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ÖNSÖZ 

 

Gülme, literatürde iyi ve kötü olarak addedilen iki zıt durumu içinde barındırır. İyi olarak; 

insanı bireysel yaşamında ve bireyler arası ilişkilerde sağaltır. Kötü olarak da kişinin herhangi bir 

durumla ilgili olarak karşısındakiyle alay etme duygusuna eşlik eder. Böylece bireysel ve bireyler 

arası ilişkilerde işlevi olan gülme; Antik Çağ’dan günümüze değin filozofların, âlimlerin, 

sanatçıların ilgisini çekmiştir. Araştırmacılar, gülmenin sağaltıcı özelliğinden hareketle onu öne 

çıkarmaya çalışırlarken kötücül his barındırması bakımından da onu dışlamışlardır. 

 

 Gülmenin ne olduğuna verilen cevaplar mizahın da ne olduğu hakkında bilgi verir. Mizah, 

tıpkı gülmede olduğu gibi insanın psikolojik ve sosyal yaşamında günlük sıkıntılarından ve 

gerginliklerinden kurtulmasını sağlamada bir rol üstlenir. İnsan insana güler, insanı güldürür; 

sözünden hareketle mizah geçmişten günümüze kadar insan yaşamında her zaman var olan bir güç 

olmuştur. Modern dünyada dilsel boyutta mizahın nasıl üretildiği incelenirken öncelikle geçmişte 

mizahın nasıl üretildiğine bakılmaktadır. Bu çalışmada mizah dilinin en yoğun olduğu ilk metinler 

olan Karagöz metinlerinde ve Türk mizahının önemli temsilcisi Nasreddin Hoca fıkralarında insanı 

güldüren dil oyunları örneklenmeye, modern dünya mizahını temsilen bir televizyon kanalında 

yayınlanan “Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosunda mizah dili belirlenmeye 

çalışılmıştır.  
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Çalışmanın ortaya çıkmasında bana yardımcı olan danışman hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem 
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          ÖZET 

 

Bu araştırma “Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosunun metinlerinde mizah dilinin 

niteliklerini incelemek amacıyla yazılmıştır. Söz konusu çalışmanın giriş bölümünde tez hakkında 

bilgi verilmiştir. Birinci bölümde gülme, gülmenin işlevselliği ve gülme çeşitleri ele alınmıştır. Dil 

ile mizahın ilişkisini belirleyebilmek için insanı güldüren sebepler üzerinde durulmuştur. İkinci 

bölümde tıpkı şiir dilinde olduğu gibi günlük dilden farklılaştığı gözlemlenen mizah dilini yaratan 

dil oyunları örneklenmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise “Güldür Güldür Show” adlı 

televizyon tiyatrosunun metinlerinde mizah dilinin kullanımı tespit edilmiştir. Tespitler, Prof. Dr. 

Asiye Mevhibe COŞAR’ın yönetiminde gerçekleştirilen Çiğdem USTA’nın “Karagöz 

Metinlerinden Günümüz Gülmece Metinlerine Gülmece Dili” adlı çalışmasındaki mizah dili teorisi 

esas alınarak yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışmanın sonucu tartışılmıştır. 

 

Bu çalışmada hareket komiği, olay komiği yanında dil ile yapılan mizahı da içeren “Güldür 

Güldür Show”da dilin mizahı yaratmadaki rolü ilk kez tespit edilmiştir. Mizah dili yönünden çok 

zengin olan söz konusu komediye ait bir araştırma bulunmamasından dolayı çalışma özgün değer 

taşımaktadır. Böylece bu araştırma mizah alanında dilin işlevselliğini somutlaştırmaya yönelik bir 

inceleme olarak ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Gülme, Mizah Dili, Güldür Güldür Show. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has been written to examine the humor language in “Güldür Güldür Show” which 

is TV show from the perspective of modern humorousness. In the introduction part of the study, 

information, about the thesis is given. In the first chapter, the laughing, its functionality and the 

sorts of laughing are defined. The reasons which make people laugh are clarified to fıgure out the 

relation between language and humor. In the second chapter, the language games that create the 

language of humor, just like in poetry it is observed to be different from the daily language, are 

tried to be sampled. In the third chapter, it is tried to be sampled how humor language was used in 

“Güldür Güldür Show”. Findings, ıt was made based on the humor language theory of Dr. Öğr. 

Üyesi Çiğdem USTA's “The Language of Humour: From the Texts of Karagöz to Nowaday's 

Humour Texts” conducted by Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR’s. In the final chapter, all findings 

are discussed. 

 

In this study, the role of language in creating humor for the first time was determined in 

“Güldür Güldür Show” which includes movement comic, event comic as well as humor made with 

language. The study is of original value since there is no research on the comedy, which is very 

rich in humor. Thus, this research has been put forward as a study to concretize the functionality of 

language in the field of humor. 

 

Keywords: Laughter, The Language of Humor, Güldür Güldür Show. 
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GİRİŞ 

 

Bazı hayvanlarda sinir seğirmeleri şeklinde bilinçsiz bir şekilde gelişen, gerçekte insana 

bahşedilmiş olan gülme, kişiyi ruhsal bakımdan sağaltan, onu sosyalleştiren ve diğer bireylerle 

kenetlenmesine yardımcı olan bir eylemdir. Aynı zamanda kişilerle, düzenle alay etmek için bir yol 

olan gülme bu tarafıyla tarih boyunca “kötü” sıfatıyla reddedilmiştir. Ancak, gülmeyi engellemek 

mümkün olmamıştır. Zira en çok baskılandığı zaman gülmenin en şaşaalı dönemlerine işaret eder. 

 

Gülmenin insan hayatı bakımından önemi ve bazı insanların onu dışlaması onun ayrıntılı 

olarak incelenmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Gülme geçmişten bugüne değin çeşitli disiplinlerin 

konusu olmuştur. Düşünürler, gülmeyi belli bir odak noktasına koyarak izah etmeye çalışmışlardır. 

Kimi araştırmacılar gülmeyi fiziksel bir duruma bağlayarak açıklama yoluna gitmişlerdir. Onlar, 

vücuttaki kanın varlığıyla gülmenin doğru orantıda olduğunu söyleyerek gülmenin varlığını kana 

bağlamışlardır. Gülmeyi; vücuttaki kanın fazla oluşu, dalağın kötü kanı vücuttan atarak temiz kanın 

gülmeyi sağlaması ve kanın sesinin görünür boyutu olarak düşünmüşlerdir. Kimi araştırmacılar da 

gülmeyi; dış dünyada insanı şaşırtan, rahatlatan veya ona kendini üstün hissettiren bir durumun 

sonucu olarak görmüşlerdir. Gülme durumu hareket, olay ve dil bağlamında görülür. Bir harekete 

ve olaya yönelik olarak gülme; gıdıklanma, abartılı ve saçma durumlar, fiziksel el kol hareketleri, 

kişinin bir korkuyla karşı karşıya geldiğini sanıp aslında o şeyin bir korku olmadığını anlayarak 

rahatlaması, beklenmeyen bir durum, olay ya da kimyasal etmenler sonrasında verilen tepkidir. 

Dilsel olarak gülme; kişinin bilincindeki kavramlar dünyasının alt üst edilmesini sağlayan, günlük 

kullanımdan ve kurallardan sapan bir dilin neticesidir. 

 

Gülmenin insan hayatındaki yeri başka hiçbir eylem tarafından doldurulamaz.  Gülmenin öne 

çıkan işlevleri, kötü düzeni yıkmak, yanlış davranışı ıslah etmek, kişiyi sosyalleştirmek, psikolojik 

olarak rahatlatmaktır. Gülmenin bulaşıcı yönü onun işlevselliğini arttırmaktadır. Araştırmacılar 

esnemek gibi bulaşıcı durumların gülmede de olduğunu tespit etmişlerdir. İnsanın, sesli bir şekilde 

yaptığı gülme başka bir kişiye sirayet eder. Böylece gülme toplumun toplum olmasına katkı sağlar. 

 

Her toplumun kültürel hafızası ve mirası birbirinden farklı olduğu için gülme eylemi de her 

toplumda farklı durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Birçok toplumun ortak gülebildiği unsurlar 

olduğu gibi yalnız bir toplum tarafından komik addedilen durumlar da mevcuttur. Bu noktada 

evrensel mizahın yanında milli ve toplumsal mizahtan söz etmek mümkün olabilmektedir. 

Özellikle dil ile yapılan mizah, milli ve toplumsal tarafıyla öne çıkmaktadır. Bu mizahın dilden dile 

çevrilmesi çoğu zaman komik etkisini kaybetmesine neden olmaktadır.   
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Bu çalışma dilin insanı güldürme yollarını tespit etmeye yani gülmeye nasıl aracılık ettiğini 

belirlemeye katkıda bulunmak üzere yapılmıştır. Bu amaçla teori kısmının yanında bir de uygulama 

kısmı içermektedir. Uygulama kısmında Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR’ın yönetiminde 

gerçekleştirilen Çiğdem Usta’nın “Karagöz Metinlerinden Günümüz Gülmece Metinlerine 

Gülmece Dili” adlı çalışmasında ortaya koyduğu “mizah dili teorisi”nin modern mizah 

ürünlerinden “Güldür Güldür Show” tiyatrosu metinlerinde tatbiki gerçekleştirilmiştir. Doksan altı 

bölümden elde edilen metinlerden dil oyunları deşifre edilmiştir.  

 

Çalışma temelde üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gülme kavramı, gülmenin bazı 

özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi verilmiştir. Gülme eyleminin literatürde adı geçen bazı 

çeşitleri üzerinde durulmuştur.  Bu gülmenin çeşitlerinden biri olan alaycı (aşağılayıcı) gülüşün 

Homerik gülüş, Demokritosgil gülüş, sardonik gülüş olarak farklı isimlerde ortaya çıktığı 

saptanmıştır. Daha sonra “İnsanın gülmesini sağlayan ve gülünç olan etmen nedir?” sorusuna bir 

cevap niteliğinde olan mizah kuramları ele alınmıştır.  

 

İkinci bölümde, dil ile mizah arasındaki münasebet incelenmiştir. Böylece dilin odağında 

insanı güldüren ve gülünç olan etmenlerin etkisi açıklanmıştır. Bu esnada dil oyunları üzerinde 

durulmuştur. Bu dil oyunları, ağız, lehçe, kesimsel dil kullanımı, aktarım, alışılmamış bağdaştırma, 

argo kullanımı, benzeşleme, çok anlamlılık, değiştirim, dil sürçmesi, eş adlılık, geçişme, imleme, 

istiare, iştikak, karşıtlama, kaydırma, mübalağa, müşakele, saçmalama, tersine çevirme, teşbih, 

teşhis, tezat, türeme, yankıdır. Ayrıca “terkip etme” adı altında yeni bir dil oyununa yer verilmiştir.  

 

Üçüncü bölümde modern dünyada günümüz mizahını temsilen, bir televizyon kanalında bant 

yayın olarak ekranlara gelen hareket, olay ve dil komiğini içinde bulunduran “Güldür Güldür 

Show” adlı televizyon tiyatrosunun metinleri üzerinde mizah dilinin kullanımına dair bir uygulama 

yapılmıştır. Söz konusu komedi programına ait metinler herhangi bir yazılı eserde 

bulunmamaktadır. Bu yüzden bu televizyon programına ait metinler internet kanalı aracılığıyla 

izlenen videolardan deşifre yoluyla elde edilmiştir. Toplamda doksan altı bölümden dil oyunu 

deşifre edilmiştir. Söz konusu programın her bir bölümü yaklaşık iki saat sürmekte, içerisinde 

ortalama dört ya da beş skeç bulunmaktadır. Böylece dört yüz yirmi beş skeçten elde edilen 

metinlerde dil oyunları tespite çalışılmıştır.  

 

Zikredilen metinlerde mizah dilini ortaya koyan dil oyunlarının birçoğuna onlarca örnek 

belirlenmiştir. Fakat konunun dağılmasını önlemek ve bir bütün sağlamak amacıyla bunların 

kullanımında sınırlamaya gidilmiştir. Bunlar bağlamıyla aktarılmaya çalışılmıştır. Ancak yine de 

dil oyunlarının komik etkisini arttıran büyük bağlamı sunmak mümkün olmamıştır.  

 

Karagöz oyununda tiplerin belli adları olduğu ve gölgelerin oyunlarda aynı adlarla 

zikredildiği gibi “Güldür Güldür Show” da da her oyuncu bütün skeçlerde aynı adı kullanmaktadır. 
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Karagöz oyununda tiplerin belli karakteristik özellikleri vardır ve genelde aynı davranışları 

sergilerler. Bu komedide ise tiplerin adları aynıdır fakat bunlar her skeçte farklı karakteristik 

özellikler sergilerler.  

 

Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen dilsel veriler yorumlanmıştır. Bu çalışma, sonuç 

bölümünden sonra yararlanılan kaynakların listesiyle son bulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

          1. GÜLME NEDİR?  

 

Diğer canlılar içinde düşünme, konuşma gibi özellikleri ile insan, üstün bir konumdadır. Bu 

üstünleyici özelliklerden biri olan ve bireysel, sosyal yaşamı düzenlemede öne çıkan gülme eylemi, 

antik çağlardan bugüne felsefe, psikoloji, dilbilim, ruhbilim gibi dalların ilgi konusu olmuştur. 

Birçok düşünür ve bilim adamı gülmeyi teşhis yolunda çaba göstermiştir. Bunun neticesinde farklı 

noktaları temel alan pek çok gülme tanımı ortaya çıkmıştır.  

 

Gülme, ilk olarak kan ile bağlantılı olarak düşünülmüştür. Eski Yunanlar, gülmenin 

kaynağını kana bağlamış ve bol kan ile neşeli ruh hali arasında bir ilgi kurmuşlardır. Daha sonraki 

dönemde Yunanlar, gülmenin enerji kaynağının dalak olduğuna inanmışlardır. Yunan tıbbına göre 

dalak, vücuttaki kötü kanı temizleyen süzgeçtir. Dalağın süzdüğü kötü kan saflaşarak gülme 

eylemiyle ortaya çıkar.1 Ortaçağ İslam filozoflarından Kındî ve İshâkbin Süleyman bin el-İsrâ’îlî 

de gülmeyi, “kanı” temele alarak açıklamaya çalışmışlardır. Kındî’ye göre gülme, “sevincinin 

görünür hale geldiği bir noktaya kadar ruhun genişlemesi ile birlikte bulunan kalbin kanının tam 

kıvamındaki saflığıdır.”2 İshâk bin Süleyman bin el-İsrâ’îlî’ye göre ise gülme, “göğüs kaslarının bir 

titremesi kaynama halinde olan kanın sesidir. Bu kan bu kısımlara doğanın hareketi sonucu çıkar ve 

ona zihnin bir hareketi eşlik eder ve bu olay sevincin getirdiği şey akla geldiğinde meydana gelir.”3  

 

Aristo, Platon gibi düşünürler ise gülmenin kötülükle bağlantılı olduğu fikrinden hareket 

etmişler onu, kökeninde kötücül bir his olan kendini bilmezliğin sonucu olarak insan karakterine ve 

yaşayışına zarar verebilecek bir eylem olarak nitelendirmişlerdir.4 Gülmeyi, sorunlu bir davranış 

olarak görmüşler ve ona sıcak bakmamışlardır. George Vasey için de gülme, “tüm kötülüklerin 

anasıdır, çok başlı bir yılandır.” Hatta Vasey, sürekli gülenleri “köklü gülücü” olarak nitelendirerek 

onları “kaba saba, yabani ve duygusuz” olarak tasvir eder.5 

 

                                                                 
1 Barry Sanders, Kahkahanın Zaferi Yıkıcı Tarih Olarak Gülme, (Çev. Kemal Atakay), 1. Baskı, Ayrıntı Yayınları 

Nr.310, İstanbul, 2001, s.97 

2 Franz Rozenthal, Erken İslâm’da Mizah, (Çev. Ahmet Arslan), 1. Baskı, İris Yayınları, İstanbul, 1997, s.211 

3 L. Joubert, Traité du Ris, 1579’dan aktaran: Rozenthal, a.g.e., s.214 

4 John Morreall, Gülmeyi Ciddiye Almak, (Çev. Kubilay Aysevener ve Şenay Soyer), 1. Baskı, İris Yayınları, İstanbul, 

1997, s.8-9  

5 George Vasey “The Philosophy of Laughter and Smiling”ten aktaran: Anca Parvulescu, Gülme Bir Tutkuya Dair 

Notlar, 1. Baskı, (Çev. Mehmet Doğan), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2017, s.116-117 
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Kimi araştırmacılar da gülmeyi, çeşitli bağlamlardan doğan uyumsuzlukla açıklamaya 

çalışmıştır. Cicero için gülme, beklentinin hayal kırıklığı ile sonuçlanmasıyla ortaya çıkan 

eylemdir.6 Ali bin Rabban et- Taberî’ye göre ise insanın kendisini şaşırtan, heyecanlandıran ve 

alıştığından farklı bir durumla karşılaştığında ortaya çıkan “doğal kanın kaynamasının sonucudur”.7 

Henri Bergson’a göre de gülme, bir uyumsuzluğun eylemidir. Bergson, gülmeyi sürekli yaşanılan 

durumlarda olağan halde otomatikleşen insanın istemeden yaptığı herhangi bir sebep ya da hatadan 

dolayı bu olağan otomatik hareketteki bozulmanın esnek çabukluğa uydurulamayışının sonucu 

olarak düşünür.8  

 

Gülmeyi tanımlarken vurgulanan temel noktalardan biri de enerji boşalımı ve rahatlamadır. 

Herbert Spencer gülmeyi, korkma öfke vb. duygulanımlardaki sinirsel boşalımından farklı olarak, 

sinirsel enerjinin boşaltılmasına yardım eden eylem olarak görür. Çünkü korkma, öfke gibi 

duygulanımlar fiziksel saldırılara dönüşebilirlerken “gülmeyle ortaya çıkan kassal hareketler başka 

bir şeye dönüşmezler.”9 Kuno Fisher gülmenin, insanı dünyanın baskısından ve şeylerin bunaltan 

gücünden uzaklaştırma imkânı sunduğunu düşünür.10 John Dewey için de gülme, “sinirlerin aniden 

boşalması”yken11 Mustafa Şekip Tunç’a göreyse, manevi olarak ani gelişerek boşalan anlamlı 

eylemdir.12    

 

Sonuç olarak gülme, birçok düşünür ve araştırmacıların üzerinde durduğu konulardan biri 

olmasına rağmen onu fikir birliğine varılarak bir tanımı yapılamamıştır. Çünkü gülme eylemi, 

psikolojik ve fizyolojik durumların senkronikliğinden kompleks bir yapıya sahip oluşu ve 

araştırmacıların gülmeye, ortak bir bakış açısıyla bakamamasından dolayı ortak bir tanımı 

zorlaştırmaktadır. 

 

1.1. Bulaşıcı ve Kenetleyici Olarak Gülme 

 

Gülme, bulaşıcı bir eylemdir. Bir insanın gülmesi diğer insanlara da sirayet eder. Öyle ki 

gülmenin bulaşıcılığının azami noktaya ulaştığı örnekler mevcuttur: 1960’ta Afrika’da bir lisede 

kızlar arasında gülme salgını başlamıştır. Bu okulda okuyan kızlar okuldan eve geldiklerinde 

                                                                 
6 Gülin Öğüt Eker, İnsan Kültür Mizah, 2. Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s.18 

7 Yay. M. Z. Sıddıkî, Firdevs El Hikme, 1928’den aktaran: Rozenthal, a.g.e., s.211 

8 Henri Bergson, Gülme-Komiğin Anlamı Üzerinde Deneme, (Çev. Mustafa Şekip Tunç), 1. Baskı, Dergâh Yayınları, 

İstanbul, 2017, s.17-18 

9 Morreall, a.g.e., s.37-38 

10 Rıdvan Şentürk, Gülme Teorileri, Küre Yayınları, İstanbul, 2016, s.70 

11 John Dewey, “The Theory of Emotion”, 1894’ten aktaran: Morreall, a.g.e., s.38 

12 Levent Bayraktar ve Zeynep Tek, Bergson’dan Mustafa Şekip’e “Gülme”, 1. Baskı, Aktif Düşünce Yayınları, 

Ankara, 2015, s.52 
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gülmelerini anneleri ve kız kardeşlerine de bulaştırmışlardır.13 Böylece bu gülme salgını, bir 

kişiden diğerine geçerek yayılmış ve binlerce insan durdurulamayan gülmeden hayatını 

kaybetmiştir.14  

 

Gülmenin bulaşıcı özelliğinin yanında toplum içinde kenetleyici özelliği de vardır. Nitekim 

birlikte gülen insanlar arasında bir bağ oluşur. Bulaşıcı ve kenetleyen toplu gülme durumlarını 

Georges Bataille bulaşma modeli üzerine kurulan “gülücüler topluluğu” bağlamında şu şekilde 

tariflendirir:  

 

Her yalnız varlık, donmuş yalnızlığın yanlışlığını ele veren imgenin yararına kendi dışına çıkar. 

Kendi dışına kolay bir parlaklıkla çıkar, aynı zamanda bir dalganın bulaşıcılığına açılır; çünkü 

gülen insanlar birlikte denizin dalgaları gibidir, gülüş sürdüğü sürece artık aralarında bir engel 

yoktur, iki dalga kadar birbirlerine yakındırlar ama bütünlükleri, suların çalkantısının bütünlüğü 

kadar belirsiz ve eğretidir.15  

 

Tek başınayken komik duyulmaz onun bir yankıya ihtiyacı vardır. Tıpkı gök gürültüsünün bir 

patlamayla başlayarak gürlemesiyle devam etmesi gibi gülme de bir anda patlar ve yankılarla 

devam eder.16 Mesela kalabalık bir ortamdayken katıla katıla gülünecek bir komiğe yalnızken az 

gülünebilir ya da gülünmeyebilir. Çünkü gülme eylemi kişiden kişiye geçerek yankılanır ve onları 

kenetlemiş olur.17 Böylece gülme eylemi, sosyal ortamda ayrık tekilliklerden18 ortak bir iletişim 

kurar. Hatta araştırmacılar gülmenin bu yapısından dolayı onu sosyal tutkal19olarak 

nitelendirmişlerdir. 

 

Sonuç olarak gülme, bulaşıcı ve kenetleyici rolüyle sosyal yaşamda beni kaldırıp biz 

olgusunu yaratarak ortak bir iletişimi kuran, geliştiren, dışavuran bir dil rolünü üstlenir. 

 

1.2. Islah Edici Olarak Gülme  

 

Toplumun oluşturmuş olduğu gelenek ve görenekler, kişinin toplumsal hayatta nasıl 

davranması gerektiğinin öğütüdür. Kişi, toplumsal yaşamdan dışlanmamak için bu öğütlere uyarak 

yaşamını sürdürür. Fakat bazen kişi, toplumun yarattığı düzene aykırı birtakım uygunsuz ya da 

rahatsız edici davranışta bulunur. Toplum bu durumda, cezalandırıcı konuma geçer. Toplumun, bu 

gibi davranışlara verdiği cezalardan biri de utandırma duygusudur. Gülme eylemi de bu manevi 

                                                                 
13 Morreall, a.g.e, s.161 

14 Peter McGraw ve Joel Warner, Mizahın Şifresi, (Çev. Sabri Gürses), Çeviribilim Yayınları, 2015, s.92 

15 Parvulescu, a.g.e., s.185 

16 Bergson, a.g.e., s.14 

17 Morreall,  a.g.e., s.60, 163 

18 Parvulescu, a.g.e., s.185 

19 Çağatay Güler ve Bilge Ufuk Güler, Mizah, Gülme ve Gülme Bilimi, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2010, s.139 
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cezalandırmanın rollerinden birini üstlenir. Gülmenin bu özelliği düşünürler ve yazarlar tarafından 

eserlerinde işlenerek insanlara yol göstermişlerdir. Mesela Aristophanes’in Dionysos tiyatrosunun 

sahnesinde insanlara yaşadığı dönemin kusurlarını kökeni eski halk geleneklerine bağlı olan öfke 

niteliğindeki yergili gülüşle eğlendirerek anlatmıştır.20 Gülme, böyle durumlarda sosyolojik 

denetim fonksiyonu rolüyle “tenkit edici ve alaycı vazife”21 üstlenir, insanların eksiklik ve 

kusurlarının bilincine varmalarını sağlayarak22  faydalı bir fonksiyonda bulunur.  

 

1.3. Dış Bağlam Bakımından Gülme 

 

Her toplum, kendi gülmesini kendi içinde soyut bir anlaşmaya dayalı olarak yaratmıştır. 

Böylece gülme, evrensel kimliği yanında ulusal bir nitelik de taşımaktadır. Bundan dolayı gülmeyi 

anlayabilmek için onu kendi toplumunun içinde değerlendirmek gerekir. Çünkü bir toplumun ortak 

tarih ve kimliğinin ifadesi olan kültürel bellek kendi sınırlarını belirlemiştir. Ona ait olan her şey 

sadece kendi alanında yaşam bulur. Bergson, Gülme adlı eserinde ağlama için söylenen şu sözün 

gülme için de doğru olacağı söylemiştir: Herkesin ağladığı bir vaazda bulunan bir adama niçin 

ağlamadığı sorulduğu zaman: “Ben onların cemaatinden değilim ki” cevabını vermiş.23 Böylelikle 

araştırmacılar gülmenin de ulusal olmasının kültürel ayrılığa dayandığını kabul eder.24 Bu kültürel 

ayrılığın göstergesi de söylem farklılığıdır. Çünkü “bir milleti oluşturan insanların paylaştığı ortak 

geçmiş, milletin ortak mirası olan dil ile korunur.”25 Böylece toplumlara özgü kültür ve dil ürünü 

olan mizah ürünleri, başka bir dile aktarılırken göreceli veya mutlak tercüme edilemezliği 

doğurmaktadır.26 Bu özelliği ile mizah, çoğu zaman çevirmene meydan okur.  

 

Çoğu zaman başka bir dile çevirme güçlülüğünün merkezinde olan mizahın, başka bir dile 

aktarılamayışının bir diğer sebebi de dildir.27 Çünkü dilbilimsel anlatım ve çağrışım, hedef dilde 

kaynak dildekinden farklı bir kavram alanına sahiptir. Aşağıdaki fıkra bu duruma örnek teşkil eder:  

 

Bir gün Fıtnat Hanım Kapalıçarşı’da hizmetçisi ile gidiyormuş. Arkalarından Koca Ragıp Paşa 

ile Haşmet geliyorlarmış. Kocakarı soğuğu zamanı imiş ve hava pek soğukmuş. Ragıp Paşa, 

                                                                 
20 André Bonnard, Antik Yunan Uygarlığı Antigone’den Sokrates’e, Cilt II, (Çev. Kerem Kurtgözü), Evrensel Basım 

Yayın, 2004, İstanbul, s.217-218, 223 

21 Mustafa Atila, “Safâyi Tezkiresi Özelinde 18. Yüzyıl Edebiyat Camiasında Mizahî Ortam”, Turkish Studies, (6)2, 

2011, s.101 

22 Eker, a.g.e., s.38 

23 Bergson, a.g.e., s.15 

24 Çiğdem Usta, Mizah Dilinin Gizemi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s.32 

25 Nesrin Güllüdağ, “Yazılı ve Görsel Basında Dil Estetiği”, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012, 

1(1), s.57 

26 Jeroen Vandaele, “Humor in Translation”, Johns Benjamin Çeviri Çalışmaları El Kitabı, C.1, 2010, s.147-152 

http://www.academia.edu/13073366/Humor_in_Translation (12.05.2019) 

27 Vandaele, a.g.e., s.150 
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Fıtnat Hanım’a takılmak içim: “Bu kocakarı da ortalığı dondurdu!” diye yüksek sesle söylemiş. 

Fıtnat Hanım arkasına dönmüş: “Ardında da öküz28 geliyor” demiş.29 

 

Bu fıkrada koca karı ve öküz kelimeleri kullanılarak çok anlamlılık sanatıyla komik etki 

yaratılmıştır. Buradaki dil oyunu, başka bir dile çevrildiğinde çağrışım değeri bulamayarak bir 

bozuma uğrar. Böylece yaratıldığı dildeki unsurlarını başka bir dile aktarıldığında soluyamayan dil 

oyunu, başka bir dile çevrilen söz dizisi olmaktan öteye geçemez.30 

 

Gülmenin ulusal olduğu gerçekliğini izah eden yukarıdaki örnekler yanında evrensel de 

olabileceğini izah edeceği bazı örnekler vardır. Gülmeyi evrensel yapan etmen ise konudur. Bu 

durum, Nasreddin Hoca fıkralarıyla ispatlanabilir: Nasreddin Hoca; haksızlık, sosyal adaletsizlik, 

toplum düzeni, insan yetiştirme sanatı, dürüstlük, zekâ, başarı, akıl, yetenek gibi beşerî hususlarda 

yüklendiği olumlu eleştiri ve uyarı göreviyle ulusal mizah belleğini uluslararası boyuta taşımıştır.31  

 

1.4. Gülme Çeşitleri 

 

Gülme, genel bir kavram olarak düşünülürse yaşanılan durumlara göre, kişinin mizacından ve 

toplumun genel tutumundan dolayı farklı amaçlarla, farklı biçimlerde gülünecektir. Bu farklı 

amaçlar da birçok gülme çeşidini meydana getirir. Tespit edilen bazı gülme çeşitleri şunlardır: 

 

1.4.1. Alaycı (Aşağılayıcı) Gülüş - Neşeli Gülüş 

 

Alay, kişinin kendini üstün görmesi sonucu söz, yazı, el kol işareti (fiziksel hareketlilikle) 

veya görsel bir materyali kullanarak karşısındakini küçümsemesiyle gerçekleşen bir davranıştır. 

Baba Malebranche gibi bazı araştırmacılar alayın başkasının başına gelen kötü bir durumdan zevk 

aldığı, neşe veren bir duygu olduğunu belirtir.32 Böylesine bir duyguyla yoğrulan alay, gülme 

eylemiyle birleşince alaycı gülüş meydana gelir. Alaycı gülüş, böbürlenmeyle doğan, gülünen 

kimseye karşı kukla muamelesi yapılarak iplerin elinde tutulduğu hissini veren kırıcı ve yıkıcı 

eylemdir.33 Böylece alaycı gülüş, rakibini alt etmek isteyen kişi için bir fırsat yaratır yani en güçlü 

insanı yerle bir eder. Bundan dolayı da Antik Çağ’da bazı düşünürler alaycı gülüşün hayattan 

                                                                 
28 Halk arasında şubat ayının sonunda görülen bir haftalık soğuğa “kocakarı soğuğu” denir. Ardından da altı günlük 

fırtınalı ve soğuk gün olur buna da “öküz fırtınası” denir. 

29 Tunca Kortantamer, Temmuzda Kar Satmak: Örnekleriyle Geçmişten Günümüze Türk Mizahı, Phoenix 

Yayınları, Ankara, 2007, s.199 

30 Mitat Durmuş, “Güldürünün Saklanan Gerçeği ve Nasrettin Hoca Fıkralarında Sosyo-Psikolojik “Kendilik” 

Tanımlaması”, 21.Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak,  Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2009 

31 Eker, a.g.e., s.88 

32 Parvulescu, a.g.e, s.84 

33 Bergson, a.g.e, s.121 
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silinmesini öğütlemişlerdir.34 Alaycı gülüşün ceza verme, dışlama, gözden düşürme, öç alma, 

saldırganlık gibi amaçları vardır. Bu amaçla yapılan bazı alaycı gülüş örnekleri şöyledir: 

 

Batı edebiyatının yazılı edebiyatı içinde görülen ilk gülme Homeros’un İlyada’sında anlattığı 

Hephaistos anlatısındadır. Öyküye göre; ateş ve zanaat tanrısı olarak bilinen Hephaistos, Tanrılar 

tarafından dışlanarak Tanrılar eşiğinden aşağıya atılmış ve tam bir hafta boyunca yuvarlandıktan 

sonra Lemnos adasına düşmüştür. Bundan dolayı bacağı aksak kalmıştır. Tanrıların bir araya 

geldiği bir şölende Hephaistos, onlara şarap sunmak istemiş, fakat ayağının aksamasından dolayı 

şaraplar tastan dökülmüştür. Bu durum fiziki olarak ondan üstün olan Tanrıların böbürlenmesine 

neden olmuş ve onları, zevk verici kahkahalara boğmuştur. Tanrıların bu kahkahaları ilk alaycı 

gülüşler olarak yazıya geçmiştir.35 

 

Ak kollu Here gülümsedi 

Oğlunun elinden aldı tası, 

Hephaistos boşalttı tanrı balını bir sağraktan 

Sundu tanrıların hepsine. 

Koştu durdu ordan oraya soluya soluya, 

Tanrılarda gürül gürül bir kahkaha koptu. 

Şölen böylece sürdü gün batıncaya dek, 

Ne eşit paylı şölenden yakındı tek bir kişi, 

Ne Apollon’un elindeki güzel çalgıdan, 

Musaların karşılıklı söyledikleri şarkılardan ne de.36 

   

      Hesiodos’un İşler ve Günler’de anlattığı Prometheus öyküsünde de alaycı gülüş vardır. 

Öyküye göre; Zeus, Tanrılardan ateşi çalıp insanlığa veren Prometheus’u cezalandırmak ister ve 

ona bir tuzak kurar. Zeus, Prometheus’un kardeşi olan Epimetheus’un zaafından faydalanarak ona 

bir kadın olan Pandora’yı ve Pandora’nın çeyizi olarak da Pandora’ya açmaması tembihlenen bir 

kutuyu hediye eder. Günler sonra Pandora merakına yenilip açmaması tembihlenen kutuyu açar ve 

inanışa göre kutunun içinde bulunan insanlığın dertleri, etrafa yayılır. Zeus, insanlığa verilen bu 

ceza için kahkahalara boğulmuştur.37 

  

     Bir diğer alaycı gülüş ise Platon’un Theatetus eserindeki bir anekdotun kahramanı olan ilk 

filozof Miletli Tales’ e doğrultulur:  

 

Tales, bir gece dışarıda dolaşıp gökyüzündeki yıldızları incelerken kuyuya düşer. Yardım diye 

haykırır. Oradan geçen Trakyalı bir hizmetçi gelir. Adamın ricasını duyan kadın gülmeye başlar. 

Tales gökyüzündeki çok uzak cisimlere kafa yorarken, burnunun dibindekileri görememiştir. 

Sokrates öykünün sonunu şöyle getirir: ‘Hayatını felsefeye adamış olan kişi, bu alaylara maruz 

kalacaktır… İnsan güruhu, Tales’e gülen o köylü kıza katılacaktır.38 

                                                                 
34 Sanders, a.g.e, s.138 

35 Sanders, a.g.e.,  s.85-86 

36 Homeros, İlyada,  (Çev. Azra Erhat ve A. Kadir), 24. Baskı, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2008, s.91 

37 Sanders, a.g.e., s.88 

38 Platon, Theatetus’tan, aktaran: Parvulescu, a.g.e., s.172 
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 Alaycı gülüş, anlatılarda görüleceği üzere farklı biçimlerde ortaya çıkar. İlyada’da bahsi geçen 

homerik gülüş bunlardan biridir. Homer, bu gülüşe ilk yer veren kişi olduğu için bu adı almıştır. 

Homerik gülüş, bedensel çirkinlik veya herhangi eksikliğe yönelen bir alaycı eylemdir.39 “Ahlaki 

bir isteksizlik ve yücelik duygusuna eşlik ettiği sürece anlam kazanan alaylı bir gülüştür.”40 

  

 Bir diğer alaycı gülüş de Demokritosgil gülüştür.41 Demokritosgil gülüş, adını Abdera’da 

yaşayan zamanın bilgesi Demokritos’tan alır. İyi kötü ayrımı yapmadan her şeye gülen 

Demokritos, Abdera halkı için dayanılmaz hale gelmiş ve onun delirdiğini düşünmüşlerdir. Bu 

durumdan dolayı Abdera halkı, dönemin hekimi olan Hippokrates’e mektup göndererek ondan 

Abdera’ya gelip Demokritos’u tedavi etmesini ister. Abdera halkının mektubunun bir kısmı 

şöyledir:42 

 

… Sahip olduğu büyük bilgelik onu hasta etti… Demokritos büyük küçük her şeyde gülünecek 

bir şeyler bularak ve hayatın tümünün bir hiçten olduğunu düşünerek, gece gündüz uyanık 

kalıyor… havanın hayallerle dolu olduğunu iddia ediyor, kuşların sesini dinliyor…43 

  

 İyi niyet kaynaklı ıslah edici Demokritosgil gülüş, insanların manevi kusurlarına çekidüzen 

vermesi gerektiğine yönelik bir eylemdir. Bilge Demokritos’un yanına tedavi için gelen 

Hippokrates, onunla yaptığı sohbet sonucunda Bilge Demokritos’un gülüşünün insanın anlamsız 

kötücül duygularına karşı anlamlı felsefi derinlikte bir tavır olduğunun sonucuna varmıştır:44 

“Demokritos’un gülmesi felsefi bir nitelik taşıyordu; insanın yaşamına, tanrılarla ve ölümden 

sonraki yaşamla ilgili yerli yersiz korku ve umutlara yönelmişti.”45  

 

      Bir diğer alaycı gülüş de sardonik gülüştür. Kaynaklarda bu gülüşle ilgili olarak kısıtlı bilgiler 

vardır. Sardonik gülüş terimi alaycı ve hicveden bir mizahın sonucudur.46 Bu gülüşün kaynağı ile 

ilgili değişik anlatılar vardır. Bunlardan biri Girit efsanesindeki Talos’un başından geçendir. Talos, 

Girit kralı Minos’a hediye edilmiştir. O, adanın koruyucusu yapılmıştır. Hikayeye göre: “Talos’un 

bir zamanlar Sardunyalıların himayesinde olduğu ve onlar devi Minos’a vermeyi reddettikleri için 

yine bir ateşe atlayıp göğsüne sarıp yakarak ağızları açık bir şekilde öldürdüğü de 

söylenir.”Ağızları açık şekilde öldürülen Sardunyalıların yüzünde gülüşe benzer ifade oluşur. Bu 

                                                                 
39 Sanders, a.g.e., s.25 

40 Şentürk, a.g.e, s.54 

41 Hippokrates, Gülmeye ve Deliliğe Dair,  (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), 1. Baskı,  İris Yayınları, İstanbul,  1997, s.XVI 

42 Hippokrates, a.g.e., s.3-5 

43 Hippokrates, a.g.e., s.3-4 

44 Hipokrates, a.g.e., s.20-33 

45 Mihail Bahtin, Rabelais ve Dünyası, (Çev. Çiçek Öztek), 1. Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005, s.95 

46 R.K. Ganiyeva, “‘Péçen Bazarı Yahud Yaña Kisěkbaş’ Manzumesinde Nazire ve Temaşa Gösterme Gelenekleri”, 

(Çev. Mehmet Yasin Kaya,) Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi, (32), 2011, s.129 
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olaydan sonra sardonik gülüş, kendinin ve başkalarının sorunlarına gülmenin ifadesi olarak 

kullanılmıştır.47 

  

 Alay içermemesi hasebiyle onun zıddında yer alan neşeli gülüş48 ise içten bir gülüştür ve 

“yürekten ve gürültülü gibi sıfatlarla ifade edilir ve ateşle bağlantılı görülen alaycı gülüşün aksine 

ışık ve havayla bağlantılıdır.”49 Neşeli gülüş hoşlanma, keyiflenme durumlarında kişisel olduğu 

gibi eş, dost, akraba ve tanıdıklarla olan toplumsal ilişkiden de ortaya çıkan bir eylemdir.50 

Aristophanes’in eserlerinde de görülen bu gülüş; gündelik hayatın dertsiz tasasızlığı, eş dostla 

birlikte olmanın mutluluğu ve sevincin ifadesi olarak kişiye sağaltıcı bir etkide bulunur.51 

 

 1.4.2. Aristokratik Gülüş - Halk Gülüşü 

 

 Bazı toplumlarda insanlar aynı seviyede görülmemiştir. Bu sebepten dolayı bazı toplumlarda 

sınıf farklılığı meydana gelmiştir. Bu toplumsal sınıf farklılığından gülme eylemi de nasibini alarak 

aristokratik gülüş ve halk gülüşü şeklinde sınıfsal farklılığına dayalı gülüş türleri ortaya çıkmıştır. 

Aristokratik gülüş: “soylulara özgü incelikli gülümseme”dir.52 Halk gülüşü ise etrafındakilere 

aldırmadan dilediğince yapılan ve nazik olmayan gürültülü kahkahadır. 

 

 1.4.3. Doğal Gülüş - Yapay Gülüş  

  

 Bazı araştırmacılar gülme eylemini doğal gülüş ve yapay gülüş olarak ayırmışlardır. Doğal 

gülüş, bir kişinin bir durum ya da şeyin gülünçlüğünden dolayı yaptığı eylemdir. Henry Peach 

Robinson’a göre “yapaylık izi taşımayan, doğal gerçekten güzel bir gülümseme, doğanın en nadir, 

ayrıca en enfes icatlarındandır.”53 Yapay gülüş ise iki şekilde kendini gösterir. İlki, kişinin herhangi 

birine ya da birilerine hoş görünmek amacıyla sosyal yaşamında kullandığı çıkar amaçlı olarak 

kullandığı “yaranma gülmeleri”54 ve “zorlama bir gülmedir.”55 Bu bağlamda Arthur Koestler yapay 

gülüşün “insanın kendine özgü niteliği ve yerleşik bir işaret dili”56 olarak kullanılabileceğini 

                                                                 
47 Brian Haugton, Gizlenen Tarih, (Çev. Halil Ummak), 1. Baskı, Koridor Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.193 

48 Usta, a.g.e., s.18 

49 Sanders, a.g.e., s.85 

50 Bayraktar ve Tek, a.g.e., s.61 

51 Bonnard, a.g.e., 216-220 

52 Arthur Koestler, Mizah Yaratma Eylemi, (Çev. Sevinç Kabakçıoğlu ve Özcan Kabakçıoğlu), 1. Baskı, İris Yayınları, 

İstanbul, 1997, s.8 

53 Henry Peach Robinson, The Studio: And What to Do in It, 1973’ten aktaran: Parvulescu, a.g.e., s.246 

54 Aziz Nesin, Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahı, Geliştirilmiş 1. Baskı, Adam Yayınları, İstanbul, 2001, s.20 

55 Morreall, a.g.e., s.83 

56 Koestler, a.g.e., s.8 
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söyleyerek insan davranışındaki kalıcılığına değinir. İkincisi ise vücudun gıdıklanma gibi fiziksel 

ve herhangi bir kimyasal maddeye maruz kalması sonucu verdiği bir tepkidir.57  

 

 1.4.4. Mizahi Gülüş - Mizahi Olmayan Gülüş  

  

 Bazı araştırmacılar, gülme hakkında görüşlerini aktarırken her gülmenin mizahi olmadığından 

bahsederek gülmeyi mizahi olan ve mizahi olmayan gülüş şeklinde ayırmışlardır. Bu şekilde ayrım 

yapan araştırmacılardan biri de Morreall’dır. Morreall’e göre fıkra, taklit, aliterasyon, dil sürçmesi, 

cinas, bir çocuğun büyümüş de küçülmüş hareketleri, aynı kıyafetleri giyen yetişkin ikizler, birisini 

tuhaf giysilerle görme, gereksiz üstünlük taslama, abartılı öyküler, yerli yerinde bir hakaret, 

patavatsızca gülme gibi durumlar mizahi gülüşe yol açar.58 Ayrıca yazılı ve sözlü bütün gülmece 

eserleri, taşlama, yergi, tersinleme, karikatür, parodi, nükte gibi durumlar da mizahi gülüşle 

neticelenir.59  

 

Gıdıklanma, cee yapma, havaya atılıp tutulma, ilüzyon gösterisi izleme, tehlikeden güvene 

geçiş, sorun çözme, oyun kazanma, bir dosta rastlama, zevk verici bir işe girişme, utanç duyma, 

histeri, azot soluma gibi durumlar ise mizahi olmayan gülüşü meydana getirir.60  Aziz Nesin için de 

gıdıklanma, güldüren haplar, kimyasallar, yaranma gülmeleri, yalancıktan gülme, histerik gülme 

nöbetleri, sinirin bozulup gülünmesi gibi durumlarla oluşan gülmeler mizahı olmayan gülüşler 

olarak nitelendirir.  

 

 1.5. Mizah Kuramları  

  

 Antik Yunan’dan beri birçok bilim adamının gülmenin ne olduğuna, hangi durumlarda hangi 

amaçlarla gülündüğü sorularına verdikleri cevaplar birçok gülme teorisini ortaya çıkarmıştır. 

Bunlar arasında üç gülme kuramı öne çıkmaktadır. Bunlar: 

 

 1.5.1. Üstünlük (Kötüleme) Kuramı  

 

 Üstünlük kuramı, Platon ve Aristoteles’in gülmeye dair düşüncelerini temel alan, Thomas 

Hobbes, Albert Rapp, Antony Ludovici gibi araştırmacılar tarafından geliştirilen bir kuramdır. 

Platon gülmenin, başkası üzerinde üstünlük kurma yolu olduğunu söyler.61 Aristoteles için gülme, 

                                                                 
57 Nesin, a.g.e., s.20 

58 Morreall, a.g.e., s.3-4 

59 Nesin, a.g.e., s.20-21 

60 Morreall, a.g.e., s.3-4 

61 Fikret Türkmen, Seyyid Burhaneddin Çelebi Letâif’i Nasreddin Hoca Nasreddin Hoca Latifeleri( Burhaniye 

Tercümesi) İnceleme-Şerh, 2. Baskı, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2013, s.43 
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çirkinlik ve küçük düşme ile ilgilidir.62 Hobbes’a göre ise gülme, ani sevinçten kaynaklanır. Ani 

sevinç ise ya çok mutluluktan ya da başkasının bir hatasını görmekten dolayı ortaya çıkar. 

Başkasının hatasını gören kişi o hatanın kendisinde olmadığına sevinir. Bu durum “kendilerinde 

fazla bir yetenek olmadığının farkında olan ve başkalarının hatalarını gözlemleyerek kendilerini 

memnun etmek mecburiyetinde olan kişilerde görülür.”63 Albert Rapp’ın deyimiyle gülme 

“temelde ve ulamsal olarak yabanıldır. Kadim orman düellosundaki zafer kükremesinden gelişmiş 

olan gülme, zaferin dolaysız ve güçlü bir ilanıdır.”64  

 

 Antony Ludovici’ye göre gülme, “bir kişinin bazı özel durumlara ya da çevresine uyumu”dur.65 

Ludovici gülmenin güçlü olmanın ve uyum sağlamanın sesli kutlama ifadesi olduğunu söyler. O, 

gülmenin güçlü olma yönüyle karşı tarafı korkuttuğu anlamı üzerinde durur. Nasıl ki bir hayvan, 

saldırı anında dişlerini gösterip korkutuyorsa gülerken de dişlerin rakibine gösterilmesi fiziksel 

meydan okuma, gözdağı vermedir.66   

 

 Üstünlük kuramı, üstün olma çabası ile ilgilidir. Bireyin bazı durumlarda üstün olma çabası ise 

saldırganlığı meydana getirebilir. Saldırganlık kendini fiziksel ve psikolojik olarak iki boyutta 

gösterir. İlki, bedensel hareketlerle üstün olma çabasıdır. Asıl konuyu ilgilendiren ikincisi ise sözle, 

gülme eylemiyle yapılan psikolojik üstün olma çabasıdır. Psikolojik saldırı kapsamına giren üstün 

olma çabasının nüvesi ise alaydır. Karşıdaki kişinin kusurlarıyla alay etmedir. Bu kusurların 

kendisinde olmadığının yarattığı haz ve gülmedir. 

  

 Üstünlük duygusundan kaynaklı alaycı gülüşler, edebi eserlerde çok defa yer bulur. Batı 

edebiyatında Notre Dame’ın Kamburu’nda fiziksel kusurlu Quasimode ve Türk edebiyatında Yusuf 

Atılgan’ın Anayurt Otel’i adlı eserinde prematüre doğmuş, fiziksel olarak çelimsiz, kusurlu vücuda 

sahip olan Zebercet gibi kahramanlar alaycı gülüşün hedefi olmuştur. Fakat şu noktanın altının 

çizilmesi gereklidir: Böyle bir üstünlük her zaman komik bir etki yaratmayabilir. “Üstünlük 

kuramına açık bir itiraz, üstünlüğün yalnız başına komik olmadığı gerçeğidir.”67 Üstünlük eğer dil 

oyunuyla birleşir ve bir oyunsallık havasında olursa komik etki doğurur.  

 

 Edebi metinlerde fiziksel kusur, dalgınlık, talihsizlik, zekâ, başarı gibi bazı değişkenler mizahi 

dille işlenerek dinleyicide ya da izleyicide üstünlük hissi doğurur ve onları güldürür. Türk 

                                                                 
62 Koestler, a.g.e., s.40 

63 Thomas Hobbes, Leviathan, (Çev. Semih Lim), 6. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007, s.51-52 

64 Parvulescu, s.242 

65 Türkmen, a.g.e., s.48 

66 Morreall, a.g.e, s.12’de Anthony Ludovici’nin 1933 The Secret of Laugter çalışmasına dayanarak bu açıklamayı 

yapmaktadır. 

67 Leonard Feinberg, “Mizahın Sırrı”, (Çev. Ali Çelik ve F. Gül Özyazıcıoğlu Koçsoy), Milli Folklor, 2004, Yıl 16, (62), 

s.107 
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mizahında da üstünlüğün gülmeyi doğurduğu fikri Nasrettin Hoca fıkraları ve âşık atışmaları 

aracılığıyla ispatlanabilir: Bir gün Nasrettin Hoca’nın bir komşusu Hoca’dan eşeğini istemeye gelir. 

Hoca’nın gönlü eşeğini vermek istemez ve eşeğin evde olmadığını söyler. O vakit eşek ahırda 

anırmaya başlamış. Eşeğin sesini duyan komşu: -Hani eşek yoktu. Hocam bak eşek içeride anırıyor, 

der. Hoca altta kalır mı? Yahu sen bana değil de eşeğin sözüne mi inanıyorsun, der.68 Nasrettin 

Hoca, zekice cevabıyla komşusuna üstün gelerek dinleyiciyi güldürmüştür. Nasrettin Hoca’nın 

zekâsı kusurlu olana karşı onu üstün yapmış ve kusurlu olanı kötülemiştir.69 Âşık atışmasında da 

âşıklar, birbirlerinin kusurlarını mizahi bir dille alaya alarak üstün olmaya çalışırlar:  

 

…Babanı katma sayıya              

   Özün benzettim ayıya              

   Kendi eştiğin kuyuya                 

   Düşesin Seyit Efendi               

 

   Ruhsatî’yi buldun söngün 

   Bir kaz bulup yoldun engin 

   Şeytanlıkta yoktur dengin 

   Paşasın Seyit Efendi 

                              (Ruhsati) 70 

 

 Buna benzer bir geleneği Eskimolarda görmek ilginçtir. Grönland Eskimoları tarafından yapılan 

bir yarışmada karşılıklı atışma yapılır ve bu atışma tarafların birbiriyle alay ederek birbirlerine 

gülmesiyle gerçekleşirdi. Kim daha çok gülerse kazanan da o olurdu. Kaybedense alaya maruz 

kaldığından dolayı şehri terk ederdi.71 

 

 Birey kendi kendiyle de alay edebilir. Burada da üstünlük duygusu hâkimdir. Çünkü kişinin alay 

ettiği şey, kendi kendinin kötü bir durumdaki halidir.72 Hatta birey kendi yaptığı saçmalığa daha 

fazla güler. Çünkü yapan da gülen de kendisidir.73 Nasrettin Hoca’nın eşekten düşme fıkrası bu 

görüşü destekler niteliktedir: Hoca, eşeğine binmek istemiş ama binememiş. Ah yaşlılık ah! demiş. 

Sonra etrafına bakmış kimse yok. Senin gençliğini de bilirim, demiş.74 

 

 Üstünlük kuramı bütün gülme durumlarını kapsayacak nitelikte bir kuram değildir. Çünkü 

üstünlük duygusuyla ilgili olmayan gülme durumları vardır. Üstünlük kuramı kapsamlı bir gülme 

kuramı75 değildir. 

                                                                 
68 Fahri Yakar, Mizahın Gücü, 1. Baskı, Kastaş Yayınevi, İstanbul, 2013, s.95 

69 Bilgen Aydın, “Mizah Yaratma Eyleminde Nasrettin Hoca”, Bilkent Üniversitesi, Milli Folklor, 2014, (55), s.26-27 

70 Doğan Kaya, Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s.701 

71 Morreall, a.g.e., s.12-17 

72 Morreall, a.g.e., s.14 

73 Türkmen, a.g.e., s.49 

74 Tahir Galip Seratlı, Nasrettin Hoca ve İncili Çavuş Mizahı, 1. Baskı, Kardelen Yayınları, Konya, 2011, s.179 

75 Morreall, a.g.e., s.19-23 
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 1.5.2. Rahatlama Kuramı 

  

 İnsan, bebeklik ve çocukluk döneminden sonra yetişkinlik dönemine girer. Bu dönem onun 

sorumlulukları üstlenmeye başladığı dönemdir. O, birtakım yollar kullanarak sorumluklarıyla baş 

etmeye çalışır. Bu yollardan biri de gülme eylemidir. Gülme eylemi, insanı sorunlardan uzak tutar 

ve onun hayata pozitif yanından bakmasını sağlar. Rahatlama kuramı da gülmenin bu yönünü 

işleyen bir kuramdır.  

  

 Bu kuram ilk kez Descartes tarafından tarif edilmiştir. Descartes gülmeyi, bir kötülüğe karşı 

kayıtsız kalındığında ya da ondan bir zarar gelmeyeceği anlaşıldığında meydana gelen sevinç 

olarak düşünür.76 Buna dayanarak tehlikeli, stresli bir durumdan normal bir duruma geçmenin 

gülmeyi doğurabileceği söylenebilir. Nitekim rahatlama kuramı gülmeyi, “gereksiz gerilimleri 

boşaltma düzeneği”77 olarak görür. 

 

 Psikoanalitik kuram olarak da bilinen rahatlama kuramında araştırmacılar gülmenin fizyolojik 

olarak çıkışına yönelirler. Bu kuram savunucuları için genel olarak gülme, birikmiş olan sinirsel 

enerjinin açığa çıkmasıyla ortaya çıkar ve kişiyi rahatlatır. Lord Shaftesbury’ın deyişiyle de 

kısıtlamanın getirmiş olduğu sıkıntıdan kurtulmak için başvurulan bir yoldur.78  

  

 Rahatlama kuramında görüşleriyle öne çıkan önemli bir isim de Spencer’dır. Spencer, sinirsel 

enerjinin boşalma mekanizmasının gülme olduğunu ilk kez söyleyen araştırmacıdır. Bilincin 

önemli şeylerden önemsiz şeylere yönelmesiyle açığa çıkan sinirsel güç, kendini bir boşluk 

bulduğu kanaldan akıtır, bu da gülmeyi meydana getiren kassal harekettir.79 Sigmeund Freud ise 

gülmeyi, piskolojik ve fizyolojik olarak açıklamıştır: Freud, toplumsal yasak, düşmanlık, şiddet ve 

cinsellik gibi bastırılmış duyguların kişide sinirsel enerji biriktirdiğini düşünür. Bu sınırlamalardan 

herhangi birinin ortadan kalkmasıyla gülme, meydana gelir.80 

  

 Rahatlama kuramına göre birikmiş bir enerjinin dışarı salınma eylemi olan gülme, gerçeklik 

yükünü hafifletmesi81 ve sağlıklı bir devamlılığı sağlaması bakımından önemlidir. Gülmenin 

rahatlama ile bağlantısı toplumsal yaşam bakımından önemlidir. Mesela; toplum içinde yere 

düşmek kişiyi utandırır. Bu kişinin utancının kırılıp rahatlaması için ona içinde bulunduğu duruma 

uygun bir fıkra anlatılır: “Nasrettin Hoca çocukluğunda bir gün eşekten düşmüş. Çocuklar bunu 

                                                                 
76 Türkmen, a.g.e., s.55 

77 Koestler, a.g.e., s.41 

78 Morreall, a.g.e., s.32-33 

79 Koestler, a.g.e., s.43 

80 Rozenthal, a.g.e., s.3 

81 Sanders, a.g.e, s.35 
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görünce: -Nasrettin eşekten düştü! diye alaya almışlar. Nasrettin onlara şöyle karşılık vermiş: Be 

çocuklar, düşmesem de zaten inecektim.”82 Kişi böylece rahatsız edici durumdan uzaklaşarak 

rahatlar ve güler. Sinemada ise gerilimin tırmandığı anda filme tam zamanında ayarlanmış komik 

bir öğe ilavesiyle seyirci gevşetilir ve yeniden filmin izlenmesini sürdürecek bir boşalma sağlanmış 

olur.83 Çünkü mizah gergin ortamların ortadan kaldırılmasına aracılık eder. 

  

 Sonuç olarak, gülmenin bastırılmış enerji ya da birikmiş enerjiden kaynaklandığına dair tespit 

bazı durumlar için geçerlidir. Fakat bütün gülme durumlarını açıklayamamaktadır. Bu yüzden 

rahatlama kuramı genel bir gülme kuramı olarak elverişsizdir.84 

 

 1.5.3. Uyumsuzluk (Uyuşmazlık, Aykırılık) Kuramı  

  

 Mizahı yaratmanın birçok yolu vardır. Bu yollardan biri de insan zihninin yaşama dair 

sistemleştirdiği kalıbı bozmaktır. Bu durum, uyumsuzluk kuramı çerçevesinde işlenmiştir. 

Aristo’nun “kişiyi bir beklentiye sokup beklenmedikle karşılaştırmak mizahın bir kaynağı olabilir” 

ifadesi zihinsel süreçle ilgili olan bu kurama zemin sağlamıştır.  Kurama; İmmanuel Kant, James 

Beattie, William Hazlitt, Arthur Schopenhauer, Charles Baudelaire, Henry Bergson gibi 

araştırmacılar katkıda bulunmuşlardır.  

 

 Kuramı asıl sistemleştiren Beattie’ye göre gülme, “iki ya da daha çok tutarsız, uygunsuz, 

bağdaşmaz, aykırı kısım ve koşulun karmaşık bir nesne ya da toplam oluşturuyormuş gibi 

düşünülmesinden ya da zihnin onları, kendine özgü bir şekilde, bir tür karşılıklı ilişki içinde 

görmesinden doğar.”85 William Hazlitt için ise “Gülünebilir olanın özü aykırı olandır.”86 

 

Kant’a göre gülme, beklentinin hiçliğe dönüşmesinden kaynaklanan duygudur.87  

Schopenhauer’ın uyumsuzluk kuramı ise “bir kavramla o kavram ilişkisi içinde düşünülen gerçek 

nesneler arasındaki uyumsuzluğun aniden algılanmasıdır.”88 Onun uyumsuzluk kuramı Kant’ın 

görüşünden farklıdır. Schopenhauer’e göre gülme, Kant’ın hiçliğe dönüşen duygusundan değildir, 

beklenilmeyen doğrultuda duygulanımdan kaynaklanır.89 Bergson’a göre gülme, öteden beri 

alışılmış olanın aniden çözülmesinden kaynaklanan eylemdir. Gülme, “sürpriz, tezat ve saireyle” de 

                                                                 
82 Saim Sakaoğlu, Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler, 2. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, s.162 

83 Güler ve Güler, a.g.e., s.250 

84 Morreall, a.g.e., s.57 

85 John Allen Paulos, Matematik ve Mizah, (Çev. Tuncer Doğan), Doruk Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.9     

86 Paulos, a.g.e., s.9 

87 Feınberg, a.g.e. 

88 Morreall, a.g.e., s.28 

89 Morreall, a.g.e., s.26-27 
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açıklanabilir. Bergson, kılık değiştirme, saçı yeni bir renge boyatma gibi alışılmışın dışında bir 

zıtlığı yaratan durumların gülmeyi meydana getirdiğini düşünür.90  

 

   Genel olarak denebilir ki uyumsuzluk kuramına göre gülme: insan zihninde hayata dair var 

olan sistemin bozulması sonucunda beklenmediğe, uyumsuz ve mantıksız olana karşı zihnin vermiş 

olduğu bir tepkidir. Uyumsuzluk kuramına “Acayip Tipler” adlı televizyon tiyatrosundaki bir 

skeçte geçen şu örnek gösterilebilir:  

 

Köylü: Arkadaşlar nüktedan Arif Hoca geliyor. Bize masal anlatacak, toplanın, toplanın. (Köylü 

toplanır ve Arif Hoca gelir.) 

Arif Hoca: Hoca bir gün yolda gidiyor. Göle maya çalacak hanımına diyor. Hanım görüşürüz. 

Hanımı da altta kalır mı? Hanım anında cevabı yapıştırıyor. Görüşürüz. Hoca, maya 

malzemelerini alıp Akşehir Gölü’ne varıyor. Akşehir gölüne mayayı çalıyor. Maya tutuyor. 

Hoca Akşehir Gölü’nden yiyor bir kaşık yoğurt, yiyor iki kaşık yoğurt, yiyor üç kaşık yoğurt, 

yiyor dört kaşık yoğurt, yiyor beş kaşık yoğurt, yiyor altı kaşık yoğurt, Hoca yiyor yedi kaşık 

yoğurt, sekiz kaşık, dokuz kaşık, on kaşık, on bir kaşık, on iki kaşık, on üç kaşık… Hoca bütün 

gölü yiyor. Tabi Akşehir halkı galeyana geliyor. Hoca, bizim gölü nasıl yer? Hocam nasıl yapar 

bunu? Hoca nasıl yapar? Tabi ahaliden hepimizin tanıdığı Süleyman Efendi’nin önderliğinde 

Hoca’nın huzuruna gelmek suretiylen Hoca bütün gölü mideye indirdiği için çok bekliyor. 

Süleyman Efendi: Hocam diyor. Nasrettin Hocam diyor yahu sen koskoca Hoca’sın. Hoca diyor 

evet! Diyor: Sen oruç ayında, niyet ayında sen diyor Ramazan ayında neden oruç tutmuyorsun. 

Hoca tabi mınzır anında cevabı yapıştırıyor: Ya tutarsam! 91 

  

Görüldüğü gibi bireye zihinde var olan Nasrettin Hoca fıkrası farklı bir şekilde sunulmuştur. 

Bu durumda zihnindeki ile diğeri arasındaki uyumsuzluğu fark eden bireyin gülmesini sağlamıştır.  

  

Uyumsuzluğun varlığı her zaman gülmeye neden olmayabilir. Çünkü uyumsuzluk fark 

edilmeyebilir, bir anlam taşımayabilir, uygun bir şekilde anlatılmayabilir.92 Örneğin, mayısta kar 

yağması uyumsuz olabilir ama gülmeyi yaratmaz. Nitekim James Beattie için de her uyumsuzluk 

mizah için yeterli değildir. Ona göre uyumsuzluğa daha yüksek bir tepki gerekmektedir. Bu yüksek 

tepki ise “coşkulanma” olarak adlandırılmaktadır. Coşkulanmanın olmadığı bir uyumsuzluk Beattie 

için mizahi değildir. Bu durum bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla örneklenebilir: Nasrettin Hoca, 

hastalıktan yataklara düşer. Karısına, hanım en güzel kıyafetlerini giy de yanıma gel der. Hanımı: 

Aman hocam sen can çekişirken olur mu öyle şey? diyerek ağlar. Hoca da durur mu? Azrail etrafta 

dolanıyor, belki seni beğenir de beni almaktan vazgeçer, der. Bu fıkradaki uyumsuzluğun yarattığı 

gerilim dinleyiciyi coşkulandırmıştır.93  

 

       Sonuç olarak uyumsuzluk kuramının açıklayabildiği gülme durumları, diğer geleneksel 

kuramlardan daha fazladır. Ancak kuram, mizahi olan gülmeleri birçoğunu açıklasa da mizahi 

                                                                 
90 Bergson, a.g.e, s.33-34 

91 http://www.youtube.com.tr (23.08.2018) 

92  Paulos, a.g.e., s.15 

93 Türkmen, a.g.e, s.54 
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olmayan durumlardaki gülmelerde yetersiz kalacağından genel bir mizah kuramı olarak 

düşünülemez. 



 

 

 
 

      İKİNCİ BÖLÜM 

 

 2. MİZAH DİLİ 

   

 Dilin mizaha aracılığı iki şekilde olmaktadır.94 İlkinde dil komiği anlatır; komik olanı 

dinleyiciye ya da okuyucuya aktarır. İkincisinde ise dil, komiği kendi yaratır.95 Dilin kendisinin 

komik olduğu ikinci durumda, yazar mevcut dil kurallarından dil oyunları aracılığıyla sapar. Bu dil 

oyunları şöyledir:  

 

     2.1. Mizahi Dil Oyunları 

 

     2.1.1. Mübalağa (Abartma) 

        

      Mübalağa, bir nesnenin, fikrin, durumun veyahut olayın etkisini güçlendirmek amacıyla 

olduğundan küçük veya büyük gösterilmesidir.96 Mübalağa sanatı üç dereceden oluşur. Bunlar: 

teblîğ, iğrâk ve gulüvvdür. Tebliğ, mübalağayla izahı yapılan bir durumun akla uygun olması ya da 

daha önce geçmişte rastlanılmasıdır. İğrâk, mübalağayla izahı yapılan bir durumun rastlanılmamış 

ancak aklen mümkün olmasıdır. Gulüvv ise mübalağayla izahı yapılan bir durumun geçmişte ve 

gelecekte rastlanılmasının aklen mümkün olmamasıdır. 97 

 

      Mübalağa, genellikle iğrak ve gulüvv derecesiyle mizahın sahasında sıklıkla karşılaşılan bir 

sanat olmuştur. Çünkü mizahta çoğunlukla düşünce akışının alışılmış kanaldan değil, farklı bir 

kanaldan olması; seyirci ve okuyucunun bu uyumsuzlukla şaşırması ve bunun da gülmeye neden 

olması gerekir. Mübalağa da imkansızı veya görülmeyeni sunarak buna zemin hazırlar. 

       

      Aşağıda Karagöz oyununda ilk örnekte Karagöz ateşinin derecesini mümkün olamayacak bir 

şekilde dile getirir. İkinci örnekte de Hacivat’ın lahananın büyüklüğünü, Karagöz’ün de bu 

büyüklüğe uygun kazanı abartılı tasvirleri, mübalağa sanatı yaratmıştır. Böylece Hacivat’ın “Asla 

görülmemiş bir şey” sözleriyle tasdik edilen, aklı ve hayali zorlayan bu tasvirler, komik etki 

yaratmıştır:  

                                                                 
94 Morreall, a.g.e., s.103 

95 Usta, a.g.e., s.80 

96 Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 1. Cilt, 9. Baskı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994, s.163 

97 M.A. Yekta Saraç, Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları, 2. Baskı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını ve 

Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2013, s.16 
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       Hacivat: Allah iyiliğini versin hastaneye giderken ateşin var mı idi? 
Karagöz: Ateşim vardı Hacı Cavcav! Bir yer yanmasın diye beni itfaiye arabası ile götürdüler, 

hastanenin kapısında başımdan aşağı üç koca küp suyla ateşimi söndürdüler. 

Hacivat: Anlaşıldı, yine hazırcevaplığın üstünde! Pekala kaç iğne yedin? 

Karagöz: Beş tane çengelli iğne, yedi tane toplu iğne, iki tane yorgan iğnesi, beş tane dikiş 

iğnesi yedim ama karnım doymadı.98 

 

Hacivat: Turfanda, tarlanın ortasında, bir lahana var, taaccüp99 olunacak bir şey! 

Karagöz: Lahanaya taaccüp olunur mu? 

Hacivat: Lahana öyle cesim bir şey ki tarif edemem. Kırk tane yaprağı var ve kırk yaprağında 

kırk tane leylek yuvası var. Leylekler ötmeğe başladığı vakit bir yapraktan öbür yaprağa ses 

gitmiyor. 

Karagöz: Vay, yalancı köpoğlu! Ulan bu ne kadar büyük lahana! Hacivad, bu bostana sığmaz. 

Hacivat: Olmaz bir şey mi? 

Karagöz: Hacivad, ben de senin gördüğün gibi bir şey gördüm. 

Hacivat: Ne gördün, Karagöz? 

Karagöz: Geçenlerde bir işim vardı, Samakola gittim, o işimi tesviye ettim. Gelirken bir şey 

gördüm: Taacübe şayan bir kazan. Gayetle büyük kırk tane kulpu vardı. Her kulpunda kırk tane 

kazancı ustası çalışıyor. Ellerinde çekiçler. Çekiçleri vurdukları vakit bir kulpundan ses 

işidilmiyor, o derece büyük! 

Hacivat: İşte bu yalan! Bu kadar büyük kazan olmaz. Aslâ görülmemiş bir şey! 

Karagöz: A kereta! Senin söylediğin lahanaya böyle bir kazan olmalı ki içine sığsın. Yoksa 

başka türlü olmaz.100 

 

2.1.2. Benzeşleme  

 

Benzeşleme, aralarında anlamsal olarak bir ilişki olmayan, ses benzerliği bulunan, söylenişte 

birbirine yakın iki kelimenin, sözün birbiri yerine kullanılmasıdır.101 Mizahi eserlerde rastlanan bu 

dil oyunu, bilgi eksikliği veya karşıdaki kişi ya da bir durumla alay etmek amacıyla konuşurun 

sesçe benzer başka bir sözü, sözcüğü kullanmasıyla oluşur. Benzeşleme, Karagöz oyunlarında ve 

özellikle de muhaverede sıklıkla rastlanan bir dil oyunudur. Aşağıdaki alıntılarda Karagöz’ün 

benzeşleme içeren ifadeleri, komik etki yaratır. 

 
Hacivat: Hüsnühattın var mı? 

Karagöz: Hüsnü’ye çattığım yok. 

Hacivat: Yazın güzel mi? 

Karagöz: Oldukça. 

Hacivat: Canım, Karagöz, çok okudun mu? Kitabetin var mı? 

Karagöz: İstediğin âlâ… 

Hacivat: Karagöz, edebiyata aşina mısın?  

Karagöz: Et payını aşıramam, sora aşçıdan dayak yerim. 

Hacivat: Şiir tanzim eder misin? 

Karagöz: Mükemmelini. 

Hacivat: Asar-ı münteşiren var mı? 

Karagöz: Amasya’da eniştem yok, amcam var. 

Hacivat: Ne kadar gazelin var? 

Karagöz: Altı tane gazevim var. 

                                                                 
98 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karagöz Oyun Metinleri, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara, 1987, s.192 

99 Şaşkınlık, şaşma. 

100 Hellmut Ritter, Karagös Türkısche Schattenspıele, Deutsche Morgenländische Gesellshaft, Wiesbaden, 1953, s.70 

101 Usta,  a.g.e., s.82 
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Hacivat: Gazevi değil, gazel! Hiç aruz gördün mü? 

Karagöz: Gördüm. 

Hacivat: Aman bilâder, çok gördün mü? 

Karagöz: Yedi sekiz tane kadar gördüm. 

Hacivat: Gördüğün nedir? 

Karagöz: Horoz. 

Hacivat: Horoz değil! Aksam-ı şiiri gösteren bir fen vardır, ona aruz derler.102 

 

Karagöz: Pratik kazası geçirmişim, ucuz atlatmışım! 

Hacivat: Allah Allah, pratik kazası olur mu? 

Karagöz: Doktor söyledi! 

Hacivat: Şimdi anladım, ona trafik kazası denir.103 

 

Karagöz oyununda görülen benzeşlemeye diğer örnek şöyledir: 
 

Hacivat: Karagöz bayılırım senin işine. 

Karagöz: Aman efendim, aman! Bizim oğlan neler söylemiyor! Karıya söyledikçe onun 

koltukları kabarıyor. Ne ise, koluna girdik, orada akşama kadar turp yaptık. 

Hacivat: Yok, şalgam yaptınız! Ayol, ona turp demezler tur derler.104 

 

2.1.3. Eş Adlılık (Cinas)  

 

Eş adlılık, aynı seslere sahip fakat anlam olarak ayrı olan iki sözcüğün (ve sözün) bir arada 

kullanılmasıdır.105 Sesçe birbirine eş olan öğeler, şiir dilinde değişik kavram alanlarına sahip 

sözcükleri anlamı kuvvetlendirmek için beklenmedik bir anda bir araya getirir.106 Eş adlılıkta, iki 

ayrı mana bir tek ses düzleminde birleştirilir. İki farklı düşünce aynı ses düzleminde bağlansa da 

birinin anlamından daha çok istifade edilir.107  

 

Araştırmacılar, “iki fikir sisteminin aynı cümle içinde birbiri içine girmesini” komik etkinin 

kaynağı olduğunu iddia etmektedirler.108 Böylece mizahi bir metinde karşılaşılan cinas,  

“bağlantısız”109 iki farklı düşünceyi aynı ses üzerinden vererek yarattığı uyumsuzlukla komiği 

meydana getirmede bir araç rolünü üstlenir. Aşağıda Karagöz oyununda kar ve karı sözcükleri 

aldıkları iyelik ekleriyle karım sesletiminde birleşmiş, cinas oluşturmuştur. Seyirci/okuyucunun 

zihninde kar ve karının kavram haritaları, karıdan dondurmak yapma fikriyle birleşmiş, doğan 

uyumsuzluk komik etki yaratmıştır. 

 

Hacivat: Senin evde karın yok mu, Karagöz? 

                                                                 
102 Ritter, a.g.e., 304-305 

103 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.192 

104 Ritter, a.g.e., s.249 

105 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 8. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s.467 

106 Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, 6. Baskı, Engin Yayınevi, Ankara, 2006, s.231 

107 Bergson, a.g.e., s.77 

108 Bergson, a.g.e., s.77 

109 Aygül Uçar, “Anlambilimsel Bağlantılılık: Türkçe Eylemlerde Çokanlamlılık ile Eşadlılığın Ayrımı”, Ed. Sıla Ay vd.,     

Essays on Turkish Linguistics, içinde (207-216), Harrassowitz Verlag, 2009, Wiesbaden, s.215 
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Karagöz: Karım vardı, dondurma yaptım.110 

 

Aşağıda Karagöz oyununda Karagöz âşık atışmasına gider. Âşık Hasan’ın Âşık mısın? Sorusu 

karşısında Karagöz’ün canlılarda bulunan bir kemik olan İncik kemiğiyim. cevabı iki farklı kavramı 

aynı bağlam içerisinde düşünülmesini sağlamıştır. 

 
Âşık Hasan: Merhaba âşık! 

Karagöz: Hoş geldin bulaşık! 

Hasan: Baba, âşık mısın? 

Karagöz: Hayır, incik kemiğiyim.111 

 

2.1.4. Çok Anlamlılık 

 

Türkçe Sözlük’te “bir kelimenin birçok anlam bildirme niteliği” olarak ifade edilen çok 

anlamlılık, Aksan tarafından “değişik etkenlerle bir göstergenin yansıttığı temel anlamının yanı sıra 

yeni yeni kavramları da anlatır durumda olması”dır.112 Üçok tarafındansa “kelimelerin 

kullanışlarına göre aldıkları mana ve bu manalarla dilde var olmaları” şeklinde açıklanmaktadır.113 

Çok anlamlılık, bir mizah dili terimi olarak “bir sözcük veya sözün komik etki yaratacak biçimde, 

aynı bağlam içinde, birden çok anlamının kastedilmesiyle” gerçekleşen dil oyununu ifade eder.114 

  

Çok anlamlılık ile eş adlılık birbirine karıştırılan iki dil oyunudur. Çok anlamlılıkta tek bir 

kelimenin yüzyıllar içinde çeşitli kullanımlarla kazandığı, tüm gerçek, yan ve mecaz anlamlar söz 

konusu iken eş adlılıkta aynı sesletime sahip iki ayrı söz veya sözcük söz konusudur.115 Mizahçı eş 

adlılıkta olduğu gibi çok anlamlılıkta da anlamlar arasında geçişe imkân sağlayarak seyircide 

şaşkınlık yaratır.116 Aşağıda Karagöz’den alınan kısımda çekmece sözcüğünün masa, dolap vb. 

şeylerin dışarıya çekilen bölümü ve gemilerin barınmak için çekildikleri koy manaları etrafında 

oluşan kullanımlarla çok anlamlılık gerçekleştirilmiştir.   

 
Birinci Zeybek: Kemerde ne varsa çıkar yoksa şimdi kafanı keserim! 

Karagöz: Efendim kemerde bir şeyler yok. İsterseniz bakın! 

İkinci Zeybek: Pek âlâ, kemerinde bir şeyler yoksa çekmeceden getir! 

Karagöz: Hangi çekmecede? 

Birinci Zeybek: Ya büyük çekmeceden getir, ya küçük çekmeceden! 

Karagöz: Postam değil. Ne Küçük Çekmece’ye uğrarım ne de Büyük Çekmece’ye. 

İkinci Zeybek: Biz seni uğratacağız.117 

 

                                                                 
110 Ritter, a.g.e., s.106-107 

111 Ritter, a.g.e., s.342-343 

112 Doğan Aksan, Anlambilim, Engin Yayınevi, Ankara, 1998, s.70 

113 Necip Üçok, Genel Dilbilim (Lengüistik), İstanbul, Multilingual, 2004, s.92 

114 bk. Paulos, a.g.e., s.63 

115 bk. Uçar, a.g.e., s.208-209 

116 Paulos, a.g.e., s.62-63 

117 Ritter, a.g.e., s.226 
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2.1.5. Ağız, Lehçe, Kesimsel Dil Kullanımı 

 

Ağız, lehçe , kesimsel dil kullanımı, standart dil ile diğer konuşma biçimlerini “karşılaştırma” 

üzerine kurulu bir dil oyunudur. Bu dil oyununda, seyirci /okuyucu mizah tipi veya karakterinin 

konuşmasını, zihninde standart dil ile mukayese eder ve standart dilden sapan kullanımların 

yarattığı uyumsuzluğa güler. Mizahçılar konuya uygun şekilde ağız, kesimsel dil, aksan ve bireysel 

dillerden yararlanarak zengin bir mizah membaı yaratabilir. Bu noktada özellikle çok 

rastlanılmayan bireysel dil özellikleri, komik etki oluşturmada etkin rol oynar. 

 

Karagöz mizahı özellikle ağız, lehçe, kesimsel ve bireysel dil kullanımıyla öne çıkar. Bunda, 

toplumsal mizahın ürünü olan Karagöz’ün Osmanlı’yı oluşturan tüm unsurları perdede yansıtma 

gayretinin rolü vardır. Nitekim Anadolu’dan Laz, Bolulu, Kayserili, Kürt, Kastamonulu; Anadolu 

dışından Arnavut, Arap, Acem; azınlıklardan Rum, Ermeni, Yahudi, yerli Çelebi ve Tiryaki’si ile 

İstanbul’un tüm ahalisi, konuşma biçimleriyle perdede yerini almıştır.  

 
Karadenizli: (Çabuk çabuk söyler.) Merhaba kardeşum. Nasılsın, eyi misun, hoş misun? Pen   

Tirabezundan kalktum geldum İstanbul’a… 

Karagöz: Merhaba hamsi düşmanı, hoş geldin. 

Karadenizli: Tedular, Karagöz denen bir uşak var… Ucuza hali ve kilum satarmış. Pen 

Trabezun’da palukçuluk yapardum. Benum taka battu. Bütün mal mülk taka idi ama deniz suyu 

yedi de bitirdu.118 

 

Uşak: Yidersin bakkala. 

Yahudi: Her yun yersun baklava. 

Uşak: Baklava değil! Yidersin bakkala, alirsin bir tabak. 

Yahudi: Yidersin bakkala, alirsin bir tabak. 

Uşak: İçine birkaç tane sardalya. 

Yahudi: İçine birkaç tane sandalya. 

Uşak: Biraz kireç… 

Arap: Merhaba, gahveci baba! 

Karagöz: Merhaba, hacı baba! 

Arap: Siz bir gahua bişirir? 

Karagöz: Evet, kahve pişirir; bazen arkadaşlarım adam şişirir. 

Arap: Kim şişirdi, gânim? 

Karagöz: Aşçı başı pişirdi. 

Arap: Demak, burada şok adam uar? 

Karagöz: Şimdiki halde kimse yok amma, icabına göre… 

Arap: Demak, bazan kımsa yok, bazen şok galabalık?119 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
118 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.35 

119 Ritter, a.g.e., s.233 
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2.1.6. Argo Kullanımı  

 

Mizah ustası, saldırganlığın insanı hüzne kaptıracağını düşünerek bu hüznü hafifletmek 

amacıyla onu oyunsu bir şekilde gösterir. Bu oyunsallığı saldırgan bir tutum veya saldırgan bir söz 

ile birleştirerek çevirir.120 Mizahi bir eserde karşılaşılan argo kullanımı dilsel alana çevrilmiş bir 

saldırganlık tutumunu ifade ederek bu izahı kanıtlar niteliğe bürünür. Fakat şöyle bir gerçek de 

vardır ki her argo kullanımı mizahi bir alana hizmet etmez. Mizahi bir alanda kullanılan argo 

ifadenin ince bir zekâdan geçip taşı gediğine oturması şarttır. Böylesi bir sonuca varamayan argo 

beyin ve kulak tırmalamaktan öteye de geçemeyecektir.121Aşağıda Karagöz oyununda Karagöz’ün 

vermiş olduğu cevaplarda geçen argo ifadeler şöyledir: 

 
İkinci Zenne: (Vurur.) Bu tarafa gel bakayım! Bana anlat, bu kim? 

Karagöz: Efendim, bu kayın anamın torununun torunu. 

Birinci Zenne: Bu tarafa gel bakayım! Bu karı kim, söyle bana! 

Karagöz: Efendim, bu kadın büyük kayın validemin anasının babasının kemiğine s…ayım! 

İkinci Zenne: Buraya gel, herif! (Vurur.) Bu karı kim? 

Karagöz: Kız kardeşimin ablasının teyzesinin hey teyzesinin de…!122 

 

Karagöz: (Pencereden) Hoş geldin, baba yoğurt, kova ile mi teşrif ettiniz yoksa torba ile mi? 

Hacivat: Karagöz, defol oradan! 

Karagöz: Nene lâzım senin, ne tef olurum ne de dümbelek. Sen işime karışma kelek oğlu 

kelek!123 

 

2.1.7. Teşbîh (Benzetme) 

 

Teşbih, anlatımı somutlaştırmak ve güçlendirmek amacıyla aralarında benzerlik yönünden bir 

ilişki taşıyan iki şeyden birini diğerine benzetme sanatıdır. Teşbîh, benzeyen (müşebbeh), kendisine 

benzetilen (müşebbehün-bih), benzetme yönü (vech-i şebeh), benzetme edatı (edat-ı teşbih) 

ögelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Her teşbih bir sanat değeri taşımaz. Yapılan bir teşbihin 

sanat değeri taşıması için onun orijinal ve etkileyici bir kullanıma sahip olması gerekliliğini 

doğurur. 124 

 

Teşbîh sanatının; teşbih-i belîğ, teşbih-i temsilî, teşâbüh (benzeşme) ve teşbîh-i tehekkümî ve 

teşbîh-i temlihi, teşbîh-i mâklub, teşbîh-i mufassal, teşbîh-i mücmel,  teşbîh-i müekked gibi türleri 

vardır.125 Teşbîhin bu türleri arasında yer alan teşbih-i tehekkümî ve teşbîh-i temlihi türü mizahın 

konu alanına girmesi bakımından diğer türlerden ayrılır. Nitekim teşbih-i tehekkümi ve teşbih-i 

                                                                 
120 Feinberg, a.g.e., s.107-109 

121 Usta, a.g.e., s.84 

122 Ritter, a.g.e., s.110 

123 Ritter, a.g.e., s.134 

124 Saraç, a.g.e.,  s.16 

125 İsmet Karagöl, “Fehîm-i Kadîm Dîvânı’nda Beyân ve Bedî Sanatları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2017, 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü 
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temlihi mizahi, yergi veya latife amaçlı olarak yapılan teşbihtir. Örneğin cimri birini cömertlik 

örneği olarak Hatem’e126 benzetmek teşbih-i tehekkümi ve teşbih-i temlihidir.127 

 

Edebi türlerde kullanılan teşbihin kullanım şekli de farklılık göstermektedir. Nitekim şiir 

dilinde zarif ve etkileyici teşbihler, mizahi metinlerde yerini kaba, abartılı, alaycı benzetmelere 

bırakır.128Aşağıda Karagöz oyununda yapılan teşbihler, bu durumu kanıtlar niteliktedir. 

Karagöz’de, Karagöz’ün Hasıratçının kızı Rabiş’in midesini temizlik aracına benzetmesi,  

okuyucu/seyirciyi şaşırtmakta ve güldürmektedir:  

 
Hımhım: Kuzum baba, burada Hasıratçının kızı Rabiş varmış, biliyor musun? 

Karagöz: Ne yapacaksın onu? 

Hımhım: O benim dostum. 

Karagöz: Karıdaki mide tanzifat arabası gibi! (Eve gelir.) Abla!  

Zenne: Ne var yahu? 

Karagöz: Bir hımhım geldi, tanıyor musun?129 

 

2.1.8. İstiare (Deyim Aktarması, Eğretileme, Metafor) 

 

İstiare, aralarında benzerlik yönünden ilgi bulunan iki kavramdan birinin adı yerine diğerini 

kullanma sanattır. İstiare, yalnız benzeyene (müşebbeh) veya benzetilene (müşebbehün bih)  

dayanan130 teşbih sanatının bir çeşididir.131 Bu sanatla insan, “karmaşık duygularını ve 

düşüncelerini daha iyi ifade etme çabasıyla aynı kelimeleri başka kavramların anlatımında da 

kullanır.”132 

 

Şiirde sanat değeri taşıyan istiareler, orijinal nitelikte olan ve zarif hayaller yaratan 

mecazlardır. Mizah dilinde de istiarenin özgünlüğü önemlidir ancak komik etkiyi yaratan en önemli 

etken, istiarenin alaycı kullanımıdır. Bu kullanımlarda, genellikle seyirci/okuyucuda üstünlük hissi 

yaratılarak gülme sağlanır. Diğer yandan beklenmeyen benzetmelere dayalı metaforlar da komik 

etkiye hizmet eder. Bu durumlarda seyirci benzetilen ile benzeyen arsındaki uyumsuzluğu fark 

ederek güler. Aşağıda ilk alıntıda Karagöz’ün Âşık Sümbül adlı kişiyle, ikincide Hacivat ile alay 

etmek için istiareye başvurduğu görülmektedir. Son örnekte ise Karagöz, günlük dilde eş için 

kullanılan bir benzetmeyi fareler için kullanarak aykırılık yaratmıştır. 

 

                                                                 
126  Burada adı geçen Hatem, Tay kabilesinin reisidir. İslamiyet’ten önce mert ve cömert olan Arap tipinin ideal örneğidir. 

bk. https://islamansiklopedisi.org.tr/adi-b-hatim-et-tai (02.04.2019) 

127 Saraç, a.g.e., s.19 

128 Usta, a.g.e., s.85 

129 Ritter, a.g.e., s.81 

130 Bekir Çınar, “Teşbih (Benzetme) Sanatına Dilbilimsel Bir Yaklaşım”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, c. 

5(1), 2008, s.130 

131 Kabaklı, a.g.e., s.160 

132 Gürkan Doğan, “Şiir Dili, Bağıntı ve Zayıf Sezdirimler”, Bilig, 2013, (64), s.129 
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Karagöz: (Söylenir.) Sabredeyim de kızmasın, yoksa dondurma almaz. (Seslenir.) Şey Kaşık 

Bülbülü kaç liralık dondurma istiyorsun? 

Âşık Sümbül: (Kızar.) Bağa bah, benim adımı bir daha söyle bahayım? 

Karagöz: Kaşık Bülbülü, Kaşık Bülbülü… 

Âşık Sümbül: Nerden uydurdun? Ben ne gaşığım ne bülbülüm. Bağa Âşık Sümbül dirler, 

annadın mı? (Âşık Sümbül bir kıta şiir okur bundan dolayı der.)133 

 

Hacivat: Vay, nur-u didem Karagöz! 

Karagöz: Beyaz çiğdem, Hacivat! 

Hacivat: Derdin nedir diye sormazsın. 

Karagöz: Sen de hiçbir akşam evinde oturmazsın.134 

 

Karagöz: Vay, ömrümün süruru Hacivat’ım! 

Hacivat: Gel, benim gönlümün eğlencesi! 

Karagöz: Senin yanına gelmem çarşı işkembesi!135 

 

Karagöz: Bereket versin. Hacivat, bizim komşunun tekir kedisine! Evde hiçbir tane bırakmadı. 

Hacivat: Neyi bırakmadı? 

Karagöz: Kaşık düşmanlarını… 

Hacivat: Kaşık düşmanı dediğin kim oluyor? 

Karagöz: Kim olacak? Fareler.136 

 

2.1.9. Teşhîs (Kişileştirme) ve İntak 

 

Benzetmeye dayalı dil oyunlarından biri olan teşhis; hayvan, bitki, nesne gibi insan dışındaki 

varlıkları insani özelliklerle gösterme sanatıdır. Bu varlıklara konuşma özelliği verilirse intak sanatı 

yapılmış olur.137 Teşhis, mizahi eserlerde komiği ortaya çıkarmanın yöntemlerinden biri olmuştur. 

Teşhis, okuyucu/seyircinin kolaylıkla kavradığı, rahatlıkla anladığı bir dil oyunudur. Mizah dilinde 

insana dair özellikleri beklenilmeyen varlıklara yüklemek veya varlıklara uyumsuzluk yaratan 

nitelikler nakletmek komik etkiyi arttırır. Aşağıda Karagöz oyununda Mestan adlı köpeğin ve 

kedinin kişileştirilmesi, mizahi bir durum ortaya çıkarmıştır: 

 

Tercüman: Affedersiniz efendim, suç bende, yanlış tercüme ettim. 

Karagöz: İyi halt ettin. Aman aman aman… Baldır bacağım hurdahaş oldu! 

Tercüman: Efendim çok özür dilerim, sevimli dediğinizi yanlışlıkla sidikli diye tercüme etmişim; 

Mestan Beyefendi de haklı olarak kızıp size gücendiler.138 

 

Karagöz: Ulan sana kapıyı aç, diyorum. 

Karagöz’ün Karısı: Ben şimdi kalkamam. 

Karagöz: Kapıyı bana kim açacak? 

Karagöz’ün Karısı: Komşunun kedisi… 

Karagöz: Ne âlâ! Kediler de iş görüyor! Kapıyı aç, karı, zevzekliğin lüzumu yok.139 

                                                                 
133 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.202 

134 Ritter, a.g.e., s.182 

135 Ritter, a.g.e., s.218 

136 Ritter, a.g.e., s.273 

137 İsa Kocakaplan, Açıklamalı Edebî Sanatlar, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1992, s.175 

138 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.140 

139 Ritter, a.g.e., s.251 
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 2.1.10. Tezat (Karşıtlık) 

 

Tezat, edebi eserlerde anlamca iki zıt kavramın kullanılması sanatıdır. Tezatta, aynı kavrama 

zıt yönlerden bakmak ya da zıt yönleri bir kavrama bağlamak esastır.140 Mizahi metinlerde de 

kullanılan tezat sanatı, kullanılan kelimelerin bağlam olarak birbiriyle uyuşmaması veya yaratılan 

alay ile okuyucu/seyirciyi güldürmesiyle öne çıkar. Mizah dilinde çoğunlukla kelimelerin 

karşıtlığından ziyade yarattıkları düşüncelerin tezatlığına yoğunlaşılır. Kelimelerin kavram 

alanlarına daha geniş bir çerçeveden bakılarak bağlama göre bu kavram alanları aracılığıyla 

oluşabilecek tezatlıklar işlenir.  Aşağıda ilk alıntıda yan ve dik kelimeleri ile ikinci alıntıda ise 

siyah ve beyaz karşıtlığı ile yapılan tezatlar söz konusudur. 

 

Tuzsuz Deli Bekir: Ey gidi felek, ey gidi felek! Yolcu yolda, yiğit kavgada belli olur derler. Var 

mı bana yan bakan! 

Karagöz: Dik baksak olmaz mı Tuzsuz?141 

 

Çelebi: Burada bir Çeşm-i siyah var, bilir misiniz? 

Karagöz: Çeşm-i siyah yok, Fedaî var. 

Çelebi: Fedaî değil, Çeşm-i siyah. 

Karagöz: Çeşmede siyah yok, beyaz var.142 

 

2.1.11. Müşakele  

 

Arapça “şekl” kökünden gelen, belâgat kitaplarında bir edebî sanat olarak ele alınan ve 

“ifadelerin karşılıklı benzeşmesi esasına dayanmakta” olan müşakelenin özü, son dönemde 

yazılmış belâgat kitaplarında genellikle “ikinci kez farklı ve mecazî manada tekrar” şeklinde 

verilmektedir. Müşakele, bu minvalde, bir kelimenin yanına değişik kelimeler katılarak tekrar 

edilmesi143 olarak özetlenebilir. Mizah dilinde özellikle karşıdakini iğnelemek, küçümsemek 

amacıyla bu dil oyununa başvurulur.  Aşağıdaki ilk alıntıda del- fiili, dağ ve beyin kelimeleriyle 

tekrar edilirken ikinci alıntıda gel- fiili ile müşakele yapılmıştır. 

 

Karagöz: Şirin’in anası sana bir şey söylemiş. 

Bok Ana: Evet yevlâdım. 

Karagöz: Onun vakti gelmiş. 

Bok Ana: Feryad dağı yeldi mi? 

Karagöz: Deldi. Senin beynini bile delecek.144 

 

Hacivat: Teessüf ederim, Karagöz dünyaya boş gelip boş gideceksin. 

Karagöz: Vay Hacivat, sen dolu geldin de dolu mu gideceksin?145 

                                                                 
140 Kocakaplan, a.g.e., s.186 

141 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.32 

142 Ritter, a.g.e., s.71-72 

143 Kocakaplan, a.g.e., s.109 

144 Ritter, a.g.e., s.20 

145  Ritter, a.g.e., s.183 
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2.1.12. İştikak  

 

Sözlük anlamı türeme olan iştikak, aynı kökten türemiş sözcüklerin veya harflere bağlı olarak 

şekil benzerliğinden dolayı aynı kökten türemiş gibi görünen kelimelerin bir arada kullanılması 

sanatıdır.146 İştikak sanatı gülmece dilinde de kullanılır. Gülmece dilinde kullanılan bir iştikakın 

komik etkiyi arttırması için aynı kökten gelen kelimelerin bir zıtlık, mantıksızlık veya farklı 

düşünce akışları yaratması önemlidir. Aşağıda Karagöz oyunundan alınan iştikak sanatı vardır: 

 

Hacivad: Pederden size epeyce akça kalmıştır. 

Karagöz: Pederden bir büyük bohça kaldı. 

Hacivad: Bohça değil! Pederden size kırıntı kalmadı mı? 

Karagöz: Bizim peder boğacacı değildi, nereden kırıntı kalacak? 

Hacivad: Pederden size akar kalmadı mı? 

Karagöz: Hayır. 

Hacivad: Sizin pederin çok akarı vardı. 

Karagöz: Vardı amma, sora akıntı kesildi. 

Hacivad: Neden kesiliyor? 

Karagöz: Tedavi olundu da… 

Hacivad: Bu nasıl akar böyle? 

Karagöz: İhtiyarlıktan burnu akardı, kulağı akardı, …147 

 

2.1.13. Yankı  

 

İnsanoğlu, tabiatta duyduğu sesleri yakın seslerle sözcüklere dönüştürüp nakletme ihtiyacı 

duymuş, neticede ortaya yansıma sözcükler çıkmıştır. “Göstergeler nedensizdir.” ilkesinin 

istisnasını temsil eden yansıma sözcükler148, edebi metinlerde sık sık yer almaktadır. Yansıma 

sözcüklerin kullanımını ifade eden “yankı” sanatı mizah dilinde de görülmektedir.  Yansıma 

sözcük ne kadar özgünse o kadar etkili bir anlatım gerçekleşir.149 Mizahi metinlerde kullanılan 

özgün yansıma sözcükler anlıksal olarak işlev görür, genelde günlük dile taşınmaz. Aşağıda ikinci 

alıntıda geçen çangıl mangıl ve çıngıl çıngıl yansıma sözcükleri bu duruma örnek teşkil eder.  

 
Karagöz: Hoşt hoşt! 

Mestan: Hav hav hırr hav hav! 

Hacivat: Aman Karagöz ne yapıyorsun? Mestan Bey, sana bir şey söyledi. 

Karagöz: Ne söyledi be, sen anladın mı? 

Hacivat: Canım yüksek üslup konuşuyor. Herkes anlamaz, hemen anlaşılmaz? Efendi oğlum, 

acaba ne buyurdular? 

Tercüman: Karagöz Ağa ile tanışmaktan memnun olduklarını belirtiyorlar. 

Karagöz: Ya öyle mi? Ben de çok memnun oldum. Hayatımda böyle sevimli bir it görmedim. 

Tercüman: Hır hav hır hav, hav hev gırr! ... 

Mestan: (Karagöz’e saldırıp bacağını ısırır.) Hav hav hırrr! … 

Karagöz: Aaaahh! … Köpoğlu şimdi görürsün sen! 

                                                                 
146 Mustafa İsen vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, 5. Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2009, s.298 

147 Ritter, a.g.e., s.423 

148 Aysel Baytok, “Kırgız Türkçesinde Yansımalı Sözcükler ve Lehçeler Arası Aktarmadaki Önemi”, Modern Türklük 

Araştırmaları Dergisi, 2014, 11(3), s.106-107 

149 Usta, a.g.e, s.87-88 
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Hacivat: Aman Karagöz’üm dur!150 

 

Hacivat: Bir insan sarılık olunca okunduğu vakit geçer. 

Karagöz: Bana başka ilâç salık verdiler. 

Hacivat: Nasıl ilâç o? 

Karagöz:  Bin tane dünya altınını ipe dizip boynuma asmalı imişim. 

Hacivat: Ey sonra? 

Karagöz: Sonrası? Ol altınlar çangıl mangıl ettikçe illet baştan aşağıya doğru inermiş; çıngıl 

çıngıl ettikçe göbekten aşağıya inermiş, sora ayağından fırlar gidermiş.151 

 

2.1.14. Dil Sürçmesi 

 

Dil sürçmesi, dizimde seslerin, hecelerin, kelimelerin olması gereken yerden başka bir yerde 

telaffuz edilmesidir. Ses, biçimbirim, öbek ve cümle152 gibi yapılarda görülen dil sürçmesi, 

dikkatsizlik, bilmezlik sonucu veya kasıtlı bir şekilde gerçekleşebilir. Dil sürçmesi mizahi 

metinlerde gülmeye tesir eden dil müdahalelerinden biridir. Morreall, “Telaffuzda, imlada, 

gramerde ya da dilin semantik olmayan diğer unsurlarında bilinçli veya bilinçsiz yapılan hatalar 

komik olabilirler.”153 demektedir. Dil sürçmesinin mizahi metinlerde genellikle üç biçimde yer 

aldığı görülmektedir: Göçüşme (metatez), sıçrama (spoonerism), mübadele. Göçüşme, kelime 

içindeki seslerin birbiriyle yer değiştirmesidir. Sıçrama, dizimdeki iki sözcüğün ses veya 

hecelerinin yer değiştirmesidir.154 Mübadele ise bir tamlama veya cümle içindeki kelimelerin ya da 

sıralanmış cümlelerdeki ses ve hecelerin değiş tokuş edilmesidir.155  

 

Karagöz’ün Karısı: (İçeriden) Ben kimseye bir şey söylemedim, yalnız Hürmüz Hanım’a 

söyledim. Hürmüz Hanım da Dürdane Hanım’a söyledi, Dürdane Hanım da Nazlı Hanım’a 

söyledi. 

Karagöz: Öyle yapacağınıza Sabah gazetesine bir ilân vereydin! Vay boşboğaz köpoğlu vay!-

Şimdi bir simafir gelirse ne yapacağız?156 

 

Karagöz: Hacivat, katır istemiyorlar, eşek istiyorlar; sen git bari! 

Hacivat: Haki payınız Hacivat Çelebi’den hizmetkâr istemişsiniz, bendeniz efendime hizmet 

etmeğe geldim. 

Karagöz: Hacivad’dan himzekâr istemişsiniz, himzekârim efendim.157 

 

Hacivat: Ben gidiyorum, Karagöz. (Gider.) 

Karagöz: Canım, yok mu âşıklardan kaşıklardan?158 

 

                                                                 
150 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.139-140 

151 Ritter, a.g.e., s.137 

152 İsa Sarı, “Bir Dil Sürçmesi Türü Olarak Çaprazlama ve Türkçe Örnekler Bağlamında Yapısal Özellikleri”, Selçuk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2017, (42), s.87 

153 Morreall, a.g.e., s.102 

154 Koestler, a.g.e., s.58 

155 Usta, a.g.e., s.89 

156 Ritter, a.g.e., s.284 

157 Ritter, a.g.e., s.487 

158 Ritter, a.g.e., s.342 
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2.1.15. Kaydırma  

 

Kaydırma, vurgunun önemli olandan önemsize159 ya da mecaz anlamdan gerçek anlama 

doğru kaydırılmasıdır.160 Mizah yazarları sık sık bu dil oyunundan faydalanır. Çünkü “bir 

önermenin mecazi yorumuyla gerçek anlamı arasındaki anlam farklılığı sözsel mizahın 

kaynağıdır.”161 Kaydırma, uyumsuzluğu meydana getirdiğinden gülmeyi doğurur. Aşağıda Karagöz 

oyununda Hacivat’ın kullandığı para içinde yüzmek deyiminde yüz- fiilinin mecazi manasını 

Karagöz anlamamış veya anlamazlıktan gelmiştir.   

 
Hacivat: Zengin oldun, Karagöz zengin. 

Karagöz: Gezgin mi oldum? 

Hacivat: Değil efendim, artık para içinde yüzeceksin. 

Karagöz: İyi ama ben yüzme bilmem ki boğulurum.162 

 

2.1.16. Alışılmamış Bağdaştırma Kullanımı  

 

Dilde bağdaştırma; demir kapı, kırmızı ayakkabı, konukların gecikmesi örneklerinde olduğu 

gibi anlamsal bir bütünlük içinde, en az iki kelimenin birbirine eklenmesi, birlikte bir bütün 

oluşturmasıdır.163 Bu bağdaştırmalar genellikle, standart dilin zihinde yarattığı bir düzende 

gerçekleşir. Şiir dili ve mizah dili bu düzenin dışına çıkarak bir arada düşünülmesi zor öğeleri 

bağdaştırır. Bunlara “alışılmamış bağdaştırma”lar denir.164 Aşağıdaki örnekte alışılmamış 

bağdaştırmayla izleyicinin zihninde bir uyumsuzluk meydana getirilmiş, komik etki yaratılmıştır. 

 
Karagöz: Pes vallahi Hacı Cavcav, yahu deminden beri hiçbir şeyi beğenmeyen kimdi? 

Hacivat: Pes ki sana pes. İnsan bu kadar fikir fukarası olmaz Karagöz’üm.165 

 

Karagöz’ün Karısı: Canım, ne oldu? 

Karagöz: Hacivat’a bir acem gelmiş, yüz tane dünya altını vermiş. 

Karagöz’ün Karısı: Dünya altını olur mu? 

Karagöz: Hacivat söyledi, ne bileyim ben?166 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
159 Koestler, a.g.e., s.77 

160 Usta, a.g.e., s. 89 

161 Paulos, a.g.e., s.64 

162 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.134 

163 Alâattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası, 1. Baskı, Hece Yayınları, Ankara, 2005, s.219-220 

164 Aksan, Anlambilim, s.82-86 

165 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.23 

166 Ritter, a.g.e., s.136 
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2.1.17. Karşıtlama  

 

Karşıtlama, dilbilgisel ağırlıkları birbirine benzeyen, anlamca ters sözcük, sözcük öbeği ve 

tümceleri bir arada kullanmaktır.167 Karşıtlamada, olumlu birim onu takip eden söz dizisinde yerini 

olumsuz bir birime bırakır. Bunun tersi de mümkündür. Şiir dilinde birbirine karşıt kavram, olay ve 

durumların bir arada kullanılması, okuyucunun/dinleyicinin zihninde bir hareketlilik 

doğurduğundan güçlü ve etkileyici bir anlatım imkânı sağlamaktadır.168 Mizah dilinde de komik 

etki yaratmak için karşıtlamadan faydalanılır. Genellikle bir ifadedeki olumlu sözcüklerin yerini 

takip eden ifadelerde alışılmamış olumsuz sözcüklere bırakması şeklinde gerçekleşir.169 Böylece 

karşıtlama, okuyucu/dinleyicinin zihninde bir çatışma yaratarak onun gülmesini sağlar. Aşağıda 

Karagöz oyununda yemiş ve sır kelimeleriyle bu dil oyunu gerçekleştirilmiştir:  

 

Çelebi: Sen ona git de ki Üsküdar’dan Memiş gelmiş de! 

Karagöz: (Eve gelir.) Abla! 

Zenne: Ne var, herif? 

Karagöz: Üsküdar’dan yemiş gelmiş. 

Zenne: Al da gel! 

Karagöz: (Gelir.) Ver de götüreyim! 

Çelebi: Neyi götüreceksin? 

Karagöz: Yemişi. 

Çelebi: Baba, yemiş değil! 

Karagöz: Yememiş mi? 

Çelebi: Memiş, Memiş, Memiş! 

Karagöz: (Eve gelir.) Yemiş yemiş de boş gelmiş.170 

 

Karagöz: Zıvanalı mısınız? İçinize nasıl girerim? 

İkinci Zeybek: Biz zorla sokarız. Sen girecek misin içimize? 

Karagöz: Girerim. 

Birinci Zeybek: Senin için sırlı mıdır, yoksa sırsız mı? 

Karagöz: Sırlıyım, efendim. Göksu testisi gibi.171 

 

2.1.18. Aktarım  

 

Bir meslek tabirinin ya da belirli durumların izahı için söylenen kalıplaşmış sözlerin bağlantı 

kurularak başka durumlar için söylenmesi sanatıdır.172 Başka deyişle bir ifadenin ait olmadığı bir 

bağlama aktarılmasıdır. Bu aktarmada benzerlik ilişki önemlidir. Ancak mizah dilinde bu 

benzerliğin alışılmamış bir yoldan kurulması gerekir. Aşağıda Karagöz oyununda Karagöz, 

otomobil terimine ait kelimeyi gündelik dile aktarmıştır: 

 

                                                                 
167 Usta, a.g.e., s.90 

168 Doğan Aksan, Halk Şiirimizin Gücü, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2015, s.129 

169 Usta, a.g.e., s.90 

170 Ritter, a.g.e., s.76-77 

171 Ritter, a.g.e., s.227 

172 Usta, a.g.e., s.91 
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Karagöz: Hacı Cavcav bana bir hurdacı getir! 

Hacivat: Efendim böyle yerde yatarken hurdacıyı ne yapacaksın? 

Karagöz: Bütün vücudum hurda oldu. Hurdacı beni satın alırsa, ben öldükten sonra hiç olmazsa 

hanıma birkaç kuruş miras kalır. Ay aay aay! 

Hacivat: Demek vücudun hurdahaş oldu?173 

 

2.1.19. Değiştirim 

 

Yüceltilmiş bir şeyin önemsiz bir muhtevayla sunulması, ciddi bir biçimin teklifsiz bir 

içerikle inşa edilmesi komiği yaratır. Mizahi bir durum yaratmak için kalıplaşmış sözler, deyimler, 

atasözleri, şarkılar, nasihatler mizahi bağlama uygun şekilde değiştirilir. Bu şekilde yapılan dil 

oyunu için “değiştirim” terimi kullanılmaktadır. Bu dil oyununda “kalıplaşmış sözün ya da 

cümlenin bir bölümü başka söz veya sözcük öbeğiyle değiştirilir yahut özgün ifadeye eklemeler 

yapılır.”174 Aşağıda Karagöz oyununda Karagöz isminde kara kelimesi yerine dana kelimesi 

nakledilerek komik etki yaratılmıştır. 

 

Çelebi: (Bağırır.) Karagözüüüm! 

Karagöz: (Pencereden) Ne var dana gözüm? İnekler gibi ne böğürüp duruyorsun yahu? Mahalle 

ayaklandı be.175 

 

Koşuk (beyit) uydurma sanatı da değiştirim başlığı altında değerlendirilir. Bu sanat, divan 

edebiyatındaki hezl, tehzil, Batı edebiyatındaki parodinin özünü oluşturan tekniğe işaret eder. Bu 

dil oyununda manzum bir eser, anlamsız, alakasız, önemsiz bir içerikle yeniden inşa edilir. 

Aşağıdaki örnekte Karagöz, Âşık Hasan’ın lirik duygularla inşa edilmiş beyitlerini komik bir 

biçimde değiştirmiştir.  

 
Hasan: (makam ile söyler.) 

               Makam-ı Gülizâr 

           Hasta-i aşk u muhabbet derde derman istemez, 

           Sıhhat ümmid itmiyen elbette Lokman istemez. 

Karagöz:      Hasta âşık bol yumurtalı revani istemez. 

           Sahan dolu yahni olsa ballı lokma istemez. 

Hasan:         Suiâdab-i muhabbettir, ne lâzım, kül i kal? 

           Halet-i aşkı bilir erbabı ilân istemez. 

Karagöz:      Sütlü mahallebi âlâdır, ne lâzım portakal? 

           Aşureyi bizim âşık sever, ilân istemez.176 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
173 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.190 

174 Usta, a.g.e., s.91 

175 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.25 

176 Ritter, a.g.e., s.344 
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2.1.20. Geçişme 

 

Geçişme, insan zihninde bir düzen içinde var olan nesne, varlık veya soyut kavramların 

bulunduğu cins, tür ve sınıftan başka bir cins, tür ve sınıfa geçirilmesidir.177 Bu dil oyunu, kişinin 

zihnindeki düzeni alt üst ederek uyumsuzluk yaratır. Şaşıran seyirci/okuyucu güler. Aşağıdaki 

Nasrettin Hoca fıkrasında bir zaman dilimi olan ay, alınıp satılan bir nesne sınıfına geçirilmiştir. 

 
Nasrettin Hoca bir gün pazarda gezerken birisi sormuş: 

-Hocam, bugün ayın kaçıdır? 

Hoca; 

-Bilemem, bugünlerde ay alıp sattığım yok diye cevap vermiş.178 

 

Karagöz’den alınan alıntıda da bir halk deyimi olan tuzlayım da kokma, Karagöz’ün insan 

kokmaması için tuzlanan varlıkların sınıfa geçirilmesine aracılık etmiştir: 

 

Karagöz: Sen patlarsın ben de senden kurtulurum. Baksana! saçın basmacı faturası gibi on türlü 

renge girmiş. İhtiyar olmuşsun, tazesine bakalım! 

Karagöz’ün Karısı: Vay gidi genç ağa vay! Tuzlayım da kokmıyasın!179 

 

2.1.21. Türeme 

 

Gerçekte türeme terimi, eklerle yeni sözcükler üretmeyi ifade eder. Ancak mizah dilinde, 

yalnız eklerle değil, başka unsurlarla da üretilen kelimeler “türeme” terimiyle karşılanır. Çünkü 

mizah dili, dilin imkânlarını kullanan ama dilin mevcut kurallarından sapmış bir alt dizgedir. Mizah 

dilinde üretilen sözcükler genellikle anlık oluşumlardır. Günlük dile taşınmazlar. Aşağıdaki ilk 

metinde, yansıma sözcüğe –CA eki getirilerek standart dilde olmayan bir dil ismi türetilmiştir. Bu 

ismin gerçek hayatta mümkün olamayacak bir dili işaret etmesi, uyumsuzluk oluşturmuştur. Aynı 

şekilde diğer alıntıda meslek adı türeten –ÇI ekinin, bir iş adı olmayan tuhaf ile birleştirilmesi, 

ardından başka eklerle bir yer adı ve buna bağlı olarak bir imge yaratılması da komik etkiyi ortaya 

çıkarmıştır. 

 

Karagöz: Anlamadığım bir şey var. Mestan Bey Efendi hazretleri benimle görüşmek istediklerini 

acaba nasıl anlattılar?  

Adam: Bir defa hırladılar, iki defa havladılar. 

Karagöz: Peki bu Mestan Bey’in havhavcasını nasıl anlıyorsunuz? 

Adam: Tercümanı var. 

Karagöz: Şimdi aklımı oynatacağım!180 

 

Hasan: Tuhaf bir zata benziyorsunuz! 

Karagöz: Evet, tuhafçılardaki eczacıya benzerim.181 

                                                                 
177 Usta,  a.g.e., s.92 

178 Seratlı, a.g.e., s.78 

179 Ritter, s.252 

180 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.137 

181 Ritter, a.g.e., s.343 
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2.1.22. Tersine Çevirme (Kiyasmus) 

 

Olay komiğinde statülerin, nesnelerin ve kavramların yer değiştirmesi olan tersine çevirme, 

söz komiğinde de görülmektedir. Söz komiğindeki tersine çevirme, söylenmiş bir tümcenin yeni bir 

biçimde tekrarlanıp farklı bir anlamı vurgulamasıdır.182 Tersine çevirme dil oyununun yapılmasının 

amacı anlama biçimini değiştirmektir. Bu şekilde okuyucu/dinleyici anlık bir şok etkisi yaşayarak 

şaşırır.183 Şiirde de görülen, etkileyiciliği artırmak amacıyla özellikle İkinci Yeni şairleri tarafından 

kullanılan kiyasmus184 mizah dilinde bir cümlenin öğelerinin takip eden cümlede yer değiştirmesi 

ile gerçekleşir. Aşağıda Nasrettin Hoca ve Karagöz’den iki kiyasmus örneği yer almaktadır: 

 
Hoca bir gün iki okka et getirip eve bırakmış, gitmiş. Akşam olunca karısı sofraya bulgur pilavı 

çıkarınca şaşırmış. Karısına; 

-Eti ne yaptın hatun? diye sormuş. 

Karısı: Eti kedi yedi! diye cevap vermiş. Hoca bunun üzerine hemen kantarı alıp kediyi tartmış. 

İki okka gelmiş. Karısına sormuş: -Kedi buysa et nerde, et buysa kedi nerde?185 

 

Hacivat: Gene vurdun bana sen. Ne güzel olurdu ah, bu huyundan vazgeçsen. 

Karagöz: Haklısın Hacivat’ım. Oynayınca bak kaşım, aklıma geldi başım. 

Hacivat: Senin söylediğin söz, öyle değil Karagöz. 

Karagöz: Ya nasıl, söyle bakalım? 

Hacivat: Bir tabak aşım, kaygusuz başım. 

Karagöz: Ama ben öyle söylemek istemedim ki. Başımın aklıma geldiğini söyledim sana. 

Hacivat: O zaman başım aklıma geldi değil, aklım başıma geldi, demeliydin.186 

 

2.1.23. Saçmalama 

  

Saçmalama, konuşma sırasında mantığın askıya alınmasıdır.187 Mantığa aykırı ifadeler,  

kişinin zihninde meydana getirdiği çatışmayla komiği meydana getirir. Aşağıda Karagöz’den 

alınan ilk örnekte Karagöz, başından geçen bir olayı aktarır. Ancak olay gerçek üstüdür, akla 

aykırıdır ve absürttür. Bu durum, olayın anlatımında kullanılan ifadeleri saçma hale getirir. İkinci 

örnekte de Karagöz, dünyaya lahana olarak geldiğini söyleyerek “saçmalama”ya neden olur. 

Hacivat’ın Karagöz’ün yarattığı mantıksız bağlama uygun olarak diyaloğa devam etmesi, komik 

etkiyi arttırmıştır. Diğer örnekte ise saçmalamanın en önemli anlam parçacığı olan imkânsızlık, 

suyun yanması fikriyle yaratılmıştır. 

 

Karagöz: Ulan, bu herifin patırtısından bıktım usandım! Gürültü ile saltanın yakasını yırttık! 

Vay şalvar da yırtılmış! Hatta geçen de gürültüden mintanı da yırttık! Eve gideyim de dikeyim 

dedim. İpliği iğneye geçireyim derken karşımda duran kedinin burnuna geçirmez miyim, 

efendim? Kedi feryada başladı, doksan altı mahallenin kedisi haydi bizim kapının önüne 

                                                                 
182 Paulos, a.g.e., s.64 

183 Karaca, a.g.e., s.212 

184 Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt 1 (Ansiklopedik), 1. Baskı, İnkilâp Kitabevi, İstanbul, 2004, s.447 

185 Resimli Nasreddin Hoca Fıkraları, Bolayır Yayınevi, İstanbul, 1970, s.61-62 

186 Kültür ve Turizm Bakanlığı, a.g.e., s.5 

187 Usta, a.g.e., s.95 
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biriktiler. Haddin varsa çık dışarıya! Baktım, olacak şey değil! Mutbakta biraz ciğer var şunu 

kedilere vereyim de gitsinler dedim, sokağa çıktım. Ne bakarsın: Ne kadar kedi varsa toplanmış, 

etrafımı sarmazlar mı? Bizim salta bir tarafa, şalvar bir tarafa, kundura ayağımdan çıkmış, 

haberim yok. Kedinin birisinin bir bacağından yakaladım… (Birisinin bacağından tutar gibi 

yaparken Hacivat gelir, Karagöz, Hacivat’ı bacağından yakalar.)188 

 

Karagöz: Benim adım Lahana. 

Hacivat: Hay külhani hay! Hiç nebattan insan ismi olur mu? 

Karagöz: Neden inanmıyorsun? Benim babam bahçıvanmış, bahçeye maydanoz dikeceğine 

lahana dikmiş, ben çıkmışım. 

Hacivat: Aman Karagöz’üm! Ben bu sene lahana hiç yemedim: bir parça yaprağınızdan verin! 

Karagöz: Havalar kurak gittiğinden yaprağım kurudu. 

Hacivat: Yaprağınız kuruduysa göbeğinizden verin!189 

 

Hacivat: Ne gördün Karagöz? 

Karagöz: Bembeyaz bir perde… 

Hacivat: Yangın basılmış mı? 

Karagöz: Ben de farkında değilim, basılmış mı basılmamış mı? 

Hacivat: Tahminen yangın ne taraftaydı? 

Karagöz: Marmara açıklarında… 

Hacivat: Deli mi oldun, Karagöz? Hiç deniz tutuşur mu?190 

 

2.1.24. İmleme  

 

İmleme, bir ifadenin görünen anlamının ötesinde başka anlamları kastedecek biçimde 

kullanılmasıdır. Başka bir deyişle söylenmek istenenin direkt değil, bağlamın yardımıyla dolaylı 

olarak söylenmesidir.191 İmlemenin gayesi, anlaşılmamak değil, aksine anlaşılmaktır. Bu nedenle 

imlemenin bir muhatabı vardır, konuşur kendi kendine imleme yapmaz192. Mizah dilinde imlemeler 

genellikle biriyle alay etmek için yapılır. Bu alayın muhatap tarafından anlaşılmayıp diğer tiplerce 

veya yalnızca okuyucu/seyirci tarafından çözülmesi, komik etkiyi arttırır. Aşağıdaki ilk alıntıda 

dazlağın Nasrettin Hoca’nın saçlarının ağarmasıyla ilgili imlemesi, Hoca’nın dazlağın kelliğine 

dair imlemesiyle karşılık bulmuştur.  İkinci alıntıda ise örtmece yoluyla gerçekleştirilen bir imleme 

vardır. 

 

Dazlak biri ağaran saçlarına bakarak Nasrettin Hoca’ya takılmış: 

-Hoca damına kar yağmış! 

-Sen kendine bak, kiremitlerin hepten uçmuş!193 

 

Karısı: Ne istersin herif? 

Karagöz: Al şu merkebi! 

Karagöz’ün Karısı: A herif buna ne oldu?  

                                                                 
188 Ritter, a.g.e., s.62 

189 Ritter, a.g.e., s.335 

190 Ritter, a.g.e., s.128 

191 Usta, a.g.e., s.96 

192 Müzeyyen Altunbay, “Bir Söylem Biçim Olarak İma (Anıştırma) ve İmaların İletişimsel Değeri”, 13. Uluslararası 

Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslıp, 2013, s.668-672  

193 Güler ve Güler, a.g.e., s.354 



36 

 

Karagöz: Ne olacak? Öteki köye konakçı gitti. 

Karagöz’ün Karısı: Bu ölmüş!  

Karagöz: Çoktan canı çıktı.194      

 

2.1.25. Terkip Etme195 

 

Çiğdem USTA’nın “Mizah Dilinin Gizemi” adlı eserinde görülmeyen bu dil oyunu adından 

anlaşılacağı üzere çeşitli unsurları mizahi bir biçimde bir araya getirerek yeni bir bütün oluşturmak 

üzerinedir. Metinlerde iki şekilde gerçekleşir. İlkinde konuşmanın farklı yerlerinde geçen kelimeler 

bir kelime grubu olarak birleştirilir. Diğerinde ise ses veya heceler terkip edilir. Terkip etme dil 

oyunu, eski mizahı temsil eden Karagöz’de görülmemiştir. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
194 Ritter, a.g.e., s.141 

195 İncelenen kaynaklarda böyle bir dil oyununun bahsine rastlanmamıştır. Yeni bir terim bulanana kadar bu sanata 

“terkip etme” denecektir. 



 

 

 
 

         ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3.“GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW” ADLI TELEVİZYON TİYATROSUNUN            

  METİNLERİNDE MİZAH DİLİ İNCELEMESİ 

 

3.1. “Güldür Güldür Show” Adlı Televizyon Tiyatrosu 

 

“Güldür Güldür Show”, 2013 yılından bu yana, haftanın belirli bir günü, özel bir televizyon 

kanalında, bant yayın olarak seyirciyle buluşan bir televizyon tiyatrosudur. Her bir bölüm, yaklaşık 

iki saat olup dört ya da beş skeçten (oyuncadan) oluşmaktadır. Programın açılışını yapan Ali Sunal, 

seyirciyle “oyunca”nın konusuna dair sohbet eder. Daha sonra “oyunca”nın konusu ve adı 

hakkında bilgi verir. Sahnenin sağ köşesinde bulunan masasına oturur. Oyuncular sahneye çıkar. 

Oyuncular sahnede rollerini oynarken Ali Sunal, gerekli yerlerde zile basarak oyunculara skeçle 

ilgili birtakım direktifler verir. Oyuncular, tüm skeçlerde aynı ismi kullanır. Böylelikle seyircinin 

her hafta izlediği bu eğlence programındaki oyuncularla bir bağ geliştirilmekte ve programın da tek 

bir tiyatro oyunu olarak algılanması sağlanmaktadır. Oyuncuların kullandığı isimler şöyledir: 

Aysel, Bahadır, Bilal, Burcu, Dilek, Fikri, Hamit, Hamza, Hayati, İbrahim, İsmail, Mehtap, 

Mustafa, Nâime, Nezaket, Samet, Sinem, Şevket, Yeter. 

 

3.2.“Güldür Güldür Show” Adlı Televizyon Tiyatrosunda Mizah Dili  

 

3.2.1. Mübalağa (Abartma) 

 

Komik, zihindeki gerçekliğin karşısında yeni bir gerçekliğin inşasıyla mümkün olabilir. İki 

gerçeklik, başka deyişle gerçek ve karşı gerçeklik arasındaki uyuşmazlık komiğin kaynağıdır. İki 

evren arasındaki uyuşmazlık ne kadar fazla olursa komik etki o kadar çok olur. Mübalağa, bu 

uyuşmazlığı besleyen önemli dil oyunlarındandır. Mizahçı kişilerin, tiplerin, eşyaların, olayların 

çeşitli yönlerini okuyucuya/seyirciye abartarak sunar. Bu abartı, seçili öğeyi olduğundan büyük 

veya olduğundan küçük olarak tasvir etmekle ilgilidir.  

 

“Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosu metinlerinde bir olay, bir durum ile ilgili 

bilgi aktarılırken veya iğneleme, alay etme niyetiyle mübalağa sanatına başvurulur. Bunların
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genellikle gulüvv derecesinde oldukları görülmektedir. Yaşanmışlığın mizahi bir dille hayali 

durumlarla yeniden yaratılması söz konusudur. 

 

Sonradan Görme Bir Aile adlı oyuncada, damat adayı Mesut evin içine girdiğinde etrafına 

bakarak evle ilgili düşüncelerini ev sahibi-müstakbel kayınbabası-İbrahim’e söyler. İbrahim ve eşi 

Nezaket de evlerini abartılı sözlerle överler. İbrahim ve Nezaket’in evlerinin büyüklüğü ve iç 

dekorasyon malzemeleri ile ilgili abartılı sözleri, normalin sınırları dışında bir durumu ifade eder. 

Mesut’un kendisiyle ilgili sözleri de gerçeklikten uzak, mübalağalı söylemlerdir. 

 
Mesut: İbrahim amca evini çok beğendim çok büyük ve çok şık bir ev. 

İbrahim: Teşekkürler. Ha ha ha çok büyüktür! Çok da zenginim. Çok da güzel bir evdir. Hatta o 

kadar büyüktür ki evimin önüne evin yüzölçümünü ve nüfusunu gösteren tabela koydurttum.  

Nezaket: Aaaaaa! Büyük ev, çok güzel çok… Güzel ama temizliği zor belediyeden temizleme 

aracı getirtip temizletiyoruz. Gıcır gıcır oluyor. Yani havyar dök yala. 

İbrahim: Ben döktüm yaladım şahane! 

Mesut: Ooo! Cidden muazzam. Nerdeyse benim şatom kadar güzel. Şişşşttt şımarmayın! 

Nerdeyse dedim. Ha ha ha ha haaaaa! Ben, dünyaca ünlü bir playboy ve manken olduğum için 

param çok. İsterseniz bu muhabbeti değiştirelim çünkü sizi daha fazla ezmek istemiyorum. 

İbrahim amca duyduğuma göre evin dekorasyonunu Mehtap yapmış. 

İbrahim: Aaaaaa! Kızım diye söylemiyorum çok zevklidir. Evin bütün dekorasyonuyla bizatihi 

ilgilendi. Avizeler elmastan, bütün aksesuarlar som altından, döşemeler gergedan döşünden.196 

  

 

Okulda Yapılan Sınav Notuna İtiraz Eden Öğrenci ve Velisi adlı skeçte, öğrenci Bahadır ve 

babası Bilal okula gelir. Bahadır, derslerde kötüdür. Sınavına itiraz eden Bahadır’ı tekrar sınav 

yapmak üzere öğretmenler kurulu toplanır. Öğretmenlerin Bahadır’ın başarısızlığına dair abartılı 

sözleri, hakiki bir okulda mümkün olamayacak durumlara işaret eder. Bahadır o kadar başarısızdır 

ki okumayı on birinci sınıfta öğrenmiştir. Bahadır’ın ilk okuduğu gün, özel bir gün olarak kabul 

edilmiş; Okuma Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Seyirci, burada belki gerçek, karşı 

gerçeklik arasındaki aykırılığın etkisiyle, belki de Bahadır’ın aptallığının yarattığı üstünlük 

duygusuyla güler. Ancak hangi nedenle gülerse gülsün bu nedene aracılık eden mübalağa dil 

oyunudur. Ayrıca sınıfta kalmak ile yapılan kaydırma, bayram kelimesiyle yapılan çok anlamlılık 

dil oyunları da komiği yaratmada etkili olmuştur.  

 

Şevket: (Okul müdürü) Efendim işin özü, şu sizin oğlan üç yıldır okulda kalıyor efendim sınıfta 

kalıyor. 

Bilal: Ne? İmkansız yavvv! 

Bahadır: İmkansız ya.  

Yeter: (Öğretmen) Yok efendim bildiğiniz gibi değil, çocuk gerçekten sınıfta kalıyor. Yani sırayı 

bildiğiniz yuva yapmış. Yemeği oraya söylüyor, oraya internet bağlatmış, ya telefon bağlatmış, 

sınıfta kalıyor yani. 

Bilal: Ama olur mu yani hocam yapmayın? Bizim tek gururumuz bu çocuğun sınıfı geçmesi, 

onu da elimizden almayın lütfen. 

Yeter: Efendim, siz galiba çocuğunuzu başkasıyla karıştırıyorsunuz. Biz sizin çocuğunuza 

okumayı 11. sınıfta öğretebildik yalnız. 

                                                                 
196 http://www.showturk.com.tr (10.11.2017) 
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Mehtap: (Öğretmen) Hatta o gün bu gündür okulumuzda o gün Okuma Bayramı olarak 

kutlanıyor efendim.197  

 

Şevket Hoca’yla Trafiğe Doğru adlı skeçte, bir durumun abartılı tasviri söz konusudur. 

Şevket Hoca, hayatın önemli bir parçası olan trafiği ciddiye almayan kişileri Ayten üzerinden 

eleştirir. Ayten’in arabayı sürerken bir elinde yiyeceklerin olması, diğer elinde ojeyle kendine 

bakım yapması tasviriyle seyircinin zihnindeki trafik tasvirinin yan yana gelişi zihindeki bilgileri 

alt üst eder ve seyirciyi güldürür: 

 

Şevket: Biz buradan anlatıyoruz ama bir yerlerde Ayten kızımız babasını “Baba bana araba al 

baba.” diye darlamakla meşgul! Babası olmaz dedikçe Ayten o kapçık ağzıyla çemkiriyor. 

“Bana ne baba bana ne? Behüce’nin arabası var, benim ondan neyim eksik.” Babası diyor, kızım 

senin ehliyetin eksik, ehliyetsiz nasıl araba kullanacaksın. “Senin ehliyetini kullanırım 

anlamazlar baba, burunlarımız aynı.” diyor. Burnu kopasıca Ayten! Babası kasap Akif amca, 

borcunan bir araba alıyor ve Ayten salıyor kendini İstanbul trafiğine. Bir elinde çift lavaşlı 

kaşarlı dürüm, diğer elinde oje fırçasıylan ayak parmağına oje süren Ayten, kendisine korna 

çalarak “Ehliyetini kasaptan mı aldın?” diye tepki gösteren bir sürücüye penceresini açıp: 

“Evet babam kasap sana ne?” diye çemkiriyor ve soda şişesi fırlatıyor. Sürücü ağlıyor. Evin 

önündeki yokuşa gelince arabayı kaldıramayan Ayten el frenini çekip arabadan kaçıyor. Arkada 

birikenler ağlıyor. Balataları yananlar feveran halinde Şoför Nebahat, şapkası önünde, o da 

ağlıyor.198 

 

Yaşadığı Her Aşkı İmkânsız Hale Getiren adlı skeçte Sinem ve Almanya’dan gurbetçi olarak 

gelen arkadaşı Bilal, sahneye rap kıyafetleriyle çıkarlar. Sahne kafe olarak tasarlanmıştır. Bilal’in 

elinde teyp vardır. Kafe çalışanı Mesut onlara ne istediğini sorar, Sinem İbrahim’i istediklerini 

söyler. Sinem’in eski sevgilisi olan İbrahim de rapçidir ve yeni bir sevgili bulmuştur. İbrahim 

kafeye gelince Sinem ile aralarında bir rap atışması başlar. Bilal’in de eşlik ettiği bu atışmada, 

Sinem’in kendi bebeklik döneminden bahsederken sarf ettiği mübalağalı sözler, komik etki yaratır:  

 

Sinem: Bu şarkım vicdansızlara, hayırsızlara, vefasızlara gelsin. 

Bilal: Benim de Grospek’teki amcamgillere gelsin bu şarkı. Ellerinden öperim. 

Sinem: Doğduğum gün bile belalı bir bebekmişim, ınga yerine şırınga demişim.  

Bilal: Dedi. 

Sinem: Çıngırak değil çıngıraklı yılan istemişim.  

Bilal: İstedi. 

Sinem: Biberonu fırlatıp şişe verin demişim.   

Bilal: Dedi.  

Sinem: Onlara bu diyemezken ekmeğimi kazandım.  

Bilal: Kazandı. 

Sinem: Millet meme emerken ben halde işe başladım.  

Bilal: Başladı.  

Sinem: Utandığım için altımı kendim bağladım.  

Bilal: Bağladı.  

Sinem: Evet altıma kaçırdım ama hiç çaktırmadım.  

Bilal: Çaktırmadı.  

Sinem: Bir gün kafam attı, içerde yattım.  

Bilal: Yattı.  

Sinem: İçerde derken bizim içerde. Bizim içerdeki odada.  

                                                                 
197 http://www.youtube.com.tr (03.11.2017)  

198 http://www.youtube.com.tr (27.10.2016) 
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Bilal: Odada. 

Sinem: Salon soğuk oluyor üşüyordum anne.  

Bilal: Soğuk… 199 

 

Yıllar Sonra İki Eski Arkadaş Karşılaşması adlı oyuncada sahne bir eğlence mekânı olarak 

düzenlenmiştir. Yeter, Burcu ve Bilal içeri girer. Bilal, içecek almaya gider. Yeter ve Burcu 

masada kendi aralarında konuşmaktadır. İsmail, müzik eşliğinde içeri girer. Kızlarla konuşmaya 

başlar. Daha sonra Bilal gelir. İsmail ile Bilal karşılaşırlar. İsmail’in kendini kızlara överken 

“…dişimle kamyon, kulağımla tır çekerim.” demesi normal şartlarda akla uygun olmayan bir 

eylemi gösterdiği için seyirciyi güldürmüştür. Ayrıca yağ oranı ve genel kültür seviyesi ile yaptığı 

mukayese, ironi oluşturmuş, komiği oluşturan bağlamı kuvvetlendirmiştir. 

 

Yeter: Bilal gibi sevgilin olsun ister miydin? 

Burcu: Saçmalama ya kanka o kanka! 

Yeter: Tam böyle kanka prototip tipinde demi? ... 

İsmail: …falan filan intermilan…. Başkan tanısan müptelası olursun var ya. Adım İsmail, 

Kaynaktepeli’yim. En sevdiğim besin protein tozu, ya dakkada, saniyede 50 basarım, dişimle 

kamyon, kulağımla tır çekerim. Vücudumdaki yağ oranı yüzde 3, genel kültür yüzde 5. 

Basmışım aminoasidi taş gibiyim.200 

 

Kavuşamayan Sevgililer adlı skeç, Brezilya’da Törkiş Bilal’in başından geçenleri 

anlatmaktadır. Sahne Brezilya dizilerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Bilal damatlık, Nazerossa 

gelinlik giymiştir. Nikâhları kıyılmak üzeredir. Sahneye her defasında itiraz amacıyla yeni biri 

girer, nikâh bir türlü kıyılamaz. Bu kişilerden biri de Nazerossa’nın eski sevgilisi uşak Bahadır’dır. 

Bahadır’ın tam ismiyle şaşkınlığa uğrayan Bilal, ismi uzunluğuyla kebaba benzeterek ve ismi 

söylemek için 45 dakika kadar bir sürenin geçmesi gerektiğini belirterek mübalağa yapar.  

 

Bahadır: Bu nikah kıyılamaz. 

Bilal: Sen kimsin mantar sote? 

Nezaket: Uşağımız Pabla Diego Hoze Françesko Pauvlo Ruba i Bahadiranno. 

Bilal: Ben bir buçuk alayım ya. Bu ne bu Allah aşkına? Bu, bizim orda KPSS’ye girse valla 45 

dakika adını kodlar.201 

 

Metinlerde geçen mübalağa örneklerinden bazıları da şunlardır:   

 

Bilal: Vışşş Aysel, senin herif budur. Valla rezidans gibi adam bulmuşsun kendine ha. Yav kaç katlı 

bu? Mau mau mau mau! (Bilal, Aysel’in eşi olan Mesut’un boyunun uzunluğu karşısında bunları 

söyler.) 

Sinem: Lan hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Mesut bey nasısan, iyisen? 

Mesut: Eksik olmayın. (Urfalı gibi konuşmaya başlar.) Hele valla çok iyi… Siz nasılsanız? Buyrun 

oturun. Hele hele ayakta kaldııız siz. Siz şöyle hele hele… Siz de böyle bele bele…202 

 

                                                                 
199 http://www.youtube.com.tr (12.03.2018) 

200 http://www.youtube.com.tr (12.11.2017) 

201 http://www.youtube.com.tr (15.06.2018) 

202 http://www.youtube.com.tr (03.02.2019) 
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Hüseyin: Çocuğumuz olsun diye bana dayadınız macunu, dayadınız macunu. Aha, ikiz oldu. 18 aydır 

da çıkmıyor. Hayır çocuk mu yaptık duble yol mu bilmiyorum? 

Burcu: Sen neden bana böyle davranıyorsun? 18 aydır Süper Mario gibi oldum. Bugün de bunların 

geleceği yok. Hiç sancım yok. 

Hüseyin: Valla sen olsan gelir misin? Yediği önünde yemediği arkasında… Ya dünyayı yedin kadın.203 

 

Mesut: Bütün dünyada izlenen, hiç bitmeyen, bitse bile tekrardan başlayan, zombi gibi program 

Farkı Felek’e hoş geldiniz. Alkışlarınızla Nâime geliyor. (Nâime’ye bakıyor.) Ne ya bu hı? 

Nâime, ne yaptın hafta sonu hı? 

Nâime: Sizi gözetledim. Cuma gecesi evden ayrıldınız. Bir otele yerleştiniz ve Şile’ye gittiğiniz 

otelin karşısına çadır kurdum. Yağmur suyuyla beslendim. Mantarlar topladım yedim. Sizi çok 

seviyorum Mesut Ali Bey.204 

 

Şevket: Öf anlattırma, yoruldum ya. 

İbrahim: Adam konuşmaya üşendi. Çılgın çıkıcam. 

Yeter: Vallahi de çıkıcam, İbrahim deli çıkıcam. Bana bak, dünyada iş olduğunu bilseydi bu anasının 

karnından çıkmazdı. 

İbrahim: Çıkmadı vallahi. Yani çıktı da zavallı yengem 24 aylıkken doğurdu bunu. Buzdolabı taksidi 

gibi gebelik yaşadı kadın.205 

 

Hamza: (Yurt müdürü olan Hamza odaya girer.) Çocuklar iyi akşamlar yavrum. Kokudan beynim 

takla attı. Yavrum siz burada hayvan ölüsü mü saklıyorsunuz?  Hayır saklıyorsanız söyleyin, hepimiz 

ölelim. 

Mustafa: Hayır, hocam biz burada hayvan çorabı saklıyoruz. Oğlum o çorapları gömsene. 

Bahadır: Ya ne taktınız benim çoraplarımı alla! Hiçbir şey yok, daha yeni yıkadım, dört ay oluyor.206 

 

3.2.2. Benzeşleme 

 

Yanlış anlama, anlamış gibi yapma, bilmeme üzerine kurulan benzeşleme, mizahi metinlerde 

iki şekilde görülür. İlkinde, iletişim esnasında hitap edilen kişi konuşanın sözlerini ya bilinçli 

olarak ya da gayriihtiyari yanlış anlar ve onun sözlerini benzer sesli sözlerle değiştirir. İkincisinde 

ise eksik bilgi söz konusudur. Karagöz mizahından bu yana mizahçıların sıkça başvurduğu bir dil 

oyunu olan benzeşleme, “Güldür Güldür”de de alay etme, iğneleme, ima maksatlarıyla yer almıştır.  

 

Asansörde Kalmak adlı skeçte sahne, bir otelin asansörü şeklinde düzenlenmiştir. Asansöre 

fazla kişi binince asansör arıza yapar. İsmail’in acil tuvalete gitme ihtiyacı vardır. Asansördekiler 

bağırarak yardım isterler. Bellboy Mustafa gelir ve yardım edeceğini söyler. Mustafa’nın herkesin 

bildiği gerçeği, asansör bozuk şeklinde tekrar etmesi ve sorduğu tuhaf sorular, İsmail’i sinirlendirir. 

İsmail bilinçli bir şekilde Mustafa’nın söylediği bellboy kelimesini mal boyu kelimesiyle eşleştirir:  

 
Asansördekiler: İmdat! İmdat! 

Mustafa: Sakin olun, sakin olun sizi kurtaracağım. Ben kim miyim? Mustafa, bellboy Mustafa. 

Burcu: Asansörde kaldık. Çocuğum çıkar bizi. 

Mustafa: Önce sorularıma yanıt verin. Siz binerken asansörün kapısı açık mıydı? 

Hüseyin: Yok, Cuma’ya gitmiş, kapalıydı. Bu nasıl soru lan? 

                                                                 
203 http://www.youtube.com.tr (28.12.2017) 

204 http://www.youtube.com.tr (08.04.2019) 

205 http://www.youtube.com.tr (09.04.2018) 

206 http://www.showturk.com.tr (08.11.2017) 
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Mustafa: Hımmm! Şimdi ise kapalı ve bu bir sorun. Kapatıp açmayı denediniz mi? 

İsmail: Bak arkadaşım beni duyuyorsan eğer bak çok doluyum. Dışarı çıkarsam seni açıp 

kapatacağım. 

Mustafa: Tamam ben sorunu anlayıp geleceğim. Siz de burada bekleyin. 

Aysel: Ay başka nerede bekleyeceğiz boş batarya.  

Mustafa: (Bir süre sonra tekrar asansörün önüne gelir.) Merhaba ben Mustafa, bellyboy Mustafa. 

Sorunu buldum, asansör bozuk. 

İsmail: Allah’ım bellyboyun mal boyuna denk geldik. Tamir et kardeşim, tamir et.207 

 

Köy Yeri adlı skeç, köyün kahvesinde geçmektedir. İsmail köyün kahvecisidir. Şevket, 

Mustafa ve Fikri köyün ahalisindendir. Şevket müstakbel damadı Hüseyin’i bir haftalığına 

İstanbul’a göndermiştir. Hüseyin gözlük ve şapka takarak kahveye gelir. Köylüler onu tanıyamaz. 

Hüseyin, kahveciden köy kahvesinde bulunmayan şehir hayatında moda olan white chocolate 

mocha adlı içeceği ister. Kahvedekilerin ilk kez duydukları bu içeceğin adını anlamamaları, bilgi 

eksikliğine dayalı benzeşleme yaratır. Ancak özünde Hüseyin’in üyesi olmadığı bir kültürün 

üyesiymiş gibi davranarak içinden çıktığı toplumu küçümsemesine dair eleştiri söz konusudur. 

 

İsmail: Uzun yoldan geldin sana yorgunluk kahvesi yapayım ha. 

Hüseyin: Yorgunluk kahvesi değil de ben bir tane vay çaklıt moka. 

İsmail: Vay çaktım koka mı? 

Hüseyin: Vay çaklıt moka. 

Şevket: Alçaklık moda diyor. 

Fikri: Vay çattık b…ka diyor. 

Mustafa: Ya hayır kay çaktık oka diyor. 

Şevket: Muhabbet tamamen moka sardı diyor. 

Şevket: …Ben sana yaratacam bir keyifli ortam da. Yol yorgunluğuna veriyom Hüseyin. 

Hüseyin: Doğru ya yol yorgunuyum bayağı yoruldum gerçekten. Kolay değil ta                               

İstanbul’dan geldim jetlag oldum. 

Şevket: Ne oldun? 

Fikri: Kundak olmuş kundaklamışlar.208 

 

Gurme adlı oyuncada sahne restoran olarak düzenlenmiştir. Bilal restoran sahibi, Hamit 

garson, İbrahim gurmedir. Hamit restoranın reklamını yapmak amacıyla gurme İbrahim’i restorana 

davet etmiştir. İbrahim yemekleri iştahla yer. Bilal, bir gurmenin böylesi bir açlıkla yemek 

yemesinden rahatsız olur. Yemeğin sonunda İbrahim yemekle ilgili düşüncesini bir gastronomi 

terimiyle söyler. Bilal daha önce duymadığı bu terimi, kendi söz dağarcığındaki sesçe benzeyen 

başka bir ifadeye dönüştürür. Bu iki sözün çağrışımlarının seyircinin zihninde yan yana gelerek 

yarattığı aykırılık komik etki oluşturmuştur: 

 

İbrahim: Siz buna yemek mi diyorsunuz? Bu hayvan pişmemiş, can çekişiyor hala. İşinde ehli 

bir veteriner bu hayvanı hayata döndürebilir. Ben bunu götürüüm, acık suya tutüüm, titreyecek 

hayvan, kendine gelecek yani çok roze kalmış. Ama yine de bir tadiciim. 

Bilal: Ne diyo lan bu yarım dünya? 

Hamit: Roze kalmış diyor. 

Bilal: Rozet mi takmış? Oğlum ben kebaba nasıl rozet takayım? Hamit ulan sen ne işlere soktun 

bizi?209 
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Sambalı Konak adlı skecin konusu, Törkiş Bilal’in Brezilya’dan kız almaya gitmesidir. Bilal 

sevgilisi Burcuanna’ya evlenme teklifi etmeye çalışır. Fakat Burcuanna’nın akrabaları Bilal’in 

konuşmasını keserek araya girer. Bunlardan biri de Nezaket’tir. Nezaket’in nikâhı kesmesi Bilal’i 

sinirlendirir. Nezaket’in medeni durumunun dul olduğuyla ilgili olarak bilgi verir. Bilal de iki 

sözcüğün ses benzerliğinden yararlanarak kasıtlı olarak dur ve dul kelimelerini aynı düzlemde 

birleştirir. Her iki sözcüğün de anlamı cümlenin bağlamına uygun düşer. 

 
 Nezaket: Dulum! 

Bilal: Valla aşağıdan zile basıyorlar. Kim o? Kimse yok. 

Nezaket: Bu düğün iptal edilemez! 

Burcu: Annem Nazorossa! 

İsmail: Burcuanna! 

Burcu: İsmaillo! 

İsmail: Annesi Nazarossa! 

Nezaket: Burcuanna ve İsmaillo! 

Bilal: Mal Sayımı bittiyse mevzuya girin. Demin durun demiştiniz. 

Nezaket: Durun demedim dulum dedim… Ben dulum…  Bir şey itiraf etmeye geldim.  

Bilal: Duldunuz duldunuz bugünü mü beklediniz itiraf edecek?210 

 

Metinlerinde geçen benzeşleme örneklerinin bazıları da şunlardır: 

 

İsmail: Dayı anlayın artık biz minimize bir hayat istiyoruz. 

Mehtap: Canım yavrum minibüse bir hayatla onca insana, o kadar pasta nasıl yetsin evladım? Düğün 

pastası dediğin de en az beş katlı olur çocuğum. Değil mi Bilal? 

Bilal: Doğru dedin. 

İsmail: Dayı her şeye karışıyorsunuz.211 

 

Yeter: Ama siz ne yapıyorsunuz şu anda? Bakınız böyle koç moç, hayvanlar, büyükbaşlar felan değil. 

Et yemez o,  vegan.  

Mehtap: Neymiş? 

Bilal: Dekanmış ek iş yapıyor herhalde bu.212 

 

Mustafa: Her şey dahil tatilini Rihanna da dahil midir? 

Şevket: Değildir. 

Mustafa: Beş ortak denize girilir mi? 

Şevket: Girilmez ama beş ortak sana girerlerse beşincide ben olmak istemem yavrum. 

Mustafa: Akşam güneşi kaç faktördür? 

Şevket: Ya faktör git ya! Bu neymiş ya? Bak biz bunları anlattık yavrum. Biz bunları dümtekayla 

anlattık. Biz bunları zırzırla anlattık. Biz bunları fır fır gırgırla anlattık. Biz bunları ayı çilingiriylen 

anlattık. Biz buna selfi boyu selfi bastonuyla anlattık. Biz bunları soba borusuylan anlattık. Yeter ya 

ben de usandım ben de yıldım bitsin ya.213 

 

Şevket: Efendim siz kampanyalı olduğunuz için sadece bir şezlong hakkınız var. 

Hüseyin: Yani şimdi napcaz? Yani tek şezlongla mı çözeceğiz hadiseyi? 

Şevket: Siz bununla idare edeceksiniz. 

Hüseyin: Bu ne? 

                                                                                                                                                                                                  
209 http://www.showturk.com.tr (14.11.2017) 

210 http://www.youtube.com.tr (27.10.2016) 

211 http://www.showturk.com.tr (20.11.2017) 

212 http://www.youtube.com.tr (07.12.2017) 

213 http://www.youtube.com.tr (21.07.2018) 
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Şevket: Tabure. Siz kampanyalı olduğunuz için bu. 

Hüseyin: Ulan senin var ya. Sus ulan sus, kendini dövdürme. 

Şevket: Efendim sinirlenmeyin. Ha şezlong habure. Ha ha ha! Aslında tabure ama ben ha ile 

söylediğim için habure, bence komik. 

Hüseyin: Hiç gülmedim hayvan. 

Şevket: … Ama havuza bunsuz giremezsiniz. (Elinde bone var.) 

Hüseyin: Bu ne? 

Şevket: Bone ha ha ha! Havuza bonesiz hiç kimse giremez.214 

 

Mehtap: Anne, Fikri kadın ruhundan çok iyi anlıyor. 

Fikri: Kadın budundan çok iyi anlarım. Sırrı maydanoz. 

Yeter: Bir demet maydanozu böyle ağzına çarpa çarpa vururum. Yavrum kızım bu daha senin ne 

dediğini anlamıyor. Senin ruhundan nasıl anlayabilir Allah aşkına?215 

 

3.2.3. Eş Adlılık (Cinas) 

 

Bir dilin zenginliğinin göstergelerinden biri olan eş seslilik, aynı zamanda mizah yazarının da 

mizahi bir durum ortaya çıkarmasının yöntemlerinden biri olmuştur. Mizahçı, kimi zaman tip veya 

karakterinin bir kelimenin anlam sahasından diğerinin anlam sahasına geçiş yapmasına olanak 

sağlayarak uyumsuzluk yaratır. Kimi zaman da tip/karakterin kastedilen anlamı anlamayıp farklı 

anlam üzerinden konuşmasını sağlar, bu da seyircide üstünlük duygusu yaratarak gülmeye neden 

olur.  

 

“Güldür Güldür Show” metinlerinde sıklıkla eş seslilik oyununa rastlanır.  Aynı sesletime 

sahip farklı kelimeler arasında yapılan ustaca geçişler, mizah yaratma sürecinde önemli rol oynar. 

Bunlardan biri Şevket Hoca ile Tasarrufa Doğru adlı skeçte görülür. Tribündeki seyircilerden biri 

olan Fikri ciddi bir tavırla Şevket Hoca’ya yatırla ilgili soru sorar. Şevket’in Fikri’ye verdiği 

cevapta yer alan yatırım kelimesi ile Fikri’nin yatır(-ım) kelimesi sesletimde eşleşir. Ölünün her iki 

sözcükle farklı yollarla olan bağlantısı, eş adlılık oyununun başarısını arttırmıştır.    

 

Fikri: …Hocam benim sorum yatırımla ilgili olacak. Hocam benim evin altında yatır var. 

Yatırımı nasıl değerlendirmeliyim? 

Şevket: Evladım o ölü yatırım.  

Fikri: Ölü yatırım mı? Hocam demek ki biz boşuna sevindik. 

Şevket: Anan da baban da sen doğduğunda boşuna sevindi Fikri!216 

 

Para Bulma başlıklı oyunca bir lunaparkta geçmektedir. Hüseyin parasını düşürür. Düşürdüğü 

parayı, bir müddet sonra İsmail bulur ve sevgilisi Yeter’e hediye alır. Parasını aramaya gelen 

Hüseyin ile İsmail arasında geçen diyalogda, Dukan diyeti ve dukan- (dokun-) fiili üzerinden eş 

seslilik gerçekleşir. Eş adlılığın standart dil yerine ağız üzerinden oluşturulması, komik etkiyi 

perçinlemiştir: 
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Hüseyin: Oğluma o paraylan pilatiz topu alacaktım. Oğlum biraz kilolu, Ebru Şallı’ya özenmiş 

işte… Ama şimdi yapamacak. Topu yok. Hoca pilatizde top şart demiş. Topu olmadığı için de 

tontiş kalacak evladım…  

İsmail: Ya arkadaşım yapma gözünü seveyim. Niye ölsün çocuk Allahın seversen? Dukan diyeti 

falan yapsın belki geçer. 

Hüseyin: Olmaz benim oğluma diyet dukanıyor. Benim oğlum daha küçük. Küçük dediğime 

bakmayın ayı kadar. İnşallah o parayı alanın başında benim minnoşum kadar çıban çıksın. 

İsmail: Ya öyle demeyin ya.217 

 

Nazar Dut Festivali adlı skeç, köyün meydanında geçmektedir. Bilal köy muhtarıdır. Köye 

akrabasını ziyarete gelen kem gözlü Şevket, Bilal’in gözlerine iltifatta bulunur. Aniden Bilal’in 

gözüne bir şey kaçar. Bilal kendi yaptırdığı hayratta yüzünü yıkar. Hayrat, onu çok beğenen 

Şevket’in nazarından yıkılır. Şevket hayratın yıkılmasını şaşkınlıkla karşılar. Şevket’in bu esnada 

“bireysel dil” zemininde hayret kelimesini hayrat şeklinde telaffuzu, eş seslilik meydana getirir. 

Nesne adı olan hayratla, ünlem olan hayret kelimesini yan yana düşünen seyirci bir şaşkınlık 

yaşayarak güler: 

 

Bilal: … Şurada bi yıkayıverem yine. Oh geçti, rahatladım. Yeni diktirdim bu hayratı. Bütün köy 

buradan alır suyunu. Her vakit şarıl şarıl akar.  

Şevket: Aaa ne güzel hayrat! Benim olsaydı evimin önüne, çeşme başında dedikodu ederdim 

komşularımla. Şişeleyip şişeleyip satardım. Keeşşşşke benim olsaaa… 

Bilal: Hayrat çöktü.  

Şevket: Hayrat bir şey! Nazar çıktı ellaam!218 

 

Metinlerde geçen eş adlılık (cinas) örneklerinden bazıları da şunlardır:  

 
Mesut: Ne lan bu duvarın hali? 

Bilal: Hocam Mevla’m azan karıncaya kanat takıp kuşa yem edermiş. Ben de çektim zaten 

cezamı. Siz bana biraz çimento, bir de mala verin, ben bunu eskisinden yeni yapayım size. 

Mesut: Aaaa! Bilal’ciim sen varken mala ne ihtiyaç var? Ha ha ha nasıl çaktım lafı? 219 

 

İbrahim: Ben hamama değil ki spaya geldim. 

Şevket: Lan sıpayla mı doğdun, eşek sıpası? … Kardaş bu eşek sıpaları benim ocağıma incir 

ağacı dikti ya, nerdeyse bunların yüzünden benim hamamım kapanacak ya.220 

 

Şevket: Teyze, sen onu bunu bırak da şu kadın doğum uzmanı Mustafa var ya çocukların 

ultrasonda görüntülerini görünce bu kendi de çocuk istiyormuş. Ama hiçbir kadın bunun 

suratına bile bakmıyormuş. 

Sinem: Vallahi mi? 

Şevket: Tabi ya şunun tipine baksana tarla sıçanı gibi… Kadınlar buna ultra son Mustafa 

diyorlarmış. Hayatta olmaz manasında.221 

Mustafa: Kardeşim bak sen ne yap İbrahim kardeşimiz geldiğinde aynen böyle hakkını ara 

tamam mı? 

Samet: Arayacağım tabi. Yurt yönetmeliğinde okudum. Benim haklarım var benim. 

Mustafa: Güzel. 
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218 http://www.youtube.com.tr (27.10.2016) 
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Bahadır: İbrahim bunu çok güzel haklar. 

Mustafa: Aynen! 

Bahadır: Lan geliyor lan kaç kaç!222 

 

3.2.4. Çok Anlamlılık 

 

Dilde bir kavramı karşılamak için yeni sözcükler üretilebilir veya türetilebilir. Bunun yanında 

mevcut bir biçimbirime söz konusu kavram yüklenebilir. Bu durumda çok anlamlılık meydana 

gelir. Bağımsız biçimbirime bu yeni anlam yüklenirken onun temel anlamının yanı sıra yan ve 

mecaz anlamlarının yarattığı çağrışımların ve kullanımların da etkisinin olduğu muhakkaktır. 

Türkçe çok anlamlılık bakımından zengin bir dildir. Sözlük’te çık- fiilinin 56 farklı anlamla yer 

alması bunun kanıtı niteliğindedir.223 

 

Dilin bir sistem olduğunun önemli göstergelerinden olan çok anlamlılık, aynı zamanda mizah 

dilinde bir dil oyununun adıdır. Çok anlamlılıkta, bir sözcüğün veya sözün birden fazla anlamı aynı 

bağlamda çarpıştırılır. Kelimenin her iki anlamının yarattığı çarpışma, gülmeyi doğurur.224  

“Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosu metinlerinde de yazarlar bu dil oyununun yarattığı 

komik etkiden sıkça yararlanır.  

 

İlk Defa Pazara Gitmek adlı skeçte, pazarda müşteri Sinem ile pazarcı Hüseyin’in 

diyaloğunda demir kelimesinin çok anlamlılığı üzerinden komik üretilmiştir. Seyircinin nesne olan 

demir ile besinlerde bulunan demiri bir arada düşünmesi sağlanmıştır. Her iki anlam da bağlama 

uygun düşmüş, ancak bir uyumsuzluk oluşmuştur.  

 

Sinem: Fazladan ağırlık olsun diye dambıl mı koydun sen? Dambıl mı koydun torbanın içine? 

Hüseyin: (Manav) O ne ya, dambıl ne? 

Sinem: Dambıl işte ağırlık yapsın diye. 

Hüseyin: Yok ya o şeyden demir, bu demir ondan. 

Sinem: Demir mi, demir ne alaka? 

Hüseyin: Greyfurtta demir var sen bunu bilmiyon mu, cahil cahil konuşma ya?225 

 

Aşağıdaki oyuncada, Oya ev sahibidir. Bilal, Mehtap ile İbrahim, Yeter çifti aynı anda eve 

talip olurlar. Oya evi satacağı çifti belirlemek için bir sevgi testi yapar. Bu minvaldeki konuşmada, 

Bilal eşini ilk defa çeşme başında gördüğünü söyler. İbrahim ait olduğu kesim nedeniyle buradaki 

çeşmeyi, yüksek tabakayla örtüşen Çeşme ilçesi olarak algılar. Oysa Bilal, köy çeşmesinden 

bahsetmektedir. Yalaklı sıfatı ile köylü-şehirli tezadının da altı çizilmiştir.  
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Oya: Mesela siz Bilal Bey’cim, canım, siz eşinizle nerede tanıştınız? 

Bilal: Efendim ben ceylanımı ilk defa çeşme başında gördüm. 

İbrahim: İzmir Çeşme mi? 

Bilal: Yok bildiğin yalaklı çeşme…226 

 

Nazar Dut Festivali adlı skeçte de göç- fiilinin yerleşmek için mahalle, köy, ülke vb. 

değiştirmek anlamı ile ölmek manası bir arada verilmiştir. Bu dil oyununun mübalağa içeren bir 

bağlamda sunulması da, komik etkiyi desteklemiştir.  

 
Mehtap: Çekil muhtar. O geleyo! Benim süt oğlan geleyo. Şehirden kaçtım, köyde buldu beni! 

Felaket! Doğal afet! Aklınız varsa siz de kaçın! …  

Bilal: Mehtap deyze duu! Gitmee! Anaaam dereye atladı, koca kadın somon gibi zıplaya zıplaya 

akıntıya karşı yüzüveriyor.  

Şevket: Selamünaleyküm. Ben Şevket, sütnineme baktıydım.  

Bilal: Hoş gelmişin de Mehtap nine yok, göçtü.  

Şevket: ( Mehtap’ın öldüğünü düşünerek ağlıyor.) 

Bilal: Yav ne coştun az du! Göçtü derken taşındı. Senden korktu herhal. Nazarın mı değiyormuş 

neymiş? …227 

 

Hekimim adlı skeçte Bilal, kalp doktorudur. İbrahim ise beyin cerrahıdır. Bilal ve İbrahim 

birbiriyle yarış halinde olan iki doktor arkadaştır. Bir tv İbrahim’le birlikte davet edilen Bilal, 

sunucu Yeter’in onu davet etmemesi için şaka yollu aşağılayarak onun gelmesindense trübünden 

birinin gelip beyin hakkında konuşmasını söyler. Böylece Bilal, tribünde seyirci olan Dilek’i seçer. 

Dilek’e beyin ile ilgili soru sorar. Dilek’in beyinle ilgili olarak düşüncelerini söyler. Onun beyinle 

ilgili söylediği terimle ilgili eksik bilgiye sahip olması seyircisini üstünlük duygusunu hissettirerek 

seyirciyi güldürmüştür. 

 

Yeter: Eveeet, hocamızı da yerimize aldığımıza göre ünlü beyin cerrahımız İbrahim Bey’i 

çağıralım. 

Bilal: Çağırmasan olmaz mı be? Onun yerine şu kız çıksın. Beyinden anlar mısın sen? 

Dilek: Yani anlayabiliyorum ama konuşamıyorum. 

Bilal: Anlat bakayım, beyin nedir?  

Dilek: Beyin insanın kendine yakışanı giymesidir. Eğer kırmızı elbiseyle kahverengi çanta 

kombinlerseniz beyinde sorun var demektir. Eğer yeni çıkan bir bluz için Paris’e giderseniz 

beyin göçü yapmış olursunuz. Bence böyle…228 

 

Şevket Hoca ile İstirahate Doğru adlı skeçte, Şevket Hoca’nın soru soran seyirci Mehtap’a 

Ölüdeniz’le ilgili olarak verdiği cevap alay içermektedir. Burada ölü kelimesinin, hayatı sona ermiş 

olan ve durgun, hareketsiz manalarında kullanılması, bu yolla insana ait bir özelliğin deniz gibi 

cansız bir varlığa taşınması, dilin mizah yaratma sürecine işaret eder. 

 

Şevket: Bu kızlan iletişime geçmenin tek yolu duble mal olmak. Konuş kızım beni sinirlendirme 

sualini sor. 

Mehtap: Hocam benim Ölüdeniz’le ilgili bir sorum olacak. 

Şevket: Çok güzel, çok güzel bir tatil yöresinin sualini alayım. 
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Mehtap: Ölüdeniz’in arkasından konuşulur mu? 

Nezaket: Halk merak ediyor hocam. 

Şevket: Mağdurum ya mağdurum. Kızım Ölüdeniz’in arkasından konuşulmaz. İçinden konuş. 

İçine gir kafanı sok. Bu ciğerlerin doluncaya kadar konuş konuş konuş…229 

 

Söz konusu metinlerde genellikle alay niyetiyle kullanılan mezkur dil oyunu, kimi zaman da 

konuşurun başka niyetleri için istimal edilir. Saraç, “Çok anlamlılıkta asıl maksat ve ifade edilmek 

istenen niyet, bir sebep dolayısıyla gizlenir.”230 demektedir. Aşağıdaki örnekte de Bilal, 

Mustafa’nın söylediği bazı sözcükleri, kasten onun söylediği anlamda değil, kendi amacına uygun 

manalarıyla almakta, böylece gerçek niyetini örtmektedir.  

    

Mustafa: Hıhıhıhı! Evet. Ya o kadar dert etme bence. O kadar zor bir şey yok ortada, hamal 

tutmuş, çünkü annen zaten bir de taşıdığı koli hafifti. 

Bilal: Sensin hafif, sen benim anama hafif diyemezsin arkadaş.  

Mustafa: Hayır canım, ben öyle bir şey söylemedim. Sen beni yanlış anladın. Diyorum ki 

annenin taşıdığı şey hafifti, yani şey kolay taşıdı, kolaydı. 

Bilal: Benim anam kolay kadın değildir be. 

Mustafa: Ya ben öyle bir şey demedim. Sen gerçekten olayları ne şekilde çarpıtıyorsun? Benim 

anlatmaya çalıştığım annenin taşırkenki rahatlığı. 

Bilal: Sen benim anama rahat kadın diyemezsin arkadaş. O yüzden mi üşüştün başına hı? O 

yüzden mi? Ne istiyorsun anamdan? Neee? 

Mustafa: Alla alla ya ben söyleyince böyle olmuyor ama sen söyleyince oluyor. Nasıl bir 

tonlama ya? Valla kusura bakma kardeş sen yanlış anlıyorsun? Abla abla! 

Yeter: Bilal noluyor oğlum? Sesin geliyor ta yukarı kadar. 

Bilal: Utanıyorum senden. Geldiğin günde adamların diline düşmüşsün. Anne bu bey senle 

olmak istiyor. 

Mustafa: Aaaaaaa! Ya napıyorsun dostum? Hanımefendi yemin içerim taş oluyum ki öyle bir 

şey yok.231 

 

Kim Yedi Trilyon İstemez adlı skeçte de yarışmacı olan İsmail, her soruyu bilerek yarışmayı 

düzenleyen sunucu Şevket’i güç durumda bırakmaktadır. Çok sinirlenen Şevket, küfür etme 

isteğini, çok anlamlılık yoluyla örtülü biçimde gerçekleştirmektedir: 

 

Aysel: Valla ortaokuldaykene ben dünya atlası aldıydım, üç günde ezberleyiverdiydi… Sorun, 

bütün şehirleri, ülkeleri geçmişine kadar bilir.  

Şevket: Geçmişini ben… Sorarım tabi efendim…  

Dilek: İsmail öyle zekidir ki, tarihteki kralları, önemli kişileri sülalesine kadar sayar size…  

Şevket: Sülaleme sayacaklar birazdan zaten… Efendim ben yine tebrik ediyorum, böyle zeki bir 

çocuk yetiştirdiğiniz için ama unutmayın o da bir insan. Hata yapabilir. 232 

 

Metinlerde geçen çok anlamlılık örneklerinden bazıları da şöyledir:  

 

Bilal: Arkadaşlar siz arabadan anlar mısınız? Ya da en azından anladığınızı düşünüyor 

musunuz? 

Yeter: Yani görsek tanırız. 
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Bilal: Canım benim, ben de görsem uçağı tanırım ama kullanabilir miyim? Kullanamam. 

İbrahim: He misal beni gördünüz. Tanıyorsunuz ama ben kendimi kullandırtmam. 233 

 

Mesut: Efendim yer çekimi diye bir şey vardır. Yer çekimi! 

Hüseyin: Ya bir de bunlar batıl inanç, yer çekimi mer çekimi. 

Mesut: Efendim yer çekimi vardır. 

Mehtap: Aaaaa! Mesut Bey sizi en iyi ben anlatırım. Hüseyin yer çekimi vardır. Yer çekimi tabi 

ki vardır. Diyelim ki taşa yattınız. Ne yaptı? Beton çekti. Ne oldu? Belini üşüttün. Demek ki yer 

çekimi vardır. Anladınız mı Hüseyin Bey? 234 

 

Mehtap: (Onların çocukları aya gidecek.) İsmail söyleneceğine bir yol yordam bulsana çocuklar 

evden gidiyor İsmail. 

İsmail: Ya ben ne diyim? Onların şefiyle konuştum yapmayın dedim dünya malı dünyada kalır 

dedim dinlemedi. 235 

 

Hamza: … Alkol aldık mı, alkol?  

Sinem: Alkol mü? Hayır. Alkol yok. Ama börek var. Yer misin? 

Hamza: Sağ olun görev başında kullanmıyorum. O zaman üfleyelim. 

Sinem: Üfleyelim, üfleyelim. Allah’ım kazasız belasız Üfffff…  

Hamza: Teyze napıyonuz?...  

Aysel: Okuduk üflüyoz işte!...  

Hamza: Ya siz ne kadar abartı insanlarsınız ya sakin olun taam mı?236 

 

İbrahim: Eee anlat bakalım kızım, okuyon mu? 

Burcu: Yok ben daha çok okutuyom. 

İbrahim: Çocuk mu? 

Burcu: Yok daha çok araba teybi, antika eşya, düşerse tablet, bilgisayar… O şekil ya… 

Nezaket: Ben anlamadım, bu kız hırsız mı? 

Mehtap: Bir pislik var bunda, ben anlıyorum.237 

 

İbrahim: Sağ olun hocam ikinci sorum, toplu taşıma ile alakalı. 

Şevket: Evet bravo! 

İbrahim: Toplu taşıma trafiğin rahatlamasında önemli bir faktör, dinliyorum. 

İbrahim: Hocam toplu taşımada nasıl bir top kullanmalıyız? 

Nezaket: Muhteşem. 

Şevket: Gülle atanlardan kullanmalısın. Sok kendini içine, bas barutu, istediğin semte doğru 

çevirt ve ateşle. 

İbrahim: Mutlaka deneyeceğim hocam.238 

 

3.2.5. Ağız, Lehçe, Kesimsel Dil Kullanımı 

 

Anlatımı tek düzelikten çıkarıp seyircinin zihninde bir uyumsuzluk yaratıp ayrıca ona 

üstünlük duygusu da hissettirebilen ağız, lehçe ve kesimsel dil kullanımı, mizah yaratma sürecinde 

mizahçının kullandığı önemli enstrümanlardandır. “Güldür Güldür Show” adlı televizyon 

tiyatrosunda da oyuncular bazen standart dil yerine çeşitli ağızlarla konuşur. Bilhassa farklı ağız 

özelliklerinin karma biçimde bir şahsın dilinde verilmesi, dikkat çekici olmaktadır. Bu noktada 

                                                                 
233 http://www.showturk.com.tr (20.11.2017) 

234 http://www.youtube.com.tr (26.02.2018) 

235 http://www.youtube.com.tr (28.11.2017) 
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bireysel dilden söz etmek gerekir. Bazen de bir kesime ait konuşma tarzı bağlama uygun olmayan 

bir zamanda tezahür eder. Kimi zamansa çeşitli aksanlarla meramlarını anlatan tip/karakterler 

komik etkiye katkıda bulunur. 

 

Şevket Hoca’yla Afiyete Doğru adlı skeçte, Şevket’in standart dil yerine farklı bir konuşma 

biçimini kullanması seyirciyi güldürmektedir: 

 
Şevket: … Ayten bunlan da kalmıyor. Bütün hısım akrabayı eve topluyor. Ayten’in yemeklerini 

yiyenler cırcır oluyor. Ayten’in İller Bankası’ndaki dayısı Teyfuk dayı karnını tutuyor. Anam 

karnım ağrıyor. Barsuğum ağrıyor. Bana bir şey oldu. Lavabalar yetersiz, her koşe dutulmuş, 

bağursuklar laf dinlemiyor. Bozulan mideler feveran halinde. Ayten’in dayısı Teyfuk dayı 

maalesef VECE’ye yetişemiyor. Ayten’in annesi o guzel insan Fazulet teyze ahhhhahhhhıııı 

ağlıyor. Teyfuk abi Teyfuk abi sen ne yaptın? Bu halıyı da yeni almışıdım, daha taksitleri 

bitmedi, ne yapacağız şimdi? Ayten’in umru değil. Ayten umursamıyor bile. Diyor ben size datlı 

yaptıydım onu ikram edeceğim. Datluyu da Ahave şurubundan yapmış. Bunu yedireceğim diye 

insanları darlıyor.239 

 

Astronotların Ev Arkadaşlığı adlı skeçte Amerikan, Alman ve Türk astronotlar, uzaya 

giderler. Uzay gemisinde bulunan astronotların terimlerle bezeli, resmi, kesimsel bir dille 

konuşmaları beklenirken özellikle Hüseyin’in yarattığı bağlam nedeniyle günlük dile dair 

konuşmaları mizahi durum yaratmıştır: 

 

İbrahim: Bin kere söyledim, bu istasyon güneş enerjisiyle çalışıyor, dedim. Gitmiş güneş panelinin 

üzerine kurusun diye çamaşırları asmış. 

Mesut: Of ya geçen günde biber kurutuyordu. Bu adamı buraya kim çağırdı kuzum? 

İbrahim: NASA’da üst düzeyde tanıdıkları varmış, biz buraya roketle geldik o torpille gelmiş. 

Hüseyin: Oğlum nasa yağıyo, nasa yağıyo, anlatamam yemin ediyorum valla şeftali 

büyüklüğünde kafana gelse kafanı kırar ha böyle sanırsın rahmet değil daş yağıyo şerefsizim. 

İbrahim: Zaten rahmet değil, taş yağıyor gök taşı o, meteor yağmuru var. Dışarıda söyledi işte 

hava durumu yazdı. Balkanlardan gelen meteor yağışı, dedi  

Hüseyin: Ben de Türk uzay üssü adına.  Uzayda ateş yanıyor mu? Yangın yanıyor mu? 

(Mikrofona konuşuyor.) 

İbrahim: Neden? 

Hüseyin: Mangal yapcaz oğlum. Hayır, yani şurda, içerde iki tane sucuk çevirsek fena mı olur 

orta?240 

 

Beyaz Atlı Prens adlı skeçte Şevket ve Bilal, prens rolündedir. Seyircinin zihninde prenslerin 

konuşma tarzlarına dair bir kalıp bulunmaktadır.  Bu kalıp, nazik, mesafeli, standart dile dayalı bir 

üslupla biçimlenmiştir. Ancak, Prens Şevket ve Bilal beklenenin aksine sıradan, kaba ifadelerle ve 

ağız özellikleri ile diyaloğu geliştirirler. Bu, seyircinin zihnindeki kalıpla çatışır. Bir uyumsuzluk 

meydana gelir.  

 

Bilal: Ya öyle yağma yok, amcamın çocuğu. Prensesin arkadaşı var dedim, ben de ona 

yükseldim, buraya kadar geldim. 
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Şevket: Sakın bir olumsuzluğa kapılma, o kızı da sana yapacaz, sen de muradına ereceksin 

amcaoğlu. Olmadı çifte dügün yapar, masrafları yarıya indiririk inşallah. 

Bilal: Doğru didin, iki krallık arasında bir nişan takarız. Ondan sonra da bizim orda Düküm 2 

düğün salonunda güzel bir düğün yaparız. İki krallık gul gibi yaşar, giderik. 

Şevket: Ağzından bal damlıyor emmioğlu.241 

 

Köyümüz adlı skeçte Şevket, müstakbel damadı, Hüseyin’i gezmesi için bir haftalığına 

İstanbul’a gönderir. İstanbul’dan dönen Hüseyin kahveye gelir. Hüseyin’in köylülerine üstünlük 

taslamak için “şehir lisanı” ile konuşmaya çalışması, şehirde duyduğu kimi sözcükleri ve 

sesletimleri araya sıkıştırmasından ibaret kalır. Ortaya çıkan tezat, mizahın en önemli 

kaynaklarındandır.  

 

Hüseyin: Sağ ol, ya şu vayfay şifresini alabilir miyim? Mayıllarıma bakmam lazım da. 

İsmail: Benim de çocuklarıma bakmam lazım. Lan adam gibi sipariş ver, valla anlamıyom. 

Anlamadıkça hırslanıyom. Bak ıstakayı kafana geçiririm bak. 

Şevket: Ya tamam İsmail, ayıp o kadar da şey yapma. 

Hüseyin: Bi de çekın diyorum, çekınmeden yanlış anlıyorlar ya. Bunların hepsini ben kendi 

bulluğumda yazıyom. 

Şevket: Tövbe estağfrullah. Oğlum senin bulluğundan bana ne ya? Herkesin bulluğu kendine 

yani. 

Hüseyin: Dilek gelsene otur beraber dirink alalım.242 

 

14 Şubat Kiralık Sevgili adlı skeçte, Yeter mağazadan kendine sevgili almaya gider. 

Mağazada satılan sevgili adaylarından biri, robot Bilal’dir. Bilal’in yabancı bir robot olması 

nedeniyle konuştuğu aksanlı Türkçe gülme etkisi yaratır:  

 
Bilal: Merhaba güzel bagan. Size aşkı yaşatmak istegim ver o elini öpegim…  

Yeter: Ay yok istemem, bu çok tükürüyor. 

İbrahim: İtalyan moda alayım ablam hemen. 

Bilal: Boncorno… Ben böyle bir asalet göremedim. Um mama! …  

Yeter: Ay çok iyi ya, tam kıskandırmalık. 243 

  

Arzım Benim adlı oyuncada, yabancı birini canlandıran Burcu’nun aksanlı Türkçesi, 

Mehtap’ın ve Bilal’in Burcu’yu yanlış anlamalarına neden olmuştur. Burada aksan kullanımı, bu 

yanlış anlamalara zemin hazırlayarak komik etkiyi pekiştirmiştir.   

 

Mesut: Evet, peki Burcu sen ne diyeceksin? 

Burcu: Şimdi Matapcım. 

Mehtap: Ne yapayım? 

Burcu: Hayır senin izmin diorum, izmin diorum. Senin izmin Matap. 

Bilal: Ya mabat mı, ne diyor canım bu? Sensin o ayol. Ya ben Obama’nın çarşaflarını dikmiş 

modacıyım, biraz saygı. 

Burcu: Hayır ben onun izmini diorum. Matap değil onun izmi? 

Mesut: Ha, Mehtap diyor. Mehtap!244 
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Metinlerde geçen ağız, lehçe, kesimsel dil kullanımı örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 
İbrahim: Ayrıca niye biz burada Türkçe konuşuyoruz; Almanca, İngilizce konuşmuyoruz? 

Hüseyin: Oğlum anlıyom da konuşamıyom lan yoksa biliyom ya. Yoksa hepsini sırayla biliyom; 

fıçır pens, pirezınt pens, kutu kutu pense…245 

 

Bahadır: Yalnız o bidon kabin için çok ağır sıvı… Nasıl soktunuz bilmiyorum ama güvenlik 

ihlali var söylemiş olayım. 

İsmail: Ne? Kardeşim güvenlik ihlali varmış. Ne bidonu uçakta ya? 

Mesut: Türşü bidonu? Bibime türşü götürüyom canı türşü çekmiş. Türşü yemesin mi bibim? Sen 

benim bibime türşü yiyemez mi diyorsun? Tüh sana bibi düşmanı… Ne yapayım türşü 

götürmeyim mi? Bibim türşü istemiş yemesin mi? Sen türşü seven bibilere düşman mısın? Tüh!... 

Bana bak sinirleniyorsun türşü bidönümü sıkıyorsun. Ağzı hava alacak! 

İsmail: Hay senin bidöüne! Al tamam önüme koydum.246 

 

Şevket: Fitnıs neydi. Fitnıs sağlıktı. Fitnıs neydi? Fitnıs emekti. Fitnıs çalışmaktı. Her sabah 

775’i şınav, 775’i mekik olmak üzere bütün egzirsayzlarımı yapıyor, evden öyle çıkıyorum. 

Tontişlik kader değil. Bununla ilgili kitabım yeni kitabım Dambıllar Açarken’de bunları güzel 

şekilde ifade ettiğimizi düşünüyorum.247 

 

Mesut: (Geppetto) Ağlama oğlum şişiceksin. Söyle bakalım ne derdin? 

Hüseyin: (Pinokyo) Kimse beni anlamıyor. Ben artık ayrı eve çıkmak istiyom. Ben boş ev 

istiyom. Bana boş ev lazım. 

Hüseyin: Boş ev mi, neden lazım? 

Hüseyin: Bir tane kızla tanıştım internetten, bir süredir yazışıyoz. Bugün buraya gelecek, 

yanında da bir kız arkadaşı gelecek. Mustafa’yı aradım. 

Mesut: Heee! O kız kalbini kırmasın. 

Hüseyin: Kırsın kırsın. Bir kere de bir kız kalbimi kırsın ya. İki çivi takar düzeltiriz. Yeter! 

Periler bana can verdiğinden beri bu yalnızlık canıma tak etti.248 

 

3.2.6. Argo Kullanımı 

 

Mizahi ürünlerde sıkça yer alan argo ifadeler, genellikle karşıdaki ile alay etme, onu 

iğneleme gibi amaçlarla kullanılmıştır. Argo ifadelerin mizahi etki yaratmasının ardındaki neden, 

“üstünlük” kuramı ile açıklanabilir. Tarihin yazıya geçirilmiş en eski gülüşünün sahipleri ile bugün 

argo ifadelerin içerdiği alayın yarattığı hazla gülenler arasında bir fark yoktur. Çünkü böyle bir 

yolla oluşturulan mizahta muhtemelen gülüşün sebebi, alayla aşağıya inen karakter/tip karşısında 

yükselme hissinin yarattığı hazdır.     

 

“Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosunun deşifre edilen metinlerde görülen argo 

ifadeler alay etme, iğneleme, bir yanlışı düzeltme amaçlı olarak ya da bir durum karşısında şaşırma 

sonrasında kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca metinlerde geçen bazı argo ifadeler açık açık 

kullanılmak yerine içerisinde küfrü hissettiren kelimeler yaratılarak oluşturulmuştur: Aşağıda 

Bekârlığa Veda Gecesi ve Titanic adlı skeçte kullanılan argo ifadeler bu izahı kanıtlar niteliktedir: 
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Bekârlığa Veda Gecesi adlı skeçte damat adayı İsmail’e arkadaşları sürpriz olarak dansçı 

kızlar getireceklerdir. Fakat dansçı kızlar yerine köçek Bilal ve Şevket gelir. İsmail ve arkadaşları 

bu durum karşısında şaşırırlar ve köçekleri aşağılarlar. Köçek Bilal de İsmail ve arkadaşlarına 

organize maymun sürüsü diyerek onları kötüler. Ayrıca arkadaşlarından sürpriz olarak striptizci 

bekleyen İsmail kendi kullanmış olduğu tümcenin başlarında striptizci kelimesinden yola çıkarak 

spritsinler kelimesini küfür amaçlı olarak kullanmıştır. Eğer bu kelime yerine küfür içeren kelimeyi 

açıkça söylemiş olsaydı söylenen ifade kulağı tırmalamaktan öteye gitmezdi. Fakat küfür yerine 

yaratılan bir sözcük249olan spritsinler kelimesini kullanması seyirciyi güldürmüştür. Çünkü 

“telaffuzda, imlada, gramerde ya da dilin semantik olmayan dil unsurlarında bilinçli ya da bilinçsiz 

yapılan hatalar komik olurlar.”250  

 
Bilal: Şunlara bak organize maymun sürüsü. 

İsmail: İbrahim gözünü seveyim bunlar nasıl spriptizci? Bence bunlar sipritsinler sonra da 

gitsinler. 

Bilal: Tamam sen istediğin kadar bekarlığa veda partisi yap. Sonuçta gerdeğe sırtına vura vura 

sokulamayacan mı sen ha? Gerçi bununki gerdek gecesi değil gerzek gecesi.251 

 

Titanic adlı skeçte Mesut Titanic adlı geminin sahibidir. Sinem ve İsmail Titanic gemisine 

çekilişle binmiş ailedir. TİTANİC adının yanına TİTANİCanısı yazmışlar. Geminin sahibi Mesut 

ve kaptan Fikri, Sinem ve İsmail’in yanına gelir. Gemi sahibi Mesut’un İsmail ve ailesine yaratılan 

bir kelime olan tittiniz demesi içerisinde bir küfür barındırır. Titanic adlı sinema filminde yapılan 

sınıf farklılığına göndermede bulunarak bir alayı işaret eden bu kelime, içerisinde küfrü 

barındırmasına rağmen daha önce duyulmamış, kulağı tırmalamayan, bir ahenk eşliğinde söylenmiş 

olması sebebiyle komiği yaratmıştır:  

 

Mesut: Aaaa! TİTANİCanısı ya milyon dolarlık yazıyı ne hale getirmişler. Çabuk sil şunu Fikri, 

kolunla sil. (Geminin üstüne TİTANİCanısı yazmışlar.) 

Sinem: Durun Mesut Bey siz zahmet etmeyin, çamaşır suyu var, ben silerim onları. 

Mesut: Ya ne yaptınız hanımefendi? ANİC ini attınız TİTtiniz.252 

 

Kavga Eden Öğrencilerin Velileri Müdürün Yanında konulu skeçte alay etme maksatlı olarak 

kullanılan sipsi kelimesi komiği yaratmıştır: 

 

Şevket: Bir sinsi gibi orda mağduru oynuyor. 
Mesut: Bu mu sinsi şunun tipi mi sinsi? Olsa olsa sipsi olur ya.253 

 

                                                                 
249 Ünsal Özünlü, Gülmecenin Dilleri, 1. Baskı, Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s.230 
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Ameliyathanede Karşılaşma konulu skeçte Hamza hasta bakıcıdır. Bilal ile ilgilenmiştir ve 

bunun karşılığında bahşiş beklemektedir. Fakat bahşiş vermeyen Bila’e argo ifadeler kullanarak 

bahşiş verilmesi gerek durumlarda cimri kişilerin bahşiş vermemesine gönderme yapılarak 

iğnelenmektedir: 

 

Hamza: Hopppp yavaş bırrr bırrrr! 

Mustafa: Geç direkt, dit dit dit dit dit tamam, istop! 

Bilal: Ulan hasta mı taşıyorsunuz mal mı yanaştırıyorsunuz belli değil ya? Zaten sinirim 

tepemde gerginim ameliyata gircem ben ya! 

Hamza: Tamam tamam burada agresif olacak bir şey yok, tamam işte sağ salim geldik. Sen ne 

ameliyatı olacan?   

Bilal: Beyin, lan ne ameliyatı olcam kıl dönmesi kıl?  

Hamza: Hiç şaşırmadım. Neden? Çünkü sen kılsın. Kıl bir insansın senin özün kıl. İticisin sen. 

Senin simanı sevmedim.254 

 

Misafirlik Aşkı adlı skeçte ergen Bahadır misafirliğe gittiği evde gördüğü Yeter’le konuşur. 

Bahadır, hoşlandığı kızın dikkatini çekmek amacıyla argo kelimeyi yerinde kullanarak kendi kendi 

kendiyle alay etmiştir: 

 
Bahadır: Merhaba ben Bahadır ama arkadaşlar kısaca bana Bah derler. 

Yeter: Aaaa neden? Müzisyen misin? 

Bahadır: Yok ya. 

Bilal: Mala Bah anlamındadır o. Arkadaşlar açılın biraz nefes alsın kız. 

İbrahim: Evet nefes alsın yeter.255 

 

Kim 7 Trilyon İstemez adlı skeçte Şevket, hazırladığı sorunun İsmail’in asla bilmeyeceğini 

hesaplıyordu ancak İsmail’in Uganda başbakanını bile tanıması onu hayrete düşürerek ona karşı 

argo kelime kullanır. Böylece mizahi eserlerde kullanılan argo ifadeler bir şaşırma durumunda da 

kullanıldığı görülmektedir: 

 
Şevket: Evet İsmail telefon jokerini kullanıyor. Bakalım bize verdiği isimler kimlermiş? Ahmet 

Öztürk, Zeynep Yılmaz ve Ruhakana Rugunda? Ruhakana Rugunda kim lan?  

İsmail: Uganda başbakanı.  

Şevket: Yok ebenin Ugandalısı! Onu nerden tanıyon lan?  

İsmail: Ortaokuldayken mektup arkadaşımdı.256 

 

Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak metinlerde kullanılan argo ifadelerle ilgili şu durumlar 

saptanmıştır: İştikak sanatının kullanıldığı tümcelerde ahenk sağlamak amacıyla birbirine yakın 

seslerin bir arada kullanıldığı kelimeler argonun kullanıldığı tümcelerde de görülmüştür. Nitekim 

striptizci-spritsinler, titanic-tittiniz, sinsi-sipsi, kıl dönmesi-özün kıl, Bah-mala bah örneklerinde 

benzer sesli kelimelerin bir arada kullanılmasıyla ahenk sağlanarak komiğin etkileyiciliği 

artırılmıştır. 

                                                                 
254 http://www.youtube.com.tr (12.04.2017) 

255 http://www.showturk.com.tr (24.11.2017) 

256 http://www.youtube.com.tr (27.10.2016)  



55 

 

 Argo kullanımı ile ilgili örneklerden bazıları da şunlardır: 

 
Bilal: Oğlum, mallıkta kendini aştı. Mallıkta Nirvana’ya ulaştı. Kusura bakmayın. Çok özel bir gün 

benim için. Oğlum Bahadır sen mallığın özütüsün. 

Bahadır: Teşekkür ederim babacım sağ ol. 

İbrahim: Özüt Bahadır üfle şunu. (Trafik polisi olan İbrahim alkol testi yapıyor.) Alkol yok bunda. 

Bilal: Ya o alkol almaz ki onun kafası doğuştan güzel.. 

Bahadır: … Çok duygulandım. Baba ilk kez benim için güzel bir şey söyledin kafası güzel dedin. 

Sarılmak istiyorum babacığım.257 

 

Yeter: Aaaaa! Asıl ana yemeği baba evinde yenir efendim. 

Şevket: Yeriz efendim yeriz. Babanızın evine gider ananızın yemeğiniz yeriz. Ama burada ne 

yiyeceğiz? 

Mesut: Benimkini! 

Şevket: Anlamadım? 

Mesut: Ben ne istesem onu yiyeceksiniz.  

Şevket: O zaman öyle söylesene beni ürkütüyorsun. Valla saçların makarna gibi yicem artık 

seni.258 

 

Şevket: Siz sezon başında yıldız transfer yapmadınız mı kardeşim? 

İsmail: Yıldız mı? Takım yıldızı mı? Aha bak büyük ayı. (İbrahim’i gösteriyor.) 

İbrahim: Hocam Allah Allah ya herkesin içinde ayıp oluyor. 259 

 

Yeter: Merhaba İsmail. Ben Yeter bu da Bilal. Bilal çok ünlü biri, çok havalı hatta Bilal best of 

Alman. 

Bilal: Ya sen taam öyle değil ya. Hem konuşmayın hem her lafın içindesin. 

İsmail: Bu mu best of Alman? Bu olsa olsa the mal of Almanya olur. Baksana mel mel bakıyor. 

Kızları ne kandırıyorsun?260 

 

3.2.7. Teşbih (Benzetme) 

 

Belagatte, bir söz sanatı olarak öne çıkan benzetmenin sözü süslemekten farklı işlevleri de 

olduğu aşikârdır. Bir düşünme biçimi olarak işleyen benzetme, kavramlaştırma sürecinin de önemli 

anahtarlarındandır.261 İnsan zihni, yeni bir unsuru daha basit, daha anlaşılır bir başka mefhuma 

benzeterek kavramlaştırır. Bu süreci günlük hayatta defaatle tekrarlanır. Benzetme, mizah dilinde 

de insanı güldürme fonksiyonuyla öne çıkar. Mizah dilindeki benzetmelerde, bazen benzetilen 

beklenmeyen bir varlıktır. Benzeyen ve benzetilen arasında böylece bir aykırılık oluşur. Bazen - 

daha yaygın olarak- benzetme karşıdakini küçük düşürmek amacıyla yapılır. Çünkü benzeyen öğe, 

aşağılayıcı bir niteliğe işaret eder. Güldür Güldür Show’da, Kül Kedisi Kültekin adlı skeçte de 

Bilal’in kızların fiziksel açıdan güzel olmayışlarını anlatırken kullandığı benzetme bu niteliktedir: 

 

Burcu/Mehtap: ( Zıplıyarak sahneye gelirler.) La la la la la la la! 

Bilal: (Kızlara bakıp…) Bu ne lan? 
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Şevket: Baronum kızlarınız bunlar mı ya? 

İbrahim: Evet kızlarım hem güzeldirler hem de elittirler. 

Şevket: Elit mi? Bunlar elips ya kutuplardan basık ekvatorda şişik. Bu neymiş yahu amcamın 

çocuğu? Çok istekliydin hevesliydin sen al hadi istediğini al. Hani mum dikiyorduk ya? Hadi 

mum dik, mum dik hadi. 

Bilal: Ne mum dikmesi ya ben resmen tüy dikmişim? Amcamın çocuğu saa o baloda ne içirdiler, 

nerenden geçirdiler? Bunların nesi güzel lan?262 

 

Pilates Dersi adlı skeçte de Yeter sevgilisi Bilal’i zorla pilatese götürür. Bilal fiziğini 

beğenmektedir. Yeter ise onun fiziğinden memnun değildir. Bu memnuniyetsizliğini alışılmamış 

benzetme aracılığıyla dile getirir. Bu sırada düz kelimesiyle yapılan çok anlamlılık dil oyunu da 

mizaha katkıda bulunmaktadır. 

 
Bilal: Pilaaaaaaates benim neyime? Ben bildiğin düz bir adamım.  

Yeter: Düz olsan burada olmazdık Bilal. Sen çarpık kentleşmenin vücut bulmuş halisin. Yaza kadar o 

fazlalıklardan kurtulacağız. 

Bilal: Ben gayet fitim bir kere. 

Yeter: Bilal, geçen yaz sen suda sırt üstü yatarken duba diye göbeğine sarılıyorlardı ya. 

Bilal: He abart! İyice abart! Kızım o göbek değil, ödem. Benim vücudum su tutuyor. Tutucu bir 

yapıya sahibim.263  

 

Ne Onla Olunuyor Ne de Onsuz adlı skeçte sunucu Bilal ve programa konuk olarak katılan 

Cemil, birbirlerinin fiziki özellikleriyle alay ederler. Özellikle diyalogdaki Kapağı açık unutulmuş 

jöle gibi kabuk bağlamış ama içi yumuşacık benzetmesi, orijinalliği ile dikkat çekmektedir. Baby 

face ve lazımlık ördeği benzetmelerinin yarattığı tezat da komiği beslemektedir. 

 

Bilal: Kapağı açık unutulmuş jöle gibi kabuk bağlamış ama içi yumuşacık vallahi ben de merak 

ettim bu yakışıklıyı Yeter. Efendim alkışlarınızla Cemil Bey geliyor. 

Arkadaşlar bu kartları kim hazırlıyor, hı? Çabuk bir göz doktoruna gitsin ya. Baby face diye 

çağırdık. Adam lazımlık ördeği gibi çıktı. Yapmayın bunu. 

Cemil: Tipimi gömdünüz ama buradan bakıldığında siz de bir Kıvanç Tatlıtuğ değilsiniz yani. 

Allah Allah buradan bakıldığında hiçbir şey değilsiniz. Ufacık bir şeysiniz hiç yoksunuz ya. 

Bilal: Beyefendi ben de tam tip olmayabilirim ama bu benim programım ben gömerim. 

Cemil: Acılı bir çilekeşe bu tavrınızı hiç yakıştıramadım. Hayat ucu kırık yağlı bir saçsa ben de 

bu saçın içerisinden gelip geçmiş tarağım. Alındım ama.264  

 

Kısmet Sizsiniz adlı skeç bir evlendirme programını işlemektedir. Yeter bu programa eş 

bulmaya gelmiştir. Yeter’in güzelliği karşısında Mehtap’ın yapmış olduğu benzetme, mübalağanın 

da etkisiyle komiği yaratmıştır: 

 

Fikri: Nasıl ama güzel değil mi? 

Nezaket: Daş daş. 

Mehtap: Kız daş değil bu tektonik kaya. 

Burcu: Kız bu çok güzel. 

Nezaket: Sen nasıl düştün buraya? 
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Yeter: Yok yok teyzem düşmedim. Oturuyom.265 

 

Okula Kayıt Meselesi konulu skeçte, Bilal ve oğlu Bahadır okula kayıt olmaya gider. Fakat 

okulun kontenjanı dolmuştur ve geri kalan öğrenciler için sınav yapılacaktır. Bahadır sınav olur. 

Bahadır’ın yetersizliği nedeniyle babası Bilal’in alaylı benzetmelerine maruz kalır: 

 

Bilal: …Sen niye böyle oldun? Yavrum ya iki liralık tavuk döner gibisin. Senin ne olduğun belli 

değil Bahadır. Tavuk musun, kuş musun, martı mısın? …Bahadır şimdi sana iki tane vururum. 

Yemin ederim yanakların al al olur. Kuzum yapma! Yavrum lan sen iki getirsen ben yine 

razıyım. Vallahi razıyım billahi razıyım. Hep o anan yüzünden oldu. O kısrak gibi anan 

yüzünden oldu hepsi. Dayadı sana pirinç pilavını. Dayadı sana makarnayı, ne olacak bu oldu 

karbonhidrat oldun sen yavrum.266 

 

Metinlerde geçen teşbih (benzetme) örneklerinden bazıları da şunlardır:  

 

İbrahim: Mehtap bak tost. 

Mehtap: Of İbrahim ya! 

İbrahim: Beğendin mi artık senin? 

Mehtap: Gider misin başımdan İbrahim? 

İbrahim: Mehtap seninle tost hayatı yaşamak istiyorum. (Elindeki tostu Mehtap’a uzatır.) 

Mustafa: …Ya oğlum biz buna çok mu yüz veriyoruz ya? 

İbrahim: Oğlum yüz vereceğiz tabi. Okulda herkes çift oldu biz tek başımıza asal sayılar gibi 

dolaşıyoruz.267 

 

Şevket: Nerde kaldı bu çorbalar ya? Kurt gibi açım kurt. 

Sinem: Kurt ama Sibirya kurdu, niye, çünkü en pahalısı o. Biz her şeyin pahalısınız seviyoruz. 

Pahalı şeyler seviyoruz değil mi? 

Şevket: Evet biraz paramız var doğru. 

Sinem: Ha! 

Bahadır: …(Garson) Şefim servis edeyim mi? 

Mesut: Lütfen, lütfen! 

Bahadır: Efendim sizin için en özel en güzel şefimizin özellikle kendi elleriyle süzmüş olduğu 

daha hiç içilmemiş hatta ilk kez içilecek olan efsane çorbalarınız.268 

 

Burcu: Kızım sen ay parçası gibisin. Nerden buldun bu davlumbaz kılıklı herifi? 

İbrahim: Öyle demeyin efendim bizim de alıcımız var. 

Burcu: Öyle mi oğlum? Kimmiş o alıcı, kazıklanmak hobisiymiş herhalde onun. 

İbrahim: Ya yeter ne oluyor ya? Bir saniye ben çok sempatik biriyim ya herkesler de beni sever. 

Burcu: Ay bir de çirkin özgüveni var çocukta ya bravo. Yavrum sen ne iş yapıyorsun ya da 

herhangi bir iş yapabiliyor musun? 

İbrahim: Tabi ki yapıyorum. Ben insan kaynakları müdürüyüm. 

Burcu: Kızım bu insanları yer. Kaynağından çıktığı gibi midesine indirir. Bak belli üç kişilik 

kanepede tabure diye oturur bu be. Bak dik açı yapmış çocuk. 

Yeter: Anneciğim ne olur böyle davranmasan ama niye yapıyorsun bunu şu anda yani yeni 

tanıştın? 

Burcu: Yarabbi ben biliyorum başıma böyle şeyler geleceğini. Hayır sen doğup da benim 

karşıma damat diye bu termosifon kılıklı adamı getireceğini ben bilseydim o gece sırf o gece 

başım ağrısın diye ıslak saçla Taksim’e koşardım ben yavrum.269 
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Bilal: (Trafikte seyir halindeler.) Oğlum senin kafanın tasının içinde beyin yerine oyuncak ördek 

mi var lan? Nasıl çocuksun sen? Gebertecektin bizi. 

Bahadır: Sen biraz bağırınca benim kafam karıştı baba ya. 

Bilal: Senin kafanın karışması imkânsız ki çocuğum senin kafanın içi boş bir arsa yani topun 

kaçsa tırsarsın almaya öyle ücra ya.270 

 

3.2.8. İstiare (Deyim Aktarması, Eğretileme, Metafor) 

 

İstiare, gerçekte bir eşlemedir. Bir varlıktaki, durumdaki, olgudaki bir yönü bir diğerindeki 

yönle denklemedir. Bu denklemelerin güzel söz söyleme, somutlaştırma, kavramsallaştırma ve de 

mizah dili açısından bakıldığında mizahi olanı yaratma gibi işlevleri mevcuttur. Mizah dilinde 

eşlemelerde eşlenen unsurlar beklenmeyen, uyumsuz unsurlardır veya mübalağa söz konusudur. 

Güldür Güldür Show’da bu tip istiarelere oldukça rastlanır.     

 

Bıyık adlı skeçte Bilal aşırı büyüklükte bıyıklara sahiptir. Bu özelliğinden dolayı mahalleli 

ona “bilirkişi, filozof, tamam bilici” muamelesi yapar. Her konuda akıl almak için ona gelir.  

Ancak skecin ilerleyen aşamasında, Bilal bıyığını keser. Bilal’in bıyığı gidince mahallelinin 

gözünde tüm vasıflarını ve de itibarını kaybeder. Daha önce bilgece karşılanan tüm sözleri artık 

saçmalık olarak görülmeye başlanır. Fiziki özellikleri bile olumsuz manada dikkat çekmeye başlar.    

 

Bilal: İki kişi bir problem yaşıyorsa orada bir problem var demektir… 

Fikri: Bu kadar çok bilgiyi nerden öğrendin Bilal ağabey sen? 

Bilal: Çocuklar şöyle anlatayım: Bilmek nedir? Bilgiden gelir. Bilgi kim? Benim dayım. Yani 

ben bilgiye kolayca ulaşabiliyorum. Bir telefonla Bilgi dayıma hemen ulaşabiliyorum ama 

herkes ulaşamıyor.  

Fikri: Ya adam ayaklı üniversite ya maşallah sana Bilal ağabey. (Bilal banyoya gider. Dönüşte 

azametli bıyığı yerinde değildir.) 

Fikri: Bilal ağabeyi, bıyığın düşmüş. 

Bilal: Yok ya demin içerde biraz kısaltayım derken makas fazla kaçtı, ben de kökünden aldım. 

Ne demişler uzayan bir şey varsa kısalması neden sorun olsun ki?  Öyle değil mi Fikri? 

Fikri: Değil, değil, değil. Yok sen çok saçma bir şey söyledin ya. 

Bilal: Bir sakin olun. Bir dakika dinleyin. Bir kıssa anlatayım, ne demek istediğimi 

anlayacaksınız. Oturun.  

Mesut: Bir oturun lan anlatsın. Anlat ulan. 

Bilal: Kralın biri bir gün tahtında oturuyormuş, dönmüş vezire demiş ki bir çay koyun içelim. 

Mesut: Ee?  

Bilal: Çay önemli…  

Fikri: Ulan poşet çay öldürürüm seni! 7 sene lan! 7 sene!271 

 

Rütütüler Kız İsteme adlı skeçte Bilal ve İbrahim marjinal tarzlı sokak sanatçılarıdır. Bilal 

Mehtap’ı ailesinden istemeye gelir. Mehtap’ın babası Bilal’in sıra dışı olan kılık kıyafetini ve 

tavrını beğenmez ona süpürge sopası diyerek alay eder. 

 

Şevket: Kızım, yavrum… Etme eyleme… Emin misin bu süpürge sopası ile evlenmek 

istediğine?  
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Bilal: Ama artık biraz alınıyorum. Siz benimle böyle konuşamazsınız. 

Şevket: E güzel işte beğenmediysen git yavrum. 

Bilal: Gerek yok, ben böyle iyiyim. Hıhımımm!272 

 

Şevket Hoca ile Afiyete Doğru adlı skeçte Şevket Hoca tribünde oturan seyircinin saçma 

sorularından ruh sağlığının bozulduğunu ima eder. Bundan dolayı onlara yabancı madde diyerek 

onları mizahi bir şekilde kötüler: 

 

Sinem: Evet hocam nasılsınız afiyettesiniz inşallah? 

Şevket: Saçının pilatin sarısını görüp de iyi olmamak ne mümkün Sinem? Sana baktıkça 

kendimi afiyette aha bunlara baktıkça hafriyat kamyonunun dibinde hissediyorum. Hissiyatımı 

dilersen bir akşam yemeğinde sana daha net anlatmak isterim. Yemekleri ben pişireceğim. 

Sinem: İnşallah hep birlikte geliriz. 

Şevket: Hep birlikte mi? Sarıya düşkünlüğün bedeli bu sezonda da değişmedi demek ki! 

Sinem: Hocam o önünüzdekiler nelerdir acaba?  

Şevket: Bunlar ruh sağlığımı kazanmam maksatlı. Aha bu trübünlerden yabancı maddelerden 

sualler geldikçe kendimi yemek yaparak sakinleştireceğim. Bugün sana zebzeli buhaça 

yapacağım.273 

 

Beyaz Yalanlarla Kurtulmaya Çalışma adlı skeçte İsmail ayrı eve çıkan kız kardeşinin evini 

gözetlemektedir. Evde yaşamasından şüphelendiği erkekler için ayrı organizmalar; kızkardeşi ve 

erkekler arasında yaşanması muhtemel diyaloglar için de Karagöz Hacivat Oyunu, Ali Cengiz 

Oyunu ifadelerini kullanması metafor yaratır.  

 

İsmail: (Telefonla konuşuyor.) Ana, evet ana Yeter’in pembe panjurunun karşısındayım. Şu 

anda ellerim ayaklarım sinirden titriyor. Bakalım kardeşim üniversite ayağına ayrı eve çıktı ama 

evde ayrı organizmalar yaşıyor mu? He ha ha! Bakalım ne Karagöz Hacivat oyunu oynuyorlar? 

Ali Cengiz mi o ya? Tamam eğer evde başka erkek bulursam anam ben o Ali’yi de Cengiz’i de 

tanımam. Hürmetler anam.274 

 

Metinlerde geçen istiare (deyim aktarması, eğretileme, metafor) örneklerinden bazıları da 

şunlardır:  

 

Nezaket: Seninkinin kafasındaki ne zamandır orada? 

Yeter: Valla bir hafta filan oldu. Çok korkuyorum… 

Burcu: Olimpiyat ateşi gibi kızsın ne işin var bu gulyabaniyle? 

Yeter: Demeyin ama öyle o benim her şeyim. 

Mehtap: Aynısı benim kaynımda vardı. 

Nezaket: Benim görümcemde. 

Burcu: Benim köpeğimde.275 

 

 

Hüseyin: Gel abla gel çıldırttınız çıldırttınız. Üç kilo bir, üç kilo bir… Yiyen çatıya çıkıyor, 

yiyen çatıya çıkıyor. Abla buyurun. 

Sinem: Bana mı söylüyorsunuz? 
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Hüseyin: Ablam sana da söylüyom, anama da söylüyom, halkıma da söylüyom, teyzeme de 

Obama’ya da sesleniyom. Burdan gel abla. 

Sinem: Hı anlamıyorum ki burada ne oluyor, sen ne satıyorsun, ne oluyor? 

Hüseyin: Ablacım Kızılay Kan bankası pazara indi diyorum sana. Buna bak kan kan diyorum. 

Drakula buradan aldı bir milyon borcu kaldı. Gel ablam gel.276 

 

İbrahim: Lastiklerle çalışacağız di mi hocam? 

Şevket: Bravo İbrahim! … O ne elindeki? 

Bilal: Don lastiği… 

Yeter: Of Bilal! Yerin dibine girdim şu an. 

Şevket: Seni saunaya kitlerim on beş dakikada buhar olursun. Don lastiği ne ulan fındık 

faresi?277 

 

Yeter: (Sunucu)Canlarım, ciğerlerim, böbreklerim, çekirdeklerim, dalaklarım, omurilikçiklerim, 

hamsilerim, patateslerim ‘Evle Beni’ye hepiniz hoş geldiniz… Kurban olduğumu tribünü 

bunların hepsi bekar. Şimdi birazcık sizi tanıyalım. Kız İbrahim başla on üç sezondur sen 

buradasın gitmek bilmedin sana hiçbir şey bulamadık kendinden bahset ablacığım. Belki bir 

kısmet çıkar. Şuralara söyle bakim.278 

 

3.2.9. Teşhis (Kişileştirme) ve İntak 

 

Teşhis, bir ekleme, yüklemedir. Bu niteliğiyle metafordur. Mizah yaratmanın kolay 

yöntemlerinden olan teşhisler mizahçılar tarafından sıklıkla kullanılan mizahi dil oyunlarından biri 

olmuştur. Çünkü kişileştirme sanatı herhangi bir bilgi birikimine gerek duyulmaksızın her insanın 

kolaylıkla anlayabileceği seviyede yapılan bir dil oyunudur. Mizahi bir eserin okuyucu/dinleyicisi 

insana ait olan özellikleri eşya, bitki, hayvan ya da bir durumda rastlaması onun zihninde bir 

çatışma yaratır ve onu güldürür. Bu durum uyumsuzlukla açıklanır.  

 

Teşhis dil oyunu “Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosunda sıklıkla kullanılarak 

mizahi durumlar yaratmıştır. Bu metinlerde kullanılan teşhis sanatı mübalağa yapılarak 

kullanılmıştır.  

 

At Yarışı adlı skeçte jokey Bilal’in atının kaybolması olayında yarış atı olan bir atın bundan 

sonraki yaşamını kadın olarak mı seçmiş sorusu, insana ait olan bir özelliğin hayvanda gören 

seyircinin zihninde yarattığı uyumsuzluktan dolayı seyircisini güldürür: 

 

Bilal: Çıkmıcam ben Çizkek’ten başka ata binemem binemem. Anladın mı? 

Mehtap: Ama efendim baktık. Sokak sokak aradık ancak Çizkek yok, yok yani bulamadık. Hem 

belki de atınız başka bir hayat seçmiş. 

Bilal: Nasıl hayat yani bundan sonraki hayatını at değil de avrat olarak mı seçmiş?279 
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Gurme adlı skeçte gurme olan İbrahim’in garson Hamit’e kuzuyla ilgili düşüncelerini söyler. 

Kuzuya insani bir özellik yüklediği görülür. Böylece komiği tesir eder: 

 
Bilal: Şu kuzu kapamayı da götürelim. Herif çorbalar bitince sürüye daldı kuzu muzu bırakmadı. 

Götür hadi götür. 

Hamit: Buyrun kuzu kapamanız hazır buyurun. 

İbrahim: … Açık kalmış kapanmamış bu (Yemeği göstererek söylüyor.) ama yine tadiciim… 

Hım üç aylık kuzu dişi ahırda yetişmiş tahsilini görmüş. Karaman nüfusuna kayıtlı ana adı 

Kınalı baba adı Çomar. 

Bilal: Çomar mı? 

İbrahim: Artık… 

Hamit: Vallahi müthişsiniz. 

İbrahim: Sürüdür, Çomar’dır bir şeyler yaşanmış. Karaman nüfusu, kütük sıra no 16, çeşme 

başından dön sağdan ikinci ahır. 

Hamit: Valla müthişsiniz hayvanın gebetesini döktü iki dakkada. Bir şey soracaım acaba 

rahmetlinin aşk hayatı nasıldı? 

İbrahim: Bir oğlan sevmiş vermemişler.280 

 

Şevket Hoca ile Afiyete Doğru adlı skeçte trübündeki seyirci olan İbrahim’in Şevket Hoca’ya 

sorusu onu sinirlendirir. Şevket Hoca’nın İbrahim’e verdiği cevapta yemeği kişileştirdiği görülür: 

 

İbrahim: … Hocam benim sorum ana yemeklerle ilgili. 

Şevket: Lan İbo vallah utanmazsam senden özür dileyecem senden. Yine şaşırttın beni aferin. 

Ana yemekler her sofranın odak noktası, yıldızıdır. Ne öğrenmek istiyorsun ana yemeklerle 

ilgili? 

İbrahim: Ana yemeklerin anneler günü kutlanır mı? 

Şevket: Kutlanır İbo amma ana yemek tencerede böyle kaynarken kutlanır. Kaynayan tencereye 

kafanı sok çünkü elini öpmek için eğilmen gerek saygıda bulunmak bunu gerektirir.281 

 

Şevket Hoca’yla Tasarrufa Doğru adlı skeçte Şevket Hoca’nın trübünde seyirci olan 

Mustafa’nın sorusuna verdiği cevapta ekonomik bir terim olan piyasada insana ait olan özelliğe 

rastlayan seyirci zihninde yaşadığı uyumsuzluktan dolayı güler: 

 

Mustafa: Arkadan kulağına üflersek piyasalar tedirgin olur mu?  

Şevket: Senin gibi tipsiz üflerse kesin tedirgin olur. 

Mustafa: Hocam altına girmek istiyoruz uygun mu? 

Şevket: Uygundur. Ya defol git ya. Ya biz bunları anlattık ya. Anlattık oğlum. Bunları dantelle 

anlattık. Bunları küpayla anlattık. Bunları deli hunisiylen anlattık. Bunları laylakla anlattık. Yapmayın 

ya!282 

 

Metinlerde geçen teşhis (kişileştirme) ve intak örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 
Yeter: Burcu Ağa ağrınız nerde, neden var, hangi gün başladı? Bunları bir anımsayalım. 

Burcu: Benim sırtım ağrıyir sırtımın ağrısı 15. kocam Osman döneminde başlamıştır. Kocam 

Osman civcivleri çok şımartıyirdi. Civcivlere benim elbiselerimi giydirip civcivlerle dans 

ediyirdi. Halbuki civcivlere biraz disiplim lazimiydi. Benim de civcivleri eğilip dövmeye 

başladım. Eğilip dövünce belime hep ağrı girdi. 
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Bilal: Civciv dövmek mi? Poah! Resmen tıp litaretine yeni bir şey soktunuz.283 

 

Burcu: Benim sırrım şöyle: Ben her sabah yüzüme pilavtest yapıyorum tabi. Büzüyorum, açıyorum. 

Kan deveranı oluyor. O yüzden genç kalıyorum. Ayrıca ben bazılarının aksine soylu aileden 

geldiğimden küçüklüğümden beri gözbebeklerime klasik müzik dinletiyorum. 284 

 
İbrahim: Hocam B tipi likit fon benim tipim midir? Hocam. 

Şevket: Yahu Likit fonla senin tipinin ne alakası olabilir. 

İbrahim: Tipim değilse bir şans vermeli miyim bilmek istedim hocam? 

Şevket: Senin bilmen gereken tek şey yaşamak için nefes alman gerektiği… 

İbrahim: Nefes almak gerekliymiş ben bilmiyorum hocam nerden alınıyor? 

Şevket: … Belli ki sen başka yerden hallediyorsun.285 

 

3.2.10. Tezat (Karşıtlık) 

 

İki zıt kavramı ifade eden tezat, birbiriyle ilgisi olmayan iki farklı durumu ani bir şekilde aynı 

noktada birleştirmesiyle okuyucu/seyircinin zihninde yarattığı algılamayla uyumsuzluk 

yarattığından dolayı komiği meydana getirir. Tezat dil oyunu, Güldür Güldür Show adlı televizyon 

tiyatrosunda biriyle alay etmek ve birini iğnelemek, eleştirmek amacıyla da kullanıldığı 

görülmüştür.  

 

Gelin-Kayınbaba Anlaşmazlığı adlı skeçte Şevket’in gelini Nezaket, karmakarışık bir tablo 

çizmiştir. Şevket’in resim sanatına dair olan soyut çalışma terimini ciddiye almayarak bana somut 

ekmek ver demesi bir tezat yaratmıştır. Şevket’in ani bir şekilde verdiği cevap seyircinin zihninde 

iki farklı durumu bir arada düşünmesine imkân verir ve seyircisini güldürür. 

 

Bilal: Nezaket çok beceriklidir, elinden her iş gelir. Öyle böyle değil yani. Hatta aşkım şeyi 

gösterebilir miyim babama, yaptığın resmi gösterebilir miyim? 

Nezaket: Ay evet! 

Bilal: Ressamdır da kendisi. Baba bak. (Bir portre gösterir.) 

Şevket: O ne yavrum? 

Nezaket: Benim eserim efendim. Bir kadının sessiz çığlığını anlattım burada. 

Şevket: Kızım tabi kadın çığlık atar. Ya ağzını başka çizmişsin g… başka. 

Nezaket: Efendim o soyut bir çalışma. 

Şevket: Sen soyut çalışma neyin boşver de somut ekmek ver bana.286 

 

İş Yemeği adlı skeçte Şevket çalışanlarının iş yemeği bahanesiyle restoranlarda yediği yemek 

masraflarına karşı çalışanlarını onları eleştirmiştir. Tezat dil oyunu kullanılarak mizahi bir durum 

yaratılmıştır: 

 
Şevket: Şu iş yemeği adı altında yediğiniz şirket benim arkadaşlar. Allah’ım ya Rabbim ya dün 

muhasebeye uğradım bu hesaplara bir baktım. Girdileri çıktıları hesapladım. Bir de ne göreyim 
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bir de ne göreyim Mesut? Giren çıkan hep bana. Dünyadaki açlığın üçte birinin sebebi aha işte 

bu iş yemeği… Adam gözümün önünde küçükbaş hayvancılığı bitirdi ya. 

İbrahim: Efendim bir şey mi dediniz? (İbrahim’in önünde et yemekleri var.) 

Şevket: Afiyet olsun, afiyet olsun efendim. Ben kendimi tanıtayım, ben Şevket Mircah, Parlak 

fayansçılığın sahibiyim. 

İbrahim: Çok memnun oldum canım.287 

 

Aşk Acısı adlı skeçte bir arkadaş grubu sevgilileriyle dağ evine gider. Hava kar yağışlıdır. 

Samet sevgilisi tarafından terk edilmiştir. Erkek arkadaşları onu kendi aralarında istemez evden 

çıkarır. Samet ağlar. Dışarıda tipi var der. Mesut’un Samet’e vermiş olduğu cevapta Samet’in fiziki 

özelliğiyle alay ederek komik bir durum meydana gelir: 

 

Mesut: Hı var, var al kardeşim hadi güle güle. 

Sinem: Ya Mesut napıyorsun? Bu soğukta ya içeri mi alsaydık? Çocuk tipi var dedi. 

Mesut: Tipi olsaydı o kız bırakmazdı onu. Tipi falan yok. Sen bir yanacık ver bana. Yanacık 

yanacık… 

Sinem: Yanacık falan yok. Samet sen de gel yemek ye. 

Samet: Ne var yemekte? 

Mesut: Yaş pala var.288 

        

         Şevket Hoca’yla İstirahete Doğru adlı skeçte Şevket Hoca İbrahim’in sorusuna tezatla cevap 

vererek onu iğneler: 

 
İbrahim: Hocam benim sorum şu. Yaz aşklarımızı kışın nasıl tüketebiliriz. Çünkü kışın terk etmek 

zorunda kalıyoruz ben üzülüyorum. 

Şevket: Sen bu tipinle eğer bir aşk bulursan yazını kışını ayırt etme evladım. Senin çıktığın mı var? 

İbrahim: Nereye hocam? 

Şevket: Cehennemin dibine… 

İbrahim: Yaz aşklarımızı cehennemin dibine mi çıkartmalıyız hocam? 

Şevket: Yok yavrum sen yaz aşkını al onu derin dondurucuda dondur. Kış gelince de bir güzel dondur 

olur mu? 

İbrahim: Deneyeceğim hocam. Tamam…  

Şevket: Nezaket bu adam manyak, yapar. Bunun peşine prodüksiyondan bir adam koyun kimsenin 

canını yakmasın.289 

 

Metinlerde geçen tezat (karşıtlık) örneklerinden bazıları da şunlardır:  

 
Bilal: Oğlum iflas ettirecek bu adam beni. Başlangıç olarak sekiz tabak çorba içilir mi? Bu 

başlangıçsa bunun sonu nereye varır oğlum?  

Hamit: Aman patron menüyü deniyor herhal. Bu adam kötü şeyler yazarsa aşçılık kariyerim 

biter nolur ya?  

Bilal: Hamit senin aşçılık kariyerin ne ki oğlum? Senin bir aşçılık kariyerin var da bizim 

haberimiz niye yok Hamit? Ulan senin için Adana’yla Urfa arasındaki tek fark plaka numaraları 

lan. 

Hamit: Ya niye öyle diyon Allah aşkına? Benim hayallerim var ya. Amerikalıların hayatına 

sosisli hamburger yerine çöp şişi sokucam. 

Bilal: Bu adamın her lokmasında o şiş bana sokuluyor Hamit.290 
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Burcu: Siz hiç ceza falan vermediniz mi bu çocuğa müdür bey? 

Şevket: Efendim vermediğimiz ceza kalmadı. Uzaklaştırma yakınlaştırma fayda etmiyor 

efendim. 

Burcu: O zaman atın okuldan. Herkesin huzurunu bozuyorsa atın okuldan. Ay deliricem valla 

fıttıracam. 

Şevket: Efendim çocuk bumerang gibi atıyorsun geri geliyor. İl sınırları içinde ne kadar okul 

varsa gönderdik geri geldi efendim.291 

 

3.2.11. Müşakele 

 

Müşakele sanatı tekrar edilen bir fiilin yanına başka kelimeler getirilerek kurulur. Bu sanattan 

mizahta da faydalanılır. Nitekim müşakele sanatı mizahta bir tezat yarattığı sürece komik olur. 

“Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosu metinlerinde müşakele sanatı tezatla yarattığı 

komik yanında oyuncuların birbirlerine karşı vermiş olduğu hazır cevap niteliğine bürünerek 

karşısındakiyle alay etme, iğneleme gibi maksatlara aracılık eder.  

 

Sağlıklı Yaşamak konulu skeçte Bilal’in sevgilisi Yeter’e verdiği cevap bir tezat yaratarak 

seyirciyi güldürür: 

 
Yeter: …Burda yediğim her organik ürün ömrüme bir saatten fazla organik ömür katacak. 

Bilal: Ya tamam Köfteci Mehmet’e gidelim o da insanın ömrüne ömür katıyor. 

İbrahim: İyi sağlıklar beyefendi, iyi sağlıklar hanımefendi.292 

 

İlk Defa Pazara Gitme konulu skeçte pazarda takı satan pazarcı Bahadır’ın takmak fiili uygun 

olmayan nesne ve durumla bağlanarak tekrar edilmiş ve mizahi bir durum meydana getirmiştir: 

 
Bahadır: Ablacım buyurun takıya buyurun taksitle takıyoruz, bi kere de takıyoruz, peşin takıyoruz, her 

türlü takıyoruz gel. .... Hüseyin ağabeyi mal geldi mi? Mal kaçta geldi? 

Hüseyin: Mal geldi sabah geldi. Fikri sen kaçta geldin? 

Fikri: Sizsiniz lan mal.293 

 

Aşk Acısı adlı skeçte karlı havada bir dağ evinde olan bir arkadaş grubu arkadaşları olan 

Samet’i eve almıyorlar. Samet’in dışarıda ağlama sesi içeri gelir. Burcu kapıyı açar. Dışarıda 

kapının önünde Samet ağlıyor. Samet’i gören Mesut’un Samet’e yel girer fiiliyle tekrarladığı 

ifadeler Samet’e ima yoluyla seni döverim der: 

 

Sinem: O ses ne? 

İsmail: Çaydanlıkta çay var onun sesi.  

Mesut: Kapı gıcırtısı ya…  

Sinem: Yok ya biri ağlıyor, biri ağlıyor.  

Burcu: Samet ağlıyor.  

Mesut: Samet kardeşim orda yerde oturma bak yel girer, ağzına burnuna girer bak yel… Bir 

şeye ihtiyacın var mı kardeşim? Eldiven, bere, dayak…294 
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Sınavda Kopya konulu skeçte okul müdürü Şevket’in diğer okul müdürü İbrahim’e vermiş 

olduğu cevapla İbrahim’in öğrencileriyle alay eder: 

 
Şevket: Bizim çocukların not ortalamaları yüksek olunca ben de gaza geldim. Bir bilgi 

yarışmasında yandaki okulun müdürüyle iddiaya girdim. 

İbrahim: Hıııı! Bizim çocuklar canavar gibi hocam. Bilgi yarışmasında bilim adamı gibi olurlar. 

Şevket: Valla sizin çocuklar ne bilim adamı gibi oldular ya. Mal gibi kaldılar ya yarışmalarda.  

İbrahim: Nasıl öyle şey olur efendim?... 

Şevket: Valla okul birincisine Cumhuriyet hangi ayda kuruldu dendi. Dolun ayda dedi çocuk 

ya.295 

 

Erkek Arkadaşı Aileye Tanıtma adlı skeçte Dilek yabancı bir ülkede okumuş oradan tanıştığı 

erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırmak için evine davet etmiştir. Şevket, damat adayını tekrarladığı 

fiille küçük düşürmüştür: 

 

Şevket: Kızım biz seni Tibet’e oranın felsefesini al getir diye gönderdik. Sen oranın öküzünü 

almışsın kızım.296  

 

Metinlerde geçen müşakele örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 

Hüseyin: Anlaşıldı, konu anlaşıldı sıkıntı yok, ben olaya müdahil oluyorum. Kızım ben o adamın 

adını çizdim. Bundan sonra onunla görüşmeyeceksin. Bundan sonra o lavuk bu mahalleye 

girmeyecek. Benim adım Yedi Belalı Hüseyin bu mahalle benden sorulur o kadar. 

Mustafa: Ağabeyimden nasıl sorulur, biliyor musun? Şıklı sorulur, boşluk doldurmalı sorulur.297 

 

Şevket: Bir dakka bir dakika ben prens olarak kendimi feda ediyorum. Burcu’yla ben evlenmek 

istiyorum. Sülalemin çocuğu sana kıyamam. 

Bilal: Yok ya amcamın çocuğu valla Şevko saa düğününde çeyrek takacaktım ama nasıl olsa 

sana tam takacaklar ben hiç uğraşmayayım.298 

 

İbrahim: Efendim ne alırsınız ne içersiniz? 

İsmail: Efendim çay içerüm. 

Mesut: Ha bunun çay içtiği yerde ben orta şekerli kahve içerüm. 

Sinem: Ha bunun kahve içtiği yerde ben sodalı ayran içerüm. 

Hamza: Ha bu sodalı ayran içerse ben bir tane sütlü, çaylı, çikolalı moka içerüm. 

Mustafa: Ha bu çikolata mikolata içerse ben de aynısından içerüm.299 

 

Nezaket: İbrahim dur yavrum nereye gidiyorsun? 

İbrahim: Öğretmenim bir dakika ne olur bir dakika yav? Baba ben çok acıktım yav. 

Yanıyordum, sabahtan beri midem kurudu. 

İsmail: Benim de ocağım kurudu sabahtan beri, on iki tust yedin. Yeter yav! Uğlum bak 

kıyafetini de giymemişsin. Bitsin sonra yersin. 

İbrahim: Bana ne, bana ne? O zaman şunlardan alayım yolluk olsun bana. Bunlardan biraz 

yiyeyim. Bastırmalık olsun tamam mı?300 
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Söz konusu tiyatronun metinlerinde müşakele sanatının oluşturulma yöntemine benzer bir 

kullanıma da rastlanılmıştır. Müşakele, tekrar edilen fiilin önüne başka kelimeler getirilerek 

kurulurken rastlanılan örneklerde ise tekrar edilen bir ismin önüne başka kelimeler eklendiği 

görülmüştür. 

İbrahim: Aya götürdüm ben direkt aya götürdüm. 

Yeter: Orada bana tek taş aldı. Tek taş deyip yanlış anlaşılmasın gök taşı. (Yüzüğünü 

gösteriyor.) 

Bilal: Ben de sevgilime tek taş aldım. Almadım mı? 

Mehtap: Ne aldın Bilal? Adam gökün taşı diyor. Sen bana böbrek taşıyla evlenme teklifi ettin, 

hatırlatırım. 

Bilal: Kızım ben onu çıkarana kadar neler çektim?301 

 

Fikri: Evet Bilal Bey, maç tam final havasındaydı. 

Bilal: Ne final havası ya hocam? Bayağı Angara havasında geçti ya. Ya sürekli hakeme el kol 

hareketler bu ne canım. Biz de futbolcu olduk. Hocam biz yaptık mı böyle hareketler? 

Şevket: Vallah senin bana bir kafa atmışlığın var. Bir de hiç unutmam, devre arasında sanayiden 

adam toplayıp getirttin lan. 

Bilal: Ama şimdi gençtik hocam biliyorsunuz. Cahillik hocam boş verin şimdi onu. Benim size 

bir terbiyesizliğim oldu mu? 

Şevket: Yok Allah için birinci dereceden akrabalarıma laf etmezdin. Sen daha çok ebemden 

hoşlanırdın. Lan düşündüm de, sen ne biçim adammışsın? 

Bilal: Hoca sen ne diyorsun ya?302 

 

Mehtap: (Onların çocukları aya gidecek.) İsmail ya söyleneceğine bir yol yordam bulsana 

çocuklar evden gidiyor İsmail. 

İsmail: Ya ben ne diyiim? Onların şefiyle konuştum. Yapmayın dedim, dünya malı dünyada 

kalır dedim. Dinlemedi. 

Bahadır: Ya kanka dünya malı dünyada kalırsa ben telefonu burada bırakiim. Sonuçta benim 

telefonun arkasında Çin malı yazıyor. 

İsmail: Bahadır valla uşağım, biz Mehtap yengenle seni tanıdığımıza çok memnunuz. Seni 

tanımadan önce pek bir depresyondaydık lan. Ne oluyor diyorduk? Seni gördük, beterin beteri 

var dedik. Moralimiz düzeldi. Antidepresan gibisin.303 

 

Şevket: Evet, sevgili seyirciler ünlüler ile gönüllüler arasındaki yarışlarımız tüm hızıyla devam 

ediyor. Bugün yapacağımız iki yarışmayla galip adamız belli olacak. Hiç vakit kaybetmeden 

ünlüleri buraya çağıralım. Evet, ünlüler geliyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. 

Bilal-İbrahim: Hoş geldik Şevket ağabeyi. 

İsmail: Merhaba. 

Bilal: Ya arkadaşlar yarışa başlamadan önce acaba İsmail ağabeyle bir sevgi yumağı mı 

oluştursak? 

İbrahim: Heeeee! 

İsmail: Oğlum bırak ya siz bana sarıldınız mı ne sevgi yumağı ya. Ancak kıl yumağı oluruz ya!304 

 

İsmail: Peki siz, sizin isminiz yazmıyor. Siz ne istiyorsunuz? 

Mehtap: Ben hiçbir şey istemiyorum. En son nur topu gibi bir çocuk istedim, pilates topu gibi 

İbrahim’im oldu. 

İbrahim: Bazen arkadaşlar üzerimde egzersiz bile yapıyor, güceniyorum. 

İsmail: Hiç üzülmeyin, Yaşam Koçu İsmail’le zayıflamayı başarabilir. 305 
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3.2.12. İştikak 

 

Aynı kökten türeyen ya da birbirine ses bakımından benzeyip sanki ondan türemiş izlenimi 

veren sözcükleri bir arada kullanma sanatı olan iştikak, mizah alanında bir uyumsuzluk ve tezat 

yarattığında başarılı olur. Ayrıca “komik etkiye tesir edense sözcüğün iki ayrı anlamda 

kullanılması, yani çok anlamlılıktır. Aynı anda kelimenin farklı anlamları ile karşılaşan seyirci 

şaşırmakta ve gülmektedir.”306  

 

Klasik edebiyat dönemi eserlerinde görülen iştikak sanatının kullanıldığı beyitlerde benzer 

sesli kelimeler de kullanılmıştır. Çünkü “İştikak sanatını oluşturan kelimeler, beyitteki benzer 

seslerin katkısı olmadan güçlü bir ahenk sağlamaz.”307 Modern edebiyatta da bazı şairler şiirlerinde 

“anlamdan daha çok seslerin kurduğu kompozisyonu önemser.”308 “Güldür Güldür Show” adlı 

televizyon tiyatrosu metinlerinde de iştikak dil oyununun yapıldığı tümcelerde bu duruma 

rastlanılmıştır. Aşağıdaki örneklerde de –xz sırasıyla- görüldüğü üzere iştikak sanatının geçtiği 

tümcelerde kibarlıktır-kabalıktır-kaba, açar-açık-acık-ac, minnacık beyin-beyincik, kız-kızsızım-

kızamık-kızmadı, kıl dönmesi- dönüyor-dönüt, sırt üstü-abart-tut benzer sesli kelimeler kullanılarak 

bir ahenk eşliğinde komiğin tesiri artırılmıştır. Bu örneklerden hareketle yukarıda izah edilen 

durumun mizahi eserler için de geçerli olabileceği öngörülmüştür. 

 

İçgüveysi adlı skeçte İbrahim’in damat adayı Bilal’e kaba kelimesi ile ilgili kurduğu 

cümlelerde seyircisini bir uyumsuzlukla karşı karşıya getirdiğinde komiği yaratır.  

 

İbrahim: Evladım benim hayatta en sevdiğim şey kibarlıktır. Ama haz etmediğim şey haliyle 

kabalıktır. Bu nedenle vücudumda en sevmediğim yerim kaba etim çocuğum. Ama seni çok 

sevdim sen benim kaba etime hiç benzemiyorsun yavrum. 

Bilal: Estağfurullah efendim teveccühünüz. 

İbrahim: Yavrum bizim sana hemencecik kanımız ısındı. An itibariyle trombositimiz kaynadı 

yavrum. 

Yeter: Bilal gördün mü nasıl, anlattığım gibi fazlası var eksiği yok?309 

 

Sihirli Değnek Lise Öğrencilerinin Elinde Olsa Velilerle Nasıl Toplantı Olur konulu skeçte  

İbrahim ve Mesut ayrı iki öğrencinin velileridir. Onların arasında geçen konuşmalarda açmak 

fiiliyle yapılan iştikak şöyledir: 

 

                                                                 
306 Usta, a.g.e.,  s.146 

307 Bahir Selçuk, “Divan Şiirindeki Ses ve Ahenkle İlgili Sanatlara Genel Bir Bakış”, Ed. Süleyman Çaldak ve İbrahim 

Halil Tuğluk, Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, Ankara, 

2010, s.486 

308 Mitat Durmuş, “Ses Örüntüsünden Anlamsal İmgeye Geçiş ve Melih Cevdet Anday Şiiri”, 8. Uluslararası Dil, Yazın, 

Deyişbilim Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2008, 14-16 

309 http://www.showturk.com.tr (10.11.2017) 
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İbrahim: (Pilavcı/ Baba) Hoca bizi toplantıya çağırıyor kendisi gelmiyor. Kaç saat oldu burada 

bekliyoruz? Ben dükkan kapattım, geldim. Ben pilavcı bir adamım. Pilav beklemez arkadaşlar. 

Pilav dediğin şey donar, yağı donar, lapa olur, yarabbi lapa olur. 

Mesut: Pilavcı mı? Pilav ne ya? Pilav diye bir şey mi kaldı? Ha ha ha! İnsan bari rizottocu bir 

şey açar yavv. Fakirliğin de bu kadarı yani. Böyle bir şey görmedim ben ya? Yani biraz açık 

görüşlü olun yani. 

İbrahim: Valla açık görüşlü olamayacak kadar acık Mesut Bey. Kusura bakmayın maalesef sizin 

kadar zengin olamadığımız için ac olduğumuzdan acık düşünemiyoruz.310 

 

Karne adlı skeçte tesisatçı Mustafa’nın İbrahim ile ilgili söylediği konuşmada beyin kelimesi 

üzerinden İbrahim’le alay etmektedir. Böylece söz konusu komediye ait metinlerde iştikak dil 

oyunu alay etmeye aracılık etme amaçlı da kullanıldığı görülmüştür: 

 

Yeter: Ama vallahi abartıyorsun Şevket. Vallahi abartıyorsun. Benim çocuğum zekâlı ama 

çalışmıyor. Çocuğumun minnacık beynine laf ettiremem kusura bakma Şevket. 

Bahadır: Ya yengecim bakınız beyin var beyincik var lakin bunların ikisi de İbrahim de yok. 

Yani ben İbrahim’e bir keresinde ingiliz anahtarını bana getir dedim adam konsolosluğa 

başvurdu ya.311 

 

Akraba Problemi adlı skeçte kız kelimesiyle yapılan iştikak sanatı şöyledir: 

 
Bilal: Vay İbrahim Bey faceden kız eklemişiz. Hayırlı olsun. 

İbrahim: Hıı! Evet, evet kanka sağol ya. Bu ekleme talebimi kabul eden üçüncü karşı cins oldu. 

Bahadır: E annenle ablan hariç. 

İbrahim: İlk. 

Bilal: Oğlum biz çok kızsısız lan. Hele ben var ya hayatımda hiç kız yok ya acayip kızsızım. 

Doğuştan kızsızım lan. Ben kızamık bile olmadım. Valla küçükken annemle babam bana kızmadı 

bile. Yani nasıl şeyse hayatımda kızın sesteşine yer yok.312 

 

Ameliyathanede Karşılaşma adlı skeçte Mustafa’nın kıl dönmesi ameliyatı olacak Bilal’e 

dönmek fiiliyle yaptığı iştikak sanatı onunla alay etme amaçlı olarak kullanılmıştır: 

 

Mustafa: Abiciim ta 12. Kattan seni buraya kadar getirdik. Bir ince sakal at, bir şey yap, biz de 

indirelim.  

Bilal: Ha bahşiş diyorsun dur ceketimin cebinden vereyim. Ulan gerdeğe mi giriyorum, 

ameliyata giriyorum ben ya? Nereye sokayım parayı? …. 

Mustafa: Taam lan taam yürü, yürü çıkalım. Cimri olmayın cimri, ondan sonra içinize dönüyor 

dönütler.313 

 

Pilates Dersi adlı skeçte Bilal’in Yeter’e vermiş olduğu cevapta iştikak sanatı tutmak fiilinin 

türevleriyle oluşturulmuştur: 

 

Yeter: Bilal, geçen yaz sen suda sırt üstü yatarken duba diye göbeğine sarılıyorlardı ya… 

Bilal: He abart! İyice abart! Kızım o göbek değil, ödem. Benim vücudum su tutuyor. Tutucu bir 

yapıya sahibim.314 
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Metinlerde geçen iştikak örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 

Şevket: Başka evladınız yok mu ya? Ben Mustafa’yla ciddi düşünecek hale geldim. 

İbrahim: Ovv! Durum vahim. Bir üvey evladım var Külkedisi ama size gelir mi bilmem? 

Şevket: Olur olur. Kül olsun küllük olsun bize hepsi gelir. 

Öyle mi diyorsun? Çağıriim o halde Külkedisi talibin var. 

Bilal: Ananı avradını! 

Şevket: Ooooo! Offf kaynımın çocuğu Burcu’yu sen al bunu ben alayım. 

Bilal: Yok yok.315 

 

Mesut: Ahh! Ben bu adamı sevmedim. Benim Fransız bardagına değmemiş asil burnum kökü 

konusunda hassastır.   Misal, (Şevket’i kokluyor.) köklüyorum bu böyle adam bir kökü var. 

Iıııııhhhımmmhımmııııı!  

Şevket: Sinem, adam beni resmen burnuna çekti. Kara delik gibi yavvv!316 

 

Bilal: Ben yerime geçeyim mi? 

Mesut: Haydi geç haydi geç, geç yerine evet Bilal beyi kısaca tanıdık ve yarışmamıza da kısa bir 

ara vermiştik çünkü Bilal beyin boyu kısa ıha ha ıha ha ha ıha ha ha!317 

 

3.2.13. Yankı 

 

Mizahçılar tabiattaki seslerin kullanılmasıyla oluşturulan yankı sanatından faydalanırlar. 

“Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosu metinlerinde de bu dil oyununa rastlanmıştır. Söz 

konusu metinlerinde görülen yankılar şöyledir: 

 

At Yarışı adlı skeçte jokey Bilal’in atı kaybolmuştur. Ona yeni bir at bulmaya çalışırlar. 

Yardımcısı Mehtap ona Profeterol adında at bulmuştur. Bilal onun atı olması için ata sorular sorar. 

Atın kişneme sesi nihilizm adlı terimin seslerine benzetilerek bir ahenk oluşturulmuş, böylece 

mizahi durumun etkileyiciliği artırılmıştır. Söz konusu metinde kullanılan yankı sanatında da 

yukarıda iştikak sanatında açıklanan yöntemin kullanıldığı görülmüştür.  

 

Bilal: Merhaba ben Bilal, okuyor musun? 

Profeterol: İiiiiiiiiiiiiiii! Ortaokuldan terk. 

Bilal: Eğitimi de çok zayıfmış ya. En önemli soruya geldik, yaşam felsefen nedir? 

Profeterol: Nihilllllllliiiiiiiiiiiiiiiiii! 

Bilal: Yaaaaaa! Nihilistmiş bu at. Benim inanmayan atla işim olmaz.  

Mehtap: Ama Bilal Bey hayvancağız sadece kişnedi. Çekil şurdan. Bana çabuk Çizkek’imi 

bulun.318  

 

İmkânsız Aşk Kız İsteme konulu skeçte vampir ve kurt aile arasında yaşanan düşmanlıkta 

içmek fiili yerine yansıma bir sözcük olan höpürdetmek kelimesi kullanılır. Günlük dilde yeme 

içmeyle ilgili olan hüpppp sözcüğü mizahi bir dilde tek başına komiği yaratacak kadar bir 
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etkileyiciliğe sahip olmadığından höpürdetti kelimesi yaratılarak aynı tümcede kullanılması 

komiğin etkileyiciliği artırmayı sağlayan bir etmen olmuştur. 

 

İbrahim: Olmaz diyorum, kızım olmaz. Allah Allah ısrar etme, olmaz hiç kusura bakma. 

Eğlendirecen mi millete beni? Üstelik o vampirler zamanında benim öz amcamı emdiler. 

Amcamı emen bir vampire verecek kızım yok benim. Yoookkkkk! 

Nezaket: Uuuuuuuuuu! Baba biz birbirimizi seviyoruz.  

İbrahim: Ben de amcamı seviyordum ama kutu meyve suyu gibi höpürdettiler adamı. Amcandan 

en son böyle ses geldi: Hüpppppppppp! Pipet takıp sonuna kadar çekmişler adamı. İçine pörsüdü 

adam böyle kaldı. 

Nezaket: İyi de baba amcam da onların dayısını ısırdıydı. Ne var yani?319 

 

Ben Seni Dinledim-5 adlı skeçte İsmail programa tropik bir yerden canlı olarak bağlanan 

muhabirdir. Yerlilerden Hamza ve Bahadır İsmail’i kazana koyar. Kazanın altına odun dizerler. 

Hareket komiğinin söz konusu olduğu skeçte Bahadır ve Hamza’nın yansıma sözcüklerle yerli 

diline benzer şekilde konuşmaları da komiğe sirayet etmiştir: 

 

İsmail: Hoş bulduk efendim. Ağzı olan bir bitkiyi araştırmak için Zimbabwe’ye geldim ve yerli 

halkla karşılaştım. Yerliler tarafından çok sıcak karşılandığımı söylemek isterim. 

Bahadır: Uga uga zuguma zuga seni fokur fokur kaynatunga. 

İsmail: Kendi dilinde bana seninle kaynaştık diyor. Be-nim de sa-na ka-nım kay-nadı! Bana gelir 

gelmez sıcak küvet yaptılar.  

Hamza: Fokur fokur uga uga 100 derecede madır fokur yov yov…320  

 

Şevket Hoca’yla İstirahete Doğru adlı skeçte Şevket’in trübündeki seyircilere olan sinirini 

yankı sanatının ahengiyle mizahi bir durum yaratılmıştır: 

 

Şevket: … Bak biz bunları anlattık yavrum biz bunları dümtekhayla anlattık biz bunları zırzırlarla 

anlattık, biz bunları fırfır gırgırla anlattık, biz bunları ayı çilingiriyle anlattık. Biz bunu selfi boyu selfi 

selfi bastonuyla anlattık, biz bunları soba borusuylan anlattık, yeter ya.321 

 

Şirkette Çevirmen Patronun Sevmediği Olursa konulu skeçte kullanılan mecazi anlamda 

kullanılan yansıma sözcükler yarattığı uyumsuzlukla gülmeyi sağlamıştır: 

 
İsmail: Beni çağırmışsınız müdürüm. 

Mesut: Oğlum senin ağzını yüzünü ovuyorum. Seni çok pis kovuyorum anladın mı? Ayrıca 

kalan maaşlarının da hepsini hırt hırt kesiyorum. Seni kovarken de içimin yağları takır takır 

eriyor. Aynı zaman da tipini de hiç sevmiyorum.322 

 

Metinlerde geçen yankı örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 

Fikri: Şişştt Hüseyin ayakkabım güzel mi lan hı? Bak cıvıl cıvıl yakıyor demi. Kıskanma lan sarı 

çıyan pis köpek. 
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Hüseyin: Al şunu elimden bir kaza çıkıcak.323 

 

Bilal: Yengeden mi tırsıyon lan? 

İsmail: Şiiiştt iki günde fino köpeği mi oldun lan? 

Mesut: Lan şışştt, şışştt ney? Körüklü otobüs gibi şışt, şışt, Allah Allah!324 

Mesut: Inga mı bu mu taktik? 

Bilal: Ağlamayana meme yok Mesut. 

Hüseyin: Öyle oğlum sen herifle kendini ne kıyaslıyorsun? Adam burada sevgilisine sen benin 

bebeğimsin mesajı veriyor yaptığı şeyle. Senin gibi değil oğlum. Sen kuzu olmuşsun. Bir ilişkide 

adam kurt olucak oğlum. Senin gibi kuzu… Karısının kuzusu olmuş oğlum. 

Bilal: Bitmiş ya. 

Hüseyin: (Telefonu çalıyor açıyor.) Meeee meeee meeeee meee! Müslera canavar oğlum. 

Bilal: Çok iyi! 

Mesut: Ya bir yürü git meledin, telefonda meledin hayret bir şey ya bu mu taktik? 

İsmail: Ağabeyi sen bir şey anlamıyorsun? Adam durumu alttan alıp ekarte ediyor. Yemin 

ederim valla senin hiçbir şeyden haberin yok ya.325 

 

Mesut: Şevket sen nerdesin ya?  

Şevket: (İç ses…) İşte konağın birinci bahçevanı Mesut Bey karşımdaydı. Kendisi bütün gün 

yan gelip yatıyor, bana ise köle gibi davranıyordu. 

Mesut: Yav sen bahçevan değil misin? Sabahtan beri sırtımda tam on tane gübre çuvalı taşıdım 

sen nerdesin ya? 

Şevket: Ne yapayım? Yeniyim, çömezim diye bana bütün ayak işlerini yaptırıyorsunuz. 

Mesut: Yav ne ayak işi, ne ayak işi? Eline almışsın fısfısı sabahtan beri bu ağacı fıslıyon. 

Bu ağaç yüzünden benim ellerim kanadı. Baksanıza şu ellerimin haline bakın, insan eline 

benziyor mu? Kabayım, çirkinim, basit bir bahçevanım ben. 

Mesut: Yav plastik, o plastik.326 

 

Hüseyin: Arkadaşla buluşacaksın biraz işin var. Ne işin var lan arkadaşla? Ne iş bu, ince iş mi 

lan? 

Hamza: Ha he! 

Hüseyin: Mıç mıç mı lan, mua mua mua mı, lülülü mü lan hı güfüfü mü lan hı, gıllıgi mi, bıllıgi 

mi hı? 

Hamza: Hüseyin abi napıyon hı o nasıl çirkin bir kadın erkek ilişkisi anlatmak öyle yani 

dıllıgidi, dıllıgi ney dıllıgi?327 

 

3.2.14. Dil Sürçmesi 

 

Mizahı meydana çıkarmanın yöntemlerinden biri de dil sürçmeleridir. Günlük hayatta 

kelimeyi yanlış telaffuz etmenin güldürdüğünden yola çıkarak yapılan bu dil oyununa 

gülünmesinin nedeni üstünlük ve uyumsuzluk kuramıyla da açıklanır. Üstünlük kuramına göre dil 

sürçmesine göre gülme şöyle açıklanır: Eksik bilgi ya da tecrübesizliğe bağlı olarak kelimeyi doğru 

telaffuz edememeyle karşılaşan kişi kendini o kişiye karşın üstün hissettirir ve onu güldürür. 

Uyumsuzluk kuramına göre ise dil sürçmelerine gülmenin sebebi de birbiriyle alakası olmayan 

şeyleri bir arada algılamanın yarattığı durumdur. 
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“Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosu metinlerinde bilinçli veya bilinçsiz yapılan 

dil sürçmelerine rastlanılmıştır. Buradaki dil sürçmeleri metatez, sponerism ve mübadele 

biçimlerinde de görülmüştür. Skeçlerdeki dil sürçmeleri şöyledir: 

 

Boşanma Davası adlı skeçte çocuk olan Bilal’in aldatmaya dair bir bilgiye sahip 

olmadığından kaynaklı olarak yaptığı dil sürçmesi komiği yaratmıştır. Ayrıca buradaki dil sürçmesi 

metateze örnek teşkil eder: 

 

Burcu: Oğlum söyle hadi her şeyi anlat hakime hanıma. 

Bilal: Babam annemi atlattı.  

Burcu: Atlattı değil oğlum aldattı. 

Hüseyin: Oğlum benden aldığın DNA’lar haram zıkkım olsun sana.328 

 

Hekimim adlı skeçte sunucu Yeter’in Songül adını söyleyeceğine Zongul demesi dil 

sürçmesinin spoonerism yöntemini kullanarak seyirciyi güldürmüştür. 

 

Yeter: Zonguldak’tan Zongul Hanım arıyor. 

İbrahim: Ya o Songül’dür hanım!329  

 

Geç Zengin Olunca Zenginliğe Ayak Uydurma adlı skeçte İsmail’in yaptığı dil oyunu dil 

sürçmesinin bir yöntemi olan mübadeleyle yapılmıştır 

 

Burcu: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mesut Bey, Yeter Hanım hoş geldiniz. 

İsmail: Hoşlar getirdiniz lütfen! Geldinizler hoşlar! Lan ne kadar da pehlivan gibi güçlüler, 

kuvvetliler, lütfenler pehlivan gücü de kuvveti de.330 

 

Ergenlerin Korku Filmi İzlemesi konulu skeçte Bilal’in Merve adını değiştirerek başka bir 

sözcüğü kullanması uyumsuzluk yaratarak komiği açığa çıkarmıştır: 

 

Bilal: Ya Oya bir şeyle konuşmam lazım. Sen neden böyle yapıyorsun? 

Şevket: Şişşt! Merve kim lan hahahıhı? 

Bilal: Taş lan. 

Şevket: Neee? 

Bilal: Bildiğin taş oğlum. Merve’yi böyle yontmuşlar sonradan yaradan rabbim yürü kızım 

demiş. Merve öyle bir şey. 

Şevket: Oğlum kız mermerden mi? Adı Merve değil Merme’dir.331 

 

Uzaya Seçilenler adlı skeçte Nasa terimiyle ilgili dil sürçmesi yapılmıştır: 

 

Fikri: Çocuklar aya gitmeye hazırsınız değil mi? 

İbrahim: Hazırız, hazırız. Sayın NASA başkanım çok da heyecanlıyız. Kusura bakmayın 

heyecandan unuttuk sormayı nasasınız inşallah? 
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Fikri: Nasa olsun canım yuvarlanıp gidiyoruz. 

Bahadır: Zaten nasa olsun, nasa başı iş yapmaktan zaman kalmıyor insanlara ha ha ha!332 

 

 

Trafik adlı skeçte vale olan Fikri İbrahim’in arabasını getirir. İbrahim’in vale sözcüğüyle 

ilgili olarak yaptığı dil sürçmesi seyirciyi güldürür: 

 

Fikri: (İbrahim’in arabasını getirir elini açar.) 

İbrahim: Vallehi bozuk yok. Valeye bu vallahi yok dicekken l’yi ikileyip… ha ha ha! Hadi git 

buradan.333 

 

Metinlerdeki dil sürçmesi örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 
Sinem: (Etrafına bakıyor.)  Ayyy Şevket şu varlıklılar kulübünün güzelliğini görüyor musun? 

Ay bizim de buraya üye olmamız lazım. Üye olmamız lazım çünkü bütün sosyete bu kulübe üye. 

Şevket: Kızım biz bardak mısır zinciri açarak zengin olmuş adamlarız. Bizim ne işimiz olur 

sosyeteyle? Allah aşkına sen de bırak bu çabaları ya acım ben aç. 

Sinem: Ya neyine açsın. Ben sana gittiğimiz yerlerde yemek yeme mi diyom? 

Şevket: Kızım gittiğimiz yerde yemeklerin adını anlamıyom ki ben yiyem. Nereye gitsek 

sitiğimiz çok güzel diyorlar ya, yok benim sitiğim nefistir benim sitiğimi yemeden sitik yedim 

deme, sitik yarıştır gidiyor ya. Hayır, sitik ne? 

Sinem: Valla et et o… 

Şevket: O zaman et desin, niye bana sitik diyor? 

Sinem: Ya sosyete yeri diyom sosyete. Allah Allah biraz uyumlu ol.334  

 

Burcu: Şevket bak misafir var hoş geldin de. 

Şevket: Kim bu adam maç başlıyor? (Kokluyor) Çıkıyor de. Çıktır git lan, çıktır git!335  

 

Mesut: Ama siz konuyu saptırıyorsunuz? 

Hüseyin: Saptıracam ben sana. Cevap ver lan. Domates canlı mı?336 

 

İbrahim: Önce bir adet yerini bulsun. Kahveler kızım… 

Yeter: Tabi ki baba… 

Tanju: Aaaa! Efendim hiç zahmete gerek yok kahveleri ben yaparım hazırlıklı geldim. Dibek 

cezvemle geldim. Şimdi dibek mutfağa gidiyorum. 

Yeter: Aaaa baba görüyor musun dibeğiyle gelmiş? ... Nolur baba nolur bunu alalım?337 

 

Şevket: Ya şimdi Bekir’ciim benim. 

Bilal: Ya Bilal, Bilal ya yazdık ya! 

Şevket: Hilal, Hilalcim! 

Bilal: Ya he Hilal, Hilal!338 
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333 http://www.youtube.com.tr (23.12.2017) 

334 http://www.youtube.com.tr (12.03.2019) 

335 http://www.youtube.com.tr (25.04.2019) 

336 http://www.youtube.com.tr (25.10.1016) 

337 http://www.showturk.com.tr (24.11.2017) 

338 http://www.youtube.com.tr (30.11.2017) 
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3.2.15. Kaydırma  

 

Kaydırma, mecâzi bir sözün gerçek anlama çekilmesi ya da algılatılmasıdır. Mizahçılar, 

deyim, atasözü gibi mecâzi anlam taşıyan söz gruplarını gerçek anlamlarıyla kullanarak okuyucu 

ya da seyircinin zihninde uyumsuz bir durumla karşılaştırarak komiği meydana getirmiş olur.  

 

Kaydırma dil oyunu “Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosu metinlerinde sıklıkla 

görülmüştür. Metinlerdeki kaydırma dil oyunları da iki şekilde görülmüştür. İlki,  oyuncunun 

mecâzi anlamlı söz gruplarını gerçek anlamda kullanmasıyla ikincisi ise oyuncunun bilgi 

eksikliğine dayalı olarak yaptığı mantıksızlıkla görülmüştür.  

 

Şeker Musiki adlı skeçte Hüseyin’in mecâzi bir söz grubunu gerçek olayla ilişkilendirerek 

seyirciye algılatılmıştır: 

 

İbrahim: Merhaba efendiciğim hürmetlerimi sunarım efendim. 

Hüseyin: Efendim merhaba beyefendiciğim hürmetlerimi sunarım efendim. 

İsmail: Efendim ben Hüseyin Beyin sunduğu hürmet ve istirhama merdivenle çıkar, oradan 

başımı yere indirerek şahsınızı selamlarım.339 

 

Müzik Grubunun Hayranlarıyla Buluşması adlı skeçte hayranlar arasında yapılan sözlü sınavı 

kazanan müzik grubu sanatçısıyla buluşacaktır. Sinem ve Şevket’in mecâzi anlamdaki sözleri 

gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır: 

 

Mustafa: Bir diğer soruya geçiyorum o zaman size geliyor sorumuz. Hidrolik Direksiyonun ilk 

albümünün adı nedir? 

Sinem: ‘Kalbimi Kırma Faturasını Kaybettim’. 

Şevket: Yanlış o ikinci albüm. ‘Çeşme Güneşi Bile Senin Aşkın Kadar Yakmaz Beni’ olacaktı. 

Ana öbür soruyu da bilirsem ben gidiyorum valla.340 

 

Trafik Çevirmesi adlı skeçte Bahadır’ın gen havuzu ile ilgili terime dair bilgisi olmadığından 

dolayı sözcüğü gerçek anlamda kullanarak komik durumu meydana getirmiştir: 

 

Bahadır: Şu an var ya üzüntümü çok gösteremiyorum ama bunlar ilerde bir travma olarak 

gösterecek kendini baba biliyorsun. Ne diyorsan yapıyorum baba. 
Bilal: Oğlum benim tek amacım senin DNA’nın başkasının gen havuzuyla karışmamasını 

sağlamak. Benim yüce, ulvî, amacım bu. Eğer senin ürememeni sağlarsam ilerde NOBEL 

alacağımı umuyorum. 

Bahadır: Ya baba bir şey söyleyeceğim gen havuzu var niye beni götürmüyorsun? Kaydıraktan 

falan kayardık havuzda.341 
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340 http://www.youtube.com.tr (15.04.2018) 

341 http://www.showturk.com.tr (24.11.2017) 
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Veli Toplantısı adlı skeçte öğretmen Şevket’in öğrencisinin çıkarma işlemiyle ilgili olarak 

söyledikleri öğrencisinin bilgi yetersizliğinden kaynaklı olarak mantık hatasından kaynaklanan 

kaydırma sanatı vardır:  

 

Hamit: Çocuk rahatsız oluyor bir çözüm bulsak buna lütfen. 

Şevket: Valla efendim ben de sizin çocuktan rahatsız oluyorum. Çıkarma işlemi bilmeyen çocuk 

mu olur ya? Geçen diyorum ki çocuğum komşudan bir onluk al diyorum. Komşudan niye onluk 

alacağım? Ben de gıcır gıcır yüzlük var diyor.342 

 

Köyümüz adlı skeçte Şevket’in kullandığı deyime karşı olarak Fikri’nin bilgi yetersizliğine 

dayalı olarak deyimi gerçek anlamıyla kullanması yarattığı uyumsuzlukla seyirciyi güldürmüştür: 

 

İsmail: Ya nerde Hüseyin? İstanbul’a gitti dediydin. Ne zaman gelecek? Bugün mü gelecek, niye 

gitti, ne zaman gelecek? 

Şevket: He bugün gelecek. Şimdi dedi ki bana “Baba ben İstanbul’u hiç görmedim. Gidiim de 

evlenmeden önce İstanbul’u goriyim de gordükten sonra Dileği de alırım götürürüm. Oraları 

gezdiririm bir güzel.” dedi. Gitti bir haftadır da orda. Eli kulağında nerdeyse gelir. 

Fikri: Ya alemsin Şevket emmi. Eli kulağında nasıl olsun. Eli kulağında olursa valizi nasıl 

taşıyacak?343 

 

Metinlerde geçen kaydırma örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 
Mehtap: Babacığım size söylemek istediğim bir şey vardı. 

İbrahim: Dinliyorum güzel kızım. 

Mehtap: Aslında benim bir sevdiğim var. Yani ben bunları istemiyorum benim başım bağlı. 

Bilal: Lan komple sar lan o başını. Kimse görmesin çirkin. 

Mehtap: Bana bak, benim asabımı bozma turfanda insan.344 

 

Mesut: Manyak ayol kızım alt tarafı bir kahve içtik seninle bir tanecik kahve içtik bir yıldır peşimi 

bırakmadın ya! 

Naime: Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır, kaldı otuz dokuz.345 

 

Mesut: (Fransız aşçı) Ah madamı Mösyö lö kulübümüze hoş geldiniz. 

Şevket: Hoş bulduk, şefim buradayım bana bakmıyor. (Mesut şef havaya bakıyor.) 

Bahadır: Efendim şefimiz dünyaca ünlü olduğu için burnu havadadır ve öyle herkese bakmaz. 

Şevket: O burnun havada olması normal yani. Kapodokya’daki balonlar gibi bir burun ha ha 

ha. Şimdi alttan sıcağı aldığı için o deliklerden yukarı doğru burnu kaldırıyor demek.346 

 

Yeter: Kızım, yavrum filozof kesildin. Çocuğum pastırmalı sucuk varken, sarımsaklı mantı, bir 

patates yemeği, bir türlü varken niçin bu çocukla iştahını gideriyorsun yavrum? 

Mehtap: Çünkü o benim hayatıma renk kattı anlıyor musun? Arada da ahenkli dokunuşlarıyla 

bana ilham veriyor. 

Fikri: Çünkü elime krem sürüyorum ondan dokunuşlarım çok yumuşak.347 

 

                                                                 
342 http://www.showturk.com.tr (18.11.2017) 

343 http://www.youtube.com.tr  (09.04.2018) 

344 http://www.youtube.com.tr (15.02.2019) 
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3.2.16. Alışılmamış Bağdaştırma 

 

Bağdaştırma, söz varlığı içindeki unsurları anlamlı birimler halinde bir araya getirmeye denir. 

Bağdaştırmalar, alışılmış ve alışılmamış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Alışılmış bağdaştırmalar 

dilde uzlaşıya dayalı, bir araya gelmesi yadırgatıcı olmayan öğelerden oluşur. Alışılmamış 

bağdaştırmalar ise anlam belirleyicileri, anlam ayırıcıları arasında uyum bulunmayan348 ya da daha 

önce rastlanmayan birleştirmelerdir. Uyumsuzluktan önemli ölçüde faydalanan mizah için bu tip 

birleştirmeler önemli bir memba oluşturur. Mizahçılar zihindeki düzeni alt üst ederek uyumsuzluk 

yaratır, şaşırtır, okuyucu/seyirciyi güldürür. “Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosunda da 

alışılmamış bağdaştırmalara rastlanılmıştır.  

 

İstenmeyen Misafir adlı skeçte İbrahim ve İsmail’in diyalogunda İbrahim’in zengin kalkışı 

bağdaştırmasına paralel olarak ortaya çıkan İsmail’in fakir ısrarı ifadesi alışılmamış bağdaştırma 

örneğidir.   

 

Bilal: Gitmeden sana son bir lafım var İsmail. Eskiden olsa senin arkandan bakar ağlardım. Ama 

şimdi ağlamam. Eskiden olsa senin için dünyayı yakardım. Ama şimdi kirpit bile çakmam. 

İbrahim: (Bilal içeri geliyor. Koltuğun altında unuttuğu çorabı almaya çalışırken İbrahim’i 

itiyor.) Bu adam bana dokundukça fakirleşiyorum. İsmail bak hiç kimse söyledi diye kalkmam 

ben zengin kalkışı yaparım. Biz öyleyiz.  

İsmail: Biz de fakir ısrarı yaparız. Ne yani adam arkandan biraz iteledi diye sen de kenara 

çekileydin. Ne oluyor ya? 

Yeter: Böyle bir şey olamaz. İbrahim resmen küçük düşürülmek üzere bir çalışmanın tam 

ortasındayım. Gerçekten çok dokundu bana.349 

 

Yılın İkonu adlı skeçte kombinle- fiilini, diş- tırnak, saç-göz ile akabinde İbrahim’in Mehtap’ı 

alaya almak için akıl-eşek ile birleştirmesi alışılmış olanın dışındadır. Bir moda terimi olan 

kombinle- kelimesi organlarla ve bir hayvanın adıyla bağdaştırılarak mizahi bir durum yaratılmıştır. 

 
Mehtap: Merhabalar ben biraz heyecanlıyım, bugün bu elbiseyi bu ceketle ve bu çantayla 

kombinledim. Dişimle tırnağımı saçımla da gözümü kombinledim, geldim. 

İbrahim: Gel buraya, aklını da köyün eşeği ile kombinlemişler.350 

 

Beyaz Yalanlarda Kurtulmaya Çalışma adlı skeçte İsmail, üniversite öğrencisi olan kız 

kardeşi Yeter’in evine gelir. Yeter’in erkek arkadaşı Hüseyin’in dışarıda üzerine vişne suyu 

dökülür. Üzerini temizlemek üzere Yeter’in evine girer. Hüseyin bir bornoz giyer. Yeter abisini 

kapıda görünce panikler. Hüseyin’i balkona çıkarır. İsmail Hüseyin’i görür. Hüseyin korkudan 

beyaz yalanlar söylemeye başlar. Bu bağlamda göz çıkığı olduğunu söyler. Dilde ancak ekleme 

sahip organlarla bağdaştırılan çıkık kelimesinin göz ile bir araya getirilmesi zihindeki 

                                                                 
348 Aksan,  Anlambilim, s.83-84 

349 http://www.youtube.com.tr (19.11.2017) 
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kavramlaştırmayı alt üst ederek gülmeyi sağlar. Ayrıca abi kaynaklı göz korkusu ifadesi de bir 

alışılmamış bağdaştırma örneğidir: 

 
İsmail: Bir dakika bir dakika! Aga sen madem Japon’sun niye gözlerin çekik değil? 

Hüseyin: Çok güzel bir soru ağabeyi. Özellikle bu soru için gerçekten de sizi tebrik ederim. 

Şöyle ki benim gözlerim çekik değil çıkık. Ben de göz çıkığı var. 

Mehtap: Göz çıkığı ne ayol, hayatımda duymadım. 

Hüseyin: Ay sanki sana yalan borcum mu var teyze, uyduruyor muyum ben? Göz çıkığı 

çağımızın vebası, üstelik tedavisi de yok. Bak valla, alay etme başına gelir. 

Mehtap: Allah korusun yavrum. 

Mustafa: Ay bir çıkıkçıya mı götürsek? Neden oluyormuş ki bu illet? 

Hüseyin: Abi kaynaklı göz korkusundan.351 

 

Rütütüler Kız İsteme adlı skeçte Şevket damat adayı Bilal’i bilgisayar virüsüne benzetir. 

Onunla alay eder. Bu esnada kullandığı aileye format at- ifadesi dikkat çeker. Bilgisayarın kavram 

alanında bulunan formatın aile kelimesinin kavram alanına dahil edilmesi uyumsuzluk aracılığıyla 

komik etki oluşturur. 

 

Şevket: Nerden tanıştınız bu Bilal’le kızım?  

Nezaket: İnternetten. 

Şevket: Virüstür kızım bu. Bütün aileye bulaştıracak, sonra işin yoksa aileye format at. Allah’ım 

ben bunu damat diye kahveye götürsem sahte okeyle taşlarlar, isteka kırarlar kafamda.352 

 

Kız İsteme adlı skeçte Yeter’in kızı Mehtap’ı iğnelemek için kullandığı bağdaştırmalar da ilgi 

çekicidir: 

 

Yeter: Şevket, kız aynı anda on beş tane yerli dizi izliyor ya. Bunun kafası salça olmuş tabi. 

Şimdi bu tipsiz çocuk bu kıza Kıvanç duyaraktan, Kenan özgüveniyle Çağatay gibi durunca bu 

kız boş durumu hemen Bergüzar görünümlü Serenay hisleriyle Beren gibi takılıyor. Hep diziler 

yüzünden hep.353 

 

Metinlerinde geçen alışılmamış bağdaştırma örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 
İbrahim: Hoş geldiniz, bendeniz Amsterdem baronu İbrahim. 

Bilal: Belli, baron gibi şişmiş zaten ha ha ha!... 

Şevket: Amcamın çocuğu, halamın çocuğu bir sus adam duyacak. Eeeee! Baronum 

merhabalar… Biz kendimizi tanıtalım, bendeniz Merzifon prensi Şevket. 

Bilal: Ben de Dudullu dükü Bilal. 

Şevket: Size babam III. Bahattin’in çok selamı var. 

İbrahim: Benden de selam olsun Kral Bahattin’e.354 

 

Sinem: Yani Şevket, sanki bazen evimizde bir milyon liraya yaptırdığımız altın klozet yokmuş 

gibi düşük bütçeli şakaların peşinde koşmuyor musun bazen?355 
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Hüseyin: Oğlum sen ergenlikten andropozluğa dikey geçiş mi yaptın Bahadır? …Senden 

restorana kürdan olmaz Bahadır.356 

 

Hamza: Mesut! 

Hayati: Destur! Sultanımız, beyliğimizin kral ve koruyucusu, kalelerin Fatih’i, büyük kılıç ustası, 

domateslerin ekicisi II. Hamza! 

Hamza: O sıfatlara bir de ergen dövücüsü diye bir başlık aç Hayati Efendi. 

Hayati: Açmasaydık yav! 

Hamza: Aç aç! 

Hayati: Peki açtık. 

Mesut: Ya anne ya babama bir şey söylesene… Ivıdı ıvıdı ıvıdı ya! 

Mehtap: Oyyy! Söylerim tabi anasının şehzadesi. Hamza he he he hı hı hı! Çocuğa böyle davranma 

lütfen. Hassas dönemden geçiyor çocuk aklı hep başka yerlerde.357 

 

3.2.17. Karşıtlama 

 

Karşıtlama, dilbilgisel ağırlıkları birbirine benzeyen anlamca ters sözcük, sözcük öbeği ve 

tümceler kullanmaktır. Karşıtlamada bir bağlam içerisinde kullanılan cümledeki olumlu öge, aynı 

bağlamda içinde olumsuz hâle dönüştürülür.358 “Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosu 

metinlerinde karşıtlama dil oyunu sıklıkla görülmektedir. Bunlar arasında karşıtlamanın ilk 

kısmının sezdirildiği, yalnız diğer kısmının söylendiği örnekler de mevcuttur. 

 

Gurme adlı skeçte kuzu kapama kelime grubuyla yapılan karşıtlama şöyledir: 

 

Bilal: Şu kuzu kapamayı da götürelim. Herif çorbalar bitince kuzu muzu bırakmadı. Götür hadi 

götür. 

Hamit: Buyrun kuzu kapamanız hazır. Buyrun! 

İbrahim: … Açık kalmış kapanmamış bu. Ama yine tadiciim.359 

 

Otel adlı skeçte ısıtma ile ilgili yapılan karşıtlama komiği ortaya çıkarmıştır. Konuşma 

şöyledir: 

 
İsmail: (Resepyonist) Kusura bakmayın, nasıl yardımcı olabilirim? 

Yeter: Beyefendi farkındaysanız burası çok soğuk. 

İsmail: Evet. 

Bilal: Ulan şömineyi falan mı yaksak canım arkadaşım? 

İsmail: Ha, o şömine değil dekor. 

Bilal: Ne dekor ya? Dağ evinde dekor şömine mi olur? 

İsmail: Tesisimiz yerden ısıtmalı. 

Bilal: Ama ısıtmıyor. 

İsmail: Ama ısıtmalı.360 

 

                                                                 
356 http://www.youtube.com.tr (22.12.2017) 
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At Yarışı adlı skeçte Jokey Bilal’in başarılı zamanlarına dair ışıldadığım günler ifadesi 

İbrahim’in …artık ışıldamıyon karşıtlamasıyla karşılanmıştır. İbrahim, Bilal ile bu yolla alaya 

zemin hazırlamış, benzetmelerle de alayı güçlendirmiştir. 

 

Bilal: … O günler benim ışıldadığım günlerdi be! 

İbrahim: Ama artık ışıldamıyon Bilal ağabeyi. Adeta sönmek üzere olan bir mum alevi, ne bileim 

mevsimi geçmiş ateş böceği gibisin.361  

 

Aş Ermek adlı skeçte Sinem’in eşi İbrahim’e kültürsüz mantar dediği görülmektedir. Bu 

karşıtlama dil oyununda ifadenin ilk kısmı kültür mantarıdır. İfadenin ilk kısmına yer verilmediği 

görülmüştür.  

 

İbrahim: Kadın sen neden gecenin bir vakti kokonat aş eriyorsun ya? … Acaba sen kokonat 

nedir biliyor musun ya? 

Sinem: Lan biliyoruz herhalde. 

İbrahim: Ne biliyorsun? 

Sinem: Lan biliyom ben kokonatın ne olduğunu. Kokonat dediğin şey Hindistan cevizi tamam 

mı? Ben senin gibi kültürsüz mantar mıyım hı? 

İbrahim: Görmediği şeye aş eren insan mı olur ya? 

Yeter: Tabi çünkü benim kızım insan değil demi damat? Benim kızım insan değil şempanze, 

benim kızım insan değil goril, benim kızım insan değil anakonda, benim kızım insan değil at… 

At benim kızım çünkü.362 

 

Bekârlığa Veda Gecesi adlı skeçte kına kelimesiyle yapılan dil oyununda sesteş kelimeler 

kullanılmıştır. Farklı iki anlam sahasının karşıtlama aracılığıyla bir araya getirilmesi komik etki 

yaratmaktadır. Bahse konu olan örnek şöyledir:  

 

İsmail: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bekârlığa veda gecemi kına gecesine çevirdiniz ya! 

İbrahim: Napalım kardeşim insan özeniyor be! 

İsmail: Gelin başı yapaydınız bari! Kına ne lan! 

Bahadır: Kınama bizi İsmail.363 

 

Metinlerde geçen karşıtlama örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 

Mehtap: Ho ho hocam terbiye edilmeyen et küfreder mi? 

Şevket: Terbiye edilmeyen et küflenir mi? Sual bu değil mi kızım? Ne olur bu olsun. 

Mehtap: Yok hocam sual o değil. Terbiye edilmeyen et küfreder mi? 

Şevket: İnadına tüküreyim inadına. Saa eder terbiyelisi de eder. 

Mehtap: Üzülürüm hocam.364 

 

Bilal: (Otobüs şoförü) Şimdi ben Kaş Dağı otobüs turizm firmasının en önemli kaptanı olduğum 

için bütün yeni otobüsleri baa veriyorlar, ben sürüyorum. Yağ gibi kayıyor, yağ gibi. Sanırsan 

uçuyor. 
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Mesut: (Pilot) Efendim bu sanmadan uçuyor. Bu hakikaten uçuyor. Şimdi biz otobüsle uçağı 

daha fazla kıyaslayıp zamansız alçalmayalım, daha yolumuz var efendim.365 

 

Yeter: Ama hayatım içimde garip bir buhranlanma var. Yani dedektif falan çağırmışlar. Yani ne 

gereği vardı. 

İsmail: (Bahçıvan) Hiç için buhranlanmasın, ben her şeyi düşündüm. Kesinlikle bizim 

yaptığımızı anlamazlar. Ben zekâlıyım, bizden şüphelenmezler.366 

 

Bilal: Bu adamın her lokmasında o şiş bana sokuluyor Mesut. Bak bak bak şuna bak! Bak bak 

kaşığı bıraktı, ekmeklen içiyor çorbayı ya oğlum bu nasıl gurme ya bu resmen gurmemiş?367 

 

3.2.18. Aktarım 

 

Aktarım, belirli olaylar için söylenen sözlerin veya tabirlerin benzerlik yoluyla bağlantı 

kurularak başka olaylar ve durumlar için kullanılması sanatıdır.368 Bir durumu ifade eden veya bir 

meslek ile ilgili olan sözcük ve sözcük gruplarının kendi bağlamında değil de başka bağlamda 

kullanılması olan aktarım, mizah diline özgü bir dil oyunudur. “Güldür Güldür Show” adlı 

televizyon tiyatrosunun deşifre edilen metinlerinde bu dil oyununa nadiren rastlanmıştır. Okulun 

Belalısı adlı skeçte Hüseyin, matematikte bir terim olan içler dışlar çarpımında geçen çarpmak 

ifadesi ile dövmek arasında bir bağlantı kurarak ifadeyi farklı bağlama aktarmıştır.  

 

Hüseyin: Hayat neden bu kadar zalim İbrahim? 

İbrahim: Üzülme ağabeyi her şey bir gün düzelir. 

Bahadır: Aaa! Kanka bence bu senin boyunu görünce biraz tırstı, pırstı, geri kaçtı baksana. 

Mesut: Haaaa! Şişşştttt, piiişşşştt, şişşt! Gençler noldu deminden beri böyle bıugp bıugp bıugp 

ötüyordunuz hı? 

İbrahim: Lan bana bak! Hüseyin abi bunları döveriz dövelim abi. 

Hüseyin: Olmaz olmaz. Onlar bizim arkadaşlarımız kardeşimiz sayılırlar. 

Mesut: Bana bakın lan bundan sonra var ya o kızın etrafında bundan sonra dolanmayacaksınız anladın 

mı? Oğlum bak ben senin gibi tipleri çok iyi bilirim. Sizler lafa gelince ezersiniz icraata gelince pamuk 

şekersiniz ııııeeıııı!  

Hüseyin: Yok abi sorun yok ben iyiyim yakamı tutmana gerek yok. Gerçekten lan ağzını burnunu 

kırarım. Oğlum napıyorsunuz lan? Ananız beslenme çantanıza yürek mi koydu? Lan sizin içler dışlar 

çarparım lan sizi.369 

 

Aileyle Beraber Yaşayınca Sonucu Nasıl Olur konulu skeçte İbrahim’in Size bağlıyım. 

demesine karşılık, babasının bir teknoloji terimi olan wifiyle bağlanmak terimini kullanması komik 

etki yaratmıştır. 

 

İsmail: Her gece kendi evime kendi karımı atmış gibi hissediyorum. 

Oya: Öyle deme İsmail çocuğumuz hassas biliyorsun hassa. 

İsmail: Çocuk deme şuna Allah’ını seversen ya otuz beş yaşında resmen evde insan besliyoruz. Bağ-

kurdan emekliliği geldi halen bizimle bağ kurmaya çalıyor… 

                                                                 
365 http://www.showturk.com.tr (20.11.2017) 

366 http://www.showturk.com.tr (18.11.2017) 

367 http://www.showturk.com.tr (13.11.2017) 

368 Usta, a.g.e., s.110 

369 http://www.youtube.com.tr (10.07.2018) 
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İbrahim: (Oğul) Ben sırf sizi sevdiğimden özlediğimden burada kalıyorum, ben bağlıyım size.  

İsmail: (Baba) Uzaktan wifi ile bağlan.370  

 

Bekârlığa Veda adlı skeçte yaşamı sona erdiren ölüm ile ilgili kullanılan ifadelerin düğün için 

kullanılması dikkat çekicidir. Evliliğin ölüme benzetilmesi, bu aktarımlara zemin hazırlamıştır. 

 
Mustafa: Düğün nerden kalkıyor. 

İbrahim: Yarın öğlen kokteyline müteakip Kadıköy evlendirme dairesinden… 

Mustafa: Artık gidiceiz çeyreğimizi takıcaz, halayımızı çekeceğiz. Son görevimizi yapacağız 

napalım Hüseyin üzülsek ne gelir elden napıcaz? Metin ol kardeşim hepimizin başına 

gelecek.371 

 

Yaramaz Çocukların Velileri konulu skeçte, iş hayatına ait olan istifa etmek teriminin aile 

kavram alanına aktarılarak kullanması mizahi bir durum ortaya çıkarmıştır: 

 

Burcu: Ne biçim aile ya beyefendi, çocuğun anası nerde? Niye gelmiyor? Çocuğun problematik 

şeylerinle… 

Hüseyin: Allah dedi ikinizin de belasını versin dedi. Çocuğun dördüncü yaş gününde istifa edip 

gitti. 

Şevket: Efendim ne dedi? Niye diye gitti? 

Hüseyin: Bugüne dek başarı ile sürdürdüğüm annelik görevinden istifa ediyorum, kabulünü arz 

ediyorum. Saygılarımla, imza kadın.372 

 

Metinlerinde geçen aktarım örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 

Bilal: (Zil çalıyor.) Ben bakarım. Bakmışken zilini de sökeyim. Boşa para yazmasın. Gelen 

vursun kapıyı açarız yani. Nedir yani değil mi? Söndürecen. Gereksizse söndürecen. 

Yeter: Sen o beynini söndür beynini! Madem kullanmayacaksın at gitsin. Kafan rahatlar.373 

 
Yeter: Anne baba noldu, niye ağlıyorsunuz? 

Oya: Yavrum bu İsmail’in yengesi bana dedi ki, kız tarafı düğünde ağlar dedi. Beni zorla 

ağlatmaya çalıştı. Ben ağlamayınca da üstüme bir kutu göz yaşartıcı sıktı ahhhh! 

İbrahim: Bana da sekti, burama geldi bak. (Gözünü gösteriyor.) Buram buram ağlıyorum. 374 

 

3.2.19. Değiştirim  

 

Değiştirim, bir bütündeki bazı unsurların değiştirilmesidir. Değiştirilen unsurlarla bütün, 

mizahi olarak yeniden inşa edilir. Bu bütün kalıplaşmış söz, deyim, atasözü, tanım, yargı, slogan, 

güfte ve öğüt olabilir.375 Zihnindeki kalıpla değil de değiştirilmiş bir ürünle karşılaşan birey 

uyumsuzluğu fark edince güler. Söz konusu televizyon tiyatrosu metinlerinde bu dil oyununa 

rastlanmıştır. Metinlerde görülen değiştirimler alay etme, abartma gibi amaçlarla kullanılmıştır. 

                                                                 
370 http://www.showturk.com.tr (10.11.2017) 

371 http://www.youtube.com.tr (05.05.2018) 

372 http://www.showturk.com.tr (13.11.2017) 

373 http://www.youtube.com.tr (23.04.2019) 

374 http://www.showturk.com.tr (20.11.2017) 

375 Usta, a.g.e., s.110, 193 



82 

 

Erkek Yatılı Okulda Doğum Günü adlı skeçte İbrahim’in sigara kutuları üzerinde yazan uyarı 

yazısındaki sigara kelimesini atarak bu kelimenin yerine kendi adını koymasıyla yeniden bir cümle 

oluşturur. Fakat böyle bir birleşme dünya düzeninin zihinde yer edinmiş bağdaşıklığını alt üst 

ettiğinden dolayı gülmeyi sağlar: 

 

İbrahim: Tamam bir izin verin. Yalvarma var. Bir yalvarma yapıp çıkacağım. Abiler bugün 

doğum günüm. Bugüne kadar insanlar hep üzerimde sanki ‘İbrahim’i sevmek öldürür’ , 

‘İbrahim’ e dokunmak doğurganlığı azaltır’, ‘İbrahim’i acilen bırakmalısın’ uyarıları varmış 

gibi davrandılar. Bu benim son şansım bak abi pastama bakın abi hata ben de.376 

 

Uzaya Seçilenler adlı skeçte Mehtap, annelerin evlatları için söylediği anasının kuzusu 

tabirini anasının benekli danası olarak değiştirmiştir. İbrahim de yabancı bir sinema filminin adı 

olan Hızlı ve Öfkeli adını babası için kel ve öfkeli olarak değiştirerek babasının saçının olmamasını 

alaya almıştır: 

 

Mehtap: İbrahim, anasının benekli danası… 

İbrahim: Siz Bağcılar’dan buraya nasıl geldiniz ya? Beni nasıl buldunuz? 

İsmail: Öcü gibi bulduk oğlum. Hiç değişmemişsin. 

İbrahim: Sen de hiç değişmemişsin baba Kel ve Öfkeli.377  

 

Erkek Arkadaşı Aile ile Tanıştırmak konulu skeçte Şevket iki ayağı bir pabuca sokmak ve 

tansiyonu düşmek ifadelerini yeniden inşa etmiştir: 

 

Şevket: Kızım nerden çıktı bu erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak? Ailesini bırak, erkek 

arkadaş nerden çıktı? Vallahi iki ayağımızı bir rugana soktun. Sinirden dolarım düştü ya. 

Yeter: Tansiyonun olmasın Şevket’çim? 

Şevket: Benim tansiyonum dolara endeksli zenginim ben ya.378 

 

Törkiş Bilal adlı skeçte Bilal’in aya ilk adım atan Neil Armstrong’un “Benim için küçük, 

insanlık için büyük adım.” sözünü değiştirerek söylemesi mizahi bir durum ortaya çıkarmıştır: 

 

Fikri: Bir itiraz yoksa sizleri karı koca ilan ediyorum. 

Mustafa: İtiraz ediyorum. 

Bilal: Mesai başladı. 

Mustafa: Bu nikâh kıyılamaz. 

Nezaket: Hain komşumuz Mustafello. 

Mustafa: Küçük aptal Nazaresso. 

Bilal: Lan bana bak sana insanlık standardı için küçük ama benim için büyük kafa atarım ha. 

Kim bu adam Nazaresso?379 

 

                                                                 
376 http://www.youtube.com.tr  (28.04.2017) 

377 http://www.youtube.com.tr (28.11.2017) 

378 http://www.youtube.com.tr (28.11.2017) 

379 http://www.youtube.com.tr (15.06.2018) 
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“Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosunun deşifre edilen metinlerinde 

değiştirimin bir türevi olan koşuk (beyit) uydurma sanatına da rastlanır. Bekârlığa Veda 

Gecesi adlı skeçte kına gecesinde söylenen bir türkünün sözlerinin değiştirildiği 

görülmektedir. 

 

Mustafa-İbrahim-Bahadır: Beylik Beylikdüzü’ne de ev kurmasınlar. 

Aşırı aşırı kellere de kız vermesinler. 

Uçan da kızlara malum olsun ben kankamı özledim. 

Hem kankamı hem kankamı ben kankamı özledim.  

İsmail: Arkadaşlar napıyorsunuz? Bekârlığa veda gecemi kına gecesine çevirdiniz ya!380 

 

Metinlerde geçen değiştirim örneklerinden bazıları da şunlardır:  

 

Bilal: Oğlum lisede erkek olmak ne zor iş ya! Vallahi Ferhat ile Şirin’in Ferhat’ı beni görse 

elimi öperdi ha. Dört yıldır bir kıza açılamadım arkadaş neymiş? Ben çıkma teklifi edene kadar 

ergenliğim bitecek ergen emeklilik olacağım. 

Mustafa: Salaksın oğlum, ergenliği vadeli hesap gibi tek kızla bitiriyorsun ya.381 

 

Bilal: Bak bak bak bak uçan barona bak sen. Ulan senin karşında koskoca Dük var. 

Hamza: (Bilal’i yukardan aşağıya süzüyor.) Lütfen gerçekçi olalım. 

Bilal: Dükün boyu değil işlevi önemlidir ve ben işlevli bir düküm. Tepemin tasını attırma, 

gendini ortadan ikiye böldürme. Çağır gelsin! 

Şevket: Sakin ol amcamın çocuğu dük kafalılık yapma. Sen de git çabuk baronunu çağır yoksa 

ortalık karışacak. 

Hamza: Derhal. Baronum!382 

 

Fikri: Hüseyin saçım nasıl olmuş? Olmuş mu kıskanma lan? 

Burcu: Hüseyin ya ben bundan çok hoşlanıyorum çok cool ya bitiyorum buna. Hüseyin seninle 

bir selfi çekebilir miyiz? 

Hüseyin: Olmaz baby bir selfi boylu yardan ayrıldım bunalımdayım, ben hayranlarımla arama 

bir mesafe koymak istiyorum, rmb hipapın naçarıyım. 383 

 

3.2.20. Geçişme 

 

Kavramlar zihinde dizimsel ve dizisel ilişkilerle yer alır ve çeşitli şekillerde sınıflandırılır. 

Geçişmede bir kavram bulunduğu sınıftan başka bir sınıfa geçirilir ve bu çerçevede yeni sınıfın 

getirdiği kullanım özelliklerini üstlenir. Mizah dilinde sıkça rastlanan geçişme, seyircinin mefhum 

dünyasını alt üst ederek aykırılık yaratır ve gülmeye neden olur. 

 

 “Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosunun metinlerinde de geçişme dil oyununa 

başvurulmuştur. Evle Beni adlı skeçte Mustafa ve Fikri birbirine koli bandıyla sarılıdır. Mustafa 

kendisini ve arkadaşını insan sınıfından raf ömrü olan bir ürün sınıfına geçirmiştir. 

                                                                 
380 http://www.showturk.com.tr (18.11.2017) 

381 http://www.youtube.com.tr (05.01.2018) 

382 http://www.youtube.com.tr (15.02.2019) 

383 http://www.youtube.com.tr (25.10.2018) 
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Mustafa: Şimdi Yeter Hanım şöyle ki aylardır bize bir talip yok, biz burada raf ömrümüzü 

doldurmak üzereyiz. 

Yeter: Peki napacaksınız gülüm? 

Fikri: Şimdi biz… Ben bakkal olduğum için şöyle bir promosyon yapalım dedik. Kızlarını 

evlendirmek isteyen birileri varsa- kalk Mustafa- beni alana Mustafa bedava. Damping patron 

çıldırdı.384 

 

Sonradan Gören Aile konulu skeçte Mesut mecaz anlamda kullanılan zıkkımı içecek sınıfına 

geçirmiştir. 

 

Şevket: Kızım makiyotalarımızı yap adettendir fakat Mesut’un makiyotasını acımasa sosu koy 

acı olsun adettendir. 

Mehtap: Zıkkım içsin zıkkım zıkkım. 

Mesut: Aaaaa sağol canım, zıkkım kullanmıyorum.385 

 

Hasta Yatağında Miras adlı skeçte nesneler için kullanılan tadilat kelimesi aracılığıyla 

İbrahim’in babası nesne sınıfına geçirilmiştir. 

 

Yeter: Baba ay nerden çıktı? Allah aşkına ameliyat dediler noldu babam ya? 

Bilal: Ahhh! 

İbrahim: Babacığım, iyi misin baba? 

Bilal: İyiyim iyiyim. Benim size ne ihtiyacım olacakmış çok iyiyim. 

Mesut: Allah Allah! Madem iyisin niçin çağırdılar bizi ya? 

Mehtap: Ay zaten telefon şarjını fulleyemeden çıktım. İyiymiş işte gidelim. 

Bilal: İma yapıyorum gelinilen damat ima. Çok iyiyim. 

İbrahim: Bak nasıl mahlıyor içli içli adam. Sen ki terziye kıyafetini verdiğinde tadilatı için üç gün 

kapısında yatıyorsun. Burada babamı tadilat yapacaklar, iki dakika beklemiyorsun. 

Bilal: Mehhhh! 

İbrahim: Mahı bitirdi mehe geçti.386 

 

Baba ve Oğul Nezarette adlı skeçte Bilal oğlu Bahadır’ı yermek isterken overlok ve işlemci 

terimleriyle beyni organ sınıfından nesne sınıfına taşımıştır: 

 

Burcu: Oğlum söyle hadi, anlat her şeyi hakime hanıma. 

Bilal: Bahadır oğlum, beynine overlok mu yaptırırsın, işlemcini mi yükseltirsin bilmem ama 

sakın konuşma oğlum tamam mı? 

Bahadır: Tamam baba.387 

 

İş Yeri adlı skeçte iş yerinde telefonu çalan personeline sinirlenen Şevket, bir dil bilgisi 

terimi olan dolaylı tümleç terimini bir nesne sınıfına geçirmiştir. 

 

Şevket: Bak bir de telefonu çalıyor ya. Ben burada şirket için önemli cümleler kuruyorum 

adamın telefonu çalıyor ya. Şeytan diyor ki al bu cümlenin dolaylı tümlecini şunun gırtlağına… 

 

Metinlerde geçen geçişme örneklerinden bazıları da şunlardır: 

                                                                 
384 http://www.youtube.com.tr (03.07.2018) 
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Hüseyin: Arkadaşlar merhaba ben kanal patronuyum. İsmail arkadaşım tebrik ederim. Soruyu bildin. 

Şevket arkadaşımız ufak bir korku nöbeti geçiriyor. Ben ilgileneceğim kendisiyle. Hayırlı uğurlu 

olsun. 

Aysel: Anaam! Yaşadık kız! 

Dilek: Parayı ne zaman alırız? 

Hüseyin: Ablacığım biraz birikmişim var, onları bozdurup ödeyeceğim. 

Şevket: Fikri vademiz gelmeden bizi bozduracaklar kaç Fikri!388 

 

Mustafa: İnanmıyorum. Nasıl bu kadar karaktersiz olabilirsin nasıl Yeter? 

Bilal: Sana karakter alacağım Yeter. 

Yeter: Ya yürü git. Mustafa! Seni seviyorum. Tekrar benimle olur musun?389 

 

Sinem: Hocam ilk teşhisiniz nedir? 

Mehtap: Sinemcim ilk teşhisim şu ki bağlantı kopmuş. Yani bağlanma sorunu var. 

İsmail: Evet bağlanma sorunum var. Ağzınız bal yesin ya. Bıyık bırakan bir kadınla nasıl 

bağlanabilirsiniz ki? Sinem Hanım sırf bu yüzden uzun zamandır kablosuz bağlanıyorum.390 

 

3.2.21. Türeme 

 

Dil, birtakım kurallar doğrultusunda kelimeleri türetir. Fakat mizahi eserlerde türemeler dil 

kurallarına uyulmaksızın yapılabilmektedir. Mizah dilinde türetilen kelimeler bir aykırılık 

yarattığından gülmeyi sağlar. Bu metinlerde ya da konuşmada türetilen kelimeler her ne kadar ses 

ve biçim bakımından dil kurallarından ayrılsa da anlam düzeyinde etkili olurlar. 

 

“Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosunun deşifre edilen metinlerinde de farklı 

sözcüklere rastlanmıştır. Aşağıda bu kullanımlar yer almaktadır: 

 
İsmail: İşte burada son bir tane, en son kalan kokonat burada, buyurun efendim. 

Bilal: Bir dakika bir dakika son kokunut mu bu? 

İbrahim: He son onu da biz aldık, hadi size kolay gelsin. 

Bilal: Ne veriyorsa iki katı… 

İsmail: Amma şu an işler ilginçlemeye başladı.391 

 

Aysel: Misal büyüyünce ne olmak istiyorsun?  

Burcu: Midella aaaa deh dıkıdıkdeh dıkıdık de dıkıdık, çok tatlılar. Ben çok seviyorum onları 

böyle gidiyorlar ya seviyorum onları.  

Aysel: Yok yavrum sen büyüyünce midilli olmazsın. 

Burcu: Tabi tabi ben olamam, sen olabilirsin Midella.392 

 

Şevket: Ben de Hidrolik Direksiyon fanıyım, en az sizin kadar direksiyonerim. 

Yeter: Kusura bakma amca sen direksiyoner değil direksiyon hocası bile olamazsın. 

Şevket: … Şimdi herkes sırasıyla en sevdiği Hidrolik şarkısını söylesin tamam mı? Ay çok 

heyecanlıyım şu anda. 

Yeter: Ben en çok amca amca ben en çok ‘Kombiyi Aç Aşkımız Üşümesin’i seviyorum. Çok 

ormantik değil mi?393 
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Yeter: İbrahim bir bilsen dün gece nasıl ağlamışım nasıl ağlamışım. Nehirlerce ağlamışım, yani 

gözyaşımdan zemindeki parkeler kalktı.394  

 

Bilal: (Dük) Babacığım. 

İbrahim: (Baron) Damadım. 

Bilal: Düğün hazırlıklarına ne zaman başlarız? 

İbrahim: Düğün hazırlığı mı kalmış Dükçük Bilal?395 

 

Mehtap: Ya hep mangalcıbaşı arkadaşları yüzünden böyle oldu bu çocuk. Acıkınca inanır mısın 

benim günlerime bile dalıyordu doktor hanım? Ya bir keresinde içinde gerdan geçiyor diye 

gerdanlığımı lavaşa sarıp yemişliği var.396 

 

Yeter: Böyle bir şey olmaz İbrahim, resmen küçük düşürülmek üzere bir çalışmanın tam ortasındayım. 

Çok dokundu bana… İbrahim nece konuşuyor bu belli değil? 

İbrahim: Fakirce konuşuyor397  

 
Fikri: Ben de düşünüyorum galiba malım. 

İbrahim: İlginç, bir malla mı felsefe tartışacağız? 

Hüseyin: Yok ya ne alakası var… Yani arkadaşım diyor ki mallıksal olarak varoluşta hani 

mallığın mala bağlama… 

İbrahim: Yani arkadaşın mal….398 

 

Şevket: Evet sevgili seyirciler Site Siteleri’nde evinizin olması artık çok kolay. Siz de bir siteli olmak 

istiyorsanız yapacağınız şey çok kolay. Satış ofislerine gelip sitelenmek. Gelin siteleyelim.399  

 

3.2.22. Tersine Çevirme (Kiyasmus) 

 

Tersine çevirmede yeniden düzenlenerek tekrarlanan kısım diğerinden farklı anlama gelecek 

şekilde kullanılır ya da söz gurubuna/ tümceye etkileyici bir anlam katmak için aynı manaya 

gelecek şekilde kurulur. 

 

Söz konusu televizyon tiyatrosunun metinlerinde tersine çevirme dil oyununa sıklıkla 

rastlanmıştır. Hatta metinlerde tersine çevirme dil oyunu yukarıda ifade edilen iki farklı yöntemle 

oluşturularak kullanılmıştır. 

 

İş Görüşmesi adlı skeçte Bahadır’ın CV’yi VC olarak değiştirmesinin amacı İbrahim’le alay 

etmektir. Skeç şöyledir: 

 

İbrahim: Evet nasıl yardımcı olabilirim? 

Bahadır: İş başvurusu için yardımcı olabilirsiniz. 

                                                                                                                                                                                                  
393 http://www.youtube.com.tr (15.04.2018) 

394 http://www.showturk.com.tr  (18.11.2017) 

395 http://www.youtube.com.tr (15.02.2019) 
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397 http://www.youtube.com.tr  (09.11.2017) 
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İbrahim: Sebep? 

Bahadır: Sebep. Eee işsizim. 

İbrahim: CV var mı? 

Bahadır: CV yok da VC var sıkıştıysanız.400 

 

90’larda Apartman Komşusuna Aşık Olma adlı skeçte yapılan kiyasmusla tekrarlanan kısım 

karşıdakiyle alay etme amacıyla yeniden düzenlenmiştir: 

 

Bilal: Hüseyin geçen aya baktım seni gördüm sana baktım ayı gördüm.  

Kızlar: Vaayyy! 

Hüseyin: Karabiber ayran kapak oldun yaylan.401 

 

Düğün Üzeri Damat Adayının Yaşadıkları adlı skeçte nikâh memuru İsmail’in karı koca söz 

grubunu yeniden koca karı olarak düzenlenmesi alay etme amacını taşır: 

 

İsmail: Beylikdüzü Belediyesinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri koca karı ilan 

ediyorum. Bak karı koca diyecektim, koca karı dedim. Ha ha ha!402 

 

Kim 7 Trilyon İstemez adlı skeçte yapılan kiyasmus argo ifadeyi söyleme maksatlı 

kullanılmıştır. Skeç şöyledir: 

 

Şevket: Evet kısa bir reklam arası veriyoruz. 

Fikri: Reklama girdik ya da reklam bize girdi. Şevket napıcaız lan?403 

 

Geç Zengin Olunca Zenginliğe Ayak Uydurma adlı skeçte yapılan kiyasmusun ikinci 

yöntemiyle yapılmıştır. Fakat sözü etkili kılmak amacıyla tekrarlanan kısmın ilk kısımda 

görülmüştür: 

 

Nezaket: Bugün gelecek olanlar sosyetenin jetidir. Jet sosyete, süper sosyete, uzay, füze, müthiş 

sosyete, öz, hakiki sosyetedendir.404 

 

Evle Beni adlı skeçte Evle Beni programına evlenmek için gelen İbrahim’in cinsi kadın söz 

grubunu kullanarak kiyasmus yapmıştır. Böylece söz konusu komediye ait metinlerde görülen 

kiyasmus dil oyununun ilk kısmına yer vermeden de ikinci kısmına yer vererek kullanıldığına 

rastlanılmıştır: 

 

İbrahim: Ben İbrahim Düz. Düzüm. 

Yeter: Naparsın, ne edersin söylesene biraz? 

                                                                 
400 http://www.showturk.com.tr (09.11.2017) 

401 http://www.youtube.com.tr (25.04.2018) 

402 http://www.youtube.com.tr (19.05.2018) 

403 http://www.youtube.com.tr (23.10.2019) 

404 http://www.youtube.com.tr (10.06.2018) 
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İbrahim: Anamgillen oturuyom. Televizyona bakarım, portakal soyulursa yerim, portakal 

soyulmazsa yemem. 

Yeter: Nasıl birini arıyorsun? Buradan genç kızlara bir uçur. 

İbrahim: Uçururum. Cinsi kadın olan insan arıyorum. Düz olsun.405 

 

Tersine çevirme (kiyasmus) örneklerinden bazıları da şunlardır: 

 

Şevket: Efendim ben masumum. Karısına saygılı, onu seven bir insanım. Bizimki kıskançlıktan 

oldu. Efendim geçen bizi izlemeye davaya geldi. Aha bu IQ’suzu, beyinsizi kıskandı. (Katibe 

Yeter’i gösteriyor.) Ben yaz kızım dedim. Vay efendim o kız sana yazıyor dedi efendim.406 

 

Yeter: …Siz şimdi ölü taklidi yapacaksınız. Bu işi becerirseniz size jölelerce koli alacağım ben. 

Mustafa: Koli mi, jölelerce koli? 

Hamit: Koliye bayılırım.407 

 

Bilal: (Kapı zili çalıyor.) Geldiler, geldiler. Ağzım burnum yerinde mi? Burcu bak bakiim. 

Burcu: Bakiim. 

Bilal: Kafam başımda mı, başım kafamda mı? 

Burcu: Kafanda, kafanda!408 

 

3.2.23. Saçmalama  

 

Mizah dili, hayata dair gerçekliği okuyucu/seyircisine mantıksız bir biçimde ama 

mantıklıymışcasına yeniden düzenleyerek sunar. Bu durumda meydana gelen dil oyunlarından biri 

saçmalamadır.409 Saçmalama dil oyunu “Güldür Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosunun 

metinlerinde görülmektedir. Beyaz Atlı Prens adlı skeçte Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı 

masal kendi bütünsel anlam sahasından çıkartılarak mantıksız bir biçimde teknolojik ve günümüz 

mesleklerine uydurularak yeniden oluşturulmuştur: 

 

Şevket: Şimdi bunlar magazin olayları, magazin uydurması. Bizim ailede çok ünlü var. Misal 

Pamuk Prenses benim amcamın kızı oluyor. Kendisi yok annesi üveymiş de kıza zulmediyormuş 

da zorla elma yediriyorlarmış da. Ya amcam pamuk tüccarı… Acayip durumları çok iyi, hayatı, 

gıcırları yerinde! Her şey çok yolunda, bir de elma felan sevmiyor bizimki. Bizimki armutçu ya 

ha ha ha! 

Bilal: Pamuk’umu diyon Allah canını almasın ya ha ha ha!410 

 

Almanya’dan Tatile Gelen Gurbetçi Bilal adlı skeçte Bilal’in boyuyla ilgili olarak 

söylediklerinde saçmalama dil oyunu görülmektedir. Bilal’in canlılara ait boya dair gerçekliği alt 

üst eden söylemi saçmalamadır. Bilal seyirci/okuyucuya boyu sıcaktan dolayı çeken kumaş boyu 

gibi algılatarak seyircinin zihninde uyumsuzluk yaratmaktadır. 

                                                                 
405 http://www.youtube.com.tr (03.07.2018) 

406 http://www..youtube.com.tr (01.12.2017) 

407 http://www.showturk.com.tr (18.11.2017) 

408 http://www..youtube.com.tr (30.12.2017) 

409 Usta, a.g.e., s.116 

410 http://www.youtube.com.tr (26.11.2017) 
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 Mehtap: İyi de o kız sana biraz uzun değil mi be?  

Bilal: He ama sen şimdi burada böyle durduğuma bakma, ben Almanya’da üç metreyim ya. 

Burada hava sıcak ya çekiyom biraz. 

Mustafa: Tabi tabi doğru söylüyor. Biz bunu bir kere Afrika’ya götürdük 10 cm’ye kadar düştü. 

Ben bunun üstüne basmasınlar diye masanın üstüne koydum.411 

 

İlk Buluşma adlı skeçte Şevket’in bir restoranda sipariş ettiği yemekle ilgili söyledikleri 

seyircinin zihninde mevcut yemek bilgisini mantıksız bir boyuta taşıyarak seyirciyi güldürmüştür: 

 
Şevket: Benim istediğim şey sizin menüde yok. Ben yemek istemiyorum. 

Bahadır: Ama siz bana söyleyin, ben sizin için özel söylerim. Belki vardır. 

Şevket: Deniz börülcesiyle haşlanmış, gergedan dalağıylan marine edilmiş, kutup soğuğunda 

bekletilmiş, Himalaya odunlarıyla pişirilmiş, fil hortumuyla sulanmış aslan böbreği istiyom var 

mı? 

Bahadır: Var 

Şevket: Taze mi? 

Bahadır: Tabi ki taze. 

Şevket: Yapma ya?412 

 

Törkiş Bilal adlı skeçte akrabalık ilişkisi ile ilgili bilgilerin askıya alınarak mantıksız bir 

biçimde farklı bilgilerin sunulması seyirciyi güldürmüştür: 

 
 Fikri: Evet itirazı olan yoksa sizi karı koca ilan ediyorum. 

Yeter: Durun itiraz ediyorum. Bu nikâh kıyılamaz. 

Bilal: … 

Nezaket: Teyzem, amcamın eski çıktığı Yeterella. 

Yeter: Yeğenim, üçüncü kocamın dördüncü sevgilisinin arkadaşı Nazerossa. 

Bilal: Dünürüm Yeteralla. 

Mustafa: Dayımın eski çıktığı, dedemin kuzeni ve benim üvey babam Yeterella. 

Bilal: Arkadaş ne pis akrabalık ilişkiniz var ya. Yemin ediyorum tiksindim. Bu ne karmaşık 

ilişki yumağı?413 

 

İsim Meselesi adlı skeçte evin eniştesi olan Mesut’un anlattıkları saçmalamaya örnek teşkil 

eder. Mesut’un Atınç adlı kişinin başından geçenleri bir masal edasıyla birbiri ardınca sıraladığı 

cümleler mantıksızdır: 

 
Mesut: Bak şimdi sen Atınç deyince benim aklıma Eduardo geldi. 

Hayati: Hakketen Atınç deyince aklına Eduardo mu geldi? 

Mesut: Heeee! Bakın bizim Erdal eniştenin kayınçosu vardı Eduardo, Mehtap sen bilirsin. 

Mehtap:Yok öyle biri. 

Mesut: He he o, o, o, kız; kız nerden hatırladın o, o? Hımmmhııııı! Bak şimdi bu Erdal enişte 

darladan barasını alıyor. Bak bunun arkadaşları deyo ki gel deyo Serden Geçti pavyonunda biz 

bu parayı ezelim. Bak bunlar pavyoncuya parasını ödemiyor mu? Pavyoncu bizim Erdal 

eniştenin peşine düşüyor mu? Bu ertesi gün ilk tirenlen Rio do Jenardo’ya gidiyor mu? 

Mustafa: Nereye? 

Mesut: Riyo do Jenardo’ya. Bak şimdi ah ah ahh ha! Adamdaki şansa bak Rio karnavalına 

denk geleyo. Bu orda samba yaparken Kanada’nın kraliçesi Momo onu görüyor. Bak geleyo 

yanına deyo er Turko deyo, er Turko estututu dante deyo, boto foko zalboldo! Yaaa adama 

                                                                 
411 http://www.youtube.com.tr (10.04.2018) 

412 http://www.youtube.com.tr (10.06.2018) 

413 http://www.youtube.com.tr  (15.06.2018) 
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öylece denir mi ya? Yani deyo ki Er Turko ben senin gibi kıvıran görmedim deyo kalçalarını, 

gel seninle evlenelim. Bak şimdi Erdal deyo ki: Evlenelim de Momo nirde evlenelim biz? deyo 

ya! Bu Momo’nun kardeşi Eduardo deyo ki Andora’ya gidin. Bunlar hep birlikte Çuputu’ya 

gidiyor mu? Orda evleniyorlar mı? Eduardo da enışte deyo sen bu düğün paralarıylan deyo biz 

bir koyun alalım. Bir koyon deyo beş alayon. Erdal deyo yok! Ben deyo Konya’da jetsiki işine 

girecem deyo. Eduardo deyo puh senin Allah cezanı versin! Ben deyo Ağalar Anlaşmasıylan 

deyo İngultere’ye gideceam. Bua vizeden Tacikistan çıkıyor mu? Demem o ki bu çocuğa ne oldu 

ya?414 

 

Metinlerde geçen saçmalama örneklerinden bazıları şunlardır: 

 
Şevket: Al diyor bunu da çek, puan biriksin. Çocuk diyor ki: Abla çok olmasın sonra 

ödeyemezsin. Sen karışma diyor. Ayten sen karışma puan birikecek. Ayten ay sonu yatak döşek 

ağlıyor. Baba babacığım kredi kartı limitim doldu, puanım da bitti. Nolur diyor baa kredi kartını 

ver de harcama yapayım. Ayten seni puanlan dövsek iflah olmazsın. Tasarruf düşmanı kadın. 

Karl Marks, Karl Marks da ağlıyor. 

Mehtap: Karl Marks da kim? 

Hüseyin: Hocanın kaynı…415 

 

Şevket: Sen bu ara Kezban düşesiyle fazla takıldın. Bu konuşmaları ondan öğreniyorsun 

ellaam! Bana bak babam kral III.Bahettin, kız bulmam için baa beş gün mühlet verdi. Ben de 

memleketteki bütün kızları toplayıp bir balo yaptım. Orda sadece bir tane güzel kız vardı, o da 

kaçarken ayakkabısını orada unuttu. Ev ev gezdim, yok, yer yarılmış da içine girmiş. Burası son 

ev… Eğer ben onu bulamazsam babam beni patitis gibi kızlarla evlendirecek. Ben kumpir gibi 

evlatlarımı seveceğim baldızımın çocuğu. Biliyorsun babam kral III.Bahattin bana bir daha 

böyle fırsat vermez. 

Bilal:Ya amcamın çocuğu sen de balo yapıyorsun, kızı beğeniyorsun, sonra kızı hatırlamıyorsun 

ya ayakkabıdan kız mı tanınırmış? Ayaktan kız tanınır mı ya? Zigon zehpa mı bu? 

Şevket: Ya amcamın çocuğu açık büfeyi görünce fazla kaçırmışım. En son Merzifonspor deyip 

halay çekiyordum ondan sonrası ben de yok. 

Bilal: Valla onu bunu bilmem dayımın çocuğu. Kız var dedin. Kızın gardaşı var dedin, onu da 

saa yapacağım dedin, onun için ben buradayım. Beni kraliçe Elizabeth’e mâhkum eden 

kaderimden kurtulmak istiyorum artık.416 

 

Yeter: Ben kararımı verdim. 

İbrahim: Eşek helvası salatası istiyorsunuz. 

Yeter: Hayır! İyi sağlıklar. Ben meşe ağacına yatırılmış, kozalaktan çıkarılmış, sıvıyla reçine 

edilmiş, hafifte çınar ağacına bulanmış bir kayın kozalağı rica ederim. 

İbrahim: Beyefendi siz ne alırdınız? 

Bilal: Ben de sarımsaklı bir çam ağacı alayım. 

İbrahim: Maalesef kalmadı beyefendi. Çarşambaları tükeniyor. 

Bilal: Ne biliim? Eti çağrıştıran ete benzer bir şey getir bana. 

İbrahim: Ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Lütfen bekleyin. (Mutfaktan elektrikli testere 

sesi geliyor.) 

Bilal: Herhalde tadilat var. İnşallah burayı kebapçı yapıyorlardır ya. 

İbrahim: Evet kuala terinde marine edilmiş odun şefin özel tavsiyesidir. Çünkü kualanın o 

sevimli aromasını hala odunun üzerinde bulabilirsiniz şefin tavsiyesi mammamiaaa! 

Bilal: Lan mutfağa aşçı diye bahçıvanı koymuşlar, bir de bana şefin tavsiyesi diyor. Bu odunla 

kafanı kırarım senin.417 

 

 

                                                                 
414 http://www.youtube.com.tr (12.03.2018) 

415 http://www.youtube.com.tr (28.10.2016) 

416 http://www.youtube.com.tr (15.02.2019) 

417 http://www.showturk.com.tr (13.11.2017) 
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3.2.24. İmleme 

 

Üstü kapalı söz sözleme olarak söylem çalışmalarında önemli yer teşkil eden imleme, dilin 

kullanımının gelişmişliğine de işaret eden418 bir dil oyunudur. Günlük dilin de vazgeçilmez 

imkânlarından olan imlemede alıcı vericiye çeşitli sebeplerle doğrudan bir ileti sunmak yerine 

dolaylı anlatımı tercih eder. Mizah yazarları özellikle alaya zemin hazırlayan niteliği nedeniyle 

imlemeyi tercih eder. Özellikle muhatabın anlamadığı imlemeler komik etkiyi arttırır.  “Güldür 

Güldür Show” adlı televizyon tiyatrosunun metinlerinde de bu dil oyununa sıklıkla rastlanmıştır. 

Metinlerde imleme yaparak konuşan oyuncu, karşısındakiyle alay etmiştir. Fakat bazı skeçlerde 

yapılan imleme alay amacı taşımasa da komiği ortaya çıkarmıştır. Bunun sebebi ise konuşanın 

sözlerini yeterince kavrayamayan oyuncunun tavrının seyirciye komik gelmesidir. 

 

İş Yemeği adlı skeçte patron olan Şevket, çalışanlarının restoranlarda yediği yemek ücretini 

ödemekten bıkmıştır. Yine bir yemekte İbrahim’in umursamazca her şeyden yediğini gören Şevket 

imleme yoluyla onun bu tavrını yerer: 

 

Şevket: Adam gözümün önünde küçükbaş hayvancılığı bitirdi ya.  

İbrahim: Efendim bir şey mi dediniz? (İbrahim lahmacun kebap yemektedir.) 

Şevket: Afiyet olsun efendim. Ben kendimi tanıtayım. Ben Şevket Mircah, Parlak fayansçılığın 

sahibiyim. 

İbrahim: Çok memnun oldum canım.419 

 

         Köyümüz adlı skeçte Şevket bulmaca çözen Fikri ve Mustafa’nın zeka seviyeleriyle dolaylı 

şekilde alay eder: 

 

Mustafa: Yukardan aşağıya sekiz harf. Karşılıksız aşk. 

Fikri: Karşılıksız aşk… Yaz, kara sevda. 

Mustafa: Sığmadı ya.  

Fikri: Ufak yaz, ufak, sığar. 

Mustafa: Aaa hiç aklıma gelmedi yaşa be! 

Şevket: Uranyum mu yedi lan bunlar?420 

 

Şevket Hoca ile Tarza Doğru adlı skeçte Şevket, seyirci Fikri’nin aptallığına dolaylı yoldan 

vurguda bulunur.  

 

Fikri: Hayırlı akşamlar hocam. Benim adım Fikri. Severek izliyoruz hocam. 

Şevket: Sağ ol, sağ ol. 

Fikri: Eşe dosta da izlettiriyoruz hocam. 

Şevket: Eksik olma. 

Fikri: İzlemeyenlerle dövüşüyorum hocam. 

Şevket: Gırtlağına yapışan olursa ışığı görene kadar ses etme, bekle. 

                                                                 
418 Şeref Ateş ve Burak Özsöz, “Örtük Bir Anlatım Biçimi Olarak İmanın Sözcelem Kuramı Açısından 

Değerlendirilmesi”, İnternational Social Sciences Studies Journal,  c.5(29), 2019, s.96 

419 http://www.youtube.com.tr (10.07.2018) 

420 http://www.youtube.com.tr (09.04.2018) 
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Fikri: Tamam hocam.421 

 

Hekimim adlı skeçte tribündeki seyircilerden biri olan Mehtap sevgilisiyle ilişkisini anlatır. 

ibandan yürümek ifadesiyle sevgilisinin ondan maddi anlamda yararlandığını ifade eder. 

 

Mehtap: Şimdi internette biz bunla… Benim albümümü dinlemiş, çok beğenmiş. Kendisi bana 

demeden yürüdü, demeden yürüdükten sonra bu böyle olmuyor. Biraz da ibandan yürümek istiyom 

dedi. Ben bir miktar yatırdım bunun hesabına, bir süre de ibandan devam etti.422 

 

Çağrı Merkezi konulu skeçte Bilal, ailesinin yaptığı fazla harcamayı, kaydırma sözcüğü 

aracılığıyla dile getirmiştir. Sözcüğün çok anlamlılık yaratacak bir şekilde kullanılması da bağlamı 

desteklemiştir. 

 

Bilal: Yeter kızım bu kredi kartı nece konuşuyor ya? 

Yeter: Nece konuşuyor Bilal’im? 

Bilal: Ne biliim bak hele şuna? 

Yeter: Bilal’im acaba yanlışlıkla biraz kaydırma mı yapmışız? 

Bilal: Evet bana biraz kaydırma yapmışız.423 

 

 Okula Kayıt Meselesi adlı skeçte Bilal, oğlu Bahadır’ın zekâsının seviyesiyle ilgili olarak 

imlemede bulunur: 

 

Bahadır: Yapacağım baba, yapacağım o okula gireceğim.  

Bilal: Gir yavrum gir, aslan gibi babanın kısrak gibi ananın hakkını ver yavrum. 

Bahadır: Anneee! 

Bilal: Bağırma şimdi, annenin işi gücü var. Yavrum hadi bizi genetik bilimine inandır yavrum, 

gül yüzlüm. Hadi be, hadi be, hadi Allah’ını kitabını seversen Bahadır oğlum çaresiziz.424 

 

Metinlerde geçen imleme örneklerinden bazıları da şöyledir: 

 

Bilal: Ya tamam beyler, gelin buraya gelin. Amatörlerle ne vakit kaybediyorsunuz ya, bizim prova 

yapmamız lazım hadi hadi. Birazdan buranın yıldızı olucağız be. 

Hüseyin: Sizden ancak belgesel yıldızı olur. Ha ha!425 

 

Bilal: Şişşt, şişşt beyler, saat dokuz yönünde acayip bir hatun girdi. 

Hüseyin: Çok güzel ya! 

İsmail: Oğlum şu kızla bir anım olsun, yüz milyar borcum olsun. Allah sahibine bağışlasın çok 

güzel. 

Mesut: Ya ağabeyciim ayıptır, ayıp. Napıyorsunuz siz ya? Kız arkadaşlarınız yok mu ya? 

Hüseyin: Ulan havuzlu evimiz var diye denize girmeyecek miyiz?426 

 

Mehtap: Ya Fikri yemin ediyorum niyetim ciddi demeseydin seni eve çağırmazdım. Tabi niyeti 

ciddi olan erkeklere bayılıyorum. Sana bayılıyorum Fikri. 

                                                                 
421 http://www.youtube.com.tr (16.05.2018) 

422 http://www.youtube.com.tr (20.06.2018) 
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Fikri: Niyetim ciddi tabi ki canım. Niyetim ciddi olmazsa burada olmam. Niyetim çok ciddi. 

İstersen ciddi ciddi sarılalım.427 
 

3.2.25. Terkip Etme 

 

Çoğunlukla alay, benzetme veya iğneleme maksadıyla kullanılan terkip etme, “Güldür 

Güldür Show” da görülen dil oyunlarından biridir. Konuşmada geçen ses, hece veya kelimeler 

farklı bir bütün oluşturmak üzere bir araya getirilir. Bu bütün bağlama uygun ve mizahi niteliktedir. 

 

Eski Dostlar adlı skeçte musiki grubunun hocası olan Şevket, İsmail ve İbrahim’i 

iğneleyebilmek için müzik notalarından olan fa ve re’yi bir araya getirerek fare kelimesini oluşturur.  

 

İsmail: Sen kimsin be adam? Nerden çıktın? 

Şevket: Ben yeni musiki eğitmeni Şevket Mercan… Her sabah sesimi Zeki Müren’le açar, 

Ferhat Güzel ile kaparım. Bir la veririm hanımın birine, olur sesime müptela. 

Şevket: Bu duruşum daha bir utandırır. 

Nezaket: Ay çok tatlı. 

Yeter: Ben de boş değilim. Alenen bilin isterim. 

Şevket: Sen fa, sen ise re’sin benim için. İkiniz yan yana fare oldunuz.  

Kızlar: Ahahhah… Ay çok tatlı! 

İsmail: Bize de si kaldı İbrahim. Talihime hacet edeyim, vitamin olsam adımı yumuşak g 

koyarlardı.428  

 

Psikopat Kız adlı skeçte tuz ve ruh kelimelerinin sırasıyla söylendikten sonra bir temizlik 

malzemesi olan tuz ruhu sözcük grubu üzerinde birleştirilmesi komik etki meydana getirmiştir: 

 

Hüseyin: Saçmalamayın kızlar. Biz yanınızda olduğumuz sürece hiç korkmanıza gerek yok. 

Mustafa ve ben ruh konusunda uzman sayılırız. Bakın. (Cüzdanından bir kart çıkarır ve 

gösterir.) 

Yeter: Bu ne?  

Hüseyin: Ruhsat… Bu konuda uzman olduğumuzun belgesi… Oturalım hanımlar. Mustafa tuzu 

serelim. (Masaya otururlar. Mustafa yere tuz serper. ) 

Yeter: Ruh çağırmak için neden tuz döküyoruz Hüseyin?  

Aysel: Tuz ruhu mu çağıracağız?  

Hüseyin: Tuz bir koruma kalkanı. Gelen ruh bu kalkanın içerisinde bize zarar veremez. 

Yeter: Ya çok heyecanlı. Bunları bilmen çok havalı Hüseyin ya! 

Mustafa: Ya sen ne diyorsun, Hüseyin ruh konusunda bir numara, bir? Onun gayp aleminden öte 

diyarlardan çağırıp da getiremediği ruh, daha anasının karnından doğmadı. O ruhların efendisi, o 

ruhlara fısıldayan adam, o ruh hastası, o Hüseyin!429 

 

Eş Akrabalığı adlı skeçte İsmail’in Derya isminin d ve e sesini, Mehmet isminin de m, e ve t 

seslerini Demet kelimesi üzerinde bir araya getirmesi komik etki yaratmıştır.  

 

İsmail: Bilal niye, niye kavga ettiniz? Biz size yetmiyor muyuz? 

Bilal: Siz bize yetiyorsunuz da artıyorsunuz bile amcacığım. Lütfen Allah aşkına uzanın 

rahatınıza bakın. Biz hallederiz şimdi. 

                                                                 
427 http://www.youtube.com.tr (08.11.2017) 

428 http://www.youtube.com.tr (12.12.2018) 

429http://www.youtube.com.tr (18.05.2018) 
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İsmail: Nereye uzanacağız amcacığım? Amcasının gülü, koltuk çok rahatsız… Bir de dünden 

kalmış promosyon pizzaları yedirdin bize. Midem yandı, vallahi hem de o biçim. 

Bilal: Teyzeciğim, amcacığım seksen beş tane pizza söyleyince eve bir iki tane promosyonlu 

oluyor. Kusura bakmayın, fark ederseniz adam motorsikletle getiremedi. Önü kalkmış 

kamyonetle getirdiler pizzaları. 

Yeter: Yazıklar olsun sana ya akrabamın yediği bir dilim pizzaya mı şimdi taktın? 

Bilal: Gel, gel kızım Yeter, bana bak, bunlar akraba değil akbaba.  

İsmail: Valla Yeter, yemin ediyorum nankör ha gör eniştesinin gülü. Biz senin için neler yaptık? 

Sen yeri gör diye ben çocukları başlı kıçlı yatırıyorum. Benim iki tane oğlum var bir tanesi 

Derya bir tanesi Mehmet birbirine kaynadılar Demet oldular Demet. 

Bilal: Tamam.  Biraz daha kalsınlar, sonra giderler.430 

 

Otobüs Yolculuğu adlı skeçte İsmail’in Amerika ismindeki a ve m sesiyle Asya kelimesini 

Amasya ismi üzerinde birleştirmesi seyirciyi şaşırtarak güldürür: 

İsmail: Nerelisin? 

Bilal:(Öğrenci) Kars… 

Burcu: Nereliymiş.  

İsmail: Kars… Kars’ın içinden mi? Kars’ın diyom içinden mi? 

Bilal: Ya napacan amca Karslıyım, akrabanı mı kaybettin? Sen de mi Karslısın? 

İsmail: Yok ben Amerika’yla Asya’nın buluştuğu yerdenim Amasya. 

Burcu: Ahahahah! Çok komik, çok komik… 431 

 

Metinlerinde geçen terkip etme örneklerinden bazıları da şunlardır:  

 

İbrahim: Bu nasıl sahil arkadaş ya? Bir tane genç insan evladı olmaz mı ya? Şuna bak resmen 

karşıdaki ülkeden kız kesiyorum. (Dürbünle etrafına bakar.) Ooooo İtalyan mı o? Ha yok 

dubaymış. 

Yeter: Sorry! Pardon sorry. Bu şezlong boş mi? 

İbrahim: Ana! Dişi. Hem de süt gibi. Süt dişi! 

Yeter: Can I buraya oturabilir miyim? 

İbrahim: Oturmazsan adam değilsin. Böyle soru mu olur lan? Hasta mısın sen?  

Yeter: Sorry, what can you see I don’t understanding. 

İbrahim: Kusura bakmayın hanımefendi ya beyin umutsuzluktan kapanmıştı, açılınca bir sarsıldı. 

Lütfen buyurun oturun. 432 

 

İsmail: Hiaaaa! Nezaket Hanım yerliler bana buhar banyosu hazırladılar. Ama çok sıcak ya 

pişiyorum valla. Bir bardak su alabilir miyim? 

Bahadır: Ungo bongo kabuğunu soyalım. Kabuklu insan sevmiyom unda unda. (Bahadır 

kabilesiyle İsmail’i kaynatmaya çalışıyor, onun kıyafetlerini çıkartıyorlar.)  

Hamza: Unda bütün vitamini kabuğunda unda! Neyse tamam. 

İsmail: Efendim bana sıcak geldiği için üzerimi çıkarıyorlar. Gerçekten çok yardımseverler.  

Hüseyin: Adamı orda küşleme yapıyorlar ha. Peki bitkiler canlıysa orman yangınlarından niye 

kaçmıyorlar?433

                                                                 
430 http://www.youtube.com.tr (01.12.2017) 

431 http://www.youtube.com.tr (23.12.2017) 

432 https://www.youtube.com (30.12.2017) 

433 http://www.youtube.com.tr (13.05.2018) 



 

 

 

 
SONUÇ 

  

Gülme hakkında kendi dünya görüşlerinden ya da bilgilerinden yola çıkarak onu 

tanımlamaya çalışan araştırmacıların bunu tam anlamıyla başarabildiklerini söylemek mümkün 

değildir. Çünkü gülmenin hem psikolojik hem de fizyolojik yönlere sahip karmaşık bir yapısı 

vardır ve kimi zaman mizahi kimi zaman da mizahi olmayan durumlara eşliği söz konusudur. 

Mizahtan kaynaklanan gülmelerde, doğada ya da toplumsal yaşamda saf olan komik alınarak mizah 

üreticisi tarafından işlenir.  

 

İnsanı neyin güldürdüğüne dair çalışmalar, geleneksel mizah kuramlarının oluşmasını 

sağlamıştır. Bunlar: üstünlük, uyumsuzluk ve rahatlama kuramlarıdır. Üstünlük kuramına göre 

gülme, insanın kendisi ile bir başkasını karşılaştırması ve bunun sonucunda kendini üstün görmesi 

neticesinde oluşur. Bu üstünlük fizikle, yetenekle, sahip olunan imkânlarla ve de talihsizliklere 

düçar olup olmamakla ilgili olabilir. Rahatlama kuramına göre ise gülme, kişide herhangi bir baskı 

neticesinde birikmiş olan enerji fazlalığının atılmasıyla ortaya çıkan rahatlamayı kutlayıştır. 

Uyuşmazlık kuramına göre de gülme eylemi, kişinin zihninde yer edinmiş durumların veya 

kavramların alt üst edilmesiyle ortaya çıkar.  

 

Mizah yaratım sürecinde yazarlar, bilerek veya bilmeyerek geleneksel mizah kuramlarının 

ortaya koyduğu sebeplerin oluşmasına çeşitli yollarla hizmet eder. Bu noktada merkezde dil 

durmaktadır. Dil komiğe iki şekilde aracılık eder. İlki komiği nakletmekle ilgilidir. İkincisi ise 

komiği yaratmaya dairdir. Bu durumda dilin kendisi komiktir. Yazarlar bunun için çeşitli dil 

oyunlarından yararlanır. Bu dil oyunları, Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR’ın yönetiminde 

gerçekleştirilen Çiğdem USTA’nın “Karagöz Metinlerinden Günümüz Gülmece Metinlerine 

Gülmece Dili” adlı çalışmasında tespit edilmiş, çeşitli örneklerle dilin geçmişten bu yana aynı 

yollarla insanları güldürdüğü sonucuna varılmıştır.  

 

Bu çalışmada, modern dünya mizahını temsilen “Güldür Güldür Show” adlı televizyon 

tiyatrosunun doksan altı bölümündeki dil oyunları incelenmiştir. Neticede ağız, lehçe,  kesimsel dil 

kullanımı, aktarım, alışılmamış bağdaştırma, argo kullanımı, benzeşleme, çok anlamlılık, 

değiştirim, dil sürçmesi, eş adlılık, geçişme, imleme, istiare, iştikak, karşıtlama, kaydırma, 

mübalağa, müşakele, saçmalama, tersine çevirme, teşbih, teşhis, tezat, türeme, yankı ve -Usta’nın 

belirlediği oyunlara ek- “terkip etme” olmak üzere yirmi beş farklı dil oyunu belirlenmiştir. Ayrıca 

müşakele başlığı altında farklı bir tür müşakele olabileceği düşünülen bir dil oyunu tespit 

edilmiştir. Tezin sınırlılıkları dâhilinde incelenen bölümlerde değişim, ikilem (paradoks), ön 
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sayıltılarla oynama dil oyununa rastlanmamıştır. Ancak “Güldür Güldür Show” tiyatrosunun arşivi 

göz önüne alındığında bu dil oyunlarının olmaması pek olası görülmemektedir. 

 

Mizah dili bağlamında bahsi geçen tiyatro metinlerinde kimi dil oyunlarının diğerlerine göre 

daha sık tercih edildiği görülmüştür. Bu oyunlar arasında mübalağa, eş adlılık, çok anlamlılık, 

imleme, ağız-lehçe- kesimsel dil kullanımı en çok rastlananlardır. En az başvurulan dil oyunlarıysa 

aktarım ve geçişme’dir.  Bu dil oyunlarının birçoğu karşıdaki kişi veya durumla alay etmek için 

kullanılmaktadır. Temelde bireysel veya toplumsal eleştiri içermektedir. Bu da mizahın “görevci” 

işlevinin “Güldür Güldür Show” tiyatrosunda da önemli olduğunu göstermektedir. 

 

Sonuç olarak mizahçıların yüzlerce yıldır, aynı dil oyunlarıyla dili komik hale getirmekte ve 

insanları güldürmekte olduğu görülmektedir. “Güldür Güldür Show” metinlerindeki mizah dilinin 

Karagöz’le yaratılan mizah geleneğinin bir devamı olması bu görüşü ispatlar niteliktedir. 

Çalışmanın modern dünya mizahında mizah dilinin niteliklerini belirleyerek dil ile mizahın 

ilişkisini ortaya koyması ve mizah alanında dilin işlevselliğini somutlaştırmaya yönelik bir 

inceleme olması hasebiyle alana katkıda bulunacağı beklenmektedir.  
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yılında Kafkas Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 

2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalında yüksek lisans programına başladı. 2012 yılında Kafkas Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bölüm üçüncüsü olarak dereceyle bitirdi. 

2013 yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi aldı. 

 

ÇELİK, bekar olup İngilizce bilmektedir. 
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