de erkektir. Bütün çocukluğu kardeşlerinden kalan erkek 

elbiselerini giyerek geçer. Erkek elbiseleri giye giye kendini erkek gibi hissetmeye başlar. 

Annesi onu doğururken ölür. Babası çok fakirdir. Bir gecekonduda sefalet içinde 

yaşamaktadırlar.  

Dokuz yaşına gelince babası onu evlatlık vermeye karar verir. Onu evlatlık olarak 

alacak Mümtaz Bey, daha önce üç evlatlık kız daha almıştır. Onun ve karısının asıl amacı 

evlatlık edinmek değil hizmetçi parasından kurtulmaktır. Çeşitli sebeplerle kızların hepsi 

evden kaçar. Son olarak Sebahat’ı evlatlık almaya karar verirler. Sebahat hırçın erkek gibi bir 

kızdır. Evdeki ilk günleri pek de güzel geçmez. Yaramazlıklarından dolayı sık sık 

cezalandırılır.  

On bir yaşına geldiğinde eve niçin alındığını anlar. Mümtaz’la karısı oğullarını evliliğe 

hazırlayabilmek için Sebahat’ı evlat edinirler. Bir gün onları yalnız bırakarak yukarı çıkarlar. 

Sebahat çok ödlek olan Oğuz’a annesinin kıyafetlerini giydirip makyaj yaptırır.  Mümtaz’la 

karısı oğullarını o halde görünce Sebahat’ın üstüne yürürler. Sebahat’ta eline ne geçirirse 

kafalarına atmaya başlar. Gürültüden bütün mahalleli toplanır. O günden sonra mahalleli 

Sebahat’a “Erkek Sebahat” demeye başlar.  

Sebahat, Ali’yi çok özlemiştir. Misafirler için yapılan pastaları ona götürmek için 

evden çıkacağında yakalanır. İkinci sefer kaçmayı başarır ve evine döner. Babası tekrar 

evlenmiştir. Evin bir odasını da kiraya vermiştir. İki göz odada vardiyalı olarak kırk altı kişi 

yaşamaktadır. Ali ile birlikte kaçmaya karar verirler. Sokaklarda yaşamaya başlarlar. Bir 

adam onlara acıyarak yemek ısmarlayacağını söyler. Gittikleri lokantada yiyip içtikten sonra 

adam sigara alacağını söyleyerek çıkıp gider. Garsonlar adamın dönmeyeceğini anlayarak Ali 
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ile Sebahat’ı tartaklarlar. Bu olaydan sonra sokaklarda kendilerine göre eğlenceli bir hayat 

yaşamaya başlarlar. Kör Andon adlı bir çocukla tanışırlar. Hamallık yapan Andon, onlara 

beraber çalışmayı teklif eder. Vapurlardan gemilerden inen yolcuların eşyalarını taşıyan 

Andon, vapur tarifelerini memurlardan daha iyi bilmektedir. Sebahat bu işte pek başarılı 

olamaz. İlk denemesinde denize düşer. Parada kazanamamaktadır. Ancak Ali, Sebahat’tan 

daha iyi kazandığı için bu işe devam ederler.  

Bir gün Andon polislerin serserileri topladıklarını kaçmaları gerektiğini söyler. Buna 

pek anlam veremeyen Sebahat, sonradan, İstanbul’a önemli kişiler geleceğinde polislerin hep 

böyle serserileri toplayıp sokakları temizlediği öğrenir. Kış geldiği için artık sokaklarda 

yatamamaktadırlar. Andon onları eski hamama götürür. Sıcak olduğu için  dışarıda yaşayan 

bütün serseriler buraya doluşmuştur. Hatta içerde serseriler hakkında haber yapmaya çalışan 

iki gazeteci bile vardır. Bu pis kokulu mikrop yuvasına polisler bile baskın yapmamaktadır. 

Ama o gün ilk defa polisler gelerek bütün serserileri toplayıp götürürler. Onları bir 

medresenin bahçesine toplarlar. Sohbet ettikleri bir ihtiyardan, dilencilerin bir memurdan on 

kat daha fazla para kazandığını öğrenirler. Hatta bu ihtiyar dilencilikten kazandığı parayla iki 

apartman bile yaptırmıştır. Aralarından gençleri seçerek ıslahhaneye götürürler. Andon buraya 

daha öncede gelmiştir. Islahhanenin bahçesinde toplanırlar. Zengin iş adamları ve gazeteciler 

bahçeye doluşmuştur. İş adamları yardım yaptıklarını söyleyerek reklâm peşine düşerler. 

Küçük bir çocuk onları buradan kaçırabileceğini söyler. Islahhaneden sorumlu hademeye beş 

lira rüşvet vererek kaçarlar. Beraber kaçtıkları çocuktan gazetecilik yapmayı öğrenirler. 

Yapacakları iş kendilerine acındırmaktır. Yağmurlu bir günde bir apartmanın önüne ellerinde 

yırtık gazetelerle oturup ağlayacaklardır. Ne olduğunu soranlara gazete satarken bir adamın 

onları dövdüğünü gazeteleri yırtıp kaçtığını söyleyeceklerdir. Hallerine acıyan insanlarda 

gazete paralarını arlarında toplayıp verecektir. Küçük çocuk daha önceleri bu yolla çok para 

kazanmıştır. Ama Ali ilk denemsinde başarılı olamaz. 

Sebahat on altı, Ali ise on sekiz yaşına gelmiştir. Günlerini sokakta geçiren iki genç 

bir gün bir adamla tanışır. Adam onlara merhamet kuşları sayesinde çok para 

kazanabileceklerini söyler. Cami önlerine giderek kırk kuruş karşılığı merhamet kuşlarını 

serbest bırakacaklardır. Günah işlemiş insanlar serbest bıraktıkları kuşların Ahiret’te 

kendilerine yardımcı olacağına inanırlar. Sebahat bu yolla çok para kazanmaya başlar. Ama o 

cami önlerine gitmez. Zengin semtlere giderek gazino, bar kapılarının önünde bekler. 

Buralarda çok günah işlediğine inanan insanlar ikişer üçer kuş birden serbest 

bırakmaktadırlar. Bu işten çok iyi para kazanırlar. Hatta serserilikten kurtulup kendilerine 

Tarlabaşı’nda bir ev bile kiralamışlardır.  
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Sebahat on sekiz, Ali yirmi yaşına gelmiştir. Sebahat, bir pazar günü içkili bir 

gazinonun önünde merhamet kuşu satarken bir adamın kendisini takip ettiğini fark eder. 

Şaban Bey adındaki adam onunla politika hakkında önemeli şeyler konuşacağını söyler. Daha 

sonra Hasan adında başka bir adam gelerek aynı şeylerden bahseder. Her ikisine de farklı 

günlerde randevu verir. İlk önce Şaban Bey’le görüşmeye gider. Şaban onun kuş satarken çok 

iyi nutuk attığını söyleyerek kendi partilerine katılmasını ister. Masada Ahmet Kemal adında 

başka bir genç daha vardır. Şair olduğunu söyleyen genç Sebahat’a şiirlerini okur. Sebahat ilk 

kez o gazinoda içki içmiştir. Sabaha kadar içerler, sarhoş olarak eve giderler. Ertesi akşam 

Hasan Bey’le görüşmeye gider. O da kendi partilerine katılmasını teklif eder. Başka partilerin 

de kendisine teklif yaptığını, düşünüp karar vereceğini söyleyerek oradan ayrılır.  

Sebahat bir gün evde cep defterini karıştırırken Ahmet Kemal’in yazdığı şiiri görür. 

İçinde engel olamadığı bir şiir yazma isteği doğar. Silahsızlanma şiirini yazarak sabaha kadar 

yüksek sesle okur. Kendi yazdığı şiiri çok beğenen Sebahat, okumak için Ahmet Kemal’in 

yanına gider. Ahmet Kemal, onu arkadaşları ile tanıştırır. Masada güdümlü güdümsüz diye bir 

sohbet vardır. Kendisini Sabahattin olarak tanıtan Sebahat, konuşmalara pek anlam 

verememektedir. Sabaha kadar içip sarhoş olurlar. Taksim meydanında güdümlü güdümsüz 

tartışmasına tutuşarak kavga ederler. Polis hepsini toplayıp götürür. Gençlerin hepsi önemli 

kişilerin çocukları oldukları için serbest bırakırlar. Sebahat artık edebiyatçılar çevresine 

girmiştir. Aralarında para toplayıp dergi çıkarmaya karar verirler. Bu çıkaracakları on altıncı 

dergidir. Sebahat çok çalışarak kazandığı parayı bu dergi işine yatırmak istemese de bu işe 

girmekten kendini alı koyamaz. Bir ay sonra hazırladıkları dergi çıkar.  

B. 4. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

 Aziz Nesin iki cilt olarak düşündüğü Erkek Sabahat romanını devamını yazmamış 

onun yerine bu romanın devamı niteliğinde olan Saçkıran romanını yayınlamıştır. Yarım 

kalmış görüntüsü veren Saçkıran romanı başlıklardan oluşan on iki bölümden meydana gelir. 

Bölüm başlıkları ve sayfaları şöyledir: 

1. Eski Elbiseler Yüzünden. (s. 7–13).  

2. Adam Olmayan Evlatlıklar. (s. 13–23).  

3. Altın Sarısı Saçların Esrarı (s. 23–29). “Yıldız işareti ile ayrılmış üç ara bölüm bulunur.” 

4. Yaş Günü (s.29–42). “Yıldız İşareti ile ayrılmış iki ara bölüm vardır.” 

5. Hayat Üniversitesi (s. 42–54).  

6. Serseri Çocuklar. (s. 54–58). 

7. Kılıçali Hamamı (s. 58–77). 

8. Gazetecilik. (s. 77–82). 
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9. Merhamet Kuşları. (s. 82–85). “Yıldız işareti ile ayrılmış iki ara bölüm vardır.” 

10. Âhirette Beni Gözet (s. 85–87). 

11. Politika Pazarı (87–107). 

12. Dergi (107–112). 

 Otobiyografik karakterli Erkek Sebahat romanının olay örgüsünü, Sebahat’ın hayat 

öyküsünü içeren ve birbirinin devamı niteliğinde olan farklı vak’a zincirleri oluşturur. Aziz 

Nesin Vak’a zincirlerini oluşturmakta yukarıda bahsettiğimiz bölümlerden faydalanmıştır. 

Ara düğümler bölüm içlerinde atılır ve yine bölüm içinde çözülürler. Vak’nın sunumunda 

belirli bir sıra takip edilmiştir. Roman kahramanını dokuz yaşından yirmi yaşına kadar olan 

hayatı zamanda sıçramalara başvurularak düz bir çizgi halinde aktarılır. Anlatıcı konumunda 

bulunan Sebahat’ın kendi hayat hikâyesini aktaracağı birinci bölümde açıkça okuyucuya 

bildirilir: “ Pek çokları, hele kadınlar; <<benim hayatım bir romandır>> der. Siz, bir kere de 

benim hayatımı dinleyin de roman nasıl olurmuş görün.” (s.7). 

 Romanın birinci bölümü giriş niteliğindedir. Sebahat kendisi, ailesi ve çevresi 

hakkında bilgi verir. Bu bilgi eski elbiselerin kullanımı hakkındaki görüşleri ile süslenmiştir. 

İkinci bölüm, evlâtlık olarak gideceği evin sakinlerine ayrılmıştır. Bu bölümde de Mümtaz 

Bey ile Karısı tanıtılır. Ancak bu tanıtım Sebahat’ın ağzından değil Mümtaz Bey’in kendisi 

tarafından gerçekleştirilir. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde, Sebahat’ın evlatlık verildiği evde 

başından geçenler anlatılır. Bu bölümler yıldız işareti ile ayrılmış ara bölümlerden oluşur. 

Beşinci bölümde, Sebahat’ı ve kardeşi Ali’yi, sokak çocuğu olarak yaşarken görürüz. Beşinci 

bölümden onuncu bölüme kadar sokaklardaki yaşantıları ve başlarından geçen olaylar 

aktarılır. Bu bölümlerde Aziz Nesin’in üstün gözlem gücü ile sokak çocuklarının dramını 

aktardığı görülür. Ancak bu olayların aktarımında asıl amaç, kolay yoldan para kazanma 

endişesinde olan insanların eleştirisidir. Sebahat sürekli olarak kardeşi Ali’ye çalışılarak 

zengin olunamayacağını söylemektedir. Yaşadıkları olaylar da bunu kanıtlar niteliktedir. 

Onuncu bölümden sonra Sebahat’ın hayatı değişir. Merhamet kuşlarını satarak para kazanan 

Sebahat, politika ve edebiyat ile ilgilenmeye başlar. Bu bilgiler ışığında Erkek Sebahat 

romanın olay örgüsünün dört aşamada geliştiğini vurgulayabiliriz: 

1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 

1. Bölüm 2.–5. Bölümler 5.-10. Bölümler. 11. ve 12. Bölümler 

Kendisi ve ailesi 

hakkında bilgi 

aktarması 

Evlatlık verildiği aile 

ve orada başından 

geçenler 

Sokak çocuğu olması 

ve başından geçenler. 

Hayatındaki değişim, 

Politika ve edebiyat 

çevresine girmesi. 
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Olay örgüsünün şekillenmesinde, Aziz Nesin’in eleştiri anlayışının da etkili olduğu 

görülür. Eserin amacı Sebahat’ın hayatını aktarmak değildir. Onun vasıtası ile toplumu, 

tolumun içinde yaşayan olumsuz tipleri ve toplumda gerçekleşen olumsuz durumları 

eleştirmektir. Sebahat’ın girdiği her ortam bir eleştiri vasıtası olarak kullanılmıştır. Birinci 

aşamada cehaletin ve sefaletin getirdiği sorumsuzluk, ikinci aşamada evlatlık edinme bahanesi 

ile kendilerine hizmetçi arayan tipler, kolay yoldan para kazanma hevesi içinde olan 

sahtekârlar, düzenbazlar, rüşvetçi memurlar, gazeteciler, iş adamları, dördüncü aşamada ise 

politikacılar ve ikinci yeni akımını benimseyen şairler eleştirilir. Eleştirilen tiplerin ve 

olayların günümüzde de her gün karşılaşacağımız tipler ve olaylar olduğu tartışılmaz bir 

gerçektir.  

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki Erkek Sebahat romanı otobiyografik tarzda 

olmasına rağmen Aziz Nesin’in toplumsal eleştirisinde bir araç olarak kurgulanmıştır. 

Sebahat’ın hayatı bireysel olmaktan ziyade, yaşadığı olaylar vasıtası ile daha çok 

toplumsaldır. Olay örgüsünün kurgusu Sebahat’ı toplumun içinde yaşayan sıradan bir birey 

olarak kalmasına izin vermez. O, içimizde yaşayan ve toplumun sorunlarını yansıtan bir ayna 

pozisyonundadır.  

 

B. 4. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı: 

 Erkek Sebahat otobiyografik türe dâhil bir romandır. Romanda Sebahat adında erkek 

kılığına girmiş bir kızın hayatı anlatılmaktadır. Kahraman anlatıcı olarak da adlandırdığımız 

bu kız eserdeki rolü gereği hem anlatıcı hem de anlatılan konumundadır. Okuyucu onun bakış 

açısından olaylara bakar. Onun bilgisi ve kültürü oranında olaylara vakıf olur. Onun bilmediği 

görmediği olaylar hakkında bilgi sahibi olamaz.  

 Otobiyografik tarzdaki romanlarda anlatıcı ile anlatılanın aynı kişi olması mesafe 

problemini gündeme getirir. Yazarla anlatıcının aynı kişiler olmadıklarını daha önce de 

vurgulamıştık. Yazar seçtiği anlatıcının bilgi ve kültür seviyesine göre hareket etmek 

zorundadır. Bu mesafe iyi korunamadığında okuyucu kahramana karşı olan güvenini 

kaybeder. “Ben demek yazar için tehlikelidir. Okur kitlesi sayıca artmasına karşılık, 

bilinçlenme aynı oranda artış göstermez… Bu gün bile hâlâ pek çok insan, roman kişilerine 

verdiği duygular nedeniyle, yazarı suç ortağı yapma gülünçlüğüne düşer. Eğer yazar ben 

diyorsa hemen hemen herkes onu anlatıcı ile karıştırma eğilimindedir.”139  

                                                
139 Z. Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri,  s. 87 
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 Erkek Sebahat romanında şu hususa da dikkat etmek gerekmektedir. Anlatılan ben 

anlatımı hangi yaşta ya da kültür seviyesinde gerçekleştirmektedir. Romanın ilk bölümlerinde 

anlatılan ben çocuktur. Ancak anlatan ben yirmi yaşını geçmiş bir yetişkindir. Dolayısı ile 

olaylar çocuğun bakış açısından değil o dönemi yaşamış yetişkin bir genç tarafından aktarılır.  

“Bir elbise getirin gözünüzün önüne. Taksitle yapılmıştır, son birkaç taksiti ödenmemiştir. 

Önce bayramları, dördüncü beşinci bayramdan sonra misafirliğe giderken, ya da pazarları 

giyilir. Birkaç yıl da böyle gider. Giyilecek yeri kalmayınca ters yüz edilir. Bu ters yüz işi 

elbise alınırken düşünüldüğünden, tersi yüzü bir olan kumaşlar seçilmiştir…” (s. 8). Bu 

paragraf anlatıcı ben ile anlatılan benin ayrıldığını açıkça göstermektedir. Elbiselerin nasıl 

kullanıldığını ben bilirim havası, anlatıcı benin kendini anlatılan benden ayırdığını 

vurgulamaktadır. 

 Erkek Sebahat romanında da olayların belirli bir yaşa ve kültür seviyesine gelmiş bir 

gencin bakış açısından aktarıldığı anlaşılmaktadır. Kendi hakkında verdiği bilgiler sayesinde 

onun psiko-sosyal yapısını anlamamıza yardımcı olur. “Pek çoğunuz beni tanırsınız. 

Gazetelerde resmimi görmüş, benim için çıkan yazıları okumuşsunuzdur. Bunlardan bir 

kaçını sayayım. <<Bir kız askere çağrıldı.>>” (s. 7). “Fransa’ya gittiğim zaman, Paris’te bir 

kadınla tanışmıştım. Hiç evlenmemiş olan bu kadının altı çocuğu vardı.” (s. 11).  

 “Pery Lubock’a göre, romancı kişilerini, yan tutmadan ya da tutarak, bir gözlemci 

gibi dıştan anlatabilir; ya da onlara ilişkin her şeyi bilen, gören tanrısal bir tutum takınarak 

içten anlatabilir, ya da tutup kendini romandaki kişilerden birinin yerine koyarak, bütün öteki 

kişilerin davranışlarının gerisinde yatan nedenleri bilmezlikten gelebilir; ya da bir takım ara 

tutumlar takınabilir.”140 Bu düşünceyi değerlendiren Forster anlatıcının birden fazla tutum 

takınabileceğini belirtmektedir.  

  Romanda kahraman anlatıcı konumunda bulunan Sebahat, genellikle müşahit bakış 

açısını kullanır. Bazı durumlarda sadece gözlemci kalmakla yetinirken bazı durumlarda da 

yorumlar yapar: “Biz altısı ölen, sekizi kalan on dört kardeş babamın züğürtlüğü yüzünden 

dünyaya gelmiştik. Çünkü babamın annemin, sinemaya gidecek, geziye çıkacak, gezip 

tozacak, kumar oynayacak, at yarışlarına, maçlara balolara gidecek paraları yoktu. 

Canlarının sıkıntısından, başak bir dünya zevkleri olmadığından, çocuk yetiştirerek vatana 

hizmet zorunda kalıyorlar, bu yüzden de her yıl bir çocuk yapıyorlardı. Şimdi züğürtlüğüne 

teselli bulmak için zavallı babam dünyanın bu en ucuz eğlencesine güzel bir isim bulmuştu.” 

(s. 11).  

                                                
140 E. Forster,  Roman Sanatı,  s. 120. 
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Ancak romanın genelinde Sebahat’ın gözlemci kaldığını yaşadıklarını anlatmakla 

yetindiği görülür. Bu noktada devreye diğer şahısların bakış açıları sokulur. Anlatıcı aradan 

çekilip olayı, mekânı ya da insanları başka bir şahsın bakış açısından aktarmaktadır. İkinci 

bölümdeki olaylar Mümtaz Bey’in on birinci bölümdeki olaylar Ahmet Kemal’in bakış 

açılarından aktarılır. Diğer bölümlerde de birçok şahsın bakış açısına başvurulduğu görülür. 

 Çok yönlü bakış açısı romanın gerçekçilik unsuru üzerinde etkili olmaktadır. Romanı 

daha objektif ve gerçekçi kılan bu bakış açıları okuyucunun olayları daha rahat 

değerlendirmesini ve yorumlamasını sağlar.  

 

B. 4. 5. Zaman 

 Erkek Sebahat romanında vak’a zamanı anlatıcı tarafından açıkça belirtilir. “Not: 

Olaylar İkinci Dünya Harbi içinde geçer.” (s. 69). Romanda dönemin karakteristik olaylarına 

sıkça yer verilir. Kenar mahallelere hâkim olan sefalet manzaraları ve yağ, ekmek, gaz, 

kuyrukları ile yazar dönemin genel panoramasını çizer. Bu durum eleştiriye de malzeme 

oluşturur.  

 Romanda zamanda sıçrama tekniği ile vak’a zincirleri geniş bir zaman dilimine 

yayılır. Asıl vak’a, Sebahat dokuz yaşında iken başlar ve on sekiz yaşına geldiğinde son bulur. 

Dokuz yıllık bir zaman dilimini kapsayan eserde, olaylar kronolojik sıra bozulmadan aktarılır. 

Bu bağlamda zamanın, başlangıçtan anlatı zamanına kadar düz bir çizgi halinde ilerlediği 

söylenebilir.  

Otobiyografik eserlerde, anlatı zamanı ile vak’a zamanı arasındaki fark barizdir. 

Kahraman anlatıcının aktardığı olaylar önce yaşanmış daha sonra belirli bir bakış açısı ile 

aktarılmıştır. Mehmet Tekin bu durumu şöyle değerlendirmektedir: “Sonuç olarak 

otobiyografik tarz etrafında anlamını bulan bakış açısından kaleme alınmış eserlerde, 

kahraman anlatıcı hem vak’anın yaşandığı, hem de anlatıldığı zaman dilimlerindeki hal ile 

karşımıza çıkmaktadır. O, eserin vak’asını hem yaşayan hem de değerlendirerek anlatan 

insan konumundadır.”141 

Dokuz yıllık bir zaman dilimini kapsayan vak’a zincirleri zaman sayesinde birbirlerine 

bağlanarak ilerler. İkinci bölüm zaman ifadesi ile başlar: “Dokuz yaşıma gelince baba 

ocağından ayrıldım.” (s. 13). Birinci bölümle birlikte Sebahat’ın doğumunu da 

değerlendirirsek vak’a zamanını on sekiz yıla çıkarmak mümkündür. Ayrıca zaman ve 

                                                
141 M. Tekin, Romancı Yönüyle Peyami Safa,  s.150. 
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bölümler arasında bir bütünlük kurularak ara düğümler bölümler içimde atılır ve çözülürler. 

Bölümler birbirinden genellikle zaman ifadeleri ile ayrılır:  

“Akşam yemeğe çağırdılar” (s. 23): 3.Bölüm 

“Bir gün Mümtaz beyle Saffet hanımın bitişik odada şöyle konuştuklarını duydum” 

(s.29): 4. Bölüm. 

“Günlerimizi çok rahat çok eğlenceli geçiriyorduk.” (s. 42): 5. Bölüm. 

Zamanın ilerleyişini anlatıcının yaşını aktarması ile öğreniriz:  

“Ben buradan gideli iki sene oldu.” (s. 35).  

“Yaş on altı… Ali de on sekizinde.” (s.82). 

“Ali yirmi yaşında delikanlı olmuştu. Ben de on sekiz yaşında bir genç kız yahut bir 

delikanlıydım.” (s.88). 

Yaş ifadelerinin haricinde zamanın ilerleyişi belirsiz ifade kalıpları ile aktarılmıştır. 

Bir cuma günü, bir pazar, bir akşam, bir gün, kış bastırmıştı, havalar ısınmaya başladığında 

gibi zaman ifadeleri eserde sıkça kullanılır.  

Sonuç olarak eserde zamanın düz bir çizgi halinde, dinamik olarak ilerlediği görülür. 

Zaman ögesinden Sebahat’ın psiko-sosyal gelişimini aktarmanın haricinde, dönemin 

koşullarında, toplumun içinde bulunduğu durumu yansıtmak ve çevreyi aktarmak açısından da 

faydalanılır.  

 

B. 4. 6. Mekân 

 Erkek Sebahat romanında açık geniş mekân diğer romanlarda olduğu gibi 

İstanbul’dur. Yaklaşık olarak otuzlu ve kırklı yılların İstanbul’u çarpıcı görüntüler ile aktarılır. 

Mekân ögesinden genellikle dönemin sosyo-kültürel boyutunu ve insanların yaşayış tarzını 

aktarmak için yararlanılır. Eserdeki mekânlar genellikle Sebahat’ın bakış açısından yansıtılır.  

Karşımıza çıkan ilk kapalı mekân evlatlık olarak verildiği evdir. Bu ev Sebahat’ın o 

dönemdeki bakış açısından yansıtılmıştır bize.  

“Uyandığım zaman beni yatırdıkları odayı görünce şaşırdım. Etrafımda adları 

bilmediğim, hiç görmediğim pırıl pırıl eşyalar vardı. Korkarak yerimden kalktım. O pırıl pırıl 

eşyaları yoklamaya, yumuşak tüylü örtülere parmaklarımı sürmeye başladım. Bir takım 

ağaçtan kutular, dolaplar, aynalar, camlar vardı. Radyonun üstünde gördüğüm şeye şaştım 

kaldım. Ben onu önce kesilmiş bir kadın başı sandım korktum. Masanın üstünde duran kesik 

bir kadın başı idi. Ama yüzü yoktu, yalnız saçları vardı.” (s. 24). Sebahat mekânı ve atmosferi 

bulunduğu yaşın bakış açısı ile aktarmakta gayet başarılıdır. Bunun haricinde ilk bölümlerdeki 

kapalı mekânlar; Sebahat’ın evi lokanta ve sinemadır. Bu mekânlar sadece olayın geçtiği yer 
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olarak vurgulanmış ayrıntılı tasvire gidilmemiştir. “Hakkure kafesi gibi küçük, harap üç odalı 

bir gecekondumuz vardı.” (s. 34). 

İlk bölümlerden sonra Sebahat sokaklarda yaşamaya başlar ve romanda açık 

mekânlara yer verilir. Bu bölümlere de İstanbul semtleri ve bu semtlerin yarattığı atmosferden 

etkili olarak yararlanılır. Beyoğlu (s. 38), Taksim (s.48), Tophane (s.48), Hürriyet Tepesi 

(s.56), Halıcıoğlu (s. 57) adı geçen açık mekânlardır. Bu mekânlar olayın geçtiği yeri 

vurgulamaktan öteye geçemez. 

Eserde Kılıçali Hamamı’nın ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu görülür. Yedinci 

bölüme adını veren bu mekân diyaloglar vasıtası ile gösterme yöntemiyle aktarılmıştır. 

“Yokuştan bire koşu ver ettik kendimizi, tramvay caddesini ok gibi geçtik. Aralık 

sokakta sağdaki kapıdan içeri girdik. Burası Kılıçali Hamamıydı. Bütün gün açık havada 

gezdiğimiz için daha kapıdan içeri gire girmez, ıslak, pis, buğulu bir koku ile boğulacak gibi 

oldum. Kör Andon geniş bir nefes aldı <<Oooohh!..>>,dedi. Hamamın içinden kapıya doğru 

duman rengi bulut bir koku geliyordu.  

-Ulan Kör, pek mi hoşuna gitti burası? dedim.  

-Ancak burada rahat bir nefes alabiliriz dedi. Burası serserilerin mekânı.  

-Polis gelmez mi buraya? 

Kör Andon: 

-Ulan şu havaya bak be!.. dedi. Buraya polis jandarma girebilir mi?.. Gaz maskesi 

takarlarsa o zaman başka… 

İçerisi o kadar yıvış yıvış kötü kokuyordu ki daha fazla giremedik, merdivenin 

kenarında durduk.” (s.58). 

Kılıçali Hamamı serserilerin kışın barındıkları bir mekândır. Bu mekânda geçen 

diyaloglar sayesinde Sebahat’ın görmediği bilmediği ortamlar ve olaylar aktarılır. Serserilerin 

yaşantı tarzına uygun bir atmosfer doğuran mekân, sosyal eleştiri için bir malzeme olarak 

kullanılmıştır. Kapalı mekânın böyle çarpıcı bir şekilde sunulması hem okuyucunun ilgisini 

eser üzerine çekmekte, hem de kahramanın bakış açısının yeni bir boyut kazanmasını 

sağlamıştır.  

Eserde kullanılan açık mekânlar İstanbul’un o dönmedeki sosyal ve ekonomik 

boyutunu gözler önüne sermektedir. Açık mekânlardan işlevsel bir şekilde yararlanan Aziz 

Nesin’in asıl amacı dönemi ve insanların tutumunu eleştirmektir.  
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B. 4. 7. Şahıs Kadrosu 

 Erkek Sebahat romanı, bundan önceki romanlara göre daha kalabalık bir şahıs 

kadrosuna sahiptir. Ancak bu figürlerin birçoğu yardımcı şahıs olmaktan öteye geçemezler. 

Şahıs kadrosunu olay örgüsündeki önem sıralarına ve işlevlerine göre gruplandırarak 

değerlendirmeye çalışacağız.  

 

- Sebahat:  

 Otobiyografik tarzdaki eserde anlatıcı kahraman rolü ile doğal olarak Sebahat romanın 

merkezi kişisi konumundadır. Olaylar genellikle onun bakış açısı ile aktarılır. Sebahat’ın 

hayatının anlatıldığı romanda asıl amaç onun başından geçen olayları aktarmak değil Sebahat 

nezdinde dönemin toplumsal yapısını eleştirmektir.  

 Sebahat on dört çocuklu bir ailenin son çocuğudur. 

 “ Ben, babamın, annemin, on dördüncü çocuğuyum. Benden önce doğan 

kardeşlerimin altısı ölmüş. Geriye kalan yedi kardeşimim yedisi de erkekti. En sonuncu çocuk, 

bir ben kız olmuşum.” (s.7). 

Bu durum yirmi yaşına kadar erkek elbisesi ile gezen Sebahat’ın kendisini erkek gibi 

hissetmesine yol açar.  

“Ben kızken erkek diye tanınmışsam, bu, eski elbise yüzündendir. Ben, babamdan 

ağabeylerime, ağabeylerimden de en son bana kalan erkek elbiselerini giymek zorundaydım. 

Bu erkek elbiselerini giye giye, kendimi erkeklerden ayırtsız görmeğe başladım…  

Yedi erkek kardeşimin arsında ben de erkek gibi büyüdüm. Örecek temizleyecek kimse 

olmadığı için saçlarımı kökünden sıfır numara ile keserlerdi. Entari giymedim” (s.9). 

 “Oğlan kardeşlerimin arasında, oğlan kıyafeti ile geze geze kendimi oğlan 

sanıyordum. Saçlarıma kurdele bağlanmamış, kulaklarıma küpe takılmamıştı. Üstelik 

ailemizin tek kız çocuğu olduğum için de fazla şımartılmıştım.”(s. 10). 

 Kişilik özellikleri hakkındaki bilgiyi de kendinsin aktardığı görülür. 

  “Ben çok inatçı bir kızımdır. Daha doğmadan önce, ne kadar inatçı olduğumu 

göstermişim.” (s.12). Ancak onu daha çok olaylar ve durumlar karşısındaki tutum ve 

davranışları ile tanırız.  

 Romanın daha ilk bölümlerinde ne kadar hırçın bir yapıya sahip olduğunu görürüz. 

Evlatlık olarak verildiği evde çıkan bir tartışmada, Mümtaz Bey ve eşinin kafasına eline 

geçirdiği eşyaları atmaya çekinmez. O günden sonra da mahallede erkek Sebahat diye 

anılmaya başlar. Ancak bu durumdan hiç şikâyetçi değildir. Çünkü kendisini bir kızdan çok 

erkek gibi hissetmektedir.  
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 Sebahat’taki değişimi ve gelişimi romanın başından sonuna doğru aşama aşama 

görürüz. Romanın başında bir gecekonduda dokuz yaşında erkek elbiseleri giyen kız sona 

doğru 18 yaşımda geç bir edebiyatçı olmuştur. Çocukluk yıllarının çok büyük bir kısmını 

sokaklarda geçiren Sebahat’ın hayat karşısındaki tutumu da gayet ilgi çekici aktarılmıştır. 

Hırçınlığı ve açıkgözlülüğü sayesinde birçok güç durumdan kurtulmayı başarır.  

 Onun hayattaki tek güvencesi Ali’dir. Ali yanında değilken kendisini güçsüz hisseder. 

Merhamet kuşu satmaya başladıktan sonra hayatları değişir ve bir birlerinden uzaklaşırlar. Bu 

dönemde Sebahat kız olmak ile erkek olmak arasındaki çelişkiyi güçlü hissetmeye başlar.  

 “Ne olduğunu bilmiyordum ama kız olmak,  katiyen istemiyordum. Ali’nin tutumu çok 

canımı sıkıyordu. O, gittikçe benden uzaklaşıyordu. Her nedense, nerelere gittiğini, neler 

yaptığını soramıyordum. Ama onun sahiden erkek olduğunu, bana söylenmeyecek bazı 

erkeklikler yaptığını anlıyor, daha çok kızıyordum.  

 Bir gece, eve sabaha karşı gelmişti. Hem de sarhoştu. Yatağa elbiseleriyle uzandı, 

hemen uyudu. Ceketini çıkarmaya çalışırken, cebinde bir kızla baş başa çekilmiş remini 

bulunca, deliye döndüm. Sebebini bilmeden ağladım. Ben ne olacaktım. İçimde hiçbir kadınlık 

arzusu duymuyordum. Ben de Ali gibi mi yapmalıydım? Yapabilir miydim? Ali’nin yüzüne 

baktım. Suratındaki ayva tüyleri, uzamış, sertleşmiş, siyahlaşmıştı. Üst dudağında basbayağı 

bıyıkları da vardı. Elimi kendi yanağıma götürdüm. Ne tüy, ne tüs vardı…” (s. 88). 

 Bu çelişkiler arasında boğuşurken Sebahat’ın hayatında bir değişiklik daha olur. 

Hitabet gücünün fazla olduğunu fark eden politikacılar onu siyaset yapmak için ikna etmeye 

çalışırlar. Aynı zamanda bu dönemde genç edebiyatçılarla tanışır ve onların arasına katılır.  

 Romanda görmediğimiz, muhtemelen ikinci ciltte anlatılacak olaylar da özetleme 

tekniği ile Sebahat tarafından aktarılır. “Daha büyüdükçe neden hürriyet’in bize daha 

yukardan gediğini daha iyi anladım. İlerde anlatacağım gibi bir futbol kulübüne girdiğim 

zaman antrenörün ilk işi saçlarımı kesmek olmuştu. Cezaevine girdim, orada da daha kapıdan 

adımımı atar atmaz saçlarımı kestiler. Sonra beni yanlışlıkla erkek zannedip askere aldıkları 

zaman da saçlarımı kestiler.” (s. 80). 

 Sebahat hayatın çeşitli kulvarlarına sürüklenerek, Aziz Nesin için iyi bir eleştiri aracı 

haline gelir. Gecekondudaki sefil hayattan kurtulup evlatlık verilişi, sokaklara düşmesi, 

siyasetçi olması, edebiyatçılar arasına karışması bütün bu ortamların eleştirilmesine zemin 

hazırlar. Eserde hür iradesini kullanmaktan ziyade, hayatın sürüklediği ortamlar içinde 

kendisini bulan Sebahat; davranışları, tutumu, hayata bakış tarzı ile sıradışı bir tiptir. Sıradışı 

olmasını sağlayan en önemli etkense kız olmasına rağmen erkek olmayı tercih etmesidir.  
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 Romanın sonlarında Sebahat’ın şiir yazmayı denemesi ve edebiyatçılar arasına girmesi 

en büyük abartıyı oluşturur. Çünkü Sebahat hiç okula gitmemiştir ve okuma yazmayı mahalle 

arkadaşlarından öğrenir. (s. 14). Bu eserde bir zaaf olarak görünse de ilerideki bölümlerde her 

gün gazete okuyarak kendini geliştirmeye çalışması bu kusuru bir nebze hafifletmektedir. Bu 

durum Aziz Nesin’in keskin hiciv anlayışı için de kullanılmış olabilir. İkinci yeni akımına 

yapılan eleştiride yazarların yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları Saçkıran romanında 

da sık sık vurgulanmış ve bu dönemin yazarları eleştirilmiştir.  

 

- Sebahat’ın Ailesi: 

  Eski Elbiseler Yüzünden adlı birinci bölümde Sebahat’ın ailesi hakkında yine anlatıcı 

kahraman konumundaki Sebahat tarafından bilgi verilmiştir. On Dört çocuklu bir ailede 

yaşayan Sebahat, ailesinin sosyal ve ekonomik konumunu kendi bakış açısı ile değerlendirir. 

Çok fakir bir yaşantı süren ailesinin çok çocuğa sahip olmasını şöyle ifade eder: “Biz altısı 

ölen, sekizi kalan on dört kardeş, babamın züğürtlüğü yüzünden dünyaya gelmiştik. Çünkü 

babamın annemim sinemaya, tiyatroya gidecek, geziye çıkacak, gezip tozacak, kumar 

oynıyacak, at yarışlarına, maçlara, balolara gidecek paraları yoktu. Canlarının sıkıntısından, 

başka da dünya zevkleri olmadığından, çocuk yetiştirerek vatana hizmet zorunda kalıyorlar, 

bu yüzden de her yıl bir çocuk yapıyorlardı…” (s. 11).  

 Babası ile annesinin evlilik maceralarını da babası aktarır bize.  

 “-Anneniz o zaman on dört yaşında idi. Gidip babasından isteyecektim ama, iyi bir 

elbise yaptırmadan babasının yanına gitmeye cesaret edemiyordum. Bu sene evlenmemiz sekiz 

seneyi geçti. (s. 10). 

 Babası sık sık parasızlıktan, geçim zorluğundan şikâyet etmektedir. Memlekete 

hizmetlerinin hiçe sayıldığını düşünmektedir. Onun en büyük hizmeti memlekete evlât 

yetiştirmektir.  

Annesi, Sebahat’ın dünyaya gelişinin üçüncü günü ateşlenerek yatağa düşer ve ölür. 

Sebahat doğurmamak için birçok yol denemiş ama başarılı olamamıştır.  

Sebahat’ın ailesindeki en önemli şahıs kardeşi Ali’dir. En çok onu sevmektedir. 

Evlâtlık verildiği evden Ali’yi görmek için kaçar ve onunla birlikte sokaklara düşerler. 

Aralarında üç yaş olmasına rağmen Sebahat ağabey gibidir.  

Sokaklara düştükten sonra Ali çalışma taraftarı iken Sebahat bu kadar enayi arasında 

çalışmaya gerek olamadığı düşüncesindedir. Tophane rıhtımında hamal olarak çalışmaya 

başladıktan sonra Ali cimrileşir. Sebahat’ın birçok olumsuz davranışına göz yumarken para 

harcamasına karşı çıkar. Biriktirdiği paraları da bütünleterek ceketinin astarına diker.  
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Sebahat ile Ali’nin zıt karakterleri toplusal eleştiride malzeme olarak kullanılır. Polis 

tarafından yakalandıktan sonra götürüldükleri medrese bahçesinde diğer serserilerin para 

kazanma konusunda anlattıkları her ikisini de etkiler. En çok dilenciler para kazanmaktadır. 

Ama dilencilik yapmayı gururlarına yediremezler.  

Ali, bir tip ya da karakter olmaktan çok Sebahat’ın kişiliğini daha iyi vurgulayabilmek 

için yardımcı şahıs olarak kullanılır. O içimizde yaşayan sıradan bir serseridir.  

 

- Mümtaz Bey ve Ailesi: 

 Mümtaz Bey, Sebahat’ı evlatlık olarak alan ailenin reisidir. 2, 3, ve 4. bölümlerde 

aktarılan Mümtaz Bey ve ailesine daha sonraki bölümlerde rastlamayız. Bu üç bölümde 

Mümtaz Bey ve ailesi bir sosyal eleştiriyi gündeme getirmek için aktarılmışlardır.  

 Kılıbık, açıkgöz bir devlet memuru tipini canlandıran Mümtaz Bey, iki bakış açısı ile 

anlatılır. Bunlardan birincisi kendisine ait bakış acısıdır. Daha çok gösterme yöntemi ile 

tanıdığımız mümtaz kendisinden ve ailesinden bahsederken aile yapısına yönelik sosyal 

eleştirinin yapılamasına zemin hazırlar.  

 Sebahat’ın bakış açısıyla Mümtaz Bey; şişman, giyimli kuşamlı bir adamdır. Sebahat’ı 

ilk gördüğünde erkek çocuğu zanneder. Çok konuşan konudan konuya geçen sonra ilk 

bahsettiği konuyu unutan bir adamdır. Konuşmanın arasında sık sık <<ne diyordum ben>> 

der. Evlendikten sonra ailenin yönetimi karısının eline geçer. Karısın bir dediğini iki etmez. 

Evdeki işleri yaptırmak için hizmetçi yerine evlatlık almaya karar verirler. Bu, hizmetçi 

tutmaktan çok daha ucuza mâl olacaktır. Mizahi bir üslûpla aktarılan Mümtaz Bey saf yapısı 

ile de dikkat çekmektedir. 

 “-Allah Allah… dedi. Doktorcuğum sana bir aile sırrımızı vereceğim ama meslek 

şerefine güveniyorum. Sakın kimseye söyleme. Bizim hanımın saçları takmadır. Üç senedir 

takma saç kullanıyor. Geçenlerde Müşerref hanımın kabul gününe gitmişti. Pek iyi 

bilemiyorum çiviye mi takılmış, yoksa bizim hanım yere mi yuvarlanmış, her nasıl olmuşsa 

olmuş, bizim hanım bir yana perukası bir yana uçmuş. Kendisi bir şey söylemedi ama, benim 

duyduğuma göre bizim hanım o gün Müşerref Hanımlara gitmemiş de yat kulübüne gitmiş. 

Güya orada bir delikanlıyla dans ediyormuş…”(s. 26).   

Yapı olarak daha çok Gol Kralı romanındaki Hasip Ferferik’e benzer. Kendiside bir 

seferinde evlatlık olarak aldığı kızla karısını aldatır.  

Saffet hanımı daha çok Mümtaz’ın anlattığı olaylarda gösterme yöntemi ile tanırız. 

Karısının kişiliği ve konumu hakkında bize birçok bilgi verir: 
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“Bizim hanımı methetmek gibi olmasın, çok iyi, yüksek bir aileden olduğundan ev işi 

pek bilmez… Ama evlenmeden önce annesi: <<Benim kızım yumurta pişirmeyi bile bilmez, 

ona göre…>> demişti. Yumurtayı herkes pişirir, ama her kadın piyano çalamaz, Fransızca 

bilmez.” (s.  15). 

“Bizim hanım sizden iyi olamasın biraz sinirlicedir.” (s. 17). 

Saffet hanım saçları döküldüğü için peruk takmaktadır. Sebahat tarafından şişman iri 

göğüslü bir kadın olarak aktarılmaktadır. Bayılma numaraları ile kocasına her istediğini 

yaptırır. Eve gelen evlatlıklara çok kötü davranır. Hepsi de onun yüzünden evi terk etmiştir. 

Kocasının anlattığı kadarıyla da pek ahlâklı sayılmaz.  

Evin oğlu Oğuz, Sebahat’tan üç yaş büyüktür. Kız gibi, pısırık bir oğlandır. Sebahat, 

sözde onunla oynaşması için eve getirilmiştir ama sonunda o Sebahat’ın oyuncağı olur. 

Sebahat’ın evcilik oynarken onu maskara etmesini haricinde hakkında pek fazla bilgiye sahip 

olamayız.  

Alışılmışın dışında bir görüntüde aktarılan Mümtaz Bey ve ailesi, Aziz Nesin’in 

eserlerinde sıkça kullandığı yozlaşmış, ahlaki çöküntüye uğramış, yapmacık bir kültürü 

benimsemiş fertlerin oluşturduğu aile tipidir. Davranışları, kültürleri ve mizaçları ile sosyal 

eleştiriye malzeme oldukları gibi mizahi unsuru yansıtmak için de kullanılırlar.  

 

- Ahmet Kemal ve Çevresi 

 Ahmet Kemal 1950’li yılların başında ortaya çıkan ikinci yeni akımını benimsemiş 

şairleri sembolize eden bir tiptir. Zengin bir ailenin çocuğudur. Günlerini arkadaşları ile 

barlarda eğlenerek ya da edebiyat sohbetleri yaparak geçirir. Sebahat ile siyasi parti toplantısı 

yapmak için gittikleri bir gazinoda tanışırlar. Onunla eserin son bölümlerinde karşılaşırız. 

Sebahat ile arkadaş olduktan sonra onu, çevresi ile tanıştırır ve Sebahat’ın edebiyatçılar 

arasına katılmasına yardımcı olur. Güdümlü şiiri savunan Ahmet Kemal bu konuda 

bildiklerini Sebahat’a da öğretir. Eserde çok fazla işlenmemiş olsa da ikinci yeni akımını 

eleştiride bir malzeme olması onu önemli kılar. 

 Çevresindeki en ilginç tip Yücel Üstündür. Yücel şair falan değildir ama zengindir. 

Dokuz senedir edebiyat fakültesinde okumaktadır. Şiir yazmaktan sınavlara girme fırsatını 

bulamaz. Gerçek adı Şaban Hıdırgil’dir. (s.109). Babası para göndermeyi kesince o da 

kendisine  bir hastalık uydurarak ameliyat olacağını söyler. Bu yolla babasından aldığı 

paraları dergi çıkarma sevdası ile harcar. Onatlı dergi çıkarırlar ama hepsi de ilk sayılardan 

sonra kapanmak zorunda kalır.  
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 Her iki kahraman da ikinci yeni akımını eleştirmek için bir araç olarak kullanılmıştır. 

Ancak konumları ve davranışları ile iyi işlenmiş birer tiptirler. Onların tip olarak 

aktarılmasındaki asıl başarı insani vasıflarında değil toplumsal statülerindedir. 

 

- Sosyal Eleştiriyi Yansıtan Tipler ve Yardımcı Şahıslar 

 Eserde sosyal eleştiriyi yansıtabilmek için birçok tip ve yardımcı şahıs kullanılmıştır. 

Bu figürler ilgili bölümlerde sosyal eleştiri konusunda görevlerini yerine getirirler, sonra 

ortadan kaybolurlar. Yardımcı şahısları en çok Sebahat ve Ali, sokak çocuğu olarak yaşamaya 

başladıktan sonra görürüz. Sokaklarda onları hayatı öğreten birçok kişiyle karşılaşırlar. Bu 

bölümün başlığı da amacına uygun olarak Hayat Üniversitesi konulmuştur.  

 Bu şahıslardan ilki İdamlık Hadi’dir. Hadi, idam hükmü ile altı sene hapis yatmış 

sonra aftan yararlanarak çıkmıştır. (s. 44). İdamlık Hadi, dolandırıcı tipine iyi bir örnektir. 

Bulduğu zekice yollar ile birçok kişiyi dolandırır. Sebahat ve Ali’yle ilk karşılaşmasında 

onlara yemek ısmarlayacağını söyleyerek lokantaya götürür. Onları çocuğu gibi gösterir ve 

sigara alma bahanesi ile hesabı ödemeden kaçar. İkinci karşılaşmalarında çocukları tanımaz 

ve onların saçını kestireceğini söyleyerek berbere götürür. Ama bu kez çocukların gözü 

açılmıştır. Berbere onun bir dolandırıcı olduğunu söyleyerek bedavadan saçlarını kestirirler. 

Bu durum Hadi’nin hoşuna gider. Onlara iş teklif eder. Dolandırıcılık yollarını gösterdikten 

sonra onu eserde bir daha görmeyiz. Çocukların karşılaştığı ilk tip olması açısından önemlidir 

konumu. Hayat hakkında Ali ve Sebahat’a ilk dersi veren odur. 

 Bu bölümde karşımıza çıkan ikinci şahıs Kör Andon’dur. Kör Andon’la sabahçı 

kahvesinde tanışırlar. Andon, hayatın yetiştirdiği gözü açık, uyanık bir tiptir. Tophane 

Rıhtımı’nda hamallık yapmaktadır. Hamallık yapmak için Ali’yi de ikna eder. Sebahat 

çalışarak para kazanılamayacağını düşündüğü için bu işe sıcak bakmaz. Nitekim ilk 

denemesinde de denize düşerek boğulma tehlikesi geçirir. Eserde Andon da öğretici 

konumundadır.  

 “ Kör Andon, bütün gemilerin, vapurların karakterlerini tarifeye göre kaçta gelmeleri, 

kalkmaları lâzım geldiğini, gerçekte ise ne kadar gecikme yaptıklarını, hepsini biliyordu.  

 Yonga Kamil’in sabahçı kahvesinde bize boyuna ders verdi. Sonra mermer masaların 

üstüne başımızı koyup uyuduk.” (s. 49).  

 Andon, serseriler ve serserilik hakkında her şeyi bilmektedir. Onlara nerede yatıp 

kalkabileceklerini, nerelerin güvenli olduğunu, nerelerde çalışabileceklerini öğretir. Sokalar 

hakkındaki birçok bilgiyi ondan alırlar. Yakalanıp ıslah evine düştükleri zaman da oradan 

kaçmaları için onlara yardım eder.  
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 Eserde sosyal eleştirinin en çok vurgulandığı mekân Kılıçali Hamamı’dır Buraya 

kalmaya gittiklerinde serseriler ve yaşayış şekilleri hakkında çok şey öğrenirler.  O noktada  

serseriler için haber yapmaya gelen iki gazeteci devreye girer. Gazeteciler hem basın 

dünyasını eleştirmek hem de sosyal eleştiriyi vurgulayabilmek için araç olarak kullanılırlar.  

 Sebahat eski hamama girdiklerinde gazetecilerin konuşmalarına şahit olur: 

 “-Vallahi beş liraya değil beş yüz liraya çekilmez bu, dedi. 

 -Ne yapalım birader, dedi, patron fotoğraf istemeseydi uydurur uydurur yazardık. 

Ama fotoğraf istiyor.” 

 Gazeteciler çaktırmadan serserilerin arasında dolaşamaya başlarlar. Sebahat’ta 

peşlerine takılır. Cebinden çıkardığı sigara izmaritlerinin tütünlerini bir kâğıda boşaltan 

çocukla konuşurlar. Çocuk, bu tütünleri yabancı gazetelerin kâğıdına sararak satmaktadır. 

Yabancı gazetelerin kâğıdı çok daha ince olduğu için iyi sarmalık olmaktadır. Çocuk bu işten 

nasıl para kazandığını anlatır. Daha sonra bir ihtiyar ve çocuğun yanına yakalaşırlar. İhtiyar 

ve çocuk Sebahat’ın bakış açısı ile tanıtılırlar: 

 “ …Orada on beş yaşında kadar bir çocukla, sakallı bir ifade vardı. İhtiyarın iki gözü 

de bakar kör, donuk mavi, perdeliydi. Çocuğun bir ayağı kesikti.” (s. 62). 

 İhtiyar ve çocuk dilencilik yapmaktadırlar. Bu işe nasıl girdiklerinin ve nasıl para 

kazandıklarını anlatırlar. Kılıç Ali hamamı serseriliği öğrenmek isteyenler için nerdeyse bir 

okul niteliğindedir.  

 Serserilik hakkında ki öğrenimleri polislerin onları toplayıp medrese bahçesine 

götürdüklerinde de devam eder. Sebahat ve Ali, burada da  yardımcı şahıs konumundaki 

kişilerle karşılaşırlar. Burada karşılaştıkları onlardan daha büyük bir çocuk, serserilerin 

toplandıktan sonra Büyükada’ya götürüldüğünü söyler. Geçen sene de öyle olmuştur. Çocuk 

orada hayvan gübrelerini toplayarak çok para kazandıklarını anlatır. Karşılaştıkları bir ihtiyar 

dilenci onları çok şaşırtır. Ayağı kopuk gibi gözüken dilenci pantolonunu çıkartarak bacağına 

bağladığı ayağını çözer. Bu işten çok para kazandığını,  zengin olduğunu söyler.  

 Oradan ıslahhaneye götürüldüklerinde karşımıza çıkarcı tipler çıkar.  Bunların en 

ilginci çocuklardan sorumlu olan hizmetli, İsmail Efendi’dir.  Çocuklara çok kötü 

davranmasına rağmen rüşvet karşılığı onları ıslahhaneden kaçıran da odur. Bu bölümde 

yardım derneği müdiresi, ıslahhane müdiresi Betül Hanım, Balıkçı Osman, Rahmi Bey ve 

gazeteciler çıkarcılıklarından dolayı eleştirilirler.  

 Görüldüğü üzere yardımcı şahıslar daha çok öğretici konumundadırlar. Onların 

vasıtası ile toplumsal yaşantı ve vurdumduymazlık yazar tarafından eleştirilir. Bu bölümlerde 

anlatıcılar yardımcı şahısların kendisidir. Diyaloglar vasıtası ile gösterme yöntemi ile 
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aktarılan şahıslar eserdeki aksiyonun daha canlı hale gelmesini sağlamaktadırlar. Ayrıca bu 

tür bir tanıtım yönteminin benimsenmesi olayın gerçekliğini güçlendirirken yazara da çok 

yönlü eleştiri yapma fırsatını sunar.  

 

B. 4. 8. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar 

Aziz Nesin, Erkek Sebahat romanının başında yazdığı önsöz mahiyetindeki Birkaç 

Söz başlıklı bölümde, bu romanın ana düşüncesinin kadın gözüyle erkelerin toplumda nasıl 

havadan kazandıkları, bedava yaşadıklarını aktardığını belirtir. Okurların romanları 

beğenmesinin nedenini de romandaki ana düşünceni doğruluğundan, olayların gerçekliğinden, 

tiplerin canlılığından ileri geldiğini vurgular. O mizah romanının ister istemez gerçekten, 

gerçeklikten uzaklaştığına inanmaktadır. Çünkü mizah romanlarında hayatın en acılı 

olaylarının bile bir gülünç yanı bulunarak aktarılmak zorundadır. Oysa ona göre hayat bir 

bütündür ve bu bütün içinde hayatın hem gülünç hem de acılı yönleri vardır.  Hayatın sadece 

gülünç yönlerini yansıtmak bütünü vermemek manasına gelmektedir.  

Bu önsözde eserlerine bir öz eleştiri yapan Aziz Nesin, toplumun çelişmelerini, 

birbirine karşıt olayları, yaşamımızın aksak yönlerini, uygunsuzlukları, düzensizlikleri 

aktardığını söylemektedir. Mizahı toplumu eğitmede bir araç olarak kullanan Aziz Nesin bu 

eserinde de birçok toplumsal soruna değinir. Sokak serserilerinin yaşantısı eleştirinin 

merkezini teşkil eder. Onların yanında yozlaşmış aile yapısı, cahilliğin ve parasızlığın insanı 

sürüklediği boyutlar, ahlaki değerlerin zedelenmesi, ikinci yeni akımını benimsemiş 

yazarların tutarsızlıkları, basın dünyası, siyaset gibi konular da yazar tarafından eleştirilmiştir. 

Olay örgüsünün bütününe baktığımızda başlıkları oluşturan bölümlerin bir ana fikir 

etrafında bütünleşmiş uzun hikâyeler olduklarını görürüz. Bu hikâyeler sebep sonuç ilişkileri 

ile birbirine bağlanır. Eleştirinin merkezinde bulunan sokak serserileri ise değişik bir bakış 

açısından irdelenmiştir. Aziz Nesin eserinde sokak serserilerinin bu duruma toplum tarafından 

itildiği gibi yaygın bir düşünceyi benimsemez. Bu durumdan kişiler kendileri sorumludur. 

Hatta aç gözlülükleri, bencillikleri, çıkarcılıkları onları bu hayata sürüklemiştir. 

Serserilere bakıldığında hepsi hayatından memnundur. En kötüsü bile çeşitli 

yöntemlerle bir memurun on katı para kazanır. Onlar zavallı ya da düşkün kişiler konumunda 

değillerdir. Aksine uyanık, zeki, açıkgöz, çıkarcı tipler olarak gösterilirler.  

Sokaktaki hayatı çok iyi gözlemleyen Aziz Nesin, çeşitli tipler vasıtası ile bu hayatı 

çok yönlü olarak eleştirir. Dilenciler sakatlık numarası yaparak insanların duygularını 

sömürmektedirler. Hatta bunun için yağmurlu, karlı, soğuk havaları özellikle tercih ederler. 

Dilencilik öyle büyük bir sektör olmuştur ki bu işi yöneten ağalar türemişlerdir. Dilencilik 
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yapmak için insanları sakat bırakırlar ve kazançlarından yüzde alırlar. Ancak kimse halinden 

şikâyetçi değildir. En fakir dilencinin çok katlı apartmanları ve arabası vardır. Bu durum bir 

dilencinin Ali’ye söylediği şu çarpıcı sözle de irdelenir: 

“-Yazık bu çocuğa, dedi, çok namuslu. Bütün hayatında sürüm sürüm sürünecek 

zavallı…”  

… 

—Amca, dedi, ben bir mecmuada bir milyonerin hayatını okudum. Adam bizim gibi 

serseri imiş. On parası yokmuş. Sonra, çalışmış, çalışmış, hep para biriktirmiş, öyle zengin 

olmuş ki… Parasının sayısını bile bilmiyormuş.  

İhtiyar gevrek gevrek gülüyordu: 

—Onlar hiç nasıl zengin olduklarını söylerler mi? Mahsustan çalışa çalışa zengin 

olduk derler ki, başkaları da kendileri gibi zengin olmasın.” (s.71). 

Eserin birçok yerinde çalışmadan nasıl havadan para kazanıldığı vurgulanmaktadır. 

Gazeteci çocuklar bile gazete saymaktansa gazetelerin çalındığına insanları inandırarak para 

toplamaktadırlar.   

Romanda ahlaki değerlerini yitirmiş bir aile ile bencillik ve çıkarcılık, Mümtaz Bey ve 

ailesi aracılığıyla eleştirilir. Hizmetçi parasından kurtulmak için evlatlık edinmeye çalışan bu 

aile birçok denemesinde başarısız olur.  

 Basın ve gazeteler gazetecilik adlı bölümde eleştirilir. Çalıştığı evin hanımının 

mücevherlerini çalmakla suçlanan kadın hakkında çıkan uydurma haberler, bütün gazeteleri 

birbirine düşürür. Olayın sonucu romanda şu şekilde aktarılır:  

 “—Yeter ulan, dedim, sonra ne oldu? 

 —Sonra ne olacak. Hiç.! 

—Nasıl hiç? Mücevherler bulundu mu? 

 —Yooo… Mücevher falan çalınmamıştı ki! 

 —Hanımın mücevherleri? 

 —Hanım Falan yok canım… 

 —Peki annen? 

 —Benim annem de yok. 

 —E, gazeteler nasıl yazdı. 

 —Basbayağı yazdılar. Bir gün bir gazeteci benim fotoğrafımı çekti. Ertesi gün 

gazetesine bastı. Resmimin altına da:<<Çocuğunu beslemek için, zavallı bir anne çalıştığı 

evden külliyetli mücevherler çaldı. Yukarıdaki fotoğrafta zavallı annenin felaketzede 

yavrusunu cigara içerken görüyorsunuz.>> diye yazmışlar. Böylece iş büyüdü.(s.126) 
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 “Politika Pazarı” adlı bölümde de siyasetçiler eleştirilir. Çıkarları uğruna parti 

değiştiren siyasetçilerin eğlence düşkünlükleri, önemli konuları sadece içki masalarında 

tartışmaları, politikadaki yozlaşmışlık, insanların düşüncelerini ve ideallerini satmaları mizahi 

bir dille eleştirilir.  

 Eserin son bölümlerinde de ikinci yeni akımını benimsemiş yazarlara eleştiri vardır. 

Baba parası ile geçinen edebiyattan anlamayan gençlerin dergi çıkarma sevdaları, edebiyat 

üstüne nutukları, düştükleri komik durumlar yine Aziz Nesin’in alaycı üslubundan payını alır. 

 Toplumun birçok kesitinin eleştirildiği eserde eleştirinin yönünü ve dozunu Sebahat’ın 

yaşadığı olaylar belirler. Yazar eleştirmek istediği yaşantının içine Sebahat’ı sürükler, ya da 

Sebahat’ın tanık olduğu konuşmaları ve durumları kullanır.  

 Gülmeceyi hareket ve karakter komiği olarak iki kolda irdeleyen Aziz Nesin’in bu 

eserde daha çok karakter komiğini kullandığı görülür. Hareketleri ya da karakteri ile topluma 

uyum sağlayamayan ya da toplumdan ayrı düşen insanlara gülündüğünü vurgulayan Aziz 

Nesin bu düşünceden yola çıkarak bu eserdeki mizahı oluşturur. 

 Romanda hareket komiğine en iyi örnek, Sebahat’ın, Saffet Hanım’ın peruğuna 

yapıştırıcı sürmesidir. Yine dans ederken Saffet Hanım’ın peruğunun düşmesi de hareket 

komiğine örnektir. Durumlar ve olgular arasındaki zıtlıkları da dili ustaca kullanarak vurgular. 

Dürüst davrandığı için terbiyesizlikle suçlana Sebahat gibi: 

 “-Ayıptır. Sus bakıyım, dedi. Büyükler yalan söyleyince küçükler de onları tasdik eder. 

Sen hiç terbiye görmedin mi?”(s.129) 

 Mizahı tolumu eğitmekte bir araç olarak kullanan Aziz Nesin, güldürürken 

düşündürmek ilkesinden hareketle bu eserinde de toplumun aksayan birçok noktasını ve 

olumsuz tipleri mizah aracılığı ile eleştirir. Bir kadının gözüyle toplumun içinde bedavadan 

yaşayan erkekler işlenmiş olsa da eserin temelinde erkelik dişlik gibi bireysel hükümler değil, 

toplumsal hükümler vardır.  
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B. 5. SAÇKIRAN 

 

B. 5. 1. Romanın Kimliği 

 

1.Baskı: Karikatür Yayınları, Yeni Matbaa, İstanbul, 1959, 149 s. 

* Bu roman 1957’de “Dolmuş” mizah dergisinde “Bay Sabahat” adıyla tefrika edilmiş, sonra 

düzeltmeler, eklemeler yapılarak 1959’da “Saçkıran” adıyla Akşam gazetesinde 

yayınlanmıştır. Bir daha elden geçirildikten sonra da 1959 yılında kitap olarak basılır.  

 

B. 5. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

 Saçkıran romanı, Batıdan alınan edebiyat akımlarının sanatçılar üzerindeki etkisini, bu 

akımların yapaylığını, 1950’li yıllardaki gazetecilik anlayışını ve siyasi hayatı konu edinir. 

Saçkıran, bir edebi eleştiri romanı olarak karşımıza çıkar. Romanda, İkinci Yeni akımı açık 

bir dille eleştirilmiştir. Dönemin sanatçılarının içinde bulunduğu ortam, Batıdan aldıkları ve 

şiirimize uyarlamaya çalıştıkları akımlar mizahi bir üslupla hicvedilmiştir.  

 Eser, edebiyat eleştirmenlerimiz tarafından farklı şekillerde yorumlanmış ve 

değerlendirilmiştir. Tahir Alangu ve Cevdet Kudret’in eleştirilerinin iki ayrı uçta olduğu 

görülür: “Konusu bakımından dar bir çevreye seslendiği için, yazarın öteki eserleri gibi 

çeşitli baskıları yapılmayan bu roman, olay örgüsü, ayrıntıların ilginçliği, dili, anlatımı, 

tiplerin canlılığı, inandırıcılığı bakımından yazarın en başarılı ve en güzel eserlerinden 

biridir… Bir incelemecinin ileri sürdüğü onun en güçsüz eserlerinden biridir yargısı haksız, 

yersiz, yanlış bir görüşü yansıtmaktadır.”142  

“Bizdeki aşırı yeniliklere yönelen öncü edebiyat çevrelerine “Erkek Sabahat” da şöyle 

bir değinmişti; bu romanında doğrudan doğruya 1954 yıllarından sonra, bizdeki toplumcu 

gerçekçilerin karşısına çıkmağa başlayan yeni bir sanat neslinin “Birinci Yeni ve İkinci Yeni” 

akımlarının dar çevreye sıkışmış dünyalarının eleştirmesini yapmak istiyor. Romanın ilgi 

toplamasına yarasın diye bir uzun hikâyeyle birleştirilen bu mizah romanı, onun taslak 

halinde kalmış “Erkek Sabahat” ının ikinci bölümü olarak düşünülmüş, en güçsüz 

eserlerinden biridir.”143  

Saçkıran romanı, bir hapishane koğuşunun atmosferi ile başlar. Bu bölüm romanın 

sonunda aynen tekrar edilir. Bir askeri fırın kâtibinin oğlu olan Oğuz işsizdir. Bir gün iş 

aramak üzere evden çıkar. İstiklâl Caddesinde kapıldığı insan seli onu Seylan Pastanesi’ne 

                                                
142 C. Kudret, Edebiyatımızda Hikâye ve Roman 3,  s. 328. 
143 T. Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, C.3, s. 660. 
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sürükler. İçerisi çok kalabalıktır. Kendisinden az yaşlıca bir delikanlının yanına oturur.  

Özgür, Yılmaz, Atillâ adında üç genç daha gelir. Şair olduklarını öğrendiği gençler 

birbirlerine şiirlerini okurlar. Onunda şair olduğunu zannederler ve bir şiir okumasını isterler. 

Hayır diyemez ve babasının askerî fırın defterinden gelişi güzel bir sayfa açarak okumaya 

başlar. Masadakiler şiiri çok beğenirler. Oğuz, masada konuşulanlara pek anlam veremese de 

birden bire genç şairlere katıldığı için çok mutludur ve renk vermek istemez. Akşam, Kovuk 

isimli bir meyhaneye giderler. Çevresindekilerin rustik bir atmosfere sahip diye çok beğendiği 

mekânı, duvarında hamam böcekleri gezdiği için pek beğenmese de ses çıkarmaz. Orada 

Hikmet, Selahattin, Günay adında üç kişiyle daha tanışır. Masadaki konuşmalardan eski ve 

yeni kuşak şairlerinin bir çatışma içinde olduğunu çıkarır. Onlar genç kuşağı temsil 

etmektedirler. Ancak aralarında ikiye ayrılmışlarıdır. Bir bölümü anlamsız şiiri, bir bölümü 

gerçekçi şiiri savunmaktadır. Dergi çıkartmaya karar veriler ve aralarında iş bölümü yaparlar. 

Oğuz’a derginin yönetim işleri düşer.  

Oğuz dergi için arkadaşlarının söz verdiği parayı bir türlü toplayamamaktadır. 

Selahattin bir basımevi bularak işe başlamasını, parayı daha sonra toplayacaklarını söyler. 

Tezel Basımevi ile anlaşır. Sabah erkenden bütün arkadaşları ile matbaaya doluşurlar. 

Mürettip ilk önceleri dergiyi basmaya nazlanır. Ancak verilen bahşişler ve birkaç şişe şarap 

karşılığında işe koyulur. Mürettip onlara Ahmet Mithat Efendi ile çalıştığını söyler ve onunla 

başından geçen olayları anlatır. Özgür de Muallim Naci’yi tanıdığını söyler. Naci, onun 

ilkokul öğretmenidir. Matbaacı, Ahmet Mithat Efendi’nin zamanında henüz doğmamış olan 

mürettibin anlattıklarına, gençlerin inanmasına şaşırır. Muallim Naci’nin de Özgür’ün ilkokul 

öğretmeni olmasına imkân yoktur. Bir isim benzerliği olduğunu düşünerek konuyu kapatırlar. 

Oğuz derginin bir an önce çıkması için çaba harcamaktadır ama mürettibin hikâyeleri hiç 

bitmez. Gençler dergi sabaha yetişmezse kıyametin kopacağını sanırlar. Onlara göre bütün 

edebiyat çevreleri çıkartacakları dergiyi beklemektedir. Ancak aksilikler peşlerini bırakmaz. 

Matbaada “b” harfi biter. Yazılardaki “b” harflerini çıkartarak basıma devem ederler. Daha 

sonra sırsıyla “m, r, h” harfleri biter. Her harf bittiğinde yazıdan bu harfleri çıkartırlar. Harfler 

bite bite sonunda yazıda şu cümle kalır: “Aaaa, aaiiiii a-a iii. Aaaa iii ai ai.” Sonunda 

yazılarda biter. Bu soruna da yerel bir gazeteden aldıkları resim ve yazıları ekleyerek çözüm 

bulurlar.  Ancak dergi basıma yetişmez ve ertesi güne kalır. 

Oğuz üzüntü ile arkadaşlarının yanına gider. Hep birlikte Washington adlı bir 

mekânda eğlenmeye giderler. Orada Fikret adında bir gençle tanışır. O gecenin konusu Ar 

dergisinde haklarında çıkan yazıdır. Bütün gece ateşli tartışmalar olur. Sonunda Teksas 

denilen yere gidip içmeye karar verirler. Hiç birinde para olmadığı için hesapları Fikret 
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ödeyecektir. Daha doğrusu ödemez. Fikret’in babası iktidar partisini ilçe başkanıdır. O da 

babasının siyasi nüfuzunu kullanarak, gittiği mekânlarda eğlenir, çeşitli numaralarla para 

vermeden çıkar.  

Ertesi gün Oğuz basımevine gider. Dergi basılmaya başlar ancak derginin adının 

olmadığını fark ederler. Arkadaşları ar dergisine yazılacak cevapla uğraşmaktadır. Sonunda 

derginin adının “İşte” olmasına karar verirler. Dergi tekrar basılmaya başlar. Bu seferde 

elektrik gider. Mürettip, elektriklerin muhalifler konuşma yapacağı zaman iktidar tarafından 

kesildiğini anlatır. Mürettibin verdiği siyaset dersinden sonra elektrikler gelir ve dergi basılır. 

Dergiyi gören genç şairler Oğuz’un üstüne yürürler. Yazılar karmakarışıktır. Şiirlerin 

başı sonda sonu ortada çıkmıştır. Selahattin ile Hikmet’in yazıları birbirine karışır. Cemâl 

Usta, her derginin ilk sayısında böyle karışıklıkların olduğunu söyleyerek gençlere teselli 

verir. Dergiyi dağıtmak üzere bayilere götürürler. Ancak onlarda dergiyi almazlar. Derginin 

içinde satmasını sağlayacak çıplak kadın resimleri bile yoktur. Sanat dergilerini artık 

satmadığını söylerler. Bir bayi şimdiki gazete ve dergilerin okunmak için değil bakmak için 

çıktığını söyleyerek onları gönderir. Oğuz, elinde dergiler ortada kalmıştır. Günay da bir 

yandan dergi için verdiği parayı geri isteyerek Oğuz’un kolunu çekiştirmeye başlar. Dergiler 

yere düşer ve rüzgârdan sağa sola uçuşmaya başlarlar. Oğuz, Kovuk’a giderek başına 

gelenleri arkadaşlarına anlatır.  

Oğuz dergileri dağıtmaya uğraşırken, arkadaşları tutuklanır. Yere düşüp uçuşan 

dergiler halka zararlı beyannameler zannedilerek haklarında soruşturma başlatılmıştır. 

Yanlışlık ortaya çıkanca serbest bırakılırlar. Ancak Selahattin asker kaçağı zannedilerek 

şubeye götürülür ve saçları kazıtılır. Bir araya gelerek yanlış basılan yazıları için düzeltme 

yazıları yazmaya karar veriler. Oğuz yazıları alarak basımevine gider. Cemal Usta, Muallim 

Naci’nin bir gazete haberi sonucu yanlışlıkla nasıl sadrazam zannedildiğini ve cezalandırmak 

için de saçlarının kazıtıldığı hikâyesini anlatır. Bu olaydan sonra bizdeki gazetecilerin 

saçlarının kazınarak cezalandırıldığını söyler. Ona göre hapisteki gazetecilerin saçlarının 

kesilmesinde pislik, bit bir bahanedir. Başın içindekini yok edemeyince dışındakini kazırlar. 

Oğuz, düzeltmeleri basmaya uğraşırken Selahattin içeri girer. Kendisinin düzeltme 

yazmadığını o şirin kendisine ait olduğunu söyleyince Oğuz şaşırır. Genç şairler Selahattin’in 

şiirini çok beğenmiş basım hatası ile karmakarışık çıkan şiiri anlamsız şiirin öncüsü 

saymışlarıdır.  

Ertesi gün Seylan Pastanesi’nde toplanırlar. Aralarına Aydın adında Paris’ten yeni 

gelen bir arkadaşları katılır. Onunla yeni edebiyat akımları üzerine tartışmaya girerler. Bu 

sırada içeri Yılmaz girer. Yusuf Hâdi’nin öldüğünü söyler. Herkes onun ölümü üzerine yazı 



 - 137 -

yazmaya başlar. Oğuz Yusuf Hadi’yi tanımamaktadır, ne yazacağını bilemez. Selahattin 

kimsenin onu tanımadığını ama bir şeyler uydurduğunu söyler. Gazetecilik yıllarında nasıl 

uydurma haberler yazdığını anlatır. Yazılar bittikten sonra herkes dağılmaya başlar. Ancak ilk 

çıkanın arkasından, diğerleri atıp tutmaya başlar. Gençler Selahattin’i dışlarlar ve altıncı 

kuşak adı altında yeni bir akım oluşturmaya karar verirler.  

Akşam Fikret’in evinde toplanırlar. Altıncı kuşağın benimsediği akım bunalımdır. 

Bütün gece bunaldıktan sonra dışarı çıkarlar. Oğuz Selahattin’le karşılaşır. O da yedinci 

kuşağı etrafına toplamıştır. Altıncı kuşağı, baba parası ile geçinen değerleri olmayan gençler 

olduğu için eleştirir. Onlar parasızlıktan bunalmaktadırlar. Oysa kendisi Avrupa’yı takip 

etmektedir. Yeni kuşak artık öfkelidir. Bunalım eskide kalmıştır. Oğuz olanları arkadaşlarına 

anlatır. Onlar bizim memlekette öfkeli gençlik tutmaz diyerek Selahattin’i eleştirirler. Ancak 

üç gün sonra onunla birleşirler. Oğuz da kendisi bir akım çıkartana kadar onlarla birlikte 

hareket etmeye karar verir.  

Oğuz iki aydır stajyer olarak para almadan “P…” gazetesinde çalışmaktadır. Bir gün 

para istemek için yazı işleri müdürünün yanına gider. Yazı işleri müdürü ona para yerine 

gazetecilik mesleğinin sırlarını verir. Seçim yaklaşmaktadır. Seçimde kendini gösterirse 

meşhur bir gazeteci olabileceğini söyler. Bunun yolu bir milletvekiline sırtını dayamaktan 

geçmektedir. İyi bir gazeteci siyasileri kullanmayı bilmelidir. Bu öğütleri alan Oğuz, seçimde 

görevli olduğu “M…” iline gider. Hemen bir siyasi partiye giderek otele yerleştirilmesini 

sağlar. Sırasıyla bütün partileri dolaşır gazetelerinin onlardan yana olduğunu söyler. Cebinde 

parası olmasa da partiler tarafından sağlanan imkânlarla gününü gün etmektedir. Bir gün 

gazetesinde “M…” ilinde yapılan mitingin haberleri çıkmıştır. Seksen bin kişinin katıldığı 

miting çok ateşli geçmiştir. Ancak miting henüz yapılmamıştır. Yapılmasa da gazetede 

basılan bulanık resimde herkes kendi resmini bulmuş, nasıl ateşli bir siyasi parti taraftarı 

olduğunu anlatmaya başlamıştır. Her ne kadar bir futbol maçında çekilen resim gazete 

tarafından üzeri karalanarak miting haberi olarak verilmiş olsa da halk bunu heyecandan pek 

fark etmemiştir. Oğuz için işler yolunda giderken yine onun imzası ile gazetede bir haber daha 

yayınlanır. Bu sefer işler tersine döner. Gazetede M… ilindeki bütün siyasi partilerin 

dağılmak üzere olduğu yazmaktadır. Gittiği bütün partiler onu tekme tokat kovar.  

Seçimden sonra İstanbul’a döner. Gazetedeki işinden de olmuştur. Arkadaşlarının 

yanına gider. Selahattin’in dövülmüşler kuşağını oluşturduğunu öğrenir. Ancak bu kuşağa 

katılamaz. “M…” ilinden kendisinin göndermediği ancak onun adına gazete tarafından 

uydurulan haberler yüzünden aleyhinde on altı dava açılır, bunlardan bir tanesinden mahkûm 

olur. Saçları kazınarak hapse atılır.   
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B. 5. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü 

 Saçkıran romanı, birbirinden yıldız işareti ile ayrılmış on üç bölümden oluşur. 

Dördüncü bölüm; kendi arasında yine küçük yıldız işaretleri ile iki, dokuzuncu bölüm; dört 

ara bölüme ayrılır. Bölümler ve sayfa numaralarını aşağıdaki tabloda göstermeye çalışacağız: 

 

 Birinci ve ikinci bölümler giriş niteliğindedir. Üçten on ikiye kadar olan bölümler 

gelişme, on iki ve on üçüncü bölümler sonuç niteliğindedir. İlk ve son bölümlerin aynı olduğu 

görülür. Romanın son bölümüne aynı zamanda eserin başında da yer verilmiştir. Bölümlerin 

oluşumunda vak’a zincirleri, zaman ve mekân değişiklikleri etkili olur. Özellikle dokuzuncu 

bölümün üçüncü ara bölümünden sonra olayların seyri ve mekân aniden değişir. Ayrıca 

bölümler içinde birbirinden bağımsız küçük hikâyelerin çeşitli anlatıcılar tarafından 

nakledildiği görülür.  

 Saçkıran romanının olay örgüsü, aynı zamanda anlatıcı konumunda bulunan Oğuz’un, 

tesadüfen edebiyatçılar arasına girmesiyle başlayan vak’a zincirleri ile şekillenir. Ancak olay 

örgüsünün oluşumunda vak’a zincirlerinden çok eleştiri unsurunun daha etkili olduğu görülür. 

Eserin temelinde ikinci yeni akımına, gazetecilere ve siyasi hayata eleştiriler bulunmaktadır. 

Bu eleştirinin yönü ve dozu olay örgüsünü doğrudan etkilemektedir.  

 Birinci bölüm atmosfer sağlamak için oluşturulmuştur. Kahramanımız bir hapishane 

koğuşundadır. Onu ziyarete gelen Selahattin anılarını yazmasını ister ancak o hapishaneye 

nasıl düştüğünü bize aktarır: “Selahattin ağabey gitti. Yatağıma sırtüstü uzanmış, yürek resmi 

kazılı duvarda solan ışıkları seyrediyorum. Yazacağım. Ama hapishaneyi değil, buraya nasıl 

girdiğimi yazacağım.” (s.5).  

 İkinci bölümle birlikte olay örgüsü şekillenmeye başlar. Bu bölümde Oğuz ve dava 

arkadaşları tanıtılarak olaya giriş yapılır. Seylan Pastanesinde toplanan arkadaşlar 

oluşturacakları yeni akım üzerinde kafa yormaktadırlar. Bölümde kahramanların düşünce ve 

yaşayış tarzları hakkında kısa bir bilgiye sahip oluruz. Aziz Nesin, okuyucuya bilgi vermek 

amacıyla anlamsız şiir hakkındaki görüşlerini de roman kahramanları aracılığıyla aktarır: 

“Özgür anlatmaya başladı. Anladığıma göre anlamsız şiir şöyle bir şeydi: Anlamsız şiir 

yazanlar, okurların kafasında bir takım çağrışımlar yaratmak istiyorlarmış. Bu çağrışımların 

1.Bölüm 2.Bölüm 3.Bölüm 4.Bölüm 5.Bölüm 6.Bölüm 7.Bölüm 

s.5 s.5-19 s. 19-21 
1.Ara B. 2. Ara B. 

s.46- 55 s.55-62 s.62-101 
s.22-33 s.33- 46 

8.Bölüm 9.Bölüm 10. Bölüm 11. Bölüm 12. Bölüm 13. Bölüm  

s.101-107 
1.Ara B. 2. Ara B. 3. Ara B. 4.Ara B. s.130-

144 

s.144-

145 

s.145-

148 

s.148-

149 

 
s.107-110 s.110-111 s.111-124 s.124- 130 



 - 139 -

aracı da sözcüklermiş. Sözcüklere herkesin verdiği anlamı verirlerse, istedikleri çağrışımları 

yaratamazlarmış. Onun için anlamsız şairin kendine özgü bir sözlüğü varmış. Sözcüklere, 

herkesin bildiğinden başka, ayrı anlamlar, seziler yüklüyorlarmış.” (s.18).  

 Olay örgüsünün ve bölümlerin oluşumunda vak’a zincirinin yanı sıra zaman ve mekân 

değişikliklerinin de etkili olduğu görülür. Bölümlerin ilk cümleleri genellikle zamanın 

değişimine yöneliktir: 

Yarın dergi diziliyor( 4. Bölüm: s.22) 

Aman ustacım dedim dergiyi bugün de çıkaramazsak vallâ yandık. ( 4. Bölüm: 1. Ara Bölüm, 

s.33). 

Ertesi gün erkenden soluğu Tezel Basımevinde aldım (5. Bölüm: s.46). 

Ertesi gün, dergide yazısı çıkan çıkmayan kaç kişi varsa hepsi basımevine geldiler. (6. Bölüm: 

s.55). 

 Olay örgüsünü etkileyen bir başka unsur da derginin çıkarılma sürecinde 

yaşananlardır. Dergi ve basımevi aracılığı ile olay örgüsünün içine birçok farklı uzunlukta 

öykü yerleştirilir. Ahmet Mithat Efendi ile Muallim Naci’nin çevresinde şekillenen bu 

öyküler daha çok basımevinin mürettibi tarafından aktarılır ve eski kuşak ile yeni kuşak 

arasındaki çatışmayı yansıtır. Öyküler dördüncü bölümden sonra aktarılmaya başlanır. 

Dokuzuncu bölümde olay örgüsünden bağımsız başka bir uzun öykü daha nakledilir. Oğuz 

stajyer gazeteci olarak çalışmaya başlar ve “M…” iline görevli olarak seçimleri izlemeye 

gider. Bu öyküde ana fikir siyasi hayattaki yozlaşmadır. Tahir Alangu bunun romanın ilgi 

toplaması için yapıldığı görüşündendir. 

 Romanın içinde bir ana fikir çerçevesinde toplanmış birbirinden bağımsız öyküler, 

olay örgüsünün bütünlüğüne zarar vermektedir. Özellikle dokuzuncu bölümde aktarılan ve 

gazeteciler ile siyasiler arasındaki ilişkiyi eleştiren uzun öykünün, olay örgüsü ile bağlantısı 

yoktur. Tamamen bağımsız bir görünüm sergiler.  

 Birinci ve ikinci yeni akımı ile birlikte eleştirilen basın hayatındaki olumsuzluklar 

romana isim vermiştir. 1957 yılında dolmuş mizah dergisinde Bay Sabahat adı ile yayınlanan 

roman, Erkek Sabahat romanının devamı olarak tasarlanmış ancak düzeltmelerle bağımsız bir 

eser şekline bürünmüştür. Basımevinin mürettibi tarafından aktarılan, Muallim Naci’nin 

gazetede yayınlanan bir yazısından dolayı vezir olma öyküsü, romana ad verir. Saçkıran adı, 

hapse atılan gazetecilerin saçlarının kazınmasından gelmektedir:  

“ –Hapse gireceksin, orda saçların kesilecek ki gazeteci olasın. Bizde gazeteciliğin 

mektebine başlamak, hapishane kapısından girip saç kestirmekle olur. Pislik, bit, hepsi 

bahane… Başın içindeki yok edilemeyince, dışındakini kazıyorlar. Hazret-i İbrahim 
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Aleyhisselâm,  oğlunu kesip kurban edecekmiş. Allah gökten bir koyun göndermiş: “Oğlunun 

yerine koyunu kes!” demiş. Bizde de baş kesecekler var ama “baş yerine saç kes!” demiler. 

Sen bizde İstibdat, Meşrutiyet oldu mu sanırsın… Hepsi bunların saçkıran… Buna da 

hamdolsun, Ali kıran baş kesen olmaktansa, saçkıran olmak yine iyidir. Saçlarını verenler 

başlarını kurtarıyorlar. Baş yerine hürriyete saç kurban ediliyor.” (s. 73). 

 Romanın olay örgüsünü oluşturan vak’a halkaları eleştiri merkezlidir ve mizah unsuru 

ile süslenmiştir. Yeni edebi akımlar çıkarma uğraşı içinde olan şair ve yazarlar, siyasiler, 

gazeteciler, mizahi bir üslûpla eleştirilirken eserin sonunda, kahramanımızı yine dergi 

çıkartma sevdası içinde görürüz. Yitik adlı dergiyi çıkarmaya hazırlanırken, gazetede 

yayınlanan, yazmadığı haberler yüzünden saçları kazınarak hapse atılır. O da artık gerçek bir 

gazeteci olmuştur. Romanın sonunda meydana gelen bu olay, Aziz Nesin’in gerçek hayat 

hikâyesini yansıtmaktadır. O da 1950 yılında çıkardığı Yeni Baştan adlı dergide, kendi 

çevirisi olmayan bir yazı nedeniyle hapse mahkûm edilmiştir.  

 Bir nebze zorlama ile kurgulanmış olay örgüsünde bazı eksikler görülür. Tesadüflere 

ve anlamsızlıklara fazlaca yer verilmesi eserin gerçekçiliğini zedelemektedir.  Oğuz’un bir 

anda edebiyatçılar içine girmesi, onların Oğuz’un şair olmadığını anlamamaları, hiçbir bilgisi 

yokken dergi çıkarmaya çalışması, aniden gazeteci olması gibi vak’alar abartılarak 

kurgulanmıştır. Mizah abartının sanatıdır ancak bu olay örgüsüne yansıdığında romanın 

gerçekçilik unsuruna zarar vermektedir. Oğuz’un içinde bulunduğu durum dönemin 

şairlerinin tutumunu sembolize etse de eleştirinin dozunun arttırılması olay örgüsünün 

bütünlüğüne zarar vermektedir.  

 

B. 5. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

 Saçkıran romanı, birinci tekil şahıs anlatıcı aracılığı ile aktarılır. Ben anlatıcı,  

kahraman anlatıcı da denilen bu tür anlatıcıda, kahramanın bilgi seviyesi, karakteri, ruh hali, 

romanın anlatımına tesir eder. “Ben anlatıcı, anlatı dünyasında birinci tekil kişi olarak yer 

alır. O anlatıcıya kıyasla daha az denenen ben anlatıcı, yapısından kaynaklanan bazı 

eksiklere rağmen, roman sanatı içinde bir imkân kapısı olmuştur. Roman türü için gerekli< 

olan lirikliği sağlama konusunda, ben anlatıcı, anlatı dünyasının içindendir ve bu durum, 

onun için adeta bir kaderdir. Ben anlatıcı, o anlatıcı gibi anlatı dünyasının içinde, üstünde 

hatta dışında bulunma gibi bir lükse, bir güce sahip değildir. Onun dünyası, anlatı çevresinde 

kurgulanan dünyadır ve bu dünyada o, hem anlatan hem de anlatılan figür konumundadır. 

Okuyucu, onun zihin ve bakış açısının izi verdiği ölçüde olaylara tanık olur; kişi ve nesneleri, 
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yine onun verdiği/verebildiği ipuçlarıyla tanımaya anlamaya çalışır. Onun görmediğini, 

bilmediğini okuyucu da bilemez, göremez.”144 

Saçkıran romanında, anlatıcı, roman kahramanı Oğuz’dur. Oğuz, hem anlatıcı ham de 

anlatılan konumundadır. Okuyucu onun bakış açısından olaylara ve kişilere bakar. Anlatan ve 

anlatılan kişinin aynı olması mesafe problemini gündeme getirmektedir. Yazarla kahraman 

anlatıcının arasındaki mesafeyi belirleyebilmek hayli güçtür. Metnin yapısı üzerinde 

kahraman anlatıcının karakteri, mizacı, içinde bulunduğu psikolojik ve sosyal şartlar etkili 

olmaktadır. Oğuz, anlatıcı olarak mizacının ve bilgi seviyesinin dışına çıkacak bir anlatım 

tarzı sergilemez. Bu yüzden eserde, mesafe ilkesine ters düşüldüğünü söylemek güçtür. 

Anlatıcı yetersiz kaldığı noktalarda başkalarından duyduklarını nakleder ya da anlatıcı 

görevini Selahattin veya basımevi mürettibine bırakır. 

 “Bir romanda anlatıcı ile anlatılan arasındaki mesafenin dengeli bir çizgide 

tutulmasında, romanın dil ve üslûbunun biçimlenmesinde, nihayet romanın sağlıklı bir yapıya 

sahip olmasında, seçilen ve uygulanan bakış açısının önemi büyüktür.”145 Zengin diyaloglarla 

örülü eserde uygulanan çoklu bakış açısı anlatıcının görevini bir hayli hafifletmektedir. 

Selahattin ve basımevi mürettibi kendi psiko-sosyal konumlarına göre konuşurlar. Onların bu 

tutumu romana çok sesli, derinlikli ve renkli bir boyut kazandırır.  

  

B. 5. 5. Zaman 

 Saçkıran romanının, vak’a zamanı 1954’tür. Zaman, romanda açık olarak ifade 

edilmiştir: “ Hemen elime kalemi aldım. Masa mermeri üstünde bir hesap ettim. Sene 1954 

dü...” (s.39). 1950’den sonra beliren İkinci Yeni akımının eleştirildiği eserde, bu döneme 

birçok gönderme bulunmaktadır. Romanın vak’a zamanını Muallim Naci (1850–1893) ve 

Ahmet Mithat Efendi (1844–1912) ile ilgili anlatılan olaylardan yola çıkarak 1870’li yıllara 

çekmek mümkündür. Ancak aktüel zaman 1954’tür. Olaylar yaklaşık olarak, dört aylık bir 

zaman diliminde gerçekleşir.  

 Eserde kronolojik zamana uyulmaz. Vak’a özetleme ve geriye dönüş tekniği ile geniş 

bir zaman dilimine yayılır. Bölümler arasındaki bağlantı noktaları da zaman aracılığı ile 

sağlanır. İkinci bölümde bir günlük olay aktarılır. Oğuz’un edebiyat çevresindeki yeni 

arkadaşları ile tanışması sabahtan gece yarısına kadar süren bir zaman diliminde aktarılır. 

Üçüncü bölümde aradan on gün geçmiştir. Bu süre zarfında geçen olaylar iki cümle ile 

                                                
144 M. Tekin,  Roman Sanatı 1,  s. 41. 
145 M. Tekin,  Roman Sanatı 1,  s. 48. 
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özetlenir: “Bir türlü dergiyi çıkartmak için arkadaşlardan parayı toplayamıyordum. Kovuk’ta 

topluca verdiğimiz söze göre, dört bin liranın toplanması gerekirken, ben on günde ancak 480 

lira toplayabilmiştim.” (s. 19). Bu özetlemeden sonra üçüncü bölümdeki olaylar da bir gün 

sürer. Dördüncü bölüme yine zaman ifadesi ile geçilir. “Yarın dergi çıkıyor.” (s. 22). Üçüncü 

bölüm ile dördüncü bölüm arsındaki olaylar on günde gerçekleşir. Bu sürede özetlenerek 

verilmiştir: “İçlerinde bu işlere az çok aklı eren bendim. Hiç olmazsa on gündür bu 

basımevine gide gele epey şey öğrenmiştim. Bilgim gittikçe de genişliyordu.” (s. 22). Bu 

cümleden anlaşılacağı üzere karakter ve bilgi seviyesindeki değişim de zaman aracılığı ile 

aktarılmıştır. Bu bölümden sonra yedinci bölüme kadar olan bütün olaylar bir gün sürer. 

Yedinci bölümde olaylar iki günde gerçekleşir. Sekiz ve dokuzuncu bölümlerde zaman 

aynıdır. Dokuzuncu bölümün üçüncü ara bölümüne gelinceye kadar aradan üç gün geçmiştir. 

Romanın bölümlerinin oluşmasında zamanın önemli rolü vardır. Çoğunlukla bölümlerde 

meydana gelen olaylar bir günlük sürede meydana gelir.  

 

1. Böl.  

 

 2. Böl: 
1 Gün 

 3. Böl. 
1. Gün 

 4. Böl. 
1 Gün 

 5. Böl. 
1 Gün 

 6. Böl. 
1 Gün 

 7. Böl. 
1 Gün 

10 

Gün 
 10 

Gün 

            

8. Böl. 

           
 9. Böl 

                        

         1 Gün 

  Dokuzuncu bölüm kendi içinde dört ara bölüme ayrılır. Üçüncü ara bölümde olay 

örgüsünden bağımsız bir uzun hikâye aktarılır. Bu hikâyeye geçiş evresinde zamanda sıçrama 

görülür. Yine özetleme tekniği ile aradan iki ay geçtiğini öğreniriz: “P… gazetesinde iki aydır 

para almadan çalışıyordum.” (s. 111). Seçim mahalline görevli olarak gitmesi ile İstanbul’a 

dönmesi arasında geçen süreyi belirleyemiyoruz. 

 Anlatma süresini yaklaşık dört ay olarak belirlediğimiz romanda, basımevi 

mürettibinin anlattığı öyküler ile romanın zaman örgüsü bir hayli genişletilir. Aziz Nesin 

özetleme ve geriye dönüş tekniklerini uygulayarak vak’a zamanı ile olayları sunuma süresi 

arasındaki farkı dengelemeye çalışır.  Bölümleri oluşturan aktüel olaylar, birer günlük zaman 

dilimleri ile düz bir çizgi halinde ilerlese de kronolojik zamana uyulmamıştır. Oğuz’un 

anlatıcı olarak başından geçen olayları nakletmesi anlatma zamanı ile vak’a zamanı arasındaki 

farkı belirlememizi sağlar.  
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B. 5. 6. Mekân 

 Saçkıran romanında açık ve geniş mekânlar İstanbul ile “M…” ilidir. Oğuz genel 

seçimde M… iline gönderilir. İlin adı bilinçli olarak verilmemiştir. Çünkü Aziz Nesin için 

önemli olan olayın gerçekleştiği yer değil seçim esnasında siyasilerin ve gazetecilerin 

tutumudur. Yoğun bir eleştirinin yapıldığı bu bölümde zamanda olduğu gibi mekân unsurunda 

da kopukluk görülür. Olay örgüsü ile bağlantısı olamayan bu uzun öykünün mekâna da tesir 

ettiği görülür.  

 Kapalı mekânların ağırlıkta olduğu romanda, mekânın merkezinde Seylân Pastanesi ve 

Kovuk bulunur. Bu mekânlar eleştiri unsuruna destek verici mahiyette kurgulanmışlardır. Her 

iki mekân da ikinci yeni akımını benimseyen edebiyatçıların kişilik ve ruh hallerinin 

yansıtmaktadır. Yazar ve şairlerin belirli mekânlarda buluşması, edebî sohbetlerin pastane ve 

meyhane köşelerinde gerçekleşmesi ikinci yeni akımı ile moda olmuş günümüze kadar 

gelmiştir. Edebiyatın merkezi konumunda bulunan İstanbul’da, ünlü yazar ve şairlerin gittiği 

ve bu tür sohbetlerin yapıldığı mekânlar günümüzde de kendini göstermektedir. Gözlem gücü 

çok yüksek olan Aziz Nesin bu durumu romanında malzeme olarak kullanır. 

 Roman kahramanları gündüzlerini Seylân Pastanesi’nde, gecelerini Kovuk’ta 

geçirirler. Eserde Kovuk’un sembolik bir değerinin olduğu görülür. Kovuk Oğuz’un bakış 

açısı ile söyle aktarılır: 

 “ <<Kovuk>> dedikleri yer bir meyhaneydi ama meyhaneden çok pis bir hamamın 

soğukluk yerine benziyordu. İçeri girer girmez, bir çürük saman kokusu ekşi ekşi suratımıza 

çarptı. Sıcak ve buğulu bir hava içinde kalmıştık… 

 <<Kovuk>> yerin dibindeydi. Altı basamak inerek <<Kovuk’a>> iniliyordu. Ancak 

dikine üç, enine on karış gelebilen tek pencere, tavana bitişikti. Sokak tepemizde kalıyordu. 

Toprağın dibine gömülü bir denizaltında gibiydik.  

 <<Kovuk>> un iki yan duvarı hasırla kaplıydı. Karşı duvarı da, yaş ağaç 

kabuklarında bir küfe nasıl örülürse, tıpkı onun gibi, dilim dilim ağaç kabuklarıyla 

kaplanmıştı.  

 Duvardaki hasırlarla ağaç kabuğu örgüleri açık sarıya cilâlanmıştı. Duvarlara yerden 

bir metre yüksekliğinde çepeçevre odunlar yığılmıştı. Yığılmış değil özenle istif edilmişti.” 

(s.11). 

“Oturanlar rahatsız olamasın diye, kazık sivrilerini kesip, odunları iskele babalarına 

çevirmişler. İşte biz bu odun babalarının üstüne oturuyorduk. Masa diye dikine oturtulmuş 

şarap fıçılarıyla, yine geniş odunlar, kalın tahtalar vardı.” (s.12). 
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Oğuz için anlamsız ve pis görünen dekor, diğerleri için çok rüstik ve sempatiktir. Aziz 

Nesin’in mekâna bakış açısı tarafsız değildir. Oğuz aracılığıyla ikinci yeni akımı ile birlikte 

yazar ve şairlerin gittiği mekânı da eleştirir. Şiirde savundukları anlamsızlık yazar tarafından 

mekâna da yansıtılır. İlginç ve farklı olma çabası ile seçtikileri mekânın atmosferi diğer 

roman kahramanlarının kişiliklerini ve düşünce yapılarını yansıtır. Bir bölümü anlamsızlığı 

bir bölümü gerçekçiliği savunan şairlerin gittiği mekân dekoru ile anlamsız duvarları kaplayan 

hamam böcekleri ile gerçekçidir.  

Romanda karşımıza çıkan bir başka önemli mekân da Tezel Basımevi’dir. Mürettip 

Cemal ustanın hikâyeleri vasıtası ile toplumun aksayan yönlerine, gazetecilere ve basın 

dünyasına, siyasilere eleştiri bu mekânda gerçekleşir.  

Eserde eğlence mekânlarının isimlerinin de üstü kapalı olarak eleştirildiği görülür:  

“ – Yok canın şuracıkta. Karşıda <<Misuri>> var. Misuri’yi geç, << Niyagara>> dan sola 

dön. Köşede << Holivut>> var ya… Dön Holivut’tan, karşına <<Miami>> gelir. Yanında 

<<Havana>> onun bitişiğinde <<Atlantik>>. Geç Atlantik’i hemen <<Aysberg>> gelir. 

Yanında Vaşington…” (s. 34). 

 Aziz Nesin, mekân isimlerinden mizah yaratmak için de yararlanır.  

 “—Arkadaşlar nerde? 

 —Vaşington’a gittiler. 

 —Daha neler. Vaşington’da ne işleri var? İstanbul’un suyu mu çıktı?  

 —İçmeye gittiler. 

—Kardeşim içmek için tâ Vaşington’a gidilir mi? Dalga mı geçiyorsun? Bizim 

çocuklarda Babıâli’ye gitmek için dolmuş parası yok. Vaşington’a nasıl giderler?” (s. 

34).  

Romanın başında yer verilen hapishane koğuşunun tasvirine romanın sonunda da yer 

verilmiştir. Hapiste başlayan roman yine hapiste biter. İki kapalı mekân arasında aktarılan 

olaylar ikinci yeni akımının içinde bulunduğu durumu sembolize eder:   

“ …Hiç biri değil. İlle de mapusanenin bu bahar akşamları öldürecek beni. 

İki elimi başımın altına almış sırtüstü yatmıştım. Bahar akşamının inişini, günün 

soluşunu karşı duvarda seyrediyorum. Duvara bir yürek kazımışlar.  

Yandaki koğuştan biri türkü çağırıyor: 

Al hançeri kadınım, vur ben öleyim… 

Kapınızda, bir denem, kul ben olayım… 

Aşağıdaki koğuştan yanık bir ses duyuluyor: 

Elveriyor, elveriyor… 
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Ortada direk bel veriyor vaay… 

Duvara sivri bir şekilde çizilmiş yüreğin altındaki yazıyı okuyorum: “Ah ulan aaahh… 

ah inekler!...” (s. 149).  

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Saçkıran romanında mekân öğesinden, hem 

olayların seyri için atmosfer sağlaması, hem de dönemin şair ve yazarlarının içine düştüğü 

anlamsızlığı eleştirmek maksadı ile yararlanılmıştır.  

 

B. 5. 7. Şahıs Kadrosu 

 Romanda şahıs kadrosu Oğuz’un bakış açısı ile şekillenir. Ancak kahramanların fiziki 

ve ruh tahlillerini aktarmak için diğer kahramanların bakış açılarından da yararlanılır. Roman 

figürleri, karakter olmaktan çok dönemin belirgin özelliklerini yansıtan tip niteliğindedirler. 

Şahıs kadrosunu olay örgüsü içindeki önem sıralarına göre değerlendirmeye çalışacağız.  

 

- Oğuz: 

Oğuz’u daha çok kendi bakış açısından tanırız. Diğer roman kahramanları ile 

karşılaştırma yaparak kendisini dolaylı yönden aktarmaya çalışır.  

“Oturdum. Yanına oturduğum, benden az yaşlıca bir delikanlıydı. Ama şaşılacak şey, 

onun da saçları benimkiler gibi uzun, darmadağınıktı.” (s. 6). Oğuz’u fiziki açıdan tanıma 

fırsatını pek bulamayız. Kişilik özellikleri de olay örgüsü içindeki davranışları vasıtası ile 

aktarılır. Romanda şahısların fiziki ya da kişilik özelliklerinden çok düşünce yapıları aktartılır. 

Ancak düşünce yapılarının da kişilik özelliklerine sirayet ettiği görülür.  

Oğuz işsiz bir gençtir. Babasının baskısı ile iş aramak için evden çıktığında 

Taksim’deki insan seli onu bir pastaneye sürükler. Burada edebiyatçı olduklarını sonradan 

anladığı insanlarla tanışır. İlk buluşma kahramanların özelliklerinin aktarılması açısından 

önemlidir. Oğuz yeni girdiği ortamda kendisinin de bir şair zannedilmesine aldırış etmemiş 

hatta işi ileri götürerek babasının tayın defterine yazdığı notları şiir diye arkadaşlarına 

okumuştur. Tepkinin çok iyi olduğunu görünce de cesareti artar.  

Burada Oğuz’u sanata ilgisiz kültür seviyesi oldukça sınırlı bir genç olarak görürüz: 

“Bundan sonra hep şiir hikâye üstüne konuşuldu ama, ne dediklerini pek 

anlayamıyordum.  Türkçe konuşuyorlardı, o konuşmalar bana bütünüyle yabancı geliyordu. 

Anlamadığımı çakmasınlar diye onlar gülünce bende gülüyordum. Konuşmuyordum, 

suratımla, ellerimle onların düşüncelerine katılıyordum. Arada bir <<Geçit>> Dergisi diye 

bir ad geçiyordu. Bu Geçit dergisi her nasıl şeyse bizim arkadaşlar ona çok kızıyorlardı. 

Onların konuştuklarını iyice anlayabilmek için gözümü kulağımı iyice dört açtım…” (s. 10).  
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Kovuk adlı mekâna gittiklerinde de Oğuz, diğerlerinden farklı olan yapısını olay 

örgüsü içinde bize gösterir. Mekân hakkındaki düşünceleri çok farklı olsa da onların 

düşüncelerine katılmak zorunda kalır. Bilgisizliği ve ortama yabacı oluşu Oğuz’un kararlı bir 

tutum sergilemesine engel olur. Kendisini olayların akışına bırakarak sonuçları beklemeyi 

tercih eder.  

Daha çok gösterme yöntemi ile tanıtılan Oğuz, bazı durumlarda kendisi hakkında bilgi 

vermeye çalışır: “Ben ilkin içmek istemedim. Onlara yutturmak için bir yudum alıp durumu 

kurtaracaktım. Yudum yudum içerken bir de baktım bardağı boşaltmışım. Bu benim ilk içki 

içişimdi. Şarabı çok beğenmiştim. Bardağı bir daha doldurup diktim…”(s.12). 

Zaman içinde Oğuz’daki gelişimi yine kendi ağzından aktardığı bilgiyle öğreniriz: 

“Seylân’da, Kovuk’ta her gece bilgi dağarcığıma yeni bir iki şey daha atarken, bu 

basımevinde de bir şeyler öğreniyordum. Artık arkadaşlar konuşur, tartışırken eskisi gibi 

susmuyor, bende söze karışıyordum.” (s. 22).  

Olay örgüsü içinde Oğuz’un saf tutumlarına da şahit oluruz. Dergi için para toplama 

işi Oğuz’a verilmiştir. Üç bin liranın sadece dört yüz seksen lirası toplanabilmiştir. Bunun da 

dört yüz lirasını Oğuz vermiştir. Toplanan bu parayla dergi çıkartılmaya çalışılır. Ancak 

derginin çıkış sürecinde arkadaşları ortadan yok olur. Bütün işi Oğuz üstlenmek zorunda kalır.   

Hiç bilmediği bir ortamdaki acemice tutumları, Oğuz’un birçok komik duruma 

düşmesine neden olur:  

“—Bu dekor iyi değil, dedim, insanın üstüne başına çıkıyor. 

—Hangisi? 

—Hamamböcekleri. 

—Onlar dekor değil yahu, dedi. 

Pot kırdığımı anladım. 

—Yani… Bu rüstik atmosfer demek istedim. 

—Onlar rüstik de değil. 

—Ne peki öyleyse? 

—Hiç sıcaktan ıslaktan… Belki buranın orijinalitesi… (s.13). 

“Hiç dedim ama rengim de sapsarı olmuştu. Bizim dergide birinci sayfada koskoca 

<<Biz Uygarlı Emrindeyiz>> diye bir başlık vardı. Ben bu <<uygarlığı>> yanlış dizilmiş 

sanarak <<aygırlık>> yapmıştım. Başlık şöyle olmuştu: << Biz aygırlık emrindeyiz.>>” 

Romanda zaman içinde değişimi yaşayan tek şahıs Oğuz’dur. Giderek bilgisi artan 

Oğuz önceleri çok saygı duyduğu Selahattin’e bile tepki göstermeye başlar.  
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“Yalnız Selahattin Ağabey’in karşısında konuşamıyordum. O çok biliyordu. <<Derya 

gibi bir adam>> dı.”(s. 22). 

“Selahattin ağabeye içerlemeye başladım. Fırıldak gibi adam. İlkin kendisini gerçekçi, 

toplumcu, güdümlü şair diye tanıttı. Ben de inandım. Sonra dergideki şiiri, dizgi-düzeltme 

yanlışlarıyla dolup karmakarışık çıkıp da, başka bir dergide anlamsız şiirin öncüsü diye 

övülünce, birden dönmüş gerçekçiliğe karşı olmuştu. Şimdi de Aydın’ın karşısında tekrar 

gerçekçi oluyordu. Çok kızmıştım.” (s. 82-83). 

Eserin sonuna doğru Oğuz’u gazeteci olma uğraşı içinde görürüz. Eserin olay 

örgüsünden bağımsız olarak oluşturulan bu uzun öyküde yazı işleri müdüründen siyasileri bir 

gazeteci olarak nasıl kullanacağını öğrenir. Öğrendiklerini tatbik ederken başına birçok iş 

gelir. Sonun da yazmadığı bir yazıdan dolayı suçlu bulunarak hapse atılır.  

 Aziz Nesin anlatıcı olarak seçtiği Oğuz’u, dönemin şair ve yazarlarını eleştirmek için 

bir araç olarak kullanır. Oğuz güçlü bir kişilik olmaktan çok yazarın sürüklediği ortamlarda, 

eleştiriyi aktaran yansıtıcı merkez olarak kullanılır.  

 

- Selahattin 

 Her ne kadar yaşlı olsa da genç kuşağın lideri konumundadır. Selahattin’i daha çok 

Oğuz’un bakış açısından tanırız. Kendi bilgi seviyesine ve kültürüne göre kahramanları 

tanıtmaya çalışan Oğuz’un Selahattin hakkındaki ilk intibası şöyledir: “Bizim mahallenin 

bekçisi yaşında vardı. Hem de ona benziyordu” (s.12). Gerçekçi, toplumcu, güdümlü bir şair 

olarak görünen Selahattin, bu düşüncelerinde pek tutarlı değildir. Yıllardır edebiyat 

dünyasında tanınmaya çalışan Selahattin, bu emelinde pek başarılı olamamıştır. Önceleri eski 

kuşak ile birlikteyken şimdi genç kuşakta yer almaktadır.  

 Eserinde sıkça çoklu bakış açısına yer veren Aziz Nesin Selahattin’i kendi cümleleri 

ile tanımamıza da fırsat verir. Yusuf Hadi’nin ölüm haberi geldiğinde herkes onun hakkında 

bir şeyler yazmaya başlar. Oğuz da Yusuf Hadi’yi tanımamasına rağmen kalemi eline alır. 

Yazdıklarını Selahattin’e göstererek düşüncesini sorar. Aslında masada kimse şairi 

tanımamaktadır. Selahattin bilmediği bir konu hakkında nasıl yazı yazılacağını Oğuz’a 

öğretir: “-Ha onun sırrını sana söyliyeyim dedi. Çok okuyacaksın. Eline ne geçerse abur 

cubur demeden okuyacaksın. Diyelim bir yerde Balina Nasıl Avlanır diye bir yazı var. Benim 

neme gerek diye boş verme, hemen oku. Gün gelir işe yarar. Bunları bir karman çorman 

edersin, al sana bir yazı. Herkes de amma bilgili şey diye şaşar. Ben hiçbir şey kaçırmam. …” 

(s.93). 
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 Eleştirmenler baskı hatası ile çıkan şiirini beğenenince Selahattin’in sanat hakkındaki 

görüşleri de değişir. Önceleri gerçekçi iken şimdi anlamsız şiiri savunmaktadır: “ Bak bu 

doğru dedi. Sanat yapıtını kimse anlamayacak. Herkesin anladığı kolaydır bayağıdır. Sanatta 

zorlama vardır. Okuyanlar <<Ulan bu herif ne yazmış?>> diye sövmeye çalışacaklar. Al 

benim şiirimi… Eleştirmeci anlamış, ben bile anlamadım. Benim yazımı bir milyon kişi 

anlayacağına bir kişi anlasın yeter.” (s.86).  

 Selahattin’in eserde ikinci yeni akımını eleştirmek için malzeme olmaktan ileri 

gidemediği görülür. Aziz Nesin eleştirisini sağlam temellere oturtabilmek için kendisine canlı 

bir tip yaratmış ve onun nezdinde ikinci yenicileri eleştirmiştir.  

 

- Mürettip Cemal 

 Eleştiri için  kullanılan bir başka şahıs da Mürettip Cemal’dir. O sanatçılardan çok, 

basın hayatını, toplumun aksayan yönlerini ve siyasileri eleştirmek için kullanılır. Aktardığı 

öykülerle nerdeyse anlatıcı konumunda bulunan Cemal, hayâl dünyasında yaşayan, abartıyı 

seven, iş bilir bir figür olarak aktarılır.  

 Cemal, yazar tarafından sanat dünyasının dışında yaratılarak, eleştirin çok yönlü 

olmasına zemim hazırlar. Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci hakkında anlattığı öyküler 

genç kuşak ile eski kuşak arasındaki farkı ortaya koyar.  

 Camal, genellikle basımevi sahibinin bakış açısından tanıtılır: 

 —Anlamıyor musunuz, atıyor o… dedi. İki bardak şarap itçimi atar… 

 —Ahmet Mithat Efendi, yok Muallim Naci deyip duruyor. Hep atıyor mu? 

 —Matbaacı, 

 —Allah Allah… dedi, yahu siz ne biçim dergi çıkartıyorsunuz… Ahmet Mithat 

Efendiler, Muallim Naciler ne zamanın adamı… Onlar yaşarken bu adam doğmamıştı bile. 

Böyle sizin gibi genç gördü mü hiç durmaz atar.” (s. 24). 

 Cemal konuşmayı, anlatmayı çok sever. Fazla konuştuğu için cümlelerin sonunu 

getiremez. İlgisiz konulara girer: 

 “ -Ne diyordum diye bir daha sordu? 

 —Yumurta diyordunuz efemdim. 

 —Yumurtaya nerden geldik? Ben sözü döndürüp dolaştırıp bir yere getirecektim. 

Haaa… Şiir.” (s.69). 

 Cemal de diğer kahramanlar gibi eleştiri için bir araç olarak kullanılmıştır. Onun 

anlattığı öykülerden yola çıkarak: Basımevleri, ikinci yeni kuşağının edebiyata duyarsızlığı ve 

bilgisizliği, yazarlara karşı iktidarların tutumu, gazeteler, partiler arasındaki siyasi ilişki, 
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demokrasi anlayışımız eleştirilir. Cemal’in anlattığı öyküler hem mizah hem eleştiri 

kaynaklıdır. Ayrıca öykü sonunda yaptığı yorumlarla romandaki eleştiri unsurunun merkezine 

oturur: “-Amma yaptın. Siyasetin hepten cahilisin. Oğlum demokrasi şimdi moda. Modaya 

uymaya mecbursun. Sen moda nedir bilir misin? Diyelim İngiltere’nin Kasımpaşa’sın da 

kadınlar entarilerine kuyruk, erkekler boynuz takacak, söz gelişi bir moda çıksa, bizim 

Kasımpaşa’da da kuyruk, boynuz modası çıkar. Demokrasi de böyle bir moda işte… 

Amerika’da saralı bir herif çıkıyor, zıplaya zıplaya, ağzından burnundan köpükler geliyor. 

Haydi balkım sallan yuvarlan modası oluyor. Bizim Aksaray’da da sallan-yuvarlan başlar. 

Moda bu… Uyacaksın… sen <<hayır ben demokrasi değilim>> desen, küs olurlar, kimse 

konuşmaz. Biz de hem demokrasiyiz diyoruz. Hem de elektriği kesiyoruz.  

 —Peki elektriği kesince bize darılmazlar mı? 

 —Yoo… Elektrik bir memleketin iç işi. Kimse kimsenin iç işine karışmaz. Demokrasi 

dış işi, elektrik iç işi. Tıpkı insan gibi canım. Karşıdan bir kadın görürsün, süslü püslü. İç 

çamaşırlarını bilir misin? Bilensen de karışabilir misin? (s. 51). 

 Cemal, konumu ve işlevi bakımından diğer roman kahramanlarından ayrılır. Eserde, 

ikinci yeni akımının dışında aktarılan ve kendi bakış açısından olay ve olguları değerlendiren 

bir halk adamı olarak, çok yönlü eleştiri için iyi bir malzeme oluşturur.  

 

- Fikret 

 Fikret ilçe başkanının oğludur. Babasının siyasi kimliğini kullanarak, işsiz olmasına 

rağmen, lüks içinde yaşar. Oğuz’un bakış açısından Fikret şöyle tanıtılır: “Fikret’le 

tanıştırdılar. Bu Fikret’te sanatçı kılığı yoktu. Bizden olmadığı her şeyinden belliydi. O da biz 

yaştaydı ama, büyük adamlar gibi giyinmişti. Kolalı beyaz gömleği, ipek kravatı vardı. 

Geleceğin, bir taşra ilinden milletvekili adayına benzeyen Fikret, bana da yemek, içki 

ısmarladı.” (s. 35).  

 Bir sanatçı değil ama sanatsever olarak tanımlanan Fikret, gittiği her mekânda 

arkadaşlarına yemek ısmarlar ve hiç para vermeden çıkar. Para vermemek için birçok 

numarası vardır. Hatta yardım derneklerinin sahte makbuzlarını kullanarak, hesabı mekân 

sahiplerine ödetir. Fikret’in bu tutumu, Özgür’le Oğuz’un arasında geçen diyalogda şöyle 

aktarılır: 

 —Yahu bu ne iş? Herifin cebinde metelik yok, bir de kalkmış bizi davet ediyor, dedim. 

 Özgür, 

 —Parası yoksa ne çıkar, dedi, kredisi var. Para dediğin nedir? Ne değeri olur? Bir 

iner bir çıkar. 
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 —Kredi inip çıkmaz mı? 

 —Kredi dedikse banka kredisi değil, siyasi kredi. Sen onun babası kim biliyor musun? 

 —Yoo… 

 —İlçe başkanı be… 

 —Yaa… 

 —Fikret’in babasının kredisi bu memleket sınırları içinde her yerde geçer.  

 —Ya bir azılısına çatar herif para derse.  

 —İmkânı mı var? Yarın herifin yeri kapanır. 

 —Ama bu haksızlık… 

 —Ne diye haksızlık olsun. Durup dururken kapatılmaz ya… Bir aykırılığı, bir suçu 

bulunur. Ya mutfağı pistir. Ya fiyatları belediye tarifesinden pahalıdır. Ya kadın kılığına 

girmiş erkek artist kullanır. Nasıl olsa bir eksiği aksağı bulunur. Suçsuz insan mı var? Bu 

Fikret’in babasının borusu her yerde öter.” (s.42). 

 Görüldüğü üzere Fikret de toplusal eleştiride bir malzeme olarak kullanılır. Eserde 

ailelerinin siyasi kimliğini kullanan gençlerin eleştirilmesinden başka görevi olmayan 

Fikret’in evi de bu yaşantıya uygun bir atmosferi yansıtmaktadır.(s.101). Babası ile 

anlaşamadığı tek nokta sanattır. Fikret genç kuşağı babası ise eski kuşak sanatçıları tutar. 

 

- Diğer Şahıslar 

  Romandaki diğer şahısların çoğunluğunu ikinci yeni akımı içindeki yazarlar ve şairler 

oluşturur. Bunlar: Özgür Suner, Atillâ Tayvanlı, Yılmaz Uzunca, Hikmet, Günay ve 

Aydın’dır. Bu gençler genç kuşak akımına dâhil olmuş, babalarının paraları ile hayatlarını 

sürdüren, edebiyat bilgileri sağlam temellere oturmamış, taklitçi, özenti kişilikler olarak 

aktırılırlar. Birçoğunu Oğuz’un bakış açısından tanırız. Fiziki özelliklerini Oğuz aktarırken, 

psiko-sosyal konumlarını olay örgüsü içindeki davranışları ile çözümleme imkânı buluruz.  

 Özgür Oğuz’dan bile küçük görünen, kabarık saçlı, gözlüklü bir çocuktur.(s. 6). Onu 

daha çok Oğuz ile diyaloglarından tanırız.  Anlamsız şiiri savunun Özgür’ün bu konudaki 

düşünceleri şöyledir:  

 “—Elbet… Anlamsız şiir demek, anlaşılmaz şiir demek değildir. Anlaşılır. Yalnız sen 

şairin sözcüklere yüklediği özel kavramların neler olduğunu öğreneceksin.  

 —Nasıl öğreneceğiz? Hepsi sözcüklere ayrı ayrı, kendilerine göre anlam verdiğine 

göre… Birer de sözlük bastırıyorlar mı? 

 —Yahu şiiri anlamak kolay mı? Sen çaba gösterip, şairin havasına gireceksin. Düz 

yazı ile şiirin ayrımı işte bu. Öyle olduktan sonra şiir yazılmaz düz yazı yazılırdı değil mi? 



 - 151 -

 Oğuza yeni girdiği çevreyi genellikle Özgür tanıtır. Kovuk ve Fikret hakkındaki 

bilgileri Özgür’den öğrenir.  

 Günay hikâyeyi kurtarma uğraşı içindedir. Oda gerçekçilere karşı çıkar. 

Anlamsızlıktan yanadır.  

Günay,  

—Ben, diyordu, öyküyü kurtarmak istiyorum.  

—Öyküye ne oldu? diye sordum. 

—Daha ne olacak, eski kuşak öyküyü bir takım olaylar anlatımı sanıyor. Oysa öykü, 

her şeyden önce ne olayların anlatışı, şimdiye dek sanıldığı gibi karakterlerin belirtilişidir. 

—Tabiî canın. Elbette. Bunun tersini söyleyen mi var? 

—Var ya. 

—Vay anasına… Var ha? Kim bunlar? 

—Bütün eski kuşak.  

Günay’ın amacı öyküyü öyküden kurtarmaktır. Öyküsüz öykü yazacağını iddia eder. 

(s.17) Günay, genç kuşak içinde en kaypak olanıdır. Dergi satılamayınca en önce parasını o 

ister. Selahattin’e iftira atarak dergi için verdiği paranın daha fazlasını vermek ister. Romanın 

sonun da Günay’ı bir sanatsever olan Leyla Hanım’la birlikte yaşarken görürüz. 

Aydın aralarında en ateşli olanıdır. Paris’ten yeni gelmiş birisi olarak gösterir kendini. 

Ancak Oğuz daha sonra Yılmaz’dan, onun Paris’e gitmediğini, sınavlardan geçemeyince 

babasının onu iki ay eve kapattığını öğrenir. Aydın sık sık Selahattin’le tartışır. Sanatçının 

çevresini yansıtmaması gerektiği görüşündedir. Değişimden yana olan Aydın, arkadaşlarını 

yeni akımları takip etmemekle suçlar.  

Yılmaz, Hikmet ve Atillâ da diğerleri gibi parası olamayan, grup içinde kendilerine 

yer edinmeye çalışan ancak sanatı taklitten ileri götüremeyen tipler olarak tanıtılırlar. 

Özellikle Yılmaz belli etmemeye çalışsa bile parasızlıktan dolayı zor durumlara düşer: 

  “Bu hep böyle olurdu. Kadın garson, Yılmaz’a, 

  -Buyurun diye sorar, o da her seferinde, doktorun her yiyeceği, içeceği kendisine 

yasak ettiğini söylerdi. Bunun üzerine orada bulunanlardan biri, artık, kimin cebinde para 

varsa, 

 -Pasta bir şey yapmaz, çayla pasta ye!.. der, (sonra garsona) pastayla çay getir! derdi.  

 Yılmaz hiç sesini çıkarmaz, önüne konan bir tabak pastayı göçürdükten sonra, 

çatalıyla tabağın içine dökülen pasta kırıntılarını da toparlardı.” (s. 87). Yılmaz’ın çay içme 

şeklinde de ilginçtir. Gelen çayı yarısına kadar içtikten sonra su ya da dem koydurtarak bir 

bardak çay parasına beş altı bardak çay içer. (s. 87).  
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 Leyla ile Oğuz’un anne ve babası olay örgüsü ile çok fazla bağlantısı olamayan 

yardımcı şahıs konumundadırlar. Leyla sanatsever zengin bir kadındır. Arada sırada dergi 

çıkartmak isteyen gençlere maddi destekte bulunur. Daha sonraları sanat sevmektense sanatçı 

sevmeye başlar. Günay’la beraber yaşamaya başlayan Leyla, onun arkadaşları ile görüşmesini 

yasaklar. Oğuz’un anne ve babası Aziz Nesin’in gerçek anne ve babasını andırır: Şefkatli iyi 

niyetli bir anne; sert, otoriter bir baba. Babası, sürekli bir iş bulmasını evinde aygır 

besleyemeyeceğini söylerken annesi dergi çıkarması için kolundaki bilezikleri bile satar.  

 Dokuzuncu bölümün üçüncü ara bölümünde aktarılan öyküdeki şahısları eserden 

bağımsız değerlendirmek gerekir. Olay örgüsü ile bağlantısı olamayan bu uzun öykünün 

şahıslarının da olay örgüsüne katkıları yoktur. Bu öyküde karşımıza, gazetenin yazı işleri 

müdürü, Behlûl Efendi, Avukat Bahri Bey, Doktor Besim, Dişçi Zihni, Numan Bayıroğlu gibi 

tipler çıkar. Toplumsal eleştirinin ağır bastığı bu öyküde figürlerin daha çok tip özelliği 

taşıdığı görülür. Öyküsünde halktan kişilere yer veren ve bir seçim esnasında halk, siyasiler 

ve basın arasındaki ilişkiyi yansıtan Aziz Nesin, bu durumu yansıtacak tipleri seçmiştir. 

Neredeyse eserin tamamına yayılan şahısların sayısı, bu öyküdekine denktir. Öyküdeki 

figürler çok az işlenmiş olsa da tip olmalarını sağlayacak bariz özellikler taşırlar. Nurullah 

Çetin tipi şöyle tanımlar: “Tip birbirine benzer insanların temel özelliklerini, ana niteliklerini 

toplayan, temsil eden kişidir. Tavır ve davranışları aşağı yukarı ortaktır. Özel yaşantıları, 

özel durumları içinde genelle ilişkin ortak çizgiler bulunur. Tip kişinin içinde yaşadığı fiziksel 

ve sosyal, çevreyle varlıklarla birlikte belirir. Tip, pek çok özelliğe sahip insanın bu 

özelliklerinden en belirginini seçip onu belirtmek demektir. Romanda tip, kişisel niteliklerden 

çok başka kişilerde de bulunan ortak özellikleri en yetkin ve en belirgin biçimde temsil eden 

kişidir. ”146  

 Eserin  bu bölümünde, özellikle Numan Bayıroğlu, düzenbaz, çıkarcı siyasetçi kimliği 

ile iyi bir tip örneğidir. Çıkarları doğrultusunda parti değiştiren ve yine çıkarları 

doğrultusunda eski partisine dönen Numan Bey, siyaset hakkında Oğuz’a verdiği bilgilerle de 

ön plâna çıkar. Behlul Efendide olumsuz, düz tipe örnektir. Bu hikâyedeki diğer şahıslar ve 

tipler günümüzde de yaşayan, her an karşılaşabileceğimiz olumsuz figürlerdir.  

 Saçkıran romanında şahıslar karakter olmaktan çok bir eleştiri unsurunu yansıtacak 

malzemeler olarak ele alınmıştır. Genellikle tek boyutlu işlenen figürlerde amaç; içinde 

bulundukları grubu ya da düşünceyi eleştirmektir. Eleştiri için birer araç olmaktan ileri 

geçemeyen şahıslar bu yönleri ile eserin zayıf halkasını oluştururlar. 

                                                
146 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 183-184. 



 - 153 -

B. 5. 8. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar 

 Saçkıran romanında diğerlerinden farklı olarak eleştiri, toplumun genel yapısına değil 

belli bir zümreye yönelmiştir. Eleştirin merkezinde ikinci yeni akımına kapılan sanatçılar 

vardır. Sanat yaşamını toplumcu gerçekçiliğe adayan Aziz Nesin, anlamsız şiiri benimseyen 

ikinci yeni akımını sert bir mizahi üslupla eleştirir. İkinci yeni akımının ve dönemim içinde 

bulunduğu sanat anlayışını, eserde bir eleştirmeni kullanarak belirtir:  

“Bilindiği gibi ilk devirde, şiirden mazmunlar, klişe laflar kalkmıştı. Sonra şiire 

günlük yaşayışımız da girdi. Onuncu devirde aruz, on birinci devirde hece vezni ile kafiye 

kalktı. Daha sonra, şiirden müziğin etkisi kaldırıldı. Ahenksiz şiirle, şiir bağımsızlığa doğru 

yol aldı. Bundan sonra da şiirden resim kaldırıldı. Şiir bir takım imjination’lar dan kurtuldu. 

Son devir şairleri şirden hikâyeyi de kaldırıp attılar. İş bununla da bitmedi, giderek şiirden 

anlam da kalktı. Şiirin tam bağımsız hale geldiğini sandığımız bir sıra genç şair Selahattin ‘in 

<<Tekfur’un Kukası>> başlıklı şiiriyle, şiirden kelimelerin de kalkmak üzerde olduğunu 

anlıyoruz. Zaten şiirden, vezin, kafiye, müzik, resim, hikâye, anlam kalktıktan sonra; güçlü bir 

şairin şiirden kelimeleri de kaldırıp atacağını, şiiri büsbütün bağımsız sanat yapacağını 

anlıyorduk.” (s. 80-81).  

İkinci yeni akımını benimseyen sanatçılar eserde bilgisiz, anlamsız, tutarsız 

davranışlar içinde gösterilir. Bilgisizliklerine Vaşington adlı mekânın sahibi ile girdikleri 

münakaşa iyi bir örnektir. Adamın doğum yılı 1328’dir. Hesaplayınca 626 yaşında olduğunu 

çıkarırlar. Genç kuşaktan olmadığı iddiası ile üzerine yürürler. Hesapta bir yanlışlık olduğunu 

fark edince 1954 ile 1328 i toplayıp, çıkarıp, bölerler ama bir türlü sonuca ulaşamazlar. 

Adamın Rum olduğunu öğrenince doğum yılının Rumi takvime göre yazıldığını düşünürler ve 

hesaplamaktan vazgeçerler. (s. 40-41). Ahmet Mithat Efendi ile Muallim Naci’yi 

tanımayışları da basımevi sahibi tarafından eleştirilir.  

Romanda sanatçıların davranışlarından ve düşüncelerinden yola çıkarak genç kuşak 

akımı sık sık eleştirilir. Oğuz bile, olanca bilgisizliğine rağmen bu akımın içinde kendisine yer 

edinmeyi başarmıştır. Sürekli yeni bir akım çıkarma arayışı içinde gösterilen sanatçılar 

tutarsızlıkları nedeniyle eleştiriye uğrarlar. Kendi içlerine bile bir bölümü anlamsızlığı bir 

bölümü gerçekçiliği savunur. Kimi güdümlüdür, kimi güdümsüz. (s. 46). Mehmet H. Doğan 

Hece dergisinin Türk Şiiri Özel Sayısı’nda ikinci yenicilerin gerçekçilik anlayışını şöyle 

savunur: “Yalnız apaçık bir şey vardır ortada: Dış ya da iç gerçekçilik, eski şiirde olduğu gibi, 

yalın haliyle, doğadaki ya da torlumdaki hazır verili haliyle ve mantığa uygun düşünceler 

dizisi içinde dile gelmemekteydi artık. Başka bir deyişle, şiirde verilen gerçekçilik, dış 

dünyada kolayca tanınabilen gerçekçilik değildi. Doğadan, insandan, toplumdan alınan 
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şeylerle yeniden kurulmaktaydı. Ve bu kuruluş sonunda ortaya çıkan gerçekçilik, kendisinin 

aynısı değil, şiirde yansımış şekli olmaktaydı. Sanatın toplumun bir aynası olması gerektiğini 

savunan Aziz Nesin, ikinci yeni akımının gerçekçilik anlayışına karşı çıkar ve eserinde bunu 

alaycı bir üslûpla eleştirir.  

İkinci yeni akımının benimsediği ve eserde eleştiriye uğrayan bir diğer düşünce de 

anlamsızlıktır. İlhan Berk’in Yeditepe dergisinde çıkan yazılarında söylediği: “ Anlamın yeri 

düzyazıdır. Bir şey anlamak isteyenler düz yazı okusunlar. Şiir bir şey anlatmaz. Güzellik bir 

şey anlatmaz çünkü.” 147 sözler o dönemde sert eleştirilere uğramıştır. Bu sözlerden yola 

çıkarak Saçkıran romanında da anlamsızlık anlayışı Aziz Nesin eleştirisinden payını alır.  

Romandaki sanatçıların birçoğu, baba parası yiyen, işsiz güçsüz, aylak tipler olarak 

aktarılır. Sanatçılık vasıfları yoktur. Kulaktan dolma bilgilerle edebiyat dünyasına katılmaya 

çalışırlar. Öfkeli kuşak, bunalan kuşak, dövülmüşler kuşağı gibi günü gününe değişen 

akımlara yönelirler. Bu akımların birçoğunu da batıdan aldıklarını iddia ederler.  Kasıtlı 

olarak olumsuz durumlara sürüklenen şahıslar eleştiri için iyi birer malzeme olurlar.  

İkinci yeni akımının dışındaki eleştiriyi basımevi mürettibi Celal’in anlattığı öyküler 

oluşturur. Celal’in öykülerinden yola çıkarak basın dünyası, siyasi parti liderleri, muhalefet, 

toplumun sanata duyarsızlığı, demokrasi anlayışı, emniyet mensupları, gazete dağıtıcıları, 

kısacası toplumun birçok kesiti eleştirilir.  

Toplumsal eleştirinin en fazla olduğu yer dokuzuncu bölümdür. Oğuz, gazeteci 

olduktan sonra seçimleri izlemek üzere gönderildiği M… ilinde yaşadıklarını aktarır. Basın ile 

siyasi parti liderlerinin arasındaki ilişkinin aktarıldığı bölümde, halkın seçime ve siyasete olan 

tavrı da eleştirilmiştir. Yapılmamış bir miting hakkında çıkan haberlere hiçbir tepki 

göstermeyen vatandaşlar, gazetede çıkan resimlerde kendilerini armama uğraşı içindendir. 

Siyasi partiler ve temsilcileri, gazetecilerle oy oranını arttırmak için diyalog kurarken 

gazetecilerde daha rahat bir hayat sürdürmek için siyasi parti liderlerini kullanmaya çalışırlar. 

Her iki taraf da ikiyüzlü ve çıkarcı olarak aktarılırken işin iç yüzünü ve nasıl uyanık bir 

gazeteci olunacağını Oğuz’a yazı işleri müdürü açıklar.(s. 112-114).  

Eserde mizahın yönünü eleştiri belirler. Toplumu eğiten güdümlü bir gülmece taraftarı 

olan Aziz Nesin, Saçkıran romanında da gülmeceyi halkın yararına kullanmayı amaçlamıştır. 

Eleştirinin merkezinde ikinci yeni akımı bulunsa da amaç halkı içinde yaşadığı gerçeklerle 

yüz yüze bırakmaktır. Aziz Nesin Bir yararı olan eleştiricilik, yericilik ve olumlu yönde 

yıkıcılık görevi yüklenmiş bulunan gülmeceleri yararlı ve görevci gülmece olarak tanımlar.148 

                                                
147 M. H. Doğan, “Türk Şiirinde İkinci Yeni Dönemi”, s. 97. 
148A. Nesin, Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahı,  s. 36. 
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Daha çok hareket ve karakter komiğini kullanan Aziz Nesin, bu eserinde hareketlerden 

ortaya çıkan durumları mizah olarak işler. Buna en iyi örnek basım hatasından dolayı karma 

karışık çıkan şiirin eleştirmenler tarafından çok beğenilmesidir. Selahattin’in ilk sayı için 

yazdığı yazı ile şiiri karışınca ortaya eleştirmenlerin çığır açtı diyerek çok beğendiği şu şiir 

çıkar: 

“Her dergi çıkarken ilk sayıda 

Kadehimle çıkarken ilk sayısında, 

Kadehimle uçuyor işte. 

?.... Klllllbzz rriss!... 

Biz de bu geleneğe uyarak 

Trrrzz ssçppt 

Şeytanı seyrediyorum camda sayın okuyucularım.” (s. 78). 

 Sanatçılar da çoğu zaman Yılmaz gibi karakterlerinden dolayı komik duruma düşerler. 

Dokuzuncu bölümde aktarılan öyküde de vatandaşların gazetede kendi resimlerini ararken 

düştükleri durum da gülmece ile birlikte aktarılmıştır. (s.131–132).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 156 -

B. 6. ZÜBÜK “KAĞNI GÖLGESİNDEKİ İT” 

 

I. 6. 1. Romanın Kimliği 

1. Baskı: Karikatür Yayınevi, İst., 1961, 240 s.  

2. Baskı: Cem Yay. Yaylacı Matbaası, İst., 1967, 304 s. 

3. Baskı:Ülkü Yay., Hüsnütabiat Matbaası, İst., 1969, 341 s. 

4. Baskı: Hüsnütabiat Matbaası, İst., 1971, 342 s. 

5. Baskı: Tekin Yay., Hüsnütabiat Matbaası, İst., 1972, 327 s. 

. 

. 

. 
25. Basım: Nesin Vakfı Yay., 2005, 330 s. 

 Zübük romanı 1980 yılında Kartal Tibet’in yönetmenliğinde sinemaya aktarılmıştır. 

Filmin yapımcılığını Ender Film üstlenir. 

 
B. 6. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

 Zübük Kağnı Gölgesindeki İt, Zübükzade İbrahim Bey ile onun yaşadığı çevrenin 

romanıdır. Eser, zübük ve zübüklük kavramlarını, bu kavramların nasıl ortaya çıktığını, 

toplumun bu duruma nasıl tepki gösterdiğinin konu edinir. Aziz Nesin bu eseri ile Türkçemize 

yeni bir kavram kazandırmayı başarmıştır. Zübük: Yalancı, dolandırıcı, hileci, açıkgöz bir tipi 

temsil etmektedir.  Romanda, kahraman Zübükzade İbrahim Bey ile çevresi birlikte ele alınır. 

Kahraman çevre bütünleşmesinin çok yoğun olduğu eserde her iki kesim, yazarın bakış açısı 

ile eleştirilir. “Aziz Nesin, Zübük’te bir insan zaafını, ona ortam hazırlayan çevre faktörüyle iç 

içe işliyor.”149 

  Yirmi üç başlıklı bölümden oluşan romanda, her bölümün anlatıcısı roman 

kahramanlarından biridir. Başlarından geçen olayları ilçeye gelen Almanca öğretmenine 

anlatırlar.  Zübükzade İbrahim Bey; yalancı, dolandırıcı, hileci, dalkavuk biridir. Kişisel 

çıkarları uğruna yapamayacağı sey yoktur. Kasabada onun kazığını yememiş bir kişi dahi 

kalmamıştır.  Onun hilelerinden akıllanmayan kasabalılar, nasıl kazıklandıklarını kendi 

ağızlarından anlatırlar. Olay Orta Anadolu’nun bir kasabasında geçer. 

 Belediye Reisi Hamza Bey’in oğlu bir gün Aklı Evvel Bekir Hoca’nın oğlu Kara 

Bela’yı çağırır. İbrahim Bey’in evinde seyir vardır. İbrahim Bey’in anası, karısı, kız kardeşi 

mutfakta harıl harıl çalışmaktadırlar. Zübük de ev ahalisini azarlamaktadır. Bir haftadır 

hükümetin geleceğini söylemesine rağmen hazırlıklar tamamlanmamıştır. Cebinden çıkardığı 

                                                
149 G. Aytaç, Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler,  s. 133. 
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mektubu, kız kardeşine okumasını söyler. Başlıkta ki TBMM harflerini kız kardeşi güçlükle 

okur. Mebus olduğunda bu cahil kadınlarla ne yapacağını söylenerek dışarı çıkar. Dışarıda 

kendi kendine kasaba ahalisinin adlarını söyleyerek selam alıp vermeye başlar. Kara Belâ 

gizlendiği yerden Zübük’ü seyrederken onu delirmiş sanır ama iş başkadır. Evin caddeye 

bakan bütün pencereleri kapalı ve perdeleri de çekilidir. Dışarıdaki selamlaşma seslerini 

duyan kadınlar Zübük’ün çok itibarlı biri olduğunu zannederler. Zübük selamlaşırken öyle 

bağırmaktadır ki arka sokaktakiler bile duyar. Kendisine hayali bir itibar uyduran Zübükzâde 

bu şekilde komşuların ve ev ahalisinin gözünü boyamaktadır. 

 Kasabalılar Öğretmenler Derneğinde toplanmıştır. Zübük’ün kendilerine yaptıklarını 

konuşurlarken içeri Kara Belâ dalar. Telaşlı solumaktadır. İçerdekiler ne olup bittiğini 

anlamaya çalışırken bir haber duyduğunu söyler. Hükümet Zübükzâde İbrahim’i ziyarete 

gelecektir. Hükümet’in yazdığı mektubu görmüştür. Kasabalıyı bir telaş alır. İnanmasalar da 

gerçekten hükümetin gelme ihtimaline karşı kendilerini korumak isterler. Herkes Zübük’ü 

övmeye başlar. Ancak bu da bir oyundur. Zübük kendi yazdığı mektubu kasabalıya yayarak 

gerçekten evine milletvekillerinin geleceği izlenimini uyandırmaya çalışmaktadır. 

 Ebe Hayriye Hanım, evlendikten sonra kasabaya yerleşmiştir. Öğretmen olan kızı ile 

birlikte yaşamaktadır. Zamanında Zübük’e üç yüz lira borç vermiştir. Zübük’ün evleneceğini 

duyunca, düğün yapmasını biliyor ama bana olan borcunu vermiyor diyerek evine gider. 

Zübük’ün annesi hükümetten misafirleri konuk edeceklerini, onları ağırlamak için para 

yetiştiremediklerini söyler. Zübük’ün çok itibarlı birisi olduğunu, kaymakama, belediye 

başkanına bile istemeyerek selam verdiğini ilerde mebus olacağını anlatır. Bunları duyan 

Hayriye Hanım, alacağını unutarak evden çıkar. Birkaç gün sonra Zübük ile karşılaşırlar. 

Zübük, hükümeti misafir edeceğini çok masraf yaptığını anlatır. Ayrıca evlendiğine de 

pişmandır. Karısı mebus karılığına uygun değildir. Ona kültürlü okumuş bir kadın lazımdır. 

Bunları duyan Hayriye Hanım Zübük’ün cebine zorla beş yüz lira daha sıkıştırır. Onun amacı 

da kızıyla Zübük’ü evlendirmektedir. Böylece kazıklananlar kervanına o da katılır.  

 Bir gün Alucanlı Sabri Ağa derdini anlatmak için Kalaycı Nuri’nin dükkânına gider. 

Bir tarla davası için Zübük’ten yardım istemiştir. Zübük bakanlıktakilere rüşvet vererek onun 

işini halledeceğini söyler. Sabri Ağa da rüşvet parası ile yol parasını, istemese de zorla 

Zübük’ün cebine sokuşturur. Aradan aylar geçmesine rağmen bir ses çıkmamıştır. Sonradan 

öğrendiğine göre Zübük diğer köylüleri de bu yolla kandırmıştır. Bu esnada içeri Terzi Cemal 

girer. Ağzından köpükler saçarak Zübük’ü öldüreceğini söyler. Kardeşini ildeki yatılı 

mektebe yazdırabilmek için Zübük’ten yardım ister. O da işini hemen halledeceğini söyler. 

Terzi Cemal hediye olarak bir takım elbise diker. Cebine de yol parasını zorla koyar. Aradan 
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aylar geçer ama ses soluk çıkmaz. Bunları duyan Kalaycı Nuri de hiddetlenir. Oda babadan 

kalma dükkânını belediyenin istimlâk etmemesi için Zübük’e gitmiştir. Haliyle o da 

Zübük’ten kazığı yer. Üç kafadar anlaşarak Zübük’ü öldürmek için yola koyulurlar. Eve 

vardıklarında Zübük onları çok iyi karşılar. Ancak biraz beklemeleri gerektiğini, onlardan az 

önce jandarma komutanının geldiğini, onun işini hallettikten sonra kendileri ile ilgileneceğini 

söyler. Jandarma komutanının adını duyunca üçünün de eli ayağı çözülür. İçerden sesler 

gelmektedir. Zübük komutanın tayin işinin halledeceğini söylenmektedir. Tekrar salona 

döner. Dertlerini sorar. Üçünün de bir derdi yoktur hal hatır sormaya gelmişlerdir. Hatta bir 

ihtiyacı olur diye Zübük’e zorla para verirler. Bu işten kurtulduklarına sevinirken karşılarına 

bir asker gelir. Ondan komutanın bir aydır izinde olduğunu henüz dönmediğini öğrenirler. 

Ava giderken yine av olmuşlardır. 

 Kasabalı öğretmenler derneğinde oturmuş Zübük’ten alacakları intikamı 

konuşmaktadır. Bu sırada elinde bir paketle Zübük içeri girer. Paket Ankara’dan gelmiştir. 

İçinden bir paket şekerle mektup çıkar. Önce Ankara’da geldiğine inanmazlar. Ancak paketin 

üzerindeki mührü görünce hepsi esas duruşa geçer. Biraz önce Zübük’ü parçalamayı düşünen 

kasabalı kuyruğa girerek Zübük’e dert anlatmaya başlar. Kimi kapatılan madenini açtırmaya, 

kimi emeklilik ikramiyesinin yükseltmeye çalışır. Zübük’ün cebine bu işler için vereceği 

rüşveti zorla koyarlar. O sırada Tüccar Emin Efendi içeri girer. Zübük’ün bir işler çevirdiğini 

söyler. Kaptıkaçtının şoförü, Zübük’ün bir paket verdiğini, bu paketi Ankara’dan kendi 

adresine postalaması gerektiğini söyler. Ankara’dan gelen paketin sırrını çözen kasabalı yine 

aldatıldığını anlar. 

 Zübük’ten kazıklanalar kervanına Muhalif Kadri Efendi de dâhil olmuştur. Kadri 

efendinin üç kızı vardır. Bu kızlardan en büyüğüne Eşref Ağanın oğlu talip olur. Eşref Ağda 

kızı alabilmek için Zübük’ü aracı yapar. Zübük Muhalif Kadri Efendi’yi milletvekili olacağım 

diye kandırır. Kızlar da Yekdane de Eşref’in oğlunu bırakıp Zübük’le ilgilenmeye başlar. 

Kadri Efendi de damat olarak Zübük’e göz koyar.  Bu uğurda muhalifliği bırakarak Zübük’ün 

partisine bile kayıt yaptırmıştır. Ancak Zübük kızların üçü ile gönül eğlendirdikten sonra 

ortadan kaybolur. Kadri Efendi de Zübük’ü öldürmek üzere İğri Nuri’yi tutar. İşi öğrenen 

Nuri, yanına Eşref Ağa ile oğlunu alarak Zübük’ü aramaya başlar.  

 Bu esnada vali kasabayı ziyarete gelmiştir. Hazırlıkların tam olmadığını görünce 

kasabalıyı ve kaymakamı azarlamaya başlar. Bir de konuşmak için çıktığı kürsü yıkılınca 

iyice çileden çıkar. Tam o sırada peşinde üç kişi Zübük koşarak alana girer. Birden valiye 

sarılır. Valiye geleceğini milletvekilinden duyduğunu söyler. Ondan önceki valiyi nasıl 
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buradan tayin ettirdiğini anlatır. Vali bu sözlere inansın mı inanmasın mı şaşırır. Ne olur ne 

olmaz diyerek susar. Öğle yemeğini Zübük’ün evinde yer ve kasabadan ayrılır.  

 Hükümetin bir gece Zübük’ün evinde konuk olacağı haberi kasabalıya yayılır. 

Kasabalı, inanmasada tedbiri elden bırakmayarak evi gözetlemeye başlar. İki araba evin 

önüne yanaşır. Kara Belâ’yı bir direğin tepesine çıkartarak evi gözetlemeye başlarlar. Ancak 

Kara Belâ direkten inmek istemez. Zübük ve yanındakiler evde dansöz oynatmaktadır. 

Jandarmaya haber verirler. Komutanda evi gözetler. Ancak böyle bir rezilliği yapmaya 

hükümet adamlarından başka hiç kimsenin yapamayacağını düşünerek müdahale etmezler.  

 Belediye seçimleri yaklaşmıştır. İktidar partililer toplanır. Seçimi kazanabilmeleri için 

tek yol Zübük’ü partiden çıkartmaktır. Toplantıyı düzenleyen tüccardan Emin Efendi 

ortalarda yoktur. Akşama doğru gelir. Zübük’ün partiden istifa edeceğini söyler. Partililer çok 

şaşırır. Zübük gibi bir uyanığın partiden istifa etmesinin mutlaka bir nedeni varıdır. Öğrenmek 

için yanına giderler. Bütün uğraşlarına rağmen Zübük’ün ağzından laf alamazlar. Onu 

konuşturabilmek için parti hakkında ileri geri konuşmaya başlarlar. Ancak kendilerinin öyle 

kaptırmışlardır ki sonunda Zübük’ün önceden hazırladığı istifa kâğıtlarına imza atarlar. Ama 

zübük ve tüccardan Emin Efendi imzalamaz.  

 Seçimlerde muhalefet partisi önde gitmeye başlamıştır. Partililer seçimi kazanmanın 

tek yolunun Zübük’ü belediye başkanı yapmaktan geçtiğine karar verirler. Muhalefet 

partisindeki Avukat Burhan’la baş edebilecek tek kişi Zübük’tür. Çünkü kasabada ondan 

namussuzu yoktur. Zübük’ü istemese de zorla belediye başkanı yaparlar. 

 Bir gün kasabanın uzağındaki tepelere uçak düştüğü söylentisi yayılır. Bütün 

aramalara rağmen uçak bulunamaz. Aradan zaman geçtikten sonra bir iskelet bulunur. Aklı 

Evvel Bedir Hoca bu iskeletin düşen uçağın şehit pilotuna ait olduğunu söyler. Kasabada 

hemen şehitlik yapılma kararı alınır. Bu da Zübük’ün kararıdır. Şehitlik için para toplanmasını 

ister. Paraların çoğu yine Zübük’ün oyunları sayesinde yine partililerin cebinden çıkar. Valilik 

şehit türbesini duyunca inceleme komisyonu gönderir. İskeletin bir yunus balığına ait olduğu 

anlaşılır. Balıkçı kamyonundan düşen yunus balığının iskeleti şehit sanılmıştır.  

 Genel seçimler yaklaşır. Partililer muhalefet avukatı Burhan’ı nasıl susturacaklarını 

düşünmeye başlarlar. Zübük bu işi kendisinin halledeceğini söyleyerek kasabada bir cami 

yaptırma kararı adırtır. Ancak caminin yapımı için bütün kasabalının desteği gerekmektedir. 

Komisyon seçimi için dernekte toplanırlar. Zübük komisyonun başına Avukat Burhan’ın 

geçmesini ister. Konuşma yapmak üzere onu kürsüye çağırır. Burhan da kasabanın bir 

camiden önce okula ihtiyacı olduğunu söyler. Zübük bu fırsatı değerlendirerek onu kâfirlikle 



 - 160 -

suçlar. Kasabalı yuhalayarak Burhan’ı kürsüden indirir. Zübük amacına ulaşmıştır. Burhan’ın 

insan içine çıkacak hali kalmaz.  

 Partiden milletvekili adayı olacak kişinin adı istenir. Herkes kendi çıkarı doğrultusun 

da bir isim söylemektedir.  Çiftverenoğlu İhsan Efendi, Zibük’ü desteklemektedir çünkü o 

gittikten sonra belediye başkanlığı tekrara ona kalacaktır. Gedikli İhsan, kendisi aday olmak 

ister. Bazı partililer emekli öğretmen Baha Bey’i aday gösterir. Ama çok namuslu olduğu için 

kabul edilmez. Onlara namussuz, iş bilir bir isim gereklidir. Sonunda Zübükzâde İbrahim’in 

ismi ağır basar. Hem en namusuz odur, hem de ondan kurtulmanın tek yolu milletvekili yapıp 

Ankara’ya göndermektir. Ancak Gedikli İhsan kabul etmez hâlâ kendisi aday olmak 

istemektedir. Fikirlerini söylemek için Zübük’ün evine giderler. Zübük telefonla 

konuşmaktadır. Önce onları umursamaz. Sonra Ankara’yla konuştuğunu söyleyerek onlara 

döner. Kasabaya fabrikayla baraj yaptırmaya çalışmaktadır. Gedikli İhsan’a dönerek onun 

arsasının fabrika için çok iyi bir yer olduğunu fabrika yapılınca arazinin çok değerleneceğini 

söyler. Bunları duyan Gedikli İhsan milletvekilliği adaylığını unutarak onun ayaklarına sarılır. 

Zorla da olsa Zübük, milletvekilliği adaylığını kabul eder. Evden çıktıklarında telefon tellerini 

tamir etmeye çalışan teknisyenlerle karşılaşırlar. Onlardan öğrendiklerine göre telefonlar bir 

aydır kesiktir. Yine oyuna gelirler ama Zübük’ten kurtulacakları için çok da umursamazlar.  

 Seçimler sonunda Zübük milletvekili olur. Ankara’dan gönderdiği haberlere göre 

başbakan bile bir iş yapmadan önce ona danışmaktadır. Kasabaya, fabrika ve baraj yaptırmak 

için bir komisyon toplayıp, Ankara’ya gelmeleri için haber gönderir. Kasabalının asıl amacı 

da kaymakamı tayin ettirmektir. Komisyon toplanıp Ankara’ya gider. Zübük’ü aramalarına 

rağmen bulamazlar. Zübük her seferinde onları atlatmaktadır. Sonunda Zübük’ü bulurlar. 

Zübük onları yemeğe davet eder. Yer içerler. Hesap geldiğinde Zübük cebinden bir binlik 

çıkartır. Parayı bozamadıkları için hesabı Gedikli İhsan öder. Sonra bir gazinoya eğlenmeye 

giderler. Dansözlerle sabaha kadar içerler. Gözlerini açtıklarında otel odasındadırlar. Buraya 

nasıl geldiklerini anlamazlar. Bir süre sonra hepsi soyulduğunu fark eder. Gömlek astarlarına 

diktikleri paralar haricinde başka paraları kalmamıştır. Aklı Evvel Bedir Hoca’nın aralarında 

olmadığını anlarlar. Onlar Bedir Hoca’yı nasıl bulacaklarını düşünürken, o, inleyerek yara 

bere içinde gelir. Zübük hesabı Hoca’nın ödeyeceğini söyleyerek kaçmıştır. Gazinocular da 

hesabı alamayınca Hoca’yı sabaha kadar döver. Üstelik saçını, saklını, kaşlarını dahi kazırlar. 

Güç bela kasabaya dönerler.  
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B. 6. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü 

 Zübük romanı her biri başlıklı yirmi iki bölümden oluşur. Bölümler başlıkların altında 

belirtilen roman kahramanlarından birinin ağzından anlatılır. Romanın bölümlerinden dördü 

İlçe Ortaokul Almanca Öğretmeni tarafından arkadaşlarına yazılan mektuplardan oluşur. 

Almanca öğretmeninin mektuplarından birisi ayrı bir başlıkla başka bir bölüme 

eklenmiştir.(s.177). İlk bölümünde bir atasözü başlık olarak kullanılmıştır: “İt kağnı 

gölgesinde yürür de kendi gölgem sanırmış.” Bu atasözü aynı zamanda romanın ana fikri 

niteliğindedir. Aziz Nesin, bu başlığı daha önce Vatan gazetesinde yayınladığı gezi notlarında 

kullanmıştır.  Bu atasözü üzerine kurgulanan eserde kağnı da it de bellidir. Zübükzâde 

İbrahim Bey itin ta kendisi, gölgesinde yürüdüğü kağnı da halktır. Romanın bölüm başlıkları 

ve sayfa numaraları şöyledir: 

1-İt Kağnı Gölgesinde Yürür de Kendi Gölgem Sanırmış. (s. 5-6). 

2-Merhaba Kaymakam Bey. (6-12). 

3-Hükûmet Geliyor. (s.12-16) 

4-Ya Mebus Olursa. (s. 16-22). 

5-Üç Koç Yiğit Çıktı Yola (s. 22- 34). 

6-Yüce Yerden Gelen Hediye. (s. 34- 43). 

7-Üç Güzel, Üçü de Birbirinden Güzel. (s. 43- 56). 

8-Vaay Koca Vali. (s. 56- 80). 

9-Partiye Hizmet. (s. 80- 90). 

10-Hükûmetin Ta Kendisi. (s. 90- 113). 

11-Ölü Toprağı Serpilmiş Kasabadan Mektup. (s. 113- 124). 

12-Avanaklık Senedi (s. 124- 146). 

13-Bundan Namussuzunu Bulamayız (s. 146-160). 

14-Sordum Aslı Nereli (s. 160- 185). 

15-Böyle İneğin Böyle Danası Olur. (s. 185-206). 

16-Zübükzâde Avukat Burhan Bey’i Nasıl Yedi? (s. 206- 223). 

17-El Öpenlerin Çok Olsun. (s. 223- 242). 

18-Camide Can Veren Manda. (242- 255). 

19-Yanlış Gidiyoruz (s. 255- 264). 

20-Dinine İmanına Doğru Söyle (s. 264- 290). 

21-Ters Açılan Kapı. (s. 290- 302). 

22-Zübüklük Nedir? (s. 302- 304). 
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  Romanın olay örgüsünü kasaba halkı ile Zübükzâde İbrahim Bey arasında geçen 

vak’alar oluşturur. Aziz Nesin, olay örgüsünü çok ustaca kurgulamıştır. “İt kağnı gölgesinde 

yürür de kendi gölgem sanırmış.”Atasözünün başlık alındığı ilk bölüm romanın giriş bölümü 

niteliğindedir. Bu bölümde bir kaptıkaçtı (eskiden kullanılan posta arabaları) kasabaya bir 

misafir getirir. Daha sonraki bölümlerde bu misafirin kasabanın ortaokuluna atanan Almanca 

öğretmeni olduğunu öğreniriz. Almanca öğretmeninin olay örgüsünde önemli bir işlevi vardır. 

Çünkü anlatın onun vasıtası ile gerçekleşmektedir. Her bölümde aktarılan vak’a roman 

kahramanlarından biri tarafından sunulur. Vak’ayı anlattıkları kişi de Almanca öğretmenidir. 

Bir dinleyici konumunda bulunan Almanca öğretmeni daha sonraki bölümlerde vak’aya dâhil 

edilmiştir.  

 Olay örgüsünü oluşturan bölümler ve bu bölümlerde aktarılan vak’alar birbirinden 

bağımsız ilerler. Ancak bütün bölümler bir ana fikir çerçevesinde birbirine bağlanmıştır. 

Almanca öğretmeninin yazdığı mektuplardan oluşan bölümler hariç bütün bölümlerde 

Zübük’ün kasaba halkına attığı kazıklar anlatılır. “Gerçek kimliğini bildikleri halde ona 

katlanmaları, yaşadıkları olaylardan ders almamış olmaları, zaman zaman da onun 

özelliklerinden kendilerine çıkar sağlama amacıyla yararlanmaya kalkmaları özeleştiri ya da 

itiraflar biçiminde sözler yer alıyor her anlatının sonunda.” (Aytaç, Gürsel; A.g.e., s. 134). 

 “Biz bu püsküllü belâyı zorla başımıza aldık. Her ne çektiysek, kendi 

beyinsizliğimizden. Bizde bu kafa varken bizim gibilere bir değil, on Zübük az gelir.  

 Belediye reisi oldu, sonra da bize kan kuturdu. Kimse etmedi bize, n’ettikse kendi 

kendimize ettik. Yılanın başı küçükken ezilecekti. Şimdiden geri ne desek boş, olan oldu.” (s. 

160). 

 Romandaki bölümlerin ayrı kişiler tarafından nakledilmesi ya da bölümlerde farklı 

vak’aların sunulması eserin bütünlüğüne zarar vermemektedir. Aksine bu tarz bir sunum 

çoklu bakış açısını gündeme getirerek hicvedilecek vak’anın, kişinin ya da durumun çok 

yönlü olarak hicvedilmesine ortam hazırlamıştır.  

 Bazı bölümlerde tek bir vak’a aktarılırken bazı bölümlerde de birden fazla vak’a 

sunulur. Böyle İneğin Böyle Danası Olur, Avanaklık Senedi bölümlerinde birden fazla vak’a 

aktarılır. Genellikle bölümlerde ayrı vakalar sunularken Üç Güzel, Üçü de Birbirinden Güzel 

ve Vaay Koca Vali başlıklı bölümler vak’a zincirleri ile birbirine bağlanır.  

 Vak’a zincirleri ayrı ayrı sunulsa da hepsi ortak bir amaca hizmet etmektedir. 

Bölümlerde sistemli bir şekilde Zübük’ün dolandırıcılıktaki hünerleri ve kasaba halkının bile 

bile Zübük’ün oyunlarına alet olmaları aktarılmaktadır. İlk bölümden son bölüme doğru 
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sistemli bir şekilde Zübük’ün dolandırıcılık, yalan ve hile ile basit bir taşra insanından 

milletvekilliğine uzanan serüveni anlatılır.  

 Olay örgüsünde Almanca öğretmeninin yazdığı mektupların önemli bir işlevi vardır. 

Yazılan beş mektuptan dördü ayrı bir başlıkla aktarılır. Yine bu mektuplardan dördünde 

öğretmen gözlemci konumundayken birinde vak’a zincirlerine dâhil olarak Zübükzâde’nin 

nasıl oyununa geldiğini anlatır. (Ters Açılan Kapı). Yazılan son mektup sonuç bölümü 

niteliğindedir ve Almanca öğretmeninin şu tespiti çözümü belirler: 

 “Şimdi çok iyi anladım ki, Zübük bir tane değil, biz hepimiz birer zübüğüz. Bizim 

hepimizin içinde zübüklük olmasa bizler de birer zübük olamasak, aramızdan böyle zübükler 

büyüyemezdi. Hepimizde birer parça olan zübüklük birleşip işte başımıza böyle zübükler 

çıkıyor. Oysa zübüklük bizde, bizim içimizde. Onları biz, kendi zübüklüğümüzden yaratıyoruz. 

Sonra, kendi zübüklüklerimizin bir tek Zübük’te birleştiğini görünce ona kızıyoruz.” (s.303-

304). 

 

B. 6. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

 Zübük romanının en başarılı yönlerinden birisi anlatıcı ve bakış açısının etkin olarak 

kullanılmasıdır. Romanda birden çok bakış açısı ve anlatıcı kullanılır. Çoğul anlatıcının 

kullanıldığı eserde bu anlatıcı türünün getirdiği bütün avantajlardan yararlanır yazar. Her 

bölümün anlatıcısı farklıdır. Kahraman anlatıcıların devreye girdiği ancak üçüncü tekil şahıs 

formatında aktarılan bölümlerde üslup söz konusu anlatıcının kültürünü, yaşını, bilgisini 

aktarır mahiyettedir. İlk bölümü yazar anlatıcı sunar. Diğer bölümlerin anlatıcıları, bölüm 

başlıklarının altlarında belirtilmiştir. “Aklı Evvel Bedir Hoca’nın Oğlu Kara Belâ şöyle 

anlatıyordu” (s. 6), “Allah’ın kulu İsmail Efendi şöyle anlatıyordu.” (s.12). Ayrıca anlatıcılar 

arsına mektup tekniği ile Almanca öğretmeninde dâhil olur. Bölümlerin anlatıcıları şöyle 

sıralanmaktadır: “1-Yazar Anlatıcı. 2- Aklı Evvel Bedir Hoca’nın Oğlu Kara Belâ. 3- Allah’ın 

kulu İsmail Efendi. 4- Ebe Hayriye Hanım. 5- Tüccardan Emin Efendi. 6- Otelci Satılmış 

Bey. 7- Kaymakam kâtibi Rıza Bey. 8- Allah Selamet Versin Murtaza Efendi. 9- Çiftveren 

oğlu Hamza Bey. 10- Muhalif Kadir Efendi. 11- Ortaokul Almanca Öğretmeni. (Mektup) 12- 

Aklı Evvel Bedir Hoca. 13- Allah’ın kulu İsmail Efendi. 14- Otelci Satılmış Bey.(Bu bölüme 

Almanca öğretmeninin mektubu da eklenmiştir.  15- Gedikli İhsan Efendi 16- Tüccardan 

Emin Efendi. 17- Allah Selamet Versin Murtaza Efendi. 18- Allah Selamet Versin Murtaza 

Efendi 19- Ortaokul Almanca Öğretmeni. (Mektup) 20- Gedikli İhsan Efendi 21- Ortaokul 

Almanca Öğretmeni. (Mektup) 22- Ortaokul Almanca Öğretmeni. (Mektup).” 
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 Nurullah Çetin, özne anlatıcı olarak tanımladığı bu tür anlatıcıların özelliklerini şöyle 

belirler: “Anlatıcı, olayın hem yapıcısı olan bir özne hem de anlatıcı, aktarıcı olan bir kişidir. 

Kişi, başından geçenleri, bizzat yaşadıklarını, gördüklerini, izlediklerini, duygu ve 

düşüncelerinin değerlendirme ve yorumlarını kendisi anlatır. İç konuşmalara da başvurabilen 

özne anlatıcı, roman yazarı olabildiği başka bir roman kişisi de olabilir.” 150 

 Bölümler tek bir kişinin bakış açısından aktarılır. Ancak Aziz Nesin, her bölümde 

farklı bir anlatıcı kullanarak kahraman anlatıcının getirdiği tek boyutlu bakış açısını kırmış, 

bakış açısının çok boyutlu olmasını sağlamıştır. Anlatıcıların başlarından geçen olayları 

naklettikleri bölümlerde, yorum yaptıkları, değerlendirmede bulundukları da görülür. Her 

bölümün sonunda anlatıcıların konu hakkındaki görüşlerine yer verilir. 

  “Bizim Zübükzâde’miz de oyun çoktur Bey, onunla kimse baş edemez. Herif valinin 

ipini eline aldı da, koca bir sadrazam haşmetli valiyi, Çingen ayısı gibi oynattı durdu. 

Dünyada olmadık, görülmedik, duyulmadık düzen, bu Zübükzâde alçağında.”  (s.80). 

 “Bey anladın mı Zübükzâde biz nasıl oyuna getirdi… Oyunbazda hüner mi ararsın?  

En baş İngiliz siyasetçisini suya götürür de susuz getirir. Yandık, yandık… Bu Zübük bir 

Zübük ki dille anlatılır belâ değil…” (s. 146). 

 Aziz Nesin, aydın öğretmen tipini kendi sözcüsü konumunda kullanır. Almanca 

öğretmeninin bir arkadaşına yazdığı mektuplar romanın üslûbu, teması ve ana fikrini açıklar 

niteliktedir. Kasaba halkının konuşmaları hakkında verdiği şu bilgiler anlatıcıların tutumunu 

da yansıtmaktadır: 

 “Hepsinin de konuşması birbirinin tıpkısı; sanki bir tek kişi konuşuyor. Sözlükleri çok 

sınırlı, kelime sayıları az ama bu dilin anlatım gücü çok. Bu az kelimelerle anlatılamayacak 

hiçbir duygu yok… Kelimeler yan yana geldikçe, dizileri cümle yapıları değiştikçe, yeni yeni 

anlamlar kazanıyor. Hepsi de bir tek adammış gibi konuşuyor, bir tek üslûpla, yalnız ses 

tonları değişiyor.” (s. 180). 

 Kasabalının üslûbunu Evliya Çelebinin üslubuna benzeten Almanca öğretmenin 

ağzından Aziz Nesin, eserindeki abartının da nedenini açıklar: 

 “Bunları sana buradaki insanların konuşmalarını, dillerini, esprilerini açıklayabilmek 

için anlatıyorum. Evet, abartıyorlar ama bu abartma bir gerçeğe dayanıyor yalana değil… 

Dinleyeni de kandırma yok. Ama bu espriye varamayanlar şaşırıyorlar. Onun için burada 

anlatılanlardan bir oranda indirim yapmak gerekiyor. Anlatılanların nicesi doğru nicesi 

abartma bunu artık ben yavaş yavaş anlamaya başladım.” (s. 183). 

                                                
150 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.133-134. 
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 Kişilerin ruh halleri, fiziki görünümleri, olaylar karşısındaki tavırları yine başka bir 

anlatıcı tarafından değerlendirilir. 

 “Kadife bir kasketi var, kasketin güneşliğini hep sol yan arkaya doğru çevrik giyer. 

Kasketin altında kirli yağlı bir takkesi var…” (s. 261). 

Öğretmen motifinin anlatıcı olarak esere alınması kasabalının tutumunun dışardan 

gözlemlenmesini sağlamıştır. Yansız bir bakış açısı ile olaylara bakan Almanca öğretmeni 

daha sonraları olayın içine dâhil olarak tarafsızlığını yitirtir. Hüseyin Korkmazgil bu durumu 

şöyle değerlendirir: “Yazar isteseydi kasabayı ve kasabalıyı kendisi anlatırdı. Bunda 

yadırganacak bir yan toktur. Ama bunu ilçe ortaokulu Almanca öğretmenine yaptırması, 

yapıtın bütünlüğü bakımından, dışarılı birisinin kasabadaki durumunu da öğrenmemiz 

bakımından, çok yerinde olmuştur. Yazar, bir taşla iki kuş vurabilmiştir.”151 

Birçok anlatıcıyı ve bakış açısını ortak bir üslupta birleştirebilmesi Aziz Nesin’in 

küçümsenemeyecek bir başarısıdır. Konudaki ve tiplerdeki evrensellik bu ortak üslûp 

sayesinde anlatıcı ve bakış açısına da yansır.  

 

B. 6. 5. Zaman 

 Eserde vak’a zamanını kesin olarak belirleyebilmek mümkün değildir. Vak’anın  1953 

yılında başladığı söylenebilir.  

 “-Yahu İhsan Efendi, hiç işin yok. Cumhuriyetin onuncu yılından bu yana ne oldu? 

Yirmi yıl mı? Efendi, yirmi yıldır bu direklere işte bu gördüğün tâk’ı kurarız. Şimdiye dek bir 

şey olmadı da şimdi mi olacakmış.” 

 Cumhuriyetin onuncu yılından yirmi yıl sonra başlayan vak’alar yaklaşık 1960 yılına 

kadar devam eder. Bölümler halinde ilerleyen vak’a zincirlerinin, zamanları da farklıdır. 

Zamanın aktarımında genel ifadeler kullanılmıştır. Bir gün, bir gece, günlerden cumartesi, bir 

pazar günü, kaymakamın gidişinden on beş dün sonra, üç aydır gibi belirsiz zaman ifadeleri 

olaya ve tiplere evrensellik kazandırma endişesinden kaynaklanmaktadır. 

 Demokrat Parti iktidarının hüküm sürdüğü dönemi aktaran eserde (1953-1960), 

dönemin siyaseti, toplumsal yapısı, halkın yaşantısı, politikaya bakış açısı da 

hicvedilmektedir. Yazar zamanı her ne kadar belirtmek istemese de toplumsal eleştiri 

açısından esere yaklaştığımızda karşımıza somut bir zaman çıkmaktadır. Neticede kişilerin 

tutumu, yaşantı şekilleri, fiziki ve kültürel yapıları içinde bulundukları zamandan ve 

mekândan ayrı düşünülemez. Ancak bu romanda ele alınan kişi ve kavram, zamandan 

                                                
151H. Korkmazgil, “Zübük”, Forum, Eylül 1961, s.19 
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soyutlanmaya çalışılarak aktarılır. Zübük toplumda her zaman her yerde karşımıza çıkabilecek 

bir tiptir. 

Almanca öğretmeninin ilçede bulunduğu süre üç yıllık bir zaman dilimini kapsar. Üç 

yılık süre içinde kasaba halkından duyduklarını ve kendi yaşadıklarını zamanda sıçramalarla 

anlatır. Almanca öğretmeninin kasabada üç yıl yaşadığını Zübük ile konuşmasından öğreniriz. 

 “Benim için üç yıldır burada epey dedikodu duymuşsumdur, dedi. Sağ olsun 

hemşeriler kulağını şişirmişlerdir.” (s.296). 

 Bu üç yıllık süre Almanca öğretmenin dünya görüşünün, düşüncelerinin, hayata bakış 

açısının değişmesine neden olmuştur. Öğretmende görülen bu değişiklikler eserde aşama 

aşama aktarılır. Onun değişiminde çevrenin olduğu kadar zamanın da etkisi büyüktür. 

 Aziz Nesin, bu eserinde vak’a zamanı ile anlatma zamanı arasında ortaya çıkan büyük 

farkı, bölümlendirme ve anlatıcıları değiştirme yoluyla kapatmaya çalışmıştır. Olayların 

özetleme tekniği ile anlatılması dikkatleri zamandan çok kişilere ve durumlara yöneltir. 

  Bölüm içlerindeki vak’aların kısa bir zamanda gerçekleştiği görülürken bölümler 

arasındaki zaman farkı büyüktür. İki bölüm arasında geçen süreyi belirleyebilmek de çoğu 

zaman mümkün olmamaktadır.  

 

B. 6. 6. Mekân 

 Eserdeki vak’alar Anadolu’nun bir kasabasında geçmektedir. Roman kasabanın kısa 

bir tasviri ile başlar. 

 “ Bir eski ermeni evi olan üç katlı postane önünde kasabanın anayolu genişler. 

Burada yol yazın tozlu, baharın çamurlu, kışın karlı bir küçük alan olur.”(s.5.) Gürsel Aytaç, 

kasabanın adının belirtilmemesinin, yazarın evrenselliği sağlama dileğinden kaynaklandığını 

söylemektedir. Bu durumu Hüseyin Korkmazgil de şöyle değerlendirir: “1950-1960 

demokrasi- daha doğrusu D.P.- serüvenimiz düşünülürse, Orta ve Doğu Anadolu ilçelerinin 

hemen hapsi Zübük için eksiksiz birer ortam olarak alınabilir. Onun için kasabının adının, 

enlem ve boylamının belirtilmesine gereksinilmemiştir.” 152 

 Kasaba hakkındaki en geniş bilgiyi Almanca öğretmeninin aktardığı Ölü Toprağı 

Serpilmiş Kasabadan Mektup adlı bölümden alırız:  

“Senden ve denizden 1342 kilometre uzakta, 1286 metre de yüksekteyim. İki gün bir gece 

süren tren yolculuğundan sonra, bir cumartesi sabahı (…) ye geldim.” (s113). 

                                                
152 H. Korkmazgil, “Zübük”, Forum, Eylül 1961, s.18 
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 Almanca öğretmeninin Türkiye- İran transit yolu üzerinde olarak tanımladığı kasaba da iki 

otel bir lokanta bulunmaktadır:  

“Burada hiçbir şey aranmaz. Aranmadan her şey önüne çıkıverir. Ancak dört-beş yüz 

metre süren bir şosayla, küçük bir alanın çevresinde her şey toplanmış. Bunların gerisinde 

evler var.” 

“İlçede 1980 kişi yaşıyor. Köylülerle birlikte üç bin kişi… Bir geniş düzlük üzerine 

kurulmuş olan içenin güney batısından kamışlık çayı akıyor. Hazirandan sonra bütün yaz bu 

çay kurur, yer yer batak gölcükler kalırmış. Bu batak gölcükler de sinek üremesi, manda 

çimmesi için… Kasabının kuzey doğusunda Hıdırlık Doruğu var.”(s.120). 

 Kasabanın bu geri kalmış, ilkel hali eserin konusu ve tipleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu 

ortam irili ufaklı zübükleri barındırmak için gayet müsaittir. Aziz Nesin, her ne kadar 

kasabanın adını ya da konumunu belirmemiş olsa da bu mekân öğesinden çok yönlü olarak 

yararlanır. Üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi duran kasabanın konumundan içinde yaşayan 

insanlar da etkilenir. Medeniyetin henüz ulaşamadığı ortamda insanlar kendi katı kuralları 

içinde yaşar. Kasabanın ve kasabalının tek konusu Zübük’tür. O olmadığı zamanlar 

konuşulacak söz, bahsedilecek konu bulunamaz. Ayrıca kasabanın Almanca öğretmeninin 

değişiminde büyük etkisi var. Arkadaşına yazdığı mektuplarda kasabanın ve kasabalının 

kendisinde yarattığı sıkıntıyı dile getirir: 

 “Burada boğuluyorum artık. Edebiyat yapmıyorum. Gerçekten boğuluyorum, hava 

yetişmiyor, soluğum kesiliyor. Hıdırlık Doruğunda insanı yele çalan sert yel bile, ciğerlerime 

boğucu gaz gibi doluyor. Ancak kendimi bilmemesiye, kendimi yitiresiye içtiğim zaman rahat 

ediyorum. Her sabah dilim paslı, ağzım acı, beynim uyuşuk uyanınca, bir daha içmiyeyim 

diyorum. Kendi kendime söz veriyorum. Şöyle bir silkinmek kendime gelmek istiyorum. 

Olmuyor. Günle birlikte yeniden boğulmaya başlıyorum. Havasızım, havasız… Buraya 

gelirkenki coşkunluğumu yitirdim, içimden taşıp akan su, ölü toprağında göllenip 

bataklandı.”(s. 255).  

 Eserde kasabanın dışında karşılaşılan mekânların, önemli bir işlevlerinin olmadığı, 

sadece vak’anın geçtiği yeri belirtmek için kullanıldığı görülür. Bu mekânların en önemlileri; 

Zübük’ün evi, Öğretmenler Derneği ve Yunus Baba Türbesi’dir. Zübük’ün evi üç katlı ahşap 

bir ev olarak tanımlanmıştır. Diğer mekânların fiziki yapısı hakkında bir bilgiye sahip 

olamayız. Yunus Baba Türbesi eserde sosyal eleştiriyi yansıtan bir mekândır. Şehit pilot için 

yaptırılan türbedeki kemiklerin yunus balığına ait olduğu anlaşılınca türbenin adı Yunus Baba 

Türbesi olur. Asıl ilginç olan kasabalının bu durumu bilmesine rağmen türbeye adaklar 

adaması, ondan medet ummasıdır.  
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 Eserdeki bir diğer geniş açık mekân Ankara’dır. Milletvekili olduktan sonra 

Ankara’ya yerleşen Zübük, hemşerilerinin Ankara’ya çağırır. Dinine İmanına Doğru Söyle 

başlıklı bölümde aktarılan olaylar bu mekânda geçmektedir.  

Zübük romanında Aziz Nesin’i zaman ve mekân kavramlarını evrenselleştirme çabası 

içinde görürüz. Zübük’ü ve zübüklüğü bir mekânla sınırlamak istemez. Ancak bu tipi ve 

kavramı bir mekânın yarattığı da gerçektir.  

 

B. 6. 7. Şahıs Kadrosu 

Aziz Nesin’in bu romanında şahıs kadrosunu anlatıcılar oluşturur. Romanın en dikkat 

çekici noktası tip olgusunun oldukça çarpıcı ve dikkatli bir şekilde aktarılmış olmasıdır. Prof. 

Dr. İsmail Çetişli, roman kahramanlarının iki ana grupta incelenebileceğini vurgulamaktadır: 

Düz/yalınkat kahramanlar ve yuvarlak kahramanlar. Ona göre düz kahramanlar tipi, yuvarlak 

kahramanlar karakteri çağrıştırır. 

“Düz/yalınkat kahramanlar ilk plânda tipi hatırlatırlar. Tip; kendine has bireysel 

nitelikleri ile değil, herhangi bir sınıfın, grubun veya meslek mensuplarının ortak değer ve 

niteliklerini şahsında taşıyıp yansıtan kahramandır.  

… 

Düz Kahramanların tipi çağrıştırdığı gibi, yuvarlak kahramanlar da karakteri 

çağrıştırırlar. Karakter başkalarına benzemekten çok, başkalarından farklılıkları ve kendine 

has değer ve nitelikleriyle belirginleşen kahramandır.” 

Çeşitli düz kahramanları şöyle tanımlar: “Kart karakter olarak da isimlendirilen bu 

kahramanlar, son derece belirgin nitelikleri ile okuyucu karşısına çıkar ve olay örgüsü 

boyunca herhangi bir değişime uğramazlar. Onlar insan karakterinin belli bir hakim yönünü 

temsil ederler. Yalınkat kahramanlar ne yaparsa yapsınlar, hangi ortamda bulunurlarsa 

bulunsunlar, her zaman ve her yerde tek bir fikrin veya vasfın sembolüdürler. Söz konusu fikir 

veya vasıf dışında bir değer taşımazlar.”153 Bu tanımdan da yola çıkarak Zübük romanının 

tam bir tip romanı olduğunu vurgulamak istiyoruz. 

Eserdeki şahısları anlatımdaki konumlarına ve önem sıralarına göre değerlendirmeye 

çalışacağız. Buna göre Zübük ve Almaca öğretmeni konumları itibari ile ilk iki sırayı 

alacaklar. Daha sonra, anlatıcı konumunda bulunan tipleri, anlatıda karşımıza çıktıkları sıraya 

göre değerlendireceğiz. 

 

                                                
153 İ. Çetişli,  Metin Tahlillerine Giriş/2,  s. 68-69 
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- Zübük 

 Zübük romanın temel kişisidir. Eser onun ve onun yarattığı olgunun üzerine 

kurgulanmıştır. Yalancı, dolandırıcı, hilebaz, açıkgöz, namusuz… Bütün olumsuz vasıflar 

Zübük’ün üzerinde toplanır. Eser boyunca Zübük’ü bütün anlatıcıların bakış açısında tanıma 

fırsatı buluruz. Bütün bakış açıları onun tek bir özelliğinde toplanır. Bütün olumsuz vasıfları 

bünyesinde barındıran bu tipin özelliğini, Aziz Nesin, tek kelime ile zübüklük olarak niteler.  

 Zübükzâde İbrahim Bey kendisi gibi dolandırıcı bir babanın oğludur. Sordum Aslın 

Nereli başlıklı bölüm babası ve ailesini tanıtmaktadır. Kendisini Zeybekzâde Kara Yusuf Efe 

diye tanıtan babası kasabaya dışardan gelip, çeşitli hilelerle kasabalının sırtından geçinir. 

Kasabalı başlangıçta ona çok değer verir. Hatta onun gibi yürümeye, onun gibi konuşmaya, 

bıyık burmaya başlar. Gençler, efe olabilmek için hep onu taklit etmektedir. Saygınlığı 

giderek artar. Ancak bir gün çarşaf altında kadınlar hamamında yakalanınca bütün foyası 

ortaya çıkar. O günden sonra da kasabalı ona Zübükzâde, kısaca Zübük demeye başlar. 

(s.173). 

 Zübükzâde İbrahim Bey’in en büyük özelliği ona karşı çıkanların ne yapacaklarını 

önceden sezmesi ve onları oyuna getirecek bir yol bulmasıdır. Onu öldürmek için gelen 

Kalaycı Kör Nuri, Alucanlı Sabri Ağa ve Terzi Cemal, öldürmek bir yana ellerinde 

avuçlarında ne varsa yine Zübük’e vererek evden çıkarlar. Zübük’e verdiği borcu almak 

isteyen Ebe Hayriye, ona tekrar borç vermek zorunda kalır.  

 Zübük’ü olay zinciri boyunca oldukça zeki birisi olarak görürüz. Ancak zekâsını 

dolandırıcılıktan ve hileden yana kullanır. Yine Zübük’ten yedikleri kazık yüzünden canları 

yanan Kör Nuri ve Deli Celâl öldürmek için Zübük’ü mezarlıkta sıkıştırırlar. O yine kurnazca 

bir hareketle birden namaz kılmaya başlar. Namazda kimseye dokunulmayacağını bilen 

Zübük, bunu hasımlarına karşı kullanır. Onun kurnazlığı ve zekâsı birçok güç durumdan 

kurtulmasına yardımcı olur. Hiç tanımadığı vali bile onun zekâsı karşısında ona boyun eğmek 

zorunda kalır.  

 Eserde Zübük’ün yükselişini aşama aşama izleriz. Önce iktidar partisine üye olur. 

Sonra belediye meclisine girer. Belediye başkanlığından sonra milletvekilliğine kadar 

yükselir. Üstelik tüm bu makamlara kasabalının baskısı ile ulaşır. Zübük’ü hiç sevmeyen onu 

yok etmek için çaba harcayan kasabalı, kendi elleri ile onu milletvekilliğine kadar taşır. Bu 

durumu Hüseyin Korkmazgil eserin en başarılı yönü olarak tanımlar: “Yapıt özellikle bu 

yönden çok başarılıdır. Kasabalı Zübük’ün bütün kötülüklerini bilir, zaman zaman ondan 

kurtulmak da ister. Ama, bir yandan da Zübük’ü velinimet diye bağrına basar, tepesine 

çıkartır. Çünkü Zübük’ün kanı yaşadığı ortamdan gelmektedir. Zübük’ün göbeği bu ortama 
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bağlıdır. Kasabalı hem onu besler büyütür, hem de ondan kurtulmanın yollarını arar. 

Kurtulabilir mi? Hayır. Çünkü Zübük biraz kendisidir.”154  

 Zübük tipi, romanda karşımıza somut bir tip olarak çıkar. O kişisel özelliklerinden çok 

bir kavramı aktarır bize. Kasabalının besleyip büyüttüğü bir ahlaksız ve dolandırıcı, bu 

özelliklerini yine kasabalıya karşı kullanır.  Zübük, eser boyunca bir tip olarak değişim 

göstermez.  O her zaman her yerde olumsuzluğun sembolüdür. Romanda onu yalancılığının 

hileciliğinin, dolandırıcılığının haricinde başka bir özelliği ile görmeyiz. Çünkü o, bu 

özelliklerin sembolüdür ve karakter olmaktan çok uzaktır.  

 Zübük, çoğunlukla diğer kahramanlar tarafından tanıtılır. Bu tanıtımda da gösterme ve 

anlatma yöntemleri iç içe kullanılır. İlçe Almanca öğretmeninin şu tespitleri anlatma 

yöntemine iyi bir örmek oluşturur: “Onunla bir akşam Öğretmenler Derneği’nde tanıştım. 

Adam birden beni sardı. Hiç de anlattıkları gibi değil, dahası anlattıklarının tersi. İçim 

ısınıverdi. Evet, liseyi bile bitirmemiş ama oldukça geniş bilgisi var. Dili bura ağzına çalıyor, 

anlatışı tatlı, sözü de dinleniyor, kavrayışlı bir adam. O da benim konuşmamdan benden 

memnun kaldı sanırım. Kırk yaşlarında var yok. Evinden dışarı pek seyrek çıkıyor.” (s. 290).

 Eserde aydın tipi olarak görülen öğretmen bile Zübük’ün tavırları karşısında ona 

hayranlığını gizleyemez. Bu olumlu düşünceleri Zübük’ten kazığı yedikten sonra değişir: 

“İster istemez sana Zübük denilen insanlık dışı yaratıktan söz etmek zorundayım. İnsanın bu 

kadar ahlaksızı, gerçekten hayatta değil, ancak Shakespeare’in piyeslerinde bulunabilir. 

Sanki bu adam büyük dramcını yarattığı, rolünü çok benimsemiş bir hain tiptir ve sahneden 

fırlayarak insanların arasına, gerçek hayata katılmıştır. Bu adam yaşamıyor, durmadan 

hemcinslerine kötülük ederek, önüne geçilmez kötü kaderinin çizdiği yoldan gidiyor.” (s. 

302). Bu tespit eserde Zübük için yapılan en doğru tespit olarak karşımıza çıkar. Gerçekten de 

Zübük gerçek hayatta bulunamayacak kadar kötü bir tiptir. Sanki sahneden fırlamış bir 

insandır. İşte bu gerçeğin ta kendisidir. Çünkü o roman sahnesinin oldukça gerçekçi bir 

tipidir.  

 Zübük, milletvekili seçilemeyince evine kapanır. Tam Zübük’ün sonu geldi artık yok 

oldu diye düşünülürken o bulduğu yeni bir oyunla yine halkın gözdesi olur. İlçeyi il yapma 

fikrini ortaya atan Zübük, baş tacı edilir. Yine içinde yaşadığı ortam onu yok olmaktan 

kurtarmıştır. Eserin sonundaki bu tutum ana fikri destekleyici niteliktedir. Zübüklük bizim 

içimizde olduğu sürece zübükler hiç yok olmadan varlıklarını sürdüreceklerdir. 

  

                                                
154 H. Korkmazgil, “Zübük”, Forum, Eylül 1961, s.19 
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- İlçe Ortaokulu Almanca Öğretmeni 

 Romanda karşımıza çıkan ikinci önemli tip Almanca öğretmenidir. Anlatıcılar onun 

vasıtası ile anlatımlarını gerçekleştirirler. Olayları dinledikten sonra arkadaşına yazdığı 

mektuplarla değerlendirme ve yorumlarda bulunur. O bir nevi Aziz Nesin’in sözcüsü 

durumundadır. Yazdığı beş mektupta olayları değerlendirirken kendi bakış açısından 

yorumlar yapar. Romanda değişim gösteren tek kahraman odur. Görev bilinci ile yanıp 

tutuşan idealist öğretmen romanın sonunda istifa etmiş bütün şevkini kaybetmiş yıkılmış bir 

insan olarak karşımıza çıkar. Sonunda o da bir zübük olmuştur. 

 Eserde öğretmenin adı ve fiziki özellikleri verilmemiştir. Ancak yazdığı mektuplar ile 

hayat görüşü, bilgisi ve kişiliği ile ruhsal portresi oldukça iyi aktarılır. Yazdığı ilk mektupta 

onun idealist görevine bağlı bir öğretmen olduğunu görürüz: “Burada ilkel bir yaşamın içine 

düşeceğimi biliyordum, buna önceden hazırlıklıydım. Daha şaşılası bir şey söyleyeyim mi, 

içimden bunu istiyordum da… Kendimi büsbütün ülkücü göstermem de doğru olmaz. Biraz da 

içimde merak vardı. Bu duygumu, şimdi sana yazarken bile; utanıyorum. Avrupalı Amerikalı 

zengin bir turistin, Bir Uzak Doğu, bir Afrika içi şehrini merak edişi gibi, insanın kendi 

yurdundan bir ilçeyi merak etmesi ayıp değil mi?” (s. 114). Ancak bu idealizm uzun sürmez 

daha sonra yazdığı mektuplarda artık boğulduğunu bu kasabadan ayrılmak için ne gerekiyorsa 

yapacağını üzülerek yazar. Hatta buradan kurtulmak için, Zübük’ün bütün oyunlarını dinleyip 

öğrenmesine rağmen, yine de onun ağına düşer.  

 Öğretmenin yaşadığı bu değişim ve diğer roman kahramanlarına göre daha insani 

vasıfları olması onu karakter olmaya yaklaştırır. Tarık Dursun K.,  karakter ve tip arasında 

işlenen roman kahramanlarını aktarırken geçişlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Bu tür kahramanlarda tip ve karakter özellikleri eşit oranda verilmelidir.  

 Almanca öğretmeninin ve yazdığı mektupların eserde önemli bir işlevi vardır. Gürsel 

Aytaç, bu işlevi şöyle değerlendirir: “Öğretmen kasaba halkının üslubunu eleştirir, 

değerlendirirken bir bakıma yazarın romanda kullandığı üslubu hakkındaki açıklamalarını 

dile getiriyor. Bu konumda Almanca öğretmeni, Aziz Nesin’in kendi üslubunu irdelemek için 

yarattığı bir araç figür işlevini gerçekleştiriyor.”155  

 Almanca öğretmeni eserde Aziz Nesin’in sözcüsü konumundadır. Yazar, sosyal 

meseleler üzerindeki eleştirilerini öğretmen aracılığıyla yapar. Yazarın eserde kendisine bir 

sözcü seçmesi oldukça sık kullanılan klasik bir tutumdur. Seçilen bu sözcüler yazarın esere 

müdahalesini oldukça aza indirmektedir. Eleştirilerin romanın içinde yaşayan bir kahraman 

                                                
155 G. Aytaç, Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler,  s. 137. 
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tarafından yapılması gerçekçilik unsuruna katkıda bulunurken, roman kahramanları ile 

bütünleşmemizi sağlar. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir unsur vardır. Eleştiriler 

ve kullanılan dil roman kahramanının bilgi seviyesine ve kültürüne uygun olmalıdır. Aziz 

Nesin, bu noktada hata yapmaz. Sözcüsü olarak belirlediği aydın öğretmen tipi, bilgi ve kültür 

seviyesi dâhilinde yorumlar yapar. 

 Aziz Nesin, eserde öğretmen figürüne bazen benimseyici bazen alaycı tutum takınır. O 

sosyal eleştiriyi vurgularken değerli, Zübük’ün kazığını yedikten sonra alaycı bir üslûpla 

aktarılır. Neticede onun bilgili aydın bir tip olarak Zübük’ün oyununa gelmemesi beklenir. 

Ancak halkın tutumları karşısında çaresiz kalan öğretmen kendi değerini yitirmiş, kendini 

içkiye vermiş bir zavallı olarak karşımıza çıkar. Onun geçirdiği buhran kendi cümleleri ile 

aktarılır. (s.255-256). Bu olumsuz değişime rağmen yine romanın ana fikrini aktarma görevi 

ona verilmiştir. O yenilginin sebeplerini aramak için kendi kabuğuna çekilir. Bu kişisel bir 

yenilgi değildir. Öğretmen aracılığıyla aslında halktan uzak yaşayan kendi halkını tanımayan 

aydının yenilgisi verilir. “Öğretmenlikten istifa ettim. Yarın sabah erkenden buradan 

ayrılıyorum. Ama her gittiğim yerde bu zübükleri göreceğimi biliyorum. Çünkü bu zübüklük 

bizde yaşıyor. Onları birer zübük olarak yaratan, ortaya çıkartan bizleriz. Benim için tek 

amaç şimdilik buradan kurtulmak. Ama gerçekten zübüklerden kendi zübüklüğümüzden 

kurtulabilecek miyiz? İşte bu soruya cevap veremediğim için nereye gideceğimi, ne 

yapacağımı bilemiyorum. Yeni gideceğim yerden sana mektup yazar, önce kendi 

zübüklüğümden kurtulup kurtulmadığımı anlatırım.” (s.304.).  

  

- Anlatıcı Konumundaki Şahıslar 

 Eserde anlatıcı olarak sırasıyla şu şahıslar karşımıza çıkar: Aklı Evvel Bedir Hoca’nın 

Oğlu Kara Belâ, Allah’ın kulu İsmail Efendi, Ebe Hayriye Hanım, Tüccardan Emin Efendi, 

Otelci Satılmış Bey,   Kaymakam kâtibi Rıza Bey, Allah Selamet Versin Murtaza Efendi, 

Çiftverenoğlu Hamza Bey, Muhalif Kadir Efendi, Aklı Evvel Bedir Hoca, Gedikli İhsan 

Efendi. Kahramanların hepsini ya diğer kahramanların bakış açılarından ya da öğretmenin 

yazdığı mektuplardan tanırız. Ama onları asıl tanıtan olay örgüsü içindeki tutum ve 

davranışlarıdır. Aynı zamanda kasaba halkını oluşturan bu tiplerin hepsi az ya da çok 

içlerinde zübüklüğü barındırmaktadır. Aziz Nesin bu durumu ustaca aktarır ve olay örgüsü 

içinde kahramanların zübüklüklerinin görmemizi sağlar.  

 Eserde ilk göze çarpan unsur kahramanların hepsinin birer takma adarlının oluşudur. 

Bu takam adalar onların kişilikleri, fiziki ya da sosyal statüleri ile doğrudan ilişkilidir. 
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Kahramanı olay örgüsü içinde görmeden takma adını okuduğumuzda az çok onun hakkında 

bir bilgiye sahip oluruz.  

 Aklı Evvel Bedir Hoca’nın oğlu Kara Belâ, eserde ilk olarak Allah’ın kulu İsmail 

Efendi tarafından tanıtılır. “Aklı Evvel Bedir Hoca’nın Kara Belâ derler öyle bir oğlu var ki 

düşman başına…” (s. 12). Babası namussuzun önde gidenidir. O da babasına çok benzer. “ 

Koçum sen Aklı Evvel Bedir Hocanın oğlu değil misin? Var git babana söyle, gayri anandan 

hiçbir şüphesi kalmasın içinde, sen babanın has oğlu olduğunu şimdi ispat ettin. Cinsini 

sevdiğim nasıl da cinsine çekmiş. Oğlum sizin soyun uz uydurmada birinci. Sizde havadis 

çok.” (s.13). Aklı Evvel Bedir Hoca’nın oğlu olay örgüsü içinde pek fazla görünmez. Genç 

bir şahıs olarak dikkat çeker. Genellikle haberci olarak kullanılır. Bir iş yapılacağında onun 

aracılığı ile haber gönderilir. Zübük’ün evi gözleneceğinde direğe o tırmandırılır. İçerdeki 

cümbüşü görünce de direkten inmek istemez. İndiğinde ise dizlerinin bağı çözülmüştür. Bu 

sahnede mizahın en üste çıktığı sahnelerden biridir.  

 Eserde ikinci olarak karşımıza çıkan anlatıcı Allah’ın kulu İsmail Efendi’dir. Belki de 

romandaki en saf kahramandır. Birçok vak’ada bulunur ancak olaylara doğrudan etki etmez. 

Onu en iyi öğretmenin cümleleri ile tanırız. “İsmail Efendi çok tatlı bir adam. Burada herkes 

durmadan söver, ama İsmail Efendi’nin ağzından bir tek sövgü çıktığı duyulmamış. Çok 

kızarsa birine <<Allah’ın kulu!>> diye bağırıyor. Onun için adı <<Allah’ın kulu İsmail 

Efendi>>  kalmış.” (s.262).  Ancak onun da içinde zübüklük vardır. Oğlu matematik 

dersinden kalınca naklini başka bir okula aldırabilmek için öğretmene bir gece ziyafet verir. 

Kasaba da en iyi insan bile bir parça zübüktür. 

 Ebe Hayriye Hanım eserde tek yerde karşımıza çıkar. Ya Mebus Olursa başlıklı 

bölümde hem anlatıcı hem de olayın kahramanıdır. İstanbul’da evlenir. Ama kocası 

hastalanınca havası iyi gelir diye bu kasabaya yerleşirler. Sekiz senedir de burada 

yaşamaktadır. Öğretmen olan bir kızı vardır. Aslında iyi niyetlidir ama o da bir zübüktür. 

Borcunu istemek için Zübük’e gittiğinde milletvekili olacağını duyar. Zübük’ün anlatımından 

karısı ile arasının iyi olmadığını anlar. O anda tavrı değişir. Ya milletvekili olursa diye 

düşünür. Asıl amacı kızını Zübük’le evlendirmektir. Bu uğurda parasını geri almak bir yana 

Zübük’e daha fazla borç verir. Üstelik parayı zorla cebine sokuşturur. Tabi bundan sonra ne 

Zübük’ün ne de paranın yüzünü görür. 

 Tüccardan Emin Efendi, kasabanın azılı zübüklerinden biridir. Bu konuda aklı Evle 

bedir Hoca ile yarışır. Çeşitli dolandırıcılıklarla zengin olmuştur. Almanca öğretmeni onu 

şöyle tanıtır. “Bana kalırsa Tüccardan Emin Efendi, Bedir Hoca’dan hiç de aşağı kalmıyor. 

Hattâ kimi zaman onu bile bastırıyor. Emin Efendi babacan bir adam, saçlarını sıfır numara 
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makineyle tıraş ettirir. Su içerken elinin birini başının üstüne kor, kısa ve çarpık bacaklarıyla 

ördek gibi yürür. Onun da konuşmasına doyum olmaz.” (s. 262). Zübük’e karşı çıkılacağında 

en önde gelenlerden biri odur. Ancak işler kötüye gittiğinde ya da Zübük, onları kandırıp 

kendi yanına çektiğinde en önce Zübük’ün tarafına geçen de yine odur. Kaypak ve korkak biri 

olarak görülür. İşlerini yaptırabilmek için Zübük’e çok kez rüşvet verir. 

 Otelci Satılmış Bey,  lakabıyla anılır. Otel işleterek para kazanır. İşlettiği otelin temiz 

ve düzenli olduğu söylenemez. Bir hancıyken parti sayesinde hanını belediyeye yüksek fiyatla 

istimlâk ettirir. Olay örgüsü içinde pek görülmez. Ama üç bölümle en çok anlatıcı olarak 

görev verilen kahramandır. O da Zübük’ün dolandırıcılığından nasibini alır.  

 Kaymakam kâtibi Rıza Bey, tahrirat kâtibidir. Kaymakam olamadığı zamanlar 

kaymakam vekilliği yapar. Memur olduğu için kasabalı ona daha çok saygı duyar. Birçok 

olayın içinde o da bulunur.  Siyasete fazla bulaşmak istemez ama bütün toplantılarda o da 

bulunur. Kasabalı onun sözlerine değer verir. Ne de olsa okumuş biridir. Zübük’ü kasabadan 

uzaklaştırmak için planlara o da katılır. Ancak diğerleri gibi aldatılanlar kervanına eklenir.  

 Çiftverenoğlu Hamza Bey, ilçenin belediye başkanıdır. Zübük’e en çok karşı 

olanlardan biri de odur. Ancak Zübük’ten en çok kazığı da o yer. Zübük belediye başkanlığına 

aday olacağı için araları açılır. Belediye başkanlığını Zübük’e kaptırdıktan sonra milletvekili 

olması için en çok desteği veren de odur. Çünkü Zübük, Ankara’ya gittikten sonra belediye 

başkanlığı yine ona kalacaktır. Zübük’le baş edemeyeceğini anlayınca ona boyun eğmek 

zorunda kalır.  

Muhalif Kadir Efendi, adı üzerinde iktidar partisinin muhalifidir. Onu alt etme görevi 

parti tarafından yine Zübük’e verilir. Zübük milletvekili olacağını Kadri Efendiye inandırır. O 

da evde kalmış kızlarından birini Zübük’le evlendirmek için iktidar partisine geçer. Zübük üç 

kızıyla birlikte olduktan sonra onu yüz üstü bırakınca Zübük’ü öldürtmek için adam bile tutar.  

Aklı Evvel Bedir Hoca, eserdeki en ilginç tiplerden biridir. Onu en iyi Allah’ın Kulu 

İsmail Efendi’nin anlatımıyla tanırız. “Aklı Evvel Bedir Hoca derler, burada nadide yetişir 

cinsten gayette kıymetli bir namussuzumuz daha var. Velâkin ne de olsa alçaklık mesleğinde 

Zübükzâde İbrahim Bey’in eline su dökemez.” (s. 12). Bedir Hoca bir köy imamı iken parti 

sayesinde kasabaya gelir. İlçe başkanlığı yapar. Karaborsadan sattığı lastikler sayesinde 

zengin olur. Almanca öğretmeni onu şöyle tanıtır: “Kadife bir kasketi var, kasketin 

güneşliğini hep sol yan arkaya doğru çevrik giyer. Kasketinin altında da kirli yağlı bir takkesi 

vardır. Camiye Cuma namazına giderse, şapkasını ayakkabısının yanına kor, takkeyle namaz 

kılarmış. Şişman toparlak bir adam. Sevimli bir yüzü, cana yakın bir konuşması var.” (s.261). 
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Bedir Hoca’ya aklı evvel denilmesinin nedeni de herkesten önce düşünmesidir. O da 

sahtekârlıkta Zübük’le yarışacak kadar ustadır. Ancak eserde yine en çok cezalandırılan da o 

olur. Gazinoya eğlenmeye gittiklerinde hesabı ödeyemeyince garsonlar onu sabaha kadar 

döverler. Hatta kaşlarını bile kazıyarak yüzünde tek kıl bırakmazlar. Bedir Hoca utancından 

aylarca dışarı çıkamaz.  

 Anlatıcı kahramanların dışında eserde yardımcı şahıslarda bulunur. Bunlardan ilki 

aydın tipini temsil eden Avukat Burhan’dır. Muhalif olan Burhan Bey, Zübük’e ve oyunlarına 

karşı çıkar. Zübük ve partililerin yaptığı oyunları halka açıklamaya çalışır. Ancak cami 

yaptırma işinde Zübük’ün oyununa gelir. O camiden önce bir okul yaptırmayı savunur. Bu 

yüzden parti yandaşlarının gözünden düşer, dinsiz imansız damgasını yer.  

 Alucanlı Sabri Ağa, Kalaycı Kör Nuri, Deli Celil, İğri Nuri, Terzi Cemal, Mehmet 

Çavuş,  vali, kaymakam Zübük’ün annesi ve kız kardeşi eserdeki diğer yardımcı şahıslardır. 

Çeşitli vasıtalarla olay zinciri içindeki yerlerini alırlar. Kalaycı Kör Nuri ile deli Celil 

Zübük’ü öldürmeyi birkaç kez deneseler de başarısız olurlar. İğri Nuri, Kadir Efendi’nin 

Zübük’ü öldürmesi için para verdiği bir serseridir.  

 Eserdeki bütün kahramanların ortak özelliği hepsinin de kendi içlerinde birer zübük 

olmasıdır. Zübük olmayan tek bir kahraman dahi yoktur. Şu ya da bu şekilde kendi çıkarları 

doğrultusunda hareket ederler. Kimi çok ahlaksızdır, kimi az. Ama en ahlaksız olan Zübük’e 

düşmandırlar. Eserde şahıs kadrosu ana fikri destekleyici bir tarzda kusursuz olarak 

kurgulanmıştır. Bütün olaylar Almanca öğretmeninin tezini onaylar.  

  “Onları biz kendi zübüklüğümüzden yaratıyoruz. Sonra, kendi zübüklüklerimizin bir 

tek Zübük’te  birleştiğini görünce ona kızıyoruz.  

 Bu zübükler her yerde var, biz zübükler nerde varsak, onlar da orda…” (s. 304). 

 

B. 6. 8. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar 

 Bir hiciv ustası olan Aziz Nesin’in bu alanda yazdığı en başarılı kitaplardan birsi de 

Zübük’tür. Eserde toplumsal ve kişisel eleştiri birlikte hareket eder. İlk bakışta eleştirilen  

Zübük’tür. Ancak asıl eleştiri Zübük vasıtası ile Zübük’ü besleyen ve gelişmesini hazırlayan 

ortama yönelir. Aziz Nesin, toplumsal eleştiriyi dile getirmek için birçok yol kullanır.  Onun 

salt eleştiri aracı Almanca öğretmendir. Bu eleştiri genellikle anlatım vasıtası ile doğrudan 

gerçekleşir. Bunun yanında kahramanların yarattığı vak’a zinciri ile olaylar, durumlar, ya da 

kişiler aksiyon içinde eleştirilir.  

 Almanca öğretmeninin eserde Aziz Nesin’in sözcüsü durumunda oluğunu daha öncede 

belirtmiştik. Bu sözcü vasıtası ile Aziz Nesin,  eleştirilerini doğrudan aktarma fırsatını bulur. 
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Yazarın çokça üzerinde durduğu ve bu konuda bir hayli eleştiri aldığı halk dalkavukluğu 

konusu, öğretmen aracılığıyla yerilir.  

 “Buraya gelmeden önce ki iyi niyetli aptallığımı düşünüyorum; içimi bir halk 

dalkavukluğu kaplamıştı. Bizi nasıl kandırdılar, aldattılar, sonunda, halk dalkavuğu yaptılar. 

Halk bilir, halk her şeyi bilir, halkta büyük bir sezgi vardır.  

 Yalan, hepsi yalan… << Halk her şeyi bilir>> demek dalkavukluğu bile, halkı 

kendilerinden ayrı, bambaşka, umacı, koskocaman bir dev yaratık görmek değil de nedir? 

Yalandan halkı sever göründükçe halka dalkavukluk ettikçe, bu yalanlara gerçekten inanan 

benim gibi tek-tük kişiler, bilgisizliğin, görgüsüzlüğü, geriliğin kızgın, sonsuz çölüne sızan 

cılız sular gibi kuruyup, bitip gideceğiz. 

 << Halk bilir, halk sezer>> sözünde, dikkat et, halkı bir küçümseme, hiçe sayma, 

sevmeme var. Yalan bir büyük yalan içinde uyumuşuz. Halk hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey 

sezemiyor. Bilse sezse bunca yıldır aldatılır, kandırılır mıydı?” (s. 256). 

 Halk dalkavukluğunu çok keskin bir dille eleştiren Aziz Nesin halkın cahil 

kalmasından aydınları sorumlu tutar: “Halkı ilkin kandıran şehir aydını değil, kasaba aydını. 

Kasabalı aydın, halkı şehirli aydının kandırmasında, yardımcılık, aracılık ediyor…” (s. 257). 

 Bir aydın olarak öğretmen de bu konuda kendi öz eleştirisini yapar. Ona göre bütün 

sorun aydınların kendi halkını, kendi kasabalısını tanımamasıdır: “Bu duygumu, şimdi sana 

yazarken bile; utanıyorum. Avrupalı Amerikalı zengin bir turistin, Bir Uzak Doğu, bir Afrika 

içi şehrini merak edişi gibi, insanın kendi yurdundan bir ilçeyi merak etmesi ayıp değil mi?” 

(s. 114). 

 Almanca öğretmenini bu eleştirilere götüren, halkın tutumudur. Zübükzâde İbrahim 

Bey’in yalanlarına, dolandırıcılıklarına alet olmaları ve ders almamaları bu sonucu doğurur. 

Ancak bu eleştirileri yapan öğretmen de Zübük’ün belediye başkanlığından milletvekilliğine 

kadar bütün hilelerini bilmesine rağmen halkla aynı kaderi paylaşır. Zübük’ten tayin işi için 

rüşvetle yardım istemesi, yani onun zübüklüğünden yararlanmaya kalması, onu halkla aynı 

konuma getirir. Öğretmeni halktan ayıran tek nokta onun,  sonunda olayların bir 

değerlendirmesini yaparken soyutlamaya varabilmesi, Zübükzâde İbrahim Bey ile ona ortam 

hazırlayanlardan yola çıkarak zübüklük kavramına ulaşmasıdır. Demek oluyor ki Aziz Nesin 

Zübük olayını bir bölge, bir sınıf değil, bütün insanlığın bir zaafı olarak işlemektedir.  

 Romanda Zübük’ün oyunları, hileleri, dolandırıcılıkları çeşitli vesilelerle anlatılır. 

Halkın Zübük’ün bütün oyunlarına göz yumması onun zübüklüğünden yararlanma isteğinden 

kaynaklanmaktadır. Masum olarak algılanan halk, her seferinde iş yaptırabilmek için Zübük’e 

rüşvet verir. Bu durum eserin mizah gücü yükselten en başarılı noktalarından biridir. 
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Leitmotiv tekniğiyle eleştirilen rüşvet konusu birçok yerde karşımıza çıkar. Her seferinde 

Zübük rüşvet almak istemiyormuş gibi görünürken halk zorla cebine para sıkıştırmaktadır. 

Zübüklükten faydalanmak isteryen halkın kendisi zübük olur.  

 Halkın zübüklüğüne en güzel örnek “El Öpenleri Çok Olsun” başlıklı bölümde verilir. 

Zübük’ü başlarından atma isteği onu milletvekilliğine kadar götürtür. Onun namussuzluğunu, 

kendisin için yararlı gören kasabalı, milletvekili olmasını da onaylar.  

 “Bir namuslu tutturmuş gidersiniz, dedi, namuslu olup da ne olacak, bir iş 

beceremedikten belli. Varsın çalsın çırpsın da, arada ucu kasabamıza da dokunsun. Sünepe, 

uyuntu oturmuş da çalmamış, ne çıkar efendi? Doğru mu dediğim? İnsanda ağız varsa elbet 

yiyecek. Adam odur ki hem yesin hem yedirsin.” (s.227). 

 Dönemin siyasetçileri ve siyaset anlayışı da Aziz Nesin tarafından eleştirilir. İbrahim 

Bey’i zübüklük yolunda yükselten asıl unsur siyasettir. Girdiği siyasi parti sayesinde yükselir. 

Seçimleri kazanabilmek için bütün hilelere başvurur. Dönemin siyaseti de bunu getirmektedir. 

Avukat Burhan Bey’in yenilgisini İşleyen “Zübük Avukat Burhan Bey’i Nasıl Yedi?” başlıklı 

bölüm siyasi eleştirinin en güçlü olduğu bölümdür. “Aziz Nesin siyasette “zübüklüğün” en 

etkili silahı olarak gördüğü din sömürüsünü, İbrahim Bey’in Avukat Burhan’a oynadığı 

oyunda enfes bir politika hicviyle gözler önüne serer.”156 Particilik uğruna yalan söylemek 

çok doğal karşılanır. Parti çıkarları onlar için her şeyin üstüne çıkmıştır. Zübük’ün Ankara’da 

da dolandırdığı heyet baraj ve fabrika yaptırma işini onaylamak zorunda kalır. Çünkü yalan 

ortaya çıkarsa partinin itibarı sarsılacaktır.  

Halkın din karşısındaki tutumu ve bağnazlığı da eserde eleştirilen bir başka konudur. 

Zübük’ü öldürmek için yola çıkan Deli Celil ve Kör Nuri, Zübük’ün namaza durduğunu 

görünce dokunamazlar. Saatlerce onun namaz kılmasını beklerler. Başka bir bölümde de 

kadınların bürük giyip, erkek gördüklerinde sırtlarını dönmeleri mizahi bir üslupla eleştirilir: 

 “Bacım dedim kimden neye böyle kaçıyorsun? Bu kasabada yabancı yok ki senin… 

yeğenlerin, ağaların, emmilerin, hepsi senden. Kuzu bile kurttan sizin er kişiden kaçtığınız 

gibi kaçmaz. Aman bacım ol, nedir bu söyle bana… 

—Aha gördün mü? Dedi 

Ağzında bir tek diş yoktu. Kızgınlıkla, 

—Neden kapanırmışız! Bizde insan arasına çıkacak surat mı kalmış… dedi.” (s. 263). 

 Romanda, mizah da eleştiri gibi başarılı işlenir. Çünkü mizah ve eleştiri ayrılmaz bir 

ikili olarak eser boyunca birlikte ilerlerler. Anlatıcılar, kendi öz eleştirisini yaparken 

                                                
156 G.Aytaç, Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, s. 139. 
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Zübük’ün oyunlarından ders çıkarmadıklarını vurgularlar. Sürekli aynı hatalara düşmeleri, 

onları gülünç duruma düşürür. Bu davranışlar aksiyon ve sözle desteklenerek eserin asıl 

mizahi yönünü oluşturur.  

 Geleneksel halk güldürüsünden yararlanan Aziz Nesin’in eserlerinde abartı ve söz 

sanatları gülünç öğesini oluşturan önemli unsurlardır. Nasrettin Hoca gibi güldürürken 

düşündürmek ilkesini benimseyen yazarın bütün gülünç öğelerinin altında bir hiciv vardır. 

Eleştiri ile mizah bu noktada birleşir.  

 Mizahi eserlerin kaçınılmaz bir unsuru olan abartıyı tamamen gerçek dışı olarak 

algılamak doğru değildir. Kasabalının konuşmasını Evliya Çelebi’nin üslûbuna yaklaştırması 

hiciv ve mizahta uyguladığı tekniği açıkça ortaya koyma çabasından kaynaklanır. Bu durumu 

okuyucu ya da eleştirmecinin keşfetmesini beklemez. Öğretmen aracılığıyla sözlü olarak ifade 

eder. “Evliya Çelebi’nin fırtınadaki gemiyi anlatması nasılsa, buradakilerin Zeybekzâde Kara 

Yusuf Efe’nin bıyıklarını anlatması öyle:<<Bıyığının bir ucu güneşte bir ucu ayda>> 

diyorlar. Bu abartmada karşısındakini kandırma yok. Bu dilin esprisine gelince bunun 

kandırma değil, gerçeği daha iyi belirtme olduğu kolayca anlaşılıyor, olaylara büyüteç 

altından bakıyorlar.” (s. 182). Burada yapılan abartı tanımı, Aziz Nesin’in eserinde aynen 

karşımıza çıkar. Onun eserlerinde abartı sanatı, yalana değil gerçeğin daha iyi belirtilmesine 

hizmet eder.  

 Romanda mizahı sunmak için ağız öykünmesine ya da şive taklidine gidilmemiştir 

Buna karşın, konuşanlar öylesine ustalıkla konuşturulmuşlardır ki, sözcükler, söz dizileri, 

düşünceler, yargılar, hepsi bir kasabalının bütün özelliklerini yansıtabilmektedir. Yapıtın 

mizah dozunu düşürmeden doğrusu bunu yapabilmek az başarı değildir. Oysa çok zaman, 

ağız öykünmelerinden mizah için medet umulur. Aziz Nesin bunu yapmamıştır. 

 Eserin tamamında gülünç öğesi söz ve aksiyonlarla yaratılmaz. İnsanların değer 

yargıları ve düşünce sistemlerinden de gülünçlükler yaratılır. Halkın Zübük’ün hilelerine her 

seferinde kanması ve aldanacaklarını bile bile tekrar Zübük’e gitmeleri bir tezat oluşturur. Bu 

tezattan da mizah ortaya çıkar. Ayrıca geleneksel gülmeceden yararlanılarak oluşturulmuş 

mizah unsurlarıyla da karşılaşırız.  Zübük’ün bir meddahın görevini üstlenircesine jandarma 

komutanını, kasabalı halkını ve onların konuşmalarını taklit etmesi geleneksel gülmeceden 

izler taşır.  

 Sözle oluşturulan gülmeceye en iyi örneklerden biri Kör Nuri aracılığıyla verilir. Şehit 

için düzenlenen törende Bedir Hoca’nın yaptığı konuşma herkese dokunur: “ Kalaycı Kör 

Nuri yanı başımda belirdi. <<iyi ki>> dedi, <<gözümüm birisi yok… Öbür gözüm de 

olaymış, içimin suyu hep akacakmış da kuruyacakmışım. Bu ağlamaya tek göz yetmez oldu.” 
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(s. 228). Aksiyonla hazırlanmış güldürü ögesi için Vay Koca Vali adlı bölüm mizah açısından 

zirveye çıkar. Bürokrasinin eleştirildiği bu bölümde valiyi karşılama törenleri bütün halkı 

gülünç duruma düşürür. Valiyi karşılamak için atılan top atışları, konuşma kürsüsünün 

devrilmesi, açılan bez yazının farelerce yenmiş olması, Zübük’ün peşindekilerden kaçarken 

tören alanına dalması aksiyonla yaratılmış komik sahnelerdir. 

 Zübük romanı, eleştiri ve mizah açısından nerdeyse kusursuz tasarlanmış bir eserdir. 

“İt kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış” atasözünden hareketle kurgulanmış 

eserde birçok unsur birlikte işlenir. Zübük tipiyle birlikte aktarılan zübüklük kavramı eserin 

tamamında ön plâna çıkartılır. Aziz Nesin’in üzerinde durmak istediği asıl konu ne Zübük ne 

de zübüklük kavramıdır. Asıl mesele Zübük’ü ortaya çıkartan onu besleyen ortamdır. Bu 

ortam ve tipleri de büyük bir ustalıkla aktarır. Anlatıcıların roman kahramanlarından seçilmesi 

yapı ve içerik bütünlüğünü desteklemektedir. Dikkat çeken bir başka noktada konu ve tiplerin 

evrenselliğidir. Zübük, bir bölgenin bir ülkenin insanı değil dünyanın herhangi bir 

coğrafyasında yaşayabilecek bir tiptir. Onun yaşamı zaman ve mekânla sınırlı değildir. Bizler 

olduğumuz sürece, içimizdeki zübüklüğü yaşattığımız sürece o da varlığını sürdürecektir. 

Neticede onu besleyen, büyüten, yaşatan bizler ve bizlerin yarattığı ortamdır. 
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B. 7. ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA 

 

B. 7. 1. Romanın Kimliği: 

 

1. Baskı: Düşün Yay., Yaylacık Mat., İst., 1967, 192 s. 

2. Baskı: Hüsütabiat Mat. İst., 1971, 208 s. 

3. Baskı: Tekin Yay. Hüsninabiat Mat. İst., 1973, 202 s.  

4. Baskı: Tekin Yay. Yaylacık Mat., İst., 1975, 205 s. 

5 Baskı: Tekin Yay. Yaylacak Mat., İst., 1976, 205 s.  

. 

. 

. 
Otuz ikinci Basım: Adam Yay., İst.,  2005,  183 s. 

 

I. 7. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

Şimdiki Çocuklar Harika, iki çocuğun birbirine yazdığı mektuplar vasıtasıyla, 

annelerin, babaların, öğretmenlerin, yaptıkları yanlış davranışlar sonrasında ortaya çıkan 

durumları konu edinir. Yazarın kendisinin de söylediği gibi “Bu kitapta en yapılmayacak 

olanı yapmaya çalıştım, kendimi sizin yerinize koymaya uğraştım.” Büyüklerin dünyasını, 

çocukların bakış açısından aktarabilmek yazarın yüklenebileceği en zor sorumluluklardan 

biridir. Ama yazar bu romanı sadece çocuklar için değil; anne, babalar ve öğretmenler için de 

yazdığını belirtir. Onat Kutlar kitabın amacını şu şekilde belirler: “Büyüklerin dünyasını, 

ikiyüzlülüklerini, yalanlarını toplumdaki haksızlıkları, eğitim alanındaki saçmalıkları ortaya 

koymaktır.” 

 Roman öncelikle bazı okullarda yapılan anketlerin sonuçlarıyla başlar. Bu daha çok 

yazarın okuyucuları romana hazırlaması, onların dikkatini romanın konusuna çekmesiyle 

ilgilidir. Daha sonra roman Zeynep ve Ahmet isminde iki ilkokul öğrencisinin birbirine 

yazdığı mektuplarla devam eder. 

 “İlk Mektup” başlıklı birinci mektubu, Zeynep ismindeki çocuk, İstanbul’daki 

arkadaşı Ahmet’e gönderir. Zeynep ve Ahmet 5. sınıfın ikinci dönemine kadar İstanbul’da 

beraber okurlar. Fakat Zeynep’in babasının arkadaşları ona Ankara’da daha iyi bir iş bulurlar. 

Bunun üzerine Zeynep ailesiyle birlikte Ankara’ya taşınmak zorunda kalır. Ahmet ise 

İstanbul’daki okuluna devam etmektedir. Zeynep ve Ahmet ayrılırken birbirlerine mektup 

yazacaklarına dair söz verirler. İşte bu ilk mektupta Zeynep Ankara’daki yeni evlerinden ve 

yeni ortamlarından bahseder. 
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 “Amerika’yı Yapan Mimar” başlıklı mektubunda Ahmet, okula müfettişin geleceğini 

ve onun için hazırlandıklarını fakat müfettiş gelince de her şeyin karıştığını anlatır.  

Sırada Zeynep’in mektubu vardır. Zeynep “Bütün Babalar Birinci” başlıklı 

mektubunda çocukların babalarının birincilikleriyle övündüklerini ve nedense tüm babaların 

okuldayken birinci olduklarını yazmıştır. 

 “Eski Öğrendiklerinizi Unutun” başlıklı Ahmet’in mektubu, gecikmeden Zeynep’e 

ulaşır. Bu mektupta Ahmet çok komik bir anısını yazmıştır. Okuldaki öğretmenlerini tayininin 

çıktığını, yeni öğretmenin geldiğini ifade eder. Bu öğretmen eski öğretmenlerinin öğrettiği her 

şeyi unutmaları gerektiğini söyler. Ahmet bu unutma işinin zor olduğunu yaşayarak öğrenir. 

Daha önce ezberlemiş olduğu bir şiir yerine yeni bir şiir ezberlemesi gerekir. Bu şiiri de 

müsamerede okuyacaktır. Fakat Ahmet, şiiri bir türlü ezberleyemez. Okuma sırası ona 

geldiğinde eski şiirle yeni şiiri birbirine karıştırır ve öyle okur. Sonra da olanlar olur. Böylece 

Ahmet eskiden öğrendiklerini unutmanın çok zor olduğunu anlamış olur. 

Zeynep, “Çalışan Kazanır” mektubunda, evlerine sık sık “çalışan kazanır” sözünün 

geçtiğini ama çalışanların kazanamadığını, derslerinde başarısız olanların daha çok 

kazandığının ortaya çıktığını yazar. Zeynep mektubunda babasının arkadaşlarıyla aynı 

apartmanda oturduklarından ve sık sık birbirlerine gidip geldiklerinden bahseder. Bu ev 

gezmeleri sırasında konuştukları konu ise babalarının patronlarının okul yıllarında ne kadar 

tembel olduğudur. Aslında çalışanların değil okulda çalışmayanın daha çok kazandığını, 

kendilerinin okuyup da hiçbir şey olamadıklarından yakındıklarını yazar. Zeynep, büyüklerin 

söylediklerinin birbiriyle çelişmesinden yana dertlidir.  

 “Fedakâr Çocuklar” mektubunda Ahmet, fedakârlıktan bahsetmiştir. Öğretmenlerini 

son günlerde fedakâr çocuklarla ilgili bir sürü hikâye anlattığını ama fedakârlığın bazen 

gösterişle karıştırılabileceğini onun için dozunu iyi ayarlamak gerektiğini yazmıştır. 

 Zeynep’in “Senden Hiç Ummazdım” başlıklı mektubu,  hiç gecikmeden Ahmet’e 

ulaşmıştır. Zeynep bu mektubunda öğretmenlerinin onları çok sık yazılı sınav yaptığını ve bu 

sınavları okuyacak zamanının olamayacağını düşünen bir arkadaşının yazılı kâğıdına yazılı 

sorularıyla ilgisi olmayan cevaplar yazdığını anlatır. Bir süre bunu fark edemeyen öğretmen, 

bir arkadaşı sayesinde gerçeği öğrenir. Sınıftaki öğrencisine bu yaptığının iyi bir şey 

olmadığını ve ondan böyle bir davranışı ummadığını söylemiştir.  Zeynep,  öğretmeninin 

yazılı kâğıtlarını okumadığını öğrenince çok üzülmüştür. Öğretmeninden o davranışı 

beklememektedir.  

Ahmet, “Vicdan Azabı” başlıklı mektubunda, vicdan azabının ne olduğunu bir türlü 

anlayamadıklarından bahseder. Sordukları herkesin, vicdan azabı konusunda kendileriyle 
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değil bir başkasıyla ilgili örnek vermeleri kafalarını iyice karıştırır. En son olarak Ahmet’in 

bir arkadaşının babası, çocukların vicdan azabı çekmek için çok küçük olduklarını ancak 

büyüklerin vicdan azabı çekebileceğini söyleyerek kafalarını biraz rahatlatmıştır. 

Zeynep “Sekiz Kız Babası” başlıklı mektupta, kız-erkek eşitliği olup olmadığından 

bahseder. Bu konu,  sınıf arkadaşı olan Hikmet’in sekiz kız kardeşi olmasından doğmuştur. 

Hikmet’in babası erkek çocuk istedikçe onun kızı olur. Bu nedenle adam Hikmet’i erkek gibi 

giydirip yetiştirir. Bu durum erkek ve kız arasında çok büyük farklar mı var diye Zeynep’i 

düşündürmeye başlar. Bu soruyu çevresindekilere sorar ve tatmin edici yanıtlar alamaz.  

 Ahmet, “Sen Daha Anlayamazsın” başlıklı mektupta, Zeynep’in sorusunu 

araştırdığını, fakat onun çevresindekilerin de net bir cevap vermediklerini söyler. Sonunda 

Ahmet, kız ya da erkek olmanın şanslılık ifade etmediğini, insanın hangi cinsiyette olursa 

olsun eğer kendisinden memnunsa şanslı olacağını söyleyerek mektubunu bitirir. 

 Ahmet, “Köprücük Kemiği” başlıklı mektubunda, bu defa sınıftaki Oğuz isimli 

arkadaşının kekeme olduğunu, kekeme oluşunun babasının onu dövmesinden ileri geldiğini 

söyler. Sınıflarına müfettiş geldiğini ve Oğuz’a soru sorduğunu Oğuz’un korkusundan 

kekeleyerek durmadan aynı yanıtı verdiğini ve sonunda sinirden müfettişin de kekelediğini 

Zeynep’e yazar. 

 Zeynep, “Yaş Günü” başlıklı mektupta, ailece gittikleri doğum günü partisinden 

bahseder. Doğum günü çocuğunun ailesi o kadar görgüsüzdür ki sürekli zenginliklerini ortaya 

koymaya çalışırlar. Zeynep de bir yolunu bulup çabucak bu ortamdan uzaklaşır. Mektubunda 

da Ahmet’e bu durum karşısındaki rahatsızlığını anlatır.  

 Ahmet, “Bir Dâhi Yetiştiriliyor” başlıklı mektupta, ailelerin çocuklarının zorla dâhi 

yapmaya çalıştıklarını; fakat bunu yaparken de çocuklarının kişiliklerini daha çok 

bozduklarını ifade eder. 

 Zeynep, “Damlaya Damlaya Sel Olur” başlıklı mektupta, ailesinin onlara sürekli 

tasarruflu olmaları için öğüt verdiklerini ama yılbaşı gecesi onların dışarı çıkıp tüm paralarını 

tüketerek çocuklarının kumbaralarını boşalttıklarını üzülerek belirtmiştir. 

 Ahmet, “Yeni Yıla İyi Girdik” başlıklı mektupta, onun ailesinin yıl başını evde 

geçirdiğini, bu nedenle çok fazla para harcamadıklarını yazar. Ama yine de kendi babasının 

da dışarıda birilerine sürekli ikramda bulunduğunu, eve gelince her şeyi kısıtladığını yazar. 

Zeynep, “Pasaklı Kız” başlıklı mektubunda, aradığı hiçbir şeyi bulamadığını onun için 

ona evde herkesin pasaklı kız dediğini yazar. Zeynep sonunda bu laftan kurtulmak için 

odasını toplamaya karar verir. Odasını toplarken tek pasaklı olanın kendisi olmadığını anlar, 

çünkü odasından tüm aile bireylerine ait eşyalar çıkar.  
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 Ahmet, “Ayıp Bir Laf” başlıklı mektubunda, kardeşi Fatoş’un babasından duyduğu 

kötü kelimeleri kullandığı zaman güldüklerini onu uyarmadıklarını ama sonra eve misafir 

gelince kardeşi aynı şeyi yaptığında, bunları nereden öğrendin diyerek örtbas etmeye 

çalıştıklarını anlatır. 

 Zeynep, “Yurtsever Olunuz” başlıklı mektubunda, İstanbul’da okurken okullarına 

gelip yurtseverlilikle ilgili nutuklar atan bir gazetecinin, dedesinin yanına gelip askere gidecek 

oğlu için ayrıcalık istemesinden bahseder. Bu durum, Zeynep’i çok şaşırtır ve üzer. Adamın 

canını yakmaya karar verir ve adam gitmeden merdivenlere sabunlu su döküp düşmesini 

sağlar. Böylece kendince adama yaptığı terbiyesizliğin cezasını verir.  

 Ahmet, “Şiir Nasıl Yazılmalı” başlıklı mektubunda, insanların ses tonuyla başkalarını 

etkilediklerini, aslında söylediklerinin ne olduğunun bile anlaşılmadığını yazıyor.  Mektubun 

devamında zam isteyen babasını, patronun duygu sömürüsü yapıp kendisine acındırarak 

kandırdığından bahseder. 

 Zeynep, “Okul Aile Birliği” başlıklı mektubunda, tesadüfen katıldığı okul aile birliği 

toplantısından bahseder. Büyüklerin saçma sapan konuşarak, komik duruma düştüklerini 

görür. Sorunlara çözüm bulmak için yapılan okul aile birliği toplantısının hiçbir işe 

yaramadığını görmek onu üzer. 

Ahmet, “Şimdiki Çocuklar Harika” başlıklı mektubunda, büyüklerin çocuklarının 

yaptığı basit şeyleri büyütüp abarttıklarını ve her birinin çocuğunun bir harika olduğunu 

savunduklarını yazar. 

Zeynep, “Canım, Cicim” başlıklı mektubunda, ailesinin ille de ablasının bir yeteneğini 

ortaya çıkarmaya çalıştığından bahseder. Ablasını olduğu gibi kabul etmek yerine 

değiştirmeye çalışan ailesi, kızın kişiliğini mahveder. Doktor, ailesine, ablasını kendi haline 

bırakmaları gerektiğini söyler. Mektubun devamında Zeynep, kardeşi ile tanık oldukları bir 

olayı anlatır: Annesi Zeynep ve kardeşini bir gece komşularına bırakır. Çocuklar o gece 

komşularının kavgalarına tanık olurlar. Çocukların gördüğünü anlayan komşular, kavga 

ettikleri belli olmasın diye birbirlerine “canım, cicim” diye hitap ederler.  

Ahmet, “Misafirin Yanında” başlıklı mektubunda, evlerine babasının patronunun 

geleceğini, onun için annesi ve babasının çok telaşlı olduğundan bahseder. Ailesi, onu ve 

kardeşini misafirin yanında nasıl davranacakları konusunda sürekli uyarmaktadırlar. Misafir 

geldiğinde bu baskıdan dolayı her şeyi birbirine karıştırdığını anlatır. 

Zeynep, “Ne Ayıp Şey” başlıklı mektubunda babalarının okul yıllarında kopya 

çektiklerinden ve arkadaşlarıyla bu konuda konuştuklarından bahseder. Fakat daha sonra 

Zeynep’in kopya çekmeyip arkadaşlarına kopya için yardım ettiğinin ortaya çıkması, işi 
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karıştırır. Bunu duyan ailesi “kopya çok ayıp şey” demeye başlar. Kendileri yapınca övünen 

ama çocukları yapınca kızan büyüklerin bu tutumu Zeynep’i şaşırtır. 

Ahmet, “Evin Hangi Hali” başlıklı mektubunda, arkadaşı Hüseyin’in başından geçen 

bir olayı anlatır. Olay şu şekilde gelişir: Hüseyin’in ailesi çok fakirdir. Evlerinde huzursuzluk 

vardır. Bir gün öğretmen Hüseyin’i kaldırıp ona “ev” sözcüğünün ismin hangi halinde 

olduğunu sorar. Hüseyin de öğretmenin kendi evini sorduğunu düşünerek “çok kötü” der. 

Öğretmen önce anlamaz ve şaşırır. Soruyu ikinci kez sorduğunda durumu anlar ve konuyu 

değiştirir. Bu olay Ahmet’i çok üzer. 

Zeynep, “Ne Yalan Uydursam” başlıklı mektubunda, çocuklarına sakın yalan 

söylemeyin diyen babasından bahsediyor. Saçını kestirmeyen Metin, babası eve gelince 

kızacağı için ona ne yalan söyleyeceğini düşünmeye başlar. Bu arada babalarının bir arkadaşı 

ailesiyle onlara gelir. Hepsi birlikte Zeynep’in babasını beklemeye başlarlar  fakat babaları bir 

türlü gelmez, çok geç kalır. Geldiğinde ise annelerine, arkadaşımdaydım yalanını uydurur. 

Oysa arkadaşı onlara gelmiştir. Böylelikle yalanı ortaya çıkar. Bu durumu gören Metin ve 

Zeynep’in kafası karışır. 

Ahmet, “Çocuk Bayramında Müsamere” başlıklı mektubunda, 23 Nisan Çocuk 

Bayramı’nda tiyatro oyunu oynadıklarını, oyunda sakal, bıyık takarak yaşlarından daha büyük 

rollere büründüklerini, aslında dram olan oyunun,  bazı sakarlıkların yaşanması yüzünden 

komediye dönmesini anlatır. 

Ahmet,  “Çocuk Bayramında Müsamere” mektubunun ardından hemen “Çocuk 

Romanı Yarışması” başlıklı mektubu yazar. Bir çocuk roman yarışması olduğundan bahseder. 

Zeynep’e, birbirlerine yazdıkları mektuplarla bu yarışmaya katılmayı teklif eder. 

Zeynep “Birinci Olacaksın” başlıklı son mektubunda mektupları göndereceğini ama 

şanslarının pek yüksek olmadığını yazar. Çünkü onlar mektuplarında hep büyükleri yermiş, 

hatalarını, eksiklerin anlatmışlardır. Bu yarışmayı da büyüklerin düzenleyip 

değerlendireceğine göre pek şansları yoktur. Ama Zeynep, babaların her zaman birinci 

olduğunu, Ahmet’in de ileride bir baba olacağı için onun da birinci olabileceğini yazar.  

Zeynep’in bu mektubuyla romandaki mektup bölümleri sona erer. En sonda yazarın 

okurlarına yazmış olduğu iki mektupla kitap son bulur. Bu mektuplar romanın ana fikri 

niteliğindedir ve Aziz Nesin’in aile ilişkilerine, çocuk eğitimine dair düşüncelerini içerir. 

 

B. 7. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü 

           Şimdiki Çocuklar Harika romanı, “Ceza Çocuğa Bırakılırsa, Her Üç Çocuktan Biri 

Annesinden Memnun Değil, Bir Gerçek, Çocuklar Sigara İçen Annelerini Sevmiyor” 
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başlıklarıyla verilen, romana hazırlık niteliğindeki gazete haberleri ve araştırma sonuçlarıyla 

başlar. Bu bölümü “Romana Hazırlık” olarak adlandırabiliriz. Daha sonra ana çerçeveyi 

oluşturan ve olay örgüsünü biçimlendiren mektuplara geçilir. Her biri farklı bir başlıkla 

kaleme alınan mektuplar, sırasıyla şöyledir: 

1-İlk Mektup 

2-Amerika’yı Yapan Mimar 

3- Bütün Babalar Birinci 

4- Eski Öğrendiklerinizi Unutun 

5-Çalışan Kazanır 

6- Fedakar Çocuklar 

7- Senden Hiç Ummazdım 

8- Vicdan Azabı 

9- Sekiz Kız Babası 

10-Sen Daha Anlayamazsın 

11-Köprücük Kemiği 

12- Yaş günü 

13-Bir Dahi Yetiştiriliyor. 

14-Damlaya Damlaya Sel Olur. 

15-Yeni Yıla İyi Girdik 

16-Pasaklı Kız 

17- Ayıp Bir Laf 

18-Yurtsever Olunuz 

19-Şiir Nasıl Okunmalı 

20-Okul Aile Birliği 

21-Şimdiki Çocuklar Harika 

22-Canım, Cicim 

23-Misafirin Yanında 

24-Ne Ayıp Şey 

25-Evin Hangi Hali 

26-Ne Yalan Uydursam 

27-Çocuk Bayramında Müsamere 

28-Çocuk Romanı Yarışması 

29- Birinci Olacaksın 
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 Son olarak roman, “Yazardan Okura Mektup, Bu Kitabın Yazarından Okurlarına 

İkinci Mektup ve Bir Eleştiri” başlıkları altında verilen yazılarla sona erer. Bu yazılardan ilk 

ikisi kitabın ortaya çıkışını ve yazılış sebeplerini açıklar.  Üçüncü bölümde romana yönelik 

bir eleştiri mevcuttur. Yirmi dokuz mektup, romanın merkezini oluşturmaktadır. 

Mektuplardan önceki ve sonraki bölümler merkezi destekleyen yardımcı unsurlardır ve 

genellikle açıklamadan oluşurlar. İlk mektup romanın giriş bölümünü oluşturmaktadır. İkinci 

mektuptan yirmi yedinci mektuba kadarki bölüm ise romanın gelişme bölümünü oluşturur. 

Son iki mektup ise sonuç niteliğindedir. 

 “Roman ve hikâyede ilk dikkatimizi çeken husus, başta asıl kahraman olmak üzere 

şahıs kadrosunu teşkil eden bütün kahramanların yaşadıkları olayların anlatımı ekseninde 

vücut bulmuş olmalarıdır .”157 

         Şimdiki Çocuklar Harika romanında da olayların iki başkahramanın ekseninde 

geliştiğini görürüz. Zeynep ve Ahmet tüm roman boyunca birbirlerine yazdıkları mektuplarda 

kendi başlarından geçen ve çevrelerinde meydana gelen olayları anlatırlar. 

 “Olay örgüsü, birbiriyle hiç ilgisi olmayan olayların rast gele peş peşe sıralanması 

değil, birden fazla olayın sebep- sonuç bağlantısı içinde organik bir bütün oluşturmasıdır.”158 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere Şimdiki Çocuklar Harika romanında Aziz Nesin, birden fazla 

olayı sebep- sonuç bağlantısı içinde organik bir bütün olarak vermeyi başarmıştır. Birbirinden 

bağımsız gibi görünmesine rağmen mektuplar bir bütünlük taşır. Kronolojiye uyar. Kimi 

mektuplar birbirinin devamı gibidir. 

 “Roman, tiyatro ve hikâyenin olay örgüsünde yaşananlar, hayattaki gerçeğin birebir 

aynısı değil; itibari/kurgusal(fictif) bir gerçekçiliktir. Elbette ki yazar; hikâyeyi tiyatro ve 

romanı yazarken kendi yaşadıklarından, bizzat gördüklerinden veya durup öğrendiklerinden 

geniş ölçüde faydalanacaktır ve faydalanır. Ancak hiçbir zaman yaşadıklarını, gördüklerini, 

duyup öğrendiklerini olduğu gibi eserine aktarmaz, aktaramaz. Gerçek dünyadan 

malzemesini(olaylar, kahramanlar, mekânlar) toplayan yazar, bu malzemeyi kendi zevki, 

sanat anlayışı ve dünya görüşüne göre bir seçme ve ayıklamaya tabi tutar. Daha sonra 

yeniden düzenler, kurgular.” 159 

Şimdiki Çocuklar Harika romanında yazarın gerçek ile kurmacayı kendi bakış açısını, 

dünya görüşünü ve mizah gücünü katarak birleştirdiğini görüyoruz. Nesin, kahramanlar ve 

olaylar vasıtasıyla kafasındaki kurmacayla beraber yaşadığı gerçeklikleri de birleştirerek 

                                                
157 İ. Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 2, s. 59. 
158 İ. Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 2, s. 60. 
159 İ. Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 2, s. 61. 
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amacına ulaşmıştır. Romanın son bölümünde Zeynep ile Ahmet’in mektuplarını birleştirip 

çocuk romanı yarışmasına katılmak istemesi, gerçekte Aziz Nesin’in Şimdiki Çocuklar Harika 

romanıyla çocuk romanı yarışmasına katılması arasındaki bağ, yazarın gerçek ile kurmacayı 

çok iyi harmanladığını göstermektedir. Yazar kitabın sonundaki “Bu Kitabın Yazarından 

Okuyucularına İkinci Mektup” başlıklı yazısında bu düşünceyi doğrulamaktadır: “Sizlere 

çoktan beri bu romana dair bir gerçeği anlatmak istiyordum. Ama uygun anlatım biçimini 

bulamıyordum. Anlatmak istediğim şuydu: Okuduğunuz bu roman, bir bankanın açtığı çocuk 

romanı yarışmasına katılmıştı. Yarışmada, birincilik, ikincilik, üçüncülük derecelerinden 

başka  beş de mansiyon vardı.” 

İsmail Çeşitli, Metin Tahlillerine Giriş 2, kitabında olay örgüsünü 3’e ayırmıştır: 

1-Tek Zincirli Olay Örgüsü 

2- Çok Zincirli Olay Örgüsü 

3- Helezonik  Olay Örgüsü 

Bunlardan Tek Zincirli Olay Örgüsü, İsmail Çeşitli tarafından şöyle tanımlanmıştır: 

“Çok büyük bir ölçüde tek bir merkezi kişiye bağlı olarak başlayıp gelişen; bu sebeple de 

dallanıp budaklanmayan olay örgüsü tarzıdır.” ( s.62) Şimdiki çocuklar romanında olay 

örgüsü tek bir merkezi kişiye göre gelişmemiştir. Bu nedenle de bu romanda Tek Zincirli olay 

örgüsü kullanılmamıştır. 

 Aynı kitapta yazar Çok Zincirli Olay Örgüsünü de şöyle tanımlar: “Bu tarz olay 

örgüsü, kendi içinde birden fazla zincirden meydana gelir. Daha doğru bir ifadeyle, asıl vak’a 

zinciri, kendi içinde birden çok dala ayrılır. Söz konusu dallar, zaman zaman birleşip tekrar 

ayrılabilirler. Mesela; A ile B’nin X şehrindeki ilişkilerinden doğan olaylar dizisi ile başlayan 

roman, bir süre sonra B’nin -herhangi bir sebeple- X’ten Y şehrine gitmesi üzerine ikiye 

ayrılır. A’nın X’teki hayatı çevresinde yaşanan olaylar dizisi ve B’nin Y’deki hayatı 

çevresinde yaşanan olaylar dizisi…” görüldüğü gibi Şimdiki Çocuklar Harika romanının olay 

örgüsü “Çok Zincirli Olay” örgüsüyle neredeyse birebir örtüşmektedir. İstanbul’da aynı okula 

giden Zeynep ve Ahmet, Zeynep’in babasının işi dolayısıyla ayrılmak zorunda kalırlar. Ahmet 

İstanbul’da kalır. Zeynep Ankara’ya taşınır. Böylelikle vak’a iki dala ayrılır. Ahmet ve 

Ahmet’in bahsettiği kişilerin tanık olduğu olaylar dizisiyle Zeynep ve Zeynep’in bahsettiği 

kişilerin tanık olduğu olaylar dizisi, İstanbul ile Ankara arasında gidip gelen mektuplarda 

birleşir. 

Üçüncü olay örgüsü ise Helezonik olay örgüsüdür. Yazar bu olay örgüsünü şöyle 

tanımlar: “ Bu tür olay örgülerinde, bir öncekinde olduğu gibi dallanma değil, birden çok 

vaka zincirinin iç içe girmesi söz konusudur… En dışta bir vak’a zinciri(çerçeve Vak’a), 
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bunun içinde de bir başka vak’a veya vak’a zincirleri yer alır. Bunlardan hangisinin daha 

önemli olacağı veya mesajın hangisine yükleneceği, yazarın tercihine bağlıdır.” Şimdiki 

Çocuklar Harika romanı için Helezonik olay örgüsü hâkimdir diyemeyiz. Roman kimi 

yerlerde mektupların içindeki iç içe geçmiş olaylarda Helezonik olay örgüsü görüntüsü verse 

de hâkim olay örgüsü Çok Zincirli Olay Örgüsüdür. 

 

I. 7. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı: 

 Şimdiki Çocuklar Harika romanı karşılıklı yazılmış mektuplardan oluştuğu için iki 

merkezi kişiyi barındırır. Bunlar aynı zamanda romanda anlatıcı görevini üstlenmişlerdir. 

Onların bakış açıları ve izlenimleriyle vermek istediği ana düşünceyi aktarmaya çalışmıştır. 

Buradaki kahraman anlatıcılar çocuktur. İlkokul 5. sınıfa giden çocukların bakış açısından 

olayları aktarmak, Aziz Nesin’in seçmiş olduğu zor bir anlatı şeklidir. Çünkü romanın yapısı 

ve üslubu üzerinde kahramanların bilgisi, dünya görüşü ve karakteri etkili olacaktır. İşte bu 

yüzden çocuklar tarafından anlatılan bu romanda, Aziz Nesin anlatıcı bakımından riske 

girmiştir. Çünkü okuyucuyu, çeşitli yerlerde “çocuklar böyle şeyler düşünebilir mi, bunları 

söyleyebilir mi?” gibi soruları düşünmeye itebilir. Durumun farkında olan yazar bu konuda 

şöyle der: “Bu kitapta yapılmayacak olanı yapmaya çalıştım, kendimi sizin yerinize koymaya 

uğraştım.” Olaylara bir büyük gözüyle bakmak başka, çocuk gözüyle bakmak bambaşkadır. 

Nesin, vermek istediği bir ana düşünce olduğu için amacına ulaşmak adına çocuk 

kahramanların yanında yetişkinlere de anlatımda da yer veriyor. Çocuk kahramanlar aileleri 

veya çevrelerindeki kişilerle diyaloglar kurarken, söylemek istenilen diğer kahramanlar -

özellikle yetişkinler-  vasıtasıyla aktarılır. Bu da çocuk kahramanların yani anlatıcıların 

imdadına yetişmektedir. Çocukların, bilemeyeceği, düşünemeyeceği veya yapamayacağı 

şeyleri önce büyüklerinden duymaları ya da bunları büyüklerin yapmaları okurun yukarıda 

bahsettiğimiz “çocuklar böyle şeyler düşünebilir mi, bunları söyleyebilir mi?” sorularını 

düşünmesini engeller. Yine de yapılması güç olan bir şeyi yazar, çok rahat bir şekilde 

yapmıştır. Kendisinin de söylediği gibi bu roman sadece küçükler için yazılmış bir roman 

değildir. Hem küçüklere hem de büyüklere hitap edebilmek, anlatıcıları çocuklardan seçmek, 

bunun yanında büyüklerin eksiklerini veya hatalarını mizahi bir açıdan vermeye çalışmak, 

aynı roman içinde birleştirilmesi zor olan unsurlardır.  

Bu romanda Aziz Nesin, mesafe ilkesini uygulamakta zorlanmaz. Çünkü roman ve 

romanda verilmek istenen mesaj anlatıcıyla birebir örtüşür. Anlatıcının söyleyemeyeceği bir 

şeyi söyletmek yazarın karşılaşacağı büyük bir problemdir. “Okuyucu, aradaki mesafenin 

ayarlanamadığını sezdiği andan itibaren anlatılanlara inanmayacak, anlatıcının bakış 
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açısına güvenmeyecektir. Bu sebepten dolayıdır ki, seçilen anlatıcının yaşına, bilgi ve 

görgüsüne uygun bir rolle okuyucu karşısına çıkması gerekir.” 160  Aziz Nesin bu problemi 

araya diğer kahramanların (anne-baba, komşu, öğretmen, patron, gazeteci, büyükbaba vs…) 

konuşmalarını yerleştirerek ortadan kaldırmıştır. Artık sadece anlatıcının değil; diğer 

kahramanların olaylara karşı bakış açısı da etkili olmuştur. 

 

 

B. 7. 5. Zaman  

Şimdiki Çocuklar Harika romanı mektuplardan oluştuğu için bize zaman konusunda 

çok net tespitler yapma imkânı verir. Romanı oluşturan mektupların hepsinin sağ üst 

köşesinde tarihler yer alır. Mektupların yazıldığı tarihler doğal olarak bizi anlatma zamanına 

götürmektedir. Zeynep’in ilk mektubu “12 Kasım 1963” tarihlidir. Son mektubu da yine 

Zeynep yazar; “27 Nisan 1964.” Eserin karşılıklı gönderilen mektuplardan oluşması vak’a 

zamanı ile anlatma zamanının birlikte hareket etmesine olanak sağlar.  Altı aylık bir zaman 

diliminde gelişen olaylar yine altı aylık bir sürede aktarılır.  

 Kahraman anlatıcının esas olduğu eserlerde, vak’a zamanı ile anlatma zamanı arasında 

belli bir boşluk doğar. Bu eserde, mektupların kısa aralıklarla gönderilmesi anlatma zamanı 

ile vak’a zamanı arasındaki mesafenin açılmasını önler. Kronolojik zaman uyularak 

kurgulanan eserde,  mektuplar en az üç en fazla yedi gün aralıklarla yazılır. Ancak üç 

mektubun arasıdaki zaman bir aydır. Mektupların yazılış tarihleri şöyledir: “12 Kasım 1963, 

15 Kasım 1963, 19 Kasım 1963, 23 Kasım 1963, 26 Kasım 1963,30 Kasım 1963, 7 Aralık 

1963, 10 Aralık 1963,14 Aralık 1963, 22 Aralık 1963, 25 Aralık 1963, 29 Aralık 1963, 2 

Ocak 1964, 5 Ocak 1964, 8 Ocak 1964,11 Ocak 1964,14 Ocak 1964, 20 Ocak 1964,24 Ocak 

1964,30 Ocak 1964, 3 Şubat 1964,  10 Şubat 1964, 16 Şubat 1964, 26 Şubat 1964, 16 Mart 

1964, 24 Nisan 1964, 25 Nisan1964, 27 Nisan 1964.  

 Son mektup yazar aittir ve 11 Nisan 1967 tarihlidir. Bu tarih de bizi eserin yazma 

zamanına ulaştırır.  

  

 

 

 

 
                                                
160  M.Tekin, ; Romancı Yönüyle Peyami Safa, s.146-147 
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B. 7. 6. Mekân  

Şimdiki Çocuklar Harika romanında, öncelikle iki açık geniş mekân bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi İstanbul, diğeri ise Ankara’dır. Yazar romanında çok geniş mekân tasvirleri 

yapmamıştır. Mekânlardan bahsederken daha çok kişilerin sosyo-ekonomik durumlarını 

ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Zeynep “Bütün Babalar Birinci” başlıklı mektubunda 

yaşadıkları yerle ilgili şu bilgileri vermektedir: “Sana biraz burasını anlatayım. Dört katlı bir 

apartmanda oturuyoruz. Her katta iki daire var. Bizim dairemiz ikinci katta… Apartmanın 

arkasında büyücek bir arsa var, ama çok bakımsız, boş bir arsa.”(s.29) 

Zeynep’in yazdığı “Yaş günü” adlı mektupta ev tasviri birkaç kelimeyle yapılmıştır. 

Bu kelimeler, daha çok ev sahibinin zenginliğini ortaya koymak için söylenmiştir: “ 

Atamanların zenginliği evlerinden ilk bakışta belli oluyor.”(s.81) Evin büyük olması, 

kaloriferli olması gibi sözler de yine sosyo- ekonomik durumu ortaya koyar. Yine bu durumla 

ilgili Ahmet, “Evin Hangi Hali” adlı mektubunda, arkadaşı Hüseyin’in evinden şu şekilde 

bahseder: “Küçücük bir gecekonduda oturuyorlar… İki küçük odada, yedi kişi 

yaşıyorlar.”(s.154) Nesin’in mekân tasvirindeki başarısı, sosyo-ekonomik yapıyı 

vurgulamaktan hareketle, mekân-insan arasındaki bağlantıyı kurmasından kaynaklanır. 

Aziz Nesin’in mekân tanıtımlarını, romanın geneline yaymaya çalıştığı görülür. Bu 

sayede olay örgüsü ile mekân arasındaki bağlantı da sağlanır. 

“Biliyorsun ya, bizim dersane döşemeleri çürük.”(s.38) 

“Bahçede hepimize yetecek sayıda ağaç olmadığı için ben birinci pencere demirinden 

duvara oradan da su borusuna tırmanarak bir kirişin üzerine tünedim. Benim önümdeki 

akasya ağacının tepesinde Cengiz’le Hüseyin, “Sen gözcülük edeceksin, ben edeceğim.” diye 

kavga edip duruyorlardı.” (s.51) 

“Bilirsin ya sürekli yağmur yağınca, çatıdan sular içeri akar. O günde yağmur sanki 

sahneye yağıyordu. Çocukların müsamere elbiseleri döşemeye düşüp sıçrayan yağmur 

sularından ıslanmasın diye sahnenin orasına burasına taslar, tenekeler, kovalar 

konuldu.”(s.163) 

Mekânlar çevremizde her zaman görebileceğimiz gerçek mekânlardır. Romanın 

kahramanları tüm ögeler üzerinde etkilidir. Kahraman anlatıcı olan çocukların yaşları, 

bilgileri, tecrübeleri mekânların anlatış biçimine de yansır. Mekânlar çok yalın ve kısa bir 

şekilde tasvir edilirler.  
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B. 7. 7.  Şahıs Kadrosu  

Şimdiki Çocuklar Harika romanında, kahraman anlatıcı konumunda bulunan iki çocuk 

romanın merkezi kişileri olarak ön plana çıkarlar. Onların dışındaki şahıslar olay örgüsünü 

sağlamlaştırmak,   başkahramanların roman üzerindeki etkisini arttırmak için kullanılmıştır.  

- Zeynep Yalkır: 

 Zeynep Yalkır, romanın merkezi kişilerinden ilkidir.  Fiziksel portresinde ayrıntıya 

yer verilmez. Mektuplar içinde zaman zaman kişiliğine değinilmiştir. Aziz Nesin, 

kahramanlarını ayrıntılı bir şekilde anlatmak için çaba harcamamıştır. Onun için önemli olan 

kahramanlar aracılığıyla vermek istediği mesajdır. 

Zeynep’in ruhsal portresi mektuplar içinde örtülü olarak bizlere sunulmuştur. Zeynep, 

nerede, ne şekilde davranacağını bilen biridir. Bunu da babasına söylediği şu sözlerden 

anlarız: “Babamın kızgınlığı geçmişti. Ben de onun yumuşamasından yüreklenip: “Baba 

Metin de bir gün baba olunca, çocuklarına sınıflarını birincilikle geçtiğini söyler.” dedim. 

(s.32) Zeynep’in bu sözleriyle küçük olmasına rağmen söylemek istediklerini büyüklerine 

uygun bir dille anlatmayı başarabildiğini görüyoruz. Yine bir mektubunda Zeynep, ailesinin 

onu pasaklı kız olarak gördüğünü söyler. Fakat mektubun devamında Zeynep’in 

dağınıklığının aileden kaynaklandığı anlaşılır. Zeynep bahanelere sığınmak yerine odasını 

düzeltmek için çaba harcar. Bu da onun eleştiriye açık olduğunu, olumsuz yönlerini 

düzeltmek konusunda katı olmadığını gösterir. Zeynep’in kendisini tanıtmasının dışında 

mektuplar içindeki olaylar ve diğer kahramanların bakış açılarıyla da Zeynep’i tanıma fırsatı 

buluruz. 

Kahraman anlatıcı konumundaki Zeynep, yazar tarafından olay örgüsü içinde çeşitli 

mesajları vermekle görevlendirilir. Bu ona ağır bir sorumluluk yükler. Anacak küçük zekâ 

oyunları yaparak bu sorumluluğun üstesinden gelir. 

-Ahmet Tarbay: 

 Şimdiki Çocuklar Harika romanının ikinci anlatıcısı ve diğer başkahramandır. Aziz 

Nesin, Ahmet’i karşımıza sanata duyarlı, tiyatroya ilgili, şiir okumasını ve dinlemesini seven 

bir kişi olarak çıkarmıştır. Ahmet’in şiir sevgisini şu sözlerinden çıkarıyoruz: “Eski 

öğretmenimiz bir derste, koyunun çok yararlı bir hayvan olduğunu anlatmıştı. Ben de bu 

dersten sonra bir şiir yazdım.” (s.36)  

Yine Ahmet “Şiir Nasıl Okunmalı” mektubunda: “İnsanın sesini iyi kullanmasının 

gerekli olduğuna inanıyorum.” diyerek (s.117), şiir konusundaki düşüncelerini dile getirir. 

Ahmet’in  “Çocuk Bayramında Müsamere” başlıklı mektupta da öğretmeninin yazmış olduğu 

bir oyunda yer almasını anlatması, onun tiyatroya ilgisini göstermektedir. Yazar daha çok 
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Ahmet’in sanata ve edebiyata olan ilgisi, duygusallığı üzerinde durmuştur. Ahmet’in 

“Misafirin Yanında” başlıklı mektubunda bu ilginin yazarlığa dönüştüğünü görüyoruz. 

Nitekim mektubun sonunda mektupların birleştirilip çocuk romanı yapılması fikri ortaya 

koyulur.  

Ahmet’in heyecanlı telaşlı bir yapıya sahip olduğu da olaylar içinde aktarılır. Yazdığı 

“Amerka’yı Yapan Mimar” başlıklı ilk mektubunda müfettişin karşısında her şeyi unutup 

heyecanlanarak tüm soruları yanlış cevaplaması, “Misafirin Yanında” başlıklı mektupta telaşa 

kapılıp sakarlık yapması buna örnek olabilir: 

“Babam ile annemin telaşı bana da geçmişti.” Babam: 

-Su koy bardaklara, dedi. İşte o telaşla, patronun bardağına sürahiden su koyarken sular taştı 

bardaktan.”(s.144) 

 Ahmet’in açık sözlü olduğunu, mantığına yatmayan şeyleri kabul etmediğini, yeri 

geldiğinde hakkını aramak için karşı çıkmaktan çekinmediğini çeşitli olaylar vasıtasıyla 

göstermiştir : “Yalnız bir kez sınıfta çok sıkı bir tartışmaya girdik.”(s.50) 

“Her anlattığı hikâyeden öğretmenin istediğine uygun sonuç çıkarmaktan bıkmıştım artık. O 

gün hikâyeyi kendi anlayışıma göre yorumlamaya kalktım.”(s.50 ) 

 

  -Yardımcı Şahıslar:  

 Metin, Fatoş, anne ve babalar, abla, öğretmen, komşu, Hikmet, Hüseyin, Oğuz, 

Demir, gazeteci, büyükbaba, büyükanne, patron, Murat, Zeynel Bey, Mine yardımcı şahıslar 

olarak romanda yerlerinin alırlar. Romanda mektuplar aracılığıyla savunulan tezin gerçekçi ve 

tabiî görünmesinde görevli olan kahramanlardan bazılarını olay örgüsündeki önem sıralarına 

göre incelemeye çalışacağız. Bunlar; Metin, Fatoş, Demir, Hüseyin, Hikmet ve Zeynel 

Bey’dir. 

Metin: Zeynep’in erkek kardeşidir. Haksızlıklara boyun eğmeyen söylemek istediklerini 

açıkça söyleyebilen cesaretli bir çocuktur. Zeynep’in ilk mektubunda Metin’in taşındıkları 

yere ilk başta alışamadığını anlatması onun ortamlara çabuk alışamayan bir kişi olduğunu 

gösterir. 

Fatoş: Ahmet’in kız kardeşidir. O henüz küçük olduğu için gördüğü her şeyi yapan, duyduğu 

her şeyi söyleyen bir çocuktur. Romanda saflığı sembolize etmek için kullanılır. 

Demir: Ahmet’in sınıf arkadaşıdır. Zeki, çalışkan bir çocuktur. Fakat haksızlığa 

dayanamayan, biraz da kendi bildiğinden vazgeçmeyen, yanlış bulduğu şeyleri hiçbir şekilde 

söylemeyen, öğretmene yağcılık yapmayan bir kişiliktedir. 
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Hüseyin: Ahmet’in sınıf arkadaşıdır. Fedakâr bir çocuktur. Yoksul ve kalabalık bir aileye 

sahiptir. Bir gecekonduda 7 kişi yaşarlar. Evlerinde sürekli huzursuzluk yaşanmaktadır. 

Mutsuzluğu derslerine de yansımaktadır. 

Hikmet: Zeynep’in sınıf arkadaşıdır. Oğlan çocuğu gibi giyinen, saçlarını oğlanlar gibi kısacık 

kesen çok zayıf bir kız çocuğudur. İçine kapanıktır. Babasının korkusundan erkek gibi 

davranmak zorundadır.  

Zeynel Bey: Zeynep’in babasının çalıştığı işyerinin sahibi, zengin bir adamdır. Zeynel Bey, 

Zeynep’in babasına ve arkadaşlarına göre kalın kafalı ve ilkokulu bile zor bitiren, çok tembel 

ve aylak bir adamdır, fakat insanları çalıştırmasını çok iyi bilir. 

Son olarak dekoratif unsur konumundaki kahramanları belirtelim. Bunlar, sadece 

anlatılan olay, durum, kahraman, zaman ve mekânın daha gerçekçi ve tabi bir görünüm 

kazanabilmesi için lüzumlu olan sosyal atmosferi sağlamakla yükümlüdürler. Anne, baba, 

komşu, arkadaş… gibi unsurlar dekoratif kahraman konumundadırlar. 

 Yukarıda da belirttiğimiz gibi bunların asıl varlık amacı kahramanlara yardımcı 

olmaktır. Olayları, anlatılmak istenenleri, zaman ve mekânı bu kahramanlar aracılığıyla daha 

iyi anlarız. 

 Şimdiki Çocuklar Harika romanındaki şahıs kadrosuna bakıldığı zaman takdim 

türünün dinamik tanıtma olduğunu görürüz. Şahıslar, olaylara bakış açılarıyla, davranışlarıyla 

olay örgüsü içerisinde kendi kendilerini tanıtmışlardır. Ayrıca roman mektup türünde 

yazıldığı için sadece kendi kendilerini değil, diğer kişilerin de onları tanıtması söz konusudur. 

Böylece tanıtım konusunda Nesin, objektif olduğunu göstermiştir. 

 

B. 7. 8. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar: 

Aziz Nesin, eleştiri yaparken söz, davranış ve olay unsurlarından yaralanmıştır. Bu 

romanda daha çok sözle eleştiri yapmaya çalışmıştır. Eleştirisini yaparken aile ve öğretmen 

üzerinde daha fazla durmuştur. Çünkü kahramanları okul çağındaki çocuklardan oluşan 

yazarın, çocukların en çok iletişimde bulunduğu aile ve öğretmenleri atlaması mümkün 

değildir. Çocuğun kişiliğinin oluştuğu en önemli yaş dilimlerini ailede ve okulda geçirmesi 

aile ve öğretmenleri çocuk eğitimi konusunda oldukça sorumlu kılar. Bu nedenle de gerek 

ailedeki gerekse öğretmenlerdeki eksiklikler, yanlış eğitim, çocukların kişiliğini ve dolayısıyla 

da hayata bakış açılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunu çok iyi bilen Aziz Nesin, 

kahramanları (Ahmet ve Zeynep) vasıtasıyla eğitim sistemini, aileleri ve öğretmenleri 

çocukların başlarından geçen olaylar vasıtasıyla tanıtmıştır. Burada okuyucuya düşen görev, 
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olay örgüsü içinde etkili cümlelerle anlatılan durumları çok iyi kavrayıp eleştiriyi kendisinin 

çıkarmasıdır.  

“Amerika’yı Yapan Mimar” başlıklı mektupla ezberci eğitim eleştirilir. 

“Öğretmenimiz bir sabah, okula müfettiş geleceğini söyledi. Çok heyecanlıydı. Ama biz daha 

çok heyecanlıydık. Onu anlatayım sana. O gün müfettişin, burada yakınlarda olan başka 

okullara gittiğini duyduk. Başka okullardaki arkadaşlarımıza, müfettişin ne yaptığını sorduk. 

Onların söylediğine göre, müfettiş her girdiği sınıfta öğretmene “ bir problem yazdırın 

öğrencileriniz çözümlesin.” diyormuş. Sonra yine öğretmene, öğrencilere bir şiir yazmasını 

söylüyormuş. Yazılanları gözden geçiriyormuş. Ondan sonra birkaç öğrenciye hep aynı 

soruları soruyormuş. Sorduğu sorular da şunlarmış: “Amerika kaç yılında keşfedildi?”, “En 

çok sevdiğin insan kimdir?”, “İstanbul’u kim fethetti?”, “Süleymaniye Camisini kim yaptı?” 

öğretmenimiz bize yeni defterler aldırdı. Kara tahtaya çok zor bir problemle çözümünü yazdı. 

–Bunu olduğu gibi defterinize geçirin! dedi.(…) 

-Çocuklar , Müfettiş Bey dershanemize gelirse, ben size bu problemle bu şiiri 

yazdıracağım…dedi.(…) 

Sonra bize, soruları ve cevapları ezberletti…İki gün hep bu sorularla cevaplarını ezberledik. 

Öğretmenimiz sık sık “Sakın unutmayın ha!” diyordu. 

 Mektubun devamında Ahmet ve sınıf arkadaşlarının, ezberci mantık yüzünden, 

soruların ve yanıtların sırasını karıştırarak müfettişi ve öğretmenlerini kızdırdıklarına tanık 

oluyoruz. Yazar başkahramanlarından birine bu olayı tamamen tarafsız bir gözle anlattırarak 

okuyucunun eleştiriyi sezmesini amaçlamıştır.  Yine yeni gelen öğretmenin çocuklardan eski 

öğrendiklerini unutmalarını istemesi ve eski öğretmeni eleştirmesi Aziz Nesin’in ortaya 

koyduğu eğitim yanlışlarından diğeridir. 

Bilinçsiz ailenin çocukların gelişiminde yanlış örnek teşkil etmeleri de romanda 

eleştiri konusu olur. Babaların okula giderken birinci olduklarını söyleyerek çocuklarını 

kandırmaları(s.31), çocuklara sürekli “çalışırsan kazanırsın” deyip ama onların yanında 

çalışmanın hiçbir şeye yaramadığından, az çalışıp şok fazla kazanmanın okumaktan 

geçmediğinden bahsetmeleri(s.43), ailelerin çocuklarını kendi istedikleri şekle sokmaya 

çalışmaları bunu yaparken de onların kişiliklerini büsbütün bozmaları Aziz Nesin’in ailelerin 

çocuk yetiştirme konusundaki bilinçsizliğini ortaya koyduğu bölümlerdir. 

Aziz Nesin, toplumsal yöndeki eleştirilerini tipler üzerinden yansıtarak okuyucuya 

aktarmaya çalışmıştır. Kız çocuklarını küçümseyen, erkekleri yücelten düşünceyi 

eleştirmiştir.(s.67) Yurtsever olma ile ilgili nutuklar atan bir gazetecinin, yurdun her yerine 

hizmet için gidilmesi gerektiğinin altını çizip kendi çocuğunun Ankara’ya gelmesi için torpil 
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araması yine Aziz Nesin’in gazeteci üzerinden toplumun eksikliklerini gösterdiği örneklerdir. 

Paranın her şeyin üstünde tutulmasını zengin bir ailenin görgüsüz davranışlarını ortaya 

koyarak eleştirmiştir. 

 Üç bölüm altında incelemiş olduğumuz toplumsal eleştiri, Aziz Nesin’in yazma 

sebeplerinin en önemlisidir. O kendisini ve toplumu olumlu yönde değiştirmek çabasını 

gütmüştür. Toplumun ve bireylerin aksayan yönlerini romanında mizahla birlikte vermeye 

çalışmıştır. O, olayları olduğu gibi sunmuş yorumu yani eleştiriyi okuyucuya bırakmıştır. 
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B. 8. TATLI BETÜŞ 

 

I. 8. 1. Romanın Kimliği 

1. Basım: Tekin Yayınevi, Yaylacık Mat., İst., 1974, 416 s. 

2. Basım: Tekin Yayınevi, Yaylacık Mat., İst., 1974, 416 s. 

3. Basım: Tekin Yayınevi, Yaylacık Mat., İst., 1975, 431 s. 

4. Basım: Tekin Yayınevi, Çolakoğlu Mat., İst., 1977, 430 s. 

5. Basım: Özkur Ofset, İst., 1981, 1981, 431 s. 

. 

. 

. 
25. Basım: Adam Yay., İst., 2005, 428 s. 

 Bu roman ilk olarak 1958 yılında “Bayan Döviz” adıyla Yeni Gazete’de tefrika edilir. 

Daha sonra değişiklikler yapılarak 1960 yılında Tef adlı mizah dergisinde yayınlanır. Üçüncü 

kez yapılan düzeltme ve değişikliklerden sonra “Bir Mirasçı Aranıyor” ismiyle 1964 yılında 

Akbaba dergisinde yayınlanır. Son olarak yapılan düzeltmelerden sonra Ekim 1973’te  “Tatlı 

Betüş” adıyla Barış gazetesinde tefrika edilir. 1974 yılında da Tekin Yayınevi tarafından 

roman olarak basılır.  

 Roman 1973 yılında Ergin Orbey yönetmenliğinde sinemaya aktarılır. Filmin 

yapımcılığını Ender Film üstlenmiştir. 

 

B. 8. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

 Tatlı Betüş adı verilen kahramanın çevresinde şekillenen olaylarla, yüksek sosyetedeki 

ahlaksızlıklar, yozlaşmışlıklar, kültürsüzlükler, çıkar ilişkileri ve bayağı dengesizlikler 

romanın konusunu oluşturur. Eserlerinde toplumsal kesitlerden örnekler vermeye çalışan Aziz 

Nesin’i, aslında seçkin kişilerden oluşması gereken ve yüksek sosyete adı verilen kesimin, 

ülkemizde nasıl farklı yorumlandığını ve alçak sosyete diye anılması gereken insanlar 

topluluğunun iğrenç içyüzlerini göstermeyi amaçlarken görürüz. 

 Bir gazete ilanı ile başlayan romandaki olaylar kısaca şöyledir: Kırk, kırk beş yıl önce 

bir memur ailesine evlatlık olarak verilen Güllü kendisine yüklü bir miras kaldığı için 

aranmaktadır. Yeğeni Mahmut Yarlı, onu bulabilmek için ilişki kurduğu insanlarla görüşmeye 

başlar. İlk görüştüğü kişi gümrük memurudur. Gümrükçüler ona Bayan Döviz demektedirler. 

Çünkü gemiyle gittiği her Avrupa seferinden sonra bir gemi dolusu kaçak eşya ile gelir. 

Eşyalar bulunsa bile sahibi bulunamamaktadır. Betül’ün gümrükten çok kolay geçmesinin 

nedeni yüksek yerlerdeki tanıdıklarıdır. Ancak bu tanıdıkların bir süre sonra kendisini terk 
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etmesi yüzünden artık çok kolay geçiş yapamaz. Bir süre sonra da bu işi bırakarak ortadan 

kaybolur. Daha sonra Ferhat Paşazade’nin torunu Mecdi ile evlenir. Mecdi bir miras yedidir. 

Dedesinden kalma mirası ne yapsa bitiremez. Mirası bitirme onda bir gurur meselesi olur. Ne 

kadar harcarsa harcasın, avukatlar bir yerlerden satılacak ya bir arsa ya bir han bulurlar. 

Sonunda bu mirası bitirmek için Betül ile evlenir. Betül’ün birkaç milyoneri batırdığını 

duymuştur. Öyle de olur. Betül Mecdi’nin bütün mal varlığını tüketir.  Son olarak bir yalı 

kalır ellerinde. O da Mecdi öldükten sonra Betül ve sevgilisi Cins Bekir’e miras kalır.  

Mahmut’un Betül’ü arama çabaları devam etmektedir. Betül’ün Klarkçı Muammer ile 

macerasını öğrenir. Muammer bütün kadınları klark çekerek baştan çıkartmaktadır. 

Sosyeteden kadınlar onun çektiği klarka dayanamazlar ve bir gece yatağına misafir olurlar. 

Bir gün Betül’le tanışırlar. Ancak Betül, diğer kadınların etkilendiği numaraların hiçbirinden 

etkilenmez. Bu sefer roller değişir. Muammer Betül’ün peşinden koşmaya başlar.  Sonunda 

Betül’e yalvarıp onu yanına almasını ister. Muammer’in sırrı daha sonra ortaya çıkar. 

Hindistan’da hipnoz öğrenmiştir. Sosyete kadınları bu hipnoz uydurmacasına dünden 

razıdırlar. Onlara kocalarını aldatmaları için bir bahane gereklidir. Ancak sonunda hipnoz 

bilmediği, dolandırıcılıktan hapiste yatarken Hindistan’a gidip hipnoz öğrendim diye 

sosyeteyi kandırdığı anlaşılır.  

Betül, Süzük Sedat ile evlenir. Sedat iktidarsızdır, çocuğu olmaz. Çevresindeki 

insanlardan Betül’ü çok kıskandığı için terk edip kaçar. Çok üzülen Betül geneleve düşer. Bu 

sırada zengin krallarla tanışabilmek için Arabistan’a gitme hayalleri kurar. Orada bir paşa ile 

tanışır ve evlenir. Prenses Feşafeş adını alır. İhtilal olunca Arabistan’dan ayrılmak zorunda 

kalır. Betül’e kalan miras da buradan gelir.  

Betül’ün çocukluk anılarını Çakır Muzafferden öğreniriz. Asıl adı Güllü olan Betül, 

bir doktora evlatlık olarak verilir. Evlatlık verildikten sonra adı Şükran olur. Doktor onu 

geceleri yatağına alır. Karısı bu durumu bildiği için çok kıskanır ancak ses çıkartamaz. Kızın 

saçlarını sürekli sıfır numara kazıtır. Bu sırada doktorun oğlu da kızla birlikte olmaya başlar. 

Bir gece, Betül yatağındayken doktor ölür. Evdekiler de Betül’ü sokağa atar. Şükran, o soralar 

on altı yaşındadır. Sonraki yıllarda Muzaffer askerden döndükten sonra İstanbul’da 

karşılaşırlar. Bir genelevde çalışmasına rağmen zengin bir adam onunla evlenmek 

istemektedir. Bir süre sonra Betüş milyonerin sevgilisi olarak karşımıza çıkar. Bu milyoner 

Zeynel Bey’in gazinosundaki bir Macar kıza âşık olmuştur. Betüş ne yaptı ettiyse onu kızdan 

kurtaramaz. Sonunda oda Zeynel’in gazinosunda dansöz olur. Komiser Recep de sık sık bu 

gazinoya gelmektedir. Betül burada Gülcan adını alır. Çok ünlü bir dansöz olur. Milyoner 

sevgilisi ona hiç yüz vermezken ayaklarına kapanır olmuştur. Öbür gazino sahipleri Gülcan’ın 



 - 198 -

peşine düşerler. Bu sırada komiser Recep de Gülcan’a âşık olur. Gülcan reddedince de onun 

çalıştığı mekânları basarak kapatır. Gülcan nerde çalıştıysa bütün mekânları kapatmaktadır. O 

da çareyi Anadolu’ya turneye çıkmakta bulur. Zeynel Bey, o sıralar Ankara’ya gazino 

açmıştır. Ancak Ankara’da işleri iyi gitmez. Mis Kamepa adındaki bir dansçı bütün 

müşterileri toplamaktadır. Komiser Recep de Ankara’ya tayin olmuştur. Bir milletvekilinin 

korumalığını yapmaktadır. Mis Kamepa’nın Zeynel Bey’in gazinosunda çalışmasını sağlar. 

Zeynel Bey, Kamepa’nın Betül olduğunu sonradan anlar.  

Betül, bütün sosyete partilerinde boy göstermektedir. Bu partilerde sosyete içinde akıl 

almaz rezillikler yaşanmaktadır. Kocaları kendi gönül rızalarıyla karılarını başka erkelerin 

kollarına bırakmaktadır. Betül de çok zengin bir iş adamıyla evlidir. Kocası Betül’ü bütün 

kepazeliklerine ses çıkarmaz. Üstelik çıktığı genç adamlar için bula bula onu mu buldun der. 

Betül de şoför diyerek memlekette ne kadar yakışıklı genç varsa etrafına toplar. Aslında 

kocasını kıskandırmaya çalışırken faydalı bir iş yapar. Hem onların eğitim almasını sağlar 

hem de karınlarını doyurur. Betül sosyetede çok tanınmış bir çapkın olduğundan, kocası ile 

arası kötü olanlar ona gelirler. Ondan kocalarını kıskandırma dersi alırlar. Betüş, uyguladığı 

yöntemleri onlara anlatır. Kıskandırmanın en iyi yolu başka bir erkekle birlikte olmaktır. 

Bunun en uygun yeri de genelevlerdir. Genelevlerde basılan kadınlar rezil olacaklarına 

kocalarının gözünde kıymete binerler.  

Betül koca koleksiyonuna devam etmektedir. Erkek Kazım Bey’le evlenir. Kazım 

Bey’in çok güzel bir kızı vardır. Onunla İstanbul’un altını üstüne getirmektedirler. Sonraları 

Eşref ve arkadaşı ile tanışırlar. Halit, Betül’e âşık olur. Betül onu kocası ile tanıştırır. Kazın 

Bey namusuna çok düşkündür. Bütün gece Halit’e nasıl namuslu olduğunu anlatır. Çok içki 

içtikten sonra da sızar. Betül’le Halit geceler boyu bu şekilde sevişirler.  

Betüş, sosyete içindeki ilginç buluşlarına devam eder. En son fikri şiir yazan 

delikanlıları bir araya getirmektir. Sonraları dergi bile çıkartır. Dergi çıkarmak için paraya 

ihtiyaç duyan gençler onun kapısını çalarlar. Tabi dergi sosyete kadınlarının genç 

delikanlılarla buluşması için bir bahanedir. Betül’ün kocalarından yana talihsizliği devam 

eder. Yeni evlendiği adam onu sürekli dövmektedir. O sıralar ona Müstesna Hanım derler. 

Zamanla Betül dayağa alışır öyle ki kocasının dayakları yetmez başkalarından da dayak 

yemek ister. Kocası onu yeterince dövemediğine inanarak terk eder. Dayaksız kalan Betül, 

apartmandakileri rahatsız ederek, onlardan dayak yemek için elinden geleni yapar.  

Betüş, Abuş’la evlenmiştir. Abuş kültürsüz doğulu bir zengindir. Yeğeni onların 

yanında çalışmaya başlar. Sosyetede gördüklerini Mahmut’a anlatır. Amcası çok değişmiştir. 

Bir partiye katıldıklarında derneğe yardım için Betüş’ün dudakları açık arttırmaya çıkartılır. 
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Abuş da arttırmaya katılır. Ancak yeterince parası olmadığı için karısının dudaklarını başka 

bir zengine kaptırır. Betül bütün evliliklerinde başarısızdır ancak onun en büyük aşkı 

Coşkun’dur. Coşkun onunla evlenmek ister ancak Betül buna yanaşmaz. Çünkü Coşkun, onun 

kirletemeyeceği kadar temiz biridir. Ona bütün geçmişini anlatır. Coşkun her şeye razı 

olduğunu onunla uzaklara kaçmayı teklif eder. O buna çok kızar. Uzaklara gitmek 

düşünceleri, anıları silmeyecektir. Çareyi Coşkun’dan kaçmakta bulur.  

Mahmut tanıştığı bir gazeteciden Betül’ün hayat hikâyesini daha ayrıntılı dinler. 

Ondan öğrendiğine göre Betül kadınlıktan uzaktır. Birçok erkekle evlenmesine rağmen 

hiçbirinden kadınlık zevki almamıştır. Gazeteci ona Coşkun’un hatıra defterini verir. 

Coşkun’la aşk maceralarını da bu defterden öğrenir. Araştırmaları sonunda Mahmut, Betül’ü 

bulur. Sürekli şarap içen bir sokak kadını olmuştur. Betül’ün ilgilendiği tek şey sokak 

kedileridir. Onlarla birlikte yaşar. İnsanlarda bulamadığı sevgiyi sokak kedilerinde 

aramaktadır. Onu ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. En sonunda gazetelere ilan verilir. 

Güllü, nam-ı diğer Tatlı Betüş ölmüştür.  

 

B. 8. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü: 

 Tatlı Betüş, olayların ortadan başlayarak anlatıldığı yirmi beş bölümden oluşan bir 

eserdir. Başlıklarla birbirinden ayrılmış bölümler arasında da biri radyo haberi olmak üzere 

dokuz tane gazete ilanı eserde yer alır. Gazete ilanları Betüş’ün aranma serüvenine ortaklık 

ederler. Bu ilanlardan kendisine yüklü bir miras kalan Tatlı Betüş’ün gerçek adıyla Güllü’nün 

arandığını öğreniriz. Mirasçıları sürekli çoğalmaktadır. Betül’ün babası olduğunu iddia 

edenler bile gazeteye ilan verirler.  

Mahmut Yarlı’nın halasını aramak için başladığı serüven, Betül’ü tanıyanların 

ağzından anlatılan olaylarla devam eder. Betül’ün hayat hikâyesinin kopuk sahnelerle 

anlatıldığı eserde vak’a zincirinin dağınık olarak ilerlediği görülür. Olay örgüsünü, bu 

dağınık, çoğu zaman birbirinden bağımsız ilerleyen vak’a zincirleri oluşturur. Bölüm 

başlıkları ve sonlarındaki gazete ilânlarının sıralanışı şöyledir: 

    Kayıp İlanı 

1- Ulusal Gelir Kaynaklarından Bayan Döviz             Bir Gazete Haberi  

2-Yanbastı Fettah Paşazade Sarsak Mecdi Bey’in Köşkü                              

3- Klarkçı Muammerin Bozum Oluşu                                                        

4- Asaletin Son Perdesinde Bir Hanımefendi                                  Radyoda Kayıp İlanı        

5- İki Katlı Prenses Feşafeş                                                              Bir Gazete Haberi 

6- Evlatlık Şükran’ın Takunyasının İzi Duruyor                                    



 - 200 -

7- Kopça Koparan Dansöz Keklik 

8- Çift Motorlu Mis Kamepa’nın Ayva Göbeği                                Bir Gazete Haberi 

9- Kımıldayan Perdenin Esrarı                                                        

10- Son derece Entelektüel bir Kadın 

11- Yüksek Sosyetenin Şifreli Bayanları                                             Bir Gazete Haberi  

12- Yatık Leylâ Nâmı ile Maruf Mükerrer Sabıkalı Kadınlardan Olup 

13- Bekâr Odasında İki kızın Bıraktığı Mektup 

14- Erkek Kazım Bey’in karısı Sarışın Bebek                                      Bir Gazete Haberi 

15- Yüksek Sosyetenin Kız Endüstrisi 

16- Dayak Düşkünü Mutlu Bir Çift 

17- Madam Abuş’un Artırmaya Çıkarılan Dudakları 

18- Bir Küçük Yardımda Bulunur musunuz?                                         Bir Gazete Haberi  

19- Amansız hastalığa Tutulmuş Bir Dedikodu Yazarı 

20- Gazete Sosyete Haberlerinde Tatlı Betüş  

21- Coşkun Başpınar’ın Anı Defterinden 

22- Ölüyü Mezardan Kaldıran Kadın 

23- Amerikan Artistiyle Film Çevirecek Güzel Kız Aranıyor. 

24- Kedi Anası Yanpiri Karı                                                                   Bir Gazete Haberi  

25- İster Ağların İster Yine Ağlarım 

 

        Zamanın belirsiz oluşu ve vak’a zincirlerinin dağınık olarak ilerlemesi olay örgüsünde 

bazı kopmalara neden olur. Okuyucunun olay örgüsü içindeki bağlantıyı kurması beklenir. Bu 

dağınıklığa her vak’anın başka bir roman kahramanı tarafından aktarılması neden olmaktadır. 

İlk beş bölüm, Betüş’ün sosyete içindeki konumunu ve durdurulamaz yükselişini anlatır. 

Yedinci bölüm diğer bölümlerden farklılık arz eder. Bu bölümde Betül’ün geçmişini, nasıl 

evlatlık verildiğini, gerçek adının Güllü olduğunu ve sonradan Şükran adını aldığını öğreniriz. 

Betül’ün sosyeteye karşı neden bu kadar nefret dolu olduğunu ve gerçek kişiliği hakkındaki 

ipuçlarını da bu bölüde öğreniriz.  

       Olay örgüsü içindeki farklı bir bölüm de kullanılan teknikle oluşur. Yirmi birinci 

bölümde olaylar Coşkun Başpınar’ın hatıra defterinden aktarılır. Bu bölümde de Betül’ü farklı 

bir kişilikte görürüz. O hırçın ve çıkarcı kadın gitmiş yerine sevecen ve anlayışlı bir kadın 

gelmiştir. Ancak Coşkun’un bütün ısrarlarına rağmen onunla evlenmeyi kabul etmez. Kötü 

geçmişi sürekli onun peşinden gelmektedir ve bu karanlığa Coşkun’u da sürüklemek istemez.  
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        Birbirinden bağımsız ilerleyen vak’a zincirleri bir bütüne hizmet etmektedir. Betül’ün 

yaşantısı ve kişiliği ile birlikte gerçek amaç sosyetenin içinde bulunduğu yozlaşmışlığı 

anlatmaktır.  

 

B. 8. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

 Tatlı Betüş romanında anlatıcı, roman kahramanlarıdır. Her bölüm farklı bir anlatıcının 

ağzından aktarılır. Birinci tekil şahıs anlatıcının kullanıldığı eserde, yapıyı, kahramanların 

Betül ile başlarından geçen olaylar ya da bir başkasından duyup öğrendikleri vaka’lar 

oluşturur. Mahmut Yarlı, olayların aktarılmasında bir araç konumundadır. Kahramanlar kendi 

bakış acılarından olayı ona anlatırlar. Vak’a da onun vasıtası ile okuyucuya naklolur.  

 Anlatıcılar bazen geri plânda kalarak bir aktarıcı konumunu üstlenirken bazen de 

olayın yükünü üstlenen asıl kahramanlardır. Kahraman anlatıcının bakış açısı bir insanın sahip 

olduğu görme duyma yaşama imkânları ile sınırlıdır. Bu sebeple hâkim bakış acısı gibi her 

şeyi bilme, duyma, görme yeteneğine sahip değillerdir. Tatlı Betüş romanında da doğal olarak 

kahramanların bilme, sezme, görme gücü kullanılır. Tatlı Betüş hakkındaki yorumlarını, kendi 

bilgi ve kültür seviyeleri dâhilinde, kendi bakış açılarından yaparlar.  

  Kahraman anlatıcıların başkalarından duyup anlattıkları onları müşahit bakış acılı 

anlatıcıya yaklaştırır. Ancak Betül hakkında yorum yapmaları ve değerlendirmelerde 

bulunmaları bu bakış açısından tekrar uzaklaşmalarına neden olur. Bu da bizi çoğul bakış 

açısına götürür. Eserde çoklu bakış açısının en güzel örnekleri verilir.  

 “Yaaa… Öyle mi? Demek siz Betül Hanım’ın akrabasısınız… Nesi oluyorsunuz? 

Yiğeni… Çok güzel… Efendim Ben Betül Hanım’ı Klarkçı Muammer dolayısıyla tanırım.” 

(s.31).  

Betüş’ü ne kadar tanıdıklarını ya da vak’ayı kimden öğrendiklerini de anlatıcıların 

kendisinden öğreniriz: 

 “Size yanlış söylemişler. Ben Şöyle böyle tanırım. Evet, hakkında çok şeyler duydum 

ama yakından iyi tanımam, o kadar iyi bilmem. Yalnız bir gece görebildim Betül Hanım’ı… O 

gece de evi o kadar kalabalıktı ki, fazla bişey de konuşamadık.” (s. 150). 

 Anlatıcılar kahraman anlatıcı tutumunu da kullanarak Betüş hakkındaki düşüncelerini 

açıklarlar.  

  “Efendim gayetle asaletli bir kadın olduğundan çok ters bir kadındı.” (s. 48). 

 “ Fikrimi sorarsanız Mahmut Bey, Betül Hanım memleket için gayet faydalı bir 

insandı. Maalesef bizde çok kıymeti bilinmedi. Dış sefere giden her gemimizde onun gibi, 
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fazla değil, üç kadın daha yolculuk yapıp memlekete eşya getirseydi, emin olunuz bu memleket 

şimdiye kadar çoktan kalkınırdı.” (s. 11).  

 Anlatıcılar kendileri hakkındaki bilgileri yine kendileri verir:  

 “Birkaç sene evvel menenjit geçirdim de, ondan bitürlü zihnimi toparlayamıyorum. 

Dehşetli unutkan oldum.” (s. 192). 

 Kahraman anlatıcılar kendi dil ve üslûplarını kullanırlar. Anlatımlarında kendi 

yaşadıklarını esas almaları, kendi dil ve üsluplarını kullanmaları, sıradan bir insan kimliğini 

taşımaları, okuyucu ile daha rahat diyalog kurulmasına imkân verir. Bu durum yazarla anlatıcı 

arasındaki mesafenin de belirlenmesini sağlar.  

 “Bonjuuuur… Siz Prenses Feşafeş’in kuzeni? Bravooo… Çok genç… Ben sizi en az 

otuz yaşında zannediyor… Size veririm en çok onsekiz yaş… <<Ködit vu?>> Hayret!... 

Yirmibir yaşında? <<Emposibl…>> Hiç göstermiyorsunuz bir çocuk gibi siz…” (s. 56). 

 Çoklu bakış açısı eseri, tekil bakış açısının monotonluğundan kurtarır ve daha gerçekçi 

bir boyuta sürükler. Olayları birçok bakış açısında öğrenmemiz, eser hakkında daha güçlü bir 

fikre sahip olmamıza zemin hazırlar. Tatlı Betüş romanındaki birinci tekil şahıs anlatıcı 

anlatılan ile anlatan arsında ki mesafeyi azaltarak kahramanlar ile bütünleşmemizi sağlar. 

 

B. 8. 5. Zaman 

 Tatlı Betüş romanında vak’a zamanı belirsizdir. Ancak olayların seyri içinde, bir takım 

işaretlerle zamana göndermeler yapılır. Eserin, Tatlı Betüş’ün hayatını aktaran bir biyografi 

tarzında oluşu, ister istemez, doğumdan ölüme kadar uzanan hayli geniş bir zaman dilimini 

gündeme getiriyor.  Zamana dair en önemli ip uçunu ilk bölümdeki gazete ilânından alırız. Bu 

ilânda eserin  vak’a zamanına göndermelerde bulunulmaktadır. 

 “Takriben kırk, kırkbeş yıl önce, beş-altı yaşında bir çocukken ilçedeki bir memur 

ailesine evlatlık olarak verilmiş bulunan Güllü adındaki akrabamızdan, o zamandan beri 

hiçbir haber ve bilgi alamadığımızdan kendisini aramaktayız.” (s. 4). 

  Altı yaşında evlatlık olarak verilen Güllü kırk yıldır kayıptır. Bu Güllü’nün kırk altı 

yaşında olduğunu gösterir. Güllü’nün yaşı, başka bir bölümde verilen bilgi ile zamanı ana 

hatları ile belirlememize yardımcı olur.   

 “Şükran o zamanlar onaltısında ancak var. (…) Aradan yıllar geçti biz Şükran’ı 

unuttuk. Peder Rahmet-i rahmana kavuştu. Okuldayken okumuşsunuzdur, bilirsiniz, tekkeler 

kapatıldı. ”(s.78). Tekkelerin kapatılma tarihi 1925’tir. O yıllarda Güllü onaltı yaşında 

olduğuna göre doğum tarihini 1914 olarak belirleyebiliriz. Bu bilgiler ışığında vak’a zamanını 

Güllü’nün de hayatından yola çıkarak 1915- 1958 olarak kabaca saptayabiliriz.  
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 Ancak belirlenen bu zamandan sosyete soyutlanmış gibidir. Kurtuluş savaşının ve 

ikinci dünya savaşının getirdiği sıkıntılardan etkilenmezler. Onları, hiç sıkıntı içinde, gaz ya 

da yağ kuyruğunda görmeyiz. Şaşaalı, lüks yaşantılarına devam ederler. Eserin sosyal 

eleştirilerinden biri de bu noktaya yönelir.  

 Eserde vak’a zamanı kasıtlı olarak verilmez. Bu, konuyu bölge ya da zaman 

kavramlarından soyutlayarak evrenselleştirme endişesinden kaynaklanmaktadır. Sosyetenin, 

Tatlı Betüş’ün hayatı boyunca davranışı, tutumu aynıdır. Nitekim günümüzde de sosyete 

denilen kesitin burada anlatılan ortamdan hiçbir farkı yoktur. Bu bağlamda çağlar boyu süren 

yozlaşmışlığı aktaran Aziz Nesin’in, konuyu zamandan soyutlamakta ne kadar haklı olduğu 

ortaya çıkmaktadır. 

 Eserin anlatı zamanı yaklaşık bir yıldır. Mahmut Yarlı’nın Tatlı Betüş’ün 

çevresindekilerle konuşması ve onların olayı aktarmaları bir yıllık bir zaman diliminde 

gerçekleşir.  

“Bir yıla yakın bir zamandır aranıp da bir türlü bulunamayan bir kadının sağsa 

bulunduğu yeri, ölmüşse öldüğünü bildirip tanıklık edecek olana ancak rüyalarda 

görülebilecek bir servet verilecektir…” (s. 409). 

 Vak’a zamanı ile anlatma zamanı arasındaki fark geriye dönüşler ve özetleme tekniği 

ile giderilmeye çalışılır. Ancak bu farkı gidermedeki temel faktör, anlatıcıların devreye 

sokulmasıdır. Kronolojik zamana uyulmadan aktarılan vak’a dağınık bir görünüm sergilese de 

eserin sonunda bir bütüne ulaşır.  

 

B. 8. 6. Mekân 

 Tatlı Betüş romanında mekân, sosyetenin içinde yaşadığı ortamı ve atmosferi 

göstermek için kullanılır. Eserde açık geniş mekânlar İstanbul, İzmir ve Ankara’dır. Aynı 

zamanda dış mekân olarak adı belirtilmese de bazı Avrupa ülkeleri Nis ve Arabistan esere 

dâhil olurlar. Açık dar mekânlar: Şişli, Beyoğlu, Nişantaşı, evlatlık olarak gittiği eski mahalle 

ve çiftliktir. Açık mekânlar eserde yaşantının akışını belirlemekte kullanılır. Avrupa ve 

Arabistan, Betül’ün zengin olmak için gittiği yerlerdir. Avrupa ülkelerinden mal kaçırır. 

Afrika’da ise zengin bir kralla evlenme peşindedir. Bu mekânlar eserde sadece isim olarak 

belirirler ve Betül’ün kişiliğini, yaşam tarzını belirtmek için kullanılırlar.  

 “Betül Hanımefendi her ne hikmetse insanoğlundan nefret etmekteymiş. Bir başına 

yaşıyor, bir de kedisi var… Kadın dertli, karasevda denilen bir kibar hastalığı varmış, ondan 

olmuş... Sebebi de, bunun bir kocası varmış, prensmiş… Prens ile Nis’te yaşarlarmış ve de 
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prens gayetle kumarbaz bir herifmiş. Bir gece kumarda, bir devlet hazinesi değerinde bir 

parayı ütülmüş. Sonra prens intihar etmiş. Betül Hanımefendi de İstanbul’a gelmiş.” (s.49).  

Tatlı Betüş romanında kapalı mekânlar daha önemli bir fonksiyona sahiptirler. 

Sosyetenin içinde bulunduğu özenti, zevksizlik, abartı, düşkünlük, gösteriş mekânlar vasıtası 

ile aktarılır. Kapalı bir mekân eserde bir bölüme adını vermiştir. Yanbastı Fettah Paşazade 

Sarsak Mecdi Bey’in Köşkü adlı bölüm rüşvet ve adam kayırma ile elde edilmiş haksız 

kazancın sembolüdür. Müthiş bir gösterişe sahiptir: 

“Gayet geniş lebiderya bir arsa üzerindedir ama denizin kıyısında olmadığından yalı 

sayılmaz. Koru içinde dillere destan bir köşktür evladım… Allah sizi inandırsın, helâ 

taşlarına, mermerlerine, fayanslarına ve aynalarına kadar her bir şeyi İtalya’dan 

getirilmiştir.  Hatta bizde o zamanlar alafranga kiremit imâl edilmediğinden, köşkün 

kiremitleri bile İtalya’dan getirtilmiştir, derler. Tavanları ve duvarları kâmilen yağlı boya 

nakış, resim ve altın yaldızlı tezyinattır ve bunları da İtalya’dan getirilen nakkaşlarla 

ressamlar yapmışlardır.” (s.20). Özentinin ve abartının sembolü olan bu köşk, dedesi ve 

Mecdi Bey nazarında bütün sosyeteyi eleştirmek için kullanılır. Bu özentiye bütün kesim 

dâhildir ve köşke hayrandırlar.  

Diğer kapalı mekânların da bu köşkten bir farkı yoktur: “Onun yanına vale 

durduğumun haftasına mı, ayına geçmiş gün aklımda kalmadı, kış bastırdığından 

Boğaziçi’ndeki yalıya taşınıldı. Koskoca bir yalı ve de o yalıda tek başına yaşıyor, hizmetçi, 

aşçı, uşak takımını kat’iyen yalıya sokmuyor.” (s. 49). 

“Aldım arabayı doğru Şişli’deki apartmana… Yahu, o nasıl bir ev be oğlum, ben 

hayatımda, haddim olmayarak, çok lüküs yerler görmüşümdür, velâkin bu yaşıma geldim, 

böyle bir lüküs ev görmedim. Yahu o ne eşya, saray gibi bir yer… Evin içi hizmetçi uşak 

dolu.” (s. 84). 

İnsan karakterini belirleyen temel unsurlardan biri, onun içinde yaşadığı çevre veya 

mekândır. Dolayısıyla insan içinde yaşadığı mekânlardan ayrı düşünülemez. Tatlı Betüş 

romanında mekânların tasviri, sosyetenin karakterini, sosyal ve kültürel kimliklerini yansıtır.  

“Pavyona indik, localardan birine girdik. Loca dediğim yer, kafes çıtalarıyla 

bölünmüş, çıtalar arasında da yapma sarmaşık dalları dolanıyordu.  Duvarı da ağaç 

kabuklarıyla, yongalarıyla küfe gibi örmüşler. Alçak tavandan hasırlar ve kuru ot sapları 

sarkıyor. Burasını sevişmek için samanlığa benzetmişler ki, iki gönül bir olsun samanlık 

seyran olsun” ( s. 140). 
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 Mekânların kahramanların bakış açılarından aktarılması ve bu kahramanların dolaylı 

ya da dolaysız yoldan olay örgüsüne dâhil olmaları, mekân-insan ilişkisini doğrudan sağlar. 

Eserde mekânlarla insanlar arasındaki bütünlük ön plândadır. 

 

B. 8. 7. Şahıs Kadrosu 

 Tatlı Betüş romanının şahıs kadrosu da ilginç bir görünüm arz etmektedir. Şahıs 

kadrosunu aynı zamanda anlatıcı görevini üstlenmiş kahramanlar oluşturur. Vak’a zincirleri 

gibi onlarda eserde dağınık şekilde bulunurlar. Ancak bütün kahramanların anlatıcı rolü 

yoktur. Ya da anlatıcılar vak’aya doğrudan tesir etmezler. Sadece duyduklarını aktarırlar. 

Eserin başkahramanını vak’a zinciri içinde görmeyiz. Onu kahraman anlatıcıların vasıtası ile 

tanırız. Anlatıcılarda çoğu zaman kendilerini tanıtırlar. Birçok anlatıcının ismine ulaşamayız. 

Anlatım görevini yerine getirdikten sonra ortadan kaybolurlar.  

 

- Tatlı Betüş 

 Tatlı Betüş dört beş yaşlarında iken bir doktora evlatlık olarak verilir. Asıl adı 

Güllü’dür. İzmir’in, (…) ilçesinin, Balkaç köyünde doğmuştur.  (s.4). Betül dipten zirveye, 

zirveden tekrar dibe inen bir yaşam kesitine sahiptir. Evlatlık verildiği fakir mahalleden 

sosyetenin en zirvesine çıkar. Romanın sonunda sarhoş bir sokak kadını olarak tekrar onu 

dipte görürüz. İnişli çıkışlı bir yaşantıya sahip olan Betül’ün hayat hikâyesini onu tanıyan 

kahraman anlatıcıların bakış açılarından öğreniriz.  

 Evlatlık verilmeden önceki yaşantısını ve evlatlık verildikten sonra başına gelenleri, 

“Evlatlık Şükran’ın Takunyasının İzi Duruyor” adlı bölümde, Mahmut adlı anlatıcıdan 

öğreniriz. Betül daha doğuştan şanssızdır. “ Anası Şükran’ı, babası askerdeyken doğurmuş. 

Şükranın anası, zati adamın ikinci karısıymış. Hastalıklı zayıf bir kadınmış, işe güce 

yetişemiyormuş. Şükran’ın babası askerden dönüşte bir daha evlenmiş. Üçüncü Karısı çok 

zorluymuş. (…) Bu zorlu kadın, ille de Şükran’ı evlendireceksin diye tutturmuş. O zaman daha 

adı Şükran olmamış, Güllü… (…) Güllü’yü daha bebekken gelin diye evine alıp büyütecek 

adam da varmış. Gelgelelim Hasan amcanın dikilmesi karşısında Güllü’yü evden 

çıkaramamışlar. Ama taze gelin baskın gelmiş, onun zoruyla, babası, Güllü’yü ilçeye götürüp 

hükümet hekimine evlâtlık vermiş.” (s. 76). 

 Güllü evlatlık verildikten sonra ismi köylü ismi diyerek değiştirilir ve Şükran olur. 

Evlatlık verildikten sonra Şükran’ı zor günler beklemektedir. Doktorun ve oğlunun yatağına 

girmek zorunda kalır. Evin hanımı da onu kıskandığı için bitlenecek bahanesini uydurarak 

saçlarını sürekli sıfır numara tıraş eder. Bir gece Doktor, Şükran’ı koynuna aldığı sırada ölür. 
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Evdekiler de rezillik çıkmasın diye Şükran’ı evden kovarlar. Aradan çok geçmeden iki üç ay 

sonra Şükran bir taksiyle mahalleye geri döner. Üzerinde çok şık elbiseler vardır. Elindeki 

paketleri eski komşuları Şerife Hanıma bırakır.  

Bu noktada, Şükran’ın kişiliğindeki iniş-çıkışlara şahit oluruz. Sosyete içinde acımasız 

bir canavar kesilen ve karşısına çıkan bütün erkekleri sömüren Betül, eski mahallesinde 

minnet duyduğu Şerife Hanıma, sürekli yardımlarda bulunmaktadır. Betül’ün kişiliğindeki bu 

çelişki eserin birçok yerinde görülür. Birçok erkeğe acımasız davranan Betül, gerçekten âşık 

olduğu Coşkun’a karşı melek gibidir. (s. 334-350). Yazar, sosyete içindeki tutarsızlığı Betül’e 

de yansıtmayı başarır. Betül’ün geçmişinin de anlatılması onun davranışlarının ve kişiliğinin 

daha iyi kavranmasına zemin hazırlar.  

Betül sosyete içinde birçok değişik isimle anılır: Lokum Betül, Bayan Döviz, Prenses 

Feşafeş, Evlatlık Şükran, Kopça Koparan Dansöz Gülcan Keklik, Müzayede Hanım, Çift 

Motorlu Mis Kamepa, Madam Entelektüel, Türk Lokumu, Yırtık Leyla, Şifreli Hanım, Betül 

Hanımefendi, Sarışın Bebek, Müstesna Hanımefendi, Madam Abuş. Bu adların hepsi 

Betül’ün hayatının farklı bir kesitini yansıtır. Ayrıca bu isimler ve Betül aracılığıyla toplumun 

belirli bir kesimi, sosyete, hedef alınarak yazar tarafından eleştirilir. Adların hepsinin 

simgesel bir değeri vardır. Aynı zamanda isimler, bölümde anlatılacak vak’ayı okuyucuya 

sezdirir.  

Tatlı Betüş, toplumun belirli bir kesitini eleştirmede bir araç olarak kullanılmıştır. 

Onun nezdinde sosyetenin; ikiyüzlülükleri, çürümüşlükleri, kokuşmuşlukları, yozlaşmışlıkları 

eleştirilir. Eserde Tatlı Betüş dokuz kişi ile evlenir. Kocalarının hepsi sosyete içinde, farklı 

kültürlerde, farklı tabakalarda insanlardır. Çıkar amaçlı kurulan bu ilişkilerde sömüren taraf 

belli değildir. Betül, onların paralarından faydalanmak isterken onlar da Betül’ün 

kadınlığından yaralanmak isterler.  

Betül çeşitli vesilelerle, okuyucucuya çok yönlü olarak aktarılır. Onun farklı 

ortamlarda farklı tutum ve davranış içinde görürüz. Çok iyi İngilizce ve Fransızca 

bilmektedir. (s. 63). Kahramanlar kendi bakış acılarına göre onu değerlendirirler.  

“Anadolu’dan böylesi bir kadın çıkmaz kat’iyyen. Ben epeyi zaman yanında çalıştım, 

bilirim. Gayetle asaletli bir kadın ki, asaleti halis Avrupa ayarı.” (s. 47). 

“Prenses Feşafeş’in bizim eskiden tanıdığımız Madmazel Döviz olduğunu söyledikleri 

zaman pek şaştım. Çünkü çok değişmiş… Âdeta tanıyamadım. Madmazel döviz iken, Öröpalı 

bir kadın formundaydı. Paşayla evlendiği zaman bildiğimiz Arabistan Prenseslerine 

benzemiş.” (s. 60). 
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“Ben Bayan Entelektüel’i orta yaşlı bir hanım sanıyordum, hâlbuki hangi güzellik 

müsabakasına soksan, birinci gelir, öyle taze ve güzel” (s. 161). 

“Betüş de ne bilmiş karıydı aman yarabbi.” (s. 168). 

Sonraları Betül’ü bir çiftlik alıp inzivaya çekilmiş görürüz. Onun için yazılan bir 

gazete haberinde şu satırlar yer alır: “ Yüksek sosyetenin her yerde aranan kadını Tatlı Betüş, 

gençliğinin en olgun çağında olmasına rağmen iyi sonuçlanmayan bazı hayat tecrübelerinden 

sonra, bilinmeyen ve açıklamadığı bazı nedenlerden ötürü, kendi iç dünyasına çekilmiştir. 

<<İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum>> diyen Tatlı Betüş kedi, köpek, 

papağan, kanarya, akvaryum balıkları gibi hayvanlarla dolu apartmanında tek başın 

yaşarken, kendi deyişiyle, insanların arasında bulamadığı mutluluğu, hayvanlar arasında 

bulmaktadır.” (s. 296). 

Betül sosyeteden ayrıldıktan sonra büyük bir çöküş içine girer.  

“Evet, bu Yırtık Leylâ’yı ben iyi tanırım, eskiden güzel kadınmış, öyle derlerdi. Ama 

hastaneye ilk düştüğünde bile artık güzelliği sönmek üzere. Yalnız, cami yıkılmışsa da mihrap 

yerinde derler ya, işte öyle… Sonra sonra iyicene bozuldu. Sesi kalınlaşmıştı, boğuk boğuk, 

adeta hırıldar gibi konuşuyordu. Çirkinleşti de çok çirkinleşti yüzüne bakılacak hali 

kalmadı…” (s. 185).  

“Onu gördüm çok çirkinleşmiş. İki üç yıl içinde o kadar çökmüş ihtiyarlamış ki şaştım. 

Yüzünde bir yara izi vardı. Gözünün biri küçülmüştü nedense…”(s.224). 

Sosyetenin ahlaksız ilişkilerine daha fazla dayanamayan Betül, kendini hayvanlara 

adar. Eserin sonunda onu düşkün bir halde görürüz. Yeğeni, mirası teklif etmesine rağmen 

kabul etmez.  

Tatlı Betüş, ortada çok belirgin bir biçimde var olan sosyete kavramını aktarmada 

vasıta kullanılarak yansıtılmış bir tiptir. Onun dramı sosyal bir boyutta irdelenir. Betül 

aracılığıyla sosyete denilen kesimim iğrenç içyüzü anlatılır.  Ancak Betül’ü canlı tutan, 

sadece tek yönüyle işlenmiş bir tip olmaktan çok, insani vasıflarına da yer verilmiş olmasıdır. 

İyiliği, kötülüğü, sevinci, üzüntüsü, güzelliği, çirkinliği, öfkesi, kini, nefreti, hüznü 

sevecenliği ile karakter olmaya yaklaşır.  

 

B. 8. 8. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar 

 Aziz Nesin, en yüksek düzeyden en düşük düzeye değin biçim değiştiren Tatlı 

Betüş’ün yaşamını toplumsal bir eleştirinin ışığı altında değerlendiriyor.161 Eserin temelinde 

                                                
161A. Binyazar; “Tatlı Betüş”, Halkçı, 22 Mayıs 1974. 
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yer alan eleştiri iki yönde ilerler. Birincisi sosyete içinde yer alan kişilerin bireysel eleştirisi. 

İkincisi ise bu kişilerin oluşturduğu topluluğun eleştirisidir. Önlenemez bir yükselişin ve aynı 

zamanda çöküşün öyküsü olan eserde: Aile kurumu, iş dünyası, sanat çevresi, siyaset, eğlence 

dünyası, basın, rüşvet, dil ve kültür yozlaşması gibi konular Tatlı Betüş’ün özelinde eleştirilir.  

 Aziz Nesin bu eseri için şu değerlendirmeyi yapmıştır: “ Bu yeni romanımda, 

toplumumuzun övüncü, seçkin kişilerden oluşması gereken yüksek sosyetenin, gerçekte nasıl 

paradan başka değer ölçüleri olmayan, kültürsüzlük ve moral değersizliği içinde kokuşmuş 

dengesizler, sapıklar, yozlar topluluğu olduğunu anlatmaya çalıştım.”162  

 Romandaki zihniyet yapısı çıkar ve ikiyüzlülüğe dayalıdır. Kurulan ilişkilerin hepsi 

bir beklentinin ürünüdür. Betüş’ün etrafındaki erkeklerin çoğu, onun ya güzelliğinden ya da 

parasından faydalanmak isterler. 

 “Gayet iyi biliyorum, sevdiği adamın birine Avrupa’dan getirdikleriyle bir kuyumcu 

dükkânı açmıştı. Bir başkasına da kürkçü dükkânı… Daha da neler neler… Ama hiç kimse 

onun kıymetini bilemedi, herkes işi görülünceye kadar <<Şekerim, gülüm, yavrum>> dedi, 

sonra yüzüstü bıraktılar kadını.” (s. 14).  

  Betül de elde ettiği servetini yaşlı kocalarının mirasına ve Avrupa’dan getirdiği 

kaçak eşyalara borçludur. Mecdi Bey’le sadece parası için evlenir. Sevgilisi Cins Bekir ile 

plân yaparak Mecdi Bey’i nasıl öldüreceklerini bile hesaplarlar. Sosyetedeki insanların tek 

hedefi paradır. Maddi güç onları sahip olmadıkları yapay bir saygınlığa kavuşturmaktadır. Bu 

durumu en güzel Abuş’ta görürüz. Hiçbir kültüre sahip değilken kazandığı parayla sonradan 

görme bir tip haline gelir. Karısının dudakları müzayedeye çıkartıldığında parası namusunun 

önüne geçer.  

 Sosyetede ahlaksızlık hat safhadadır. Eşler aldatma konusunda birbirleri ile 

yarışırlar. Kadınlar kocalarının ilgisizliğinden şikâyet ederek onları kıskandırmak için 

aldatırlar. Aldatmaya ve ahlaki değerlerin yitirilmişliğine her zaman bir kılıf uydurulur. 

Klarkçı Muammer’in kadınlara yaptığı kurlar aldatmanın bir kılıfıdır. Kadınlar Muammer’in 

kendilerini hipnoz ettiğini söylerler. Ancak bu aldatmaya uydurdukları kılıftan başka bir şey 

değildir.  

 Romanda rüşvet ve bozuk işleyen devlet mekanizması da eleştirinin hedefindedir. 

Betül, servetinin çoğunu yurt dışından getirdiği kaçak eşyalara borçludur. Gümrükten geçiş 

çok sıkı denetime tabi olmasına rağmen bu işleyiş Betül için geçersizdir. Gümrüğe çoğu 

zaman aranmaması gereken yolcuların listesi gelir. Bayan Döviz ise getirdiği eşyaların 

                                                
162 A. Yetkiner, “Yaşamak Benim İçin Yazmaktır”, Barış, 13 Ekim 1973. 
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gümrükten geçmesini memurlara verdiği rüşvetle sağlar. Gümrük memurlarının da görevleri 

ile ilgili düşünceleri çok farklıdır.  

 “Size bişey söyleyeyim mi, bunca senelik gümrükçüyüm, gümrüklerin bir faydası 

olduğuna kani değilim. Elinde Betül Hanım gibi birkaç kadın olacak, salacaksın Avrupa’ya, 

Amerika’ya… Sermayesi de kendinden, sen hiçbir şey koymayacaksın. Yatırım yok, kazanıp 

kazanıp getirecekler memlekete beyim.” (s. 13). 

 Kadıların toplumdaki konumu ve erkeler tarafından başkalarına ikram edilmeleri 

Aziz Nesin’in eserlerinde sıkça eleştirdiği bir konudur. Bu eserinde de Prenses Feşafeş adıyla 

anılan Tatlı Betüş’ün kocasının otoritesini ve konumunu koruması adına yine kocası 

tarafından bir krala ikram edildiğini görürüz.  

 Gazete ilânları aracılığıyla, sosyetedeki çıkarcılık ve bencilliğin, sıradan yaşantıya 

sahip insanlara da sıçradığı görülmektedir. Gazete ilanlarına kulak veren halk, her gün 

Betül’ün yeni bir akrabasını türetmektedir.  Bu durumu yine gazete haberlerinden öğreniriz: 

 “Hakiki baba aranıyor. Mirasa konmuş kayıp kadının babası olduklarını iddia eden 

dört erkek, sahte baba oldukları iddiasıyla birbirlerini mahkemeye verdiler.” (s. 225). 

Çıkarcılık ve bencillik sadece sosyetede görülmez. Halkın bütün tabakasına yayılan bir virüs 

gibidir. 

 Entelektüel kesimin durumu da sosyeteden farklı değildir. Zengin bir kadın olan 

Bayan Entelektüel, şiire merak salıp evinde sanatçılara yönelik ziyafetler verir. Ziyafetlerin 

tadını çıkarmak amacındaki sanatçılar için Betül’ün görüşleri önemlidir. Ondan görüş 

almadan dergilerde şiirler yayınlanmaz olur. Sanatçı dalkavukluğunun anlatıldığı bölümlerde 

sanatçıların duyarsızlığı, alaycı hicivden nasibini alır.  

 Eserde eleştirilen bir başka konuda sosyetenin kullandığı dildir. Bu bölümlerde konu 

ve yapı bütünleşerek alaycı bir üslûpla eleştiri aktarılır.  

 “Zamanla bende öğrenecekmişim. <<Fransa yaptım>> demek, sosyetece de, 

<<Fransa’ya gittim>> demekmiş.  

 Banyo aldım demenin, yıkandım demek olduğunu, otomobil aldım demenin de 

otomobile bindim demek olduğunu öğrenmiştim, ama Fransa yapmayı ilk duyuyordum.” (s. 

276). 

 Aziz Nesin, Betül’ün içinde bulunduğu trajik durumu, trajikomik ifadelerle aktarır. 

Sosyeteye yabancı insanlar, ya da topluma yabancı olan sosyete, sergiledikleri davranışlarla 

komik duruma düşerler. Sıradan insanların davranışları sosyeteye tuhaf gelirken, sosyetenin 

davranışları da sıradan insanlara tuhaf gelir. Bu tuhaflığın oluşturduğu tezatlardan yola 

çıkarak ortaya çıkan durumları, yazar, eserinde mizah malzemesi olarak kullanır.  
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 Betül’ün yeni aldığı hizmetçi taşradan gelmiştir. Ortama tamamen yabancıdır. Bin 

bir güçlükle getirdiği kremşantiyi Betüş’ün kediye verdiğini görünce çileden çıkar. Asıl 

komik olan getirilen tatlıya kedinin bile burun kıvırmasıdır. Kedi, sosyetenin ukalalığını 

üstlenerek hizmetçiyle sanki alay eder.  

 Ortama ve kültüre yabancılık sık sık mizaha konu olur: “ Bahçedeki oymalı demir 

direklerde lambalar yanıyor ama sevişenler kuytu karanlıklarda çayır çimene 

uzandıklarından açık seçik belli olmuyorlar. Kimse yok diye koruluğa gidip bir ağacın altına 

işerken, alttan bir çığlık duyulunca, ürküp on adım öteye sıçradım. O karanlıkta ben 

sarhoşluktan nereye ne yaptığımı fark etmemişim…” (s. 129). 

 Aksiyon içindeki insanların sakarca davranışları da diğer eserlerde olduğu gibi 

gülmeceye kaynak oluşturur. “Kadının aşka gelip yine beni böyle bir savuruşunda ben o 

kaygan döşemeye yuvarlanıp da hart diye pantolonun ağındaki iğnelerden bir ta dibine kadar 

altıma girmez mi! Vallahi hart ettiğini duydum. Can acısıyla –Yandım!.. diye bağıdım.” (s. 

135) 

  Tatlı Betüş romanında mizah, ince alayla birlikte eleştiriye hizmet eder. Toplumdan 

kesitleri eserlerinde incelemeyi hedefleyen Aziz Nesin, toplumun bir panoramasını mizah 

aracılığıyla sunmayı amaçlar. “Hani yüzeylerinde renkli resimler olan tahta küplerden 

oyuncaklar vardır; çocuklar bu küplerin yüzleri birbirine uygun gelenini yan yana ve üst üste 

koyarak yapılar kurarlar. İşte romanlarımın her birinin yaşadığım Türkiye’nin kesitinden 

böyle bir küp olması, bunlar yan yana, üst üste getirilince yaşadığım Türkiye’nin toplumsal 

yapısıyla, çalışmalarıyla, çalkantıları, karşıtlıklarıyla ortay çıkmasını istiyorum.”163 

 Aziz Nesin’in Tatlı Betüş romanı, bir kahramanın ışığında yaşadığı çağa tanıklık 

ederek bir yorum getirir. Yazarın tek beklentisi bu yorumu okuyucunun değerlendirip 

kavrayabilmesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
163A. Yetkiner, “Yaşamak Benim İçin Yazmaktır”, Barış, 13 Ekim 1973. 
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B. 9. SURNÂME 

 

B. 9. 1. Romanın Kimliği 

1. Baskı: Tekin Yayınevi, Yaylacık Basımevi, İst., 1976, 173 s. 

2. Baskı: Kardeşler Basımevi, İst., 1980, 244 s. 

3. Baskı: Adam Yay., Ertu Mat., İst., 1983, 231 s. 

4. Baskı: Adam Yay., Murat Ofset, İst., 1985, 232 s. 

5. Baskı: Adam Yay., İst., 1989, 232 s. 

. 

. 

. 

14. Basım: Adam Yay., İst., 1992., 232 s. 

 

B. 9. 2. Romanın Konusu ve Özet: 

 Surnâme’nin konusu eserin ilk sayfalarında yine Surnâme’ye özgü bir dille yazar 

tarafından açıklanır: İşbu Surnâme, Berber Hayri bir ırz ve namus düşmanının Sultanahmet 

alanındaki asılma şenliğini betimleyip anlatır.  Bu açıklama daha ilk sayfalarda dikkatlerin 

eser üzerinde toplanmasını sağlar. Bir asılma töreni nasıl şenlik haline dönüştürülebilir? 

Eserin tamamı okunduğunda konu, yapı, içerik ve eser ismi arasındaki bütünlüğün nasıl 

sağlandığını anlamış oluruz. 

 Eser yazar anlatıcının Surnâme kavramı ile eserin konusu hakkında bizi 

bilgilendirmesiyle başlar. Olay adliyenin kapı altı denilen bodrumunda başlar. İçeride 

mahkûmlar esrar içmektedirler. İçeriye yirmi bir yaşında parlak yüzlü bir delikanlı getirirler. 

Bu delikanlı Berber Hayri’dir. Hayri bir berber dükkânı işletmektedir. Komşusunun altı 

yaşındaki oğluna tecavüz ettikten sonra öldürmüştür. Tutuklanıp hapse atılır. Hapishanenin en 

azılı mahkûmu Kürt Kamil’dir. Yaşamının çoğunu cezaevlerinde geçirmiştir. Hapishanenin üç 

ağasından biri de odur. Kendi kısmına ait bütün hararcı o toplar. Yanlı o kumar oynatabilir 

esrarı, eroini, afyonu yalnız o satabilir. İnsanoğlunun aklına gelmeyecek en adi en kötü işleri 

yapan bir canavardır.  

 Berber Hayri hapishaneye geldiğinde özel olarak onun koğuşuna alınır. Çünkü 

hapishaneye gelen genç delikanlılar mutlaka onun kötü emellerine alet olurlar. Hayri’yle 

birlikte koğuşa dört kişi daha gelir. Kamil onlara çay demlemelerini ister. Kapı oğlanı 

demlediği çayları dağıtıktan sonra öksürdüğü için Kürt Kamil’den sert bir tokat yer. Bu 

manzarayı gören Hayri çok korkar. Kapı oğlanı çay boşlarını toplarken herkesten yüz lira alır. 
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Yeni gelenler bunların gözlerini korkutmak için yapılan bir oyun olduğundan haberdar 

değillerdir. Hayri’den para alınmaz. Koğuştakilerin yüzlerini iğrenç bir gülümseme kaplar. 

Çünkü onlar Kürt Kamil’in Berber Hayri’yi gözüne kestirdiğini anlamışlardır. Muhtemelen 

Kamil’in yeni oğlanı Hayri olacaktır.  

 Hapishane avlusunda beş mahkûm toplanmış sohbet etmektedirler. Beş mahkûmun 

suçu birbirinden iğrençtir. Ya çocuklara tecavüz etmişler ya da birini öldürmüşlerdir. 

Aralarında annesiyle bile ilişki kuranlar vardır. Fakat Berber Hayri’den bahsederken kendi 

suçlarını unuturlar. Onunla Kürt Kamil’in kapatması olacağı için alay etmektedirler. Çünkü 

hepsi bu tezgâhtan geçmiş, zaman zaman Kürt Kamil’in oğlanı olmuşlardır.  

 Berber Hayri, hapishaneye geleli iki ay olmuştur. Kürt Kamil onu korur ancak henüz 

namusuna ilişmemiştir. Hayri, kendisine yakım davranan bir mahkûmla konuşmaya başlar. 

Ona başından geçenleri, neden hapishaneye düştüğünü anlatır. Berberlik yaparken 

komşularından bir adam ona tebelleş olmuş bir gün zorla tecavüz etmiştir. O da intikam 

duygusuyla onun çocuğuna tecavüz eder. O esnada bütün dengesini kaybettiği için de çocuğu 

öldürür. Mahkemede çocuğu öldürmesinin gerçek nedenini, yani babasından intikam almak 

için bunları yaptığını söylemez. Bir sapığın isteklerine boyun eğmek zorunda kaldığını 

kimsenin bilmesini istemez. Bunları anlattığı mahkûm Kürt Kamil’in gammazcısıdır. Kürt 

Kamil, olanları öğrenince bir gece Hayri’yi sıkıştırarak defalarca tecavüz eder.  

 Aradan aylar geçmiştir. Hayri’de büyük değişiklikler olmuştur. Atak, bıçkın bir 

delikanlı haline gelir. Kürk Kamil’in zulacısı olur. Erkeliği elinden alınıp yittikçe daha bir 

erkek görünmeye özenir. Ancak Kürt Kamil’in adamı olduğu için kimse onun kabadayılık 

taslamasına ses çıkaramaz. Hayri, Tophaneli İlhami’den uzak durmaya çalışır. Kısa çelimsiz 

bir adam olmasına rağmen çok atiktir ve çok iyi bıçak kullanır. Bir seferinde dev gibi bir 

adamı bıçaklayarak öldürdüğünü görmüştür.  

 Aylar sonra bir gün Berber Hayri’nin koğuşunu değiştirirler. Kürt Kamil ondan 

taşımasını istediği bıçakları alır. Artık onun korumasında değildir.  Gittiği koğuşlarda yine 

aşağılanmaya başlanır. O koğuşların ağları da Hayri’ye istediklerini yaptırırlar. Hayri’nin kolu 

kandı kırılmış o eski delikanlı tavırlarından eser kalmamıştır.   

 Hayri, mahkemeye çıkartılır. Çocuğu öldürmesinin gerçek nedenini yine açıklamaz ve 

idama mahkûm edilir. O günden sonra Hayri’ye bakışlar yine değişir. Çünkü idam 

mahkûmları hapishanede değerli kişiler olarak görülürler. Geçimini sağlayabilmesi için 

cezaevinde iş verilir. Cezaevinde yıkanacaklara tenekeyle su satacaktır. Bu çok kârlı bir iştir. 

Biraz rahat etmeye başlar. Ancak zaman geçtikçe değişik düşüncelere kapılır. Cezaevinde 

birçok ağalık öyküsü dilmemiştir. Hepsi de kendilerinden önceki ağaları vurmuş onlardan bin 
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beter ağa olmuşlarıdır. Çünkü Kürt Kamil de dâhil hepsi Berber Hayri’nin geçtiği yollardan 

geçmişler, kendi rezilliklerini örtmek için daha rezil bir canavar haline gelmişlerdir.  Berber 

Hayri’de ağa olmayı aklına koyar. Hem de Kürt Kamil’i öldürerek ağa olacaktır. Aylarca 

hazırlık yapar. Ranza parmaklıklarını sökerek kendisine şiş yapar. Kürt Kamil’i öldürebilmek 

için yanıp tutuşmaktadır. Kamil’i öldürmek için avluya çıktığı gün dünyası başına yıkılır. 

Çünkü Kamil’i Sinop Cezaevine sürmüşleridir. Duvarın dibine çöküp kalır. Tophaneli İlhami 

bu halini görünce onunla dalga geçer. Aşağılayıcı cinsel sapıklığı tanımlayan sövgülerle 

arkasını dayadığı ağası gidince Hayri’nin nasıl üzüldüğünü anlatır. Hayri gitmek istese de izin 

vermez ve kavgaya tutuşarak bıçaklarını çekerler. Çetin bir kavgadan sonra Hayri, İlhami’yi 

yaralar. Bu olaydan sonra kırk gün zindana kapatılır. Bu esnada annesi ölür.  

 Zindandan çıktıktan sonra kimseyle görüştürülmeden Üsküdar Paşakapısı Cezaevine 

nakledilir. Buraya Hayri’den önce ünü gelmiştir. Diğer mahkûmlar onu el üstünde tutarlar. 

Kısa zaman sonra ağa olur. Ancak hiçbir olaya karışmaz. Cezaevi yönetimine siyasi 

mahkûmların bulunduğu koğuşa gitmek istediğini söyler. Bu koğuşa kimsenin gitmesine izin 

verilmemektedir. Cezaevi yönetimi oradaki tutukluların diğer mahkûmları da zehirlemesinden 

korkmaktadır. Ancak idamlık olduğu için Hayri’ye izin veriler. Bu koğuşta altı kişi 

bulunmaktadır. Hayri, bu koğuşa gidip geldikçe hiç bilmediği yeni şeyler öğreniyor, hayat 

görüşü değişiyordur. Ustam dedikleri bir mahkûmdan çok şey öğrenir. Şiir yazmaya başlar. 

Bu koğuştakilerin yaşantıları Hayri’ye çok ilginç gelir. Bütün işleri paylaşarak 

yapmaktadırlar. Aralarında bir ağalık sitemi yoktur. Usta, Hayri’ye sonsuz değişim 

yasasından bahseder. Bu düşünceler Hayri’yi çok etkiler. Usanın söylediği “asıl suçlu, 

suçluyu yaratan ortamdır” sözleri kulağından hiç gitmez. Burada geçirdiği günlerde çok mutlu 

olmuş, hayata değişik bir açıdan bakmayı öğrenmiştir. Dokuz ay sonra idam edilmek üzere 

tekrar Sultanahmet Cezaevine gönderilir.  

 Hayri’nin idamı için hazırlıklar başlar. Birinci günde şehrin tek cellâdı olan Kara 

Ali’nin bulunması istenir. Hayri hamamda suları pahalı sattığı gerekçesi uydurularak zindana 

kapatılır. Savcı idam için gerekli olan malzemeyi hazırlatır. Kara Ali, idam için çok zorlukla 

ikna edilir. Çünkü son yaptığı idamların bile henüz parasını almamıştır. Hazırlıklar 

tamamlandıktan sonra duyuru yapılır. Halkın da katıldığı çok görkemli bir törenle Berber 

Hayri asılır.  

B. 9. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü 

 Aziz Nesin Surnâme ile yapı ve içerik bakımından Türk edebiyatının eşine az rastlanır 

örneklerinden birini vermiştir. Surnâme yazar tarafından eserde söyle tanımlanır: “Bilindiği 

üzere Surnâme, Osmanlılar çağında evlenme, düğün-dernek, sünnet gibi sevinçli olaylar 
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dolayısıyla, halkın da katılmasıyla yapılan ve birkaç gün süren zengin şölenleri, renkli 

törenleri, büyük eğlenceleri, olağanüstü gösterileri, bütün bu şenlikleri betimleyip anlatan, 

kitaplara denilir. Yani Surnâme kısaca düğün kitabı demektir.”164 (s. 14). Yazar gerçek bir 

asılma törenini Surnâme tarzına uygulayarak bu alanda bir ilki gerçekleştirir. “Aziz Nesin, bu 

eserinde bir batı anlatı türü olan romanı, Osmanlı anlatı geleneğinden bir türle, Surnâme ile 

birleştirmiş, paradi tarzında bir sentezi denemiş ve bunu başarmıştır.”165  

 Eser, diyalog şeklinde yazılmış öndeyiş, giriş ve son deyiş bölümleri haricinde 

başlıklarla birbirinden ayrılan sekiz bölümden oluşur. Kuruluş bakımından eser eski 

Surnâmelerle birebir benzerlik gösterir. “Surname’nin bölümlenişi eski yapıtların tıpatıp aynı. 

Önce bir “Öndeyiş”, sonra kitabın yazılış nedenini açıklayan bir “Giriş”, daha sonra da Bu 

bölüm falanı filanı bilidir kalıbının korunduğu bölüm başlıkları, ardından kitabın yazılış 

tarihini bildiren “Sondeyiş.” Anlatım olarak da konuşmaların en aza indirilerek 

betimlemelerin, olayların aktarılması.  Bu yönüyle bir ustanın, geçmişteki kültürü çağdaş bir 

yorumla değerlendirişinin somut örmeği Surnâme.”166 

 Eserin öndeyiş bölümü diyaloglar şeklinde kurgulanmıştır. Meddah hikâyelerinin 

sunumunu andıran bu bölümde yazar demokrasiye ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine 

göndermede bulunur. Bu bölümde anlatıcı bir vak’anüvis olduğunu açıklar: 

Çabuk gelsin, 

Çağırın vak’anüvisi! 

-Hooop dedik… 

Çağırdın geldik. 

Anlatıcının vakanüvis olarak belirlenmesi olayın gerçekliğine göndermede 

bulunmaktadır. Aziz Nesin’in Surnâme’sinin giriş bölümünde bu konu hakkında şu 

açıklamayı yapar: “İşbu Surnâme’yi yazarken, elden geldiğince hiç bir yan tutmadan, yansız 

değilsek de hiç olmazsa nesnel olmaya çalışarak, doğruluktan ayrılmamaya büyük özen ve 

çaba gösterdik. Örneğin Surnâme’mizde, Börekçi Ali yerine Berber Hayri’nin konulması gibi 

yaptığımız ufak tefek değişiklikler ise, bu şenlik olayının özünü değiştirecek nitelikte değildir. 

Cumhuriyet döneminde Sultanahmet Meydanı’nda herkesin gözü önünde son asılan katil 

Börekçi Ali’yken ben hakir, ondan önce asılan Berber Hayri’yi halkın gözü önünde 

darağacına çekilen son suçlu olarak sizlere anlatacağım. Bir de kimi tarihlerde değişiklik 

yaptım; önceyi sonraya, sonrayı önceye aldım. İşte ancak buncacık değişiklik yaptım ki onu 

                                                
164 Surname hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Arslan, Mehmet;  “Mensur Surnâmelerin Son Örneği Nafi´ 
Surnâmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Ekim 1993,  
165 G. Aytaç,  Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler,  s. 208. 
166 A. Özkırımlı, “Surname, Aziz Nesin”, Cumhuriyet, 17 Temmuz 1976. 
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da, bu kitapta iletmek istediğim bildiri daha iyi ortaya çıksın diye yaptığımdan, okurların 

bağışlayacaklarını umarım.” (s.15).Berber Hayri halkın gözü önünde asılan son kişidir. 

Adalet bakanlığının 18 Ocak 1951 günlü ve 18 sayılı genelgesiyle asılma törenlerinin halkın 

gözü önünde yapılması son bulur.  

Aziz Nesin’in romanı, gerek yapı gerekse kullandığı çeşitli üslûplar bakımından,  

paradokslar üzerinde kurulmuştur. Polis tutanaklarının yanı sıra çok duygulu, şiirsel parçalar 

yer alır. Divan şiirindeki mahiyetleri andıran parçaların yanı sıra da hiciv görülür. Yazar 

okuru şaşırtıp sarsmak ister. İster ki okur, insan haklarının ne olduğunu düşünsün ve topluma, 

toplum mitolojisine ne derece bağımlı olduğunu fark etsin. 

Eserde bölümlerin konularını özetler nitelikteki, günlük konuşma diliyle kaleme 

alınmış bölüm başlıkları şöyledir: 

1- Bu Bölüm Berber Hayri’nin neden Cezaevine Geldiği, Onu Bildirir. 

2- Bu Bölüm Berber Hayri’nin İstemeden Nasıl Kötü Yola Düştüğü, Onu Bildirir. 

3- Bu Bölüm, Berber Hayri’nin Gittikçe Yiğitlenerek Nasıl Adam Vurup Zindana Atıldığı 

Onu Bildirir. 

4- Bu Bölüm, Yargıtay’ın İdam Cezasını Onayladığı Berber Hayri’nin Akı Karadan Ayırt 

Etmeye Başladığı, Onu Bildirir.  

5- Bu Bölüm, Berber Hayri’yi Asma Şenliği Hazırlıklarında Birinci Gün Neler Yapıldığı, Onu 

Bildirir. 

6- Bu Bölüm Berber Hayri’nin Asılma Şenliğinin İkinci Gününde, Resmî İşlemlerin Nasıl 

Düzenlendiği ve Asılma Töreninde Hazır Bulunmaları, Gerekenlere Çağrılarının Nasıl 

Yazılıp Gönderildiği, Onu Bildirir. 

7- Bu Bölüm, Berber Hayri’nin İpini Çekecek Olan Ünlü Cellât Ali’nin Nasıl Aranıp 

Bulunduğu ve Zor Yoluyla Görevi Başına Getirildiği, Onu Bildirir. 

8- Bu Bölüm Irz ve Namus Düşmanı Berber Hayri’nin Dara Nasıl Çekildiği, Asılma 

Şenliğinin Son Günü Cümbüşlerinde Neler Olduğu ve Halkın Nasıl İbret Dersi Aldığı, Onu 

Bildirir.  

 Olay örgüsünü oluşturan bölümler, vak’a zincirlerinin düzenli bir şekilde birbirine 

bağlanmasından oluşur. Birinci ve ikinci bölüm hapse düşmüş kişiler ile berber Hayri’nin 

nasıl cinayet işlediğini anlatır. Karşımıza çıkan ortam, insanlık dışı canavarların bir araya 

toplandığı arenayı andırır. Sapkın ilişkileri bulunan şu ya da bu şekilde hapse düşmüş 

insanların suç sebeplerinin çoğu cinsel ağırlıklıdır. Kürt Kamil, Parmakçı, Zıbıkçı, Anasını 

Ş’apan Sülüman, Mareşal Davit gibi hükümlülerin işlediği cinayetler ve suçları, akıllara 

durgunluk verir. Hapishane ortamı onları suçtan uzak tutma yerine suça daha da yaklaştırır. 
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Burada asıl vurgulanmak istenen, cinsel tacize uğrayan hükümlülerin kendi başlarına gelen 

olayları örtebilmek için sapkınlıklara yönelmeleridir. Karşılarında başka bir suçlu 

gördüklerinde de kendi suçlarını hafifletmeye çalışırlar: “Berber Hayri’nin suçunu duyanların 

hepsi ona ağır, duyulmadık cezalar biçip, kendileri bu şekilde arınıp avunuyorlardı. Onu 

kınayıp suçladıkça kendi gözlerinde kendilerini yüceltip, vicdanlarını susturmak için << Hiç 

olmazsa ben onun gibi değilim.>> diye bir gerekçe buluyor, boşalıp rahatlıyorlardı.” (s. 39). 

 Surnâme iki düşünce etrafında şekillenir: Sürekli gelişim yasası ve çevrenin insan 

üzerindeki baskısı. “Aziz Nesin’in Surnâme’si iç içe gelişen iki ana öğeden oluşuyor: 

Birincisi, insanın sürekli gelişim ilkesi gereğince değiştiği, dolayısıyla bir suçlunun ölüm 

cezasına çarptırılmasının çelişki olduğu, yani idam edilen kişiyle suç işlemiş kimsenin aynı 

olmayacağı, düşüncesini işleyen Berber Hayri’nin hikâyesi, ikincisi ise idam mahkûmunun 

karşısında öteki insanların, çevrenin tutumunu davranışlarını yansıtan hicveden anlatı 

katmanı. Romanda iç içe geçmiş bir örgü oluşturan bu katmanlar, yazarın her birine 

uyguladığı farklı anlatım açısı, anlatım tutumu ve sunuş biçimiyle kendini gösteriyor.”167  

Berber Hayri’nin bir katilden, erdemli bir insan olmasına değin yolculuğu değişim yasası 

ilkelerince aktarılır. Çocuğun ırzına geçen katili bu suçu işlemeye yönelten de çevredir. 

Sonunda onun asılmasını bir şölen haline getiren ve hicvedilen de yine çevredir.  

 Dördüncü bölüme kadar olan bölümler, Berber Hayri’nin bu ortamda tutunma 

mücadelesini aktarır. Dördüncü bölüm romanın değişim bölümüdür. Bu bölümde, Berber 

Hayri geçmişinin muhasebesini yapar. “Berber Hayri, içine düştüğü yalnızlığın derin 

kuyusunda ilk olarak yaşamında kendi kendisiyle kalabilmişti. Kendi kendine yaşamının o 

güne dek olan bölümünün hesabını yapıyordu. <<Ne şaşılası şey.>> diye düşündü. Bir 

çocuğun ırzına geçmekten suçlu olarak ceza evine düşmüşken, ceza evine kendi ırzına 

geçilmiş, daha da kötüsü başına gelmiş, kiralık karı yerine konulup elden ele dolaştırılmıştı. 

Oysa ne çocuğun ırzına geçmek ne de kendi ırzına geçilmesini istemişti.(…) Neden böyle 

olmuştu? Niçin isteğince yaşayamıyordu? İlk kez kafasını kurcalayan sonraları da boyuna 

beynini oyacak olan bu soruları sorup öğreneceği, ona ışık tutup yol gösterecek birisi 

olsaydı…” (s. 75).  

 Bu noktada Berber Hayri’nin karşısına dördüncü bölümde Ragıp Usta çıkar. Berber 

Hayri’ye aradığı doğru yolu gösterecek motif olur. Hayri, ondan edindiği bilgiler ışığında 

değişir ve gelişir. Romanın ana fikrini oluşturan sürekli gelişim yasası da Usta tarafından 

aktarılır. Dördüncü bölümde Hayri, yine de hapishanenin kötü ortamı içindendir. Burada da 

                                                
167 G. Aytaç,  Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler,  s. 209. 
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mücadele etmesi gereken bir ağa vardır. Ancak Sultanahmet Cezaevi’nde olduğu gibi 

kötülüğe teslim olmaz. O siyasiler koğuşunu tercih ederek iyiyi, doğruyu bulmaya çalışmıştır. 

Dolaylı olarak aktarılan; insanlara seçim şansı verilseydi kötü yola düşmezdi teması da bu 

bölümde yansıtılır.  

Eserin son bölümleri Hayri’nin idam edilmesine ayrılır. Bu noktadan sonra gelişim 

yasası gereği değişen Hayri’nin asılmasının doğru olup olmadığı irdelenir. Gardiyanlar bile 

Hayri’ye yakınlık duymaktadırlar. Asılan kişi ile suçu işleyen kişinin aynı olmadığı, onların 

vasıtası ile de vurgulanır.  

Olay örgüsü içinde Hayri’nin idam edildiği sahne eserin en çarpıcı bölümüdür. Bu 

bölümdeki sahneyi Talat Sait Halman şöyle yorumlar: “Nesin, taklit edilemez üslubuyla, 

ikiyüzlülük, yalan dolan, kendini beğenmişlik ve aldatmacayla alay etmektedir. Bütün bunları 

açığa vururken yaptığı suçlamalar öylesine etkili olmaktadır ki, cinsel sapık, yaptığı 

sapıklıklar içerisinde, yalnızca savcı, yargıç ve cellâttan daha insafsız görünmekle kalmayıp, 

öylesine ciddi bir olayda, canavarları bile utanca düşürecek duygularla cümbüş yapan 

seyircilerden bile daha masum kalmaktadır.”168  Gerçekten de Aziz Nesin’in betimlediği halk 

acımasız bir katilin bile utanacağı bir canavar konumundadır. <<Hadi idama iki!>> diye 

bağıran minibüs muavinleri, gazoz, meyve suyu ve köfte, satıcıları, çaycılar, nohut pilav 

satanlar, piyazcılar, kestaneciler, yabancı gazetelerin muhabirleri, turistler, cambazlar, 

turşucular, gazete satıcıları, lahmacuncular, börekçiler, folklor gösterisi yapan topluluklar, göz 

süzüp gerdan kırarak müşteri arayan sokak yosmaları, kadınlara sarkıntılık eden serseriler, 

fındık fıstık satıcıları, çiçekçiler, kuş satıcıları, kaçak Amerikan sigarası satanlar, 

tombalacılar, barbutçular, üçkâğıtçılar, yankesiciler, falcılar, türkücüler, eroin esrar satanlar, 

kısacası kadını kızı çocuğuyla bütün İstanbul, daha önce gözle görülmemiş bir şenlik 

oluşturur. İşte bu sahne gerçek bir dramı aktarır bizlere. İdamı şenliğe çeviren halkın müthiş 

bir yergisi vardır bu sahnede.  

 

B. 9. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

 Surnâme’de iki farklı anlatım formatı uygulanmıştır. Öndeyiş, giriş ve sondeyiş 

bölümleri birinci tekil şahıs diğer bölümler üçüncü tekil şahıs anlatıcı ağzından aktarılır. 

Tanrısal konumlu yazar anlatıcının kullanıldığı eserde, anlatıcı her zaman her yerde 

mevcuttur. Sınırsız bir imtiyaza sahiptir. Roman şahıslarının geçmişlerini, geleceklerini, ne 

düşündüklerini, içlerinden geçeni bilir. Bu tür bir anlatıcı doğal olarak beraberinde hâkim 

                                                
168 T. S. Halman, “Tatlı Betüş”, Ekim 1976 
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bakış açısını getirir. Tanrısal konumlu anlatıcı, bu bakış açısının kendisine verdiği sınırsız 

yetkiyle anlatımda istediği tasarrufa gider. Okuyucu onun sağladığı imkânlar doğrultusunda 

roman kahramanlarını tanır. Onun aktardığı bilgilere olaylar hakkında bilgi sahibi olur.  

 Eserde tanrısal konumlu anlatıcı, sık sık vak’anın ilerleyişini keserek, olaylar ya da 

şahıslar hakkında bilgi verir: 

  “ Berber Hayri’yi Adliye yapısının kapı altı denilen bodrumunda bırakıp, biz gelelim 

Kürt Kamil’e, alçakların alçağı azılıya. Kürt Kamil kimdir onu anlatalım.” (s.19).   

Hatta daha da ileri giderek vak’anın dışında, edebiyatımızda Surname’lerin yeri ve 

nasıl kullanıldıkları hakkında bize bilgi aktarır: “Söz Berber Hayri’nin asılma şenliğinin en 

civcivli, en devingen ikinci bölümüne gelmişken, biraz da eski dönemlerdeki şenlikleri anlatan 

yapıtlardan konuşalım.  İşbu Cumhuriyet Surnâmesi’nin giriş bölümünde açıkladığımız üzere 

Surnâme, öbür adıyla Suriyye ya da şenliknâme, düğün dernek şenliklerini anlatan ve çoğu 

minyatürlerle bezenmiş yapıtlardır.(…) Nevi, Nâbi, Abdi, Vehbi, haşmet gibi ünlü şairler 

Surnâme yazmışlardır. Sultan Üçüncü Murat’ın büyük oğlu üçüncü Mehmet için yapılan 

sünnet düğününü şair Nevî Suriyye’sinde anlatır(…) III Murat’ın Şehzadesinin sünnet düğünü 

şenliklerini anlatan Nakkaş Osman minyatürleriyle süslemişti. (s. 126-127). 

  Yukarıda alıntı yaptığımız paragraflardan anlaşılacağı gibi anlatıcının eserdeki 

konumu bellidir. O kimi zaman okuyucu ile yazar arasında yer alırken, kimi zaman da 

okuyucunun yanında yer alarak bilgi aktarır. Bu durum kuşkusuz romandaki mesafe ilkesini 

zedelemektedir. 

 Anlatıcı olarak eserin yapısında yer alan yazar kendisine bir sözcü belirleyerek de 

varlığını hissettirir. Ragıp Usta, aydın tipiyle eserde yazarın sözcüsü konumundadır. Yazarın, 

sözcünün bildirdiği düşünceleri aktarma gücü olmasına rağmen, bir sözcü belirlemesi, eserde 

anlatıcının getirdiği monotonluğu kırma çabasından kaynaklanır. Ragıp Usta, siyasi 

koğuşsunda bir tutukludur. Aktardığı düşünceler yazarın düşünceleridir. Hayri’ye doğru yolu 

gösterme görevi Ragıp Usta’ya verilir. Bilgi ve kültür seviyesinin de bu role uygun olduğu 

görülür.  

 Tanrısal konumlu yazar anlatıcı, hâkim bakış açısının yanı sıra diğer kahramanların 

bakış açılarından da yararlanır: “ Berber Hayri karşısındaki Kürt Kamil’i salt bıyık ve iki göz 

olarak görmekteydi. Burun deliklerinden iki yana doğru dikilip uzanmış bıyıkları yüzüne 

öylesine egemendi ki, sanki yüzünde iki gözden başka bir şey yoktu.” (s.24). 

 Yazar anlatıcı, kahramanların içinden geçenleri ne düşündüklerini bilir ve okuyucuya 

aktarır. İç çözümleme, iç diyalog, iç monolog gibi tekniklerle kahramanların bakış açılarına 

başvurulur. “Berber Hayri, durdu, düşündü. Amerikalı kadın kendisinden çok yaşamıştı. Sanki 
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aralarında on yaş değil de yüz yaş varmış gibi geldi.” (s.107) Eserde sık sık Hayri’nin 

düşünceleri aktarılır. Bu Hayri’nin değişimine daha yakından tanık olmamızı sağlar. Bu 

tekniklere yer verilmesi anlatma yönteminin yanı sıra gösteren yönteminin de kullanılmasına 

olanak sağlar. Bu şekliyle Aziz Nesin, eski bir anlatım tarzını, modern roman teknikleri ile 

biçimlendirerek bu alanda çok başarılı bir örnek sunar.  

 

B. 9. 5. Zaman 

 Eserde vak’a dört yıllık bir zaman diliminde gerçekleşir. Berber Hayri’nin 

hapishaneye girişinden asılana kadar geçen dört yıllık süre geriye dönüşler ve özetleme 

tekniği ile aktarılır. Romanda, olayların gerçekleştiği süreyi tam olarak belirleyebilmek 

mümkün değildir. Ancak halk önünde ölüm cezasının infazı, bir genelgeyle 1951 yılında 

yasaklandığına göre, olayın bu zaman diliminden önce gerçekleştiğini söylemek mümkündür. 

Surnâme’de zamanın işlevsel olarak kullanıldığını çok net olarak görürüz. Zamanın ilerleyişi 

kesin zaman ifadeleri ile verilerek, kahraman üzerindeki etkileri de belirtilmiştir. Ayrıca 

eserde zamandan sembolik olarak da yararlanılmıştır. 

 Olayın dört yıllık bir sürede gerçekleştiğini belirten birçok ibare bulunmaktadır. 

“Büyük caddeleri renk renk ışıklara boyayan reklâm ışıkları yanıyordu şimdi. Dört yıldır 

görmemişti o reklâm ışıklarını.” (s. 155). “Yirmi bir yaşında cezaevine sokmuşlardı. Şimdi 

yirmi beş yaşındaydı.”(s. 173). Bu süre içinde Berber Hayri, fiziki ve ruhsal olarak büyük bir 

değişim geçirir. Bu değişin zamanın işlevsel olarak kullanılmasıyla aktarılır.  

 İlk dört bölümdeki vak’alar iki buçuk yıllık bir sürede gerçekleşir. Bu süre içinde 

Hayri, olumsuz hapishane koşulları ile mücadele eder. Birinci bölümdeki olaylar iki günü 

kapsar. İkinci bölümde anlatılan olayların süresini belirleyemeyiz. Ancak birinci bölümle 

ikinci bölüm arasında iki aylık bir süre geçer. “Berber Hayri cezaevine düşeli iki ayı geçmişti. 

Akşamın bu saatlerinde, başına gelenleri, o çirkin, o yüz kızartıcı, o unutulası, her ansıdıkça 

yerin dibine geçtiği olayı birine anlatmak istiyordu.” (s. 40). Üçüncü bölümde zaman masal 

üslûbuyla aktarılır. “Günler aylar geçiyordu. Berber Hayri’de büyük değişiklikler olmuştu”  

(s. 44). “Günler günleri aylar ayları kovaladı. Berber Hayri üç dört ayda bir duruşmaya 

çıkıyor, yargılanıyordu.” (s. 51). Dördüncü bölüme kadar geçen süre iki buçuk yıldır. “Çok 

acımıştı Berber Hayri’ye. İki buçuk yıl önce cezaevine ilk gelişinde onu nasıl korumak 

istediğini ansıdı.”(s. 71). Bu bölüme kadar olan sürede kronolojik sıraya uyulmaz. Geriye 

dönüşler ve özetleme tekniği kullanılır. 

  Dördüncü bölüm, zaman öğesinin zirveye çıktığı bölümdür. Bu bölümde zamanın 

sembolik değerinden de faydalanılmıştır. Berber Hayri Paşakapısı Cezaevi’ne nakledilmeden 
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önce kırk gün zindana atılır. Bu süre onun kendi kendisiyle baş başa kaldığı, olayları 

değerlendirdiği ve hayatın anlamını fark etmeye başladığı süredir. İnsanın organik gelişimini 

tamamlamak için ihtiyaç duyduğu kırk günlük sürede, Berber Hayri, hayat muhasebesini 

yapmıştır. Bu süreden sonra gittiği cezaevinde siyasiler arasında dokuz ay kalır. Bu süre 

zarfında düşünceleri gelişir, değişir, olgunlaşır. Anne karnında bir bebeğin gelişmek için 

kullandığı süre sembolik olarak Hayri’nin geliştiği süreye aktarılır. Romanın son bölümleri 

ise birer gün arayla Hayri’nin asılma töreninin hazırlıklarını anlatır.  

 Eserin son dört bölümü bir günlük zaman dilimlerini kapsar. Bu durum bölüm 

başlıklarında da belirtilir. “Bu bölüm, Berber Hayri’yi Asma Şenliği Hazırlıklarında Birinci 

Gün Neler Yapıldığı, Onu Bildirir. Bu Bölüm Berber Hayri’nin Asılma Şenliğinin İkinci 

Gününde, Resmî İşlemlerin Nasıl Düzenlendiği ve Asılma Töreninde Hazır Bulunmaları 

Gerekenlere Çağrılarının Nasıl Yazılıp Gönderildiği, Onu Bildirir.”  

  Eserin yazma zamanı, sondeyiş bölümünde yazar tarafında açıkça belirtilir. “…1973 

yılının 13 şubatını 14 şubatına bağlayan cuma gecesi yazmaya başladığım işbu Cumhuriyet 

dönemi Surnâme’sini zaman zaman yazarak, zaman zaman yazmaya aralar vererek, Çatalca 

ilçesinden çıkan yolun dört kilometre sonrasında kurulmakta olan Nesin Vakfının yönetim 

evinin bir odasında, 1975 yılının 19 eylülünü 20 eylülüne bağlayan cuma gecesinin sabah 

saat 3’ünde yazıp bitirdim.” 

  

B. 9. 6. Mekân 

 Surnâme romanında olaylar, ağırlıklı olarak üç mekânda geçer: Sultanahmet Cezaevi, 

Sultanahmet Meydanı, Paşakapısı Cezaevi. Olay örgüsünü şekillenmesinde mekân öğesi 

önemli bir işleve sahiptir. Mekân öğesinden sadece olayların geçtiği yeri aktarmak için değil 

eserin ve kahramanların yapısındaki değişimi vurgulamak için de yararlanılır. Eserde 

mekânlardan çok onların yarattığı atmosferden yararlanılır. Sultanahmet Cezaevi ve 

Paşakapısı Cezaevi birbirine zıt iki karakter taşır.  

 Sultanahmet Cezaevi, çürümüş ve kokuşmuş insan yapısını simgeler. Burada bulunan 

mahkûmların birçoğu insan aklının almayacağı iğrenç suçlar işlemişlerdir. Berber Hayri de 

bunlardan birsidir. Burada söz konusu olan mekânın olumsuzluğu değil burada bulunan 

insanların yarattığı olumsuzluktur. Yani insanlardaki çirkinlik mekâna da akseder. Berber 

Hayri’nin gönderildiği  koğuş Kürt Kamil’indir.  

 “Bu koğuşun dibinde çay ocağı vardı. Çay ocağının sağ yanında üst üste konulmuş 

dört yün döşek üstüne seccade serilmiş, seccadenin üzerine de posteki yayılmıştı. Arkadaki 

duvarda ipek halı asılıydı. Burası Kürt Kamil’in özel yeriydi.” (s. 23).  
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 Berber Hayri, istemeyerek işlediği suçun sonucunda içinde kalan son iyilik zerrelerini 

de kaybeder. Buradaki mahkûmların olumsuz tavırları ona da yansır. Aşağılanan erkelik 

onurunu kurtarabilmek için Kürt Kamil’i öldürmeyi plânlar. Ancak bu amacına ulaşamadan 

Kamil, başka bir cezaevine sürgün edilir. O esnada Tophaneli İlhami ile kavga eder ve onu 

yaralar. Bu olaydan sonra zindana kapatılır. Zindanın tasviri, mahkumların kişiliğindeki 

karanlıkla bütünleşir 

 “Zindan denilen bu yer penceresiz olduğundan gündüz ışığı alamaz, lambasız 

olduğundan geceleyin elektrik ışığı bulunmaz ve koyu karanlığı yıllanıp et kemik bağlamış, 

kaskatı katılaşmış bir yerdi. Zindan denilen bu yer öyle yoğun karanlıktı ki,  bin yanarca 

çakılsa, bin çıra yakılsa yine de aydınlanası yoktu. Zindan denilen bu yerde ışık olmadığından 

renk de yoktu. Zindan denilen bu yer öyle ıslak öyle susaktı ki buranın havası bile küflenip pas 

tutmuştu. Zindan denilen bu yerin hiçbir zaman kurumamış ve hep yaş kalmış havasını 

avuçlayıp sıksan su damlardı. Zindan denilen bu yerin pası pisine, burada insanın içtiği 

sidiğine, yediği de pisliğine karışmış olduğundan buranın yapış yapış dayanılmaz kokusu 

solundukça insan zehirlene zehirlene boğulurdu.” (s.73). 

 Paşakapısı Cezaevi Hayri’nin hayatında ki dönüm noktasıdır. Burada, gitmesine izin 

verilen siyasiler koğuşunda tanıştığı Ragıp Usta, onun ufkunu açar ve bambaşka bir insan 

olmasını sağlar. “Berber Hayri, siyasi koğuştaki bu insanlardan, sanki hiçbir şey 

öğrenmiyormuş gibi, öğrendiklerini hiç ayrımsamadan ne çok şey öğrenmiş oluyordu. Her 

öğrendiğini ayrı bir öğrenme çabası göstermeden, yaşayarak kendiliğinden öğreniyordu. 

Tıpkı bir çocuğun ana dilini öğrenmesi gibi.” (s. 93). Paşakapısı Cezaevi’nde öğrendikleri 

Hayri’yi bambaşka bir dünyaya taşır. Değişmiştir. Mekândaki değişim kahramanın ruhuna da 

yansır.  

 Son bölümde, Sultanahmet Meydanı’ndaki asılma törenin aktarırken yazar, mekândan 

değil mekânda oluşan atmosferden yararlanır. Romanda ağırlıklı olarak kapalı mekânlar 

kullanılır. Ancak bu bölümde açık mekânda halkın oluşturduğu atmosfer en azılı katilleri bile 

utandıracak cinstendir. Asılma törenini bir eğlenceye çeviren halkın hicvedildiği bu bölümde, 

Surnâme üslûbuyla uzun tasvirler kullanılarak alanda oluşan atmosfer aktarılır.  

 

B. 9. 7. Şahıs Kadrosu 

 Kadrodaki şahısları incelemeden önce Surnâme romanındaki şahıslar kadrosu üzerine 

yapılan eleştiri ve değerlendirmelere yer vermek istiyoruz. Enis Batur, “Aziz Nesin ve Aziz 

Genet” başlıklı yazısında bu eserdeki en büyük eksiğin şahısların yeterince işlenmemiş 

olmasından kaynaklandığını vurgular. Ona göre şahıslar gerçekçi olmaktan uzaktır ve 
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bireyselleştirilmemişlerdir. “Nedir öyleyse Surnâme’de okura gerçeksi görünmediğini 

savladığımız? İnsan. Aziz Nesin, öyle sanıyorum ki, temel boyutun işlenişinde düşüyor temel 

yanılgıya. Ne anlatının özeği olan Berber Hayri, ne de yeri geldiğinde ortaya çıkan ikincil 

kişiler bireyleşememişler. <<Surnâme>>de. Özellikle Berber Hayri’nin ve içine kavanoza 

daldırır gibi sokulduğu tutukevi yaşantısının biçim alışında beliriyor bu bireyleşememe.(…)” 

 Berber Hayri’yi ve tutukevindeki suçluları bireyleştiremeden yaşamlarını anlatmaya 

koyulur Aziz Nesin. Gerçi iyi kötü tutukevi yaşantısını bilmektedir Surnâme yazarı, ama 

buradaki talihsizliği, öyle sanıyorum ki yakından bilmediği özel bir kesite el atmasından 

kaynaklanmaktadır. Ve nasıl salt yaşadığını yazmak bir yazarı gerçeksi kılmaya yetmezse, 

yazınsal düzlemde yaşamadığını yazmak, ya da, hiç değilse, böyle bir işe tanımadığı kesiti 

enikonu araştırmadan girişmek de aynı sakıncalı sonuca sürükleyebilir insanı. (…) 

 <<Surnâme>>nin salt etsel kaygılarla yanıp tutuşan, duyarlılıktan bütün bütüne 

yalıtılmış, avına yalnızca onu yok etmek için tuzak kuran, eşcinsel suçlularına gerçeksi 

olmaktan büsbütün uzak bir tragedya oynatıyor. Eşcinsel ya da değil, hiçbir insan koğuşunda 

kapalı ya da açık hiçbir evrende bu denli kabarık sayıda sevgi yoksunu insan barınamaz 

çünkü.” (s. 213) 

 Enis Batur’un bu değerlendirmelerinde gerçekten de doğruluk payı vardır. Ancak, 

Aziz Nesin’in abartı sanatını ne zaman, niçin nasıl kullandığına da dikkat etmek gerekir. 

Yazarın birincil amacı konu ile yapı arasında bütünlük sağlayabilmektir. Söz konu tarihte 

yazılan Surnâmeler olduğunu göre ele alına konunun Surnâme üslubuna göre aklatılması 

gerekmektedir. Elbette ki şahısların bireyselleştirilmediği gerçeğini görmeden gelemeyiz. 

Ancak konu ile yapı arasındaki bütünlük düşünüldüğünde hoş görülebilir.  

 Eserdeki şahısları önem sıralarına ve işlevlerine göre değerlendirmeye çalışacağız. 

Farklı fonksiyonları bulunan; baş şahıs Berber Hayri, sözcü konumundaki Ragıp Usta ve karşı 

güç konumundaki Kürt Kamil eserin dikkate değer, önemli şahıslarıdır.  

 

- Berber Hayri 

 Surnâme’nin olay örgüsü Berber Hayri’nin etrafında şekillenen vak’alarla şekillenir. 

Başkahraman konumundaki Berber Hayri, ırzına geçtiği çocuğu öldürmek suçundan hapse 

atılmıştır. Hayri’yi romanda iki şekilde tanıma fırsatı buluruz: Birincisi anlatıcı vasıtası ile 

gerçekleşir. Anlatıcı Hayri’nin fiziki yapısını, karakter özelliklerini bize aktarır. “ Yirmi bir 

yaşında olan, ama yaşından çok toy gösteren körpecik delikanlının elma alı yanaklarında ki 

kayısı tüylü teni kızarıp yüzü pençe pençe harlandı.” (s.18).  Onu tanımamızın ikinci yolu ise 

olay örgüsü içindeki davranışlarıdır. 
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Berber Hayri, ilk bölümlerde çekingen, korkak, çelimsiz bir delikanlı olarak gösterilir. 

Okuyucunun dikkati, ister istemez böylesine canavarca bir suçu, bu delikanlının nasıl 

işlediğine yönelir. Romanın ilerleyen bölümlerinde yine anlatıcının verdiği bilgilerle işin iç 

yüzü anlaşılır. “Herkes onun altı yaşında bir çocuğu, ırzına geçip boğdu diye biliyordu. Evet, 

yapmıştı bunu. Ama neden yapmıştı bunu. Ama neden yapmıştı? O bir cinsel sapık değildi. 

Kendi yolunda, anasına bakmak, evini geçindirmek isteyen bir gençti. Gelgelelim mahalledeki 

bir sabıkalı, bir rezil belâlı, Berber Hayriye tebelleş olmuştu. İlkin ona bir ağabey gibi 

davranıyordu. Birlikte gezmeler, içmeler önermişti… şöyle böyle derken o herif… (s. 41). 

Berber Hayri’ye tecavüz eden bu adam onun dünyasını karartır. O da ondan intikam 

alabilmek için çocuğunu öldürür. Bundan çok pişmanlık duymuştur ama artık çok geçtir. 

Yazar, olay örgüsündeki davranışlarıyla Hayri’yi masum kılmaya çalışarak okuyucu gözünde 

ona sempati uyandırmaya çalışır. Çünkü Hayri suçlu değildir. Asıl suçlu onu suça iten 

ortamdır.  

Berber Hayri, hapishanede de çok kötü durumlara düşer. Okuyucu da ona karşı bir 

acıma hissi uyanır. Kürt Kamil denilen koğuş ağasının da tecavüzüne uğrar. Bir süre sonra da 

onun zulacısı olur. Bu olumsuz ortam içinde Hayri de değişmeye başlar.  

“Günler, aylar geçiyordu. Berber Hayri’de çok büyük değişiklikler olmuştu. Günden 

güne de değişiyordu. Cezaevine geldiği ilk günlerdeki o ürkekliği, çekingenliği kalmamıştı. 

Atak, bıçkın bir delikanlı olup çıkmıştı.  Çalımlı çalımlı, ayak burunları üzerinde yürür 

olmuştu.” 

“Berber Hayri Kürt Kamil’in zulacısı oldu olalı iyice rezilliği ele almıştı. Erkekliği 

elinden alınıp yittikçe, daha bir erkek görünmeye özenir olmuştu ki, hiçbir erkek o kerte erkek 

gösterişinde olamazdı. Kendinden küçüklere kabadayılaşır, kendinden güçsüzlere hırlaşır 

olmuştu.” (s. 45). 

Ama bu durum çok uzun sürmez. Kürt Kamil, onu başka bir koğuşa gönderince diğer 

ağaların oyuncağı olur. Bu durum karşısında intihar etmeye bile çalışır.  

“Çok aşağılandığı, onurunun çok kırıldığı günlerde kendini öldürmeyi kurmuş, birkaç 

kez ölüm girişiminde bulunmuş, ama canı tatlı olduğundan, kendini öldürmeyi bir türlü 

becerememişti.” (s. 53). 

İdam cezası aldıktan sonra hapishanedekilerin ona karşı tutumlarının değiştiği görülür: 

“Çünkü idam cezası yediği günden sonra, yine cezaevi töresi olarak hükümlü ve 

tutukluların ona karşı davranışları birdenbire değişmişti. Berber Hayri birdenbire 

saygınlaşmış, değerlenmişti. Eskiden olduğu gibi kimse onu sapık cinsel ilişkiye 

zorlamıyordu; o da kendi isteğiyle sapıklık isteği gösteren kişi değildi.” (s. 53). 
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 Gördüğü saygınlık onda ağa olma isteği uyandırır. Hem kırılan onurunu tamir etmek 

hem de ağa olabilmek için Kürt Kamil’i öldürmeye karar verir. Ancak Kamil, başka bir 

hapishaneye gönderilince aylarca yaptığı hazırlık boşa gider. Tophaneli İlhami ile giriştiği 

kavga sonucunda da Paşakapısı Cezaevi’ne gönderilir.  

 Burada, siyasiler koğuşunda tanıştığı Ragıp Usta onun hayata bakış açısını değiştirir. 

Ondan öğrendikleri sayesinde şiir bile yazmaya başlar. Yaşadıklarını yeniden yorumlar. 

Ustası ona sürekli değişimden bahseder. Yaşayan bütün canlıların değişime muhtaç olduğunu 

söylemiştir. “Kafasına düğümlenen tüm sorularını yanıtlamıştı. Niçin bu yeryüzünde 

istemediği şeyleri yapmak zorunda kalmış, niçin yapmak istediklerini yapamamıştı? Ustam 

bunları en kalın çizgili sözlerle, en yalın biçimde anlatmıştı. Biz insanlar, demişti<<Hepimiz, 

her hücremizden görünmez milyarlarca iplikle topluma bağlıyız. Toplumun bir katına 

bağlıyız.>> demişti. <<Bizi o iplerin yönettiğini bilmediğimizden, özgürüz bağımsızız sanırız 

kendimizi.>> Demişti. << Sen bağımsız olsaydın hiç o suçları işler miydin; özgür olaydın 

Tophaneli İlhami’yi vurur muydun?>> demişti.” (s. 110). Berber Hayri, bu büyük değişimi 

geçirdikten sonra asılmak üzere tekrar Sultanahmet Cezaevine götürülür. Dört gün süren bir 

hazırlıktan sonra da halkın şölene çevirdiği bir törenle asılır.  

 Aziz Nesin, ölüm cezası hakkındaki düşüncelerini ve eserin ana fikrini, Berber Hayri 

aracılığıyla aktarır. İdama mahkûm edilen adamla asılan adam aynı kişi değildir. Berber 

Hayri’ye son sözü sorulduğunda şu sözler dökülür dudaklarından: “ Ben de değiştim sürekli 

değişiyorum da. Dört yıl önce çok ağır bir suç işlemiştim, suçluydum. Ama dört yılda o denli 

değiştim ki, başka bir Hayri oldum başka insan oldum. O suçu işleyen insan ben değilim artık. 

Siz suçlu diye bambaşka bir insanı, bambaşka bir Hayri’yi asıyorsunuz, tam bambaşka bir 

insan olduğum zaman.” (s. 176.) 

 

- Ragıp Usta 

Ragıp Usta, siyasiler koğuşundaki bir hükümlüdür. Aziz Nesin, eserde onu sözcüsü 

olarak kullanır. Berber Hayri’ye doğru yolu gösteren aydın tip motifindedir. Eserin ana fikri 

niteliğinde olan sürekli değişim ilkesini de Usta’ya söyletmesi, bu figürün yazarın özdeşi 

olduğunun kanıtıdır. “Ustam’ın öğle sonrası konuşmalarından biri Hayri’ye çok ilginç 

gelmişti. <<sonsuz değişim yasası>> diye bir şeyden bahsetmişti Ustam. Doğanın ve 

toplumun nasıl sonsuzca değişmekte olduğunu uzun uzun hem de örnekler vererek anlatmıştı. 

Her şey, var olan her şey, her düşünce birbirine karşıt iki şeyin birleşimiydi. Varolmak 

demek, iki karşıt şey olmak demekti. Bişeyin karşıtı da olması demekti: Olumlu-olumsuz, ak-

kara, tez-antitez… Karşıtlar sürekli savaşım içinde tok olurken yeni bir bileşim çıkıyordu 
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ortaya. Her yeni bileşim de kendi karşıtının tohumunu içinde yaşıyordu. İşte varlık buydu, 

doğa buydu, tarih buydu…” (s. 94). 

Ustam figürü eserde bilgi ve kültür seviyesi olarak yazarın sözcüsü olabilecek 

donanıma sahiptir. “Yaşlı işçi olanına öbürleri Ustam dedikleri için, Hayri de ona Ustam 

diyordu. Ustam yaşlıydı, saçları apaktı. Ama dinçti. Kısa boylu, geniş omuzlu, kalın 

gövdeliydi. Yaşlı bir meşe ağacı gibi sağlam duruyordu. Kısa parmaklarının uçları küttü. Onu 

hiç görmediği babasının yerine koymak istiyor, Hayri içinden ona baba demeyi 

geçiriyordu.”(s.84). Ustam işçi olduğunu söyler Hayri’ye ve bununla gurur duyar. “ Sonraki 

konuşmalarında Ustam’ın bir zamanlar sanat okullarında öğretmenlik de ettiğini öğrenmiş 

ama işçi olduğunu söylemekten kıvandığını anlamıştı.” (s. 85).  

Eserde suç ve suçlu hakkındaki birçok fikir Ragıp Usta aracılığıyla aktarılır: 

“-Anlamıştım orasını sevdiğini, dedi Ragıp Usta, bir insanın yolundan dönmemesi 

güzel şey, tuttuğu yol uğrunda ölümü bile göze alması ne güzel… Ama gelgelelim, o yolu 

kendisi mi seçti? Hırsızlık suçundan asılan adam, hırsızlığı isteyerek mi seçti, yoksa 

istemeden hırsızlık yoluna sapmak zorunda mı kaldı?” (s.105). 

Ragıp ustanın eserdeki düşüncelerini, Gürsel Aytaç şöyle yorumlar: “ Eserde önemli 

bir görev yüklenen “Ustam”ın düşüncelerine göz atacak olursak, onun akılcı, iyimser, 

insancıl özellikleriyle, “Aydınlanmacı” düşünür kimliğini öğreniriz.”169   

 

- Kürt Kamil 

 Kürt Kamil, Sultanahmet Cezaevi’nde yatan azılı bir suçludur. Onu yazarın ve Berber 

Hayri’nin bakış açılarından tanıma fırsatını buluruz.  

 “Kürt Kamil ki on be yaşından beri gire çıka yaşamının yirmi dört yılını cezaevlerinde 

çürütmüş, insan biçiminde bir canavardır. Onu daha on beş yaşındayken cezaevinin o 

zamanki ağaları körpe oğlan olarak kullanıp korumuşlar, yedirip içirip besleyip, içini 

onulmaz acılarla, intikam arzusuyla doldurmuşlarıdır; sonunda Kürt Kamil gözyaşı pınarları 

kurumuş acımasız bir canavar olup çıkmıştır.” (s.36).  

 “Kürt Kamil karanlık yüzlü, gözleri parlak ve sert kabuklu böcekler gibi fıldır fıldır 

oynayan, bakışları insana korku salan, gülmenin ne olduğunu öğrenip bilmemiş, güldüğü hiç 

görülmemiş, yaşamının çoğunu cezaevlerinde geçirmiş, cezaevi dışındaki günlerini de 

Tophane, Ziba, Tahtakale, Kemeraltı ve Galata’daki bekâr odaları diye anılan yerlerde 

yaşayarak, kiralık kadınlarla ve uygunsuz yola düşmüş oğlanlarla düşüp kalkmak gibi 

                                                
169 G. Aytaç,  Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler,  s. 212. 
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edepsizliklerle geçirmiş, gününü gün etmiş, genelev sermayelerinden haraç yemiş, 

Lomborozo’nun bilimsel olmadığı çoktan kanıtlanmış bulunan doğuştan suçlu insan tipini 

bilimsel bir gerçek olduğunu tek başına kanıtlamaya çalışan insan biçiminde bir canavardır. 

Ne askerlik yapmış, ne bir kez bir kuruş vergi ödemiş, ne bütün yaşamında bir saatçik olsun 

çalışıp herhangi bir işe emek vermiştir.” (s. 19). 

 Kürk Kamil, eserdeki en olumsuz tiplerdendir. Hapishanedeki bütün kirli işleri o 

çevirir. Kumar oynatır, haraç toplar, esrar ve eroin işleri de ondan sorulmaktadır. Yaşları 

küçük gençleri kendi yanına alarak onları kapatması yapar. Bütün ahlaksızlıkları bünyesinde 

toplamıştır. Eserde, hapisten çıktıktan sonra sonu hakkında da bilgi verilmiştir. “Kürt 

Kamil’in sonunu da söylersek, felekte bir benzeri daha bulunmaz böyle bir belânın nasıl rezil 

bir belâ olduğunu daha iyi anlarsınız. Bir genel afla cezaevinden çıktığının daha ilk ayında, 

Fatih’te bir han odasında çürümüş ve kokmuş olarak pis cesedi bulunup, soruşturma 

sonunda, bir gece sapık iki oğlanın, onu uykudayken, boğdukları anlaşılmıştı.” (s. 20). 

 Anlatıcının yanlı bir tutum takındığı eserde, Kürt Kamil, sürekli olarak insanlık dışı 

bir canavar olarak gösterilmiş, Hayri’ye karşı gösterilen iyimser tavır ona gösterilmemiştir.  

 

- Yardımcı Şahıslar 

 Başkahraman, karşıt güç ve sözcü konumunda bulunan kahramanların dışında, bu 

kahramanların eserdeki işlevleri yerine getirme hususunda yardım eden yardımcı kahramanlar 

da mevcuttur.  Bunların haricinde anlatılan olay, durum, kahraman, zaman ve mekânın daha 

gerçekçi ve doğal bir görünün kazanabilmesi için kullanılan figüran konumundaki 

kahramanlar da eserde yer alır.. Bu kahramanları tanıtma görevi genellikle anlatıcıya 

verilmiştir. Olay örgüsü içinde gösterme yöntemi ile tanıdığımız yardımcı şahıslar da vardır. 

 Yardımcı şahısların ya da figüranların, genellikle bir grup halinde, bir ortamın 

özelliğinin vurgulamak için kullanıldığı görülür. Hapishanedeki ortamı göstermek ve burada 

yaşanan olumsuzlukları vurgulamak için kullanılan yardımcı kahramanların başında 

Tophaneli İlhami gelir.  

“Cezaevi yaşantısı süresince, nasıl adam öldürüldüğünü görerek, duyarak, dinleyerek 

çok iyi öğrenmişti. Bıçak kullanmanın en iyi ustası, Tophaneli İlhami’ydi. Tophaneli 

İlhami’den cezaevinin en azılı ağları, Kürt Kamil bile çekinirdi. Oysa İlhami, ufak tefek, kısa-

kuru, gencecik bir adamdı. Berber Hayri’den üç beş yaş büyükse de, ondan daha ufaraktı. 

Ama mangal kadar yüreği olan yiğitlerdendi. Ağalık falan tasladığı da yoktu. Ama o çelimsiz 

adam, üstüne varılıp dara sokulunca, bıçağı bir çekti miydi, Tanrı korusun, bir canavar 

kesilirdi. Eski hapishanecilerin söylediğine göre onun gibi bıçak kullanan daha 
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görülmemişti.” (s.55-56). İlerleyen bölümlerde İlhami’nin, Hayri ile ters düştüğü görülür. 

Hayri’yle alay ettiği bir gün kavgaya tutuşurlar ve Hayri onu yaralar. İstemeden de olsa 

Hayri’nin büyük bir ün kazanmasını sağlar.  

Hapishanedeki olumsuz tipleri göstermek için; Parmakçı, Zıbıkçı, Anasını Ş’apan 

Sülüman, Mareşal Davit gibi yardımcı şahıslar ikinci bölümde bir grup halinde anlatıcı 

tarafından tanıtılırlar. Hepsini ortak özelliği cinsel sapık olmalarıdır. Kendi sapıklıklarını 

bastırmak, suçlarını örtmek için sürekli Hayri’yle alay ederler.  

“Berber Hayri’nin suçunu duyanların hepsi, ona ağır, duyulmadık cezalar biçip, 

kendileri böylece arınıp avunuyorlardı. Onu kınayıp suçladıkça kendi gözlerinde kendilerini 

yüceltip vicdanlarını susturmak için << Hiç olmazsa ben onun gibi değilim.>> diye bir 

gerekçe buluyor, boşalıp rahatlıyorlardı.” (s. 39). 

Hapisteki mahkûmlar arasında birçok değişik tip bulunur. Bunlar arsında en ilginci 

gözlüklü beyefendidir. “Cezaevinde bile her gün boyunbağlıydı. Elinden ya da koltuğunun 

altında hiç kitap eksik olmazdı. Konuşmalarından öbür hükümlülerin, tutukluların anladığına 

göre, o denli çok şey biliyordur ki, yargıçlar, avukatlar o denli bilemezdi; (…) Suçu zimmet 

gibi, ihtilas gibi, suistimal gibi kibar bir suç adıydı ama ne olduğu pek kesin bilinmiyordu.(s. 

36). Tutuklular her gün onun yanına gider akıl danışırlar. Merak ettikleri konular hakkında 

soru sorarlar. Birçok konu hakkında bilgisi vardır. Hapiste en sık konuşulan konu cinselliktir. 

Onun hakkında da geniş bilgisi vardır. Tarihte yaşamış eşcinselleri anlatır mahkûmlara. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine de onun aracılığı ile göndermede bulunulur. (s.113). 

Yardımcı şahısların bulunduğu bir başka ortam da siyasiler koğuşudur. Bu koğuşta altı 

hükümlü vardır. Bunlardan üçü hakkında bilgiye sahip olabiliyoruz: Memur, üniversite 

öğrencisi, şair olan gazeteci. Siyasiler koğuşu Hayri’ye çok ilginç gelir. Şimdiye kadar hiç 

görmediği bir ilişki vardır aralarında. Her işi nöbetle yaparlar. Meydancıları yoktur. 

Gazeteleri sırayla okurlar. Daha sonra aralarına yedinci bir hükümlü katılır. Bir fabrikada 

kamyon şoförü olarak çalışır. Yardımcı şahısların bulunduğu bu ortamı Gürsel Aytaç şöyle 

niteler: “ Aziz Nesin roman kahramanının eğitimi için öngördüğü siyasiler çevresini olumlu 

özelliklerle donatmada ölçülü davranmak istiyor. Onların arasına katılan yedinci 

hükümlünün bencilliğini, uyumsuzluğunu ortaya koyan tutumuna da yer veriyor. Ama 

sonunda koğuştaki arkadaşlarına muhtaç hale geldiğinde bu çevre onu affedip kendi 

düzenlerine kabul etmek büyüklüğünü gösteriyor.” 170 

                                                
170 G. Aytaç,  Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler,  s. 213. 
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Eserde karşımıza çıkan bir başka yardımcı şahıs da Cellât Ali’dir. Ali, İstanbul’un tek 

cellâdıdır. Bu iş haricinde başka bir işi yoktur. Çok uzun aralarla adam asıldığından aç 

kaldığını iddia eder. Son astığı iki adamım da henüz parasını alamamıştır. Eserde mizahın en 

üst düzeye çıktığı bölümlerde Cellât Ali kullanılır. Bunların dışında olay örgüsünün 

işleyişinde savcı, gardiyan, cezaevi müdürü gibi yardımcı şahıslar, vakanın doğal seyrini 

sağlamak için kullanılmışlardır.  

 Yardımcı şahısların, çoğu zaman blok halinde olay örgüsünün akışını keserek 

tanıtıldığı görülmektedir. Sosyal durumları, fiziki ve psikolojik görünümleri yazar anlatıcı 

tarafından birlikte aktarılır.  

 

B. 9. 8. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar 

 Surnâme’de, toplumsal eleştiride ön plâna çıkan ilk konu, suç, suçlu ve toplumun 

suçluya bakışıdır. Giriş bölümünde adli cezalar ve toplumun idam cezasına bakışını birinci 

şahıs anlatıcı alaycı bir üslûpla hicveder: “ (…) imamın yanındaki cellât çingene Ali’nin, 

halka ibret dersi vermek için hiçbir özveriden kaçınmayarak, büyük bir görev severlikle 

asılama işlemini yerine getirilmesinde gösterdikleri insanüstü çabaları ve asılama törenini ve 

seyircilerin şenliğini bütün ayrıntılarıyla pek canlı olarak anlatmaya çalışacağım ki, işbu 

darağacına asılma törenini görmeleri kısmet olamayan halkımız da, sanki işbu töreni 

görmüşlercesine gözünde canlandırarak adaletin nasıl yerine getirildiğini öğrenip temiz 

vicdanları rahat ede!” ( s. 14).  

 İdam cezalarının halkın gözü önünde, ibret dersi alması için uygulanması ve halkın bu 

cezalara karşı tutumu eleştirinin merkezinde bulunur: “Adlî cezaların amaçlarından biri, 

suçlunun cezalandırıldığını görerek, << Aman ben kurtuldum!>> sevinciyle kamu vicdanın 

erince kavuşması, öbürü de suçlunun cezalandırıldığını gören kamunun bundan ibret dersi 

almasıdır.” (s.15)  

 Aman ben kurtuldum düşüncesinde olan halk, bu ibret dersini bir şölene çevirir. 

Halkın amacı ibret dersi almak değil, sıradan, onları eğlendirebilecek herhangi bir şenliği 

seyretmektir. Bu tutum, “Bu Bölüm Irz ve Namus Düşmanı Berber Hayri’nin Dara Nasıl 

Çekildiği, Asılma Şenliğinin Son Günü Cümbüşlerinde Neler Olduğu ve Halkın Nasıl İbret 

Dersi Aldığı, Onu Bildirir başlıklı bölümde, oldukça çarpıcı bir üslûpla eleştirilir. Törene 

katılan memurlar başarılı bir iş yapmak endişesiyle kariyerlerini düşünürler. Memurların 

eşlerinin de tek düşüncesi törendeki kıyafetleridir. Savcı idam törenlerinin nasıl yapılacağı 

konusunda yazacağı kitabı düşünür. Basından muhabirler, çekecekleri fotoğrafları ve 

yazacakları yazıları nasıl süsleyeceklerini plânlamaktadırlar. İstanbul’un her kesiminden, her 
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tabakasından insan ya para kazanmak ya da piknik yapmak düşüncesi ile törene katılır.   Bu 

eleştiri romanın en başarılı yönlerinden biridir. “Aslında ölüm cezasının bazı kişilerde 

uyandırdığı irkilme, tiksinme duygusunu, salt infazın insanlık dışı koşullarıyla 

yorumlayamayız. Bu yorum <<olgu>> yu bir ucundan, yarım elle tutmak olur. Surnâme’nin 

büyük etkinliği de suçun niteliği, suçlunun geçmişi ile <<ölüm cezasının yerine getirilmesi 

töreni>> arasındaki akıl dışı dengenin anlamsız nedenselliğin, ya da çelişkinin ustalıkla 

verilmesinde...”171 

 Hapishanede bulunan suçlular ve ortamları, suçluların tutum ve davranışları, diğer 

suçlulara bakış acıları da alaycı bir üslûpla hicvedilir. Bütün suçlular kendi suçlarını unutarak 

diğerlerini bir savcı edasıyla yargılarlar. Kendi vicdanlarını rahatlatmak için başvurdukları bu 

çare, onların acizliğini gösterir. “Cezaevindeki bütün suçlular, en kıyıcıları, en yobazları en 

alçakları bile, Berber Hayri’yi yerdikçe kendilerini avutuyorlardı. Boşalıyor, rahatlıyorlardı. 

Kendilerinden suçları sıçrayıp Berber Hayri’ye sıvaşmış, kendileri de arınmış gibiydiler. (…) 

Berber Hayri’nin suçunu duyanların hepsi ona ağır, duyulmadık cezalar biçip, kendileri 

böylece arınıp avunuyorlardı.” (s. 39).  

 Hapishane ortamı, yöneticiler ve koğuş ağalığı da bu yöndeki eleştirinin bir başka 

boyutunu oluşturur. Hapishane suçluların suçlarından arınmasını sağlayacak bir ortamdan çok 

suça yönelmelerini sağlayan bir ortam konumundadır. Küçük yaştaki suçlulara tecavüz edilir. 

Kumar oynatılır. Eroin, esrar gibi uyuşturucular dışarıdan daha rahat bulunmaktadır. 

Hapishane yöneticileri düzeni sağlama endişesiyle koğuş ağalarına göz yumarlar. 

Hapishanedeki bütün kanunsuzluklar da koğuş ağlarının denetimindedir. Suçluları sömürürler 

ve haraca bağlarlar. Çeşitli dönemlerde hapse girip çıkan Aziz Nesin yakından tanık olduğu 

bu ortamı çarpıcı ifadelerle eleştirir.  

 Siyasilere, cezaevi yönetimim bakış açısı gayet ilginçtir. Diğer hükümlülerin bu 

koğuşlara girmesi yasaklanmıştır. “Çünkü bu altı siyasi hükümlünün; hırsızlıktan, 

yolbağcılığından, sahtecilikten, soygundan, dolandırıcılıktan, insan öldürmekten, 

kalpazanlıktan, devlet malı çalmaktan, rüşvetten ve daha bin türlü suçtan cezalandırılmış olan 

buradaki yüzlerce hükümlüye propaganda yaparak onları doğru yollarından 

ayıracaklarından, kendi bozuk düşüncelerini onlara da bulaştıracaklarından çekinilirdi.” (s. 

83).  

 İlk bölümlerde karşımıza çıkan hapishanelerdeki olumsuz koşulalar ve akıl almaz 

suçları işlemiş hükümlüler, tek boyutlu olarak işlenir. İlk bölümdeki suçlular cinsel sapıklık 

                                                
171 O. Barlas,  “Şenlikle Adam Öldürme”, İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz-Ağustos 1976. 
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ya da cinayet suçundan cezalandırılmışlardır. Aziz Nesin, kişileri suça toplumun yönelttiği 

inancındadır. Ancak bu durumda, bu atmosferi gören okuyucunun ister istemez aklına şu soru 

gelir. Bu kadar kötü suçu işlemiş, insanlıktan çıkmış bazı suçluların, sucu isteyerek ve bilerek 

işlediği düşünülemez mi? Ya da bu suç doğuştan getirilen ruhsal bir hastalığın sonucu olamaz 

mı? Surnâme’de bu sorulara cevap bulamayız.  

 Basına karşı eleştiri, birçok eserde olduğu gibi bu eserde de yerini alır: “Yasama, 

yürütme, yargılama kuvvetlerinden sonra dördüncü kuvvet denilen, kimlerine göreyse 

üçbuçukuncu kuvvet olan basın ve özellikle basının günlük gazete bölümü, Berber Hayri’nin 

darağacına çekileceği konusunda üzerine düşen bütün görevi yapıyordu. (…) Bu sürekli ve 

kışkırtıcı yayınlar karşısında coşan kimi yurttaşlar, şeriat yasasının uygulanmasını, yani 

kısasa kısas, kana kan, cana can hesabıyla, Berber Hayri canavarının kurbanına yaptığının 

aynen kendisine de yapılarak sonra da boğulmasını istiyordu.” (s. 148).  

 “Berber Hayri’ye ilişkin gazete yazıları salt bu türlü duygu sömürücü ve kışkırtıcı 

olanlar değildi. Bunların dışında gazetelerde bu konuya ilişkin bilimsel yazılar, incelemeler 

de yayınlanıyordu; (…) <<Fiil-i Livatanın mevzuatımızda cezai müeyyideleri >>, <<Cinsel 

sapıklığın ruhsal nedenleri>>, <<Tarihte ünlü cinsel sapıklar>> <<Aynı cins arasında 

evlilik kurumu>>, << Eşcinseller arasında evlilik hukuku>> gibi başlıklarla yayınlanan 

yazılar yoluyla, üç buçukuncu kuvvet, okurların kültürünü arttırarak görevini yerine 

getiriyordu.” (s. 149). 

 Aziz Nesin, bu eserinde de durum ve karakter mizahının en güzel örneklerini verir. 

Surnâme’de hiciv ve mizah bürokrasinin keskin kılıcından daha keskindir. Devlet, Cellât Ali 

karşısında bile aciz duruma düşer. “Koskoca devletin bir garip Cellât Ali’nin hakkını ödemeye 

gücü yetmiyorsa, o zaman, hiç olmazsa astığım adamın geri kalan eşyasını bana verin, dedim 

ağabeyciğim…” (s. 150). Astığı adamların parasını alamayan adamın feryatları da yine 

bürokrasiden dolayıdır. Gülmecenin en güzel örnekleri Ali’nin yakınmalarından ortaya çıkar: 

“Madem paranız yok, ne diye adam astırıyorsunuz? Bedavadan adam asılır mı? Hadi bir 

iyilik olsa anlarım. Hem hiç tanımadığın, yiyip içmişliğin olmadığı bir adamı as, hem de 

ücretini alma.  Olur mu ağabey… Koskoca devlet bir Cellât Ali’nin hakkını yesin, olur mu?(s. 

149). 

 Gardiyanların durumu da gülmeceye malzeme olur. İdam için hazırlanan ip 

mahkûmun daha rahat idam edilmesi için zeytinyağına bastırılacaktır. Ancak bir teneke 

zeytinyağı ortadan yok olur. “Zeytinyağının çok pahalı olduğu, karaborsada bile zor 

bulunduğu günlerdendi. Bir teneke zeytinyağının fiyatı, gardiyanların aylığından daha 
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yüksekti. Zeytinyağının fiyatı gardiyan aylığından yüksek olunca, değil bir teneke, bir fıçı 

dolusu zeytinyağı bile gözle kaş arasında uçup giderdi.” (s. 158). 

 “İdam cezasında ve infazında acıma duygusunun ve insanlık kaygısının yarattığı 

çelişkiler de romanda iğneleyici esperiler halinde işlenmektedir. İdam cezasının uygulandığı 

ülkelerde çeşitli idam biçimleri sıralanırken insanca öldürme ilkesindeki çelişki alaya 

alınmakta, bu araya yine ilginç eleştirilerde sıkıştırılmaktadır.”172  

 “Amerika’da, yani Amerika Birleşik Devletlerinin her eyaletinde idamın infazı ayrıdır. 

Genellikle elektrikli sandalyeye bağlar, sonra da yüksek cereyan verirler. İnsan şıp diye ölür.  

—Bak o usul bizde sökmez; bizde olsa, hiçbir idamlık ölmez. Elli mumluk ampulü bile 

yakmayan cereyan adamı şıp diye öldürür mü?” (s. 80). 

 Aziz Nesin, Surnâme’de Berber Hayri’yle birlikte hapishanedeki öteki hükümlüleri, 

adalet bürokrasisinin işleyişini, halkın idam cezalarına karşı tutumunu eleştirirken, eserin fikir 

yapısını sonsuz değişim yasası olarak adlandırdığı teze bağlar. Ona göre suçu işleyen kişiyle 

asılan kişi aynı değildir. Hükümlü hapis cezası boyunca değişmiş, suçundan arınmasa bile 

suça bakış acısı farklılaşmıştır. Bütün bu yönleriyle, zekice hicvi, ince alayı ile bir buruk 

gülümseme olarak edebiyatımızdaki yerini alır, Surnâme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
172G. Aytaç,  Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler,  s. 217. 
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B. 10. YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ 

 

B. 10. 1.Romanın Kimliği 

1. Basım:Tekin Yay., İst., 1977, 439 s. 

2. Basım: Özal Basımevi, İst., 1980, 438 s. 

3. Basım: Adam Yay., İst., 1984, 343 s. 

4. Basım: Adam Yay., İst., 1989, 344 s. 

5. Basım: Adam Yay., İst., 1989, 344 s. 

. 

. 

. 
27. Basım: Nesin Vakfı Yay., 2005, 315 s. 

 Eser ilk önce 1948 yılında radyo oyunu olarak yazılır. 1950 yılında tiyatro eseri olarak 

sahnelendikten sonra 1973 yılında filme aktarılır. Televizyon dizisi ve çizgi romana uyarlanan 

eser, 1977 yılında roman olarak yayınlanır.173 

 

B. 10. 2. Romanın Konusu Ve Özet 

 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanı, bürokrasinin acımasız kuralları içinde hayat 

mücadelesi veren ve önüne çıkan bürokratik engellerin hiçbirini aşamayan Yaşar Yaşamaz 

isimli kahramanın, yaşam mücadelesini konu edinir. Yaşar, nüfus kayıtlarına göre 

Çanakkale’de şehit düşmüş gözükmektedir. Yani devlet kayıtlarına göre yaşamamaktadır. 

Okula kayıt yaptıracağı sırada sen yaşamıyorsun derler. Ancak iş askere alınmaya gelince 

yaşar. Evlenmeyi istediği zaman yaşamaz, vergi vermeye gelince yaşar. Miras alacağım 

deyince ölüsün, alamazsın derler. Mirasın vergisini alacakları zaman yaşıyorsun derler. 

Çalışmak için iş istediğinde sen ölüsün çalışamazsın derler. Ama tımarhaneye sokmak için 

sen delisin yaşıyorsun derler. Yaşar’ın yaşmakla yaşamamak arasında gidip geldiği hayat 

mücadelesi, okuyucuya ironi eşliğinde aktarılır. 

 Olayların, sondan başlatılarak aktarıldığı romanda Yaşar, hapishanededir. Cezasının 

bitmesine pek az kala kendini dine verir. Camiden hiç çıkmamaktadır. Hükümlülerden 

tamamen umudunu kesen imam, Yaşar’ı çok sevmektedir. Her gün beraber namaz kılarlar. 

Yaşar, namaz kılarken hep onun arkasında saf tutar. Ancak bir gün Yaşar’ın gerçek niyeti 

oraya çıkar. Hoca, her gün namazdan önce karşıdaki kahvede çay içer. Yaşarın hapisten yeni 

çıkmış ortağı da hocayı takip edip onunla samimiyeti arttırır. Sohbet esnasında çaktırmadan 

                                                
173 A.Nesin, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, 17. Baskı, s. 11-12. 
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hocanın cübbesinin eteğine bir paket eroini iğneler. Yaşar da her gün namaza gidiyorum 

bahanesi ile hocanın arkasında saf tutar ve cübbeye iliştirilmiş olan eroini alır. Bir gün yine 

namaza durduklarında, Yaşar bütün aramalarına rağmen paketi bulamaz. Arama işini abartıp 

hocanın uygunsuz yerlerine dokununca hoca namazı bozup Yaşar’ı kovalamaya başlar. İşin 

aslı ortaya çıkınca hoca kendisini de eroin kaçakçılığından suçlayacaklar diye olayı örtbas 

etmek zorunda kalır.  

 Bu anlatıdan sonra Yaşar’ın hapishaneye ilk geldiği günler aktarılmaya başlanır. İkinci 

kısım birinci koğuşta bir kişilik yer boşalmıştır. Koğuşa utangaç, çekingen, zayıf bir genç 

getirirler. Adının Yaşar Yaşamaz olduğunu öğrenince koğuştaki mahkûmlar çok gülerler. 

Onunla alay etmeye başlarlar. Yaşar, adının neden böyle konulduğunu koğuştakilere anlatmak 

zorunda kalır. O aslında yaşamamaktadır. Yaşamadığını da on iki yaşındayken okula kayıt 

yaptıracağı sırada öğrenir. Babası okula kayıt için Yaşar’ı götürür, ancak kimlik isterler. 

Kimlik çıkartmak için de nüfus müdürlüğüne giderler. Nüfus memuru ona kimlik 

veremeyeceğini söyler. Çünkü kayıtlara göre Yaşar, Çanakkale’de şehit düşmüştür. Deftere 

göre Yaşar, 1896 doğumludur. Babası ise 1897. Yaşar’ın babası oğlunun kendisinden bir yaş 

büyük olmasının imkânsız olduğunu söylemeye çalışsa da memuru ikna edemez. Memur 

defter de yanlış olmaz diyerek kestirip atar. Şikâyet etmek için müdüre çıkarlar ama o da 

defterde yanlışlık olduğunu kabul etmez. Saçma sapan fikirler üreterek defterde yazılanların 

doğru olduğunu kanıtlamaya çalışır. En son fikri, Yaşar’ın annesi Hacer, babası ile 

evlenmeden önce başka bir adamla evlidir. O adamın da başka bir kadından Yaşar isimli bir 

çocuğu vardır. Adam ölünce üvey oğlu Hacer’e kalır.  Böylece Yaşar, üvey olduğu için 

annesinden sekiz yaş büyük olabilir. Ancak bu hesaba göre de Hacer’in yedi yaşında evlenmiş 

olması gerekmektedir. Yaşar’ın babası Remzi, bu fikrin de saçma olduğunu anlatmaya çalışır 

ancak nüfus memurunu ve müdürünü ikna edemez. Böylece Yaşar, nüfus müdürlüğünden 

resmi bir ölü olarak çıkar. Yaşar’ın anlatısını mahkûmlar çok sevmişlerdir. Hapishanelerde 

anlatıcı seçilmesi bir gelenektir. O günden sonra da Yaşar, anlatıcı olur ve başından geçen 

olayları her gece anlatmaya başlar.  

 Yaşar’dan önce doğan beş kardeşi ölmüştür. Babası son doğan oğluna Yaşar adını 

koyar ama oda hükümetçe ölü sayılmaktadır. Kimlik alamayınca okula gidemez. Köydeki 

çiftlik işleri ile uğraşmaya başlar ve böylece delikanlılık çağına gelir.  Onun yaşıtları askere 

gitmeye başlarlar. O da askere gitmek istemektedir ama nüfus kâğıdı olmadığı için almazlar. 

Biryandan da sözlüsü Anşe sıkıştırmaktadır. Anşe köyün en güzel kızıdır. İsteyeni çoktur. 

Ama Yaşar askerliğini yapmadığı için onu evlendirmek istemezler. Sonunda her iki tarafın da 

ailesi razı olur. Nişanın yapılacağı gece şubeden askerler gelir. Yaşar’ı askere almak için 
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götürürler. Yaşar, askerliğini yaparken yaşadığının kanıtlanacağı için çok sevinir. Ancak 

askerliği bitmesine rağmen bir türlü tezkere vermezler. Günler geçer. Yaşar hala askerdir. 

Korkusundan gidip komutana da soramaz. Bir gün yüzbaşı onu çağırır. Nüfus cüzdanı 

olmadığı için onu terhis edemediklerini, merkez komutanlığa yazı yazdıklarını söyler. Ancak 

oradan gelen cevap da, Yaşar’ın 1935 yılında Dersim Harekâtı sırasında şehit düştüğünü 

yazmaktadır. Yaşar, nüfus kâğıdı almayı beklerken ikinci kez öldüğünü öğrenir. Ona kimlik 

veremezler ama alay komutanı askerliğini tamamladığına dair mühürlü bir belge vererek onu 

terhis eder.  

 Yaşar, askerden döndüğünde babasının öldüğünü öğrenir. Ancak babasının vergi 

borcu bulunmaktadır. Yaşar ölmüş adam borç ödemez diye itiraz eder ama mirastan 

yaralanabilmesi için borcu ödemesi gerektiğini söylerler. Yaşar, babasının bütün borçlarını 

öder ancak alacağı miras ödediği borçtan çok daha azdır. O mirası alabilmek için de iki yıl 

uğraşır. İş en son bir numara almaya kalmıştır. Numarayı almak için bir devlet dairesine gider. 

Orada da Yaşar’ı memurdan memura, kattan kata, bölümden bölüme gönderirler. Yaşar 

zamanında numarayı alamaz ve parası duyuna kalır. Duyuna kalmış parayı alabilmek için de 

bir ömür uğraşması gerektiğini öğrenir. Sonunda çıldırır ve oradaki bütün memurlara hakaret 

etmeye başlar. Onu deli zannederler ve bir tımarhaneye kapatırlar.  

 Yaşar, tımarhanede bir yıl geçirir. Doktorlar onun akıl hastası olamadığını anlarlar 

ancak nüfus kâğıdı olamadığı için taburcu edemezler. Sonunda bir doktor ona hastaneden 

kaçmasının söyler. Oradan kaçtığında da mutlaka mahkemeye başvurmasını kimlik almasını 

tembih eder. O gece Yaşar, hastaneden kaçar. Bir dilekçe yazdırıp mahkemeye gitmek üzere 

yola çıkar. Partinin ileri gelenlerini karşılamak için bir minibüsün istasyona bedava yolcu 

taşındığını duyar. Onlara katılarak istasyona kadar gider. Partililer, partinin ileri gelenlerini 

taşıyanlara, en iyi sloganı atanlara, en iyi alkışı yapanlara para vermektedir. Yaşar da bunlar 

bana bir iş verir, iş sahibi olunca da kimliğimi çıkartırım diyerek, en zor iş olan adam taşımayı 

seçer. Tren istasyona yanaşınca en önce Yaşar atılır. Parti başkanını omzuna alacak, tek 

başına meydana kadar taşıyacaktır. Böylece partililerin gözüne girip bir iş sahibi olacaktır. 

Vagonların başında bekleyen iyi giyimli şişmanca bir adamı olsa olsa bu parti başkanıdır 

diyerek omzuna alır. Onu meydan kadar kan ter içinde taşır. Ancak taşıdığı adam parti 

başkanı değil trenin şef garsonudur. Bu işten de umduğunu bulamayan Yaşar, mahkemenin 

yolunu tutar. Mirası alabilmek için başvurduğu mahkeme de üç yıl sürer. Ancak sonunda ne 

miras alabilir ne de kimlik çıkartabilir. Anşe’nin babası yaşarın nüfus kâğıdı 

çıkartamayacağını öğrenince Anşe’den vazgeçmesini söyler. Kimliği olmayan adam nikâh 

kıyamaz diyerek gider.  
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 Yaşar koğuşta el üstünde tutulmaktadır. Mahkûmlar onun anlattıklarını dinlemek için 

sabırsızlanırlar. Yaşar, öyle güzel anlatmaktadır ki diğer koğuşlardan bile dinlemeye gelenler 

olur. Üstelik anlattıklarını saz çalıp türkü söyleyerek de süsler. Bu yolla koğuşta para 

kazanmaya da başlar. Gelip gidenler Yaşar’a acıdıkları için para veriler. Yaşar hikâyesini 

anlatmaya devam eder. Bir gün baba dostunun yanına gider. O da köyden çocukluk arkadaşı 

olan Satılmış’ın çok yüksek yerlere geldiğini, sözünün memleketin her yerinde geçtiğini, 

ondan yardın istemesi gerektiğini söyler. Ancak Satılmış köylüleriyle görüşmek istemez. 

Adını da köylü adı diyerek beğenmez ve Satı olarak değiştirir. Yaşar, bin bir uğraştan sonra 

onunla görüşmeyi başarır. Satı onu tanımazdan gelir ama Yaşar, köydeki samanlıkta 

yaptıklarını anlatmaya başlayınca tanımak zorunda kalır. Yaşar’a “Hamili kart Yaşar Bey’e 

lüzumlu sühuletin gösterilmesi ricasıyla” yazılı bir kart verir. Bu kartı kullanarak istediği 

yerde iş bulabileceğini söyler. Yaşar’da çocukluğundan beri müzeleri çok sevmektedir. 

Müzeye hademe olmak ister. Bunun için İstanbul’a gider. Bir hana yerleşir. İstanbul’un en 

büyük müzesine gider. Müdürle görüşmek ister ama kapıdakiler onu müdür yok diye oyalar. 

Bir ay gelip gider müzeye. Elindeki kart cebine sokup çıkarmaktan iyice yıpranır, yazıları 

silinir. Kartı müze müdürüne ulaştırdığında kartta “Kart Yaşar Bey’e Gösterilmesi” yazısı 

kalır. Yaşar, müdüre hademe olmak istediğini söyler. Müdür, kartta sadece gösterilmesi 

gerektiğini isterse ona müzeyi gezdirebileceğini söyler. Sonuçta Yaşar, bu girişiminden de 

başarısız olur. Yaşar Anşe’yi İstanbul’a çağırır. İstanbul’da zengin bir kadının yanında 

Anşe’ye hizmetçilik ayarlar. Ancak bütün aramalarına karşın kendisine iş bulamaz. Kimliği 

olmadığı için kimse ona iş vermek istemez. Aradan altı ay geçer. Anşe kazandığı parayı 

biriktirmiştir. Handan tanıdığı Salim, ona ortak bir manav açmayı önerir. Anşe’den aldığı 

paralarla manava ortak olur. İlk başlarda iyi para kazanırlar. Ancak bir süre sonra ortağı 

Yaşar’ı aldatıp kaçar. Dükkânın vergi borçlarını da ödemek Yaşar’a kalır. Vergi ödeneceği 

zaman devletin nazarında yine yaşamaktadır.  

 Hapishane arkadaşları, Karakaplı Nizami Bey’i bulsaydı başına bu işlerin 

gelmeyeceğini söylerler. Yaşar, bu adamın kim olduğunu hiç duymamıştır. Ama bütün 

hükümlüler onun kim olduğunu bilirler. Onu bulması için zenginler koğuşuna bakmasını 

söylerler. Yaşar, ilk başta anlam vermez. Bu kadar güçlü bir adamın hapishanede ne işi vardır. 

Arkadaşları da onun her yerde olduğunu dikkatli bakması gerektiğini söylerler. Zenginler 

koğuşuna giderek oradaki mahkûmları incelemeye başlar. Orada başından geçen olaylar ona 

Karakaplı Nizami Bey’in işini bilen, rüşvet veren, yolsuzluk yapan herkes olduğunu öğrenir. 

Ancak bunu öğrenmek için de hapiste kazandığı bütün parayı kaybeder. Yaşar’ın anlatıcılığı 

devam etmektedir. Her gece başına toplanan hükümlülere neler yaşadığını anlatır. İstanbul’da 
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ne yaptıysa iş bulamaz. İntihar etmeye bile kalkışır ama beceremez. Sonunda işler yolunda 

gitmeye başlar. Anşe, onu kendi çalıştığı eve aldırır. Güher Hanım eli açık birsidir. Her 

ikisine de iyi para verir. Bir gün kapıya polis gelir. Güher’i askere alacaklarını söyler. Güher 

Hanım, yetmiş yaşında bir kadındır. Nasıl olurda askere alınır? Onunda başına bir nüfus 

cüzdanı talihsizliği gelmiştir. Güher Hanım yanlışlığı düzeltmek için aylarca uğraşır. Sağlığı 

bozulur. Yaşar’ın da kimliksiz olduğunu öğrenince onu işten kovar. Biriktirdikleri parayla bir 

ev kiralarlar. Ev sahipleri Hasan Bey, çok iyi bir insandır. Ancak onun da başında bir belâ 

vardır. Karısı kendisini aldattığını söyleyerek onu mahkemeye vermiştir. İşin aslını sonradan 

öğrenirler. Hasan Bey nüfus cüzdanı yeniletmek için nüfus müdürlüğüne gittiğinde üç 

çocuğunun daha olduğu anlaşılır. Üstelik çocuklarından biri ondan büyütür. Karısı da 

çocukları öğrenince ona dava açar. Hasan Bey de mahkeme kapılarında perişan olur ve kalp 

krizi geçirerek ölür. Anşe ile bir çocukları olunca köylerine dönerler. Yaşar, çocuğuna bir 

kimlik çıkarmak için hemen nüfus müdürlüğüne gider. Ancak yaşamayan bir adamın çocuğu 

olamayacağını söyleyerek ona da kimlik vermezler. Yaşar da çileden çıkarak önüne kim 

geldiyse sövmeye başlar. Sonunda hapse atılır.  

 Yaşar, hapiste parasız kalınca para kazanmanın yeni yollarını bulur. Bulduğu yeni yeni 

yöntemlerle de çok para kazanır. Tek amacı çıkınca kendisine kimlik almaktır. Bu kimliği de 

alması çok basit olacaktır artık. Çünkü hapishane denilen üniversite ona, nasıl Karakaplı 

Nizami Bey olacağını öğretir.  

 

B. 10. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü 

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanı, başlıklarla birbirinden ayrılan yirmi bir 

bölümden oluşur. Roman sondan başlatma tekniği ile kurgulanmıştır. Tarihlerin yazmadığı bir 

kaçakçılık başlıklı ilk bölüm, romanda aktarılan vak’anın son halkasıdır. Bu bölümden sonra 

tekrar başa dönülerek, Yaşar’ın hapishaneye düştüğü ilk gün ve başından geçenler anlatılır. 

Romanın yirmi bir bölümünün başlıkları şu şekilde sıralanır: 

1- Tarihlerin Yazmadığı Bir Kaçakçılık. 

2- Namuslu Hırsız Hırsızın Malını Çalmaz. 

3- Doğrusunu Yalnız Defter Bilir. 

4- Hem Şehit Hem Asker Kaçağı. 

5- Numarasız Olmaz. 

6- Hepsinin Kapısı Bir Başka Türlü. 

7- Ben O Anten’in Diye Diye. 

8- Karşılama Törenindeki En Büyük Adam. 
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9- Davacı Tarafın Gerekli Belgeleri İbrazına. 

10- Altından Değerli Tavsiye Kartı. 

11- Göster Buyurmuşlar Gösterelim. 

12- Karakaplı Nizami Bay Olmasa İşimiz Hepten Harap. 

13- Göster Kimliğini Al Şapkanı. 

14- Sen Bir Meleksin Şekerim. 

15- Ölsen Ölünmez Yaşasan Yaşanmaz. 

16- Herşeyin Esası Mantık. 

17- Nüfus Kâğıtsız İnsan Sokmam Evime. 

18- Fazladan Üç Çocuk. 

19- Riçırt Reşat Denilen Casus. 

20- Felek Gözün Kör Olsun. 

21- Artık Ona Karakaplı Nizami Bey’in Hiç Gereği Yok. 

 Bölümler birbirinden bağımsız küçük hikâyeler konumundadır. Her bölümde, Yaşar 

Yaşamaz’ın başından geçen farklı bir olay anlatılmaktadır. Bölümlerdeki zamanın ve mekânın 

da farklı olduğu görülür. Bölümler, parçalar halinde bir bütüne hizmet eder.  

 Romanın olay örgüsünü, Yaşar Yaşamaz’ın başından geçen olaylar şekillendirir. 

Vak’a zincirinin iki farklı kolda ilerlediği görülür. Birinci kolu, Yaşar’ın hapishanedeki 

yaşamını, yani anlatı zamanını oluştururken, ikici kolu, Yaşar’ın hapishaneye düşmeden 

önceki yaşantısı oluşturur. Yaşar, romanda aynı zamanda anlatıcı konumundadır. Başından 

geçen olayları kendisi aktartır. Yaşar’ın hapishane yaşantısını anlatmak için de yazar anlatıcı 

devreye girer. Vak’a halkalarının oluşmasında, roman kahramanının anlatıcı olarak 

kullanılması etkili olur.  

 Olay örgüsünün merkezinde Yaşar Yaşamaz’ın bürokrasi ile mücadelesi bulunur. İlk 

iki bölüm giriş niteliğindedir. Sonraki on sekiz bölüm gelişme, son bölüm ise sonuçtur. 

Romanın sondan başlaması okuyucunun ilgisini eser üzerine çeker. Yaşar, devlet kayıtlarına 

göre yaşamamaktadır. Nüfus kayıtlarında yapılan bu yanlışlığı düzeltebilmek için büyük bir 

mücadeleye başlayan roman kahramanı, bütün girişimlerinde başarısız olur. Bürokrasi 

engelini bir türlü aşamaz ve sonunda hapse düşer. Yaşar, hapishaneye düştükten sonra hem 

başından geçen olayları anlatır, hem de büyük bir değişim yaşar. Saf ve dürüst bir insanı, 

bürokrasinin aşılmaz duvarı ve hapishane ortamı suçlu olmaya yöneltir. Yaşar’ın hapishane 

camisinin imamı ile yaşadıkları, onun değişiminin son noktasıdır. Hapishaneye ilk girdiğinde 

ürkek bir delikanlı olan Yaşar, cezası bittiğinde, imamın cübbesinde eroin kaçıracak kadar 

uyanık bir suçlu olur. 
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 Yaşar Yaşamaz’ın çevresinde gelişen olaylar, Aziz Nesin’e eleştiri için malzeme olur. 

Vak’a zincirinin halkalarını oluşturan bölümler, kendi başlarına bağımsız küçük hikâyeler 

oldukları için eleştirinin farklı noktalara kaymasına zemin hazırlarlar.  Bölümlerde aktarılan 

olaylar bürokrasinin insan üzerindeki baskısını ve toplumun aksayan yönlerini yansıtır.  

 

B. 10. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanında, birinci ve üçüncü şahıs olmak üzere iki farklı 

bakış açısı ve anlatıcı kullanılmıştır. Yaşar’ın hapishanedeki yaşantısını üçüncü tekil şahıs 

anlatıcı anlatırken, hapishane öncesi yaşantısını da Yaşar kendisi anlatır. Çoğul anlatıcının 

kullanıldığı eserde bakış açıları da anlatıcının konumuna ve tutumuna göre değişir. Üçüncü 

tekil şahıs anlatıcının konumu tanrısaldır. Her şeyi bilme, görme, sezme yeteneğine sahiptir. 

Olaylar ve kahramanlar hakkında yorum yapar. Roman kahramanlarının akıllarından 

geçenleri, ne düşündüklerini, ne hissettiklerinin bilir ve okuyucuya aktarır. Zaman zaman eser 

ile okuyucu arasına girer. Bu giriş, müdahaleden çok, okuyucuya bilgi verme sınırında kalır:  

 “Eskiden, yani gençliğinde hükümlüler için hiç de böyle düşünmüyordu. Yanılıp doğru 

yoldan sapmış bu günahlı kulları tövbe istiğfar ettirip, hidayete eriştirebilmek için çok 

çalışmıştı. Ama bütün çabalarının boşa gittiğini gördü. Zaman zaman bu günahlı kullarından 

kimileri için umutlara kapıldığı olmuştu. (…) İmam kaç kez umuda kapılmış, arkadan da kaç 

kez düş kırıklığına uğramıştı. Bunların hepsi de ruhlarını lâin şeytana teslim etmişlerdi. 

İmam’ın onları tornadan çıkmış gibi birbirinin benzeri görmesinin nedeni buydu.” (s. 9). 

 Kahraman anlatıcı konumunda bulunan Yaşar’ın yetkileri, tanrısal konumlu anlatıcı 

kadar sınırsız değildir. O, gördükleri, duydukları, yaşadıkları ile yetinmek zorunda kalır. 

Ancak anlatıcı olarak gayet başarılıdır. Bu başarısı ona hapishanede ayrıcalıklı bir konum bile 

sağlar. Hapishanedeki tutuklular onun anlatışını çok beğenirler ve her akşam başından geçen 

olayları anlatmasını isterler:  

 “Birinci koğuşun ileri gelenlerinden yaşlıca hırsızlar, Yaşar Yaşamaz’ın başından 

geçenleri anlatmasını öyle beğenmişlerdi ki, onun, koğuştan kovdukları anlatıcının yerini 

alabileceğini söylüyorlardı. Anlatıcı, eroini çekip yatağına uzanmadan anlatmazdı. Yaşamaz 

ondan daha tatlı anlattıktan başka, herkesin ortasında anlattığından konuşurken yüzü 

gülüyordu. Üstelik anlattıkları uydurma şeyler değildi, başından geçmiş kendi gerçek 

yaşamıydı.” (s. 39).  

 Birinci ve ikinci bölümlerde geçen olayları sadece yazar anlatıcı aktarır. Üçüncü 

bölümden sonra anlatıcı olarak Yaşar devreye girer. Her bölümün başında yazar anlatıcı 

Yaşar’ın hapishanedeki konumunu ve yaşantısını aktarır, sonra sözü Yaşar’a bırakır: 
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 “Her akşam bu saatte ikinci kısmın birinci koğuşundakiler Yaşar’ın çevresine 

toplanırlardı. Yaşar için başından geçenleri arkadaşlarına anlatmak bir görev olmuştu. Yaşar 

Yaşamaz öyle tatlı, öyle meralı anlatıyordu ki, cezaevinde en zor geçirilen bu saatlerin nasıl 

geçtiğini Yaşar’ın koğuş arkadaşları anlamıyorlardı bile… Yaşar her akşam, bir önceki 

akşam kaldığı yerden serüvenini anlatıyordu. (s. 66).  

 Yaşar, bir anlatıcı olarak meddah konumundadır. Anlatısını türkülerle süsler, 

anlatırken yarım bıraktığı yerleri bilmesine rağmen, kaldığı yeri arkadaşlarına sorar. Bu 

yönüyle eserin yapısı, dili, üslûbu ve anlatıcıları arasında bir bağ kurulur. Yaşar hakkındaki 

bilgiyi üçüncü tekil şahıs anlatıcıdan öğreniriz. Yaşar, eğitim almamasına rağmen Allah 

vergisi bir yetenekle öyle güzel anlatmaktadır ki, dinleyenleri kendisine hayran bırakır. Ayrıca 

anlatıda kullandığı dil halk dilidir. Kendi bilgisi ve görgüsünün dışına çıkamaz. Olayları kendi 

bakış açısının elverdiği ölçüde değerlendirir.   

 Romanda yazar anlatıcı ile kahraman anlatıcı arasındaki fark belirgindir. Aziz Nesin 

bu iki anlatıcı arasındaki geçişleri gayet başarılı yaparak eserin yapısına zarar vermez. 

Eserinde  “kinaye mesafesine”174 uyan yazar eserin yapısı ile anlatıcılar arasında bağ kurar. 

Romanlarında edebiyatımızın eski anlatı geleneklerinden yararlanan Nesin, meddah 

konumunda sunduğu kahraman anlatıcı vasıtasıyla modern roman ile geleneksel anlatı 

arasında başarılı bir sentez oluşturur.  

 

B. 10. 5. Zaman: 

 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanında, anlatı zamanı ile vak’a zamanı kesin 

çizgilerle birbirinden ayrılır. Romanın vak’a zincirinin iki farklı kolda ilerlediğini daha önce 

de vurgulamıştık. Bu doğal olarak iki farklı zamanı gündeme getirmektedir. Yaşar, kahraman 

anlatıcı olarak kendi başından geçen olayları aktarır. Bu olayların zamanın tam olarak 

belirlemek mümkün olmasa da romanda verilen ipuçları sayesinde Yaşar’ın anlattığı vak’anın 

zamanının kabaca belirleyebiliriz. Yaşar, yeni alfabenin kabul edildiği yıldan bir yıl sonra 

hükümet okuluna kayıt yaptırmak için gider. On iki yaşındadır. (s. 27). Bu bizi vak’nın 

başlangıç tarihi olarak 1929 yılına götürür. Hapishaneye düştüğünde ise otuz yaşındadır. (s. 

309). Bu bilgiler ışığında vak’a zamanı 1929- 1947 yılları arasını kapsar.  

 Yazar anlatıcının devreye girdiği ve Yaşar’ın hapishane yaşantısını anlatan vak’a da 

1947 yılında gerçekleşir. Yaşar başından geçen olayları birer gün arayla on yedi günde anlatır. 

Hapishanedeki hükümlüler bu anlatı boyunca Yaşar’ın neden hapishaneye düştüğünü 

                                                
174 İ. Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 2, s. 50. 
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bilmezler. Son bölümde Yaşar’ın hapse düşme sebebi anlaşılır ve o geceden sonra Yaşar 

başından geçenleri anlatmaz. Son bölümden sonra yazar anlatıcı özetleme tekniği ile Yaşar’ın 

hapishanedeki son günlerini aktarır: 

 “Yaşar başından geçenleri anlattıktan sonra, artık anlatıcılığını sürdürmedi. Her 

akşam yemeğinden sonra birinci koğuşun hükümlüleri, ne yapacaklarını bilmedikleri birkaç 

saati zorlukla geçiriyor, bir eksiklik duyuyorlardı. Koğuşa yeni bir anlatıcı gelene dek, 

onlarda bu doldurulmayan saatlerin şaşkınlığı sürecekti. 

 Yaşar Yaşamaz, cezasının bitimi yaklaştıkça kendini namaza vermişti. Camiden 

çıkmaz olmuştu. İmamın da yakınıydı. Onun bu dine bağımlılığı, bir cuma namazında cezaevi 

imamının kendisini kovalamasına dek sürdü. Bu olaydan sonra bir daha camiye de gitmedi. 

Dört gün sonra da cezasın ı doldurmuş, tahliye edilmişti.” ( s. 317).  

 Bu bilgilerden yola çıkarak iki farklı vak’anın zamanlarını şöyle netleştirebiliriz. 

Yaşar’ın başından geçen olayları anlattığı zaman: 1929-1947, yazar anlatıcının Yaşar’ın 

hapishanede iken başından geçen olayları anlattığı zaman 1947’dir.  

 Romanda yazar anlatıcı ile Yaşar’ın anlatıları eş zamanlı gerçekleşir. Buna göre 

kitabın anlatma zamanını da 1947 olarak belirleyebiliriz. Romanın yazma zamanı 1977’dir. 

Yazma zamanı ile anlatma zaman arasındaki fark eserin ilk olarak 1948 yılında bir radyo 

oyunu olarak yazılmasından kaynaklanmaktadır.  

 

B. 10. 6. Mekân: 

 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz  romanında karşımıza çıkan ilk mekân, cezaevidir. 

Cezaevi, anlatının gerçekleştiği yer olarak önemli bir unsura sahiptir ve Yaşar için adeta bir 

okul konumundadır. Yaşar cezaevine girdiğinde çekingen, saf bir delikanlıyken çıktığında 

bürokrasinin işleyiş düzenini öğrenmiş, para kazanmanın yolunu bulmuştur. Ondaki değişim 

olumlu yönde değildir ancak düzene uymanın, aldatmanın hayatını sürdürmek için geçerli yol 

olduğunu kavrar. Hapishanedeki arkadaşları da öğretmenlik görevini yerine getiriler:  

 “Eeee, burası cezaevidir oğlum, boşuna dememmişler buraya hayat üniversitesidir 

diye… Biz burada ne Karakaplı Nizami Bey’ler yetiştirmişizdir evelallah…dedi” (s. 358).  

 Eserde cezaevi çok yönlü olarak tanıtılır. Hükümlüler gelir durumlarına ya da 

konumlarına göre çeşitli koğuşlara ayrılırlar. Yaşar’ın bulunduğu yer, ikinci kısmın birinci 

koğuşudur. Ayrıca cezaevinde Âdembaba ve Beyler Boğuşu da bulunur. Âdembaba 

Koğuşu’nda fakir ve cahil hükümlüler bulunur. Beyler Koğuşu’nda ise zengin hükümlüler 

vardır. Toplumda, maddi konumlara ve kültüre göre oluşan sınıflar cezaevinde de oluşmuştur. 

Cezaevine gelen usta anlatıcılar el üstünde tutulurken bu koğuşlarda rağbet görmezler: 
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 “Anlatıcı bütün cezaevlerinin en aranan adamıyken, Beyler Koğuşu’ndakilerle 

Âdembaba Koğuşu’ndakiler ondan hoşlanmazlardı. Beyler Koğuşu’nun zenginleri, anlatıcıyı 

küçümser, onun anlattıklarını beğenmezlerdi. Âdembaba Koğuşu’ndakilerse, onun 

anlattıklarını anlayacak durumda bile değillerdi.” (s. 20). 

 Cezaevinin oluşturduğu atmosferin, hükümlüler üzerinde, olumlu ya da olumsuz 

etkisi büyüktür. Bu atmosferin kendisine özgü kuralları vardır. Hükümlüler de bu kurallara 

uyarlar. En zor geçen akşam saatlerinde mahkûmlar vakit geçirebilmek için kendilerine 

anlatıcılar seçerler. Hapishanenin atmosferinden en çok etkilenen kişi Yaşar olur. Para 

kazanmanın yolunu bulur. Hapishaneden çıkarken artık zengin ve gözü açık birisidir.  

Yaşar’ın anlattığı öykülerde mekânlar genellikle kapalıdır. Devlet daireleri en çok 

kullanılan mekânlardır. Bu mekânların yapısı da Yaşar’ın başından geçen olaylar gibi 

karmaşık ve içinden çıkılmazdır. Devlet dairelerinin bu karmaşık düzeni bürokrasinin 

insanların önüne çıkardığı engelleri temsil eder. Yaşar, ömrünün çoğunu devlet dairelerinin 

içinde geçirir. Bu karmaşık düzen içinden sıyrılamaz ve kimlik alma uğruna, sonunda hapse 

düşer. Kapalı mekânlar eser içinde uzun tasvirlerle tanıtılmazlar. Olay örgüsü içinde Yaşar’ın 

okuyucuya verdiği kısa bilgilerle bu mekânları tanırız. Eserde en çok tanıtılan yer Anşe’nin 

çalıştığı konaktır. Yaşar bu konağın kendisinde bıraktığı etkiyi şöyle anlatır: 

“Dediğini yaptım. İkinci kata çıktık. Büyükhanımefendi’nin odasına girdik. Allah 

Allah! Bu nasıl oda yahu… Padişahların yatak odası gibi desen, padişah odası da böyle 

olamaz. Bir masal anlatılmış da ben de o masalın içine düşmüşüm gibi… Duvarlar, kapılar 

yaldızlı boyalı ya, tavanlar da yaldızlı ve boyalı.” (s. 234).  

Bunların dışında romanda vak’anın geçtiği yer olarak belirtilen ve kahramanlar 

üzerinde çok etkisi olamayan açık ve kapalı mekânlar dekoratif konumdadırlar. İstanbul’daki 

müze, tren garı, minibüs durakları, Satı Bey’in bürosu romandaki diğer mekânlardır.  

 

B. 10. 7. Şahıs Kadrosu: 

 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanının, sayı bakımından geniş bir şahıs kadrosuna 

sahip olduğu görülür. Ancak bu genişliğe rağmen eser bir kişinin etrafında şekillenen 

olaylarla vücut bulur. Eserin en önemli kişisi anlatıcı olarak da ön plana çıkan Yaşar’dır. 

 

-Yaşar: 

Yaşar, eserde baş şahıs konumundadır. Bütün olaylar onun çevresinde şekillenir. 

Çoklu bakış açısıyla aktarılan romanda anlatıcı olarak da kendisini gösterir. Yaşar’ın anılarını 

anlattığı bölümler onun bakış açısı, bilgisi ve kültürü dâhilinde aktarılır. Yaşar’ı romanda üç 
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şekilde tanıma imkânı buluruz. Onu, vak’a zincirleri içindeki davranışları, hapishane 

mahkûmları ve yazar anlatıcı bize tanıtır.  

Yazar anlatıcı, Yaşar hakkındaki düşüncelerini bazen objektif, bazen de yanlı olarak 

aktarır: 

“Karantina koğuşu tıklım tıklım dolu olduğu için, o gün adliyede tutuklanıp 

akşamleyin cezaevine gönderilenleri doğrudan koğuşlara dağıtmak zorunda kaldılar. Birinci 

koğuştaki boş yere, kara kuru, ufarak tefek bir delikanlı geldi. Ürkek ürkek koğuşuna adım 

atan bu delikanlı başını yerden kaldırmadan kapı ağzında dikilip duruyordu.” (s.26). 

Hapishanedeki tutuklular ilk gördüklerinde Yaşar’a acırlar. Ancak gelişinden pek de 

memnun kalmamışlardır:  

“-Tüüü… Ulan Yarımporsiyon Osman, vere vere bu zibidiyi mi verdim bizim koğuşa 

be… 

—Baksana, herifin yatağı yorganı bile yok… 

—Böylesini Beyler Koğuşu’na verecek değiller ya… 

—Suratına bile bakan yok garibin… 

—İyi birini ver dedik bizim koğuşa ya, Yarımporsiyon inat olsun diye bu zibidiyi verdi. 

(s. 29). 

Yaşar başından geçen olayları koğuş arkadaşlarına anlatmaya başlayınca ilgi çeker. 

Anlattıkları çok önemli olmasa da çok iyi bir anlatıcıdır. Bu sayede de mahkumların sevgisini 

kazanır.  

“Sekiz eski hükümlü, Yaşar Yaşamaz’ın çevresini almışlardı. Ötekiler de biraz daha 

uzaktan Yaşar’ın anlattıklarını dinliyorlardı. Yaşar Yaşmaz adlı o sümsük sünepenin 

anlattıkları önemli değildi ama, anlatışı çok ilgi çekiciydi. Anlattıklarını merakla 

dinletebiliyordu” (s. 28). 

“Yaşar Yaşamaz, cezaevine ilk düşmüştü. Bu denli iyi karşılanacağını hiç ummamıştı. 

Koğuşa girinceye dek herkes ona çok sert davrandığından, çok ürkekti. Yatağı, bavulu, eşyası 

olmadığı için koğuştakiler ilkin onunla alay etmişler, ama başından geçenleri anlattıktan 

sonra ona acımışlar, sonra da hemen kaynaşmışlardı.” (s. 39). 

Yaşar, düşünceleri ve davranışları ile ne kadar saf olduğunu kanıtlar. Hapishanedeki 

arkadaşları ona sürekli Karakaplı Nizami Bey’e neden gitmediğini sorarlar: 

“Karakaplı Nizami Bey her kim ise, Yaşar, herkesin onu tanıması gerektiğini sanmıştı. 

Kakakaplı Nizami Bey’i tanımamak ayıp olurdu. Denek, bir tek kendisi tanımıyordu. Bu denli 

büyük bir bilgisizliği ortaya çıkmasın diye, Karakaplı Nizami Bey’in kim olduğunu da sorup 

kurcalamıyordu. Belki, büyük bir devlet adamıydı, belki zengin bir iyilikseverdi.” (s. 39). 



 - 243 -

 Zamanla Yaşar’ın cezaevinde büyük bir değişim gösterdiğini görürüz. Anlatıcı olması 

ve arkadaşları tarafından sevilmesi onu ayrıcalıklı kılar. Arkadaşları aralarında topladıkları 

paraları ona vermeye başlarlar. Durumu gün geçtikçe iyiye gider. Arkadaşları da onun 

değiştiğinin farkındadır. O mahcup, çekingen delikanlı gitmiş, yerine gözü açık, kendine 

güvenen biri gelmiştir. Yaşar, sadece para kazanmak için anlatıcılık yapmaz. O içini dökerek 

rahatlamaktadır. Anlatıcılığını saz çalarak da süsler: 

 “Yaşar derdini dökmek için başından geçenleri anlatmadığı zamanlar, sazını söyletir, 

saz çalarak, türkü çığırarak avunurdu. Onun türkülerinin çoğu bilinen türkülerden değildi. 

Çünkü türkülerin sözlerini kendi düzer, ezgisini de kendi bağlardı. Sazı, yalnızlığının tek 

arkadaşıydı. Onu telleriyle konuşan canlı yaratık olarak görürdü.” (s. 113). 

 Yaşar, eserde sazıyla sözüyle tam bir meddah konumundadır. Onun anlatıcılığı sürekli 

ön plâna çıkartılır. Anlatısını çoğu zaman küçük anlatıcılık oyunları ile süsler. Dinleyenlerin 

ilgisini çeker ve dikkatlerini ölçer. Anlattıklarının nerede kaldığını bilmesine rağmen 

dinleyicilerine sorar.  

 Cezaevinin ortamının Yaşar üzerinde çok büyük etkisi olur. Orada çok şey öğrenir. 

Arkadaşlarının Karakaplı Nizami Bey dediklerinin kim olduğunu da kavrar. Mahkûmiyetinin 

son günlerinde Yaşar’ın gözü açılmıştır. Para kazanmak için çeşitli yollar bulur ve çok da para 

kazanır. Bu değişim Yaşar’ın hem düşüncelerini hem de fizikî yapısını etkiler: 

 “Cezaevinden çıkarken Yaşar Yaşamaz’ın kılığı bütün hükümlüleri şaşırttı. Tahliye 

olacağı gün öyle şıklaşmıştı ki cezaevinin müdürü, memurları da içinde, cezaevinde onun 

kadar şık giyimli hiç kimse yoktu. O güne dek, cezaevine ilk geldiği günkü gibi, nerdeyse 

Âdembaba Koğuşu’na atılacak kılıkta giyinen Yaşar, birdenbire defileye çıkmış mankene 

dönmüştü. Parmağına, kocaman bir şövalye takmıştı. Giysisi yepyeni, boyunbağı pırıl pırıl, 

ayakkabısı gıcırgıcırdı.” (s. 311).  

 Romanın sonunda Yaşar, Karakaplı Nizami Bey denilen sembolik kişinin kendisi 

olmuştur. Artık oda bürokrasinin kurallarına uyacak, rüşvet verecek, kazandığı parayla 

çevresindekilere hükmetmeye çalışacaktır.  

 

-Diğer Şahıslar: 

 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanında, sosyal ve kişisel eleştiriyi vurgulamak için 

çeşitli şahıslar kullanılır. Cezaevindeki şahıslar işledikleri suça ya da fiziksel özelliklerine 

göre tanıtılırlar. İsimleri belirtilmemiş olsa da bir zümrenin elemanları olarak önemli role 

sahiptirler. Cezaevindekiler, mahkûmların en yaşlısı, en genci, en usta hırsızı gibi sıfatlarla 
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tanıtılırlar. Cezaevine en son kolonyacı olarak biline bir mahkûm gelir. Bir karısı ve metresi 

vardır. Bu iki kadını geçindirebilmek için kolonyadan yaptığı votkaları satar: 

 “Kolonyacı dedikleri, üzgün mü, kızgın mı, düşünceli mi, sevinçli mi olduğu 

anlaşılmayan, yüzünün anlamı belirsiz biriydi. Sanki soygunda tanınmasın diye yüzüne kadın 

çorabı geçirmiş gibiydi. Boynuna sarılanlara, öpenlere de yüz vermiyordu…” (s. 255).  

 Mahkûmlar yaptıkları işle tanıtılırlar ve adlandırılırlar: Maltızcı, izmaritçi, dilekçeci, 

heykelci gibi. Maltızcı bulduğu tenekelerle mangal, ocak yaparak para kazanır. Dilekçeci 

tutukluların mahkeme dilekçelerini yazar. Heykelci ekmek hamurlarından yapılmış heykelleri 

satar. İzmaritçi izmarit toplayıp tütünlerinden esrar sarar: 

 “İzmaritçi izmarit toplamakta büyük ustaydı. Çünkü yalnız cezaevinde değil, dışarıda 

da yıllardan beri bu işi yapıyordu. Yaşı elliye yakındı, yani aşağı yukarı yarım yüzyıllık 

serseriydi. Çok gururlu olduğunda yerden izmaritleri almak için eğilmez, ucunda sivri çivi 

bulunan bastonla alırdı. Ucu sivri bastonu, sanki av tüfeğiymiş ya da oltaymış gibi kullanır, 

balık avlar gibi, bastonuyla yerden izmariti kaldırır alırdı.” (s. 253). 

 Cezaevindeki en ilginç tip Yarımporsiyon denilen gardiyandır: 

 “Eğri büğrü, yamuk yumuk, üstelik de ufak tefek bir adam olduğu için, hükümlülerin 

Yarımporsiyon diye ad taktıkları gardiyan, düdüğü ağzına aldı mı, şişinir de şişinirdi.” (s. 

23). 

 Yarımporsiyon denilen gardiyan bu işi zevkle yapar. Çünkü kendisini insanlardan 

üstün görmesini sağlayacak tek iş budur: 

 “Bu Yarımporsiyon, hükümlülere ‘içeri!’ diye bağırırken, görevini yapmaktan çok öte 

bir mutluluk duyuyordu. Düdük öttürürken ya da içeri diye bağırırken, ayaklarının ucunda 

yükselerek kısa boyunu uzatmaya çalışması, eğri büğrü gövdesini kabartması, şişmesi, biçimi 

bozuk kafasını yana yatırıp da çalkalanması, uzun boylu hükümlülere bile yukardan bakmaya 

çalışması, onu mutlandırıyordu. Onca hükümlüyü, düdük öttürüp, içeri diye bağırıp, 

koğuşlara tıkıyordu; onun için bundan daha büyük nasıl bir mutluluk olabilirdi.” (s.158). 

 Romanda Yaşar’dan başka şahısların başından geçen olayların anlatıldığı bölümler de 

vardır. Herşeyin Esası Mantık, Nüfus Kâğıtsız İnsan Sokmam Evime, Fazladan Üç Çocuk, 

Riçırt Reşat Denilen Casus adlı bölümler şahıslar üzerine kurgulanmıştır. Herşeyin Esası 

Mantık bölümünde devlet dairesine benzeyen bir yerin müdürü konu edinilir. Dolandırıcı bir 

yönetici olan müdür işlerini saçma bir mantığa bağlamaya çalışan bir tiptir. Nüfus Kâğıtsız 

İnsan Sokmam Evime başlıklı bölümde, Anşe’nin çalıştığı evin sahibi Güher Hanım’ın 

başından geçen olaylar anlatılır. Güher Hanım, zengin, yaşlı ve çok kilolu bir kadındır. Nüfus 

Müdürlüğü’nde yapılan yanlışlıktan dolayı askere alınmaya çalışılır. Çok zengin, tanınan 
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güçlü bir insan olmasına karşın, bürokrasinin getirdiği engelleri aşmak için sağlığını yitirir. 

Fazladan Üç Çocuk başlıklı bölümde, Hasan Öğüt adlı adamın öyküsü anlatılır. O da Nüfus 

Müdürlüğü’nün kurbanı olur. Kaybettiği kimliğini çıkarmak için uğraşırken memurlar 

kayıtlarda üç çocuğunun daha olduğu söylerler. Hasan Öğüt, seksen iki yaşında bir ihtiyardır. 

(s. 260). Ona ait olduğu söylene çocuklardan biri iki yaşındadır, biri de Hasan Öğüt’ten üç yaş 

büyüktür. Ne yaptıysa bu çocukların kendisine ait olamadığını anlatamaz ve mahkeme 

koridorlarında kalp krizi geçirerek ölür.  

 Karakaplı Nizami Bey, romanın sembolik kişisidir. Yaşar, Nizami Bey’in kim 

olduğunu ilk başlarda bilmese de sonraları öğrenir. Hatta bu sembolik kişinin kimliğine 

bürünür. Karakaplı Nizami Bey, toplum içinde rüşvet ve iltimasla bütün kuralların üzerinde 

yaşayan tipleri sembolize eder. Romanda, mahkûmlar sık sık Nizami Bey’e göndermelerde 

bulunurlar. Yaşar’a işlerini halledebilmek için neden Nizami Bay’e gitmediğini sorarak onun 

saflığıyla alay ederler: 

 “Bu memlekette, Allah’a çok şükür Karakaplı Nizami Bey varken, bir tek numara için 

çekilir mi bunca sıkıntı, dedi, git Nizami Bey’e, sana istediğin numarayı versin… Onda 

numara çoook, numaranın türlüsü var; o kadar çok ki, dünyanın en zengin numara 

koleksiyonu onda.” (s. 58).  

 Bunların dışında Yaşar’ın babası, nişanlısı Anşe, Satı Bey, parti yöneticileri, Anşe’nin 

babası, şef garson, minibüs şoförleri, devlet dairelerindeki memurlar, nüfus müdürü, müze 

müdürü, müzedeki görevliler, mahkeme başkanı, yüzbaşı gibi şahıslar, Yaşar’ın etrafında 

figüran ya da yardımcı şahıs olarak şekillenirler.  

 

B. 10. 8. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar: 

 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanı, ismini Yaşar Yaşamaz adlı roman 

kahramanından alır. Yaşar’ın etrafında biçimlenen olaylarla bir eleştiri romanı olarak 

tasarlanmış kitapta, eleştirinin merkezinde ağır işleyen devlet mekanizması bulunur. 

İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak, daha iyi bir toplum içinde yaşamasını sağlayacak 

kurallar, aksine yaşamı çekilmez bir hale getirir. Bürokrasinin insanların önüne çıkardığı 

engeller, ağır işleyen devlet kurumları ve bu kurumlara bağlı memurlar,  mizahi üslûbla 

eleştirilir.  

 Yaşar, kimlik almak için gittiğinde nüfus müdürlüğünün memurları onun ölü olduğunu 

söyleyerek kimlik vermek istemezler. Onlar için önlemli olan defterde yazılı bilgilerdir. 

Çözüm aramak yerine suçu deftere atamayı tercih ederler: 
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 “Memur, ‘ defter yalan söylemez!’ dedi. Burada nasıl yazıyorsa öyledir. Yok sizi 

başka bir hesabınız varsa onu bilmem.” 

(…) 

“Gülümsemelerden memur yelkenleri suya indirmişti. ‘Defter öyle gösteriyor ben ne 

yapayım?’ diye yakındı. 

Defterde öyle yazıyorsa ne olacak şimdi? 

Memur gene ‘ben defterin yalancısıyım!’ dedi.” (s. 35). 

 Memurlara yönelik en yüksek eleştiri “Ben O Ayten’in Diye Diye” başlıklı bölümde 

bulunur. Yaşar, numara alabilmek için dairede oradan oraya koştururken memurlar 

umursamazdır. Herkes işi başka bir memura havale eder ya da Yaşar’la hiç ilgilenmez: 

 “Ertesi sabah ağbiler, o eksik numarayı almak için gideceğim daireye erkenden 

damladım. Numarayı nerden alacağım diye sordum ona buna. Bir geniş salonda çalışan iki 

kadın gösterdiler. Yani çalışan dersem, sözün gelişi… Yan yana iki masaya oturmuşlar. Biri, 

iki elini arasına bir yün çile germiş, öbürüde çileyi sağıp yumak sarıyor. Biyandan da çiklet 

çiğneyip konuşuyorlar. Benim işim çok acele. O gün numarayı alıp öteki dairedeki memura da 

evrakı imzalatamazsam miras alacağım para duyuna kalıyormuş ki, para yanarmış… İşim 

acele ama, ellerindeki işler, ağızlarındaki söyleyişler bitmeden araya girmek istemediğimden 

karşılarında bekliyorum ki, ikisinden biri, ne istediğimi, ne beklediğimi, kendiliğinden 

sorsun… Hiç oralı değiller… Karşılarında dikilmiş durduğumdan, ister istemez 

konuşmalarını duyuyorum.” (s. 66). 

 Hastanelerdeki doktorlar (s. 84- 86), müze müdürü (s.128-130), kapıcılar ( s.143), 

ordu görevlileri ( s. 39- 41) gibi devletin çeşitli kurumlarında çalışan memurlar devletin hantal 

düzeni içinde eleştirilirler. Eleştirilen konuların başında, adam kayırma, rüşvet ve iltimas 

gelir. Halk, rüşvete karşı çıkmak yerine vermek için birbiri ile yarışır. Vatandaşların kurulan 

düzeni yıkmak yerine düzene uymaktan başka çaresi yoktur.  
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 Aziz Nesin, eleştirilerini yaparken toplumun içinde bulunduğu durum hakkında da 

kesin tespitler yapar: 

 “Yahu bir garip odacı,  bana nerden, nasıl iş bulabilir! dedim. 

 Hemşerim güldü. Odacı deyip geçmemeliymiş. Böyle işlerde odacı memurlardan da 

müdürden de önde gelirmiş. Çünkü odacının aylık kazancı müdürden yüksekmiş…” 

 Birçok romanda olduğu gibi bu romanda da devlet yöneticileri ve siyasi parti 

başkanları eleştirilir. Bu eleştirinin en yoğun olduğu bölüm, Karşılama Törenindeki En Büyük 

Adam başlıklı bölümdür. Bu bölümde gülmece de en üst düzeye çıkar. Yaşar’ın ve diğer 

partililerin düştüğü durumla alay edilir. Vatandaşlar, siyasi partiyi ya da liderini desteklemek 

için değil, para almak için karşılama törenine giderler. Çünkü en çok tezahüratı yapana, en 

çok alkışlayana ve tek başına bir yöneticiyi omzuna alıp taşıyana para verilmektedir.  

 Romanda öne çıkan mizah türü, durum mizahıdır. Yaşar’ın saflığından dolayı düştüğü 

gülünç durumlar, ya da halkın tepkisi mizah malzemesi olarak kullanılır. Hepsinin Kapısı Bir 

Başka Türlü başlıklı bölümde halkın davranışları ve birbirlerini zor duruma düşürmek için 

adeta yarış içinde olmaları, okuyucuyu gülümsetir.  

 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanı içinde barındırdığı toplumsal eleştiri ve mizahi 

güçle diğer romanlardan farklı bir konuma sahiptir. Eleştiriyi şekillendirecek olaylar ustaca 

kurgulanmıştır. Rüşvet gibi evrensel bir konu çeşitli mizah oyunları ile başarılı bir şekilde 

işlenir. Yaşar, sadece bir roman kahramanı olarak değil günümüzde de yaşayan sembolik bir 

tip olarak okuyucuya sunulur.  
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B. 11. TEK YOL 

 

B. 11. 1. Romanın Kimliği: 

Birinci Baskı: Tekin Yay., İst., 1978. 

İkinci Baskı: Tekin Yay., İst., 1979. 

Üçüncü Baskı: Tekin Yay., İst., 1982. 

Dördüncü Baskı: Karacan Yay. İst. 1982 

Beşinci Baskı: Adam Yay. İst., 1982 

. 

. 

. 
Sekizinci Baskı: Adam Yay., İst., 2004. 

 

B. 11. 2. Romanın Konusu ve Özet 

          Aziz Nesin’in belirttiğine göre; 1951 yılında Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’nde tanımış 

olduğu sabıkalı sahteci Paşazade romana kaynak oluşturur. Paşazade, bilinen diğer sabıkalılar 

gibi “Elden ne gelir, yazgım böyleymiş… Alın yazım bu…” demez. “Bütün yollar bana 

kapalıydı, önümde tek yol vardı.” “Başka hiçbir umarım yoktu, sahtecilik yapmak 

zorundaydım…” gerekçelerini kullanmaktadır. Nesin; “Bu yüzden çaresiz kalanların ya da 

çaresiz kaldığını sananların romanını yazmak istedim.” açıklamasını yapar. Bu doğrultuda Tek 

Yol romanı, hayatın kendilerine tek yol sunduğu yalanına inanan insanların yaşamını konu 

edinir. 

         Anlatıcı cezaevindedir. Ünlü bir yazar olduğu için ona, cezaevi müdürü ve infaz savcısı 

tarafından istediği koğuşta kalma, cezaevinin diğer bölümlerini dolaşma hakkı tanınmıştır. 

Cezaevinde çok okunan, polisiye olayları aktaran akşam gazetelerinden birinde “Ünlü sahteci 

Paşazade, fahri komiser olarak polise yardım etmek isterken suçüstü yakalandı.” başlığıyla 

verilen haber ve Paşazade’nin fotoğrafı ilgisini çekmiş, cezaevinde Paşazade üstüne 

anlatılanlar bu ilgiyi iyice arttırmıştır. Cezaevi müdüründen Paşazade gelince yanına 

verilmesini ister. Paşazade’nin daha cezaevine girişteki davranışları ve olayları anlatışı, ona 

karşı sıcak bir yakınlık duymasına da sebep olur. Bunun üzerine bütün yaşamını başından 

sonuna anlatmasını ister. Paşazade’de başkalarına yararlı olabilir diye, yaşamının 

öğrenilmesini istemektedir ve başından geçenleri ona anlatmaya başlar.               

            Paşazade askerî okulda okumaktadır. Arkadaşlarının ısrarları sonucu altı şambaba 

karşılığında mutfak nöbetçiliğini satın alır. Gün bitip öğrenciler koğuşlarına çekildikten sonra 

bir karavana şambabayı koğuşlara çıkarmaya çalışırken,  nöbetçi subay görevini değiştiren, 
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bütün öğrencilerin korktuğu Balyoz Hakkı’ya yakalanma korkusuyla bir odaya dalar. Girdiği 

odada o sırada okulu teftiş için gelen Paşa kalmaktadır. Bir süre bekledikten sonra bir 

karavana şambabayı bırakıp, paşa elbisesiyle koğuşlara çıkıp, arkadaşlarını korkutup, onlarla 

alay etmek ister. Korktuğu olmuş, uzun bir kovalamacadan sonra Balyoz Hakkı onu 

yakalamış, odasına götürmüştür. O sırada gelen hademenin, Paşa’nın fenalaştığını 

söylemesiyle dayaktan kurtulduğuna sevinmiştir. Ertesi gün olan biteni unutmuş, babasına 

“Bir buçuk ay sonra Harb okuluna geçiyorum.” diye yazar. Oysa Balyoz Hakkı gelip 

“Yavrum, çok uğraştım, ama olmadı. Ne yazık ki okuldan çıkarılıyorsun. Alaya 

gönderileceksin. Paşa şeker hastasıymış, gece uyanıp da bir karavana dolusu şambabayı 

görünce kendisi için getirildiğini sanmış. Dayanamamış yemiş. Paşa ancak sabahleyin 

kendisine geldi. Sorup öğrenince, senin işinle kendisi uğraştı, kovulmanı istedi sonunda… 

Önleyemedim.” demiştir. Paşazade’nin olayla ilgili açıklaması da şöyledir: “O gün mutfak 

nöbetini almayabilirdim. O gün şambaba verilmeyebilirdi. Nöbetçi subay Güğüm Beşir nöbeti 

Balyoz Hakkı’ya devretmeyebilirdi. Yani pek çok ihtimaller…” 

          Paşazade okuldan kovulduktan sonra babasına teslim edilmesi için askerlik şubesine 

gönderilir. Askerlik şubesi başkanı albay; hayat mektebi, hayat mektebi… Hepsinden 

önemlidir, hayat mektebi demiştir. Paşazade ne olursa olsun, bu hayat mektebini bitirip başarı 

kazanmadan ailesinin yanına gitmemeye karar verir. Paşa olma umudu yerini, milyoner 

olmaya bırakır. Bunun için ne iş olsa yapacaktır. Bir şantiyede puvantör olarak işe başlar. 

Birkaç günde işin nasıl yapılacağını öğrenir. İşe başladığının üçüncü haftasında bir müteahhit 

24 metreküp kereste getirdiğini söyleyip makbuz ister. Paşazade kerestenin 24 değil 18 

metreküp olduğunu söyleyerek itiraz eder. Ambarcı, kalfa hatta patron makbuz vermesini 

söylediyse de, birinin zarar ettiğini söyleyerek makbuz vermeyi kabul etmez, sonuçta işten 

kovulur. Sonradan öğrendiğine göre müteahhidin yaptığı devlet inşaatıdır, devlet hesabına 

malzeme geliyor, verilen teslim makbuzuna göre devlet parayı ödüyordur. Ne kadar malzeme 

girerse, inşaatta da o kadar malzeme harcanmış gösteriliyordur.  

          Yazar, bu anlatılanlara inanıp inanmama konusunda şüpheye düşmüştür. Hiç kimsenin 

içinde kendi gerçeği bulunmayan yalanı uyduramayacağı kanısına varsa bile yinede 

Paşazade’nin onu yalanlarıyla kandırmış olma olasılığı canını sıkmaktadır. Paşazade’nin bu 

durumu sezerek, bir insanın nasıl ayaktopu haline geldiğini anlattığını belirtir. 

          Paşazade, yıllardır kimsenin onun suçsuz olduğuna, suçsuz yere cezaevlerine düştüğüne 

inanmadığını, bu yüzden kimseye artık haksızlığa uğradığını söylemediğini belirtir. Ardından 

bilebile yaptığı tek sahteciliğin, cezaevinde kendisini deli diye yutturup akıl hastanesine 

gönderilmesi olduğunu söyler. Orada önceleri davavekilliği yapan ama zamanla ileri gelenlere 
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yazdığı hakaret mektupları yüzünden akıl hastanesine gönderilen yaşlı bir deliyle karşılaşır. 

Yaşlı akıl hastası uğradığı haksızlıkları, gördüğü kötülükleri anlattığında Paşazade inanmaz, 

bu kadar da olmaz der. Yaşlı akıl hastası da “bir kere ayaktopu olmuşum” der ve açıklar: 

Haksızlığa uğrayıp da kendini toparlayamayan yakını bildiği birine gider, uğradığı haksızlığı 

anlatır, yıkılmaması için ondan yardım ister. Dinleyen adam, onun sendelediğini görünce 

kendine yük olacak diye, yardım isteyene bir tekmede o atar ki başından gitsin. İkinci, 

üçüncü, dördüncü kişi derken o kişi insanlıktan çıkar, işte benim gibi bir ayaktopu olur. Bu 

anısını anlattıktan sonra Paşazade, anlatıcıya: “Her ne olursa olsun, ayaktopu olmaktan 

kurtulacağım umudu içimde hiçbir zaman sönmedi.’’der. 

          Paşazade, İstanbul’da sıkıyönetim olduğu günlerde, para kefaleti vererek atlattığı bir 

mahkeme çıkışında cezaevinden tanıdığı Paşam Niyazi diye bilinen arkadaşıyla karşılaşır. 

Mahkemede tutuklanmamanın sevinciyle Boğaziçi’nde, sahibi Rum olan bir gazinoya 

giderler. Aralarındaki konuşmalardan Rum patron arkadaşını gerçek paşa zanneder. O esnada 

gazinoda sivil giyimli iki binbaşı bulunmaktadır. Bunların uygunsuz davranışlarından 

şüphelenen iki binbaşının Sıkıyönetim Komutanlığına telefon etmesiyle sahtecilik ve 

dolandırıcılıktan yakalanırlar. Olayla ilgili gazetelerin “Kendisine paşa süsü veren bir sahte 

Paşa’yla, sahte Paşa’nın yaverliğini yapan bir Paşazade yakalandı.” haberiyle Paşazade adını 

aldığını söyler. O zamana kadar onca takma adlarla suç işlemesine rağmen bu adın tutmasını, 

“Ezilmiş insanlar, üst sınıftan insanların da aralarına katılmalarını, kendilerinden olup 

ezilmelerini istiyorlar. Hem de bir tür intikam alıyorlar.” diye açıklar. 

          Paşazade, cezaevinden çıkışında Doğu Anadolu’da bir kasabaya yerleşip orada bir iş 

tutma niyetiyle yola çıkar. Gideceği yere varmasına yakın, sabaha karşı eşkıyalar yolu keser. 

Diğer otobüs yolcularıyla birlikte soyulur. Parası, eşyaları, ayakkabısı alınır. Bir tek 

üstündekilerle bilmediği bir yerde tek başına bırakılır. Yağmur altında yürürken mağaraya 

sığınır. Islak elbiselerini çıkarmış mağarada çırılçıplakken birileri içeri girer. Gelenlerden biri 

onun rüyasında gördüğü “Şeyh Ahmet Said-i Üryani” olduğunu söyler. O da söylenene itiraz 

etmez ve bir anda bölgenin şeyhi oluverir. Bir süre sonra anlar ki aslında bütün olanlar o 

toprakların sahibi olan bey ve jandarma komutanının düzmecesidir. Görevi, onların istediği 

şekilde halkı yönlendirmektir. Ama seçimler öncesinde kendisinden tam olarak ne istendiğini 

kavrayamaz. İstenenin tam tersini yapar. Oyuna getirilip halk ve jandarmanın baskınına uğrar. 

Gazeteler olayı, “Kendisine şeyh süsü vererek saf köylüleri cumhuriyet ve inkılâplarımıza 

karşı kışkırtmaya yeltenen sabıkalı sahteci Paşazade, halk linç edecekken, jandarma 

tarafından kurtarıldı.” olarak verir. 
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          Paşazade kışın delik ayakkabıyla dolaşacak kadar zor bir durumdayken, sınıf arkadaşı 

Hercai Recai’yle karşılaşır. Hercai Recai de kendisinden az sonra sahte sağlık raporu 

düzenlemek suçundan okuldan atılmıştır. Hercai, iki ayrı dükkânı kandırarak aynı 

ayakkabıdan birer tane alıp Paşazade’ye verir. Ardından lüks bir restoranda yemek yerler ama 

Hercai kendine müfettiş süsü verdiğinden para ödemeden çıkarlar. Paşazade bir bankanın 

açtığı hademelik sınavına girmiş ancak kabul edilmemiştir. Hercai Recai, “Ben seni, hademe 

olamadığın bu bankaya memur yaptırayım.” der. Bankanın genel müdürlüğüne, memur olmak 

istediğini belirten bir dilekçe yazdırıp, imzalatır. Bankanın İzmit şubesine tayini çıkar. Recai’ 

den aldığı tek takım elbisesiyle İzmit’e gider. Aynı odayı paylaştığı subay kıyafetindeki bir 

dolandırıcıya elbiselerini kaptırır. Bu şekilde işe gidemeyeceği için, onun asteğmen elbisesini 

giyip İstanbul’a döner. Recai’den başka elbise almaya karar verir. İstanbul’a vardıklarında, 

trende tanıştığı, dul olduğunu söyleyen kadının evinde geceler. Kadının kocası evi basıp 

Paşazade’yi yaralar. Askeri hastaneye yatırıldığından, sahte subaylık ve sahte evrak 

düzenleyip banka memurluğu elde etmekten cezaevine gönderilir. 

          Paşazade, cezaevinden çıktığında yine Hercai Recai’ye gidecektir. Bunun nedeni 

olarak, “Gidecek, başvuracak, yardım isteyecek başka hiç kimsem yoktu. Yani çaresizdim. 

ona giden yoldan başka bütün yollar bana kapalıydı.” diyecektir. Recai’yle Ankara’ya 

giderler. O sırada yaygın olan bulaşıcı bir hastalığa karşı “Sağlık Hizmetleri’nden geliyoruz” 

diyerek para karşılığı dezenfekte işlemi yaparlar. Bu sırada önceden tanıdığı, kaçakçılık ve 

cinayet davalarına bakan avukata yakalanır. Avukatın yardımcısı olarak çalışmaya başlar. 

Ama çok geçmeden yakalanıp İstanbul’a getirilir. Suçu, teğmen olduğunu söyleyip, evlenme 

vaadiyle bir kızı kandırıp mücevherlerini almak ve iğfal etmektir. Haber gazetelerde çıktıktan 

sonra aynı şikâyetle üç kız daha gelecektir. Oysa Paşazade bu çirkin kızların hiç birini 

tanımamaktadır. 

          Cezaevi çıkışında İstanbul’da kalmak istemez. Cebindeki son parayla bindiği trenden 

sabaha karşı bir istasyonda iner. Kent merkezindeki cami avlusunda yüzünü yıkar. Yanına 

gelen kişi selam verir, kimseyle konuşmak istemediğinden cevap vermez. Etraftakiler sağır 

olduğunu düşünür, bunun üzerine bir iki soruya baştan savma olarak “Yaa” diye cevap verir. 

Orada bulunanlar Alman olduğunu düşünüp misafir etmeye karar verince oda gerçeği 

söyleyemez. Orada kalışının ikinci ayında, misafir edildiği evin kızı Asiye ile evlendirilmek 

istenir. Bunun içinde sünnet olması gerektiğinden sünnet düğünü yapılır. Bu haber gazetelerde 

çıkınca yakalanır. Asiye dışında herkes, hatta rüşvet verdiği sünnetçi bile Paşazade’den 

şikâyetçi olur. Dolandırıcılık ve sahtecilikten mahkûm olur. 
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          Anlatıcı bunları Paşazade’den dinlerken, artık Paşazade’nin parası azalmıştır. 

Cezaevindeki diğer tutuklular Paşazade’ye ilk zamanlardaki gibi saygılı davranmaz hatta 

aşağılarlar. Anlatıcı onun bu anlattıklarının doğruluğundan şüphe etmekte ve kendinin de bir 

şekilde dolandırıldığını düşünmektedir. Bu yüzden Paşazade en fakirlerin kaldığı Adembaba 

Koğuşu’na taşındığında uzun zaman ziyaretine gitmemiştir. Bir süre sonra belki özlediğinden 

belki de aşağılamak istediğinden ziyaretine gider. Paşazade, anlattıklarına inanmadığını 

sezerek “Bu zor şartlarda yaşadığını, o tek yola girmemek için direndiğini, yalnızca kuru 

ekmek ve suyla yaşadığını, istese burada zengin bile olacağını’’ söyler. Anlatıcı, onun 

cezaevinde bunu yapabileceğine inanmaz. Yine uzun süre yanına uğramaz. Bir gün 

Paşazade’yi bahçede yeni elbise ve ayakkabılarla dinçleşmiş şekilde görür. Üstelik 

Paşazade’nin giydiği evdeki kendi pardesüsüdür. Durumu öğrenmek için varlıklıların kaldığı 

Beyler Koğuşu’na Paşazade’yi görmeye gider. Paşazade, “Sahte merhamet tüccarlığı 

yaptığını, mahkumların adreslerine onların ağzından mektuplar yazdığını, bu mektuplarda, zor 

durumda olduğu için eski elbiselerini istediğini ve gelen elbiseleri sattığını” söyler. Anlatıcı 

bu olaydan sonra Paşazade’yle görüşmeye devam eder. 

          Paşazade başka bir cezaevi çıkışında yine Hercai Recai’nin yanına gider. Onun birkaç 

sahteciliğine tanık olur. Nasıl yakalanmadığını sorar. Recai, “Öteki sahteciler gibi bir işi 

uzatmam ve aynı işi bir daha yapmam.” der. Paşazade İstanbul’da kalmak istemez. İlk kalkan 

otobüse biner. Yanında çok para vardır. Yolda beğendiği bir kasabada kalmaya karar verir. 

Fakat parası çalındığı için tekrar otobüse biner. Gece mola yerinde tuvalete gitmek için iner. 

Çalınmasın diye çantası da yanındadır. İndiğinde kendisini Muallim Bey diye karşılayanlar 

olur. O aldırmaz tuvalete gitmek için acele eder. Gidip geldiğinde otobüs kalkmıştır. Paşazade 

başka umarı olmadığı için onlarla kasabalarına gider. Paşazade bir yıl boyunca öğretmenlik 

yapar. Gelen müfettişlerden terfi alır. Hatta ödül olarak büyük bir kent lisesine tayini bile 

çıkar. Bu tayinden sonra olay ortaya çıkar ve tekrar cezaevine gönderilir. 

          Paşazade, cezaevinde başkasının yerine cinayetten yatan Seydo’yla karşılaşır. Seydo 

ona, yerine yatacağı birini bulmayı teklif eder. Sahtecilik, dolandırıcılık yerine bunu yapmayı 

düşünmüştür. Sonuçta bunun da bir sahtecilik olduğunu düşünse de bu işi yapar. Aldığı 

parayla küçük bir doğu kentinde bar açar. Daha önce bu işi yapan birinin uyarısıyla bara birde 

Atatürk büstü koyar. Önceleri kavga çıktığında gelmeyen polisler, bir kavgada büst kırılınca 

hemen gelmişlerdir. Artık kavga çıktığında büstü kendi kırıyor, böylece barın daha fazla zarar 

görmesini engelliyordur. Barın bahçesini kullanmak istediğinde, belediyenin izin vermemesi 

üzerine, bahçeye Atatürk büstü yaptırmış ve bu sayede izin almıştır. İşleri iyi gidiyordur. 

Ancak, bir zamanlar cezaevinde tanıdığı karaborsacı yağcı, Paşazade’ye para vererek yağ 
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ticarethanesi açtırır. Bu ticarethane üzerinden Paşazede’ye askeriyeye katkılı, bozuk yağ 

sattırır. Paşazade, ticarethaneyi kendi adına açtığından yakalanıp, tutuklanır.       

          Paşazade’nin cezaevinden çıkma zamanı yaklaşmıştır. Artık Beyler Koğuşu’nda değil 

başka bir koğuşta kalıyordur. Mektup yazarak giyecek yardımı da istemiyordur. Nasılsa 

biriktirdiği para cezaevinden çıkıncaya dek yetecektir. Anlatıcı, Paşazade’nin anlattığı 

geçmişini dinlerken çok etkilenmiştir. Ona göre bu kadar değişik olaylar uydurulamaz.   

Uydurulmuş bile olsa önemli değildir. Paşazade artık geçmişini anlatmakta isteksizdir. 

Paşazade bir gün ona “Yaşadığım olayların başı, sonu belli değiştirilemez. Ama buları size 

anlatırken, sanki geçmişte yaşadığım o olayların sonu değişebilirmiş, ben sonu 

değiştirebilirmişim gibi hissediyorum.” demiştir. Vedalaşamadan Paşazade tahliye olmuştur. 

O da cezaevinden çıktıktan iki ay sonra bir gazete haberinden Paşazade’nin öldüğünü öğrenir. 

Bazen yozlaşmış, uslanmaz bir sabıkalı olarak gördüğü, bazen de bozuk düzenin bir kurbanı 

olarak gördüğü Paşazade’nin özgün konuşmalarına saygı duyduğunu düşünüp, ölümüne 

üzülür. 

         Anlatıcı, gazete tarafından sınır kentine gönderildiğinde, aradan iki yıl geçmiş, 

Paşazade’yi unutmuştur. İlk gece okuduğu kitapta geçen “tek yol” sözü ona Paşazade’yi 

hatırlatır. Ertesi gün gittiği devlet dairesinde Paşazade’yi görünce çok şaşırır. Bir cumartesi 

gecesi meyhanede buluşurlar. Paşazade başkasının yerine geçmiş, Cemal Altıntaş adını 

almıştır. Bunun da bir rastlantı olduğunu, rastlantıların yaşama yön verdiğini söyler. Yıllarca 

tek yol yalanına inanarak kendini kandırdığını, dolandırdığını anlatır. Böyle düşünerek 

kendisini başkasıyla değiştirmek, başka biri olmak istemiştir. Başka bir kimlik altında 

yaşarken gideceği o tek yolu, bütün yolların bileşkesi olarak kendisi seçecektir. Burada Cemal 

Altıntaş adıyla ücretli görevli olarak çalışmaktadır. Daha işe başladığının ikinci haftasında 

dairede toplanan rüşvetten payına düşen verilmiş ama o almamıştır. Her ay payına düşen 

rüşvet getirildiği halde almadığından, başına bir bela geleceğini, buradan ayrılması gerektiğini 

düşünmektedir. Anlatıcı röportaj için kasabaları gezip on beş gün sonra döndüğünde 

Paşazade’nin rüşvet almaktan yakalandığını öğrenir. Paşazade başka hiçbir umarı kalmadığına 

yine kendini inandırmış, rüşvet almış mıdır? Yoksa o tek yola gitmemek için direndiğinden, 

tuzağa mı düşmüştür? 

 

B. 11. 3. Romanın Tertibi ve Olay Örgüsü 

 Tek Yol romanı bir giriş ve on yedi bölümden oluşur. Bölümler birbirlerinden 

başlıklarla ayrılmıştır. Her başlık vak’anın özeti niteliğindedir. Bölümler vak’anın değişimine 

göre şekillenir. Her bölümde farklı zaman ve mekân kullanılmıştır. Dört bölüm ceza evinde 
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yaşanılanları anlatırken kalan on üç bölüm cezaevinin dışında geçer. Romanda yer alan 

bölümler, başlıkları ve sayfa numaraları şöyledir: 

Giriş  (s. 7-9) 

1-   Şambaba Yüzünden Yönünden Kayan Bir Yaşam  (s. 10-32) 

2-   Paşazade’nin Gelişi  (s. 33-43) 

3-   Kim Zarar Ediyor?  (s. 44-59)  

4-   Korkulu Rüya  (s. 60-63) 

5-   Her Yalanın İçindeki Gerçek  (s. 64-66) 

6-   Ayaktopu Olmak  (s. 67-70) 

7-   Paşazade’liği Nereden Geliyor?  (s. 71-81) 

8-   Peygamber Sülalesinden Şeyh Said-i Uryani  (s. 82-129) 

9-   Bizimkilerden Bir Ben (s. 130-134) 

10- Kendine Teğmen Süsü Veren Sahte Albay (s. 135-148) 

11- Sabıkalı Kadın Avcısı Paşazade (s. 149-170) 

12- Sahte Alaman Müslümanı (s. 171-192) 

13- Sahte Merhamet Tüccarı (s. 193-221) 

14- Gerçek Adını Söyle (s. 222-253) 

15- Suç Sayılmayan Tek Sahtecilik: Sahte Atatürkçülük (s. 254-286) 

16- Tek Yol (Yıldızla ayrılmış bir bölüm vardır.) (s. 287-305) 

17- Gerçek Sahteci Kim (s. 306-317) 

          Eserde bir, iki ve üçüncü bölümler giriş niteliğindedir. Bir ve üçüncü bölümler, 

Paşazade’nin anılarıyla sahteciliğinin başlangıcını vermesi bakımından önemlidir. İkinci 

bölüm ise cezaevinde yaşananların başlangıcını oluşturmaktadır. 

          Romanın on altı ve on yedinci bölümleri ise sonuç kısmıdır. Bu bölümlerde 

Paşazade’nin hem kimlik, hem de düşünce olarak değiştiğini görmekteyiz. Bu değişikliğe 

karşın eserin bütününü oluşturan bakış açısı değişmemiş, Paşazade kaçınılmaz sonla 

karşılaşmıştır. 

          Anılarda gelişen vak’alar, Paşazade’nin yaşamı boyunca toplumun çeşitli kesimleri 

tarafından suça teşvik edilmesi, ya da en azından bilmeden çekilmesine olanak sağlaması 

üzerine kurulmuştur. Romanda olay örgüsünü oluşturan vak’alar karışık olarak sunulur. 

Paşazadenin anılarının anlatıldığı vak’alar ile yazar anlatıcının devreye girip sunduğu vak’alar 

romanın ana fikrine yöneliktir.  
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B. 11. 4. Anlatıcı ve Bakış Açısı: 

 Tek Yol romanının en başarılı yönlerinden birisi de anlatıcı ve bakış açısı konusunda 

gösterilen titizliktir. Romanda anlatım birinci tekil şahıstır. Yazar anlatıcı ve kahraman 

anlatıcı anlatımı birlikte götürürler. İki tür anlatıcıcın kullanılması beraberinde çoklu bakış 

açısını da getirir. Bu sayede romanda aktarılan olaylar daha gerçekçi bir görünüm 

kazanmıştır.  

 İlk iki bölümde anlatıcı yazardır. Bu bölümlerde hapishane ortamını ve hapishanedeki 

tutukluları tanıtır. Hapishaneye Paşazade’nin gelişi ile birlikte anlatıcı olarak o görevlendirilir. 

“Paşazade bütün gün anlatıyordu. Geceleri onun anlattıklarını yazıyordum. Aklımda kaldığı 

gibi yazdığım için ne yazık ki o güzelim ayrıntıları yazamadım. Bütün yaşamını başından 

sonuna kadar anlatmasını rica etmiştim. Bu önerime çok sevindi. Beni de sevindiren, 

yaşamının herkesçe öğrenilmesinin yararlı olacağını düşünmesiydi. Yaşamını anlatmaya, bir 

şambaba tatlısı yüzünden, yaşamının yönünü değiştirmiş olan o olayla başladı. Anlattıklarının 

gerçek mi uydurma mı, gerçekse ne oranda gerçek olduğunu bilemiyorum. Benim için önemli 

olan anlattıklarının bende gerçeklik duygusu yaratmış olmasıydı.”( s.42) 

 Üçüncü bölümle birlikte kahraman anlatıcı olan Paşazade başından geçen olayları 

aktarmaya başlar. Paşazade hem anlatıcı hem de anlatılan konumdadır. Bu noktadan sonra 

eser otobiyografik bir özellik kazanır.  Okuyucu onun bakış açısından olayları değerlendirir. 

Paşazadenin anlatımı mesafe ilkesine ters düşmez. Kendi bilgisi ve görgüsü dahilinde olayları 

yorumlar ve değerlendirir. Yazar, Paşazadenin neden bu kadar bilgili olduğunu da 

kanıtlamaya çalışır. “Yaşamının büyük bölümü cezaevlerinde geçen bu sabıkalı 

dolandırıcının, nasıl olup da bu kadar bilgili, hatta kültürlü oluşunun gizini, o günkü 

konuşmasından anlamıştım. Çok, pek çok kitap okumuştu. Çok roman okumuştu. Sanırım 

kültürünün kaynağı bunlardı.”  

 Dokuzuncu bölümde anlatım işini tekrar yazar anlatıcı üstlenir. Eserin bu noktasında 

anlatıya müdahale etme ihtiyacını hisseder. Hapishane ortamını ve Paşazade’nin 

hapishanedeki davranışlarını anlatarak, birinci tekil şahıs anlatımındaki tek düzeliği ortadan 

kaldırmaya çalışır. Bu bölümdeki asıl amaç Paşazade’nin buraya kadar anlattıklarının 

gerçekliğini sorgulamadır. Ancak yazar anlatıcı bunu doğrudan değil Paşazade’nin 

hapishanedeki durumunu göstererek dolaylı yoldan yapar. Dokuzuncu bölümden sonra 

anlatım tekrar Paşazade’ye geçer.  

 On üçüncü bölümde söz tekrar yazar anlatıcıdadır. Bu bölümüm başında romanın 

anlatımı hakkında bilgi verir. “Paşazade başından geçen olayları, tarih sırasına göre başında 

sonuna doğru anlatmıyordu. Herhangi bir ilişkiyle anımsadığı, ya da benim sorarak açtığım 
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bir konu üzerine, serüvenlerinden birini anlatıyordu. Anlattığı bu olayları ilerde genişletip 

yazmak üzere, belleğimde nasıl kalmışsa öylece geceleri not ediyordum. Sonradan bu notları 

karıştırırken aradan yıllar geçtiği için kimilerini anımsayamadım bile. Cezaevinde tutuğum 

bu notlardan Paşazade’nin yaşam öyküsü diyebileceğimiz serüvenlerini yazarken, başından 

geçenleri tarih sırasına göre kendiliğimden düzenlemeyi doğru bulmadım. O hangi sırayla 

anlatmışsa, o sırayı bozmadan yazmayı uygun buldum.”  

 Yazar anlatıcının esere bu tür müdahaleleri anlatımın akışını bozsa da bir roman kişisi 

olarak ona şahsiyet kazandırmaktadır. Netice de o da olayların içinde yaşayan bir roman 

kahramanıdır.  

 

B. 11. 5.  Zaman                 

          İncelediğimiz eserde anlatı zamanı 1951-1953 yıllarını içine almaktadır. Başlangıç 

zamanını yazarın giriş bölümünde belirttiği “Bu romanın kahramanını 1951 yılında Üsküdar 

Paşakapısı Cezaevi’nde tanımıştım.” (s.7) sözünden anlıyoruz. “Aradan iki yıla yakın bir 

zaman geçtikten sonra, o çok şaşılası olayla karşılaşmasaydım,  belki de Paşazade’yi hiç 

anımsamayacaktım.” (s.296) Sözlerini dikkate alarak anlatının 1953 yılında sona erdiğini 

anlıyoruz. 

         Romanda vak’a zamanı iki kolda ilerler. Birinci kolu, yazar anlatıcının hapishanede 

Paşazade ile karşılaşarak anılarını dinlediği ve her ikisinin başından geçen olayları, ikinci 

kolu, Paşazade’nin 1922 yılı sonrasından anlatmaya başladığı anıları oluşturur. Roman 

zamanda genişlemenin yapıldığı, Paşazade’nin askeri liseden atılmasını anlattığı anısıyla 

başlar. Bu anıda zaman 1922 yılı sonrasına denk düşmektedir. “Birinci Dünya Savaşı bitmiş, 

arkasından Balyoz Hakkı Kurtuluş Savaşı’na koşmuş.”(s.13) 

          Romanda birinci kol vak’a zamanını, başlangıcını kesin olarak belirleyememekle 

birlikte “Şubatın erken inen, puslu, ıslak bir akşamı…”(s. 38) cümlesiyle Paşazade’nin 

cezaevine girişiyle başlatabiliriz. Ancak bundan sonra Paşazade’nin anıları aktarılır. Anılar 

belli bir kronolojik sıraya bağlı kalmadan anlatılır. “Paşazade, başından geçen olayları, tarih 

sırasına göre, baştan sona doğru anlatmıyordu. O hangi sırayla anlatmışsa, o sırayı 

bozmadan yazmayı uygun buldum.” (s.193) 

          Romanda zaman net olarak belirtilmemiştir. Zaman daha çok “Günlerden bigün” (s. 

88,98,260), “Ertesi gün” (s.50,191,212,240,283), “Ziyaret günü” (s.134,213,289), “Bigün” (s. 

34,66,99,195,258) şeklindeki zaman aktarma sözcükleri ile belirtilmiştir. 

          Anıların bulunduğu bölümlerde ise anın yaşandığı zaman “O günlerde İstanbul’da 

sıkıyönetim vardı…” (s.71) “Bu benim lisedeki arkadaşlarımdan “Sıçan Bedri” ydi. Demek 
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aradan bunca yıl geçtikten sonra candarma yarbayı olmuştu.” (s.105) “Ben daha sormadan 

benden az sonra okuldan çıkarıldığını söyledi. Demek, aşağı yukarı üç yıldan beri sivildi.”(s. 

136) cümleleriyle belirtilmiştir. Romanda zaman ögesinin vak’a zincirlerine bağlı olarak 

dağınık ilerlediği görülür. Bu dağınıklık olayların kavranmasında okuyucunun işini 

güçleştirse de romanın yapısal bütünlüğüne zarar vermemektedir. 

 

B. 11. 6. Mekân   

          Romanda, anıların anlatıldığı mekân olarak cezaevi kullanılmıştır. Cezaevi; 

“Cezaevinin Karantina Koğuşu’ndaydım. Bu koğuş, uzun bir koridora kapıları açılan 

odalardı. Bu odalara hükümlüler, loca diyorlardı. Her locada dört ranza vardı.”(s.33) 

“Karantina koğuşunun yüksek tavanlı dar koridorunda ses çok yankılanırdı.” (s.130) 

“Adembaba koğuşu, kısmın ikinci katındaydı. Adembaba koğuşuna girdim. Havası pis, kokusu 

pis, rengi pis, biçimi pis, mide bulandırıcı, bütün görünümüyle iğrenç pislikte bir yer. Koğuş 

soğuktu.” (s.203) “Beyler Koğuşu, bir paralı yatılı okul yatakhanesi kadar temizdi, 

derlitopluydu.” (s.215) kısımlara ayrılarak tanıtılır. 

          Romanda anıların yaşandığı mekânlar “Şantiye, akıl hastanesi, Boğaziçi’nde rum 

gazinosu, doğu ili, Anadolu’da kasaba, doğuda sınır ili” gibi kelimelerle verilmiştir. Ancak 

mekânları tanıtacak açıklamalar yapılmamaktadır. Paşazadenin anlattığı vak’a genellikle 

kapalı mekânlarda geçer. Açık mekânların konumları ve isimleri belirtilmez. Mekân şahısların 

yapılarına etki eden onlara yön veren bir unsur olmaktan çok, atmosfer yaratmakta kullanılır. 

Mekânların adlarının belirtilmemesi Aziz Nesin’in ele aldığı konuyu bölgesel boyuttan 

çıkartıp evrenselleştirme çabasından kaynaklanmaktadır. Açık geniş mekân olarak İstanbul ön 

plana çıkar. Mekânlar farklı ama insanların tutum ve davranışları aynıdır. Mekân öğesi 

romanın ana fikrine katkıda bulunur.  

 

11. 7. Şahıs Kadrosu  

Tek Yol romanında, şahıslar çoklu bakış açısıyla aktarılırlar. Oldukça kalabalık bir 

şahıs kadrosuna sahip romanda şahıslar genellikle tip özelliğini taşırlar. Paşazade romandaki 

ayrıntılı tanıtımı, tutum ve davranışlarıyla,  merkezi kişisi olarak karakter olma özelliğine de 

sahiptir. Bu bölümde baş şahıs Paşazade ile birlikte önemli olarak gördüğümüz iki yardımcı 

şahsı da incelemeye çalışacağız.  

-Paşazade 

          Eserde Paşazade, anlatıcının, Dandini Fikret’in, anılarda yer alan kişilerin 

anlattıklarından ve kendi ağzından değişik yönleriyle tanıtılmaktadır. 
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          Paşazade’nin fiziki özellikleri yazar anlatıcı tarafında ayrıntılı olarak verilir.“Kocaman 

bir kafa. Çok geniş bir çene. Çenesi nerdeyse kafasının genişliğinde. Kafanın ve yüzün 

genişliği kemikliliğinden, yoksa şişmanlıktan değil. Alnı çok dar sayılmaz. Saçları, hiç de 

yaşına göre değil, fırça gibi sık.” (s.35) “Kalantor bir devlet adamı görünüşündeydi. 

Tanımayan biri onu burada görse, en azından cezaevini teftişe gelmiş bir savcı sanabilirdi. 

Üstünde devetüyü renginde, yumuşak tüylü bir palto vardı. Kahverengi eldivenlerinin uçları, 

pantolonu keskin ütülü, ayakkabıları da pırıl pırıldı.” (s.39) “Gazetedeki resminden daha da 

sevimsizdi, ama daha da ciddi görünüşlüydü. Çenesi, evet, resmindeki gibiydi, bir timsah 

çenesi gibi… Neyi ısırsa koparabilirdi. Saçlarında aklar, karalardan çoktu. Sanki gözünün 

çevresi bir halka gibi çürümüş de morlaşmıştı, deri kendiliğinden öyleydi. Tüylü bir adamdı. 

Karga burnunun iki yanında çivi başı kadar küçük, çakım çakım çakan gözleri, o karartılı 

halka ortasında olduğundan daha küçük, ama daha etkili, daha koyu kara görünüyordu. 

Karşısındakine güvensizlik veren çivi başlı gözlerine, konduğu yerde hiç durmadan başka 

yere sıçrayan bakışlarına karşılık sessizliği, konuşanı saygıyla dinlemesi, seyrek konuşurken 

de hecelerin haklarını vere vere, tane tane ve tok sesle konuşması, ağırbaşlı davranışları da 

insanda saygınlık uyandırıyor.”(s. 40)  

        Hakim bakış açısı ile ayrıntılı olarak tanıtılan Paşazade, tip olmanın yanı sıra karakter 

olma özelliğine de kavuşur. “Paşazade, cezaevlerinde bulunamayacak, rastlanmayacak 

kişilikte bir adamdı. Yalnız cezaevlerinde değil, yüksek düzeyde insanlar arasında bile onun 

gibisini bulmak kolay değildi.”(s.205) “Yaşamının büyük bölümü cezaevlerinde geçen bu 

sabıkalı dolandırıcının, nasıl olup da bu kadar bilgili, hatta kültürlü oluşunun gizini, o günkü 

konuşmasından anlamıştım. Çok, pek çok kitap okumuştu. Çok roman okumuştu. Sanırım 

kültürünün kaynağı bunlardı.” (s. 207) sözleri yazarın paşazadeyi karakter olarak tanıtma 

endişesinden kaynaklanır. Böylece Paşazadeyi daha inandırıcı bir konuma kavuşturmak 

isteyen yazar, son bölümlerde onun anlattıklarının gerçek olup olmadığını kendisinin de 

bilmediğini söyleyerek, asıl amacının romanın anlatmak istediği tezi ön plana çıkarmak 

olduğunu vurgular.  

         Eserde Paşazade bir çatışmanın sembolü niteliğindedir. Suç işlemek mi istemiştir yoksa 

toplum tarafından suça yöneltilmiş midir? Romanın birçok bölümünde vurgulanan bu çatışma 

Paşazade’nin kişiliğine de yansır. “Cezaevindeki öbür sabıkalılara hiç benzemeyen, hatta 

onlara karşıt bir kişiliği vardı. Sanki Paşazade iki dil biliyor ve iki dille konuşuyor gibiydi. 

Kendisi gibi sabıkalılarla konuşurken onların anladığı dille ve onlardan biri olarak 

konuşurdu. Benimle, aşağı yukarı anlattıklarını yazdığım bu dille, hatta daha da yüksek 

düzeyde konuşuyordu.”(s. 255)     
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          Romanda Paşazade’nin kendisi ve diğer roman kahramanları tarafından da tanıtıldığını 

görürüz.  “Karnımı doyuracak paramın olmadığı kimi günler, elim boş cebimde, kimi büyük 

yapıların altlarındaki lüks mağazaların önünde durur, ilerde burasını satın almalı mıyım, 

almamalı mıyım, diye yapıya bakarak ciddi ciddi düşünürdüm.”(s.133) “Çok zaman, daha 

doğrusu her zaman, kendime acımışımdır. Sanki iki kişi olurum, biri bence olmam gereken, 

ama bitürlü olamadığım, öbürüde olmak istemezken olduğum şimdiki insan… O olmayı 

özlediğim, olmam gerektiğine inandığım insan olarak, bu olduğum insana hep acırım.”(s.134) 

          Dandini Fikret, “Şimdilerde iyicene kulakları düştü… Eski rüzgârı kalmadı artık 

Paşazade’nin… Nerde o eski Paşazade… Cezaevine bir düştü mü eskiden, Avrupa  gezisinden 

dönen kaçakçı milyonerler gibi, yedi-sekiz bavulla gelirdi be… Ucundan ucundan 

bavullardakileri bana sattırırdı. En sonunda boş bavulları sattırdı mı, cezasını bitirmiş olur 

çıkardı. Eskiden, Paşazade geldi mi, cezaevinin adembabaları bir hafta bayram ederlerdi… 

Elide öyle açıktı ki… Ama son zamanlarda çaptan düştü… İş yok O’nda artık…”(s. 36-37) 

sözleriyle Paşazade’yi tanıtır. 

 Paşazade’nin çoklu bakış açısıyla tanıtılması, kahramanın gerçekçilik yönünü 

arttırmaktadır. Paşazade, eserde tek yol olgusunu vurgulayan başkahramandır. Ondan hareket 

edilerek toplumun suç ve suçluya bakış açısı irdelenir.  

-Hercai Recai                

          Paşazade’nin anılarında sıklıkla karşılaştığımız karakterdir. Paşazade, cezaevi 

çıkışlarında başka kimsesinin olmadığını söyleyerek, Hercai Recai’nin yanına gitmektedir. 

Başlarda kendisinden hoşlanmasa da sonraları onun tek dostu olur. 

          “Arkamdan gelip elini omzuma koymuş, sonra da bana sarılmıştı. Doğrusu bu içtenliği 

ondan hiç ummazdım. Okuldayken, O’na hiçbir zaman kanım kaynamamıştı. Çünkü, içinden 

pazarlıklı, sinsi bir çocuktu. Öğrenciyken de şık giyinirdi. Okulun verdiği elbiseyi beğenmez, 

çok daha iyi kumaştan özel terziye diktirdiği elbise ve kaput giyerdi. O’na Hercai dememizin 

nedeni, hercai-meşrep dedikleri gelgeç gönüllü olmasındandı.”(s.135) Paşazade okulda 

kurduğu bu arkadaşlıktan sonra bütün geleceğinin değiştiğini söylemektedir. 

        Hercai Recai, Paşazade tarafından bütün yönleriyle ayrıntılı olarak tanıtılır. Ruhuna 

kötülük işlemiş iflah olmaz bir suçludur.  “Sakat doğmuş insanlar gibiydi Hercai Recai. 

O’nun bedeninde değil, ruhunda bir sakatlık vardı. Çünkü çok sinsiydi. Bu yüzden de 

sınıfımızda bitek candan arkadaşı yoktu. Ruh hastasıydı. Çünkü O, bir çıkarı için, bir işi için 

değil, kötülüğü, kötülük olsun diye yapardı. Bana öyle geliyor ki, herkesi kandırabilecek, 

herkese kazık atabilecek bir zekâsı olduğunu, başkalarından çok kendisine ispat etmeye 

çalışıyordu. Bütün insanlardan üstün olduğuna inanmak istiyordu.” (s.149) 
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         Recai romanda tam bir kötülük timsali olarak aktarılır. Yaptığı bütün kötülüklerle tip 

olmanın bütün özelliklerini sergiler. “Bunu, yalnızca parasız olduğu için yapmadı, evsahibi 

yaşlı kadına kötülük olsun diye yaptı. Bir gece, o yaşlı evsahibi kadını, bir zampara hacıağaya 

sattı. Zavallı yaşlı kadının bundan haberi bile yoktu.”(s. 150) 

          “Ama alçaklığı gereği, kazandığımız onca paradan bana hiçbişey vermedi. Ben de 

istemedim. Cimriliğinden, paragöz olduğundan değil, salt kötülük olsun diye böyle 

davranmıştı.” (s. 156) 

                   Hercai Recai’nin ölümü de yapısına uygundur. Çaresiz kalan insanları sömürerek 

geçirdiği bütün hayatı boyunca birçok suç işlemiş ancak çok küçük bir suçtan yakalanınca 

bunu gururuna yedirmemiştir. “Hercai, kendini bütün dünyaya madik atacak kadar kurnaz 

sanıyordu. Yaptığı dolandırıcılıklar, kendi zekâsının üstünlüğünü yine kendisine ispat içindi. 

Daha ilk yakalanışında, hem de bir karakolun bodrumunda, pantolon kayışıyla kendini 

asarak öldürmüştü. Küçük bir suçtan, üstünde dolar bulundurmak gibi çok küçük bir suçtan 

sanıktı. Buna bile dayanamamış, kendini öldürmüştü.”(s. 258) 

 

-Dandini Fikret                                          

          Eserde, cezaevindeki yaşayışı ve kişilerin olaylara bakışını aktarmak için kullanılmış 

bir şahıştır Dandini Fikret. “Dandini Fikret, cezaevinin çok ilginç tiplerinden biri. Eroin içe 

içe kavrulmuş, kurumuş, küçülmüş. Kamburu çarpıklığı, bana firengi kalıtımıyla doğduğu 

izlenimi veriyor. Parasız kalan hükümlülerin eski, kullanılmış eşyasını satar.”(s. 36) 

         Cezaevindeki çıkarcı, bencil, sömürü düzenine ayak uydurmuş olumsuz tiplerden bir 

diğeri de Fikret’tir. Bütün hayatını çıkar üzerine kurmuştur. Çıkarının kalmadığını anladığı 

noktalarda da büyüklenir. “Önceleri O’nunla konuşurken Paşazadem derken, bavulun 

satışından sonra moruk, ya da ulan moruk demeye başladı. Dandini, ezilmişliğinin hıncını 

Paşazade’den çıkarıyordu.”(s. 131). “Onda artık satılacak çok az şey kaldığını anlayan 

Dandini, Morukluğu bile O’na çok görmüştü; inek ya da kart inek demeye başlamıştı.”(s. 193) 

          Olumsuzluğu abartıyla birlikte yansıtan tiplerden biridir Fikret. Satılacak hiçbir şey 

bulamazsa umut satar. “Dandini! diye seslendim. Benden en az yirmi-yirmi beş yaş büyük 

olduğu halde herkese ağabey dediği için buyur ağabey diyerek geldi.”(s. 210) “Oysa 

<<Rüyalarınızı bile, müşteri bulur, satarım!>> diye satıcı çığırtkanlığı ile övünürdü. 

Kendisine satıcı demez, reklâmcı derdi. Kendisine göre o öyle büyük bir reklâmcıydı ki, 

satılacak hiçbişey bulamasa, rüya satar, umut satar, yalan satardı.”(s. 219) 
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  -Yardımcı Şahıslar: 

          Yardımcı şahıslar vak’anın sunumunda belirleyici rol oynamazlar. Figüran konumunda 

bulunan yardımcı şahıslar, Paşazade’nin dolandırıcılıklarında vasıta olarak kullanılırlar. Onlar 

birey olarak değil, topluluk olarak etkilidirler. Oluşturdukları ortam, Paşazade’yi 

dolandırıcılığa yöneltir, hatta onu dolandırıcılık yapmaya zorunlu kılmaktadır. Romanda daha 

çok yardımcı şahısların yarattığı atmosferden yararlanılır.  

          Bey, yılın çoğunu İstanbul’da geçiren, on sekiz köyün sahibi, iki oğlu İngiltere’de 

okuyan, evli kızı İsviçre’de yaşayan biridir. Bedri Kaymakam, ufak tefek, çelimsiz, gür 

seslidir. Jandarma Komutanı, eşkıya, bey ve siyasilerle birlikte hareket etmektedir. Hasan 

Kalfa, inşaat ustasıdır. Kendinden aşağı konumdakilerle yüzlerine bakmadan konuşur, hakaret 

eder. Görevine bağlı, çok çalışkandır. Kendinden üstün olanlara değer verir, saygı gösterir.  

          Askeri okul anısında yer alan iki yüzbaşıdan Balyoz Hakkı; güçlü, sert ve katı 

görünümüne karşın, iyi biridir. Güğüm Beşir; yaşlı, çok yumuşak, iyi yürekli ve saf kalpli 

denilen kişilerdendir. Seydo, bir ağanın yerine para karşılığı hapis yatan cahil, yumuşak, iyi 

yürekli bir köylüdür.  

 Görüldüğü üzere Aziz Nesin, içinde yaşanılan toplumu bütün yönleriyle gösterebilmek 

için toplumun her kesiminden olumu ve olumsuz şahıslara eserinde yer verir. Gösterme ve 

anlatma yöntemi kullanılarak tanıtılan yardımcı şahıslar, diğer eserlerde olduğu gibi toplumsal 

eleştiride birer araç olarak kullanılırlar.  

 

B. 11. 8. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar: 

 Tek Yol romanında, Paşazadenin üzerinden topluma eleştiri yöneltilir. Toplum geri 

kalmışlığı, bilgisizliği, önyargıları ile, yaşama mücadelesi veren insanlara tek yol sunar. Aziz 

Nesin, Tek Yol romanında insanlara olaylara ve durumlara Paşazade adlı kahramanının bakış 

açısından yaklaşır. Girdiği her ortamda toplum ona kaşı önyargılı davranmış ve kendi istediği 

boyutta onu görmeye çalışmıştır. Kahramana bırakılan tek yol dolandırıcılıktır. Kahraman, 

toplumun birçok kesiminde dolaştırılarak eleştirinin çok yönlü olması sağlanır.  

 Eserdeki mizahi unsurlar, eleştiride olduğu gibi yine kahramanın üzerinde yoğunlaşır. 

Kahraman vasıtası ile durum ve zihniyet mizahı kolayca oluşturulmaktadır. Ayrıca Paşazade 

eserdeki varlığı ile kişi mizahını sağlayan diğer bir unsurdur. Eserde birçok gülmece, 

Paşazade’nin söz oyunlarından kaynaklanır. 

         Gardiyan, 

- Ulan godoş, ulan kartoloş… Gene mi geldin ulan dürzü! dedi. 

Başgardiyan, 
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- Kart tilki dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına gelecek elbet, ben ona söylemiştim… dedi. 

Paşazade, 

- Ayrılığınıza dayanamadım Babacığım… Onun için bileti gidişdönüş almıştım…  

dedi.(s. 39) 

Eserde yine Paşazade’nin olaylar ve durumlar karşısındaki tavırları da mizah yaratmada 

kullanılır. “Adamlarımla birlikte atlara bindik. Ama ben binmesini bilmediğimden atın 

üstünde duramıyorum. Bir de attan düşersem, iki paralık olacağım. Hiç Şeyh Uryani attan 

düşer mi? Uçsam şaşmazlar da attan düşersem şaşarlar.(s. 90) 

“Gelenlerin en önünde kayınpederim, hemen yanında kara sakallı sünnetçi vardı. 

Suratlarından öyle anladım ki, beni hemen oraya, çalının dibine yatırıp sünnet edecekler.  

(s. 187) 

 Aziz Nesin’in eserinde sıkça kullandığı bir diğer mizah unsuru da kahramanlar 

vasıtasıyla söz ve durum mizahını kullanarak gülmece sahneleri yaratmasıdır  

 “Helalardan birinin kapısı açılmıyordu, içerden mandallıydı. 

Kapıyı yumruklayıp, 

- Kim var içerde? diye bağırdılar. 

Bir iniltiden başka ses gelmedi içerden. 

- Çık ulan dışarı! 

İçerde inleyen adamın sesi duyuldu: 

- Sürgünüm var ağam, içim gidiyor… Çıkamam…  

- Çık ulan, başgardiyan çağırıyor…  

Kapısı kırılarak heladan çıkarılan,  o yakışıklı delikanlı değil, aptala yakın saf olan  

köylü delikanlıydı. O’nun da bugün, daha sabahtan tahliye edilmiş olması gerekirdi. Saf köylü 

delikanlı, uçkurunu toplamaya çalışarak koğuşa girdi. Hükümlüler gülüşüyorlardı. 

 Romanda eleştirinin en yoğun olduğu bölüm Tek yol başlığını taşıyan on altıncı 

bölümdür. Aziz Nesin bu bölümde romanda öne sürdüğü tezi, kahramanı Paşazade 

aracılığıyla savunmaya çalışır. Paşazadeyi kendi tezinin karşısında biri olarak gösterir. Ona 

göre insanları suç işlemeye toplum itmektedir. Paşazade ise suçun insanların tercihleri 

sonucunda oluştuğunu söyler. Ona göre insanlar tek yolum suç işlemekti diyerek kendilerini 

kandırmaktadır. Aziz Nesin, kendi savunduğu tezin aksi görüşünü kahramanına söyleterek 

beyin fırtınası oluşturmaya çalışır.  

 Romanda kullanılan bütün teknikler yine sosyal eleştiriye yöneliktir. İnsanların 

seçtiklerini zannettikleri tek yol aslında toplum ya da başka bir güç tarafından dayatılan bir 

yoldur. İnsanlar seçim yaparken bile özgür değillerdir.  



 - 263 -

IV. BÖLÜM 

 

4. ROMANLARIN YAPI VE ANLATIM ÖZELLİKLERİNİN MUKAYESELİ 

OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ        

 

4. 1. Tertip Bakımından     

Aziz Nesin’in romanlarını, tertip veya dış yapı bakımından üç kısımda inceleyebiliriz: 

1- Yıldız İşareti İle Bölümlendirilmiş Romanlar. 

2- Başlıklarla Bölümlendirilmiş Romanlar 

3- Bölümlendirme Yapılmamış Romanlar. 

 Romanlarda dikkat çeken ilk özellik bölümlendirmenin genellikle başlıklar halinde 

yapılmasıdır. Başlıklar bölümde anlatılacak vak’anın özeti niteliğindedir ve vak’a zincirleri 

hakkında bilgi verirler. İncelediğimiz on bir romanın bölümlerini şu şekildeki bir şemayla 

gösterebiliriz.  

 

  

Görüldüğü üzere romanlardan yedisi başlıklar, üçü yıldız işaretleri ile 

bölümlendirilmiştir. Gol Kralı romanında ise bölümlendirme yapılmamıştır. 

Bölümlendirmelerde başlıkların kullanılması onlara eser içinde bağımsız bir görünüm 

kazandırır. (Zübük, Surnâme, Tatlı Betüş, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz.) Bölümler, 

Roman Adı: Bölüm Sayısı: Bölümlendirme Şekli: 

Kadın Olan Erkeği Hatıraları 2 Yıldız işareti ile 

Düğümlü Mendil 42 Yıldız işareti ile 

Gol Kralı _ Bölümlendirme yapılmamıştır. 

Erkek Sabahat 12 Başlıklar şeklinde 

Saçkıran 13 Yıldız işareti ile 

Zübük (Kağnı Gölgesindeki İt) 22 Başlıklar şeklinde 

Şimdiki Çocuklar Harika 33 Başlıklar şeklinde 

Tatlı Betüş 25 Başlıklar şeklinde 

Surnâme 11 Başlıklar şeklinde 

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 21                 Başlıklar şeklinde 

Tek Yol 17 Başlıklar şeklinde 
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birbirlerinden vak’a zincirindeki değişiklikler neticesinde ayrılırlar. Bazı romanlarda 

anlatıcıların ya da anlatım unsurunun (mektup, günlük) değişmesi de, bölümlendirmede etkili 

olur. (Zübük, Tatlı Betüş) Yazarın ara bölümlendirmeleri tercih etmediği görülür. Bu yola 

sadece Saçkıran romanının dördüncü ve dokuzuncu bölümlerinde başvurmuştur.  

 Aziz Nesin’in ilk romanlarında yıldız işareti ile bölümlendirmeyi tercih ettiği 

görülmektedir. (Kadın Olan Erkeği Hatıraları, Düğümlü Mendil, Saçkıran) Yıldız işareti ile 

bölümlendirilmiş romanlarda bölümler bağımsız bir karakter arz eder. Romanların genel 

yapısına bakıldığında bazı bölümlerin çıkartılması ya da bölümler eklenmesi yapıya zarar 

vermemektedir. Bu durumu Aziz Nesin, Erkek Sabahat romanının önsözünde de 

romanlarındaki olumsuz bir yön olarak vurgular. 

  Bölümlendirme yapılmamış tek roman Gol Kralı’dır. Eser klasik roman tertibi ile 

serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşmaz. Ortadan başlayan romanda, serim ve düğüm 

bölümleri iç içe sunulur. Ancak eserin daha sonraki baskılarında yıldız işareti ile 

bölümlendirme yapılmıştır.  

 Yapı ve tertip bakımından bölümlendirmenin başlıklarla yapıldığı romanlar 

ağırlıktadır. Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi yedi roman başlılarla bölümlendirilir. Bu 

romanlarda göze çarpan genel özellik, bölümlerin paradokslar şeklinde sıralanmasıdır. (Tatlı 

Betüş, Zübük, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz). Bölümler birbirlerinden bağımsız gibi görünseler 

de bir bütüne hizmet etmektedirler. Surname romanında muhteva ile tertip arasında bir uyum 

sağlanmaya çalışılır. Şimdiki Çocuklar Harika romanı bölüm başlıları ile belirtilmiş 

mektuplardan oluşur. Ayrıca başlıklarla bölümlendirilen romanlarda farklı anlatım 

tekniklerini kullanıldığı görülür. Bu teknikler kendi başlarına bir bölüm oluştururlar. Zübük ve 

Tatlı Betüş romanlarında bölümlendirme yapmak için günlük ve mektup tekniğinden 

faydalanılmıştır.  

 Aziz Nesin’in romanlarına dıştan bakıldığında, her bölüm bağımsız bir karakter arz 

eder. Bölümler kendi başlarına bir amaca hizmet etmektedirler. Surname, Zübük, Yaşar Ne 

Yaşar Ne Yaşamaz gibi romanların bölümlerinin kendi içlerinde bir kurgusu vardır. Bölümler, 

yapılarının ve vak’a akışının bozulmaması için ara bölümlere ya da kısımlara ayrılmazlar. On 

bir romandan dokuzunun bölüm sayısı ondan fazladır.  

 Sonuç olarak tertip bakımından eserlerinde, kısımlara ve ara bölümlere başvurmadan, 

sadece başlıklar ya da yıldız işareti ile bölümlendirme yoluyla eser yaratan Aziz Nesin’in 

tercihinin, eserlerindeki başarıya doğrudan etkisi olduğu görülür. Surnâme romanı muhteva ve 

yapı arasındaki bütünlükle bu alandaki en başarılı romadır. 
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4. 2. Anlatıcı Ve Bakış Açısı 

 Romanın olamazsa olmaz unsurlarından biri de anlatıcıdır. İncelemeciler zaman 

zaman romanın en önemli unsurunu belirlemeye çalışmışlardır.  Bu tartışmalar sonucunda iki 

unsur ortaya çıkar: Anlatıcı ve hikâye. Bu iki unsurdan hangisinin önce geldiği hala tartışma 

konusudur. Mehmet Tekin, anlatıcıyı romanın en önemli unsuru olarak görmektedir.175 Buna 

karşın Forster, hikâyeyi romanın temeli olarak görmektedir.176  

“Bütün anlatma esasına bağlı eserler/türler temelde iki unsurdan oluşurlar. 

Bunlar;“anlatan”  ve “anlatılan”; yani “hikâyeci” ve “hikâye”dir. Destandan masala, 

efsaneden halk hikâyesine, modern hikâyeden romana kadar uzanan geniş bir yelpaze 

oluşturan anlatma esasına bağlı eser/türlerin özünü teşkil eden “anlatma/tahkiye”, ancak 

“anlatıcı/hikâyeci” ve “anlatılan/hikâye ile var olabilir. Zira anlatıcı, anlatma eylemi ile 

hikâyeyi var kılarken; hikâye de, anlatıcıya anlatma malzemesi vererek onun bu sıfatı 

kazanmasına zemin hazırlar. Dolayısıyla diğer anlatma esasına bağlı eserler/türler gibi, 

roman ve hikâyenin varlığı mutlak mânâda bu iki unsura muhtaçtır.”177 

Anlatıcı, en basit tanımı ile vak’ayı sunan kişidir. Romanda geçen olayı, zamanı, 

mekânı, kişileri, kişilerin davranış ve düşüncelerini okuyucuya aktarmakla görevlidir. Bu 

noktada aktarımı kimin yapacağı sorusu gündeme gelir. Modern romanda, anlatım işini 

yazarın kendisi üstlenebileceği gibi vak’anın dışındaki bir unsura ya da roman 

kahramanlarından birine de bu görevi verebilir. Romanın unsurlarının “kim tarafından kime 

nakledildiği”178sorusu da bakış açısını oluşturur. Mehmet Tekin, bir romancının anlatıya 

başlamadan önce anlatımı gerçekleştirecek kişiyi ve bu kişinin olaylara hangi noktadan nasıl 

bakacağını belirlemesi gerektiğini vurgular. Ona göre romancı, romana başlamadan şu 

soruları sormalıdır:  

1-Romancı, hikâyesini kime anlattıracak ve olayları kimin gözüyle görüp yansıtacaktır? 

2- Seçilen kişi nasıl bir duyarlılıkla hareket edecektir? 

3-Hikâyeyi anlatan kişi hangi bilgi kaynaklarından yararlanacaktır? 

4- Olaylara uzaktan mı yakından mı bakılacaktır? 

5-Olaylar alalatılırken tek kişinin mi birden fazla kişinin mi bakış açısından yaralanılacaktır? 

6-Olaylar sunulurken bakış açısından yaralanılan kişinin duyarlılığıyla diğer 

kahramanlardan –en azından bazılarının- duyarlılığı özdeşleşecek mi, özdeşleşmeyecek mi? 

7- Bakış açısından yararlanılan figürün donanımı nasıl olacaktır? 

                                                
175 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s. 17. 
176 E. M. Forster, Roman Sanatı, s.40. 
177 İ.Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 2, s. 78. 
178 Ş. Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, s.84. 
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8- okuyucu açısından nasıl bir yol izlenecek ve bakış açısı okuyucu denklemi nasıl 

kurulacaktır?179 

Aziz Nesin’in incelediğimiz on bir romanında, çeşitli anlatıcı tipleri ve bakış acılarını 

kullandığını görürüz. Anlatıcı konusunda sürekli bir arayış içinde görülen yazar, sabit bir 

anlatıcı ve bakış açısı kullanmaz. Eserlerindeki anlatıcıları ve bakış açılarının özelliklerini şu 

şekilde bir tabloda gösterebiliriz: 

 

 Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Aziz Nesin, romanlarından üçünü birinci tekil 

şahıs, üçünü üçüncü tekil şahıs, beşini çoğul anlatıcı ile kaleme almıştır. Son romanlarda 

çoğul anlatıcıya doğru bir yönelme görülür. En başarılı romanlarında vak’ayı, bu tür anlatıcı 

ile aktarır. Kadın Olan Erkeği Hatıraları, Erkek Sabahat ve Saçkıran romanları otobiyografik 

tarzda yazılmış romanlardır. Kahraman anlatıcılar kendi başlarından geçen olayları anlatırlar. 

Onun bu tür romanlarında yazar anlatıcı veya vak’a dışı varlık devreye girmez. Kahraman 

anlatıcılar,  olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarını kendileri yorumlarlar. Bu romanlarda 

vak’a halkalarının diyaloglarla örüldüğünü görürüz. Anlatma ve gösterme tekniklerinin 

yanında mektup tekniği de kullanılır. Düğümlü Mendil romanında bu tekniğin yanında 

günlüklerden de yararlanılır. Bu teknikler, olaylara başka kahramanların bakış açısından 

bakma imkânını da sağlar.  

                                                
179 M.Tekin, Roman Sanatı1, s. 49. 

Roman Adı: Anlatıcı: Bakış Açısı: 

Kadın Olan Erkeği Hatıraları Birinci tekil şahıs “ben” anlatıcı Tekil bakış açısı 

Düğümlü Mendil Üçüncü tekil şahıs “o” anlatıcı Hâkim bakış açısı 

Gol Kralı Üçüncü tekil şahıs “o” anlatıcı Hâkim bakış açısı 

Erkek Sabahat Birinci tekil şahıs “ben” anlatıcı Tekil bakış açısı 

Saçkıran Birinci tekil şahıs “ben” anlatıcı Tekil bakış açısı 

Zübük (Kağnı Gölgesindeki İt) Çoğul anlatıcı Çoklu bakış açısı 

Şimdiki Çocuklar Harika Çoğul anlatıcı Çoklu bakış açısı 

Tatlı Betüş Çoğul anlatıcı Çoklu bakış açısı 

Surnâme Üçüncü tekil şahıs “o” anlatıcı Hâkim bakış açısı 

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Çoğul anlatıcı Çoklu bakış açısı 

Tek Yol Çoğul anlatıcı Çoklu bakış açısı 
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 Düğümlü Mendil, Gol Kralı,  Surnâme romanları üçüncü tekil şahıs anlatıcı ile 

yazılmıştır. Düğümlü Mendil romanı Aziz Nesin’in mizah romanları dışında tek denemesidir. 

Polisiye türde yazılmış romanda anlatıcı tanrısal konumludur. Her şeyi bilme, görme hissetme 

gücü olan anlatıcı, gerilim unsurunu üst düzeyde tutar. Bu romanda zaman zaman roman 

kahramanlarının da bakış açısına yer verilir. Gol Kralı’nda ise üçüncü tekil şahıs anlatıcı 

farklı bir boyutta kullanılır. Anlatıcı eserden çok okuyucunun yanındadır ve olaylarla, kişilere 

taraflı yaklaşır. Sûrname romanı, Aziz Nesin’in diğer romanlarına göre anlatıcı ve teknik 

bakımdan farklılık arz eder. Hâkim bakış açısı ile anlatılan romanda anlatıcı esere sık sık 

müdahale ederek okuyucuya bilgi verir. Bu, Aziz Nesin’in çok az uyguladığı bir yöntemdir. 

Ayrıca bu eserde kendisine bir sözcü seçer. Sözcü yazarın duygu ve düşüncelerini aktaran 

hatta romanın ana fikrini söyleyen öğretici bir kahraman konumundadır. Sözcünün didaktik 

tavrı, eserin edebî yönü üzerinde olumsuz izler bırakmasına rağmen bu değerlendirmeleri 

kendi adına yapması yazarın eser üzerindeki etkisini azaltır.  

 Zübük (Kağnı Gölgesindeki İt), Şimdiki Çocuklar Harika, Tatlı Betüş, Yaşar Ne Yaşar 

Ne Yaşamaz, Tek Yol romanları, çoğul anlatıcı ve bakış açısıyla yazılmışlardır. Zübük ve Tatlı 

Betüş, romanlarında anlatıcı roman kahramanlarıdır. Bölümler farklı kişilerin anlatımı ile 

şekillenir. Her bölümde, kahraman anlatıcıların bilgi ve kültür seviyelerine göre bakış açıları 

kullanılır. Çoklu bakış açısı, romaları aracılığıyla toplumun topografyasını çizmeye çalışan 

Aziz Nesin’e geniş olanaklar verir. Zübük romanında, kahraman anlatıcılar aşağı yukarı aynı 

kültür seviyesi ile konuşurlarken Tatlı Betüş romanında, toplumun her kesiminden insanın 

bakış açısına yer verilir. Her iki romanda da romanın başkahramanına bağlantılı olarak gelişen 

olaylar aktarılır. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ile Tek Yol romanında anlatın teknikleri 

birbirine benzemektedir. Yazar anlatıcının yanında kahraman anlatıcının da devreye girdiği 

romanlarda bakış açıkları her iki tür anlatıcının bilgi görgü ve görüş düzeylerine uygundur. 

Aziz Nesin, çoklu bakış açısını kullanarak okuyucunun esere dışardan ve içerden 

yaklaşmasını sağlar.  Özellikle Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşmaz romanı, bir anlatıcı romanıdır 

diyebiliriz. Kahraman anlatıcı konumundaki Yaşar, halk edebiyatındaki anlatı geleneklerinden 

de yararlanılarak, üstün bir anlatı tekniği ile donatılır. Şimdiki Çocuklar Harika romanı 

mektup tekniği ile kurgulanmıştır. Ancak son bölümde yazarın anlatıya müdahalesi bir 

anlatım kusuru olarak görülür.  

 Romaların geneli değerlendirildiğinde Aziz Nesin’in çoklu bakış açısını ve çoğul 

anlatıcıyı tercih ettiği görülür. Toplumun aksayan yönlerini eleştirmek amacında olan 

Nesin’in, bu tür anlatıcıya ve bakış açısına yönelmesi isabetli bir tercihtir. Birçok pencereden 
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tarafsız olarak toplumu değerlendiren Aziz Nesin, toplumun içinde yaşayan kahramanları 

kullanarak eserlerindeki gerçeklik unsuruna güç verir. 

 

4. 3. Zaman 

 Aziz Nesin’in romanlarında yer alan zaman unsurunu, genel olarak 

değerlendirdiğimizde, onun bu unsurdan genellikle, toplumun o anda içinde bulunduğu 

durumu ve kahramanların davranışlarını eleştirmek için kullandığını söyleyebiliriz. Düğümlü 

Mendil hariç, bütün romanlarında toplumun aksayan yönlerini eleştiren Nesin,  olayları ve 

durumları zamandan soyutlamaya çalışır. Ele aldığı konular, eleştirdiği davranışlar herhangi 

bir zamanda yaşanabilecek ve sonu olmayan davranışlardır. O eserlerinde insanı değil evreni 

yakalamaya çalışır.  

 Yalan, ikiyüzlülük, ahlaksızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, vurdumduymazlık, 

riyakârlık gibi eleştirdiği davranışlar, insanlık tarihi ile birlikte süre gelen bütün toplumlarda, 

bütün zamanlarda görülen olumsuz davranışlardır. Aziz Nesin, romanlarında vak’a zamanını 

belirtmekten kaşçınsa da dönemin karakteristik özellikleri ve romanlarda verilen ip uçları 

vak’a zamanlarını belirlememizi sağlar. Romanların vak’a zamanları aşağıdaki tablo da 

belirtilmiştir:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol Karlı, Tatlı Betüş, Erkek Sabahat,  Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi otobiyografik 

tarzdaki eserlerde vak’a zamanının geniş bir zaman dilimine yayıldığı görülür. Aziz Nesin, bu 

romanlarda zaman ve kişiler aracılığıyla yaşanılan dönemin toplumsal özelliklerini ortaya 

Roman Adı: Vak’a Zamanı: 

Kadın Olan Erkeği Hatıraları 1954 

Düğümlü Mendil 1945  

Gol Kralı 1945-1955 

Erkek Sabahat 1940-1949 

Saçkıran 1954 

Zübük (Kağnı Gölgesindeki İt) 1953-1960 

Şimdiki Çocuklar Harika 1963-1964 

Tatlı Betüş 1915- 1958 

Surnâme 1951-1955 

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 1929- 1947 

Tek Yol  
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koyarak, toplum fert arasındaki ilişkiyi belirler. Bu ilişki dolaylı olarak toplumsal eleştiride 

malzeme olarak kullanılır. Değindiğimiz romanlarda amaç kahramanların hayatlarını 

anlatmaktan çok toplum içindeki davranışları ve tutumları hicvetmektir. Tatlı Betüş, Yaşar Ne 

Yaşar Ne Yaşamaz, romanları vak’a zamanı en geniş olan romanlardır. Her iki romanda da 

zaman unsurundan, yaşanılan dönemim topluma ve kahramanlara etkisini belirtmek ve 

atmosfer yaratmak için faydalanılır.  

Zübük (Kağnı Gölgesindeki İt) romanında her ne kadar vak’a zamanı belirlenebiliyorsa 

da, olaylar zamandan soyutlanarak verilir. Aziz Nesin, bu romanda, zübüklük kavramını her 

zaman her yerde karşımıza çıkabilecek bir olgu olarak aktarmaya çalışılır.  

Kadın Olan Erkeği Hatıraları, Düğümlü Mendil,  Saçkıran, Şimdiki Çocuklar Harika 

romanlarında vak’a zaman, yaklaşık bir yılık bir süreyi kapsar.  

Romanların geneline bakıldığında vak’a zamanının, ikinci dünya savaşının öncesini ve 

sonrasını (1940-1960) aktardığı görülür. Geriye dönüş tekniği ile vak’a zamanının sınırları 

genişletilir. Ayrıca geriye dönüş tekniği ile anlatma zamanı ile vak’a zamanı arasındaki fark 

giderilmeye çalışılır.  

Zaman konusunda romanlardaki ortak yapı vak’a zamanının açıkça belirtilmeyişidir. 

Erkek Sebahat ve Saçkıran romanları hariç diğer romanlarda vak’a zamanları belirtilmez. 

Okuyucu romanda verilen işaretlerle vak’a zamanına ulaşır.  

 Sonuç olarak Aziz Nesin’in zaman unsurundan işlevsel olarak çok yönlü 

yaralanmadığını belirtebiliriz. Onun romanlarında zaman kahramanların özelliklerini 

vurgulamak ya da atmosfer yaratmak için kullanılır. Gerçekçi ekole mensup bir sanatçı olarak 

da bu tavrı,  gayet doğal karşılanabilir. Ele aldığı konuları evrenselleştirme çabasında olan 

yazarın, zaman kavramını yetersiz işlemesi en çok eleştiriye uğrayan yönlerinden biridir. 

 

4. 4. Mekân 

 Aziz Nesin’in romanlarında, açık ve kapalı mekânlardan farklı şekillerde yararlandığı 

görülür. Romanların vazgeçilmez açık-geniş mekânı, İstanbul’dur. İstanbul’un sosyal ve 

kültürel atmosferi ve bu atmosferin insanlar üzerinde bıraktığı etki, yazar için önemlidir. 

Mekânlar, tasvir ya da anlatma yönteminden ziyade gösterme yöntemi ile aktarılır. İstanbul 

dışındaki açık mekânlar, olayın geçtiği zemini vurgulayan ve atmosfer yaratan unsurlar 

olmaktan öteye gidemez.  Bu yüzden birçok romanda açık mekânların sadece adları belirtilir. 

Aziz Nesin için mekândan çok mekânın insan üzerindeki etkisi önemlidir.  

 Aziz Nesin Zübük romanı dışında bütün romanlarında İstanbul’u mekânın merkezine 

oturtur. İstanbul semtleri, halkın yaşayış düzeyini ve gelir seviyelerini tespit etmekte 
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kullanılır. Erkek Sabahat romanında bunun en bariz örnekleri verilir. Yazar, okuyucuyu sokak 

çocuklarının yaşadığı hisar altından, zenginliğin sembolü olan Nişantaşı’na kadar geniş bir 

İstanbul turuna çıkartır. Ancak bu mekânlar anlatılmaz ya da tasvir edilmezler. Vak’a zinciri 

içinde insanların yaşantı şekillerini belirleyen dekoratif unsurlar durumundadırlar.  

 Aziz Nesin, kapalı mekânları açık mekânlara oranla daha geniş çerçevede irdeler. 

Kapalı mekânların insan üzerindeki etkisi açık mekânlara göre daha belirgindir. Düğümlü 

Mendil, Gol Kralı, Tatlı Betüş, Surnâme, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi romanlarda, kapalı 

mekânlar, dekoratif unsur olmaktan öteye geçerek romanın bünyesine etki eden dinamik bir 

unsur olarak kullanılır.  

 Hapishane yaşantısını iyi bilen ve bu mekânın insan üzerindeki etkisine yakından 

vakıf olan Nesin, son üç romanını hapishane üzerine kurgular. Sûrname, Yaşar Ne Yaşar Ne 

Yaşamaz, Tek Yol romanlarında mekân olarak hapishanenin, mahkûmlarla bütünleştiğini 

görürüz. Ancak bu romanlarda da mekânın fiziksel özellikleri göz ardı edilerek kahramanlar 

üzerinde bıraktığı etkiye önem verilir. Kapalı mekânlar, roman kahramanlarının değişiminde 

bir araç olarak kullanılır. Bu değişim Sûrname’de olumlu yönde gelişirken, Yaşar Ne Yaşar 

Ne Yaşamaz romanında olumsuz yündedir.  

 Kadın Olan Erkeği Hatıraları, Gol Kralı, Tatlı Betüş, romanlarında kapalı mekânlar 

çoğunlukla ahlaksızlığın gizlendiği yerlerdir. Şahıslara yönelik eleştirinin yoğun onduğu bu 

romanlarda, mekânlar da eleştirinin bir parçası olarak kullanılır. Zenginliğe ve güce özenen 

ahlakî değerlerini yitirmiş kahramanlar belirli bir kapalı mekân dâhilinde toplanırlar.  

 Zübük romanı, neredeyse mekân öğesinden soyutlanmış durumdadır. Olaylar adı 

verilmeyen bir Anadolu kasabasında geçer. Üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi görünen 

kasabada mekânın olumsuz özellikleri insanlara da yansır.  

 Aziz Nesin’in romanlarında mekân öğesi en zayıf halkayı oluşturur. Genellikle 

mekânlardan olayın geçtiği zemini belirten dekoratif bir unsur olarak yararlanır. Konuyu 

zamandan ve mekândan soyutlama çabası içinde görülen yazarın bunu yapmakta belirli bir 

amacı vardır. Nesin, işlediği konuları belirli bir bölgeye ya da zümreye mâl etmek istemez. 

Konuyu evrenselleştirme çabası, onun romalarda mekânı yeterince işleyememesine neden 

olur.  

 

4. 5. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Unsurlar 

 Aziz Nesin’in romanları için eleştiri ve mizah ayrılamaz iki unsurdur. İçinde yaşadığı 

toplumun belirli bir kesitinin ya da tamamının eleştirildiği romanlarda, insan gerçeğini bütün 

çıplaklığıyla aktarır. Hayatını, kendisini ve toplumu değiştirmeye adamış bir yazar olan Aziz 
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Nesin, mizahı bu değişimi gerçekleştirmekte bir araç olarak kullanır. “Türk roman ve 

hikâyesinde sosyal gerçekçi bir bakışa sahip olan Nesin, eleştirisini mizah yoluyla yapar. 

İnsanların cahilce davranışları, aldanmaya müsait saflıkları, zorbalığa ve haksızlığa 

meyledişindeki kafasızlıkları, komik unsurunu oluşturur.”180  

 Nesin’in incelediğimiz on bir romanından onu, mizah romanıdır. Sadece Düğümlü 

Mendil polisiye roman olarak diğerlerinden ayrılır. Nesin’in romanlarındaki eleştiri çok yönlü 

ve toplumsaldır. Tek tek bireylerden yola çıkarak, toplumu ve toplumun düzensiz dağınık 

yönlerini eleştirir.  

 Tatlı Betüş ve Gol Kralı, toplumun belirli bir kesiminin eleştirildiği romanlardır.  

Sosyete gerçeklerini ve çürümüşlüğünü,  yitirilen değerleri ortaya koyan her iki romanda, 

kişilerden ve olaylardan yola çıkarak toplumun geniş bir kesiti eleştirilir. Çeşitli insanların 

davranışlarının hicvedildiği romanlarda asıl olarak toplumun ikiyüzlülüğü, çıkarcılığı, 

çürümüşlüğü, gülünç ögelerle aktarılır. Gol Kralı romanında ana eksen spor ve sporcularken, 

Tatlı Betüş romanında sosyetedir. Ancak her iki romanda insanların dalkavukluğa varan 

yapmacık tutumları ve belirli bir zümreye dâhil olma uğraşındaki çarpık ilişkileri, eleştirinin 

merkezine oturur. 

 Kadın Olan Erkeğin Hatıraları ve Erkek Sabahat romanlarında cinsel kimliğini 

yitirmiş kahramanlar çevresinde gelişen olaylar aktarılır. Ancak kahramanların ortak vasıfları 

haricinde, eleştiri farklı yönlerde ilerler. Erkek Sabahat romanı gerçekçi yapıya daha uygun 

olarak sokak çocuklarının dramını işler. Toplumun en alt kesiminde yaşayan bu insanların 

yaşam mücadelesi aktarılırken amaç, yine toplumu ve toplumun bakış açısını eleştirmektir. 

Kadın Olan Erkeğin Hatıraları romanında ise kadın erkek ilişkileri ve ahlaki değerlerin 

yitirilmişliği hicvedilir.  

 Saçkıran romanı, eleştiri açısından diğer romanlardan daha farlı bir yapı arz eder. Bu 

roman belirgin olarak, birinci ve ikinci yeni akımına dâhil olan sanatçıların dar çerçeveye 

sıkışmış dünyalarının eleştirisini yapar. Aynı eleştiri Erkek Sabahat romanında da görülür.  

 Zübük romanı, eleştiri açısından onun en başarılı romanlarından biridir. Yarattığı 

Zübük tipi çerçevesinde, Anadolu insanının davranışını niteleyen zübüklük sorununu 

bütünlemesine anlatır. Kasabalılar, gündelik yaşamlarındaki küçük menfaatlerden, çürümeye 

yüz tutmuş büyük çıkarlarına kadar, bütün yönleriyle eleştirilir.  

 Şimdiki Çocuklar Harika romanı, eğitim sistemimize ve eğitim anlayışımıza eleştiri 

oklarının yöneltildiği bir romandır. “Romanda bir kız öteki erkek iki çocuğun, günlük 

                                                
180 M.Narlı, Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme, s. 493. 
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yaşamlarıyla ve asıl olarak da yaşamları sırasındaki büyükleriyle, öğretmenleriyle ilişkileri 

hakkında, eğitim-öğretimle ilgili mektuplaşmaları ekseninde, eğitimdeki aksaklıklar, 

öğrencilerin karşısına dikilen katı kurallar, bu kuralları uygulayarak gülünç duruma düşen 

öğretmenler, çocuklarını anlamayan anne babalar hicvedilmektedir.”181 

 Sûrname romanı, gerek yapısı gerekse ele aldığı konuyu işleyiş itibari ile roman 

alnında eşine az rastlanır türde eserlerdendir. Berber Hayri nezdinde, insanların sürekli 

değiştiğinin anlatıldığı romanda, idam cezası ve bu cezaya karşı halkın tutumu eleştirilir.  

 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz bir eleştiri romanı olarak da nitelendirilebilir. Toplumda 

önemli bir yara olan bürokrasinin, insan yaşamını zorlaştıran engelleri ve yarattığı sorunların 

hicvedildiği romanda, toplumun çok geniş bir kesiminin rüşvete ve iltimasa yönelmesi 

eleştirilir. Yek Yol romanında ise, aldatmaya, ikiyüzlülüğe, dolandırıcılığa pirim veren 

toplumdaki inanışlar, gelenekler ve davranışlar eleştirilir.  

 Aziz Nesin’in romanlarında, eleştiri konusunda görülen ortak unsur, eleştirinin bir 

roman kahramanının merkezinde gelişen olaylarla aktarılmasıdır. Bütün romanların temelinde 

eleştiriye merkez olan bir başkahraman bulunur. Bu kahramanlar toplumun çeşitli 

kesimlerinde dolaştırılarak bir yansıtıcı görevi üstelenirler. Romanlarda zaman zaman 

bireyler, zaman zaman da bireylerin oluşturduğu zümreler eleştirilir. Ancak bütün romanlarda 

öne çıkan bireylerin ahlaki değerlerini yitirmişliğidir.  

 Aziz Nesin gülmecesinde, başta iki temel gülmece unsuru bulunur: “Durum ve 

zihniyet komiği.” Durum mizahı; “kişilerin kendi iradeleri dışında maruz kaldıkları 

hallerden, görüntülerden, yanlış anlamalardan, ya da başka sebeplerden kaynaklanan, gülünç 

durumların ortaya çıkması ile sağlanan güldürü”dür182. Zihniyet mizahını ise, genellikle 

cahilliklerinden ve eğitimsizliklerin dolayı gülünç durumlara düşen toplumun düşünce 

sistemleri ve değer yargıları oluşturur.  

 Durum komiğinin en bariz örnekleri, Kadın Olan Erkeğin Hatıraları, Saçkıran, Gol 

Kralı romanlarında ortaya çıkar. Zihniyet mizahının en keskin örnekleri ise Şimdiki Çocuklar 

Harika ve Zübük romanlarında vardır.  

 Aziz Nesin, durum ve zihniyet mizahının yanında kişi mizahını da sıkça kullanır. 

Roman kahramanlarının normalin dışında kabul edilen davranışları kişi mizahını oluşturur. Bu 

mizaha en güzel örnek Zübük ve Gol Kralı romanlarında verilir. Gol Kralı’nın kahramanı 

Sait; davranışları, yapısı aldığı kültür ve fiziki görünümü ile kişi mizahında ön plâna çıkar.  

                                                
181 Ö. Yağcı, Aziz Nesin Aydınlığı, s. 78. 
182 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 312. 
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 Romanlarda mizahın bir başka unsuru da şive taklididir. Ermeni, Yahudi, Rum, Doğu 

Anadolu şivelerini çokça kullanan Aziz Nesin bu şivelerden elde ettiği gülünç unsurları da 

romanlarında kullanır. 

 

 4. 6. Dil ve Üslup 

 Aziz Nesin'in kullandığı dil ve üslup, romanlarında en fazla dikkati çeken unsurlardan 

biridir. Nesin,  Düğümlü Mendil romanı hariç bütün romanlarında mizahi üslubu kullanır. 

Ancak onun üslubunda diğer mizah yazarlarına göre farklılıklar gözlenir. Edebiyatımızda 

kendine özgü bir üslup oluşturan nadir yazarlardan birdir. Mizah yazarlarının kullandığı üslup 

genellikle yıkıcı ve alaycıdır. Nesin'in mizah üslubu ise alaycılıktan uzaktır. O, romanlarında 

mizahı durumlar ya da olaylarla alay etmek için değil, üstün gözlem gücü ile tespit ettiği 

olumsuzlukları eleştirmek için kullanır.  

 Mizahın temelinde yıkıcı bir eleştiri gizlidir. Aziz Nesin, kullandığı üslupla mizahı 

yıkıcılıktan uzaklaştırır. Onun mizahi üslubunun yıkıcı ve alaycı olmamasının temel nedeni, 

halk mizahını kaynak almasıdır. Burjuva mizahı kullanan yazarlar gibi sadece gülmece 

yaratmak için roman yazmaz. Toplumda gördüğü olumsuzlukları, kötülükleri değiştirmek 

için, olumlu bir tavır takınır. Güldürürken düşündürmek felsefesi onun üslubuna da yansır. 

Olayları ele alış tarzı, toplumsal eleştirinin dozunu belirleyebilmekteki çabası ve halkı 

eleştirirken yine halkın yanında yer alması onun üslubunun temel özelliklerindendir.  

 Kullandığı üslubun çok belirgin olması, çoğu zaman istemese de onu güç duruma 

düşürür. Yazı yazması yasaklandığı dönemlerde takma adlarla yazılar kaleme alır. Ancak 

üslubu takma ad kullanmasına rağmen onu ele verir. Yazılarında dolayı birçok kez 

mahkemeye çıkmış ve hapis cezası almıştır. Hapisteyken gizlice dışarı çıkarttığı ve takma ad 

kullandığı yazıların yine Aziz Nesin'e ait olduğu bilinmektedir.  

 Aziz Nesin'in üslubunda, ilk romanlarına nazaran gelişme gözlenir. Kadın Olan 

Erkeğin Hatıraları, Erkek Sebahat, Gol Kralı gibi romanlarında daha alaycıdır. 

Kahramanların oluşturduğu mizah ön plandadır. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Zübük, 

Surnâme gibi romanlarda ise daha ciddi ve durum komiğini işleyen bir üslup ortaya çıkar. 

Romanlarında üsluptaki akıcılık sürekli kendisini korur. 

 Aziz Nesin'in romanlarında kullandığı dilin temel özelliği, sade ve anlaşılır olmasıdır. 

Halkın anlayabileceği bir dil kullanarak daha çok kesime hitap etmek ister. Ona göre aydının 

temel görevi kendisini ve toplumu olumlu yönde geliştirebilmektir. Romanlarında kullandığı 

tipleri ya da karakterleri halkın çok çabuk benimsemesi, kullandığı dilden kaynaklanmaktadır. 

Okuyucu kendisi gibi konuşan, yaşayan, hareket eden bir roman kahramanıyla karılaştığında, 
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onu çok çabuk benimsemektedir. Nesin, kullandığı dil sayesinde okuyucu ile eser arasındaki 

etkileşimi en üst düzeye çıkartır.  

 Nesin'in romanlarında diyalogun olamadığı sayfa yok denecek kadar azdır. 

Diyaloglarla ördüğü romanlarında, diyalogun getirebileceği tek düzeliği yine dili sayesinde 

aşar. İçten samimi bir söyleyişi benimseyen Nesin, yarattığı sözcük oyunları ile de 

romanlarını ilgi çekici hale getirir.  

 Onun yazı dilinde dikkati çeken en çarpıcı özellik yeni kelimeler kullanmaktaki 

çabasıdır. Kendine özgü bir yazı dili yaratan yazar, zaman zaman dil bilimciler tarafında 

eleştirilir. Ayrı yazılan bu gece, bir gün, her zaman gibi kelimeleri çoğunlukla bitişik kullanır. 

Tek Yol romanında kişi zamiri olan o kelimesini özel adların yerine kullandığında büyük yazar 

ve getirilen ekleri ayırır. “O'nu, O'na, O'nun”. Girdiği tartışmalarda kelimelerin bu 

kullanımlarını savunurken daha sonraki dönemlerde bu tutumunda ısrarcı olmadığı gösterir. 

İncelememizde okuyucuların Aziz Nesin’in kullandığı dili daha iyi görebilmeleri için 

romanlardan yaptığımız alıntılar üzerinde değişiklik yapmadık, yazım hatalarını düzeltmedik 

ve kullandığı dili aynen aktardık.  

 Romanlarda kullanılan dilin bir başka özelliği de şive taklididir. Ermeni, Yahudi, 

Rum, Doğu Anadolu şivelerini çokça kullanan Aziz Nesin, bu şivelerden elde ettiği gülünç 

unsurlara da eserlerinde yer verir. 

 Üslubundaki akıcılık ve dilindeki sadelik, Aziz Nesin'in okuyucu ile 

bütünleşebilmesini sağlar.  Birçok eserinin güncelliğini yitirmeden günümüze kadar gelmesi 

ve hâlâ çok okunuyor olmasının yegâne sebebi de dili ve kendine özgü üslubudur.  
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SONUÇ 

 Yazın yaşamına Vedia Nesin takma adıyla başlayan Aziz Nesin (1915-1995), siyasi ve 

sosyal olarak oldukça çalkantılı bir dönemde yazılarını kaleme alır. Tek parti yönetiminin 

baskısı ve İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri toplumu her yönden kuşatmıştır. 

Toplumsal gerçekçi çizgide ürünlerin yaygınlaştığı bu dönemde, bireyin ve ülkenin 

sorunlarını dile getirmeyi amaçlayan bir kuşak oluşur. Sabahattin Ali’nin öncülüğünü yaptığı 

bu kuşağa ilk eserleriyle Aziz Nesin’de dahil olur.  

 Şiir, öykü ve gazete yazarlığı,  Nesin’in edebî hayatının ilk evrelerini oluşturur. Yazı 

hayatına şiirle başlayan Nesin, daha sonra gerçekçi çizgide öyküler yazmaya girişir. Tan 

gazetesinde yazmaya başladığı dönemde hikâyelerindeki mizah unsuru belirginleşir ve daha 

sonraki yıllarda, Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim, Refik Halit, Osman Cemal gibi ustaların 

açtığı yolda ilerleyerek mizah hikâyelerinin en ünlü temsilcisi olur. 

 Edebiyatın nerdeyse her alanında eser veren Nesin, sayısı yüz otuza yaklaşan 

kitaplarıyla Cumhuriyet devrinin en önemli sanatçıları arasında yer almaktadır. Nesin, çok 

sayıda ürün vermiştir ancak çok yazmasının nedeninin kolay yazmak biçiminde algılanmasını 

da istememektedir. Kendisini içinde yaşadığı topluma borçlu hissetmektedir. Ne kadar çok 

yazarsa borcunu o derecede ödeyebilecektir. Bunu yaparken bir yandan üstlendiği aydın 

sorumluluğunu yerine getirip, diğer yandan da etkin bir silah olan gülmeceyi seçmiştir. 

 Eserlerinin yaygınlığındaki önemli etken, sade ve anlaşılır bir dil kullanmasıdır. Her 

kesime hitap edebilme özelliğinin yanı sıra, eserlerinde geleneksel Türk halk gülmecesinden 

yaralanır. Toplumun sorunlarından etkilenerek, çağdaş dünya insanının sorunlarını aktarmaya 

çalışır.  

 Türkiye’de mizah iki koldan ilerlemektedir. Biri halk arasında sözlü olarak sürüp 

gelmekte olan halk mizahı diğeri ise Tanzimat’tan sonra Batıdan aktarılan burjuva ya da salon 

mizahıdır. Halk mizahı toplumsaldır. Güldürme yoluyla düşündürmeyi tercih eder. Burjuva 

mizahı ise bireyseldir. Egemen sınıfa hitap eder ve güldürmekten başka amacı yoktur. Aziz 

Nesin, bilinçli olarak halk mizahını seçer ve mizahı araç, düşünmeyi amaç kılar. Eserleriyle 

halk gülmecesini, modern bir çizgiye taşıyarak çağdaşlaştırır. Ona göre mizah yazarlığı ile 

ilgili dış etken, dönemin koşulları, iç etken ise mizah yazarının kendi yetişme koşuludur. 

Mizahçının ortaya çıkışı ve dönemin ekonomik, kültürel, sosyal özellikleri birbirini etkileyen 

eş zamanlı süreçlerdir.  Yoksulluk içinde büyüyen Aziz Nesin’in halk mizahını seçmesinin 

nedeni de bu çerçevede aranmalıdır.  

 Eserleri arasında önemli bir çoğunluğa sahip olan öykülerini, üç dönemde toplamak 

mümkündür. Birincisi Türkiye’nin toplumsal topografyasını veren öykülerdir. Bu tür 
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öykülerde Türkiye’nin gerçekleri mizah yoluyla yansıtılmıştır. İkinci bölümü insanın iç 

dünyasını irdeleyen öyküler oluşturur. (Yetmiş Yaşım Merhaba, Maçinli Kız). Üçüncü ve en 

çok dikkat çeken öyküleri de büyükler için masallardır. Halk masallarından etkilenmekle 

birlikte özü çağdaş olan bu masallarda siyasal yergi ağır basmaktadır. Bu eserler Aziz 

Nesin’in ustalık dönemi eserleri olarak kabul edilmektedir. 

Aziz Nesin, birçok öyküsünü masal biçiminde işlemiş ve masallardan yalnızca 

çocukların değil büyüklerin de yararlanabileceğini göstermiştir. Siyasi masallar olarak 

tanımladığı bu tür eserlerini, yönetim baskısının ağırlaştığı dönemlerde ortaya koyar. 

Anlatmak istediği şeyleri alegorik ve dolaylı yönlerden aktarır. Masalar, geleneksel yapıyı 

örnek alır ancak yazarın kendi kurduğu yeni bir anlatım düzeninde ilerler. Nesin’in 

eserlerinde, geleneksel halk mizahının birçok unsurunu iç içe görmek mümkündür. 

Memleketin Birinde adlı eseri bunun en güzel örneğini oluşturur. Bu eserde hem masal yapısı 

hem de meddah anlatımı birleştirilmiştir.  

Aziz Nesin, eski anlatı geleneğini biçimsel düzeyde kullanırken, yergi ve taşlama 

alanında geleneksel anlatıcının ya da şairin günümüz toplumundaki çağdaş kişisidir. Halk 

edebiyatından, özellikle masallardan yararlanan Nesin, Batı etkisinde oluşan bir eserin 

taklitten öteye gidemeyeceğini savunur. Bu nedenle içinde yaşanılan toplumdan ve kültürden 

etkilenmenin son derece doğal anlatımları ve gerçek sunumları ortaya çıkartabileceğini söyler. 

Fıkra ve masallarda baskıya karşı direnmenin olduğunu gören yazar, masaldan yola çıkarak 

halkın bilincine yönelir. Okuyucu ile eseri bütünleştirebilmek içinde bir başka geleneksel 

anlatı türü olan meddahı kullanır.  

Taşlama ve yergi alanlarında da eser veren Nesin, taşlamanın şiir olamadığını ve şiir 

olması gerekmediğini belirtir. Taşlama ona göre duygusallıktan uzaktır. Taşlamalar, 

toplumsal ve siyasi eleştiri alanında yazarın en büyük silahlarından biridir.  

Aziz Nesin, özellikle gülmece öykülerinde acımasız bir eleştirmendir. Nesin’in bu katı 

eleştirisi, tiyatro eserlerinde yerini daha naif bir yapıya bırakır. Çiçu, Tut Elimden Rovni, 

Birşey Yap Met gibi tiyatro eserlerinde, daha sevecen ancak alaycı motifler işler. Oyunlarında 

toplumsal yapıdaki bozukluklardan hareket ederek, taşlama ve yergi yoluyla toplum düzenini 

eleştirir. Bireyin topluma karşı sorumlulukları, bu uğurdaki savaşımı (Biraz Gelir misiniz?, 

Bir Şey yap Met); toplumla uyuşmazlığı (Toros Canavarı); yalnızlığının umutsuzluğu (Çiçu); 

cinsel baskı altındaki kişilerin değişik konumlardaki yönelimleri (Hadi Öldürsene Canikom, 

Hakkımı Ver Hakkı); devlet kurumlarının kişi haklarını yoksayıcı bürokratik çalışması (Yaşar 

Ne Yaşar Ne Yaşamaz); sömürü düzeninin işleyişi (Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı) 

oyunlarının başlıca temalarını oluşturur. Nesin, geleneksel Türk tiyatrosunun kaynaklarına 
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yönelerek, bu alanda yazdığı Üç Karagöz oyunuyla çağdaş Türk tiyatrosuna yeni açılımlar 

kazandıran denemeler yapar. 

Aziz Nesin, şiirlerinde diğer türlerin aksine kendi iç yaşantısına yönelir. Yaşam 

öyküsünün, hayata bakış tarzının ve olaylar karşısında yazarın kişisel duygularının aktarıldığı 

şiirler, diğer türler yanında sönük kalmıştır. Şiirleri daha ziyade özyaşamöyküsü 

niteliğindedir.  

Yapıtlarında toplumun geniş bir kesiminin sorunlarını dile  getirerek, yaşamı bütün 

yönleriyle yansıtma amacını güder. Toplumsal yapıdaki aksaklıkları, bunların güncel 

yaşamlara yansıyışını, bu bağlamda, insanların birtakım özelliklerini eleştiri yüklü bir 

anlatımla yansıtarak, geniş bir toplum panoraması çizer. 

Nesin, çoğunlukla halktan kişileri konu edinir. Anlatısında ön planda olan olaydır. 

Kişiler bu örgüye uygun biçimde verilir.  Yapıtlarında kişi ve tema zenginliği vardır. Bunlarla 

birlikte etkileyici bir dil evreni de kurmuştur. Özellikle öykülerinde yer yer halkın konuştuğu 

dile başvurması, toplumun değişik kesimlerinden anlattığı insanların dünyalarıyla genel bir 

özellik taşır. Kullandığı bu dil, gerçekliklerini yansıttığı kişilerin dünyasını, psikolojik 

yapısını sergileyen önemli bir üslup özelliğine dönüşür onun anlatısında. Kendine özgü bir 

yazım biçimi de geliştirmiştir. Kelimeleri kendi yorumladığı biçimde yazmayı tercih eder. 

Kelime yaratma konusundaki çabası birçok eleştiriye neden olmuştur.  

Romanlarının başlıca temasını yine toplumun aksak yanları, halkın güncel yaşamında 

sabitleşen çelişkiler oluşturur. Geniş bir kesimi; yaşadığı ortam, ilişkileri, sorunları ekseninde 

panoramik bir bakışla yansıtır. Toplumsal yergi, gülmece romancılığının başlıca öğesidir. 

Yansıttığı gerçeklikleri sergilerken belirgin tiplemeler çizer. Romanındaki tezi, bu doğrultuda, 

tipin kişiliğiyle sergiler. Özellikle Surname romanı ile geleneksel anlatı türü ile çağdaş 

anlatının nasıl bir arada işlenebileceğine çapıcı bir örnekle sunar. Romanlarındaki kişi ve 

düşünceler birer araçtırlar. Yazarın belli bir konudaki tezini güzel bir şekilde anlatabilmesi 

için düşünülerek seçilmişlerdir. Esrelerinde üstün gözlem gücü öne çıkar. Bu gücü sayesinde 

hayatın içinde yaşayan ve romana konu olan her türlü malzemeyi hiç zorlanmadan çekip 

çıkartabilmiştir. 
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Lamartine, 1 
Latife, 5 
 

M 
Malumpaşa, 14,28 
Markopaşa, 7,14,24,28,37 
Mazete, 14  
Meddah, 5 
Medet, 14 
Mehmet Efendi, 8 
Mehmer H. Doğan, 13 
Mehmet Kaplan, 67,74 
Mehmet Nusret, 8 
Mehmet Rauf, 2 
Mehmet Tekin, 65,67,84,121 
Memleket Hikâyeleri, 2 
Meral Çelen, 13,29,30 
Merhumpaşa,14 
Metin Tahlillerine Giriş 2, 187 
Mevlana, 4 
Millet, 13,27 
Milliyet, 30 
Mim Uykusuz, 7,14,28 
Mithat Cemal Kuntay, 6 
Mustafa Karakaş, 24 
Mustafa Kemal, 10 
Müfide Ferit Tek, 2 

 
N 

Nabizâde Nâzım, 2 
Namık Kemal, 1,2,3 
Nasrettin Hoca, 4,42, 43,44 
Neyzen Tevfik, 6 
Nihai Atsız, 2 
Nihat Sargın, 19 
Niyazi Bey, 20 
Nurullah Çetin, 65,67,83,99 
Nuru Hayat, 76 

 
O 

On Dakika,29 
Onat Kutlar, 180 
Orhan Kemal, 3 
Orhan Seyfi Orhon, 6 
Osman Celal Kaygılı, 6 
Oya (Nesin), 13,26 
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Ö 
Öküz Mehmet Paşa, 28 
Öncü, 30 
Önder Göçgün, 67 

 
P 

Parti Kurmak Parti Vurmak, 28 
Peyami Safa,  3 
Pinti, 5 

 
R 

Ramiz, 7 
Recaizade Mahmut Ekrem, 2 
Refik Halit Karay, 2,3,6 
Reşat Nuri, 3 
Rıfat Ilgaz, 7,28 
Roman Çözümleme Yöntemi, 65 
Roman Sanatı ve Roman İncelemesine 
Giriş, 66 

 
S 

Saadet Hanın, 9 
Sabahattin Ali, 3,7,28 
Sabahattin Erdem, 28 
Saçkıran, 134,138,140,141,143,152,153, 
154, 263 
Salah Cimcoz, 6 
Salaman, 14 
Selim Bey, 8 
Sami Paşazade Sezai, 2 
Sedat Simavi, 6 
Sergüzeşt, 2 
Ses, 14 
Sinekli Bakkal, 2 
Stendhal, 2 
Surname, 51,211,213,216,217,220,222, 
228,231,263 
 

Ş 
Şafak, 5 
Serif Aktaş, 57,61,66 
Şimdiki Çocuklar Harika, 180,185,186, 
187,189,191,263 
Şinasi Sükan, 16 

 
T 

Tahir Alangu, 45,68,114,134,139, 
Tan,14,28 

Tanin, 15,25,29 
Taptuk Emre, 4 
Tatarcık, 2 
Tatlı Betüş, 196,199,201,202,203,204,205, 
209,210,263 
Tef, 196 
Tek Yol, 248,253, 255,257,261,263 
Telemak, 1,3 
Terakki Eğlencesi, 5 

 
U 

Ulus, 15,29 
Ustura, 15,30 

 
Ü 

Üç Karagöz, 30,45 
Ünal Aytür, 82 

 
V 

Vatani Vazife, 29,45 
Vedia Hanım(Nesin), 13,27 
Vedia Nesin, 14 
Victor Hugo, 1 
Vurun Kahpeye, 2 

 
Y 

Yakup Kadri, 2,3 
Yaşar Kemal, 3 
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, 30,46,51, 
232,236,238,239,240,241,244, 245,263 
Yedigün, 13,14,27,28 
Yedi-Sekiz Paşa, 28 
Yeni Baştan,14,28 
Yeni Dünaya, 28 
Yeni Gazete, 15,29,196 
Yeni Ortam, 30 
Yeni Turan, 2 
Yunus Emre, 4 
Yusuf Ahıskalı, 14,28 
Yusuf Kamil Paşa, 1 
Yusuf Ziya (Oryaç), 6,14, 19,29 
Yürüyüş, 34 

 
Z 

Zehra,2 
Zıpır, 5 
Zübük, 29,51 
 

 


