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ÖZET 
 

ROALD DAHL’IN ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNDE MİZAH UNSURLARI 
 

“RoaldDahl’ınÇocukEdebiyatıEserlerindeMizahUnsurları”adlıbu 
yükseklisanstezidünyaçocukedebiyatıalanındaverdiğieserlerleaklailkgelenisimlerden biri olan 
Roald Dahl’ın kurgularında mizah unsurlarını nasıl kullandığını incelemek amacıyla 
ortayakonmuştur. 

İngilizçocukedebiyatıyazarıolanRoaldDahl,özelliklekarakterlerinitasvirederkenve 
benzetmelerinde mizahı ön planda tutan güçlü üsluba sahip bir yazardır. Yazarın Türkçeye 
çevrilen çocuk edebiyatı alanında toplam on altı çocuk kitabı: “Dünya Şampiyonu Danny”, 
“Cadılar”, “Matilda”, “Dev Şeftali”, “Charlie’nin Çikolata Fabrikası”, “Yaman Tilki”, “Kaplumbağa”, 
“KocaSevimliDev”,“BayveBayanKıl”,“BüyülüParmak”,“Charlie’ninBüyükCamAsansörü”, 
“George’unHarikaİlacı”,“İrikıyımTimsah”,“Zürafa,PeliveBen”veikiotobiyografikeseri“Küçük Adam 
Büyürken”, “Tek Başına”vardır. 

Yaşamı neşeli bir tavırda geçirme olanağı sağlayan mizah, insana birçok özellik 
kazandırmadadayardımcıolur.Eleştirelbakışaçısınınyanındaenkötüanlardabileolumlubir tutum 
sergilemek mizah anlayışının içerisinde yer alır. Bu tavrı insana henüz çocukken 
kazandırabilmek ise çok önemlidir. Bu sebeple eğitim içerisinde mizahı kullanmak hem 
çocukların dikkatini çekebilmek için; hem de çocuğa kişisel ve düşünsel gelişiminde önemli 
katkılarsağlayacağıdüşünüldüğündenmizahınçocukyazınındakullanılmasınınönemliolduğu 
varsayılmaktadır. 

ButezdeöncelikleRoaldDahl’ınçocukedebiyatıeserlerindekimizahunsurlarınınedebi 
kurgudanasılkullanıldığıaraştırılmıştır.Bukapsamdatezinilkbölümündearaştırmanınamacı 
veproblemdurumuortayakonmuştur.İkincikısımdaise;çocukedebiyatınıntanımıyapılarak 
geneledebiyattanımındanayrılanyönleribelirlenmişvemizahileilgilikavramsalaçıklamalar 
yapılmıştır;ardındandaeserleriincelenenyazarınhayatınadeğinilmiştir.Üçüncübölümdeise 
araştırmanın örneklemi seçilen Roald Dahl’ın çocuk edebiyatı eserlerindeki mizah unsurları 
incelenmiştir.Dördüncübölümdebulgulara,araştırmanınsonbölümündeisesonuçveönerilere 
yerverilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Mizah, Çocuk Edebiyatı, Roald Dahl. 

 
Danışman: Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/ Türkçe 
Eğitimi Bölümü, Mersin. 
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ABSTRACT 

 
HUMOUR ELEMENTS İN ROALD DAHL'S CHİLDREN LİTERATURE WORKS 

 
Thismaster'sthesistitled“HumourElementsinRoaldDahl'sChildrenLiteratureWorks 

”waspublishedinordertoexaminehumorouselementsinthetextsofchildrenliteratureinthe works 
of Roald Dahl who is a prominent figure due to his works in the field of world children 
literature. 

RoaldDahl-whoisawriterofWorldChildrenLiterature-hasuniquewordingwhichgives 
particularimportancetohumour,especiallyindepictionofhischaractersandimagery. 

WriterhassixteenbooksinthefieldofChildrenLiterature:“DannytheChampionofthe World”, 
“ The Witches”, “Matilda”, “James and the Giant Peach”, “Charlie and the Chocolate Factory”, 
“Fantastic Mr.Fox”, “The BFG”, “The Twits”, “The Magic Finger”, “Charlie and the Great Glass 
Elevator”, “George’s Marvellous Medicine”, “The Enourmous Crocodile”, “The Giraffee and 
thePellyandMe”)andhastwoautobiographicalbooks:“GoingSolo”,“TheBoy”. 

Humour,whichallowstospendlifeinacheerfulattitude,alsohelpspeopletogainmany skills. 
In addition to gaining a critical point of view through humour, even under the worst 
circumstancesactinginapositivemanneristhepartofsenseofhumour.Itisveryimportantto 
gainthisattitudeduringchildhood.Consideringtheusinghumourineducationmakesamajor 
contributions to both draw childreen’s attention and improve intellectual development of the 
children,importanceofusinghumourinChildrenLiteratureleapstotheeye. 

Thismaster'sthesisaccordprioritytreatmenttoexamineusinghumorouselementsin 
thetextsofchildrenliteratureintheworksofRoaldDahl.Withinthisframework,firstchapter 
focusedon“PurposeofThesis”and“ProblemStatement”.Insecondchapter,ChildrenLiterature 
wasdescribed,specifiededitsdifferenceformtheLiteratureandmadeconceptualexplainations of 
humour, also was touched on biography of Dahl. In third chapter, humorous elements in 
childrenliteraturebooksofRoaldDahlwhoisselectedparadigmofthesiswasstudied.Infourth 
chapter was included the results and in the final of thesis, given place for conclusion and 
submissions. 

 
Keywords: Humour, Chıldren Literature, Roald Dahl. 

 
Supervisor: Assoc. Prof. Esma DUMANLI KADIZADE, Mersin University, Faculty of Education/ 
Turkish Language Department, Mersin. 
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1.GİRİŞ 

Yazarlar yaşadığı, gördüğü, hissettiği her şeyi edebi anlamda değer taşıyan ürün haline 

getirir. Yaratıcı yetenek olarak tanımlanan insanın var olanı şekillendirebilme yetisini Binyazar 

(2010), şu şekilde betimler “ Toprağı düşünün; üzerine bir şey ekilip dikilmedikçe durup bekler. 

Tohumu da görünce var eder, onu sonsuzluğa erdirir. Dünyanın edilgenliği böyle bir edilgenlik; 

yaratıcılarını bekleyen üretime hazır bir dev bir rahim” (Binyazar, 2010, s. 21). Sanat, içerisinde 

somut anlamda her şeyi barındırır ve insan, soyutlama yeteneğini yaratma gücüyle birleştirip 

ortaya çıkardığında içerisinde his barındıran ürünler oluşur. Edebi ürünlerin yaratıcısı olan 

yazarlar da bu süreci yetenekleri ölçüsünde tamamlar. 

Sanatın bir kolu olan edebiyatın da konusu her şey olabilirken ortaya çıkan yapıtın edebi 

değer taşıması beraberinde ürüne birçok özellikkazandırır.Bubağlamdaüretilegelenherürün 

sanat eseri olamayacağından dolayı yazı olarak karşımıza çıkan her metin de edebi değer 

taşımamaktadır.Sanatkaygısıgüdülereküretilenedebieserlerokurdayenibirduygudurumu 

meydana getirmelidir. Buradan yola çıkarak “ Edebi eserlerin yöneldiği kitle kimdir?” sorusu 

aklagelebilir.Sartre(2012),busoruyuşuşekildeyanıtlar:“İlkbakışta,kuşkuyayeryok:Evrensel 

okuyucuiçinyazıyoruz;gerçektende,dahaöncegördüğümüzgibi,yazarınbekleyişiilkeolarak bütün 

insanlara yönelmiştir”(Sartre, 2012, s. 71). Her yazar şüphesiz öncelikle kimseyi 

düşünmedenkendiiçerisindeyazarlıktutkusuylametinlerinioluştururfakatSartre’ındaifade 

ettiğigibiseslendiğikitleevrenselanlamdaherkesolmalıdır.Ancakedebiyatınkapsamındayer alan 

çocuk edebiyatı özel bir alandır. Çocuğun gelişim sürecinin tanımlanmasıyla beraber 

kendisinehasözelliklerleedebiyatkavramınayakınancakkapsamlıedebiyattanımındanfarklı 

olarakyerbulmuştur.Çocukedebiyatının,edebiyattanfaklıolarakkendisinehasözellikleri,edebi 

eserleriveokuyucukitlesivardır.Birçocukedebiyatıyazarıdabunlarınfarkındaolupevrensel çocuk 

okuyucuya seslenerek ürünlerini ortayakoymalıdır. 

Anadiliedinimiylebaşlayanveöğrenmeöğretmesüresincekullanılanenetkiliveönemli 

araçlardan birisi çocuk edebiyatı yapıtlarıdır. “ Çocuk edebiyatı, edebiyatın bir parçasıdır ve 

çocuğungelişimindeönemlibirroloynamaktadır.Çocukedebiyatıanlamadan,sorgulamadan karar 

veren insanlar yerine; düşünerek, duyumsayarak karar verebilecek duyarlı insanların 

yetiştirilmesinedönükbirçabanınürünüolarakdaadlandırılabilir.Bunedenledilinveresmin anlatım 

olanaklarıyla çocuklara ulaşabilecek yetkinlikteki sanatçıların, çocuk edebiyatı adına 

çocuklariçinsorumluluküstlenmesigerekmektedir.”(Sever,2010, 

s.24).Okulöncesidönemdenbaşlayarak çocuğun dilsel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimini 

destekleyen çocuk edebiyatı yapıtlarıyla çocuğun karşılaşması birçok yönden gelişmesine katkı 

sağlayacaktır. Bu nedenle çocuk edebiyatı eserleri sanat eseri olarak görülmeli ve bu şekilde 

değerlendirilmelidir. Ancak edebi eserlerin yoruma açık yazım şekilleri, eleştiriyi de 

beraberinde getirmektedir. 
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Sanatın her insan için farklı şey ifade etmesi sanatın doğasında olandır ve aksi 

düşündürücü bir durumdur. Ayrıca sanatın sınırı çizilemeyeceğinden üretilen eserlerin 

içeriklerininyelpazesideçokgeniştir.Moderndönemdeisebuanlayışdahadadikkatedeğerbir 

halalmıştırveeserlersonsuzsayıdailetiiçermektedir.Busebeplesanateserlerininincelenmesi 

bellibirplan,programveanlayışgerektirir.“Sanatdeğerlendirmedetarihselsüreçteoluşanfarklı 

görüşler, çok değişik değerlendirme ilkelerine göre düzenlenebilir ama genellikle dört temel 

başlık altında toplanabilir: Sanatçı, yapıt, alımlayıcı ve toplum merkezli yaklaşım biçimleri. Bütün 

görüşlersanatıaçıklamakiçinbudörtögedenbirineyönelirler”(Ötgün,2009).Ayrıcabağlamdan 

vezamandanbağımsızolaraküretilenevrenselsanatınyapıtlarıincelenirkenbirçokaçıdanele 

almakgerekir;yanieserleriincelerkengözönündebulundurulmasıgerekenbiryaklaşımınve 

bakışaçısınınolmasıgerekir.Bubağlamdaeleştiri,hernekadaröznelbireylemgibigörünsede 

bilimseltemellendirmelerlesonderecenesnelbirhalalabilir. 

Somutolarakinsanlarınsanatlatanıştığıilkürünlerçocukedebiyatınındahilindeyeralır. 

İnsanın çocukluktan yetişkin bir bireye uzanan yaşam sürecini şekillendirmesinde çocuk 

edebiyatı eserleri etkin bir roldedir. Çocukların kitap okuma sevgisi kazanıp bu edinimi bir 

alışkanlığadönüştürmesiaçısından,çocukkitaplarınınçocuğagöreilkelerleoluşturulmasıçok 

önemlidir.Buyüzdençocuğunhayaldünyasınahitapeden,merakduygusunubesleyenveçocuğa keyif 

veren eserler çocuk edebiyatında kendisine yer edinir. Bu söylem, çocuk kitaplarının 

özelliklerininçocuğucezbediciveçocuğungelişiminidestekleyiciniteliklerdeolmasıdemektir. 

Budurumlarıiçindebarındırançocukkitaplarınıncezbediciözelliğinedahilolanmizaholgusuda 

aynıderecedeönemtaşır.Çünküçocuğahemkeyifverenhemdedüşünmesinisağlayanbuöge, 

çocuğungelişiminiolumluanlamdadestekler.Ayrıca,“Metinodaklıyapıtçözümlemelerindebir 

üslupözelliğiolarakgörülenmizahunsuru,okurodaklıbiryaklaşımlaokurunüzerindebıraktığı 

etkiler açısından da değerlendirilebilir. Nitekim mizah; güldürme, eğlendirme, eleştirme 

işlevlerinitaşıyanyazınsalbirbiçimolmanınyanındaçocuklarınbilişsel,duyuşsalvetoplumsal 

gelişimleriaçısındandaönemliişlevleresahiptir.”(HamzadayıveÇetinkaya,2013, s. 491).Çocuk 

edebiyatıeserlerindemizahiusurlarınyeralmasıeseri,belirtildiğigibiönceliklehemçocuğagöre 

kılar hemdekitapokumaalışkanlığınıdahakolaykazandıranürünhalinegetirir.Buçalışmada 

eserlerielealınacakolanRoaldDahlisemizahıkullanabilmeyetisiyledünyadaadıaklailkgelen 

çocukedeiyatıyazarlarındanbiridir.“Dahl'ıntemalarıçeşitlivesürükleyicidir;ancakkurgusunu 

çerçeveleyenbirüçgenetrafındadönüpdolaşır,bunlar:şiddet,mizahveabsürtlüktür” (Jaber, 2016, 

s. 1170). Bu açıdan bakıldığında Dahl’ın üslubu onu diğer yazarlardan ayıran 

noktalardanbiridir.BukonudaKlugova(2007)iseşunlarıdilegetirir:“Dahl’ın,ironikvealaycı hiciv 

yaklaşımı, yazılarını tanımlayan özelliklerden sadece birkaçıdır ve Dahl'ın tarzı onu bir yazar 

olarak ayırt eden şeydir” (Klugova, 2007, s. 50), Dahl’ın çocuk edebiyatı eserilerini 

oluştururkenkullandığımizahunsurlarıveseçtiğikonularayaklaşımtarzıonafarklıbirüslup 
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kazandırmıştır.Beth Pearson ise bu konuda:  

Dahl özel bir vakadır ve özgünlüğü, yaratıcılığı ve yaramazlık duygusu, ona sonsuz 

gençlik havası vermek için her zaman bir araya gelir. Dahl seçtiği konularda hem karanlığı 

mizahla besleme şekiliyle hem de insan davranışının tuhaf ve sadist yönlerini göstermesi 

yönünden sıradışıdır. Dahl’ın bu zorlayıcı formülü onun kurgusunu tanımlar ve onu diğer 

yazarlardan farklı kılar (Jaber, 2016, s. 1171).  

 

Bu tanımlamalar ile Dahl’ın temalarında mizahla beraber uç noktaları kullandığı ve ne 

kadar keskin bir yazar olduğu görülmektedir. 

 

1.1.AraştırmanınAmacı 

Bu araştırmada; litaratür taraması yapılarak mizah unsurlarının çocuk edebiyatındaki 

yerini belirlemek; Roald Dahl’ın çocuk edebiyatı eserlerindeki mizahi unsurları incelemek ve 

elde edilen verilerden yola çıkarak önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. 

 

1.2.ProblemCümlesi 

• Çocuk edebiyatı eserlerinde mizah dilini özgün bir şekilde kullanan Roald Dahl’ın 

eserlerindekikurguvekurgularındakimizahkullanımınasıldır? 

• RoaldDahl’ınçocukkitaplarındakimizahiunsurlarınteorikaltyapısınasıldır? 

 

1.3.AraştırmanınÖnemi 

Bu araştırmada Raold Dahl’ın Çocuk edebiyatı eserlerinde mizahi unsurların nasıl bir 

dağılım gösterdiği incelenmesi amaçlanmış ve bu kapsamdaki kitaplar ele alınmıştır. Ancak 

araştırmada Dahl’ın bütün eserleri doğrudan değil, Türkçeye çevrilen eserleri seçilmiştir. Bu 

çalışmada ayrıca mizahi unsurların çocuk eserlerinde nasıl yer edindiği ve bunun önemi 

vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Bu araştırma, çocuk edebiyatı eserlerinin farklı bakış açılarıyla incelenerek, çocuk 

eserlerindeki mizahi tavrın öneminin fark edilmesinde katkı sağlayabilecektir. Ayrıca 

araştırmanınTürkiye’deokunanyabancıbiryazarıneserlerininnasıldikkatçekicibulunduğunu 

görmek açısından yararlı olacağıumulmaktadır. 

 

1.4.Sayıltılar 

1. Mizahinsanhayatı,özellikledeçocukgelişimiiçingereklidir. 

2. RoaldDahl,çocukyazınıeserleriniçocuğagöreyazaniyibirmizahyazarıdır. 
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1.5.Araştırmanın KapsamSınırlılıkları 

Bu tez; 

1. RoaldDahl’ınTürkçeyeçevrilençocukkitaplarıiçerisindemizahunsurlarıaçısındanu

ygun görülmüşeserleri, 

2. Amaçlaraçısındanbelirtilenproblemdurumuvehipotezlesınırlıdır. 
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2.KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

2.1.Çocuk Edebiyatı veMizah 

Çocuklukdönemindekiinsanlarınhayal,duyguvedüşüncelerineyöneliksözlüveyazılı bütün 

eserleri akla getiren çocuk edebiyatı alanına dair literatürdeki bazı çocuk edebiyatı 

ifadelerinedeğindiğimizde,bualanınöncelikleçocuğunfikirvesanateğitimineyarayacaktekniği 

veilkeleriolanayrıbiredebiyatalanıolduğukarşımızaçıkar.Çocukedebiyatıgenelanlamıyla, 

çocuğutanıyan,anlayanveçocuklailetişimkurupbuiletişimiyazılıyadasözlüolarakaktardığı 

söylenebilir. Bu yüzden, çocuk edebiyatı alanında eser veren yazarların toplumu 

şekillendirdiklerininfarkındaolmalarıgerekir.Çocukedebiyatıyazarlarınıneserleriçocuğagöre ve 

çocukların duygu, düşünce ve hayallerini geliştirici olmalı; ayrıca bu eserler çocuğun düş 

dünyasınadauygunolmalıdır.AyrıcaSever’e(2010)göre;“Erkençocuklukdönemindenbaşlayıp 

ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama 

düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel 

iletilerlezenginleştiren,beğenidüzeyleriniyükseltenürünleringeneladıdır”(Sever, 2010, s.17). 

Bir geçiş dönemi edebiyatı olan çocuk edebiyatını Sever(2008)şuşekilde dile getirmiştir: 

“Bir geçiş edebiyatı olan çocuk edebiyatı, okulöncesi dönemden başlayarak 

çocuklarırenkveçizgininestetikdiliyletanıştıran,onlaraanadiliningüzelliğiniduyumsatanilk 

araçlardır” (Sever, 2008, s. 12). 

ÇocuğayönelikyazmanınayrıbiramaçolduğunuvurgulayanOğuzkan(2000), ise 

çocukedebiyatını,“Ustayazarlarcaözellikleçocuklariçinyazılmışolanveüstünsanatnitelikleri 

taşıyan yapıtlardan oluşan edebiyat” olaraktanımlar (Oğuzkan, 2000, s. 3). Bu anlayışla çocuk 

edebiyatının aynı zamanda bir zorunluluk olduğu da ortaya çıkmaktadır. 

Literatürdeki çocuk yazını tanımlamalarından sonra çocuğa göre bir yazın oluşturma 

gereksinimişuşekildedilegetirilir, Dilidüzgün(1996), çocukkitaplarındaçocukgerçeğinin 

elealınmasıveonundünyasınakoşutbirdünyakurgulanmasıgerektiğinisöyler.Onagöreçocuk 

kitapları,çocuğasanateğitimiveren,onlarailksanatsaldeneyimlerikazandıranbireraraçolmak 

zorundadır.Ayrıca,çocukedebiyatıürünleri,çocuğauygunolmalıveçocuğunkültürgelişimine, düş 

gücünün gelişmesine, okuma alışkanlığı kazanmasına katkıda bulunacak nitelikler taşımalıdır 

(Dilidüzgün, 1996, s. 

22).Bütünbunlarınyanısıraeleştirelvesorgulayıcıbakışaçısıinsanasonradandeğilhenüz çocukken 

kazandırılması gereken bir özellik olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple, çocuklara 

eleştireldüşünmebecerisikazandırmadadaçocukedebiyatıürünlerininetkisioldukçafazladır.  

Ayrıca 

çocuklarınokuduklarıeserlerdenedindiklerideğeryargıları,yaşamlarıboyuncaonlararehberlik 
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edecek nitelikte olmalı ve çocuğu hayata hazırlama özelliği taşımalıdır.  

 

Mizahi metinlerin 

genelliklekarmaşıkhiciv,ironiveparodiunsurlarıiçerdiğiniveokurlarınbirolayıveyakarakteri 

diğerleriyle ilişkilendirmek için düşünmelerini ve hayal güçlerini kullanmalarını 

gerektirdiğini hatırlamak gerekir. İlk önce basit, eğlenceli bir kitap gibi görünen şey, aslında 

okuyucuların daha karmaşık ve çok yönlü düşünmelerini gerektirebilir(Serafini, 2015, s. 

636).  

 

Edebiyatın basit gibi görünen çocuk edebiyatı eserlerinin aslında henüz çocuk okura 

karmaşık ve düşünme devinimi sağlayan sanat eserleri olduğu fark edilmelidir. Düşünme eylemi 

esnasında Serafini’nin bahsettiği gibi olay ve karakterler ile mizahi unsurların ilişkilendirilmesi, 

mizah unsurunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.Eroğlu (2008) bu konuda şöyle 

söyler; 

 Edebiyat tarihine bakarsak yetişkinlere dönük birçok eser yazılmasına karşın, 

çocuklara yönelik yazılan eserlerin sayısının oldukça az olduğunu görürüz. Gerek 

ülkemizdegereksedünyadaçocuğun,kendinehasdünyasıolanayrıbirbireyolarakkabuledilip 

çocuğagöreeserleryazılmasınıngeçmişiyüzyıllıkbirsürecikapsar(Eroğlu, 2008, s. 1). 

 

Heryetişkininçocukluk 

dönemindengeçtiğinidüşünürsekaslındaçocuklaraverilecekeğitiminnedenliönemliolduğunu 

farketmişoluruz.Heryetişkininhayatınınilkveenönemlidönemlerindenbiriolançocukluk 

çağı,önceleriönemarzatmesebilezamanlaherkesimtarafındanfarkedilmiştir. 

Zamaniçinde çocuk, ideolojik anlayışların önemli bir parçası olarak ele alınmış ve bu 

doğrultuda eğitilme yoluna gidilmiştir. Jolibert, çocuk üzerinden üretilen politikaların 

gerekçesini şöyle açıklamaktadır: Eğer çocukluk gitgide ilginç oluyorsa bunun nedeni, 

çocukluğun, geleceğin 

toplumunaideolojikolarakegemenolmakamacıylayapılanbiriktidarsavaşımınınyeriolarak 

görülmeye başlamasıdır (Jolibert, akt. Tan, 1993, s. 18).  

 

Bebeklikten çocukluğa, çocukluktan yetişkinliğe evrilen insanoğlunun karşılaştığı ilk 

eserlerin yetişkinlik dönemi öncesinde yer aldığını düşündüğümüzde ise çocuk yazınının insan 

gelişimini etkileyen ilk sanat eserleri olduğunu söylemek yanlışolmaz. 

Bir insanın karakter özelliklerinin belirlenmesinde çok önemli olan çocukluk çağında 

olaylaravedurumlarakarşısergilediğitutumvedavranışlareğitimyoluileçocuklukdöneminde 

belirlenmeye çalışılmaktadır. Genel anlamda bir insanın seçimlerini yetişkinlik döneminde 

tamamlamış olduğu düşünüldüğünde çocukluk dönemi eserleri seçmede daha farklı bir 
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boyuttadır. Okuma çağındaki bir çocuğun Eroğlu (2008), “Yetişkin bir bireyden daha seçici” 

olduğunudilegetirir.Buaçıdanbakıldığındaçocukyazınındadikkatçekeneserlerinüslupolarak 

mizahiolmasıönemkazanır. Diğerbiryandan “Mizahıntemelindeeğlencevehoşgörüyeralırve 

yeryüzünde hemen bütün alanları içine alan mizah, eğlence ve hoşgörü boyutlarıyla da ele 

alınmıştır”(Öngören,1983, s. 11).Çocukyazınıeserlerinindeğerliolabilmesiiçingelişimiolumlu 

yönde etkileyen özellikler taşımalıdır. Bu sebeple çocuk kitaplarının gayesi güldürmekten öte 

düşündürmekdeolmalıdır.Hayatakarşıolumlubirtutumsergileyen,düşünen,araştıran,hayal 

dünyasıilegelişimeaçıkvefaydalıbirbireyinyetişmesindebuyüzdençocukkitaplarınınkonu 

veüsluplarıdaayrıcaönemtaşır.“Mizahibirüsluplayazılançocukkitaplarınıçocuklarınahlak 

vesosyalgelişimlerinietkiler.Üslupkonusuçocukedebiyatıaçısındandüşünüldüğündeyapıtta 

ortayakonansorunlar,çatışmalardançokbunlarınnasılbiryaklaşımlaçözümekavuşturulduğu 

dahabüyükbirönemtaşımaktadır”(HamzadayıveÇetinkaya, s. 2013, s. 491).Eğitiminönemarz 

eden biramacınındainsanınbireyeolanevrimindeinsanıhayatahazırlamakolduğunubilinmektedir, 

bubakımdaneğitimdegülmeunsurlarınınyeriveönemidahaiyianlaşılır. 

Anlatılanları göz önünde bulundurarak çocuklara yönelik mizah gelişimini inceleyen 

McGhee, mizah gelişim dönemini çocuklar için beş evreye ayırır: 

1. Evre: Bağlanılan figüre gülme (6 ay- 12 /15 ay) 

2. Evre: Nesnelere karşı tutarsız davranışlar(12/15ay-3,4,5 yaş)  

3. Evre: Nesnelerin, olayların, insanların tutarsız olarak adlandırılması(2-3-4 yaş) 

4. Evre: Kavramsal tutarsızlık(3-5 yaş)   

5. Evre: Çoklu anlamlar ve yetişkin türü mizahın başlaması (espriler ve bilmeceler) 

(6/7 yaş ve sonrası) (McGhee, akt. Koçer, Eskidemir, Özbek ve Özel, 2012, s.  83-

84).  

Bakıldığında yetişkin düzeyinde mizahi tutumun başlangıcı 7 yaştır. Diğer dört dönemin 

tamamlanması ile beraber çocuklar 6-7 yaştan itibaren mizahı kavramanın ilk adımını atarlar. 

“Düzeye uygun mizah unsurları, çocukların birlikte gülerek, eğlenerek zaman 

geçirmelerini sağlayarak onların sosyalleşmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle, kendini 

geliştirici ve katılımcı mizah uyaranlarıyla karşılaşan çocuklar bu mizah unsurlarını gündelik 

yaşamlarına taşıyacak, mizahın sağladığı ayrıcalıklarla yaşam kalitelerini artırabileceklerdir.” 

(Hamzadayı ve Çetinkaya, 2013, s. 493). Çocukların mizahla tanışması görüldüğü gibi hem 

sosyalleşmelerini hem de zihinsel gelişimini destekleyerek yaşam kalitelerini arttırmaktadır. 

“Çocuklar bilmecelerden, dergilerden, sitkomlardan, çizgi filmlerden veya resimli kitaplardan 

mizah oluştururken zihinsel olarak deneyimlerinden bilgileri işler, sunulan fikirleri düşünür ve 

sonra bu yeni deneyimlerin hangi yönlerinin eğlenceli veya ciddi olduğuna karar verir” 

(Serafini, 2015, s. 637). Bu yüzden çocuklar kendi düzeylerine uygun gülmeye yönelik mizahi 

unsurlarla karşılaştıkları durumlarda seçmeye çalışır ya da seçmesi için yönlendirilmelidir. 
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Çocuk karşılaştığı mizahi ögeler barındıran bu durumlar sonrasında daha önemlisi mizahi bir 

tutum oluşturmaya başlayacaktır. 

Bütün bu anlatılanlardan dolayı en önemli eğitim araçlarının başında gelen çocuk yazını 

eserlerinde gülme unsurlarının belli bir ölçüde yer almasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Fakat geçmişte olduğu gibi günümüzde de mizah, trajedilerin arkasında kalmaktadır. Özellikle 

geçmişte insanlar tarafından mizah hoş karşılanmamıştır. Bu sebepten dolayı da mizah çocuk 

kitaplarında sıklıkla karşımıza çıkan bir edebi tür olamamıştır. Bu yanılgıdan bahseden Eroğlu 

(2008), bunun en önemli sebebinin “alay” ile “mizah” kavramlarının birbirleri ile karıştırılması 

olduğunu ortaya koymuştur. “Oysaalay, karşısındakini küçük düşürücü davranışta bulunmak; 

mizah ise hoşgörü ve esneklik içeren bir kavramdır. Mizahta empati kurmak ve gerçek olan ile 

yüzleşme vardır, tüm bunlardan öte eğlenme ve gülme vardır.”(Eroğlu, 2008, s. 3). Bu yargılar, 

toplum içerisinde yaşayan insanların birbirlerini anlamasına ve sosyalleşmesine dikkat 

çekmektiği görülmektedir. İnsanların anlaşması ve ortak kültürel değerler oluşturmak adına 

belirtmek gerekir ki, İngiliz çocuk edebiyatı yazarı olan Roald Dahl’ın eserlerini incelerken 

çevirmenin etkisi ise son derece önemlidir.  

Çeviride karşılaşılan en büyük problem diğer dilde olmayan bir sözcük ya da söylemle 

karşılaşılmasıdır. Bu bağlamda çevirmenin her iki dile ve kültüre hakim olması gerekir. 

“Çevirmenin görevi, yazınsal kaynak metindeki şiirselliği, yazınsal öğeleri, kendi dilinin ve yazın 

geleneğinin olanakları elverdiğince tomurcuklandırmaktır. Özgün metinle çeviri metin arasında 

tomurcuklanma sözcüğüyle açıklamaya çalıştığım canlı bir ilişkiyi sağlamak olmalıdır.” (Aksoy, 

2001, s. 3).  Çeviri metinlerde çevirmenin rolü böylelikle ortaya konmaktadır. Mizahın ise 

kültürden kültüre ve zamana göre değişen bir olgu olduğu düşünüldüğünde çevirmenin rolünün 

mizah unsurlarınada yansıyabileceği unutulmamalıdır. 

Açıkgöz ve Özdoğru (2016) yılında mizah ve kültür ilişkisi üzerine yaptıkları 

çalışmalarında mizah üretimini kültürlerin şekillendirdiğini ortaya koymuşlardır. “Çalışmanın 

bulgularına göre karikatürlerin mizah seviyelerinin değerlendirilmesinde cinsiyet ve yaş farkı 

gözlenmezken karikatürlerin kaynak kültürlerinin değerlendirmede etkili olduğu görülmüştür. 

Bulgular mizahın üretilmesi ve yorumlanmasında kültürün şekillendirici bir etkisi olduğu 

gerçeğini teyit etmektedir.” (Açıkgöz ve Özdoğru, 2016, s. 1). Yapılan araştırmalarda mizahın 

etkisinin toplumların kültürel ögeleriyle ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Ancak farklı 

kültürlerin birbirlerini etkiledeği ve evrensel kültüründe varlığı bilinmektedir. Bu sebeple insan 

karakterini olumlu bir şekilde etkileyen mizah, yerel ve evrensel özellikler taşıyabilir. Yerel 

anlamda toplumlarda mizah, ortak bir kültürel öge olarak da değerlendirilebilir.  

Toplumda yer alan her türlü olaylar ve bu olaylardan doğan zıtlıklar birlikte yer alırken 

çocuk edebiyatında bu anlamda mizahın gücünden faydalanmanın gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca güldürü unsurları ile ilgili Bilge (2008) “Mizahın içerisinde yer alan 
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güldürü 

ögelerindenherbirinintoplumiçerisindeayrıayrıişlevlerivardır.Mizah,toplumsalyapıyaışık 

tutması sebebi ile içerisinde toplumun beğenilerini, isteklerini, hayal kırıklıklarını, manevi 

değerlerinivekültüriçerisindekikodlarınıtaşıdığınısöylemektedir.” (Bilge, 2008, s. 17). 

Çocukedebiyatıeserlerinin 

çocuğaöncelikleiyivekötüyüayırtedebilmebecerisikazandırması,paylaşımcılığıvurgulayan 

iletilereyervermesi,bireyselyaşamındakendisinigerçekleştirebilmeadınabireyselliğinifarkına 

vardıracak durumları göstermesi, ayrıca yardımseverlik ve dayanışma gibi konulardan 

bahsetmesi son derece önemlidir. Ayrıca çocuğun toplumun bir parçası olduğu unutulmadan 

toplumsal değerlerin vurgulanması ve bu değerlerin ölçüsü-anlatılma şekli çocuk edebiyatı 

eserlerinde çocuğa görelik ilkesinden yola çıkarak anlatılması çocuğun yararına olacağı 

düşünülmektedir. Mizah kavramı odağında Roald Dalh’ın çocuk incelenecektir. 

 

2.2.Mizah ve GülmeKavramı 

İnsanoğlunun ilk ne zaman gülme eylemini gerçekleştirdiği tam olarak bilinemese de 

gülme eylemi insanı diğer canlılardan ayıran bir başka özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

konuda Şentürk (2016, s. 16), Aristotales incelemeleriyle ünlü Notker Laboeden şöyle aktarır: 

“İnsan akıllı (konuşabilen) ölümlü ve gülmeye muktedir bir hayvandır.” Bu söylem ile beraber 

insana özgü özellikler arasında gülmenin de olduğu görülmektedir. Yine bu konu da Bergson 

(1945, s. 7), “ Pek çok filozofun, insanı gülen bir hayvan olarak tarif etmesi, gülmenin insana 

özgü bir özellik olduğunun ifadesi olarak kabul edilebilir” söylemini kullanmıştır. İnsanı diğer 

canlılardan ayıran özellikleri akıllı olması, konuşabilen ve alet yapabilme özelliğine sahip olması 

ön plana çıkmıştır fakat insana özgü bir özellik olarak tanımlanan gülme eylemine yeterince 

değinilmemiştir. 

Aristotales’ten itibaren düşünürler gülmeye değinse bile teorik açıklamalar yeterli 

olmadığı görülmektedir. “ Yüzyıllardır felsefe, psikoloji, edebiyat ve teoloji başta olmak üzere 

pek çok alanın inceleme konusu olan mizah ve gülmeye ilişkin açıklamalar, İsa’dan sonra birinci 

yüzyıldan bu yana devam etmektedir” (Morreall, 1997 s. 3 akt. Akgöl, 2018, s.1). Görüldüğü gibi 

yüzlerceyıldırdüşünürlervearaştırmacılarmizahvegülmekavramlarıüzerinedüşünmelerine 

karşın mizahın ortak bir tanımını yapamamışlardır. Eroğlu (2008, s. 23), “ Toplumların sosyal, 

siyasalveekonomikyapılarıylabirebiretkileşimhalindeolanmizahınbuyapılaragörezaman 

içindesürekligüncellenmesitanımlanmasınızorlaştırmaktadır.”Busöylemmizahınevrilenbir 

kavram olduğunu ayrıca toplumlarla beraber sürekli olarak değişen ve gelişen bir yapısının 

olduğunugöstermektedir. 

BizimdilimizeArapçadangeçmişolanmizahınsözcükolarakkarşılığınıiseDevellioğlu (2010, 

s. 732) şaka, latife yapma anlamında ifade edilmiştir. “Arapçada ise mizahın karşılığı, olayların 
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gülünç yönleriyle beraber alışılmadık, çelişkili yönlerini yansıtananlamlarını 

taşımaktadır.ÖzTürkçeyebakıldığındaisebazıimlâfarklılıklarıylaberaberTürkdilinineneski ve 

ortak sözcüklerinden olan ‘kül- ~ gül-/ gülmek’ sözcüğü hakkında kesin ve üzerinde ittifak 

sağlanmışbiretimolojiaçıklamasıbulunmamaktadır.”(Aydemir,2014).Türkçe sözlükte ise mizah, 

“gülmece" ve “güldürü” olarak tanımlanır; gülmece ise 

"eğlendirme,güldürmevebirkimsenindavranışınaincitmedentakılmaamacınıgüdenincealay, 

mizah” (TDK,1998) olarak ele alınmıştır. Oxford sözlükteyse mizahın İngilizce karşılığı 

“Olayların 

gülünçyönünügörmeyeteneği,nüktedanlık,nüktecilik,gülünçlük,komiklik;gülmece,mizah, 

güldürü.” şeklinde tanımlanmıştır (Simpson,1989, s. 486 akt. Eroğlu, 2008, s. 5). Olayların 

gülünç yönünügörmedurumuisekişiyebirolayafarklıbakışaçısıkazanımısağlayacaktır. 

Batı dillerinde mizahın karşılığı olarak kullanılan humour, “Elizabeth Döneminde 

yaşayaninsanların,insanınkarakterinibelirlediğinidüşündüğüdörtanasalgıyaverilenaddır.Bu 

salgılaragöreinsanlarınpsikolojikdurumlarınınoluştuğuna,gülmeyiisebusalgılararasındaki 

dengenin değişmesine bağlamışlardır” (Özünlü, 1999, s. 18). Bu tanımda ise; mizahın değişen 

durumlardanortayaçıktığıvurgulanmaktadır.AyrıcaŞentürk(2016), mizahileilgili“gülünen 

şeyindedurumu,ortamıkendiniifadebiçimi,zeminivedüzeyigerçeklikveşuurlailişkisininçok farklı 

olabilmesinden kaynaklanmaktadır” söylemini kullanarak; ifade edilen ile algılanan durum 

arasındaki farklılığın mizahı yarattığınıgöstermektedir (Şentürk, 2016, s. 15). 

Latince de ise “humere” olan mizah sözcüğünün ise; akıcı ve ıslaklık anlamında olan 

Yunancada “hygros” kelimesinden türemiştir” denilmektedir (Cavanaugh, 2002, s. 14 akt. 

Yardımcı,2010, s.2). “Mizah, genel olarak komik bir dürtüyle başlayan, gülümseme veya gülme 

gibi bir tavırla biten, genelde hoşnutluk veren bir deneyim olarak görülmektedir” (Susa, 2002, s. 

45). Görüldüğü gibi araştırmacılar mizahı, eylem 

boyutununyanısırainsandayarattığıhisaçısından da elealmışlardır. 

Gülmenin insandaki fiziki yansımasının ise iki şekilde olabileceği söylenmiştir:  

 

Nietzsche’nin tabiriyle, gülmenin “itibarsızlığına düşmek”, gürültü tarihinin yüz 

ekşitme tarihiyle buluştuğu noktaya demirlemiştir, Bu noktada, gülerken gürültülü, çarpık 

bir biçime giren çehre, yavaş yavaş düzelip, sakin, sessiz bir gülümseyiş biçimine kavuşur; 

bu gülümseyiş, bir dizi katışık, incelikli, yumuşak, toplumsal duygunun belirtisi olarak 

tahayyül edilir (Parvulescu, 2017, s. 26).  

 

Görüldüğü gibi gülmenin fiziki yansıması çok farklı şekillerde yorumlanabilmektedir.  

Diyalekt olarak düşünüldüğünde ise gülme, görüldüğü gibi ciddiyet 

zeminininkarşısındadakendisineyerbulabilir.Nar(1999),“Mizahîolanciddiolanınzıddıdır 
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veciddiüslubuaşanhertürlüanlatım,mizahıniçindeyeralır“der(Nar,1999, s. 

9).Ancakmizahınciddiyetinkarşıtıolabileceğigibi,hicivözelliğinindeolduğunusöylemek 

yerindeolacaktır. 

İnsana özgü olan gülme yetisini Tozar (2001, s. 70), “insan ruhunun mucizeleri” şeklinde 

tanımlarken, mizahı inceleyenaraştırmacıların çoğu ise, bir şeyin mizahi olup olmadığını 

belirlerken ciddiyetin zıttı olmasından ziyade, “Bir metin, resim veya kitaptaki uyumsuzluk 

algısının (yerinde olmama, beklenmedik olayları tanıma veya şaşırtıcı olayı göz önünde 

bulundurma) önemli olduğu konusunda hemfikirdir” (Weems, 2014; Wyer ve Collins, 1992 akt. 

Akıncı, 2015). Komik olan şey burada görüldüğü gibi ise şaşırtıcı, sıradışı veya birinin 

beklentilerinden farklıdır. Mizahın fiziki etkisi bir yana bırakıldığında tanımlamalarda genel 

anlamda iki özelliği göze çarpmaktadır: 

• Ciddiyetin karşıtı 

• Eleştiriboyutu 

Ayrıca, “diğer insanların başına gelen ve kendimiz hakkında daha iyi hissetmemizi 

sağlayanolaylardagenelliklemizahisayılır”(Serafini,2015, s. 637).Buradanhareketleisemizah 

ciddiyetin karşısında olarak değerlendirilmemiş, beklentilerle ölçünlenmiştir. Yani mizahın 

yukarıda bahsedilen şaşırtıcı durumunun yanı sıra, kişinin kendisini üstün hissetme durumundan 

kaynaklı olarak da ortaya çıkabileceğisöylenmiştir. 

İnsanın bütün gelişim dönemlerini etkileyen mizah Martin (2007, s. 23)’ e göre, “bilişsel, 

duyuşsal, davranışsal, psikolojik, sosyal 

yönlerleilgilikarmaşıkbirolgudur.”Butanımisemizahıinsanadairbirçoknoktadanelealmak 

gerektiğini sezinletir. Toraman ise (2009) mizahı; “Hayatın her alanını kapsayan, saçma ve 

uyumsuz düşünce, olay ve durumların zihin tarafından keşfedildiği ve kişinin hoşça vakit 

geçirmesine katkıda bulunan her şey” olarak tanımlanmaktadır (Toraman, 

2009).İnsanınhoşvakitgeçirmesinin,kişininhayatakarşıtutumuylailişkilendirilmesimizahın 

kişideki karakter özelliklerileriyle ilişkili olduğunugöstermektedir. 

Hayatıkapsayanbirtutumolarakdeğerlendirmenindışındabazıaraştırmacılar,mizahın 

fiziki etkilerini de incelemiştir. “Mizah, gerçeğin bazı görünüşlerinin gülünç özelliklerini 

vurgulayan sanat türüdür. Eylemsel olarak mizah kaynaklı gülme sırasında da vücudun 

sarsılmasındandiyaframınsorumluolduğunudüşünenAristoteles,diyaframıyanikarınzarını, 

bedenin hayvani kısımları ile düşünsel kısımlarım ayıran bir duvar ya da 

çitsayıyordu.Diyaframınsarsılmasıanlamınagelengülme,bedeninaltveüstkısımlarıarasındakibuçi

tte,bu 

ikisininkarıştığıarabölgedepatladığıdilegetirilmiştir”(Aristoteles,DePartibusAnimalium,III:10 

akt. Parvulescu, 2017, s. 30). Ayrıca insanda gelişen mizahın yarattığı bu fiziki durumu 

Parvulescu(2017, s. 22)şuşekildeyorumlar:“Ağzıaçıpgürültüyle,tutkuylagülmek,ciddiyetekarşı 
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bir isyandır. Eğer gülüşe tasarı dersek, derin, ağır, baskıcı ciddiyete karşı bir tasarıdır.” Bu 

bağlamda gülmenin bir tutuma, bir davranışa ya da bir görüşe aykırı bir durum olduğu 

görülmektedir.Mualifboyutugülmeyeisyanözelliğikatmıştır. 

Bazıaraştırmacılarisemizahasosyalaçıdanyaklaşmışve“Sosyalanlamdaisemizahın 

kişilerarasıilişkileringeliştirilmesindeveuzlaşıyavarılmasındavebuuzlaşınınsürdürülmesinde 

önemlibirroloynadığınıönesürülmüşlerdir”(Shiota,Campos,KeltnerveHertenstein,2004 akt. 

Akıncı, 

2015).Toplumunögesiolaninsanoğlunun,toplumsalyaşamıadınamizahıuzlaşıdakullanabilmesini

n de son derece önemli olduğudüşünülmektedir. 

Ayrıcabazıyazarlarisemizahilegülmeyibirbirlerindenayırmamıştır.“Nesin,mizahın 

sonucundagülmeninortayaçıktığınıvemizahilegülmeninbirbirindenayrıolamayacağınıifade 

etmektedir.Onagöregülme,mizahkapsamınagirendurumlarınalgılanmasıylainsandaortaya 

çıkanbirpsikofizyolojikolaydırderken;CevatUlunaymizahiseiçinşöyleder:“Mizahnüktedir, 

zarafettir,hicivdir.Muhatabısinirlendirir;amahoşagider.Mevzuseçilmez,kendisiniseçtirir. Mizahi 

çerçeveden bakıldığı zaman, siyaset, sosyal hadiseler hep birer mevzudur.” (Yücebaş, 2004, s. 

16). Modern psikologlardan biri olan Adams’a göre ise; “komik veya eğlendiren hareket, ifade, 

kişinin hoşça vakit geçirmesine katkıda bulunan her şey, gülmeyi oluşturan nesne, yapılan 

mizah tanımlamalarındandır” (Yardımcı, 2010, s. 4). Mizahi olanın gülme ile sonuçlanması bu 

araştırmacılara göre iki kavramın ayrı ayrı düşünülemeyeceği görüşünü ortaya koymaktadır. 

Bazı araştırmacılar ise, Mizahın tüm bu tanımlamalara rağmen hâlâ bazı kavramlarla 

karıştırıldığı, birbirinin yerine kullanıldığını ileri sürmektedir. Örneğin; Oral (1997), “gülmece” 

ile “güldürü” sözcüklerinin birbiriyle karıştırıldığını söyler ve ayrıca mizah ve eğlencenin 

birbirinden ayrı amaca hizmet ettiklerini savunur. “Mizah, tenkit ederken güldüren, aynı 

zamanda düşündüren, kıvrak bir zekâ gerektiren önemli bir gülmedir” (Bilge, 2008, s. 17). 

Ancak mizahın net bir tanımının olmadığından kaynaklı olarak bu kavramların karışıtırıldığı 

düşünülmektedir. Çünkü, mizah’ın bir çok boyutu vardır ve mizahın sonucunda oluşan gülmenin 

ise farklı etki ve şekilleri mevcuttur. Mizahın sonucunda beklenmedik bir tepkiyle gülme oluşur. 

Ayrıca bazı araştırmacılar mizaha hiciv ile aynı şekilde yaklaşmış ve şöyle tanımlamalar 

yapmıştır: “Herkesin aynı havadan çaldığı ülke orkestrasında mizah, arada bir ayağa kalkan ve 

aykırı bir ses çıkaran solist gibidir” (Oral, 1997, s. 52). Mizahın eleştirel boyutuyla 

karşılaştığımız buyaklaşımlardaise mizahiolanayinemuhalifbirtavıryüklemektedir. 

Mizah kavramına ve mizahi olan bir durumun ya da söylemin özelliklerine baktıktan 

sonra; mizah ve gülmenin birbirinden ayrılamayan noktalarına değindik. Gülme tanımlamalarına 

bakacakolursak:“Gülme,esnasındaçokkısabirsüreiçindebedenselbirpatlamayaşanır,beyin 

tekbirgörüntüyadasözekilitlenir.“Gülüpgeçmek”tabiriylegülmeninkendisi“gülünenden” 

soyutlanmışvegülmehafifealınmıştır”(Şahinalp,2010, s. 7).Ancakaraştırmalardagülme,sadece 
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insana has bir özellik olarak belirtilirken; yine tanımlanmasında zorluk çekilenkavramlardan 

birisiolmuştur. 

Mizahi bir durumu, mizah öncesi, mizah ve mizah sonrası diye incelersek gülme; 

kendisinemizahsonrasındayerbulacaktır.“Gülmecekapsamınagirenolgularınalgılanmasıyla 

insanda beliren bir psikolojik olay olarak tanımlanan gülme; insanın, kendi toplumsal 

ortamındakibirnedeninetkisiyleherhangibirhazduyumualmasısonucu,bunundışavurumu, gülme 

denilen psikofizyolojik belirtidir” (Nesin, 2001, s. 22). Ancak burada da görüldüğü gibi gülme, 

sadece mizahtan değil; dış etkenlerden kaynaklanarak da ortaya çıkabilmektedir. 

Gülme için Usta (2005) ise, şunları dile getirir: “ İnsana imtiyaz olarak bahşedilen 

gülme;kişiyiruhenrahatlatan,yalnızcatoplumsalyaşamdaortayaçıktığıiçinonusosyalleştiren, 

cemiyeti kenetleyen ve sosyal yaşamda yanlış olanı göstererek düzeltilmesini sağlayan, kötü 

düzeni yıkıcı, bu nedenle de iktidarın susturmaya çalıştığı bir güçtür.”(Usta, 2005, s. 11). Gülme 

ile ilgili bu 

tanımlamadaisegülmeninengözeçarpanözelliğiolansadeceinsanadairolamadurumuakla 

gelmektedir.Ayrıcamizahgibigülmededemerkezdeolanınkarşıtıolmahalisözkonusudur. 

Sonuç olarak, mizah kelimesiyle ilgili açıklamalar, gülme ile ilişkili olsa da her gülme 

mizahı ilgilendirmediği gibi her mizah ürünü de güldürmemektedir (Öngören, 1983, s. 12). 

Beattie’nin hayvansal gülme ve duygusal gülme (Morreall, 1997, s. 28) ve Moreall’in 

mizahîgülmevemizahdışıgülmeolaraksınıflandırdığıgülmeçeşitlerindenbahsedilirsemizah ve 

gülme arasındaki ilişki daha net bir şekilde ortaya konmuş olur. Bu konu da Usta (2005),“ 

Gülmenin, tek bir görünüşü yoktur. Aksine, hafifçe gülümsemeden gürültülü bir kahkahaya 

kadar 

uzananpekçokşeklivardır.Buçeşitlilik,gülenkişininvemensupolduğusınıfınözelliklerivegülmeye 

neden olan etkilerin türlü türlü olmasıyla açıklanabilir” (Usta, 2005, s. 22). Gülme, “en 

temelhaliyle,ağzınritmikşekildeaçılmasıdır”butanımlamayıbiradımilerigötürenParvulescu 

gülmeiçin“nefestir,yanibedendeyolculukedenseslibirhavasütunudur;ancakortayaçıkışıiçin 

görselbirnoktatayinetmekimkânsızgörünür.”(Parvulescu, 2017, s. 29). Mizahın gülme ile 

sonuçlandığı durumlarda gülmenin de çeşitlendiği görülmektedir. 

Gülmenin mizahi boyutu olduğu gibi mizahi olmayan boyutu da vardır: “Beattie’nin 

dünyadakihiçbirşeyikavrayamayanbebekleringülmesiolaraktanımladığıhayvansalgülmeyi, 

Moreall, mizahî olmayan gülme durumları, başlığını ise gıdıklanma gibi dışarıdan fiziki bir 

temasamaruzkalmaolarakifadeetmiştir”(Yardımcı, 2010, s. 6). Bu sebeple gülenen her duruma 

mizahi olarak değerlendirmemek yerinde olacaktır. 

Sonuç olarak, mizah ya da gülmenin birçok fonksiyonu olsa da “İnsanların neden 

güldüğünü” araştıran birçok çalışma vardır. Gülmenin nedenlerini tek bir nedenle sınırlamak 

doğru değildir. Kierkegaard gibi kimi düşünürlere göre, iki düşünce arasındaki zıtlık gülmenin 
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sebebidir. Baudelaire (1997) gülmenin şeytansı, hınzırca bir şey ve alabildiğince insani 

olduğunu söyler. Çağdaş kuramcı olarak değerlendirilen Bergson ise, gülmenin daha çok 

toplumsal ve insanın gelişimsel süreçlerini şünerek ele alır. “Gülmek, toplumsal yaşamda gelişen 

ve onunla birlikte oluşan bir psikolojik yaklaşımdır.” (Bergson, 2006) Mizahın gülmeye; 

gülmenin ise birden fazla duyusuna hitap ettiği Parvulescu tarafından dile getirilir. “Gülmede 

görme işitme koklama duyulan; dolayısıyla, şimdilik yüzdeki unsurlan saymakla yetinirsek, 

gözler, kulaklar, ağız ve burun yer alır. Her ne kadar ağza benzese de gülme, salt göze temas 

etmekle yetinmez”    (Parvulescu,2017, s. 31-

32).Sonuçolarakyapılanaraştırmalarabakıldığındamizahvegülmeniniç içe olduğu görülmektedir. 

Ayrıca bir söylemin ya da tavrın mizah kapsamında 

değerlendirilebilmesiiçindüşünselvetoplumsalögelerbarındırmalıdırdenilebilir. 

 

2.3.MizahTeorileri 

Gülmeüzerineyapılançalışmalargenelanlamdadaüçtemelkuramıortayakoymuştur.“ Bu 

kuramlar “üstünlük, rahatlama ve uyuşmazlık” ile son yüzyılda, geleneksel kuramları 

birleştirerekkonuyadahagenişbirbakışaçısıylayaklaşmaeğilimindeolançadaşyaklaşımlardır” 

(Usta,2005, s. 69). Bu konuda Cross;  

Çocukların günlük yaşamları boyunca çeşitli ortamlarda birçok mizah türüyle 

karşılaştığını söyler. Şakalar, bilmeceler, komik hikayeler duyarlar, televizyonda çizgi film 

izlerler ve komik olaylar ve 

durumlariçerenkitaplarokurlar.Birçokküçükçocukkomikfıkralaraveanektotlaramaruzkalsa 

da,nadirenolaylarınnedenkomikolduğunadairdüşündüğünübelirtmiştirvemizahteorilerini üç 

kategoriyeayrılır: 

• Kahkahadeğerininaçıklamalarınısunanişlevselveyarahatlamateorisi, 

• Şaşırtıcı olayları ve durumları komikleştiren unsurları anlama konusundaki 

uyumsuzlukları inceleyenteori, 

• İnsanlarınyanıtlarınıanalizeden;insanlarınkomikolaylarvefenomenlerinedenko

mik bulduğunu açıklamaya çalışan üstünlük teorisi(Cross akt. Serafini, 2015: 636). 

 

2.3.1.ÜstünlükTeorisi 

Üstünlük teorisi en eski teoridir ve Platon ile Aristotales dönemine kadar 

dayanmaktadır. “Üstünlük kuramını Aristo tarafından önerilmiş ve Hobbes tarafından 

geliştirilmiştir”(Özünlü, 1999). Üstünlük teorisi mizaha kişinin çevresindeki statüsüyle ilişkili 

olarak değerlendirilir. Üstünlük teorisinin özü, Aristotales’ in yazdıklarına dayanmaktadır.  

 

Bu görüş; gülmenin temelini meydana gelen komik bir durumun ardından birinin 

diğerine olan zaferinde görmektedir. Bir başka deyişle; insanlar birinin düştüğü komik 
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duruma gülerken, kendilerini o durumun dışında tutarak üstünlük duygusuyla hareket 

ederler. Aristotales, gülmenin güçsüz ve çirkinlere karşılık doğduğunu söyler. Kişi kendi 

üstünlünlüğü ile karşıdakinin bedensel ve zihinsel kusurlarını karşılaştırır. Etnik, ırkçı, karşı 

cinsin zayıflığını ortaya koymaya çalışan şakalar bu kategoridedir (Coughlin, Konning ve 

Weiss, 2002 akt. Yardımcı, 2010). 

 

Üstünlük kuramı ile ilgili en görüş öne sürüp değerlendirmelerinin ardından bu kuramı 

ortaya atan isim ise Thomas Hobbes’tur. “Ona göre kendimizi karşımızdakinden üstün 

gördüğümüzde bunu bir zafer olarak algılayıp karşımızdakine gülmeye başlarız. Aslında kendi 

kendimizi yüceltirkenkarşımızdakiniküçümseriz.KemalSunalfilmlerindeki“Şaban”karakteri 

bukuramiçiniyibirörnektir.Şaban’ınsaflığıkarşısındakendimiziondanüstüngörürüzvebu 

durumonagülmemizisağlar”(Arık,2002a:114-116,akt.Karahisar,2015, s. 77). Bu durumlara göre 

bir gülmenin üstünlük teorisine göre değerlendirilebilmesi için bir kıyaslama olması da 

gerekmektedir. 

Üstünlükkuramınagöregülme,“Rakibisafdışıbırakmaktanduyulanhazzın,çirkinlikve 

bedensel kusurların kendisinde olmamasından dolayı duyulan mutluluğun sonucunda 

oluşmaktadır” (Öğüt Eker,2009). Bir kimsenin kendisinden yola çıkarak bir başka durumu 

değerlendirmesi ve bu değerlendirmenin gülmeye yol açması üstünlük teorisine aittir. 

“ Üstünlük çok yaygın kullanımıyla beraber, kendini çok beğenme, mutluluğunu artırma 

veya sağlamlaştırma anlamlarında kullanılmaktadır. Üstünlük duygusu ve mizah arasında sıkı 

bir bağ vardır. Pek çok mizah durumunda yalnızca gülme ve hoş vakit geçirme amacıyla değil, 

karşısındakinden bir adım öteye geçme amacıyla da yapılmaktadır” (Vandaele ve Cetra,2002, s. 

223, akt. Yardımcı, 2010). Bukuramagöre, 

“herhangibirgülmeceyadafıkrayıokuyan,yadaduyan,yadaseyredenbir 

kimse,olaykahramanınınyaptığıyanlışlığıkendisininyapmayacağındaneminolarak,kendisini 

gülmecekahramanındandahaüstünhisseder,birrahatlamaduyar,budurumuhoşunagiderve güler” 

(Özünlü,1999, s. 21). Üstünlük duygusunun rahatlamayla beraber gülümseme yaratması 

görüldüğü gibi üstünlük teorisi kapsamında değerlendirilir. 

Dahaöncebizeaitolanzayıflıklarımızlakarşılaştığımızda,birdenbireiçimizibiryücelik 

duygusukaplarvegülmeoluşur.İştebugülme,kendikendinikutlamadurumudur;insanınbütün 

herşeyeolankarşıtavrıolarakkarşımızaçıkmaktadır.Gülmeninbirbaşkaboyutuolan“kendi kendine 

gülmeyi” de üstünlük kuramı şu şekilde açıklar: Üstünlük kuramının bir diğer savunucusu olan 

Rapp, kendi kendimize güldüğümüzde, üstünlük duygusunu hâlâ taşımakta 

olduğumuzusöyler;alayettiğimizşey,“kendikendimizinbellibirkötüdurumundakiresmidir.” 

Kendinizegüldüğünüzde,gülentarafınızkendisinigülünentarafınızdankoparmıştır(Morreall, 

1997, s. 14).Sonuçtainsanınkendisinibirbaşkasındanyadadahaöncekidurumumuzdandahaiyi 
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görme duygusu yükseldiğinde gülme oluşur, denilebilir. 

 

2.3.2.UyuşmazlıkTeorisi 

Uyuşmazlık gülme teorisini ilk olarak Aristotales sunmuş, ancak net bir çerçeve 

çizemediğinden başarılı olamamıştır. Teorinin ayrıntıları 18.yy sonlarıyla 19.yy. başlarında 

ortaya konulmuştur. “Aykırılıkların kişileri güldürdüğüne değinen ilk kişi, Aristo’dur. 

Rhetoric’inde, dinleyiciler arasında belli bir beklenti yaratıp sonra da onları beklenmedik bir 

şeylevurmanın,birkonuşmacıiçiniyibirgüldürmeyoluolduğunadikkatiçeker”(Usta,2005, s. 74). 

Ençokbilinenteoristleriise,EmmanuelKantveArthurSchopenhauver’dir.Buyargıyışusöylemi 

ileÖzünlü(1999)dedilegetirmiştir:“UyumsuzlukkuramınınöncüleriKantveHenryBergson, Arthur 

Schopenhauer gibi filozoflardır” (Özünlü,1999). Görüldüğü gibi birçok filozof ve bilim insanı bu 

teoriye ilişkin araştırma yapmıştır. 

Uyuşmazlığın temelinde beklenmedik ilişkilendirme yatmaktadır. Ancak az sayıda insan, 

bu uygunsuzluk içinde eğlenir ve güler. “Bunun yerine cinsiyet farklılıklarının ön plana çıkması, 

saldırganlık, abartma ve yineleme gibi ögeler, komikliği en üst düzeye çıkarmaktadır. Birçok 

araştırmacı uygunsuzluğun önemi konusunda tartışmakta, uygunsuzluğun mizahla olan 

reaksiyonunun tutarsız olabileceğini savunmaktadır. Kargaşa, korku, kaygı, ilgi ve merak gibi 

hisler bunu engellemektedir. Başka bir değişleuygunsuzluk mizahın önemli bir halidir, fakat 

yeterli değildir” (Susa,2002, s. 57). Mizahın olabilmesi için mizhtan önce bir uyumsuzluğun 

olması bu teoriye ilişkin koşul olup yeterli olamadığı bu şekilde dile getirilmiştir.  

Bukuramagöre,kişilerinzihnindeolay,kavramvedurumlarailişkindüşüncelerzaten 

vardır.Ancakbukişininzihnindevarolanolay,kavramvedurumlarailişkindüşüncelerinaksine bir 

durum söz konusu olduğunda, kişi şaşırır ve bu şaşkınlık gülmeye yol açar. “Yani kişinin 

zihnindekikavramla,karşılaştığıkavrambirbirindenfarklıisegülmeoluşur.Uyuşmazlıkteorisi 

kişilerin mantıksız, münasebetsiz yadabeklenmedik bir durumla karşılaştığında ortaya çıkan 

komik durumu açıklamaktadır. Kurallara veya beklentilere uymayan bir durumla 

karşılaşıldığındamizahortayaçıkmaktadır”(Manning,2002, s. 17). Bu teoride iki durum 

arasındaki uyumsuzluğun yanı sıra beklenen durumun gerçekleşmemesinin de şaşkınlık 

yaratması gerekmektedir. 

Uyuşmazlık teorisine ait gülme üstünlük teorisine ait gülmenin aksine insanlar arasında 

farklılık gözetmeden ortaya çıkmaktadır.“Bu teoriye göre, sosyal veye statü vb. farklılıklar 

gözetilmeden mizah oluşturulur” (Berger,1987, s. 

8).Uyumsuzlukbazıkesimlertarafındanaykırılıkkuramıolarakdaifadeedilen 

bukuramlailgiliPaulosşunlarısöyler: 

 
Kişininbeklemediğiuyumsuzbirsonuçlakarşılaşması; 

16  



Elif Canan Kılıç, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 
 

ancakbuuyumsuzsonucunbaşkabirmantıkdüzeyindeuyumluolmasıveyakişininkarşılaştığı 

durumların belirli kalıplara göre oluşturduğu dünyasına aykırı olması sonucu güldüğünü 

varsayar.Uyuşmazlıkkuramında,gülmeningerçekleşmesiiçinönesürülenbazıkoşullarvardır. 

Bunlardan biri, iki ya da daha çok tutarsız, uygunsuz, bağdaşmaz, aykırı kısım ve koşulun 

karmaşıkbirnesneyadatoplamoluşturuyormuşgibidüşünülmesiyadazihninonlarıkendine 

özgübirşekilde,birtürkarşılıklıilişkiiçindegörmesidir (Paulos,1996, s. 8akt.Bilge,2008, s. 17). 

 

Görüldüğü gibi iki farklı durumu mizahi yönlerle kıyaslama durumu bu teoriye ait bir 

eylemdir. Birbirinden farklı iki fikir, düşünce yada durumun sürpriz bir şekilde bir araya 

getirilmesiylemizahmeydanagelmektedir.Eğerortadakorkulacakbirdurumyoksabuteoriyegörem

izahınoluşmasınaortam 

sağlanabilir.Buteoriidrakedebilmeyetisineönemvermektedir.Kişi,farklılığıkavramadanönce 

olayın normal seyrine hâkim olmalı ve akli yeteneği değerlendirme yapabilecek kadar yeterli 

olmalıdır(Meyer,2000, s.313). Anlaşıldığı gibi düşünme yetisiyle beraber uyuşmazlık teorisine ait 

gülme gerçekleşir. 

Uyumsuzluğun uyuşmazlık teorisine ait bir durum olmasının dışında uyuşmazlık 

teorisinde bir probleminde olması gerekmektedir. 

“Mizahailişkinçoğukuram,birkimseninbeklediğivegerçekte 

karşılaşılanarasındakibirçelişkiolaraktanımlananuyumsuzluğunhertürlümizahiçingerekli 

olduğunuilerisürmektedir.Uyumsuzlukçocuklarınzihnindebir"problem"yaratır.Çocuklarbu 

problemi anladıklarında ve bilişsel süreçleri kullandıklarında, yaratılan mizahın keyfine 

varabilirler.”(Loizou,2005, s. 83-84akt.Koçer,EskidemirveÖzbekÖzel, 2012).Uyuşmazlık teorinin 

ortaya koyduğu problemi çocukların bilişsel süreçlerini kullanarak anlamlandırması ise son 

derece önemlidir. 

“Uyuşmazlıkta herhangi bir gülmece metninde olayların akışında, dinleyici ya da 

okuyucuda,olaylarınnasılsonagereceğineilişkinbirbeklentivardır.Olaylarbeklenilenindışında 

geliştiğizaman,insanlarbirçeşitşokauğrarlar.Umulanıntersibulunduğunda,osonuçinsanların 

gülmesine neden olur” (Özünlü, 1999, s. 21). Uyumsuzluk kuramının ardındaki temel düşünceyi 

Moreall,“kalıplarauymayanherhangibirşeybaşımızageldiğindegülerizşeklinde”dilegetirir 

(Morreall, 1997, s. 25). Schopenhauer Uyumsuzluk kuramını ise Moreall şu şekilde açıklar: “Her 

durumda gülmenin nedeni, bir kavramla, o kavram ilişkisi içinde düşünülen gerçek nesneler 

arasındakiuyumsuzluğunanidenalgılanmasıdırvegülmeninkendisibuuyumsuzluktanbaşkabir 

şey değildir (Morreall, 1997, s. 28). Sonuç olarak uyuşmazlık gülme teorisi karşımıza 

karşıtlıklardan doğan iki durum neticesinde çıkmaktadır. 

 

2.3.3.Rahatlama Teorisi 

Rahatlama kuramında gülme, herhangi bir sebeple insanın içinde biriken sinirsel 
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enerjinin boşaltılması sonucu oluşur. Rahatlama Kuramı, “Rahatlama Kuramına göre 

gülme,herhangi bir nedenle insanın içinde biriken sinirsel enerjinin boşaltılması sonucu oluşur. 

Gülme yoluyla gereksiz enerjiden kurtulan insan rahatlar. Sinirsel enerjinin birikmesine neden 

olan en önemli hadise, kişinin bilincinin önemli şeylerden önemsiz şeylere, hazırlıksız olarak 

aktarılmasıdır” (Paulos, 1996, s. 9 akt. Bilge, 2008). Biriken enerjinin boşalması rhatlamaya ve 

ardındanda gülmeye yol açar. Bu teorinin yaratıcıları Sigmund Freud ve Herbert Spencer’dır. 

(Arık , 2002a: 117, 119 akt. Karahisar 2015, s. 78). 

Freud daha sonra rahatlama teorisini psikanalitik açıdan ele almış ve rahatlama teorisini 

başka bir yöne evirmiştir: “Psikanalitik kuramı filozof ve psikanalist Freud ortaya atmıştır. 

Kurama,TezliGülmeceKuramıdadenilmektedir.Bukuramagöre,herinsandagizlikalmışbir saldırı 

isteği vardır. Bu istek zaman zaman davranışlar ve konuşmalar ile açığa çıkabilir. Bu niteliği 

gerçeklerle çakışınca da bir terslik doğar, bu terslik de insanları güldürür” (Özünlü, 1999, s. 

21).Freudgülmeyiilkolarakrahatlamakuramıileaçıklamıştır. 

 

Freud,gülmeyiüçtürde ele alır: şakalar, komik durumlar ve mizah. Freud’un 

kuramının özü şudur: Tüm gülünecek 

durumlariçininsanlarbellibirenerjiayırmışlardır,buenerjibellibirruhsaldurumdaharcanmak 

içinayrılmışamagerekliolmamıştır,bugereksizenerjidahasonragülmebiçimindekullanılır. 

Freud,şakayaparken,bastırılmışyadayasaklanmışduyguvedüşünceleriçinkullanılacakolan 

enerjiyi,komikdurumlaratepkiverirkendüşünmekiçinkullandığımızfazlaenerjiyi,mizahiçin 

ise,duygularımızcakullanılmayanenerjiyiharcadığımızısöyler (Morreall,1997, s. 43). 

 

Ancak Spencer ve Freud’un rahatlama kuramı kendi içerisinde de farklılık 

göstermektedir:“Spencer’inkuramında,enerjiherhangibirduyguiçinortayaçıkmışveaniden 

gereksiz hâle gelmiş bir enerji iken, Freud’ un kuramında bu enerji duyguları bastırmak için 

kullanılanenerjidir”(Morreall,1997, s. 46).Görüldüğüüzere,gülmekiçinbirindebaşkabirduygu için 

saklanmış bir enerji, diğerinde ise duyguları bastırmak için ayrılmış bir enerji 

kullanılmaktadır.Spencer’a göre “ Gülme ile buhar borularındaki güvenlik tıpasını açma 

arasında 

benzerliklervardır.Güvenliktıpasınınaçılarakbuharınboşaltılmasısırasındaenyüksekbasınç 

tıpanınaçıldığıandaboşalıyorvesonragiderekazalıyorsa,gülmenindeseyribenzerşekildedir. 

Öncegüçlübirkahkahaatılır,dahasonrasındayumuşakkıkırdamalarınardındanbaşkakahkaha 

gelmez”(Tok,1998, s. 

76).Eğerkigülmebirenerjiboşalımıysabirçokyasakdagülmeyeyolaçar.Rahatlamakuramıkapsamın

dagülmeyielealanbirbakadüşünürdeJohnDewey’dir.Dewey, 

gülmeyi‘sinirlerinanidenboşalması’olaraktanımlamıştır.Onagöregülmetümnefesalmave 

seleilgiliorganlardaortayaçıkar (Morreall,1997, s. 38). 
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Enerjinin genelde kaygı ve gerginlikle açığa çıkması, gülmeye neden olmaktadır. 

Gerginliğinkörüklenmesi,komediyiortayaçıkarmaktadırvegerginliğinartmasıdakomedinin 

artmasınanedenolur.Utanmavekorkugibi,gereksizveistenmeyenduygulargülmeyledağılır 

(Susa,2002, s.57).Rahatlamateorilerinindeğişikversiyonlarıeskiliteratürdedevarolmuştur. Bu 

teoriler mizaha stres ve gerginlik atmanın farklı bir boyutu olarak bakmaktadır. Gülme 

psikolojisi, önceki teorilerde Shoftesbury’e kadar yer almamaktaydı. Ona göre, yetenekli 

insanların özgür ruhları,kontrol altına alınmaya çalışılırsa, başkalarının zorlamalarına karşı 

koymak ve rahatlamak için çeşitli hareketler yaparlar. Bu hareketler komik veya gülünç 

olabilmektedir (Manning, 2004, s. 18). 

Gülmenin rahatlama boyutunun oluşumu ise şu şekilde tarif edilmiştir: 

 

Açık yürekli insanların doğal halleri kısıtlandığında ya da denetim altına 

alındığında, içinde bulundukları sıkıntılı durumdan kurtulmak için başka hareket yolları 

arayacaktır; ister taşlamayla, öykünmeyle, ister soytarılıkla olsun, bu insanlar az ya da çok 

kendilerini gösterdikleri için bu durumdan hoşnut olup, üzerlerindeki baskılardan öç almış 

olacaklardır (Morreall, 1997, s. 32). 

 

“ Üstünlük kuramı gülmenin duygusal boyutunu; uyuşmazlık kuramı zihinsel boyutunu; 

rahatlama kuramı da biyolojik boyutunu ele alır”(Eroğlu, 2008). Sonuç olarak, Mizahın insan 

üzerindeki etkisini farklı gözlemlerle ele alan teoriler üretilmiştir. Bu teoriler gülme teorileri 

olarak karşımıza çıkmış ve edebi ürünlerde söz sanatlarıyla birlikte kurguya yerleştirilmiştir. 

 

 

2.4. Mizah Teorilerine Çağdaş Yaklaşımlar 

Gülmenin ve mizahın temelinin ne olması gerektiği ya da ne olduğu üzerine çeşitli 

araştırmalaryapılmıştır.Bunlarınsonucundagenelolarakkarşıtlık,uyuşmazlıkyadaüstünlük 

duygusu saptanmıştır. Ancak son dönemde Bergson, Morreall ve Paul E. McGhee gibi bilim 

insanlarıgülmeyegelenekselleşmişteorilerindışındabakışaçılarıgeliştirmeyeçalışmışlardır. 

Bergson’un kuramını açıklamadan önce, şunu belirtmek gerekir ki: Bergson, “ tümüyle 

insana özgü olanın dışında komik yoktur” diyerek, insan dışındaki hayvanlara ve nesnelere 

gülmemizi 

de“mutlakaondabirinsandavranışıyadainsanaözgübiryüzanlatımı”bulmamızileaçıklar. Bergson 

gülmenin gerçek nedenini “ yaşamın makineleşmeye yönelmesi” olarak açıklar (Bergson, 2006, s. 

25). Bergson, “Aristotelesçi önermeyi tersine çevirmemizi, insanın gülen hayvan değil, 

gülünçhayvanolduğunusöylememiziteklifeder.Birmanzarayıtanımlarkengüzel,büyüleyiciya 

daönemsizderizamagülünçdemeyiz”demiştir(Bergson,2006).Bergson’ungülmekuramında 
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karşımızaçıkankavramlar“mekanik-katılık”,“gerginlik-esneklik”tir. 

Usta (2005), Bergson’ un kuramını şu ekilde özetler; ona göre, toplum 

bireyden,yenidurumlarıalgılayabilecekbirdikkatyanigerginlikvebunlarauyumsalayacakbir 

esneklik beklemektedir. Bunu başaramayan kişi, mekanikleşir ve toplum yaşamına uyum 

sağlayamaz(Usta, 2005, s. 76).  Toplum da, onu uyumlu hale getirmek için gülerek cezalandırır. 

Yani gülme, 

mekanikleşenuyumsuzbireye,toplumunuyguladığıbircezadır.Çünkübubirey,önündekiengeli 

algılayacak kadar gergin değildir; yani dalgındır. O engelin yanından geçecek ya da üstünden 

atlayacakkadaresnekdedeğildir.Bergson’un(2006, s. 33-36)mekanikleşmekavramınınüzerinde 

birazdahaduracakolursakkişi,birmakinegibiaynımekanikhareketlerinidevamettirmişve 

düşmüştür.Ohaldeözolarak“canlınınüzerinekaplanmışmekanik”toplumugüldürür. 

Bir başka çağdaş gülme teorisi yaklaşımı ise Morreall’a aittir ve “ gülmenin biçim aldığı 

psikolojik durumlardaki değişimlerini (Morreall, 1997, s. 58) inceler. “ Gülme ile ortaya konan 

duygunun adı nedir?” Bu sorunun cevabı henüz ortaya konmamıştır. Gülme, “ Fiziki bir davranış 

mıdır?” yoksa “”Eğlenti duygusu mu taşır?”. Morreall (1997, s. 60), “ Psikolojik değişimin aniliği 

ve bunun içerdiği zevk.” (Morreall, 1997, s. 71). “Anilik, her türlü kanaatten gelen gülme 

kuramcılarının üzerinde hemfikir olması gereken bir gülme özelliğidir: Başka hiçbir konu 

üzerinde mutabık kalamasalar bile, gülmenin “ aniliği” ya da “ doğaçlama oluşu” konusunda fikir 

birliğine varmaları gerekir.” (Parvulescu, 2017, s. 82) “Eğer çözüm hemen bulunur ve fazla 

enerji gerektirmezse, bunun sonucunda gülmeyiz. Ama çözüme kolayca ulaşamayıp hayal 

kırıklığı ve gerginlik yaşarsak, çözümü bulduğumuz zaman, büyük bir olasılıkla duygusal 

değişim yaşarız. Çözüme henüz ulaşamadığımız an, tüm dikkatimiz ve çabamız 

bilmeceninüstündetoplanmıtır, 

büyükbirgerginlikiçindeyizdir,amasonucaulaşıpbilmeceyiçözdüğümüzan,bugerginlikten 

kurtuluruz.Budeğişimbizezevkverdiğiiçindegüleriz.”(Morreall,1997, s.69).  

Paul E. McGhee ise(1974); “mizah gelişim kuramını Piaget'in bilişsel gelişim kuramına 

dayandırarak açıklamaktadır. McGhee'ye göre mizahi tepkinin oluşabilmesi için 

çocuğunPiaget'ninbilişselgelişimkuramındakiişlemöncesievreyegirmesigerekmektedir.Mizahite

pki için tutarsızlığın ya da uyumsuzluğun algılanması bir ön koşuldur” (McGhee, 1974, akt. 

Koçer, Eskidemir, Özbek Özel, 2012, s. 83-84). Morreall (1997), ayrıca gülmeyi: “ Gülme, 

yalnızca memnun olmanın doğal bir ifadesi değil istekli bir kontrolle, bilinçaltı başa çıkma 

mekanizmasınınkontrolüaltında,memnunedicibirşeyolmadandaortayaçıkabilenbirşeydir” 

diyerekifadeeder.  

 

Gülmeninkültürelarkaplanıdüşünüldüğündeiseduygusalgülmevemizahî 

olangülmeninfarklılıklarındanbahsedilmektedir.Bubağlamdagülme,insanınyaratılışından 
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gelen ve gerçekleşmesiyle insana haz veren bir refleks, mizah ise haz veren bu refleksi 

ortaya çıkarma amacıyla yaratılmış, zamanla geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilen bir 

kültür 

unsuruolarakdeğerlendirilebilir.Sonuçolarakmizahilegülmearasındakiilişki;kültürunsuru 

olan mizahın kaliteli bir şekilde yaratıldığında alkış niyetine gülme ile ödüllendirilmesidir 

(Öngören, 1983, s. 12). 

 

Mizahailişkinçoğukuram,birkimseninbeklediğivegerçektekarşılaşılanarasındakibir 

çelişkiolaraktanımlananuyumsuzluğunhertürlümizahiçingerekliolduğunuilerisürmektedir. 

“Uyumsuzlukçocuklarınzihnindebir“problem”yaratır.Çocuklarbuproblemianladıklarındave 

bilişsel süreçleri kullandıklarında, yaratılan mizahın keyfine varabilirler” (Loizou, 2005, Akt. 

Koçer, Eskidemir, Özbek, 2012, s. 83). Paul McGhee çocukların mizah gelişimi üzerine derin 

araştırmalar yapmıştır. “  McGhee oldukça kapsamlı bir mizah kavramı önermiştir. Bu 

kavramda, mizahbilişsel gelişimle ilgili değişmez bir evreler sırsı içinde gelişir.” (Eroğlu, 2018, s. 

43). Mizah gelişimini tamamlarken bir çocuğun günlük yaşamında komik metinler ve şaşırtıcı 

olaylarlailişkilikeyifli duygularyaşaması,mizahbulmalarınayönelikgüçlübirmotivasyonsağlar. 

 

2.5.Roald Dahl’ınHayatı 

Roald Dahl, 13 Eylül 1926’da Galler’in Llandaff kentinde dünyaya geldiğinde anne ve 

babası ona Norveçli Kaşif Raold Amudsen’in ismini vermiştir. Roald Dahl, toplamda yedi 

kardeştir ancak kız kardeşlerinden Astin hastalıktan ölmüştür. Ayrıca aynı hastalığa 42 yıl 

aradan sonra kendi kızı da yakalanmış ve ölmüştür. Babasının çok sevdiğini söylediği Astin’in 

ölümünden sonra Harald Dahl hastalığa yakalanmış ve bir iki hafta içinde o da ölmüştür. Henüz 

çocukken yitirdiği kız kardeşi ve babası Roald Dahl’ın travmalarının da başlangıcı olmuştur. 

Roald Dahl’ın babası Harald Dahl, Roald Dahl’ın tanımlamasıyla ‘mantıklı bir tüccarın’ 

oğludur. Harald Dahl 1863 yılında Oslo yakınlarındaki Sarpsborg kasabasında doğmuştur. 

Harald Dahl tıbbi imkanların günümüze oranla çok gelişmediği bir dönemde 1877 yılında 

geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu sol kolunu kaybetmiştir. Dalh eserinde babasının çocukken 

başına gelen bu durum için, ‘kazanın tek iyi tarafı sağ değil de sol kolunun kesilmiş olmasıdır’ 

der. Bu ifade Roald Dahl’ın hayata olumlu bakışının da bir göstergesidir. Gerçekten de Harald 

Dahl, bu durumdan müzdarip olmamış sağ kolunu ve parmaklarını iki kolu olan insanlara oranla 

fazlaca geliştirmiştir. 

Harald Dahl, okulunu bitirdikten sonra gençlik döneminde son derece yakın olduğu 

kardeşi Oscar ile zengin olma hayaline kapılmıştır. Roald Dahl’ın mantıklı olarak nitelendirdiği 

bu hayali Roald Dahl’ın dedesi ise budalaca bulmuştur. Ancak hayallerinin peşinden giden iki 

genç, Norveç gibi küçük bir yerde asla zengin olamayacaklarını düşünerek Fransa’ya 

kaçmışlardır. İki kardeş birbirlerini etkilememek için Fransa’da yollarını ayırmış; Oscar 
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Fransa’da kalırken Harald İngiltereye yerleşmiştir. Her iki kardeşte hayalini gerçekleştirmiş ve 

bulundukları bölgenin en varlıklı insanları olmuştur. 

Harald Dahl, zengin olduktan sonra ilk evliliğini Marie adında bir kadınla yapmıştır 

ancak ikinci yaptığı doğumdan sonra Marie ölmüştür. İkinci evliliğini ise bölgenin ileri gelen 

ailelerinden birinin kızı olan Sofie Magdalene Hesselberg ile yapmıştır. 

Babası Harald Dahl’ın en çok istediği şey ise çocuklarının İngiliz okullarında eğitim 

almasıdır. Bu sebeple de Roald Dahl’ın annesi Sofie, Galler’den İngiltere’ye taşınmışır. Dahl, 

1932’de İngiltere’nin tanınmış özel okullarından birini bitirdikten sonra ise üniversiteye gitmek 

yerine bir serüvene çıkmayı tercih etmiştir ve Kanada’daki Newfoundland’e yapılan bir keşif 

yolculuğuna katılmıştır. Bu durum ise onun ne kadar meraklı ve maceracı bir insan olduğunu 

göstermektedir. 

Sonrasında, Roald Dahl 1940’ ların kaderi gereği o da, II. Dünya Savaşı’ na katılmıştır. 

Savaş aynı zamanda Dahl’ ın yazarlığı için de bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü II. Dünya 

Savaşı sırasında tanıştığı romancı C.S. Forester’ın desteğini almıştır ve orduda çalıştığı yıllarda 

başından geçen olayları yazmaya başlamıştır. Cephede başına aldığı darbe de ilk öyküsünün 

konusu olmuştur: “Shot Down Over Libya”. Ayrıca ilk kitabı Walt Disney için yazdığı sonradan 

ise sinemaya da uyarlanan “Gremlins”tir. 

Zekice yazılmış çocuk kitapları ve büyüklere yönelik korku öyküleriyle çok sevilen bir 

yazar olan Dahl, 23 Kasım 1990’da Oxford’da ölmüştür.74 yaşında ölen yazarın ölüm nedeni 

myelodsiplastik (bir tür kan hastalığı) sendromdur. Dahl çocukluk anılarını “ Çocuk Adam 

Büyürken”; gençlik anılarını ise “ Tek Adam” isimli kitaplarında kaleme almıştır. “ Bu bölümde 

ilk işim nedeniyle Doğu Afrikaya gitmekteyim. Ama Afrika’da bile olsa hiçbir işin her anı 

büyüleyici olamayacağından elimden geldiğince seçici davrandım ve yalnızca unutulmaz 

saydığım olayları yazıya döktüm. Eserin, İkinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Kraliyet Hava 

Kuvvetleri (İKHK) mensubu olarak uçtuğum süreyi kapsayan ikinci bölümünde, olayların kimini 

seçmek, kimini dışarıda bırakmak gerekmiyordu çünkü bu dönemin her anı, en azından benim 

için tam anlamıyla büyüleyiciydi.” (Küçük Adam Büyürken) Dahl, otobiyografik eserlerini bu 

şekilde tanımlamış ve bölümlere ayırmıştır. 

Dahl, 1953 yılında ise oyuncu Patricia Neal ile evlenip beş çocuk sahibi olmuştur. 1983 

yılında ise Petrica Neal’den boşanmış ve boşandığı yıl Felicity Ann d'Abreu Crosland ile 

evlenmiştir. Ölene kadar da Felicity Ann d'Abreu Crosland ile evli kalmıştır. Çocuklarını çok 

sevdiğini her fırsatta dile getiren Dahl, aynı zamanda evlat kaybı yaşamış bir babadır. Bu 

duruma yönelik bir röportajında: “Her gece onları uyutmak için bir öykü uydurdum. Onlar 

olmasaydı bu öyküler olmazdı.” Çocukları sayesinde daha yaratıcı bir kişiliğe büründüğünü bu 

şekilde dile getirmiştir. Görüldüğü gibi kendi kaleme aldığı otobiyografisi olan “ Küçük Adam 

Büyürken” adlı eserinde, Roald Dahl çocukluğunu anlatmaktadır. Bir başka kitabı, “Tek Başına” 
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ise Dahl savaş içindeki anılarını ve deneyimlerini yazmıştır. “İnsanlar kendi yaşamlarını 

anlatmak için bir özyaşam öyküsü kitabı yazarlar. Bu tür kitapların içinde bir sürü sıkıcı ayrıntı 

olur. Ben hiç bir zaman yaşamımı anlatan bir kitap yazmak istemedim. Öte yandan 

çocukluğumda başımdan öyle şeyler geçti ki bunları hiç bir zaman unutmadım. Bazılarıgülünç, 

bazıları acıklı, bazıları ise çirkin. Sanırım bu yüzden bunların hepsini bu kadar capcanlı 

anımsadım. Ayrıca hepsi de gerçekten yaşanmıştır.” Dahl’ın hayatı acılarla dolu olsa da o her 

olayı gülünç yönleriyle ele alabilen ve olumlamalar yapan bir insan olmaktan asla 

vazgeçmemiştir. 

Roald Dahl çocukluğunda yaşadıklarını “Küçük Adam Büyürken” adlı kitabında 

“Çocukluğumda Yaşadıklarım” başlığı altında derlemiştir. Yazar kaleme aldığı otobiyografik 

eserinin başlangıcında özyaşam öykülerini sıkıcı olarak değerlendirse de kendi yazdığı bu kitabı 

bir özyaşam öyküsü olarak nitelendirmemiş, diğer otobiyografik eserlerden farklı bir yere 

konumlandırmıştır. Herhangi bir öz yaşam öyküsü yazmak istemese de yaşadıklarını 

unutamadığı için aktardığını ifade etmiştir. “Öte yandan her olay bende o kadar büyük izler 

bıraktı ki bunları asla aklımdan çıkaramadım. Her biri aradan elli, kimi zaman da altmış yıl 

geçmiş olsa bile belleğime kazınmıştır. Bunları bulup çıkarmak için hiç bir şey yapmadım. 

Bilincimin en üst tabakasından şöyle bir sıyırıp almam yetti de arttı bile. Sonra sıra yazmaya 

geldi.” (Dahl, Küçük Adam Büyürken, s.9).  

1940’larda en çok satan yazarlar arasına giren Dahl’ın “Charlie’nin Çikolata Fabrikası” 

adlı eseri dört ödül kazanmıştır. Great Missenden’de bir Rolad Dahl müzesi ve öykü merkezi 

vardır. Evrensel yazar bir yazar olan Dahl’ın doğum günü ise 13 Eylül, dünyada Roald Dahl günü 

olarak kutlanmaktadır. 

Roald Dahl’ın sınır tanımayan hayal gücü edebiyat dünyasında tartışılmaz bir gerçektir. 

Bu özelliğine ek olarak Dahl’ın çocuk kitaplarında maceradan maceraya atılan çocuk 

kahramanların serüvenleriyle karşılaşılmaktadır. Eserlerinin henüz ilk satırlarında gerçek 

dünyanın kurallarını hiçe sayan tavrı, hem çocuklar hem de büyükler için yeni deneyimler 

yaşatmaktadır. Edebi haz noktasında okurlar, Roald Dahl’ın eserleriyle kendisini tatmin 

edebilirken, çoğu zaman da aklın sınırlarını zorlayan kurgularıyla yeni dünyaların kapılarını 

aralayabilmektedirler. Dahl’ın yazarlığı üzerine eleştiriler çokça olsa da birleşilen nokta, onun 

ne kadar önemli bir yazar olduğudur. Eleştirilerde en çok üzerinde durulan nokta ise işlediği 

konular değil; konuları nasıl ele aldığıdır. Son olarak yazarın araştırmada adı geçen eserlerini şu 

şekilde sıralayabiliriz: “ 

• “ Dünya ŞampiyonuDanny” 

• “Cadılar” 

• “Matilda” 

• “ DevŞeftali” 
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• “ Charlie’nin ÇikolataFabrikası” 

• “ YamanTilki” 

• “Kaplumbağa 

• “ Koca SevimliDev” 

• “ Bay ve BayanKıl” 

• “ BüyülüParmak” 

• “ Charlie’nin Büyük CamAsansörü” 

• “ George’un Harikaİlacı” 

• “ İrikıyımTimsah” 

• “ Zürafa, Peli veBen” 

• “ Küçük AdamBüyürken” 

• “ TekBaşına” 

 

Alan yazını tarandığında mizah, gülme teorileri ve RoaldDahl ile ilgili bazı çalışmalar 

aşağıda sunulmuştur. 

Usta (2005), “Mizah Dilinin Gizemi” adlı kitabında Mizahı derinlemesine incelemeyi 

amaçlamıştır. Gülme ve mizahın tanımı yapılarak tarihine değinilmiştir. Daha sonra çeşitli 

metinlerden örneklerle mizah dili inceleme örnekleri sunulmuştur. 

Morreall(1997),“GülmeyiCiddiyeAlmak”,adlıkitabındagülmeninkuramıolabileceğini 

sorgulamışsonrasındadaüstünlükkuramınıuyuşmazlıkkuramınıverahatlamakuramınıele 

almıştır. Bu kitapta çevirmen Aysevener Şenay Soyer, uyuşmazlık kuramını “uyumsuzluk” 

olarak çevirmiştir.AyrıcaMorreall,bukitaptayenibirkurambaşlığıaltındagülmeyeçağdaşbirbakış 

açısıgeliştirmeyeçalışmıştır.Gülmeninsadecepsikolikdurumdeğişikliğindenoluşmayacağını 

örneklerle kitabındabelirtmiştir. 

Şentürk(2016),“GülmeTeorileri”başlıklıbirkitapyazmıştır.Bueserinamacıöncelikle 

gülmeninneanlamageldiğisorusudur.Busoruyuyazar“Kuşkusuzgüleninkimolduğusorusuna 

verilecekcevababağlıdır”(Şentürk, 2016, s. 

9)şeklindeyanıtlar.Diğervarlıklararasındayalnızcainsanın gülmeye ve güldürmeye yönelik bir 

varlık olmasından yola çıkarak gülmenin tarihi tiyatrodan edebiyata çeşitli sanat dallarıyla 

beraber incelenmiş ve teoriler açıklanmıştır. 

Bergson(2006),“Gülme”adlıkitabındaşusorularayanıtlararamıştır:“Gülmeneanlama 

gelir?Gülünçlüğüntemelindenevardır?Birsoytarınınsuratasışında,birsözcükoyununda,bir 

vodvildekiyanılmacada,incegüldürününbirsahnesindeortakneolabilir?Budenliçeşitliüründe aynı 

olup da kimine nahoş kimine hoş bir koku bahşeden o esansı hangi damıtma yöntemi verebilir 

bize?” 

Alan yazını tarandığında sonuç olarak, mizah kavramına ve gülme teorisine ilişkin çeşitli 
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kuramsal çalışmalar vardır. Fakat, bu çalışmalar Türk edebiyatı alanında hiciv bağlamında 

yoğunlaşmaktadır. Türkçe eğitiminde ve çocuk edebiyatı alanlarında ise kuramsal çalışmaların 

azlığı dikkat çekicidir. Bu bağlamda düşünüldüğünde araştırmanın amacı olan, Roald Dahl’ın 

çocuk kitaplarındaki mizah unsurlarının incelenmesi bu çalışmanın özgünlüğünü ortaya 

koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın oluşturulan problem durumuna uygun olarak seçilen 

araştırma modeli, evren ve örneklemi, araştırmanın kapsam ve sınırlılıkları veri toplama 

yöntemi ve veri analizi ile ilgili bilgiler alt başlıklarla verilmiştir. 

 

3.1.AraştırmanınModeli 

Buçalışmadabilimselaraştırmayöntemlerindennitelaraştırmamodelikullanılmıştır. Nitel 

araştırmayı, " gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin 
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kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma" olarak tanımlamak mümkündür 

(YıldırımveŞimşek,2008, s.39).Nitelaraştırmamodelininuygulamasıisedokümanincelemesi 

yöntemiyle sağlanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular 

hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Doküman incelenmesi, hemen her 

araştırmaiçinkaçınılmazolanbirveritoplamatekniğidir.Buaçıdanbakıldığındasözkonusuçalışmaiç

innitelaraştırmamodeli uygungörülmüştür. 

 

3.2.Araştırmanın Evreni veÖrneklemi 

Bir araştırma sürecinde, araştırma problemine uygun araştırma yönteminin 

belirlenmesindensonra,araştırmaevrenininbelirlenmesivebuevrendenörnekleminseçilmesi 

aşamasıgelir(GülveÖzen,2007, s.395).Sözkonusuaraştırmadaevren,dünyadaçocukedebiyatı 

alanındasözsahibiyazarlardanolanRoaldDahl’ıneserleridirveonunTürkçeyeçevrileneserleri 

örneklem olarakbelirlenmiştir. 

 

3.3.Veri ToplamaYöntemi 

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veri toplama yöntemi doküman incelemesidir. “ 

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerinanalizinikapsar”(YıldırımveŞimşek,2008).RoaldDahl’ınçocukromanlarından 

doküman incelemesi yoluyla veritoplanmıştır. 

 

3.4.Verilerin AnalizEdilmesi 

Bu araştırmada nitel araştırma veri analizi teknikleri içerisinde yer alan içerik analizi 

kullanılmıştır. “ İçerik analizi bir metnin ögelerinin önceden saptanan kategorilere göre 

sınıflandırılmasına dayanmaktadır. Kelimeler, cümleler, paragraflar ya da tüm belgeler gibi” 

(Gökçe, 1995, s. 101). İçerik analizinde amaç, “toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve 

ilişkilereulaşmaktır.İçerikanalizindeverilerdahaderinbirişlemetabitutulurvebetimselbir 

yaklaşımlafarkedilemeyenkavramvetemalarbuanalizlekeşfedilir”(YıldırımveŞimşek,2008). 

RoaldDahl’ınçocukromanlarındaveritoplanmadanöncemizahunsurlarınınoluşumunauygun 

birdüzenbelirlenmiştir.Budüzenmizahöncesi-mizah-mizahsonrasışeklindedir.Eldeedilen veriler 

bu düzene uygun şekilde yorumlanmıştır. Ayrıca mizah unsurları belirlendikten sonra hengi 

teoriye yönelik olduğu tespitedilmiştir. 

Bu çalışmada da Roald Dahl’ın on dört çocuk kitabında yer alan mizah unsurları şu 

teoriler bağlamında incelenmiştir: 

1. ÜstünlükTeorisi 

2. UyuşmazlıkTeorisi 
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3. RahatlamaTeorisi 

Belirlenen mizahi unsurlar ilişkilendirilen teorilere uygun olarak bulgular bölümünde 

yorumlanmıştır.Aynızamandamizahiunsurlarınkitaplardayeralmasınagörefrekans değeri 

verilerek nitel verilersayısallaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.BULGULAR 

4.1.RoaldDahl’ınÇocukEdebiyatıEserleriveMizah 

Dünya Çocuk edebiyatında başarılı birçok eserin yazarı olan Roald Dahl’ın Çocuk 

Edebiyatı alanına kazandırdığı eserlerindeki mizah unsurlarının teorik alt yapısı ve mizah  

unsurlarının çocuk romanlarında da bulunmasının önemi bağlamında incelenmiştir. 

Budoğrultuda romanların kurgusu mizah devinimi göz önünde bulundurularak ele alınmıştır. 

Roald Dahl’ın eserlerinde genel anlamda çatışmalardan doğan kurgu mizahi dil ile 

geliştirilmiştir. Kurgunun sürecinde karşımızda yetiştirilmesi ya da büyütülmesi gereken ana 
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kahramanlar vardır. Bu ana kahramanlar kimi zaman bir kız çocuğu, kimi zaman bir oğlan 

çocuğu, kimi zaman da bir hayvan olarak karşımıza çıkmıştır. Yetişkin kahramanların bu ana 

çocuk kahraman diyebileceğimiz kişilere olan davranışları her kitapta bir olay kurgulamanın 

temelini oluşturmuştur. Çatışmalardan doğan kurgunun anlatımı çocuğun dünyasına girip bu 

dünyayı geliştirmek ve genişletmek adına fantastik olup üslubu ise mizahi olduğu 

düşünülmektedir. 

Çalışma kapsamında ele alınan Roald Dahl’ın Çocuk Edebiyatı eserleri genel anlamda 8 

yaş ve üstüne yönelik yazdığı eserlerdir. Eserlerde ana kahramanların macera dolu olaylara 

girmesi ve bu durumun bulunduğu kötü durumdan bir kaçış olarak gösterilmesi bir gerçektir. 

Bu açıdan bakıldığında merak ve heyecan duygusunun yoğun olarak verildiği Roald Dahl’ın 

eserlerinin fantastik kurgulu birer maceracı kitaplar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu tür 

kitapların seslendiği yaş aralığı ile ilgili olarak Şimşek, şöyle söyler: “ Bu yaş grubu çocukları aile 

ve okuldan birçok şey öğrenmiş olsa da her şeyi merak etmeye devam eder. Keşfetme ihtiyacı 

hayal gücüyle zenginleşir ve yeni türlere ilgi başlar” (Şimşek, 2012, s. 138). Hayal gücünün geniş 

olduğu bu dönemde çocukların ilgisini çekecek yeni türlere yönelmesinde ve okuma zevkinin 

oluşmasında çocuk kitabı yazarına düşen sorumluluklar vardır. Sever (2008), çocuk kitabı 

yazarının temel sorumluluklarını şu şekilde ifade etmektedir: “Merak duygusu uyandırarak 

çocuğu, belleğinde oluşan sorulara yanıt bulmaya yönlendirmektir. İyi kurgulanmış bir çocuk 

kitabında yazar, çocuklarla paylaşmak istediği duygu ve düşünceler (iletiler) için, çocukların da 

düşünmesine ve duyarlılıklarını devindirmesine gereksinim duyar. Yazar bu gereksinimi 

yaşama geçirebilmek için, çocukları metnin anlamına götürecek uygun ipuçları sunar. Anlam 

evrenine uygun bir yazınsal kurgu içinde sunulan ipuçlarıyla, çocuğun sanatçı duyarlığını 

sezmesine, kitaplarına sevmesine olanak sağlanır.” Yazar bu tür eserleri kurgularken çocuk 

okuru da düşünmeye sevk etmelidir. Bu sebepten dolayı da Dahl, eserlerinde en çok sürükleyici 

olsun diye macera ögesini kullanmış; ayrıca eğlendirici olması açısından da mizah unsurlarını 

kullandığı düşünülmektedir. Bu durumun ise çocukta okuma alışkanlığını geliştirici etkisi 

olduğu bilinmektedir. 

Bütünbukuramsalaltyapıgözönündebulundurularak,RoaldDahl’ınÇocukEdebiyatı 

eserlerindekikurgusu,mizahıifadeedencümlelerdoğrultusundataranmışvekodlamalardaolaydizis

i boyunca mizahın oluşumu teoriler bağlamında ele alınmıştır. Özetleride verilen romanlarda 

yer alan olaylar dizisindeki mizahi unsurların örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 

4.1.1.Charlie’nin ÇikolataFabrikası 

4.1.1.1Eserin Künyesi veKonusu 

Roald Dahl’ın Charlie’nin Çikolata Fabrikası adlı eserde Charlie adındaki karakterin 

Çikolata Fabarikasına girmesi ve girdikten sonraki macerası anlatılır.  
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Charlie’nin Çikolata Fabrikası adlı eserin Can Çocuk tarafından basılan ilk baskısı 1989 

yılında yayımlanmıştır. Eserin sayfa sayısı ise 205’tir. Yine Can Çocuk Yayınları’ndan 2019 

yılında çıkan son baskıya kadar eser, altmış altıbaskı yapmıştır. 2019 yılındaki son baskısı Celal 

Üster tarafından çevrilen eserin ISBN numarası: 9789755100982’ dir. 

Eser; Karşınızda Charlie,Bay Willy Wonka’nın Fabrikası, Bay Wonka ile Hint Prensi, 

Esrarengiz İşçiler, Altın Biletler, İlk İki Talihli, Charlie’nin Doğum Günü, İki Altın Bilet Daha 

SahipleriniBuluyor,JoeDedeKumarOynuyor,AileBirLokmaEkmeğeMuhtaç,Mucize,Altın 

Bilet’teNeYazıyordu?,BüyükGünGeliyor,BayWillyWonka,ÇikolataOdası,UmpaLumpalar, 

AugustusGloopBorununiçineKaçıyor,ÇikolataIrmağında,BuluşOdasıveErimezTükenmez 

Bonbonlar ve Kıllı Karamelalar, Kocaman Çiklet Makinası, Elveda Violet, Geçitte, Yuvarlak 

GörünenKareŞekerler,VerucaCevizOdasında,BüyükCamAsansör,Tele-ÇikolataOdası,Mike 

TeaveeTelevizyonlaGönderiliyor,BirTekCharlieKalıyor,ÖtekiÇocuklarEvlerineDönüyorlar ve 

Charlie’ninÇikolataFabrikası,adlıotuzbirbölümdenoluşmaktadır. 

 

4.1.1.2.EserinÖzeti 

Yazar esere Charlie’yi tanıtmakla başlar. Charlie’nin anne ve babası Bay ve Bayan 

Bucket’tir.Charlieannevebabasınınyanında,BayBucket’inannesiJosephineNine,babasıJoe 

Dede,BayanBucket’inannesiGoerginaNineveGeorgeDedeiledebirlikteyaşamaktadırlar.Altı 

yetişkinvebirçocuklububüyükaileninevleriçokiyideğildir.Dermeçatmaolanevleriikiodalı ve tek 

yataklıdır. Yatak daima güçsüz ve bitkin olan yaşlılara verilmişken, Charlie anne ve babasıyla 

yerde yatmaktadır. Bu büyük aile o kadar fakirdir ki, daha iyi bir eve geçmek şöyle 

dursunikincibiryatakalacakparalarıbileyoktur. Bunedenlehiçbirihiçbir zaman tam 

olarakdoymamaktadır.BüyümeçağındakiCharlie’yeannevebabasıkendilerinedüşenyemektendev

erselero 

hepaçtır,doyurucuyemeklereözlemduymaktadır.AncakCharlie’nincanınınençokistediğişey 

çikolatadır. Okula giderken dükkan vitrinlerinde gördüğü ve çocukların ceplerinden çıkarıp 

yediğiçikolatalaronaişkencedenfarksızgelmektedir.Charlie’yeiseçikolatayıldabirkezsadece 

doğumgününde alınmaktadır. Ancak Charlie’ye işkence gibi gelen, etrafında gördüğü 

çikolatalardan daha çok acı veren şey ise; oturdukları yerden görünen koskocaman bir çikolata 

fabrikasının olmasıdır. Bu fabrika dünyanın en büyük çikolata fabrikasıdır. Bay Willy Wonka’nın 

olan bu çikolata fabrikasınaWonka’nın Fabrikası denir. 

Kocamandemirkapılarıolanfabrikayüksekduvarlarlaçevrilidir.Charliehersabahveher akşam okul 

yolundaki bu fabrikanın önünden geçermektedir. Fabrikanın önünden geçerken adımları 

yavaşlayan Charlie, fabrikadan çıkan çikolata kokusunu içine çeker ve bu fabrikanın içine 

girmeyi hep hayaletmektedir. 

Tüm bunlara rağmen Charlie ona değer veren bir aileye sahip olduğu için mutludur. 
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ÖrneğinCharliehergeceyatmadanöncededeleriyleninelerininyanınauğrayıponlaraiyigeceler 

dilemektedir. Bu sırada da yaşlıların odası şenliğe dönüşmekte ve bütün yoksulluk 

unutulmaktadır.Charlie 

gelenekadarburuşukgözleriniaçamayanvedurmadanuyuklayanyaşlılar,Charliegeldiğindeise 

hepsidoğrulmaktadır.Charlieiyigecelerdilediktensonra yaşlılarona,hikayeleranlatmaktadır.  

JoeDedeCharlie’ye şu anda çikolata fabrikasına kimsenin girip çıkmadığını 

aslındaWilliyWonka’nındabirzamanlarişçileriolduğunusöylerancakJoededeninanlattığına 

göreWilliyWonkabirgünbütünişçilerinebirdahagelmemelerinisöyler.Bununsebebidünyanın 

dörtbiryanındanBayWonka’nınçikolatalarınıkıskananlarvardırvetarifleriçalmasıiçinWonka’nın 

fabrikasına işçi kılığında casus göndermektedirler. Çünkü bir süre sonra Wonka 

farkederkikendiürünleribaşkaçikolatafabrikasısahibiolanBayFickelgruber’in,BayProdnose 

veBaySlugworth’unfabrikalarındaüretilmeyebaşlamıştır.BöyleoluncaBayWonkafabrikasının 

kapanacağı için endişelenir ve çılgına döner. Ardından da bütün işçileri toplayıp gönüllerini 

aldıktan sonra herkesi evine gönderir ve fabrikayı kaptır, uzun bir süre kapısı zincirlenen 

fabrikadandumanlaryükselmez.OgündensonrafabrikayanegirenneçıkangörünürhattaWilliy 

Wonka bile ortalıkta görünmez. Ancakbu olayların ardından bir gün fabrikadan sabahın erken 

saatlerinde incecik dumanlar yükselir. Herkes şaşkına döner ve fabrikanın kapısına koşarlar, 

sanarlarki Bay Williy Wonka işçileriyle 

birliktefabrikakapılarınıaçmıştır.AncakfabrikakapılarısımsıkıkapalıdırveWilliyWonkada 

ortalıkta görünmez.  

Bir gün işten yeni dönen Bay Bucket elindeki gazeteyi heyecan içerisinde sallar ve haberi 

gördünüz mü diyerek gazeteyi havaya kaldırır. Başlıkta; Wonka’nın fabrikasının en sonunda 

birkaç talihli için yeniden açılacağı 

müjdelenmektedir.JoeDedefabrikayagirilebilecekmiyanidiyehayretedüşerveçabukhaberiokuma

sıiçin BayBucket’eseslenir.BayBucketdeheycanlahaberiokur.AkşamPostası’ndaonyıldırkimsenin 

görmediğiçikolataustasıBayWilliyWonka’nıngazeteyeduyuruyugöderdiğiyazar.Duyuruda, 

WilliyWonkakendisinitanıtırvefabrikayıgezdirmekvebütünsırlarıanlatmakiçinbeşçocuk 

seçeceğini ve gezinin sonunda çocuklara ömürleri boyunca yetecek çikolata ve 

şekerarmağanedeceğini söyler. Duyuruya altın biletleri bulanların kazanacağını söyleyerek 

devam eder 

dünyanındörtbiryanındakisatılançikolatalarınınbeşinebubiletlerigizlediğinibulankazanır 

dervetalihinizbololsundiyebitirir.JosephineNineBuadamsalağıntekidesedeJoeDedeçok akıllı 

olduğunu dünyanın dört bir yanında herkesin biletleri bulmak için Bay Wonka’nın 

çikolatalarından alacağını ve hiç satmadığı kadar çikolta satacağını söyler. Charlie ise üzgün bir 

şekilde kendisinin hiç şansı olmadığını ve yılda bir kez çikolata alan birinin ne kadar şansı 

olabileceğini sorgular. 
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ErtesigünilkAltınBiletbulunur.BayBucket’inaldığıakşamgazetesiertesigünise kazanan 

Augustus Gloop’un resmini basmıştır. Augustus Gloop dokuz yaşındadır ve resme bakılırsa çok 

şişman bir çocuktur yaşadığı kentin halkı ise çok mutlu olmuştur. Bayram gibi 

okullartatiledilmişbukahramançocukşerefinegeçittörenidüzenlenmiştir.Busıradabütündünyada 

herkes deli gibi kalan dört biletin peşine düşmüştür ve durmadan Bay Wonka’nın 

çikolatalarından almaktadır. Hatta kentin birinde ünlü bir gangster bir banka soyup bütün 

parayla çikolata almış polisler tutuklamak için evini bastığında dağ gibi çikolata yığınını 

gördüğündeçokşaşırmıştır.TümbunlarolurkenCharlie’nindoğumgünündenbir 

günönceisegazeteikincibiletibulanıdaaçıklar. Ertesi gün doüumgünü olan 

Charlie,üçüncübiletinkendisineçıksane 

kadarsevineceğinisöylerJoeDede’deCharlie’yedoğumgünühediyesiolanWonkaÇikolatasını 

aldığındayanımızagel,Çikolatayınasılaçtığınıhepimizgörelim,der.ErtesisabahCharlieodayaelinde

kidoğumgünühediyesiWonkaçikolatasıylagirdiğinde herkes hep bir ağızdan Doğumgünün kutlu 

olsun der. Bu esnada Charlie gülümsese de diken 

üstündedir.HerkesCharlie’ninçikolatayıaçışınımeraklaizlesedebiryandanonuteselliederler. Bir 

çikolatayla Charlie’nin şansının ne kadar az olduğunu bilen yetişkinler, bilet çıkmayabilir 

derleramaenfesbirçikolatanvardiyeeklerler.Charlieüzülmesindiyeellerindengeleniyaparlar. 

Ancakküçücükteolsabirşansıolduğuiçinherkesgergindir.Charlieyavaşçaçikolatapaketiniaçar 

ancakaltınbilettenyoktur.AcıbirşekildegülümseyenCharlie,çikolatasınıevdekilerlepaylaşmak 

isteramakimsebunamüsadeetmez.BusıradaokulageçkalanCharlie’yiokulageçkalmaması 

içinuyarır. 

Akşamolduğundagazetedeikialtınbiletdahabulunduğuyazar.Tümdünyadayalnızca 

birbiletkalmıştır.Ertesi gün Charlie okuldan dönüğünde yaşlıların odasına girer. Sadece Joe dede 

uyumuyordur. Joe dede Charlie’yi sessizce yanına çağırır. Yastığının altından içinde bir tane 

gümüşparaolanparakesesiniçıkarır.Joededebubenimgizlihazinembundanhiçbirininhaberi 

yokşusonbiletibulmakiçinşansımızıbirkezdahadeneyeceğizamabanayardımcıolmangerekiyor 

der. Charlie dedesine önce bir kez daha düşün dese de Joe dede sen karışma der ve 

parayıCharlieyeverir.GördüğünilkyerdenWonkaçikolatasıalıpgelmesinisöyler.Joedede’de 

enazCharliekadarobiletiistemektedir.Charlieçikolatayıalıpgelir.HeycanlaCharlie’yeucundan yırt 

bakalım der. Charlie ise dedesine parasını sen verdin sen aç diyince yaşlı adam çikolata 

paketinielinealır.Elitirtirtitrerkenbiryandanhiçumutlanmamasıgerektiğinisöyler.Sonra 

çikolatayıaçarpaketiniçindeçikolatadanbaşkabirşeyyoktur.Sonrakiikihaftahavasoğuyuverir.Dışa

rısıkarvefırtınadoludur.Charlieler’inevininise dışarıdan farkı yoktur. Yaşlılar donmamak için 

yatağın içinden hiç çıkmazlar hatta ses bile etmezler. Herkes altın bilet telaşını çoktan 

unutmuştur.  

Uzun bir 
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aradansonraCharlieyerdenbulduğuparaylaaldığıçikolatadaaltınbiletibulur.Charlie 

fabrikayaJoeDedesiylebirliktegirmeyiterciheder.Çünkübüyükbabasıdahaönceofabrikada 

çalışmıştır. 

Charliegibidörtçocukdahagelir.Buçocuklar:Veruca,Violet,AugustusveMike’dır.Bu 

çocuklarkendişanslarıylaburadabulunmamaktadır.Charliediğerçocuklaragöredahaakıllı, sakin 

ve tokgözlüdür. Çocuklar fabrikayı dolaşırken Wonka onları Umpa-Lumpa’larıyla 

tanıştırıkençikolatayemeyiçoksevenAugustusaçgözlülükyaparakçikolatagölünegidervegöle 

düşer.DahasonraAugustusbirmakinetarafındançikolatasüzmeyerinegider.Sakızçiğnemeyi 

çoksevenVioletiseWonka’nınicadıolandoyurucusakızıçiğnervekemikyapısınıkaybederek lastik 

bir insan olur. Hayvanları bir eğlence aracı olarak kullanan Veruca ise fındık kemiren 

çalışkansincaplarıgörerekonlardanbirinialmakisteramasincaplarbunaizinvermezveonu 

çöpleringönderildiğiyeredüşürür.Mikeiseteknolojikaletleriçoksevenbirçocuktur.Wonka çikolata 

ışınlama televizyonunu onlara tanıtırken Mike televizyona atlar ve ışınlanmak ister. 

IşınlandıktansonraMikedevasabirinsanolurvekâğıtkadarincebirhalalır.GeriyetekCharlie 

kalmıştır.WonkabüyükcamasansörleCharlie’leringecekonduevinegider.Charlie’yebirteklifte 

bulunur.Teklifise;Charlie’ninailesinibırakıpfabrikayasahipolmasıdır.Buteklifikabuletmez 

iseWanka,Charlie’ninailesiylesefaletiçindeyaşayacağınısöyler.Charlieailesineçokbağlıolanbir 

çocuk olduğu için teklifi hiç düşünmeden reddeder. Wonka kulaklarına inanamaz. Çünkü 

Charliehiçbirçocuğunreddedemeyeceğibirteklifireddedmiştir.BuolayınardındanWonka’nın 

çikolatalarıartıkeskisikadargüzelolmazveWonkaiflasetmeyebaşlar.Charlie’ninbabasıiseçokiyibir

işsahibiolmuşvegüzelbirmaaşalmaktadır.Charlieve ailesi fakirlikten kurtulup mutlu ve mesut 

yaşarlar. Bir gün ayakkabısını boyadığı bir adamla Wonka fabrikası hakkında konuşurken 

Charlie onun Willy Wonka olduğunu anlar ve ona tavsiyede bulunur. İyi çikolatalar üretebilmesi 

için Wonka’nın dişçi olan babası ile görüşmesi 

gerektiğinisöyler.BunutekbaşınayapacakcesaretiolmayanWonka,Charlieileberaberbabasını 

ziyaretegider.İlkgördüğündeonutanımayanbabasıonudahasonraazıdişlerindentanır. 

Sonuç olarak Aralarındaki küskünlüğü giderirler. Ailenin hayatta önemli bir yeri 

olduğunu bu olaydan sonra anlayan Wonka teklifini değiştirerek Charlie’ye hem fabrikada 

çalışabileceğini hem de ailesini görebileceğini söyler. Charlie’nin ailesi de artık Wonka’yı 

benimsemiştir ve hep beraber fabrikada yaşamaya başlamışlardır. 

 

4.1.1.3.Charlie’ninÇikolataFabrikasıAdlıEserde MizahUnsurları 

Kitapta yer alan karakterler üzerinden aile kavramı ele alınmış ve aile içerisindeki 

diyaloglarlakurguilerletilmiştir.KeskintavırlarıylabilinenDahl’ınkötüailelerininçocuklarıda 

kötü;iyiailelerinçocuklarıdaiyişekildetasvirlenmiştir.Buanlamdaaileninönemivurgulanırken 

kötüdavranışlıçocuklarabartılıbirşekildeanlatılmışvebuailelerinçocuklaraolandavranışları da 
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mizahi bir üslupla dilegetirilmiştir. 

Örneğin; Wonka’nın fabrikasına girebilmek için altın biletlerden birini bulan çiklet 

tutkunuVioletdurmadançikletçiğneyenveannesiniumursamayanbirtavırdadır.“Bütüngün 

sabahtan akşama kadar çiklet çiğnerim. Yalnızca yemek yiyeceğim zaman çikletimi ağzımdan 

çıkarır,biryerekaybolmasındiyekulağımınarkasınayapıştırırım.Açıkçası,herançikletolacak 

ağzımda,yoksarahatedemiyorum,neyapayım.Annemakşamakadarçikletşaklatmanınkibar 

birhanımahiçyakışmadığını,benimgibibirkızınçenesinindurmadanoynamasınıngözehiçde 

hoşgörünmediğinisöylüyor,amabenaynıfikirdedeğilim.Hemanneminbenieleştirecekhalimi 

varbütüngünbanaavazavazbağırırkenonunçenesininnasıloynadığınıbirgörseniz!”(CÇF, s.51) 

Parçadagörüldüğügibiebeveyninçocuğunaolanolumsuzdavranışı,çocuğundaebeveyneolanolums

uz tutumuyla yansımıştır. Bu duruma ek olarak çocuğun annesine karşı üstünlük gülmeteorisini 

hatırlatan tavırları ortaya çıkmıştır. 

AyrıcaViolet,çiklettutukusunukötüşakalaryapmadadakullanırvebunuşuşekildedile 

getirir: “ Şu ağzımdaki çikleti tam üç aydır aralıksız çiğniyorum. Bunun bir rekor olduğundan 

emin olabilirsiniz. En yakın arkadaşım Bayan Cornelia Prinzmetel’in rekorunu kırmış 

bulunuyorum. Küplere bindi Cornelia! Artık benim için bu çikletten daha değerli bir şey yok 

dünyada.Geceleriyatağımınbaşucunayapıştırıyorum,sabahkalkıpağzımaattığımdabirazsert 

oluyor,amaazıcıkçiğneyincehemenyumuşuyor,eskikıvamınıbuluyor.Dünyarekorukırmadan 

kararvermeden,hergünbirçikletçiğnerdim.Hergünokuldanevedöndüğümde,asansördeçiklet 

değiştirirdim.Nedenasansörde,öylemi?Anlatacağımçikletiasansöründüğmelerindenbirine 

yapıştırmakçokhoşumagiderdeondan.Bendensonrabinendüğmeyebasınca,çikletparmağına 

yapışırenayinin.Hahha!Bazılarıortalığıbirbirinekatarsalakların.Helepahalıeldivenlergiymi 

kadınlar!Yıldırımvurmuşadönerler,ifritkesilirler!”(CÇF, s.52)Violetgörüldüğügibiannesineolan 

tavrınıbaşkalarınakarşıdasergilemektedir.Violet’ianlatanbukısımdayineokurdagülmeortaya 

çıkaranüstünlükteorisikapsamındadeğerlendirilebilecekmizahunsuruvarlığıgörülmektedir. 

FizikigörünümbetimlemelerindegülmesağlmayaçalışanDahlbenzetmeveabartıyı 

bolcakullanmışveokurasunmuştur:“İhtiyarlarınhepsidedoksanınüzerindeydi.Elleri,yüzleri 

kurueriklergibiburuşmuşbirderibirkemikkalmışlardı.”(CÇF, s.19)Eserinilkbölümündeyaşlıları 

betimlediği bu kısımda çocuk okurun düş dünyasında tasvirlediği abartılı betimleme gülme 

oluşturacağıdüşünüldüğündenmizahunsuruolarakdeğerlendirilmiştir.“Tezgahınardındaki 

adamtambiryağtulumuydu.Dudaklarıkalın,yanaklarıtombul,gerdanıbıngılbıngıldı.Gerdanı lastik 

bir çember gibi gömlek yakasının üstüne sarkmıştı.” (CÇF, s. 65) Dahl çok şımarık ve her 

istediğini alan Veruca Salt’ı anlatırkende ayrıntıları ihmal etmemiş ve mizah unsurlarını 

kullanarak şu şekilde anlatmıştır: Bay Wonka talihlilere ebeveynleriyle birlikte fabrikayı 

gezdirirkencevizayıklayansincaplarıgöstermiştirbuesnadaVerucaSalt,birdenannesinebağırır 

vesincaplardanbiriniistediğinisöyler.AnnesibaştaonlarBayWonka’nındiyebelirtsedekızşu 
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şekildetutturur:“Banane!Banane!Benonlardanbirtaneistiyorum.Evdeokadarazhayvanım var ki! 

İki köpeğim, dört kedim, altı tavşanım, iki muhabbetkuşum, üç kanaryam, bir yeşil papağanım, 

bir kaplumbağam, akvaryumdaki kırmızı balıklarım, kafesteki beyaz farelerim, bir de şişko salak 

kobayım, hepsi o kadar! Ben bir tane de sincap istiyorum!” Bu kısımda istekleri 

bitmeyenveanlamsızısrarcıçocuklarınkomikdurumadüştüğünüçocukokuramizahibirşekilde 

anlatılması çok önemlidir. Hikayenin sonrasında annesi Veruca’yı yatıştırmaya çalışırken ilk 

fırsattasincapalacağınısöylesedeVerucafabrikadakisincaplardanbiriniistiyorumdiyetutturur.Bun

unüzerineWonkabusincaplarınsatılıkolmadığınısöyleramaVerucabunaaldırış 

etmezvesincaplarıniçerisinedalar.“Verucasincabıyakalamakiçinelleriniuzattığıandabirden 

ortalık karıştı, odanın içinde sanki kahverengi bir şimşek çaktı ve masanın çevresindeki tüm 

sincaplaryerlerindenzıpladıklarıgibiVeruca’nınüstüneatladılar.Yirmibeştanesisağkolunu 

yakalayıpaşağıyaindirdi.Yirmibeştanesisolkolunuyakalayıpaşağıyaindirdi.Yirmibeştanesi 

sağbacağınıyakalayıpyeremıhladı.Yirmidörttanesidesolbacağınıyakaladı.Önderleriolduğu 

anlaşılan son sincap da Veruca’nın omzuna tırmandı, zavallı kızın kafasına patileriyle pat pat 

vurmayabaşladı.”(CÇF, s.153)Aşırıistekleriolanvekomikdurumadüşenbuçocuğuntasvirlendiği 

kısım üstünlük teorisi kapsamında ele alınmıştır çünkü; çocuk okur Veruca’nın düştüğü 

durumdan, haz alacağı ve güleceğidüşünülmüştür. 

Beklenmeyen bir durumdan doğan mizahi unsurları uyuşmazlık teorisi kapsamında 

olduğu söylenmektedir. Bu açıdan bakıldığında kitapta anlatılan hikayeler ve Bay Wonka’nın 

fabrikasındaki bir çok nesne 

çocuklardaönceşaşkınlıksonrasındadagülümsemeyaratmaktadır.Çocukokurdagülümseme 

yaratan beklenmeyen durumlar ise “ Charlie’nin Çikolata Fabrikası” adlı eserde şu şekilde 

örneklendirilebilir: Öncelikle Joe Dede’nin şaşkınlık yaratan Prens Pondicherry’i hikayesini 

anlatması uyuşmazlık teorisine örnek gösterilebilir. Hikayeyi 

anlatırkenJoededekıkırdayarakgüler.GeorgeDede 

iseoesnadaPrensPondicherry’ninbirkaçıkolduğunudilegetirir,GeorginaNineisebuadamın çok 

zengin olduğunu söylemeden edemez. Charlie ise bu adamı çok merak eder ve Joe Dede 

anlatmaya başlar. Joe Dede’nin anlattığına göre Prens Pondicherry bir gün Williy Wonka’ya 

mektupgönderir.OndançikolatadanbirsarayyapmasınıisterveWillyWonkadaHindistan’a 

kadargider,prenseyüzodalıbirsarayyapar.Sarayınaklagelebilecekherşeyiçikolatadandır. Yerleri, 

tavanı, tuğlaları, çimentosu; içerisindeki kanepeler, halılar, masalar her şey 

çikolatadandırhattasarayınçeşmeleriaçıldığındabilesıcakçikolataakmaktadır.AncakWilliy 

Wonkabusarayınbiranönceyenmesigerektiğiniyoksaeriyeceğinisöyler.PrensPondicherry ise bu 

sarayda yaşamayı düşünmektedir. Williy Wonka’nın uyarısına uymayan prens bir gün 

koltuktauyuklarveuyandığındakendisiniçikolatagölündeyüzerkenbulur.Charliebuanlatılana çok 

şaşırır ve inanamaz. “ Küçük Charlie yatağın kenarına ilişmiş, şaşkınlıkla dedesine bakıyordu. 
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Donup kalmış, gözleri fal taşı gibi açılmıştı.” (CÇF, s.26) Herkesin bu hikâyeyi bildiğini söyleyen 

Joe Dede hikâyenin gerçek olduğunuifadeeder ve Prens Pondicherry’nin şaşkınlık yaratan 

durumu mizahi bir durum olarak nitelendirilir. 

Eserdeçikolatafabrikasınagirmeyehakkazananlarafabrikanınsahibietrafıanlatırken 

şaşkınlık yaratabilecek söylemlerde bulunur, “Peki, ağaçlarımı nasıl buldunuz bakalım? 

Çirkinliktennefretettiğimisöylemiştim!Üstelikbunlarınhepsiyenilebilir!Biribirinrbenzemez, 

Herbirininayrıbirtadıvardır!Çayırımıbeğendinizmipeki?Çimenlerimevedüğünçiçeklerime 

nedersiniz?Üstünebastığınızçimenle,yenikeşfettiğimyumuşacıkbirnaneşekerindenyapıldı! 

‘nanik’adınıverdimona!Koparın,birtadınabakın!Çekinmeyin!Parmaklarınızıyersinizvalla!” (CÇF, 

s.93) Görüldüğü gibi ağaçların yenilebilir olması, çayırların ve çiçeklerin yenilebilir olması 

okurdaönceşaşkınlıkdahasonrauyuşmazlıktankaynaklanangülmeortayaçıkacaktır.Bukısmın 

devamındaherkesyemekiçinçimendenkoparır.“Hepsidediysek,AugustusGloopdışındahepsi tabii 

Çünkü Augustus bir avuç kopardı” (CÇF, s. 93). Yazar yukarıda anlatılan kısıma bu tümceyi 

ekleyerekAugustusGloop’unaçgözlüolduğunubirkezdahasezinletmişvediğerçocuklardan 

olumsuzanlamdafarklıdavrananbuçocuğuuyuşmazlıkgülmeteorisibağlamındamizahunsuru 

olarakkullanmıştır. 

Eserde çikolatafabrikasınıngezisinedevamedilirkenbüyükbircamasansörlekarşılaşılır 

veçocuklaraBayWonkabuasansörünsıradanbirasansörolmadığınısadeceaşağıveyukarıdeğil 

heryönegidebildiğinisöylediğindesadeceçocuklarındeğilyetişkinlerinbilegözleriparlar. 

Sıradanasansörlerdekigibibuasansörüntuşlarındarakamlardeğil debaşkaşeyleryazmasının 

daokurdagülümeyaratacağıdüşünülmektedir.“Akideşekerimadeni-derinliği5000 

metre,Çokonatlıbuzpatenialanı,Çileksuyusıkansutabancalrı,Komşununçocuğunavermen için 

naneli hünnap şekerlemeleri- dişleri yemyeşil olur, bir ay geçmez.”(CÇF, s.163) Uyuşmazlık 

teorisiningörüldüğübubölümdehayalgücününsınırlarınızorlayan çeşitlitanımlamalaryapılmıştır. 

Anlatıda öncelikle çikolata fabrikasına girebilmek için altın bilet çıkması hadisesinde 

gerilimyaratılmışardındandafabrikadageziyeçıkıldığındaherbölümdegerilimlerinardından 

rahatlamasağlanmıştır. Örneğin, son altın bilet talihlisini bulana kadar diğer biletleri kazananlar 

gazetede 

yayınlanmışveherseferindeCharlieveailesiyleberaberokurdagerilimyaşamıştır.Ancaken son 

biletin Charlie’ye çıkmasının anlatıldığı kısımda okurda gülümseme yaratılmaktadır. “ Charlie 

yerindenkıpırdamamıştı.Çikolatanınkağıdınıniçindekialtınbiletibileçıkarmamıştı.Çevresini saran 

kalabalık itişip bağıradursun, bizimki hiç kımıldamadan çikolatasını iki eliyle sımsıkı 

tutuyordu.Kendindengeçmişti.Başıdönüyordu.Sankiayaklaıyerdenkesilmiş, birbalongibi havaya 

yükseliyordu” (CÇF, s.68). Kitaptaki iyi karaktere sahip olan Charlie’nin sonunda isteğine 

kavuştuğu bu kısım, okuru rahatlatlatması ve ardından gülümseme oluşacağından rahatlama 

gülme teorisi bağlamındadeğerlendirilmiştir. 
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Charlie’nin Çikolata Fabrikası adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna on yedi; 

uyuşmazlık teorisine ait mizah unsuruna on ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise 

sekizkez rastlanmıştır. 

 

 

Grafik 4.1.1.3.1 : ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ adlı romanda yer alan mizahiunsurların 
dağılımı 

 

4.1.2.Bay ve BayanKıl 

4.1.2.1.Eserin Künyesi veKonusu 

Roald Dahl’ın “ Bay ve Bayan Kıl” adlı eserde Bay ve Bayan Kıl adlı karakterlerin 

yaptıkları kötülükler ve sonucu anlatılır. 

“Bay ve Bayan Kıl” adlı eserin Can Çocuk tarafından basılan ilkbaskısı2007 yılında 

yayımlanmıştır. Eserin sayfa sayısı 88’dir. Yine Can Çocuk Yayınları’ndan 2019 yılında çıkan son 

baskıya kadar eser, yirmi bir baskı 

yapmıştır.2019yılındakisonbaskısıRozaHakmentarafındançevrileneserinISBNnumarası: 

9789750707865’dir. 

Eser;KıllıSuratlar,BayKıl,PisSakallar,BayanKıl,CamGöz,Kurbağa,SolucanlıMakarna, 

GaripBaston,BayanKılGerilir,BayanKılBalonGibiUçupGider,BayanKılSönmüşBalonGibi 

Yereİner,BayKılFeciBirŞokGeçirir,Ev,AğaçveMaymunKafesi,SıkısarılYapışkanTutkal,Dört 

KüçükYapışkanOğlan,BüyükBaşaşağıMaymunlarSirki,TombilikKuşİmdadaYetişir,BayKıl Kuş 

Böreksiz Kalır, Bay Kıl Yine Kuş Böreksiz Kalır, Bay Ve Bayan Kıl Silah Almaya Giderler, 

Rahatlama 

Teorisi 21% 

ÜstünlükTeorisi 

45% 
Uyuşmazlık 

Teorisi 34% 

"Charlie'nin Çikolata Fabrikası" Adlı Çocuk 

EserindeYerAlanMizahiUnsurlarınOranı 
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Şaklabani’ninAklınaBirFikirGelir,BüyükTutkallamaBaşlıyor,HavaTavanaYapışıyor,Eşyalar 

Havalanıyor, Kuzgunların Alçak Uçuşu, Bay ve Bayan Kıl Başaşağı Dönerler, Maymunlar Kaçıyor, 

Bay Ve Bayan Kıl’a Kısal Gelir adlı yirmi sekiz bölümden oluşmaktadır. 

 

4.1.2.2.EserinÖzeti 

Öyküde Bay ve Bayan Kıl’ın hayvanlara, çocuklara ve birbirlerine yönelik davranışları 

odağında yaşadıkları macera anlatılır. 

ÖncedensirktemaymunterbiyecisiolanBayveBayanKılhayatınızdagörebileceğinizen 

kıllıveiğrençinsanlardır.BayKıl’ınalnı,gözleriveburnudışındakiheryerikıliçindedir.Üstelik hiç bir 

zaman yıkanmaz. Bay Kıl o kadar pis bir adamdır ki sakallarının içinde aranan her 

şeydenbirazbulunabilir.Örneğin;sakalındamısırgevreğindenyeşilpeynirekadarherşeyvardır. 

Yediği sıvı şeylerde daima sakallarınabulaşmaktadır. 

Bayan Kıl da kocası gibi pis ve çirkin bir kadındır. Aslında Bayan Kıl gençliğinde güzel 

denebilecekkadınlardandırfakatkalbiokadarfesatlıkladolmuşturkiiçindekikötülükzamanla 

yüzüneyansımıştır.Odakocasıgibikıllıvepisbirkadınolmuştur.Fesat bir karakter olarak 

tasvirlenen Bayan Kıl, herkes için durmadan fesatlık 

düşünmektedir.Hattakocasıyladaböyleanlaşırlar. 

Birgünkocasınınbirabardağına cam gözünü fırlatmıştır ve kocası ürkmüştür. Buna 

karşılık Bay Kıl da Bayan Kıl’ın yatağına 

kurbağabırakmıştır.BayanKıldabukötülüğekarşıBayKıl’ınyemeğinesolucankatmıştır.Bay 

Kıldadurmayıpkarısınınbastonunuhergecemilimmilimtahtaparçalarıylauzatıponabiroyun 

oynamıştır. Bayan Kıl elindeki baston uzun gelmeye başladığını görünce kısaldığını düşünmüştür. Bu 

durumdan gerilerek kurtulabileceğini düşünen Bayan Kıl ayaklarını yere bağlayıp bir sürü 

balonu da kollarına bağlar. Bayan Kıl, bu kısal vakasından kurtulmak için gerilmesi gerektiğini 

kocasınaanlatır.BayanKıl,BayKıl’aayaklarınınyereiyicebağlanmazsauçacağınısöyleyinceBay 

Kıl’ın aklına yeni bir fesatlık gelir ve kocası ipi keser ve kadın uçmaya başlar. Bay Kıl, Bayan 

Kıl’dan kurtulduğunu sanarken Bayan Kıl yavaş yavaş balonların iplerini koparıp alçalmaya 

başlar.KarısınıkarşısındagörenBayKılşokgeçirir.Durmadanbuşekildebirbirlerineşakaadı altında 

kötülükler yapan bu çift bu şekilde anlaşmaktadır. 

Bu iki ana karakterin yaşakları ev ise penceresiz ve çok kasvetli şekilde anlatılmıştır. 

HattabuevinbahçesindeBayanKıl,devedikeniveısırganotuyetiştirirayrıcabirdeölüağaçları 

vardır.Buağacınbahçelerindeolmasebebiiseağacatutkalsürüpkuşyakalamakvebukuşlardan kuş 

böreği yapmaktır. Anlaşıldığı gibi bu çirkin ve kötü karakter sahibi karı-koca sadece 

birbirlerinekötülükyapmakladakalmazlar.EskidensirkteçalışanBayveBayanKıl’ınbahçesinde 
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birdesirktenaldıklarımaymunlarvardır.BumaymunlariseaslındabirailedirveadlarıŞaklabani 

ailesidir.ŞaklabaniailesiBayveBayanKıl’ınbahçesindebirkafesiçerisindebaşaşağıdurmaktadır. 

Çünkü Bay Kıl’ın en büyük hayali gelecekte Büyük Başaşağı Maymun Sirki’ni kurmaktır. 

BirgünmeraklıbirkaççocukKılailesininbahçesinegirerveağacatırmanırkenyapışırlar. Bay 

ve Bayan Kıl bunu görünce çok sinirlenir. Çünkü çocuklar yüzünden hiç kuş yapışmaz ve 

börekyapamazlar.BuseferdeakıllarınabaşkabirkötülükgelenBayveBayanKılçocuklarıpişirip 

börekyapmayıdüşünürler.Bunufarkedençocuklarcanlarınızorkurtarırlar.Aslında Şaklabani 

ailesindeki maymunlar her seferinde kuşlara, ağaca konmamaları 

gerektiğinisöylemekistemektedirler;fakatkendileriAfrikamaymunudurveağacakonankuşlar 

iseİngilizkuşudur.Yanikuşlarındilinibilmedikleriiçinonlarıuyaramazlar. 

BirgünbutehlikelibahçeyebirAfrikalıkuşgelirveadıTombilik’tir.MaymunlarTombilik 

Kuşun,İngilizKuşlarındilindenanladığınıgörünceonlarakonmamalarıgerektiğinisöylemesini 

isterler.TombilikkuşdamaymunlarınuyarısınıİngilizKuşlaraaktarırveKıllarellerindenson 

andakaçançocuklarınardındanyinebörekyiyemezler.BununüzerineKılailesiçoksinirlenirve av 

tüfeği almaya giderler. Bu boşluğu fırsat bilen maymunlar ve kuşlar Kıl ailesine Yaptıkları 

kötülüğün cezasını vermek için hareketegeçerler. 

Maymunlarvekuşlarevintavanınıtutkallarvebütüneşyalarıtabandakişekillerinegöre 

tavanayapıştırır.Kılailesievegelirkenikikuzguntepelerinetutkalsıkar.BayveBayanKıltutkalı 

anlamazlarvekuşlarıntepelerinepislediğinidüşünürler.EvedönenKıllareşyalarıtersgörünce 

kendilerinintersolduklarınıdüşünürlerveBayKılamudakalkarakdüzeleceklerinidüşünür.Çift 

beraber amuda kalkar ve bu sefer gerçekten hem de ikisine birden kısal gelir.Bu arada 

maymunlar kaçar. Tombilik kuş İngilterede ki soğuk havaya dayanamayacaklarını 

düşündüğünden maymunları Afrikayagötürür. 

SonundaiseKılailesibudurumdankurtulamaz.BayKıl’ınzamanındakarısınadediğigibi, 

kafalarıkısalıpboynlarınagömülür,boyunlarıkısalıpvücutlarınagömülür,sonundabacaklarıda 

kısalıpayaklarınagömülür.Geriye,birçiftpabuçlabirelbiseyığınındanbaşkaşeykalmaz.Havagazısay

acınıokumayagelenFredadındakigörevlikapıyıçaldığındakimsekapıyı açmaz. İçeri göz attığında 

ise görür ki; Kıl ailesinden geriye sadece iki çift pabuç ve bir baston 

kalmıştırveodaherkesgibibudurumdançokmutluolur. 

 

4.1.2.3.BayveBayanKılAdlıEserdeMizahUnsurları 

Kitapta yer alan karakterler üzerinden öncelikle iyi ve kötü insan kavramı çocuğa 

tasvirlenmiş ardından da iyiliğin önemi vurgulanmıştır. Fiziki görünüm betimlemelerinde kötü 

insanlar çirkin şekilde anlatılmıştır. Bu anlatımlarda Dahl, abartma yoluyla çocuk okuru 

gülümsetenögelerkullanmıştır.Üstünlükkuramınagöredahaöncebelirtildiğigibi,çirkinlikve 

bedenselkusurlarınkendisindeolmamasındandolayıduyulanmutluluksonucundagülmenin 
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oluşacağıdilegetirilmişti.BusebepleBayveBayanKıladlıkitaptayeralan, “ İnsanın düşünceleri 

çirkinse, zamanla yüzüne vurmaya başlar. Bu insan her gün, her 

hafta,heryılçirkinşeylerdüşünürse,yüzügiderekçirkinleşirvesonundabakılmayacakhalegelir. 

İyidüşünceleriolanbirinsanaslaçirkinolamaz.Burnunuzyamruyumru,ağzınızeğribüğrüde 

olsa,çiftçenelivedişlekdeolsanız,düşünceleriniziyiyse,yüzünüzdengüneşışınıgibifışkırırbu 

düşünceler,herzamançokhoşgörünürsünüz”(BBK, s.17-18)bukısımdaçocuğaiyiinsan 

olmanınöneminisezinletirkençocuğungülümsemesinesebebiyetyaratacaktasvirlemeleryer 

almaktadır. 

Dahl, öykülerinde mizahi anlatımı çeşitli dilsel unsurları kullanarak yapmaktadır. 

Bunlardan biri de abartılı ifadelerdir. Öykünün girişinde Bay ve Bayan Kıl’ın tasvirlemeleri 

abartılı olarak ifade 

edilir:“BayKıldabukıllısuratlıadamlardanbiriydi.Alnı,gözleriveburnudışındabütünyüzü 

kıllarlakaplıydı.Burunvekulakdeliklerindenbileiğrençkıltutamlarıfışkırırdı.BayKılbukılların 

kendisinimüthişakıllıvehavalıgösterdiğinidüşünüyordu.Amaaslındaneakıllıydınedehavalı. 

BayKıl,kıladamıntekiydi.Zatenöyledoğmuştu.Şimdi,yanialtmışyaşında,eskisindendedaha kıldı. 

Bay Kıl'm yüzündeki kıllar çoğu kıllı suratlı adamın kılları gibi aynı yönde, düzgün 

uzamıyordu.Tırnakfırçasıkılıgibidimdikdikenlerhalindefışkırıyordu.AcabaBayKılbudikenli 

tırnakfırçasısuratınınekadarzamandabiryıkıyordu?”(BBK, s.12).Üstünlükteorisininizleritespit 

edilenbukısımdaabartıvesorusormadilselunsurlarıilemizahsağlanmıştır. 

Bay Kıl’ın karısını korkutmak için söylediği sözler de yine okurda gülme yaratacağı 

düşünülmektedir;çünküBayKıl,“Bubirkısalvakası”deyincekadınneyapacağınışaşırmıştırve 

BayKıl,BayanKıl’ıkorkutmakiçin:“Kafankısalıpboynunagömülür,boynunkısalıpvücuduna 

gömülür, bacakların da kısalıp ayaklarına gömülür. Sonunda geriye, bir çift pabuçla 

birelbiseyığınından başka şey kalmaz” şeklinde sözler söylemektedir. Kötü karakterdeki Bayan 

Kıl’ın düştüğü durumu anlatan bu kısım, okurda mizah unsuru olarak karşılık bulacaktır. 

Öyküdeayrıcaönemleüzerindedurulanbirbaşkakonuisekötüinsanlarınsonununda 

kötüolacağıdırvebuiletiempatiyoluylaçocuğasezdirilir.AyrıcaDahl,kötüinsanlarınsonunu 

kurgularken olumlu iletilerle çocuğun gelişimine destek sağlarken yine mizah unsurlarını 

kullanmayıihmaletmemiştir.Budurumuanlatırkenisehayvanlaraintakyoluileempatiiçeren bir 

pasajsunmuştur: 

“ ‘Lütfen,’ dedi Tombilik Kuş. ‘Bu konuya değinmemeni rica etmiştim.’ Her çarşamba 

Maymun Böreği yapsalar, bütün arkadaşların haşlanmış olsa, ben de sürekli bundan söz edip 

dursam,seninhoşunagidermiydi?"(BBK, s.70)HemenbuiletininardındaniseBayveBayan 

Kıl’ınsürekliolarakolumsuzdavrandığıkuşlarmaymunlarvediğerhayvanlarbuçiftekötüdiye 

nitelendirebileceğimizbirsonhazırlamıştır.Buesnadaisekendiaralarındahayvankarakterlerin 

kendi arasında şöyle bir konuşma geçmektedir: “ ‘Durmayın! Hadi acele edin biraz! O iki pis 
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ucube,herantüfekleriyledönebilirler!’Maymunlar,kuşlarındayardımıylabütünsandalyelerin 

ayaklarınatutkalsürdülervetavanakaldırdılar”(BBK, s.72).Kötüolanınküçümsendiğibu 

durumdagülme,intaksözsanatıkullanılaraksağlanmıştırveyineüstünlükteorisikapsamında 

elealınmıştır. 

Uyuşmazlık kuramında, gülmenin gerçekleşmesi için öncelikle beklenmeyen bir durumun 

olmasıdahasonraisesüprizunsuraduyarlıolunmasıgerekmektedir.Buanlamdakitapboyunca Bay 

ve Bayan kıl tarafından mağdur edilen hayvanların Bay ve Bayan Kıl’a ders verdikleri bölümde 

aykırılık içerisinde kalan Bay ve Bayan Kıl’ın durumu hem bu karakterler için 

beklenmedikbirdurumhemdeçocukokurunbeklemeğibirsahneilebetimlenmiştir:“Bütün eşyalar, 

büyük masa, sandalyeler, kanepe, lambalar, küçük sehpalar, içinde bira şişelerinin durduğu 

dolap, biblolar, elektrik sobası, halı, her şey başaşağı tavana yapışıktı. Duvarlardaki 

resimlerbaşaşağıydı.Üzerindedurduklarızeminisebomboştu.Üstelikdetavanabenzesindiye 

beyazaboyanmıştı.(BBK, s.79)BayveBayanKıl’ınBahçelerindebaşaşağışekildekafestetuttukları 

maymunlar bu sahnede kuşlarında yardımıyla evdeki her şeyi tersine çevirdiklerinde 

beklenmedikbirdurumdankaynaklıgülmevemizaholuşacaktır. 

BayveBayanKılhenüzevegirmedenöncekuşlar,BayveBayanKıl’afarkettirmedenBay 

veBayanKıl’ıntepesineyapışkansıktıkarlar.BayveBayanKıliseevegeldiklerindeherşeyitersgörür 

fakat Bay ve Bayan Kıl, kendilerinin ters durduğunu düşünüp amuda kalkarlar ve 

kafalarındanyereyapışırlarveyeresabitlenmişolurlar.Anlatınınsonundaysayerebaşlarından 

yapışan bu çiftin durumu paradoksa dönüşür ve içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu anlatım ise 

okurda gülme hissiuyandırır. 

“Burasıtavan!Tavandaduruyoruzbiz!”"başaşağıyız!"diyehaykırdıBayKıl."Başaşağıyız 

herhalde. Tavanda durmuş yere bakıyoruz." " İmdat!" diye bağırdı Bayan Kıl. " İmdat! İmdat! 

Başımdönmeyebaşladı!""Benimde!Benimde!"diyebağırdıBayKıl."Hiçbeğenmedimbenbu 

işi!""Başaşağıduruyoruz,kanbeynimehücumediyor!"diyebağırdıBayanKıl."Derhalbirşey 

yapmazsak öleceğim, biliyorum, öleceğim!" " Buldum!" diye bağırdı Bay Kıl. "Ne yapacağız, biliyor 

musun?Amudakalkacağız,ozamandüzdurmuşolacağız!"Bununüzerineamudakalktılarve 

tabiikafalarıyeredeğdiğianda,bir-ikidakikaöncekuzgunlarınsürmüşolduğuyapışkantutkal, 

marifetini gösterdi. Yapıştılar. Yer tahtalarına çivilenmişler, yapışmışlar, çakılmışlar, 

sabitlenmişlerdi.”(BBK, s.79)Uyuşmazlıkteorisiningörüldüğüanlatınınbukısmındahayvanların 

ders veren bir karakterde olması sebebiyle dilsel unsur olarak ise kişileştirme ön plana 

çıkmaktadır. 

Rahatlamakuramınagöregülmenininsanınbirikensinirselenerjidenarınmasısonucu 

oluştuğu söylenmiştir. Rahatlama öncesinde oluşan enerji birikimi ise, esprinin veya olayın 

kendisinin gerilim yaratmasıyla oluşmuştur. Bu sebeple anlatıda Bayan Kıl’ın Kocasına hem 

intikam almak için; hem de şaka amaçlı verdiği solucalı yemek okuyucuda gerilim yaratır ve 
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bundanhabersizolanBayKıl’ınyemeğiyemeyebaşlamasıylaokurdagülmehissiuyanır: 

“BayKılağzıdolukonuşarak,"Normalmakarnakadargüzeldeğil,"dedi."Vıcıkvıcık."" 

Benceçoklezzetli,"dediBayanKıl.MasanınkarşıtarafındanBayKıl'ıseyrediyordu.Onunsolucan 

yiyişiniseyretmektenbüyükzevkalıyordu”(BBK, s.26).Busebeplebukısımdamizahteorilerinden 

rahatlama teorisine yönelik unsurlargörülmektedir. 

“ Bay ve Bayan Kıl” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna on altı; uyuşmazlık 

teorisine ait mizah unsuruna on iki ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise altı kez 

rastlanmıştır.  

 

 
Grafik 4.1.2.3.1. :‘Bay ve Bayan Kıl’ adlı romanda yer alan mizahi unsurların dağılımı 

 

4.1.3.George’un harikaİlacı 

4.1.3.1.Eserin Künyesi veKonusu 

RoaldDahl’ın“ George’unHarikaİlacı” adlıeserde George adındaki karakterin evde 

büyükannesiyle başbaşa kalmasıyla gelişen olaylar anlatılır. 

“George’unHarikaİlacı” adlıeserinCanÇocuktarafındanilkbaskısı2007 yılında 

yayımlanmıştır. Eserin sayfa sayısı ise112’ dir. Yine Can Çocuk Yayınları’ndan 2019 yılında çıkan 

son baskıya kadar eser, yirmi bir baskı yapmıştır. 2019 yılındaki son baskısı Cem Akaş 

tarafından çevrilen eserin ISBN numarası, 9789750707858’dir. 

Eser;Büyükanne, Harika Plân, George İlacı 

YapmayaBaşlıyor,HayvanHapları,PişirmeKahverengiBoya,Büyükanne,İlacıİçiyorKahverengi 

Tavuk, Domuz, Öküzler, Koyunlar, Midilli ve Dişi Keçi, Büyükanne İçin Vinç Çağrılıyor, Bay 

BayveBayanKılAdlıÇocukEserindeYer 
AlanMizahiUnsurlarınOranları 
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Heyecanlı’nın Şahane Fikri, Harika İlaç No. 2, Harika İlaç No. 3, Harika İlaç No. 4, Elveda 

Büyükanne adlı bölümlerden oluşur. 

 

4.1.3.2.Eserin Özeti 

George’unannesibircumartesisabahıalışverişyapmakiçinkasabayagideceğinisöyler ve bu 

süreçte yaramazlık yapmaması konusunda George’u uyarır. Ancak bu uyarı çocuklara 

söylenecekensaçmaolanşeydir.AyrıcaannesiçıkmadanönceGeorge’asaatonbirde büyükannesine 

ilacını vermeyi unutmamasını konusunda onu uyarır. Goerge ise annesi gider gitmez ne 

yaramazlık yapacağını düşünmeye başlar. 

George kardeşi olmadığı için evde yalnız bir çocuktur. Babasının çiftliği her yere 

kilometrelerceuzaktadırvebuyüzdenhiçarkadaşıyoktur.Yaptığıtekşeytavuklaradomuzlara 

veineklerebakmaktır.Georgeartıkçoksıkılmıştır.Özellikledesaçlarıağarmışyaşlıbirbalığa 

benzeyenBüyükannesiileaynıevdeoturmaktanbıkmıştır.George’ubüyükannesiisebütüngün 

koltuğunda oturup dır dır söylenen, suratsız, aksi ve bencil bir kadındır. Yetişkinler gidip de 

George’layalnızkalıncadahadaaksileşipcadılaşır. 

Kitapta asıl anlatılan olayların geliştiği o gün de aynı şey olur. Büyükanne iyice azıtır. 

George’u adeta kölesi gibi kullanır. George daha sonra dayanamayıp mutfağa kaçar ve 

Büyükannesindennefretediyordur.Büyükannesinebirşeyleryapmakiçindayanılmazbiristek 

duyar. Büyükannesiyle çarpışacak kadar cesaretlenen George, ona şöyle şaşırtıcı, şok etkisi 

yaratacak, sarsıcı bir şey bulmak istemektedir. Aklına gelen seçenekleri düşünür. Önce 

Büyükannesininaltınahavaifişekkoymayıaklındangeçirir;ancakhavaifişeğiyoktur.Sonrayeşil 

biryılanlayadasıçanlarlakorkutmakisterfakatneyeşilbiryılanı;nedesıçanlarıvardır.George 

aklınagelenbirçokşeydenböyleliklevazgeçer. 

Tamosıradabüyükanneninraftaduranilaçşişesineveiçindekikahverengisıvıyagözü takılır. 

İşte o anda ne yapacağını bulur: George, büyükannesine güçlü, sert ve müthiş, onu 

tamameniyileştirecek,dünyadakihiçbirdoktorunyapamadığısihirlibirilaçyapacaktır.Çünkü 

ilaçlarGeorge’agöreinsanlarıdahaiyihalegetirmelidir;ancakGeorge’unBüyükannesihiçiyi 

olmamaktadır, ne kadar ilaç içse de her zaman lanet ve aksi bir kadındır. Bu sırada 

Büyükannesininilaçalmavaktinetambirsaatvardır.Buseferdeyapacağıilacıniçerisineneler 

koyacağını düşünür: Pire, sürüngen, eşekarısının sihirli iğnesi ve bulabildiği her şeyi katmayı 

düşünür.BuilaçGoerge’agöresert,kokuluveBüyükannesinipatlatacakkadargüçlüolmalıdır. 

Sonunda George’un ilaç macerasıbaşlar. 

Önceliklesesgitmesindiyemutfakkapısınıkapatırvemutfaktandevbirtencereyiönüne 

koyar.BusıradaBüyükannesiiçeridenbağıraraktıkırtılarınsebebeiniGoerge’asorar.George, 

herhangi bir şey yapmadığını söyler. George ilacı nasıl hazırlayacağı konusunda hiç vakit 

kaybetmeyecektir.Nekoysam,diyebiledüşünmeyecektir.Tekkuralı;gördüğüherşeyiistertoz olsun 

42  



Elif Canan Kılıç, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 
 

ister sıvışık bir şey, hemen karışıma katmaktır. George daha önce hiç kimsenin 

hazırlamadığıbuilacınsonuçlarınıheyecanlaizleyecektir.Evdeilacakatacağışeyleribulmakiçin 

odaodagezmeyekararverir.Önceliklebanyoyagiderfakatburadakiilaçdolabıonayasaklıdır.Annesi 

ve babası buradaki şeylerin insanları öldürebilecek güçte olduğunu söylemiştir ona. George, 

anne ve babasına buraya dokunmayacağına dair söz vermiştir. Ayrıca George 

Büyükannesindennefretediyordurveağzınıyakmayakararlıdır;fakatbircesetleuğraşmakda 

istemiyordur.Banyonunardındansıraylaannesininodasını,çamaşırodasını,mutfağı,kümesin 

yanındaki barakayı ve garajı ziyaret ederek bulabildiği ne varsa tenceresine atar. Öncelikle 

Büyükannesi’ninmidesiniyıkasındiyealtınparıltısısaçşampuanı,kahverengidişleriparlasın 

diyedişmacunutüpünüsıkaraksolucangibitencereyesıkar.Sonrababasınıntraşköpüğünden 

tencereyebirdağyapar.Vitamindestekliyüzkremi,tüydökücükrem,deodarantveelinegeçen her 

şeyi tencereyeatar.George Anne ve babasına evdeki ilaç dolabına dokunmayacağına söz 

vermiştir fakat 

onlarabahçedekihayvanilaçlarıhakkındabirsözvermemiştir.Ayrıcaşimdiyekadarkoydukları 

patlatma yapabilir ama düşündüğü kadar güçlü değildir. Bunun için gerçek haplar ve gerçek 

sıvılargerektiğinibilir.Bahçedekikümesinyanındaisearadıklarıvardır.Babasıoradadeğilken alıp 

hepsini kullanmaya karar verir. Kepeksavar meşhur kepek tedavisi şişesinden, Şalgam Çiçekleri 

adlı parfüme; bir kavanoz tane karabiberden; boğazı ağrıyan atlara günde iki tane 

verilenmorrenklihaplardan;beşyüztanesinekadarherşeyidoldururvesonramutfağagirer. 

George,tencereyiocağakoyupgazısonunakadaraçar.BuaradaBüyükannesi“İlaçsaatim 

geldi,”diyebağırır.Geogedahayirmidakikaolduğunusöylervetencereyikarıştırmayabaşlar. 

Tenceredentavuskuşumavisidumanyükselirsonraetrafıbüyüleyici,baharatlıvesarsıcıbirkoku 

sarar.Georgeilacıpişirirkentencereizlerveçokeğlenir.Köpükleriniçindenkırmızıkıvılcımlar 

görünür.Georgebirdentencereninetrafındadansetmeyeveşarkısöylemeyebaşlar.Ardından 

George, tencereyisöndürür.George’un yaptığı ilacın rengi koyu parlak bir mavidir. Büyükanne’sinin 

kuşkulanmaması 

içinilacınkahverengiolmasıgerekmektedir.Bununiçinbabasınınboyalarındankarışımınabir 

dekahverengiboyakatar.Tencereağzınakadardolar.İlaçparlakbirkahverengiolur.Buarada 

içeriden Büyükannesi George’a kendisini unutursa onu annesine söyleceği konusunda tehdit 

eder.Georgeiseunutmadığınıilaçiçinhâlâondakikasınınolduğunusöyler.Georgehazırladığı 

ilacıbüyükannesininilaçkutusunadoldururvesoğumasıiçinbekler,dahadahızlısoğusundiye 

musluğun altına tutar. George’un ilacı, büyükannesinin ilaç saati geldiğinde hazırdır ve ilacı 

büyükannesinegötürür.George büyükannesine ilacı götürürken bile büyükannesi Geoge’u 

azarlamaktadır. 

George,büyükannesineilacıuzatır.Georgebusıradabüyükannesiilacıiçerkenaklındaniçine 

koyduğu şeyleri geçirir ve gerçekten neler olacağını çok merak eder. İlacı içen büyükanne 
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anlamsız sesler çıkarıp havaya 

fırlar.SaçlarıdimdikolanvekaskatıkesilenbüyükanneyeGeorgenazikcenasılolduğunusorar. 

Ancakbüyükannekonuşabilecekdurumdadeğildirvebirden,itfaiyeyiçağırındiyerekhaykırır. 

Kadınınağzındanveburundeliklerindendumanlarçıkmaktadır.Georgebirsürahininyarısını 

büyükannesinin ağzına boşaltır. Bir yandan büyükanne zıplıyor; bir yandan George ilacın iyi 

geleceğini söyleyip duruyordur. Büyükanne anormal değişimler geçirmektedir. Yerinde 

duramayan büyükanne büyüdükçe büyür. George kafası tavana değince duracak sanar, fakat 

duracağıyoktur,yıllarsonrabüyükannedışarıfırlar.Uzadıkçauzuyordur.Büyükannehemeski sesine 

kavuşmuş hemde kocaman olmuştur ve ilaçtan biraz daha ister. George bir kaşık daha 

ilaçtanverir.Buseferkadınınboyutavanıaşıptavanarasınakadaryükselir.Georgekorkmaya başlar. 

Çünkü büyükanne çatıyı delerse her yer berbat olacaktır ve bunun suçlusunun kendisi 

olacağınıbilir.Georgekorkuylabüyükannesinedahafazlabüyümemesiiçinbağırır.Georgeçiftliğinba

hçesindendamabakaramabüyükannesinigöremez.Büyükannesi’nin tavan arasında sıkıştığını 

düşünür. Tam o sırada çatıdan kiremitler düşmeye başlar ve Büyükanne’nin kafası damdan 

çıkar. George çok korkar ve büyükannesinin durmasını ister. 

BüyükannebununkendisininyaptığınızannederekbirsihirolduğunudahaöncedeGeorge’ubu 

konudauyardığınısöyler.Georgeisebununkendisininyaptığıilaçtankaynaklandığınıitirafeder. 

Olanlarbüyükanneninsihirlerinindeğil,George’unmarifetidir.Ayrıcabüyükannebuhaldebile 

hâlâGeorge’danbirşeyleristemektedir.Büyükanne,George’açatınınçokrahatolduğunuveona 

birçaygetirmesinisöyler.Georgebuesnadailaçtangözünekestirdiğitavuğadaverir.Busırada 

önceannesidahasonrababasıBayHeycanlıevedönervegördüklerineçokşaşırırlar. 

Georgebabasınailacıanlatmayabaşlar.Busıradatavuktopbüyüklüğündebiryumurta 

yumurtlar.BayHeyecanlı,bumuhteşembuluşudahaçokparakazanabilmekiçinhayvanların 

üzerindedenemekister.İlacıdahaçoketeldeetmekiçindomuzlaraverir.Ardındanilacıdaha 

kolaysatabilmekiçinöküzlerevesıraylakoyunlara,midilliyeveeğlenceolsundiyededişikeçiye verir. 

SonrababasıGeorge’danaynıkarışımıyenidenyapmasınıister.NeyazıkkiGeorgetam 

olaraknelerkattığınıanımsamadığıiçinfarklısonuçlarıolandeğişikdenemeleryapar.Yaptığı 

deneylerle başına gelmeyen kalmamıştır. Eserin son bölümünde ise bir terslik oluşur ve 

büyükannedurmadanküçülürveyokolur.Georgeşokolmuşşekildetitrervekalakalıramasihiri bir 

dünyaya girdiğinihisseder. 

 

4.1.3.3.George’unHarikaİlacıAdlıEserdeMizahUnsurları 

Kitapta George’unhazırladığıilacınetkisi 

ilacıiçenlerdebeklenmedikdurumlarortayaçıkarır 

veokurbudurumlaraşaşırıpgülümseyerekkarşılıkverir.Örneğin,“Buesnadadamdayemyiyen 

kahverengi tavuğu gören George’un aklına bir şey gelir. Hemen ilaçtan avucuna alır vetavuğa 
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verir. Büyükanne, “ Öldüreceksin tavuğu,” diye bağırır. Bu arada George tavuğa su getirmeye 

gider.Tavuktançıkandumanlargeçtiktensonratavukdabüyümeyebaşlar.Normaldendörtbeş 

katdahabüyümüştür.George’unannesibuaradaalışveriştendönerilkolarakkahverengitavuğu 

görür ve anne dehşete düşer. Elindeki süt şişesini düşürüverir. Ardından çatıdan kafası taşan 

Büükanneyi görür. Bu sırada baba Bay Heyecanlı da gelir. O da ilk olarak tavuğu görür ve çok 

şaşırırbusıradabüyükanne“Onuboşverbanabak,”der.AncakBayHeycanlıBüyükanneyetavuk 

kadar heyecanlanmamıştır.” (GHİ, s. 67) Sürekli karakterlerde şaşkınlıkların oluştuğu bu bölüm 

okurdadagülmeyaratacağındanmizahibirbölümolarakelealınmıştır. 

KitaptabüyükanneninGeorge’asüreklikötüdavrandığıanlatılır.Önceliklebüyükanne 

George’a fazla hızlı büyüdüğünü söyleyerek onun aptal ve tembel olacağını dile getirir. Hatta 

Goerge’ahızlıbüyümemesiiçinçikolatayerinekurtlukabaklaryemesigerektiğinisöyler.George 

herkesin,hattabüyükannesininkendisinindebüyüdüğünüifadeetsedebüyükannedurmaz.Bu 

seferde George’u korkutmak için daha önce hiç kullanmadığı ses tonuyla bazılarının sırları ve 

güçleri olduğunu George’a fısıldar. Hatta bu kişilerin tırnaklarını döküp aynı yerden diş 

çıkaracağını söyler. Büyükannesi George’u korkutmak için daha bir çok şey sıralarken George 

elektrikçarpmışadönerveyeterartıkdiyerekkarşılıkverir.Georgeensonundaçareyimutfağa 

kaçmakta bulur. Büyükannenin George’u sürekli ezmesi üstünlük teorisine örnektir. 

BüyükanneninGeorge’akötüdavranmasındansonraGeorgebüyükannesineiçinenebulduysa 

kattığıilacıvermesiylekarşılıkbulurvebuseferüstünlükGeorge’ageçmiştir.Büyükanneilacı içtiktan 

sonra : “Önce “ ayyyy” diye bağırır ardından “ vvuuup” diye havaya fırlar.” (GHİ, s.45) Bu 

anlatımbüüyükanneyekarşıokurdaüstünlükhissiilegülmeyaratmaktadır. 

George’un Harika İlacı adlı kitapta yer alan rahatlama gülme teorisi kapsamında 

değerlendirilebilecek mizah unsuruna örnek vermek gerekirse: öncelikle George’u sürekli 

küçümseyen,kızanvekorkutanbüyükannesinedersvermedüşüncesiyleaklınagelenilaçyapma 

fikriGeorgeileberaberokurudarahatlatıpgülümsetmiştir.DahasonraGeorge’unhazırladığı 

İlacınbüyükannedegösterdiğietkilersürekliolarakGeorge’dagerilimyaratırvebütünolaylar olup 

bittiğinde eserin son cümlesiyle rahatlama gülme teorisine örnek olabilecek bir mizah 

unsurukarşımızaçıkmaktadır:“George,osabahsihirlibirbirdünyayadakunduğunuhisseder” (GHİ, 

s.70) Gerilimlerin ardından ana karakter olan George’un rahatlaması okura da rahatlama olarak 

yansır ve gülmeyaratır. 
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"George'unHarikaİlacı"AdlıÇocukEserinde 
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“ George’un Harika İlacı” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna yedi; 

uyuşmazlık teorisine ait mizah unsuruna on üç ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise 

dört kez rastlanmıştır.  

 
 

Grafik 4.1.3.3.1.‘George’un Harika İlacı’ adlı romanda yer alan mizahi unsurların 
dağılımı 

 
4.1.4.Koca SevimliDev 

4.1.4.1.Eserin Künyesi veKonusu 

Roald Dahl’ın “Koca Sevimli Dev” adlı eserinde Koca Sevimli Dev ve Sophie adındaki 

karakterlerin tanışmasıyla beraber gelişen olaylar anlatılır. 

“Koca Sevimli Dev” adlı eserin Can Çocuk tarafından basılan ilk baskısı 2005 yılında 

yayımlanmıştır. Eserin sayfa sayısı 256’dır. Yine Can Çocuk Yayınları’ndan 2019 yılında çıkan 

son baskıya kadar eser, on sekiz baskı yapmıştır. 2016 yılındaki son baskısı Celal Üster 

tarafından çevrilen eserin ISBN numarası: 9789750710100’ dır. 

Eser;İyisaatteolsunlar,Budakim?KaptıKaçtı, Mağara, Koca Sevimli Dev, Devler, Ama Ne 

Kulaklar, Hıyartolar, Kanasusamış, Gagoz veZartzurt, 

RüyalarÜlkesineYolculuk,RüyaAvı,TeklokmadayutanİçinBirKarakoncolos,Rüyalar,Büyük 

Plan,RüyaSalatası,LondraYolculuğu,Kraliçe’ninSarayı’nda,Kraliçe,SaraydaKahvaltı,Plan, 

DevlerYakalanıyor!,BeslenmeSaati,KSDYazarOluyor”adlıbölümlereayırır. 

 

4.1.4.2.EserinÖzeti 

Yatakhanedeki yatağında yatan Sophie’yi bir gece bir türlü uyku tutmaz. Ortalık çok 

sessizbirhaldedir.Birzamanlariyisaatteolmakdiyebirşeyduymuştu.Buhatırladığıkadarıyla herkes 
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derin uykudayken cinlerin, gulyabinlerin ve hayaletlerin ortaya çıkıp dolaşmaya 

başladıklarızamandı.ŞuandadaSophieiyisaatteolabileceğinidüşünür.Aralıklıduranperdeden 

süzülenayışığında,iyisaatteolsunlarıvediğerkorkunçşeyleridüşünenSophie,kalkıpperdeyi 

kapatmak ster ve tam o sırada gözü sokakta yürüyen dev karaltıya takılır. Camdan baktığında 

karşısındanbirisiyaklaşmaktadır.Dörtinsanboyunda,siyahpelerinlibudevelindebirçantaile 

borazanabenzeyenbirşeytaşımaktadır.Dev,sokaktakiherevinpenceresindeniçeriuzanırve evlerin 

en üst katına bile eğilerek bakar. Dev, çantasından aldığı bir kavanozun içindekileri 

borazanınadöküpodalarıniçineüflemektedir.Sophiebukaranlıkyaratığınneyaptığınaanlam 

vermez. Dev, Sophie’nin kendisini gördüğünü fark edince sophie korkudan yatağına koşar ve 

titremeyebaşlar. 

Dev,Sophie’yibattaniyesiylebirliktekaptığıgibikoşturmayabaşlar.Okadarhızlıkoşar 

kirüzgarbattaniyealtındakisophie’yiyinedeetkilemektedir.Ormanları,ırmaklarıvedahabir 

çokyerigeçerler.Sophieupuzunbiryolculuğunardındanbirmağrayagelirler.BumağraDevler 

Ülkesi’ndebulunmaktadır.Sophiebudevinkendisiniyiyeceğinidüşünürveonukaçırandevin suyuna 

gider. Devlerin insan yediğinden bahseden bu dev Sophie’yi tedirgin eder fakat en 

sonundakendisinininsanyemediğinibiryamyamolmadığınısöyler.Hattabudeveninsancılolan 

tekdevdirveonaDevlerülkesindeKocaSevimliDevdenmektedir.Kocasevimlidev,İyihuylu, 

nazikveçocukdostubirdevdir.BunlarıduyanSophierahatlar.Bukocamankepçekulaklı,koca 

burunlu dev ile Sophie çok geçmeden arkadaş olurlar. KSD ile sophie diğer devlerin hangi 

insanları yedikleri konusunda konuşurlar. Sonrasında Sophie KSD’e yemeyecekse kendisini 

nedenkaçırdığınısorar.KSDiseeğerkaçırmasaherkesebirdevgördüğünüsöpleyipSophie’nin 

ortalığı velveleye vereceğini ardındanda insanların silahlarla devleri yok etmeye geleceğini 

söyler. Sophie KSD’ye hak verir. Bu sırada KSD mağranın kapısını açarak dışarıyı Sophie’ye 

gösterir.ÇokuzaklardadadevgörenSophieKSD’yekaçdevolduğunusorarveDevlerÜlkesi’nde Koca 

Sevimli Dev dışında acımasız mı acımasız dokuz dev daha yaşadığını öğrenir. KSD 

diğerlerininSophie’yiyiyebileceğinisöyleyerekonuuyarırveaslamağrdandışarıtekbaşınaçıkmamas

ını belirtir. KSD içeri döndüklerinde Sophie’ye, Sophie’nin anne ve babasını telaşlanmış 

olabileceğinidüşündüğünüsöyler.Sophieiseannevebabasınınolmadığınıöksüzleryurdunda 

kaldığınısöyleyinceKSDçokduygulanırvegözleriyaşarır.DahasonraSophie,KSD’yedüngece neden 

kasabada dolaştığını ve borozanıyla evlere ne üflediğini sorar. Ancak KSD bu sırrıönce 

açıklamakistemez.Sophieısraredince.Çocuklarınkulaklarındanrüyaüflediğinisöyler.Sophie 

bunaçokşaşırır.KSDkocakulaklarıylaortalıktakabarcıkhalindevızıldayarkdolaşanrüyaları 

duyduğunuveonlarıyakalayıpküçükçocuklarınkulağınaüflediğinianlatır.Hattakocakulakları ile 

karıncaların dilini anlamasa da onları duyduğunu, Koparılan çiçeklerin çığlıklarını duyduğunu 

hattayıldızlardanşarkılarduyduğunudaanlatır.Bütünbunlarıanlatırkenkonuşmasıbozukolan 

KSD’ye Sophie çok güzel konuştuğunu söyleyince inanılmaz derecede mutlu olur. Daha sonra 
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SophiediğerdevlergibiinsanyemediğinegöreKSD’ninneyediğinimerakederveKSD dolaptan 

hıyorto adında bir koca yiyecek çıkarır. Sebze gibi olan bu yiyecek Sophie’ye çok iğrenç görünür 

ve KSD’ye insanların bahçelerinden neden sebze toplamadığını sorar. O da sinirlenerek hırsız 

olmadığını söyler. KSD, Sophie’ye devlerin doğmadığını sadece belirdiğini, kaç yaında 

olduklarını bilmediklerini ancak dünya kadar yaşlı olabileceklerini ve ölmediklerini anlatır. Tüm 

bunlara şaşıran Sophie diğer devleri de merak eder ama hepsi kötüdür. 

Bu esnadan mağra kapısının ardından Kanasusamış isimli kötü dev KSD’nin 

konuştuğunu duyar ve içeri gelir. Sophie korkuyla hıyartonun arkasına saklanır. KSD bu 

devekendikendisine 

konuştuğunusöylesedeKanasusamışinanmazveinsancıkyakalayıpsaklıyorsundeğilmidiyerek 

karşılık verir. KSD bu devi sakinleştirmek için hıyartodan ikram eder. Kanasusamış bir ısırık 

aldığındaSophiedehıyartonunüzerindedir.NeysekiKanasusamışbuiğrençsebzeyitükürürve 

Sophiedekurtulur.KanasusamışgidinceKSD’yehıyartoilberaberkendisinindeKanasusamışın 

ağzınagittiiğiniveçokkorktuğunuanlatır.KSDiseSophie’yediğerkötüdevleriyokedebilmeyi çok 

istediğini söyler. Diğer kötü devlerin isimleri ise: Teklokmadayutan, Kemikkıran, Adamyiyen, 

Çocukçıtlatan, Butkoparan, Silipsüpüren, Kançıkaran ve Kızkaçırandır. Bütün bu devleri ortandan 

kaldırmakiçinİngiltereKraliçesindenyardımisterlerveensonundakötüdevleryakalanıpdev 

birçukuragetirilir.BuradaKSDningetirdiğihıyartolarlabeslenirlenirlervebahçıvanlarahıyarto 

ekilmesisöylenir.EnsonundaKSDiseyazarolupinsanlardantebrikmesajlarıalmaktadır. 

 

4.1.4.3.KocaSevimliDevAdlıEserdeMizahUnsurları 

Üstünlük teorisine örnek olarak İngiliz olan Sophie’nin KSD’den devlerin İngilizleri 

yemediklerini öğrendiğindeki öfkelenmesi gösterilebilir. “Ama Kemikkıran devin bir huyu 

vardır,dedi dev, Yalnızca Hintlileri yer. Sırf onları yemek için her gece bi koşu Hindistan’a gider. 

Nedense birden Sophie’nin yurtseverlik duyguları kabarıverdi. Dayanamadı, Neden Hintlileri 

yiyorlar ki? diye sordu öfkeyle. İngilizlerin neyi eksik?” (KSD, s.30) Bu örnekte ana karakter 

Sophie’ye üstünlük teorisini hatırlatan özellikler yüklenerek mizah unsuru bunun ardından 

gülme sağlandığı düşünülmektedir. 

Ayrca Sophie’nin devler ülkesinde yemek olarak yenen hıyarto isimli yiyeceği 

tattığındaki hissi ve söylemleri de okurda üstünlük teorisine bağlı olarak gülme 

oluşturmaktadır: “Sophie, çaresiz, küçük bir ısırık aldı. Alır almaz, ‘bööööğğğ!’ diye böğürdü. 

‘Feciii! Tanrım, sen bana yardım et!’ Ağızındakileri hemen tükürdü. ‘Kokmuş balık gibi!’ diye 

homurdandı. KSD kahkahayı basarak, ‘Daha berbat, diye bağırdı. ‘Bana Sorarsan 

hamamböceklerinden farksız. Karafatma desem daha dooru belki de!”(KSD, 

s.60)GörüldüğügibiSophie’nindüştüğüdurumaKSDileberaberokurdada gülme 

oluşacağıdüşünülmektedir. 
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SüreklisözcükleriyanlışsöyleyenveifadeedenKSD’nindeyeryerdüştüğüdurummizah 

unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır: “ ‘Ne yazık ki, evet,’ dedi KSD. ‘Tabii açlıktan baston 

korkuluuna dönmek istemiyosan.’ ‘Baston korkuluğu değil, botan korkuluğu dedi Sophie. 

‘Bastonlabostanayrışeyler.”(KSD, s.61).KSD’ninbostansözcüğünüyanlışsöylemesindenkaynaklı 

budurumunokurdagülmehissiyaratacağıdüşünülmektedir. 

BeklenmedikbenzetmelerileinsanlarıanlatanKocaSevimliDev’inşusözleriuyuşmazlık 

gülme teorisine örnek sayılabilir: “ İnsancık denen yaratıkların onyüzbin türlü tadı vardır. 

ÖrneğinBaliadası’ndayaşayaninsancıklarbalinatadındadır.BiBaliliyiyecekolursan,balina 

yemişgibiolursun.BalinamıdediSophie.BaliileBalinanınneilgisivaryani?Dev,Sendehiçbi 

şeybilmiyosunhaa!Diyakarşılıkverdi.Baliadasınınadınınbalinadangeldiinibilmiyenyoktur.” (KSD, 

s.32)KSD’nininsanlarıanlattığıbubölümde,heruyruktaninsanısadecesözcükbenzerliğinden 

yolaçıkarakalakasızşeylerebenzetmesiokurubeklenmedikbenzetmelerlekarşılaştırmaktave 

okurda gülme hissiuyandırmaktadır. 

Eserinbaşındayatağındayatanküçükkızıkaçırandevileberaberçocukokurgerilmeye 

başlarvebudevinsanlarıyiyendevlerdenbahsettikçekaçırılanküçükSophieileberaberokurda 

dahadagerilir.Ancaksonrasındadevinşusözleriilekaşılaşırız:“Beninsancıkyememki!Hayattayeme

m!Ötekidevlerhergecebikaçinsancıkımideyeindirirler,bunabirdiceemyok!Amaben 

aslayemem!Bengaripbidevim!İyiyüreli,melekgibibirdevimben.Devlerülkesinintekinsancıl 

deviyim!KocaSevimliDevderlerbana!KısacaKSD!Seninadınne?”Sophie,okadarsevinmiştiki 

kulaklarınainanamıyordu.BenimadomSophie,dedi.”(KSD, s.34)Sophiekendisinikaçıranbudevin 

aslındaöylekötü,zalim,insancıkyiyenbiryamyamolmadığınıöğrenirveçokrahatlar.Bubölmün 

sonunda koca devin insan yemediğini öğrenen okurda da rahatlama ile beraber gülümseme 

oluşur. 

“ Koca Sevimli Dev” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna on yedi; 

uyuşmazlık teorisine ait mizah unsuruna on bir ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise 

yedi kez rastlanmıştır.  
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Grafik 4.1.4.3.1 “ Koca Sevimli Dev” adlı romanda yer alan mizahi unsurların dağılımı 

 
 

4.1.5.Zürafa, Peli veBen 

4.1.5.1.Eserin Künyesi veKonusu 

RoaldDahl’ın“Zürafa,PeliveBen”adlıeserinde Zürafa, Peli ve Maymun karakterlerinin 

Billy adındaki çocuk karakterle tanışması ve Cam Temizleme Şirketi kurmalarıyla gelişen olaylar 

anlatılır.  

“Zürafa,PeliveBen”adlıeserin CanÇocuktarafındanilkbaskısı2007 yılındayayımlanmıştır. 

Eserin sayfa sayısı ise 88’dir.YineCanÇocukYayınlar’ndan 2019çıkansonbaskıya kadar eser, on 

beş baskıyapmıştır. 2019 yılındki son baskısı 

sonbaskısıCanSözertarafındançevrileneserinISBNnumarası:9789750708039’dur.  

 

4.1.5.2.EserinÖzeti 

Billyevlerininyakınındaharabeşekildebırakılmışbirşekercidükkanıgörür.Budükkanın 

üzerindeeskidenşekercimanasınagelenşekerlikgibibiryazıyazmaktadır.Buharabenindaha önceki 

zamanlarda camında satılık yazısı da yazarken, en son gördüğünde satıldı yazısı yazmaktadır. 

Billy bu yazıları incelerken binanın ikinci katından küvet, klozet, karyola gibi eşyaların 

pencereden atıldığınıgörür.Billy bu apartmana bir gün sonra büyük bir merakla gittiğinde ise 

binanın kapısının değiştiğini farkeder ve çok şaşırır. Zaten buraya da Zürafa, peli ve bir maymun 

taşınmıştır. 

Zürafa’nınuzunboyu,pelikanınkovagagası,maymununelleribirarayagelincecamtemizleme 
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işiiçinçokiyibirüçlüolmuşlardır.Zürafa,pelikanvemaymun,buişiçinyardımararlar.Tambu sırada 

Billy gelir ve onunla tanışırlar. Billy’e kendilerini tek tek tanıtırlar ve Billiy ile çok iyi 

arkadaşolurlar. 

ZürafaBilly’e,yardımınaçokacilbirşekildeihtiyaçlarınınolduğunusöyler.Temizleyecek 

birkaçpencerebulmakzorundayız,der.Bütünparalarınıevisatınalmakiçinharcadıklarınıve tekrar 

hızlı para kazanmaları gerektiğini dile getirir. Pelikan, Maymun ve zürafa açlıktan ölmaktedir. 

Peli’nin balığa ihtiyacı vardır. Maymun ceviz ister, zürafanın beslenmesi ise daha 

zordur.Özelbirzürafadırveözelbirzürafaçın-çınağacınınpembevemoryapraklarındanbaşka şey 

yiyemediğini söyler. Fakat bunlar, Billy’nin de bildiği ya da tahmin ettiği gibi, çok zor 

bulunmaktadır,hattabulunsalarbileçokpahalıolmaktadır.Buüçlününkarınlarıçokacıkmıştır ve 

sevdikleri yiyecekleri Billy’e anlatırken bu sırada şirkete Hampshire Dükünden bir mektup gelir. 

Hampshire Dükü bulundukları bölgenin en varlıklı insanıdır. Evinin pencerelerinin 

temizlenmesigerekmektedirfakatbuişiçinkolaykolaykimseyibulamamaktadır.Çünküevinin tam 

tamına 677 penceresi vardır. Bu işin içinden çıkmayı beceren merdivensiz pencere 

temizlemeşirketibahçedekielmalarıvekirazlarıdakısabirsüredetoplayıpDük’ünhayranlığını 

kazanmıştır.Hattamücevherleriçalmakiçingelenbirhırsızıdaustalıklayakalamışlardır.Hırsızı 

polise teslim edip Dük’ü kendilerine hayran bırakmışlardır. Ancak Dük o kadar iyi kalpli bir 

adamdırkiveDük,zürafa,pelikanvemaymununaensevdiğiyiyecekleridebarındıranbahçesinde 

yaşamalarıiçintekliftebulunur.Sadecepencerelerinitemiztutupelmavekirazlarıtoplayarak 

hayatlarınınsonunakadarbumuazzambahçedeyaşayacaklardır.Dük,Billy’edekendisindenne 

dilediğinisormuştur.Odautanasıkılaevlerininoradakişekercidükkanınıyapılandırıpyeniden 

vitrineşekerveçikolatalarkoymayıçokistediğinisöylemiştir.DükisteğinikabuledinceBillyçok 

mutluolmuştur. 

DükkanısatınalmayagidenBillyveDük,buranınsahibinin,zürafa,pelikanvemaymun 

olduğunu görürler. Dük’e parasız bir şekilde dükkanı veren bu üçlü mutlu bir şekilde 

yaşamışlardır.Billydedükkanagelenherçikolatayıdeneyipbuşekercidükkanındamutluşekilde 

hayatına devametmiştir. 

 

4.1.5.3.Zürafa,PeliveBenAdlıEserdeMizahUnsurları 

KitaptakibaşkarakterolanBilly,mahallelerindekidermeçatmaolanevinyenilendiğini 

görür.Ayrıcabuevinkapısıdahaöncegördüğükapılarahiçbenzememektedir.Bugördüğüyeni 

kapı,birinsanıngirmesiiçintasarlanmışolamayacağıkadarkocamandır.AslındatamdaBilliy’nin 

düşündüğügibidirveburayataşınanlarinsandeğildir:Zürafa,pelikanvemaymundur.Zürafa, 

maymunvepelikanburayı,MerdivensizPencereTemizlemeŞirketihalinegetirmiştir.Budurum ile 

karşılaşan okurda uyuşmazlığa gülümseme oluşacaktır. Bu sırada henüz iş alamayan ve 

paralarıolmadığıiçinyemekyiyemeyenpelikan:“Ahnekadaristerim,Büyükyağlıbirbalık!Açım 
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hiçolmadığımkadar!Birtabakbalıkbütünistediğim!Denizuzağımızdamıbizim?”diyeekler.(ZPB, 

s.15) Bu söylem manzum bir şekilde dile getirilmiş ve hayvanların konuşması çocuklar üzerinde 

yine şaşkınlık oluşturacağı düşünülmektedir. 

CamTemizlemeŞirketikuranzürafa,pelikanvemaymununcamtemizlemekiçingittikleri 

yerdekarşılaştıklarıinsanaverdiklericevapyinemizahunsuruolarakkarşımızaçıkmaktadır:“ ‘Her 

şey çok basit, efendim, ’ diye yanıtladı Zürafa. Ben merdivenim, Peli kova, maymun ise 

temizlikçi.Şimdibiziizleyin!”(ZPB, s.30)Çocukokurundahaöncekarşılaşmadığıilişkilendirmelerle 

yazarhayvanlarafizikiözelliklerinegöregörevyüklerveokuruşaşırtarakgülümsetir 

Kitaptayeralanhayvankarakterlermaymun,pelikanvezürafaCamTemizlemeŞirketi 

kurar.Dahasonrayaptıklarıişi,maymunkarakterövgüylevemanzumbirşekildedilegetirir:“... 

Harikabirekibiz,Neyinnasılyapılmasıgerektiğinibiliriz,veçayiçmekiçinasladurmayız.Bütün 

pencereleriniz ışık saçar/ Onlar el attığında, Zürafa, Peli ve ben !..” (ZPB, s.22) Maymun’un 

söylemindenyolaçıkarakzürafa,pelikanvemaymun’danoluşanbuekibinyaptıklarınınmaymun 

tarafından söylenme şekli ve üslubu üstünlük teorisi özellikleri gösterdiğinden gülme 

oluşturacağıdüşünülmektedir. 

BaşkarakterBillymahallededolaşırkenbirandatuhafbirkapıylakarşılaşır.“Oturduğum 

yerden çok uzakta değil, yol üzerinde tek başına duran, boş, garip bir ahşap ev var. İçini gezip 

görmek istiyorum; ama kapısı her zaman kilitli ve pencerelerden içeri göz attığımda bütün 

görebildiğimtozvekaranlıkoluyor.”(ZPB, s.11)Söylemiileyazarokurdamerakuyandırmışvebir 

gerilime neden olmuştur. Bu gerilimin ardından ise okurdabir enerji birikimi olacaktır. Daha 

sonrakurgudakigelişimokurdakimerakıngiderilmesineverahatlamayabağlıgülmeyesebep 

olmuştur. 

Kitapboyuncagerilimesebepolanzürafa,pelivemaymununbaşınaçeşitliolaylargelir. Bu 

olaylardan sonra bir Dük’ün 677 pencereli evinin pencerelerini temizlerler ve bir teklif ile 

karşılaşırlar.Dük,hemonlara;hemdeBilly’ehayallerinigerçelştirebilecekimkansunarvebu 

durumokurdadaoncaolaybirikimindensonrarahatlamayabağlıgülmeyesebepolacaktır.“Dük 

Billiy’e “ Sen ve ben yapacağız bu işi! Orayı dünyadaki en olağanüstü şekerci dükkânına 

dönüştüreceğiz!Vesen,oğlum,onunsahibiolacaksın!”der.(ZPB, s.84)GörüldüğügibiDük’ünbu 

sıcaktutumuvesöylemizürafa,peli,maymunlaberaberBilly’irahatlatır,mutluolurlar. 

“ Zürafa, Peli ve Ben” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna dört; uyuşmazlık 

teorisine ait mizah unsuruna altı ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise iki kez 

rastlanmıştır.  
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Grafik 4.1.5.3.1. ‘Zürafa, Peli ve Ben’ adlı romanda yer alan mizahi unsurların dağılımı 

 

4.1.6.Kaplumbağa 

4.1.6.1.Eserin Künyesi veKonusu 

RoaldDahl’ın“Kaplumbağa”adlıeserinde Zıpzıp Bey ve Gümüş Hanım karakterlerinin 

evlilikle son bulan tanışmalarının hikayesi anlatılır.  

“Kaplumbağa”adlıeserin CanÇocuktarafındanilkbaskısı2007 yılındayayımlanmıştır. 

Eserin sayfa sayısı ise 72’dir.YineCanÇocukYayınlar’ndan 2019çıkansonbaskıya kadar eser, on 

altı baskıyapmıştır. 2019 yılındki son baskısı sonbaskısıCem 

AkaştarafındançevrileneserinISBNnumarası:9789750707827’dir.  

 

4.1.6.2.EserinÖzeti 

ZıpzıpBeyyüksekbirapartmanınüstkatlarındanbirindeyalnızyaşamaktadır.Zıpzıp Bey 

hep yalnızdır ama uzun zamandır daha da yanlızdır çünkü artık emekli olmuştur. Zıpzıp 

Bey’inhayatındaikiaşkıaşkıvardır.Bunlardanbirincisibalkonundayetiştirdiğiçiçeklerikincisi ise 

kendisinden başka kimsenin bilmediği bir sırdır. Zıpzıp Beyin balkonundan hemen 

aşağısındakibalkonnetbirşekildegörünmektedirveobalkonZıpzıpBey’inkimseninbilmediği 

ikinciaşkıolanGümüşHanım’aaittir.GümüşHanımortayaşlardaoldukçaçekicidulbirkadındır. 

ZıpzıpBeyyıllardırbalkondanGümüşHanım’ıseyretmektedirancakçekingenbirinsanolduğu için 

bunu asla Gümüş Hanım’a belli edememiştir. Zıpzıp Bey ile Gümüş Hanım sabahları balkondan 

balkona sohbet etmektedirler Zıpzıp Bey Gümüş Hanım’ı her seferinde çaya davet 
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etmekistesedeutandığındanhepvazgeçer.AralarındakibirkaçmetrebusebepleZıpzıpBey’e 

milyonlarca kilometre gibigelmektedir. 

ZıpzıpBeykafasındanGümüşHanım’ıngözündekahramanolabilecekbirşeyleryapilsem 

diye geçirir. Örneğin; silahlı bir serseri çetesinin elinden kurtarabilmek gibi devasa bir şeyler 

yapıpGümüşHanımiçinkahramanbiradamolabileceğinidüşünmektedir. 

Gümüş Hanım ise bütün sevgisini Alfie adında küçük bir kaplumbağaya vermektedir. 

ZıpzıpBeyhersabahGümüşHanım’ınAlfie’ninkulağınasevgisözcüklerifısıldarkenvekabuğunu 

okşarken görür. Bu esnada Zıpzıp Bey’in içini bir kıskançlık kaplar ve bu manzara karşısında 

mümkün olabilse kaplumbağa bile olmakistemektedir. 

Alfie yıllardır yaz kış Gümüş hanımın tahtalarla çevrili balkonunda yaşamaktadır. 

Balkonun bir köşesinde de Alfie üşüdüğünde girebilsin diye bir kulube vardır. Kasım ayı ile 

birlikteGümüşHanımAlfie’ninkulubesinisamanlarladoldurmaktadırvekaplumbağaaylarcasürece

kolankışuykusunubilebubalkondageçirmektedir.Alfiekabuğununiçindenhavaların ısındığını 

hissedip dışarı çıktığında Gümüş Hanım “ Hoş geldin biriciğim! Nasıl özledim seni biliyor 

musun?” diye bağırır ve bu zamanlarda Zıpzıp Bey kaplumbağa olabilmeyi her zamankinden 

daha çokistemektedir. 

BirmayıssabahıGümüşHanımAlfie’yemarul,domatesvekerevizyedirirkenyukarıdan 

ZıpzıpBeyGümüşHanım’agünaydınder.Alfie’ninçokiyigözüktüğünüsöylerveGümüşHanım da 

gülümseyerek Alfie’nin çok tatlı olduğunu ifade eder. Aslında Zıpzıp Bey Alfie’nin tatlı olduğunu 

hiç düşünmüyordu bininci kez Gümüş Hanım’a bakarken onun güzel ve iyilik dolu 

olduğunusöyleyebilmeyigeçirirdiiçinden.BusıradaGümüşHanımAlfieiçinkeşkedahahızlı 

büyüyebilseydidiyesöyler.GümüşHanım,ZıpzıpBey’eAlfie’ninbukadarzamandırbakıpbeslese 

demutfaktartısındatarttığınıamayüzgrambilealmadığınıdilegetirir.ZıpzıpBeydeGümüş Hanım’a 

Alfie’nin şu anki ağırlığını sorar. Gümüş Hanım da dört yüz gram olduğunu söyler. 

ZıpzıpBey’dekarşılıkolarakkaplumbağalarınçokyavaşbüyüdüğünüamaçokuzunyaşadığını 

ifadeeder.GümüşHanımisebunubildiğininiamayinedebüyüdüğünügörmekistediğinisöyler. 

ZıpzıpBeybanagayetiyigeldidiyeyanıtlasadaGümüşHanım,olmadığınısöyleyerekhaykırırve 

herkes gibi Alfie’nin de büyükmek isteyebileceğini söyler. Zıpzıp Bey “Onun büyümesini 

gerçektençokisterdiniz,değilmi?”dediğindeaklınamüthişbirfikirgelir.GümüşHanımdaçok 

istediğinivebununiçinherşeyiverebileceğiniekler.ZıpzıpBeykaplumbağanınbüyümesindeki 

püfnoktayıbildiğinivebunuKuzeyAfrika’daçalışırkenbedevibiryerlidenöğrendiğinisöyler. 

GümüşHanım“Banadasöyleyin!”diyehaykırır.ZıpzıpBey’eömrümboyuncakölenizolurum 

der.ZıpzıpBeyheyecanlaGümüşHanım’abeklemesiveiçeridekendisininGümüşHanım’aona 

birşeyleryazmasıgerektiğinisöyler.ZıpzıpBeyikidakikasonrabalkonagelirveGümüşHanım’a 

balkondan iple bir kağıt parçası sarkıtır. Gümüş Hanım’ın eline aldığı kağıtta bir şeyler 

yazmaktadır. 
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Gümüş Hanım yazılanların ne demek olduğunu sorar. Zıpzıp Bey de kaplumbağa dili 

olduğunusöylervekaplumbağalarıntersyaratıklarolduğuiçinnormalyazılarıntersyazıldığında 

anladığınıifadeeder.GümüşHanımşaşırsadaazdaolsamantıklıgelir. 

Ardındandahergünüçkezbuyazılanlarıkaplumbağanınkulağınafısıldamasıgerektiğini 

eğerdoğruveduygulubirşekildesöylersebiraydaşimdikihalininikikatınaçıkacağınısöyler. 

GümüşHanımdaişeyarayacağınainanamasadadeneyeceğinisöyler. 

ZıpzıpBeyheyecaniçindeevedönerveyapılmasıgerekençokişivardır.Öncelikleoturma 

odasınınhalısınıkorumakiçintabanınıtamamenkaplayacağıbirörtüserer.Ardındandaşehirdekitü

mhayvandükkânlarınınnumarasınıbirkağıdayazar.İkigünboyuncatümhayvan 

dükkânlarınagiderekistediğikaplumbağalarıseçer.ZıpzıpbeykaplumbağaseçerkenAlfie’den 

dahaağırveonungibikabuğukoyurenkliolmasınadikkateder.Busüreçteyüzkırkkaplumbağa 

alanZıpzıpbeybukaplumbağalarıevinegetirir.Evdeyürürkenartıkçokdikkatetmekzorunda 

olanZıpzıpBey,işlerinekaldığıyerdendevameder. 

EskidentamircilikyapanZıpzıpBeyeskiişyerinegidiptezgahıkullanmakiçinricaeder. 

ButezgahtaZıpzıpBey,kendibalkonundanGümüşHanım’ınbalkonunaulaşanbirkaplumbağa 

taşıyıcısıyapmakistemektedir.YarızamanlıçalışanGümüşHanımınhaftaiçleriöğlendensaat 

beşekadarevdeolmamasıZıpzıpBey’inişinikolaylaştıracaktır.HeyacandoluilkgünZıpzıpBey 

kurbağataşıyıcıadınıverdiğialetinikendibalkonundanGümüşHanım’ınbalkonunasarkıtırve 

Alfie’yeonuküçükbiryolculuğaçıkaracağınısöyler.Ardındanaldığıkaplumbağalararasından 

alfie’den sadece elli gram fazla olan kaplumbağayı bulmaya çalışır. Aradaki farkın göz ile 

anlaşılamayacakolmasıgerekmektediramayinedeAlfie’dençokazbüyükolmalıdır.Dörtyüzelli 

gramlık kaplumbağaya No 2 adını veren Zıpzıp Bey, No 2’yi kaplumbağa taşıyıcısı ile Gümüş 

hanımın balkonuna yerleştirdikten sonra baklemeye başlar. No 2 hayvan dükkânlarında 

kartlaşmış marullar yerken şimdi sulu marullarla karşılaşınca iştahla yemeye başlar. Zıpzıp 

Bey’in bekleyişi ise için oldukça gergin geçer, çünkü bu durumu fark edip etmeyeceğini 

bilememektedir. Gümüş Hanım, balkona kaplumbağasına sarılmak için girdiğinde 

kaplumbağanıniştahlamarulyediğinigörürveçokmutluolur.Ayrıcakaplumbağa’nınAlfiedeğil de 

No 2 olduğunu farketmez. Hatta Bu iştahın sihirli sözcüklerden kaynaklandığını düşünür. 

AradanyedigüngeçtiktensonraZıpzıpBey,450gramlıkNo2yerineadınıNo3koyduğu500 

gramlıkkapumbağayıGümüşHanım’ınbalkonunakoyar.ZıpzıpBeyfarkedilmemesiiçinsabırla 

buişlemlerisekizhaftaboyuncadevamettirir.SekizhaftasonundaGümüşHanım’ınbalkonunda 

750gramlıkNo8vardır.Gümüşhanımkaplumbağasınınkulübesindengeçemediğinigörünce 

sevinççığlığıileZıpzıpBey’ebunuiletir.Kaplumbağasının750gramolduğunugörünceZıpzıp Bey’in 

bir mucize yaptığını düşünür ve çok mutluolur. 

Gümüş Hanım şimdi de Alfie’nin kulübesinin kapısından geçebilmesi için kulübeyi 

tekrardanyaptıracağınısöyler.AncakZıpzıpBeybunagerekolmadığınıeğerkaplumbağabiraz 
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küçülürsekulübekapısınıntamiratınagerekkalmayacağınısöyler.GümüşHanımbununnasıl 

olabileceğinisorduğundaiseZıpzıpBeyçokbasit,sihirlisözcüklerideğiştirinder. 

Kaplumbağanın küçülmesi gerektiği yazılı olan bu kağıttaki sözcüklerde yine tersten 

yazılıdır.GümüşHanımbudaişeyararsaZıpzıpBey’inçokzekibiradamolduğunusöyler.Yaptığıişlerib

irsüredeAlfie’ninküçülmesinisağladığınıgöstermekiçinterstengerçekleştirenZıpzıp 

Beykaplumbağakulübedeniçerigirebildiktensonrabütünkaplumbağalarıdükkanlaragötürür 

veevinitemizler.GümüşHanımZıpzıpBey’eharikabirerkekolduğunusöyleyinceZıpzıpBeybir 

cesaretleevlenmeteklifieder.GümüşHanımisehiçsormayacaksınızsanıyordum,derveevet 

diyeyanıtlar.Ömürlerininsonunakadarmutlubirhayatgeçirirler. 

HikayeninbaşkahramanıasılkaplumbağaolanAlfie’yiisehayvandükkanındaRoberta 

Squibbadındabirkızçocuğualmıştır.Bukızotuzyaşınagelipikiçocuksahibiolduğundabile Alfie 

onunladır. Aradan yıllar geçtiktan sonra eski boyunun iki katına ulaşabilmiştir. Gümüş Hanım’ın 

yanındaykenki bayunun iki katına ulaşabilmesi için bu kadar zaman geçmesi gerekmektedir 

ama sonundabaşarmıştır. 

 

4.1.6.3.KaplumbağaAdlıEderdekiMizahUnsurları 

İki yetişkinin aşkı üzerine yazılan bu kitaptaki duygu aktarımları çocuğa göre sözlerle 

anlatılmış olup çabayla, isteklerin ve arzuların elde edilebileceği sezinletilmiştir. Bu iki 

yetişkinin diyalogları ilgi çekicidir. Gümüş Hanım’ı etkilemek için, bir kaplumbağanın 

büyümesinin kağıda yazılan bir yazıyı okumakla mümkün olabileceğini söyleyen Zıpzıp Bey’in 

sözleri ise uyuşmazlık gülme teorisini akla getirmektedir: “ AĞA BMULPAK, AĞA BMULPAK, 

AHAD AHAD ÜYÜB! İDYAH, AĞA BMULPAK, NUYOB AHAD NISAZU, AHAD ALNAMŞİŞ, AHAD 

ELŞİNEG! EY! Çİ! NIKIT! TUY! ALĞAB TE, AĞA BMULPAK, ALĞAB ET! AMRUD; AMRUD! RİTİB 

İRELKECEYİY!” (KAP, s. 28). Buyazının kaplumbağaların ters hayvanlar oldukları için tersten 

yazıldığını, düz yazılsaydı şöyle olacağını söyler: “KAPLUMBAĞA, KAPLUMBAĞA, DAHA DAHA 

BÜYÜ! HAYDİ KAPLUMBAĞA BOYUN DAHA UZASIN, DAHA ŞİŞMANLA DAHA GENİŞLE! YE! İÇ 

TIKIN! YUT! ET BAĞLA, 

KAPLUMBAĞA, ET BAĞLA! BİTİR YİYECEKLERİ!”(KAP, s.30). Hatta hikayenin devamında 

kaplumbağanın biraz küçülmesini isteyen Gümüş Hanım’a bu seferde şu sözlern yazılı olduğu 

bir kağıt verir: “AĞA BMULPAK; AĞA BMULPAK; ZARİB LÜÇÜK; KICIZA “kaplumbağa 

kağlumbağa; biraz küçül; azıcık” (s.59). Herhangi bir yazı ile kaplumbağanın büyümesinin 

ilişkilendirilmesi uyuşmazlık teorisine örnektir. 

ZıpzıpBey’inGümüşHanım’ıetkilemekadınagirdiğiuğraşınanlatıldığıkısımdaZıpzıp 

Bey,GümüşHanım’ınkaplumbağasıolanAlfie’denelligramdahaağırbirkaplumbağaarar.Çünkü 

Alfie’yiGümüşHanım’afarkettirmedendeğiştirecekveonumutluedecektir:“Elligramçokfazla 

birşeydeğil.Küçüksayılabilecekbirtavukyummurtasıdahaağırdırörneğin.AmaZıpzıp 
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Bey’inplanındaki en önemli nokta yeni kaplumbağanın Alfie’den büyük olması, ama 

sadece birazcıkdahabüyükolmasıydı.Aradakifark,GümüşHanım’ınfarkedemeyeceğikadarküçük 

olmalıydı.”(KAP, s.41) Bu kısımda Elli gramı somutlaştırırken çocuğun beklemediği bir şekilde 

yumurta ile ödeşleştirilmesi çocuk okurda uyuşmazlığa bağlı olarak gülme eylemi 

gerçekleştirmektedir.Ayrıcayinebukısımınbilgiselözelliğinolmasıdadikkatçekicidir. 

EserinbaşındanberiGümüşhanımıetkilemeyeçalışanZıpzıpBeyensonundacesaretini 

topladığında okurda önce gerilim ardından da rahatlama yaşanır ve gülümser: “Bu sıcak ve 

sevecen gülümseme birden Zıpzıp Bey’e ihtiyacı olan cesareti verdi, ‘Gümüş Hanım, lütfen 

benimle evlenir misiniz? Dedi. ‘İlahi Zıpzıp Bey!’ diye haykırdı Gümüş Hanım. ‘Hiç 

sormayacaksınız sanıyordum! Tabii ki sizinle evlenirim!”(KAP, s. 64) Eserin son bölümünde yine 

rahatlamayabağlıoluşangülmevardırvebudurummizahunsuruolarakdeğerlendirilmiştir. 

Gülme teorilerinden üstünlük teorisinin tespit edildiği şu diyalogda Gümüş hanım 

kaplumbağasının büyümesini çok istediğini söylerken; kıskançlığın fiziki değişime olan 

etkisindendebahsetmektedir:“Tabiikiisterdim!DiyehaykırdıGümüşHanım.Bununiçinher 

şeyiverirdim!Bazıkaplumbağalarınresminigördüm,okadarbüyüklerkiinsanlarsırtlarınabinip 

dolaşabiliyor!Alfieonlarıgörsekıskançlıktanyemyeşilolurdu!”(KAP, s.25)GümüşHanım’ınAlfie’yi 

diğerkaplumbağalarlakıyasladığıbukısımdaokurdagülmehissiyaratılmıştır. 

“ Kaplumbağa” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna üç; uyuşmazlık 

teorisine ait mizah unsuruna yedi ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise beş kez 

rastlanmıştır.  

 

 
 

Grafik 4.1.6.3.1 ‘Kaplumbağa’ adlı romanda yer alan mizahi unsurların Dağılımı 
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4.1.7.Cadılar 

4.1.7.1.Eserin Künyesi veKonusu 

RoaldDahl’ın“Cadılar”adlıeserinde Cadıların çocuklara yaptıkları kötülükler ve baş 

karakterdeki çocuğun ninesiyle beraber cadılarla baş etmesi anlatılır. 

“Cadılar”adlıeserin CanÇocuktarafındanilkbaskısı2007 yılındayayımlanmıştır. Eserin 

sayfa sayısı ise 216’dır.YineCanÇocukYayınlar’ndan 2019çıkansonbaskıya kadar eser, yirmi 

baskıyapmıştır. 2019 yılındki son baskısı sonbaskısıCelal Üster 

tarafındançevrileneserinISBNnumarası:9789750707841’dir.  

Eser;Cadılarlaİlgili 

ÖnemliBirAçıklama,Ninem,BirCadınınCadıOlduğuNasılAnlaşılır,CadılarınCadısı,YazTatilleri, Toplantı, 

Tavaya Atmalı,Cızbız Yapmalı!, Formül 86 Zaman Ayarlı Fareyapan İksiri, Karışım, 

BrunoJenkinsOrtalıktanKayboluyor,Cadıkarılar,Dönüşüm,Bruno,NinemeKavuşuyorum!, 

HırsızFare,BayveBayanJenkins,BrunoyaKavuşuyor,Plan,Mutfakta,BayJenkinsveOğlu,Zafer, Bir 

Farenin Kalbi, KollarıSıvıyoruz adlı bölümlerden oluşur. 

 

4.1.7.2.EserinÖzeti 

Kitaba yazar cadılarla ilgili açıklamalar yaparak başlar. Hikayelerdeki gerçek cadı 

tasvirlerinden bahseder. Cadıların yaptığı kötülükleri genel olarak okurla paylaşırken ayırt 

edemediğimiz cadıların asıl korkunç olduğunu dile getirir. Bu korkunç cadıların tek 

birdüşünceleri vardır ve her an çocuklardan kurtulmanın kanlı plânlarını yaparlar. Bir çocuğun 

çikolatalıdondurmayerkenaldığızevkinikikatınıgerçekcadılarçocuklarınümüğünüsıkarken 

alırlar.Haftadaenazbirçocukyemeyiplanlarlar.Cadılaravolançocuklarayaklaşırkenavcıgibi 

sessizceyaklaşırlarvebirandaortalığınkarışmasıylaçocuğunyerindeyellereser.Gerçekbircadı 

çocukların kafasına balyoz indermez, kesmez ya da onların ensesine kurşun sıkmaz. Böyle 

yaparlarsakendilerinihapistebulacaklarınıbilirler.Çünkügerçekcadılarınonparmağındaon sihir 

vardır. Şeytanın gözünden sürmeyi çalar, yerdeki taşları kurbağalar gibi zıp zıp zıplatır 

alevlerisuyunüstündeyarışettirebilirler.Böylesihirlerçoktehlikelidir. 

Cadıların bugünkü dünyamızda eskiye oranla azaldığını ifade eden yazar yinede her 

ülkede kesinlikle cadı olduğunu söyler. Cadıların sadece kadın olabileceğini erkeklerin ise 

gulyabaniyadahortlaklarolduğunusöyler.Ancakyinedearalarındaentehlikelileriningerçek 

cadılarolduğunubildirir.Çünküonuasıltehlikeliyapantehlikeligörünmemesidir.Buyüzden 

yazarbubölümdeenyakınındakilerinbilecadıolabileceğikonusundaonlarıuyarırvecadıları ayırt 

edebilecek küçük işaretlerdenbahseder. 

Ardındaneserinanakahramanıolançocuğunhikayesibaşlarbaşınaikikerecadılarlarla ilgili 

olay gelmiştir. Bu bölüme kadar ilahi bakış açısıyla yazılan kitap bu aşamadan sonra karaman 

bakışla anlatıma geçer. Çocuk ve ailesi her yıl iki kez norveçe ninesine giderler. Yedi 
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yaşınabastığındanoeldeyinenorveç’egiderkendondurucuhavadakazayaparlarveannebaba 

ölür.Yaralıolarakkurtulançocukninesiyleyaşamayabaşlar.Ninesiçocuğaiyidavranırveona 

masallaranlatır.Ayrıcadikkatliolmasıiçincadılarlailgilibilgilerdeverir.Çünkücadılarlailgili 

anlattıklarınındiğermasallarınaksinegerçekolduğunuiddaeder.Sonraninesiçocuğacadılarla 

ilgiligerçektenyaşandığısöylenenbirkaçolayanlatır.Cadılaryüzündenkaybolanenazbeşçocuk 

bildiğini söyler. İlk kaybolan çocuğun sekiz yaşlarında adı Ranghild Hansen olan bir kız 

çocuğudur. Ranghild Hansen bahçede kardeşiyle oynerken annesi dışarı çıktığında Ranghild 

Hansen’igöremeznereyekaybolduğunukardeşinesorar.Kızkardeşiuzunboylubeyazeldivenli 

birkadınlagittiğinisöyler.Vebirdahaonubulamazlar.İkinciolayiseHolmenkollen’deoturan 

Christiansen ailesinin başına gelmiştir. Ailenin gurur duyduğu yağlı boya tabloları vardır. 

Resimdebirçiftlikevininbahçesindedolaşanördeklergörülmektedirvetablodahiçinsanyoktur. 

BuaileninkızıSolvegbirgünokuldanevedöndüğündeelindebirelmaşekerivardır.Buşekeri 

onasokaktabirkadınınverdiğinisöyler.ErtesisabahSolvegyatağındabulunamamıştır.Daha 

sonraSolveg’inbabasıduvardakitablonuniçindekızınıfarketmiştir.İlginçolanşeyisezaman 

geçtikcetabloyahapsolanSolveg’indebüyüdüğüdür.Çokuzunzamansonraisetablodayaşlıbir 

kadınadönüşenSolvegtablodandakaybolmuştur.ÇocukbuhikayeyeşaşırıpnineseineSolvegöldümü

diyesormuş,ninesidecadılardünyasınaakılermeyeceğinivebilmediğinisöyler.Üçüncü çocuk ise 

Birgit Svenson’dur. Cadılar onu kocam bir tavuğa çevirmiştir. Fakat diğerleri gibi ortadan 

kaybolmayan bu küçük kız yıllarca ilesinin kumesinde yaşamış ve yumurta 

yumurtlamıştır.CadılarınmusallatolduğudördüncüçocukisebirHarald’dır.Haraldbirgünboz- 

sarıbirrengebürünevucuducevizkabuğugibisertleşipçatlarvetaşkesilir.Küçükbirheykelgibi 

evlerinin holüne koyarlar. Ninesi çocuğa Harald’ın son durumunu merak ediyorsa 

gösterebileceğini söyler. Beşinci çocuk ise ailesi ile fiyortlara yaz tatiline giden Leif’tir. Leif 

yüzmekiçindenizegirerfakatuzunsüreçıkmazdahasonrababasıdenizdençıktığındaLeif’inbir 

yunusa dönüştüünü görür. Bu gerçek hikayeye şaşıran çocuk ninesine şaşkınlıkla gerçekliğini 

teyit ettirir. Ninesi Leif’in annesini tanıdığını ve onun anlattığını söyler. Yunusa dönşen Leif 

kardeşlerinioynatmışveardındandayüzerekuzaklaşmışbirdahadagörenolmamıştır. 

Buolaylardansonraortalığınnasılkarışmadığınısorançocuğaninenorveçlilerinbutür 

olaylaraalışıkolduğunusöyler.Uyumadanönceiseçocukbircadınıngeleceğindenendişeederek 

ninesine döner. Ninesi ise yağmurlu bir havada gelmeyeceklerini ve rahat olması gerektiğini 

söyler.Ertesigüngerçekcadılarınnasılözellikleriolduğunuçocukninesinesorduğundaiseninesi 

buözelliklerdenbahsetmeyebaşlar.Cadıların,kelolduğundanvebuyüzdentanınmamakiçin peruk 

taktıklarındanbu peruklarınsa cadıların kafalarına peruk yarası yaptığını; kedi tırnaklarına benzeyen 

kıvrık tırnaklarını gizlemek için eldiven taktıklarından söz eder. Burun deliklerinin 

pembevekıvrıkolduğunuvebununsebebinindeçocuklarınınkokularınıalmakolduğunusöyler. 

Cadılarınpiskokudalgasıdiyenitelendirdikleriyalnızcaçocukkokusudur.Bunedenlebirçocuk 
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nekadartemizseçocuunkendikokusucadıyaokadarkeskingelir.Ayrıcacadılarıngözlerinin tam 

ortasında siyah bir nokta olduğunu da söyler. Aslında cadıların kadın olmadığını sadece kadına 

benzediklerini söyleyen Nine, cadıların ayaklarınında dört köşeli olduğunu ve parmaklarının 

olmadığını söyler. Bu sebeple aksayarak yürüdüğünü yinede normal ayakkabı 

giydikleriiçinzorfarkedileceklerinisöyler.Cadılarınmavitükürüklerininolduğunuancakasla 

tükürmeyeceklerini söyler. Bu özelliklerin hepsi bir arada olan kadın görünümlülerin cadı 

olduğunu ve böylelerini görünce direk koşması gerektiini söyler. Çocuk ninesine bu sefer de 

Ninesinin hiç bir cadıyla karşılaşp karşılaşmadığını sorar. Ninesi ise bir kez karşılaştığını 

söyleyerek mahzunlaşır. Çocuk merak etse de nine bu olayı anlatmaz. Çocuk bu hikayenin 

olmayanbaşparmağıylailgisiolupolmadığınısorduğundaisenineüzgünbirşekildekalır.Çocuk 

dauyumakiçinodasınagider.Ertesigünsiyahgiysiliuzunboylubiradamvasiyetnamegetirir. 

Adam,nineyeçocuğaannesiilebabasınınçocuğaingilteredebakmasınıistedikleriniiletmiştir. Daha 

sonra da Norveçten İngiltereye taşınmaları için hazırlıklara başlarlar. Norveçe göre 

ingilterededahaazcadıolsadaingilteredekicadılarındahakötüolduğunuçocuğasöyleyennine. 

Çocuğu bir kez daha uyarır. İngiliz cadılarının çocukları hayvana bir sümüklü böceğe, 

pireye dönüştürmekten zevk aldığını söyler. Ayrıca çocukları bu dönüşümlerle yemek haline 

getirdiindenbilebahseder.GizliCadılarDerneğindenveCadılarınCadısındandabahsedennine 

onlarınsihirlerindendeanlatır.CadıuzmanlarınınCadılarıncadısınıbulmayaçalıştıklarınıveonu yok 

etmek için çok uğraştığını söyler. Kendisinin de bir cadı uzmanı olduğunu ve çok zengin 

olduğunu anlatır. Bir süre sonra çocuk ve nine İngiltereye taşınırlar. Timmy diye bir arkadaş 

edinen çocuk burada arkadaşıyla kulube yapmaya başlarlar ancak bir gün Timmy hastalanıp 

gelmez.Ağaçtakulubeninçatısınıyapançocukağacınaltındabirkadıngörür.Kadınındeğişik 

güldüğünü eldiveni olduğunu gören çocuk çok endişelenir kadının ona bir yeşil yılan hediye 

edeceğinisöylemesiyledeağacıntepesineçıkançocuksaatlerceoradakalır.Ninesiçocuğumerak eder 

ve ağaçtan inmesi gerektiğini söylediğinde ise çocuk ona kadından bahseder. Bir cadı 

gördüğündensondereceeminolançocukninesineolanlarıanlatır.Ninesideçokendişelenir.Bir 

dahaçokdikkatlidavranançocuğunbuolaybaşınagelenilkcadıvakasıdır. 

Ninesiçocuğatatillerinieskidennasılgeçirdiğinianlatır;paskalyatatilindensonrayaz tatili 

geldiğinde çocuk ve ninesi tatillerini geçirmek için Norveç’e gitmeye karar verirler fakat tatile 

henüz üç hafta varken nine çok fena hasta olmuştur. Bu nedenle norveç yerine doktor 

tavsiyesiyleİngiltere’ningüneyinegiderler.Tatilegiderkenninesininhediyeettiikibeyazfareyi de 

yanında götürür. Çocuk farelerin adını William ve Mary koymuştrur. Farelerini çok seven çocuk 

onları eğitmekte ve onlarla oynarken büyük zevkle almaktandır. Otelde farelere izin 

verilmeyince otelin müdürü bay Striger ile çocuğun ninesi tartışırlar. Sonunda fareleri otelde 

tutmanınizninialırlarfakatfarelerinkafeslerindendışarıçıkarılmasınayineizinverilmez.Çocuk da 

fareleri cebine alıp dışarı çıkarmanın yolunu aramak için uygun bir oda arar. Bir çok odayı 
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geçtikten sonra Kraliyet toplantisin olduğu odanın o tarafta fareleri çıkarmanın iyi olacağını 

düşünür. Çünkü iyi bir kraliyet mensubunun kızmayacağını düşünerek onlardançeknmezken 

fakatBayStringerdendahaçokçekinmektedir.Uygunbulduğuyerdefarelerleburadaoynamaya 

veeğitmeyebaşlar.Busıradaodadatoplantıbaşlar.Çocukbiryandanodadakilerigözlemlerken 

biryandandafareleriyleoynamayadevameder.Busıradaçocuksalonlardakikadınlardanbirinin 

saçını kaçırken kadının peruğunu ve eldivenini farkeder sonra salondaki herkesin eldiveni 

olduğunu görünce çocuk dehşete kapılır. İki yüz cadının kendisini farkettikleri anda üstüne 

atlayacağınınfarkındadırvekorkudanbayılır.Kendinegeldiğindeisekürsüdekikadınıbircadıya 

hiçbenzetemezancakkadınmaskesiniçıkardığındagördüğüençirkinyüzlekarşılaşır.Buanda 

karşısındakinin cadıların cadısı olduğunu anlar ve bu yüzden maske taktığını farketmiş olur. 

Salondaki bütün kadınlarında vakit geçtikce kesinlikle birer cadı olduğunu anlar. Çünkü 

ayakkabılarını,eldivenleriniveperuklarınıçıkartırlar.Cadıordusuylakarşıkarşıyakalançocukninesi

nin her söylediğini gözleriyle görmüş olur. O esnada ninesinin kirli olan çocukların 

cadılarınkokusunualamaktazorlanabileceklerinisöylediğiaklagelirveuzunzamandırbanyo 

yapmadığı için kendisini şanslı hisseder. Cadıların cadısı çok fesat şekilde çocuklara karşı 

düşmanca konuşur. Haftada bir çocuktan daha fazla çocuğun yok edilmesi gerektiğini söyler. 

Cadılardanbiribütünçocuklarıyokedemeyeceklerinisöylerkencadılarıncadısıbunuduyarve 

cadılarıncadısıbuöndeoturancadınınkendisinekarşıgeldiğinidüşünürveonugözlerindeki 

alevleküleçevirir.Cadılarıncadısıçocuklarakarşıdüşmancasöylemlerinidevamettirirvetüm 

çocuklarıyoketmekiçinbirplanıolduğunusöyler.Buaradacadılarıncadısı‘r’lerisöyleyemediği 

içinryerineğharfinikullanır.Buplanagörebütüncadılarişlerindenistifaedipcadılarıneniyi 

şekercidükkanınıalmasınıemreder.Cadılarınzatenparasıkıntısıyokturçünküparalarınıkendi 

basmaktadır. Plana göre cadılar dükkanlarını aldıktan sonra çocuklara cadıların cadısının ürettiği 

formül seksen altı zaman ayarlı fage yapan iksiri adlı zehirin içerisinde bulunduğu çikolata 

dağıtmasını emreder. Bu formül yeşil bir sıvıdır. Her çikolata ya da şekere bir damla konması 

yeterlidir.Builacınetkisinihemendeğilçocuklarokulagittiğindetamsaatdokuzdagösterir.Daha 

sonraçocuklarküçülmeyebaşlayacaktüyleneceksonradakuyruğuçıkacaktır.Hepsiyirmialtı 

saniyeiçindeolacaktır.Sonuçtaingilteredekibütünçocuklarfareyedönüşecektir.Sonradafare 

kapanlarıylaçocuklarıavlayacaklardır.Cadılarıncadısınınbunezamanyapacaklarınıvetarifini 

anlatırkençocuğunbeyazfarelerikürsününorayaçıkarlar.Cadılaröncebuikifareyicadıların 

cadınınyaptığınıdüşünürleramacadılarıncadısıbenimleilgisiyokder.Cadılarıncadısıbuiki 

sevimlifareninoteldekibirçocuğunolabileceğiniakıleder.Buaradaçocukcadılarıduymaktave 

çokendişelenmektedir.CadılarınhepsiçocuğubulupyoketmekgerektiğinisöylesedeCadıların cadısı 

kendilerini ele vermemeleri gerektiğini söyler ve formül seksen altı zaman ayarlı fare yapan 

iksirin tarifini vermek için cadılara kağıt kalem çıkmarmalarını söyler. Çocukları 

küçültmekiçinonlarateleskopunterstarafıylabakılmasıgerektiğiniveteleskopuyumuşayana 
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kadarkaynatıpkırkbeşkahverengifareninkuyruğunukesipkızarttıktansonrakurbağasuyunda 

yirmiirsaatkaynatmakgerektiğinisöyler.İksirinyavaşetkietmesiiçindebinçocuğabirçalar 

saatdüşecekşekildeçalarsaatleridokuzaayarlayıpfırındakızarttıktansonrabütünmalzemeleri 

mikserdengeçirmekgerektiğinidilegetirir.Bütüncadılarcadılarıncadısınınfikirlerinibüyükbir 

iştahla ve saygıyla dinlerler. Mikserden geçirilen malzemelere yükseklere yuva yapan 

kartoloşkuşununyumurtasınınsarısını,biradetcinifritpençesi,biradetçalçeneböceğiçenesibir 

adetfiravunfilihortumubiradetdekedikovalayandilieklemelerinisöylervecadılarınhepsinitam 

tarifegörebuiksiriyapmalarıkonusundauyarır.Zamanlamakonusundaörnekolsundiyebir 

iksiryaparveformülüniçinekoyduğuçalarsaatiüçbuçuğaayarlamıştır.Üçbuçuğayedidakika 

varkenotelegeldiğindeyaptığıiksiriniçindeolduğubirçikolatayıçocuğunbirineverdiğinivetamüçüy

irmibeşgeçebutoplantısalonunagelirsealtıçikolatadahavereceğinisöyler.Açgözlüçocuk kabul 

eder ve çikolatasını yer. Çocuk salonun kapısını tıklatır. Bütün cadılar peruklarını takıp 

ayakkabılarınıveeldivenlerinigiyerler.Çocuğuiçerialırlar.Çocuğunadıbrunojenkinsdir.Bruno 

acımasızşımarıkveaçgözlüdür.Çocukbrunoyuensonmercekletaşlarınüzerindekikarıncaları 

öldürürkengörmüştüyinedebrunonunyerindeolmakistemezdi.Saattamüçbuçukolduğunda 

isebrunoçığlıkattıveküçülerekkahverengibirfareyedönüştü.Cadılarıncadısıisebuesnada 

eteğininaltındanfarekapanıçıkarttıamabrunakoşarakkimseninulaşamayacağıyeresaklandı. 

Çocuk,nekadaraçgözlüdeolsafareyedönüşmüşteolsabirçocuğunkafasınınkopmasınıizlemek 

istemediğini söyler ve uzaklaşan brunodan cadılar vazgeçince rahatlar. İhtiyar cadıları iksirin 

malzemelerinibulamayacaklarıkonusundaazarlasadakendihazırladığıformüldenonlaraverir. 

Yaşlıcadılardacadılarıncadısınateşekkürettiler.Toplantısonaerdiktensonracadılarıncadısı 

yapacaklarını sıralayıp cadılara akşam yemekte toplandıklarında kimseye cadı olduklarını 

çaktırmamalarıgerektiğikonusundatekrardanuyarır.Busıradacadılardanbiriçokkötübirkoku 

aldığınısöyleyerekhaykırır.Birsüresonradabütüncadılarbukokuyualırveçocukkorkudanne 

yapacağınışaşırır.Dahasonracadılarçocuğufarkederüçdörtcadıdahasonraçocuğuhavaya 

fırlatırlar.Sonraiksirdenyutmasıiçinağzınıaçtırırlar.Çocuğunağznaiksiriboşaltırlar.Çocuk 

kaskatıkesilippençelerininçıktığınıfarkeder.Dahasonracadılarınarasındankaçar.Cadılarda 

toplantı salonunuboşaltır. 

ÇocukBruno’yuararkensesininaynışekildeçıktığınıfarkedinceşaşırır.Dahasonrafare 

olmaktanmemnunolduğunusöyler.Çünküinsanlarınaksinefarelerbirbirleriylesavaşıpkötülük 

yapmadığınıdüşünür.Sonrabrunoylabirarayagelirancakbrunofareolduğunukabuletmez. 

Çünkübrunookadaraçgözlüdürkiyemektenfareolduğunufarketmez.Dahasonraçocukolanları 

anlatıpbrunoyufareolmanınokadardakötübirşeyolmadığınaiknaeder.Çocukneyapmaları 

gerektiği konusunda ninesine gitmeleri gerektiğini brunoya söyler. Çocuk Bruno’yla beraber 

ninesinedoğrukimseyefarkettirmedengitmeyeçalışırlar.Buesnadaodanınkapısınınönündeki 

ayakabılarıniçinegirerler.Ninesiçocuğuvebrunoyufarkedinceşokolur.Sonradanineağlamaya 
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başlarvemasanınüstüneçocuğuvebrunoyualır.Çocukninesinidahakötüsüolmadığıiçinteselli 

edervefareolmaktanmemnunolduğunusöyler.Sonradabununnasılolduğunusorar.Çocukda 

yüzlercecadıyıvetoplantıyıanlatır.Nineisekararlıbirşekildeolanlarıvekorkunçplanıtekrar 

dinler.Çocukninesinenasıleskisigibikonuşupdüşünebildiğinisorar.Ninedeonatambirfare 

olmadıklarını sadece fiziki görünümlerinin değiştiğini ifade eder. Çocuk ve bruno insan ile 

hayvanarasıbircanlıolmuştur.Dahasonraiksirialıpcadılarınyemeklerinekoymayıdüşünürler. 

Artıkfareyedönüşençocukiksiribulmakiçincadılarıncadısınınodasınagitmesigerektiğinive 

balkondangireceğinisöyler.Ninesiçokdikkatliolmasıgerektiğinisöylervenineninaklınadaha 

iyibirfikirgelir.Çocukfareyiçorabıniçinekoyupcadılarıncadısınınodasındakibalkonasarkıtır. Daha 

sonra fareye dönüşen çocuk cadıların cadısının odasına girer. Bu odada bir kurbağa ile 

karşılaşırvesışrar.Sonraşişeyibulmayaçalışırveşişeyinihayetbulurveçoksevinir. Sonra cadıların 

cadısı içeri girer ve fareye dönüşen çocuk endişelenir bu sırada nine 

bağırırcadılarıncadısıdaniyebağırdığınısorar.Ninedeörgüsünüdüşürdüğünüsöyler.Çocuk 

cadılarıncadısınakendisinifarkettirmedennasılgideceğinihaladüşünmektedir.Busıradada yaşlı 

cadılar kapıyı çalar. Kapı açılınca çocuk hızla odaya gider. Ninesi kapıyı açınca çocuk başardığına 

çoksevinir. 

Çocuk, ninesi ve bruno bir araya gelirler. Runo etrafında bulduklarını durmadan 

kemirirkençocukveninesibrunoyuannevebabasınagötürmeyekararverirler.Ninebüyükbir 

deriçantatakarvebrunoileçocuğunfareyedönüşmüşşekilleriniçantasınakoyar.Çantanınağzı açık 

olduğu için fareler sadece gözlerini ve burunlarını dışarı çıkarırlar. Bu sırada nine aşağı salonda 

Bay ve Bayan Jenkins ile karşılaşır, onlara oğullarıyla igili çok önemli bir şey 

söyleyeceğinisöyler.AncakBayJenkinsrahatınınkaçmasındanhiçhoşlanmayanbiradamdır. 

Bruno’nun anne ve babası da nineye ne söyleyeceksen burada söyle derler. Eğer yine bir 

yaramazlıkyaptıysazararıneyseöderizderler.Ancaknineısrarlabukalabalıksalonundoğrubir 

yerolmadığınısöyler.Oğullarınınneredeolduğunusorançifteçantasındaolduğunutorununun 

brunoyunasılohalegetirdiklerinigördüğünüsöyler.BayveBayanJenkinsşaşırıramaanlam 

veremezler.BudurumudahafazlauzatmakistemeyipmüdürüçağırmayakalkışanBayJenkins 

ninenin sabrını taşırır ve bruno nun fareye dönüşmüş şeklini sehbanın üzerine bırakır. Bayan 

Jenkis korkar ve Bay Jenkins de bunun şaka olduğunu düşünür. Sonra da nineye hakaretler 

yağdırırlar. Nine de günah benden gitti diyerek brunoyuda alıp salondan çıkar. Odaya 

geldiklerinde nine çantasından fareye dönüşmüş iki çocuğu da masanın üstüne koyar. bruno 

ninenin çantasından çıktığı anda yine muz çanağına girer. Nine bruno ya onu sehpaya 

çıkardığında anne ve babasına neden kendisini tanıtmadın diye sorar bruno ise ağzının dolu 

olduğunusöyler.Ninesaatinsekizeyaklaştığınıfarkedervebirplanyapmalarıgerektiğiniçocuğa 

söyler.Çünkütamsekizdeyemekyemekiçinaşağıinencadılarıcadılarıncadısınınodasından 

aldıklarıiksirlefareyedönüştürmeninzamanıgelmiştir.Brunoikiönayağınıellerigibikullanıp 
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şişenin kapağını açmayı dener ve kolaylıkla başarır. Nine her ikisinde yine çantaya koyar ve 

mutfakta cadılar için hazırlanan yemeğin içine çocuğun şişeyi boşaltmasına karar verirler. Çocuğu 

ninesiçokdikkatliolmasıgerektiğikonusundatekrardanuyarır.Böylebirgöreviçinçocukdason 

dereceheycanlıdır.Dahasonranineçantasınakoyduğufarelerleyemeksalonunagelir.Kimseye 

çaktırmadanpeçeteninaltındaçocuğuçıkarırvemasanınaltınabırakır.Çocukdamasanınaltındandu

varındibindenöncesalonkapısınınçıkışınaoradandabirandamutfakkapısınagelir. 

Mutfaktaniçerigiripiçerdekilerinkargaşasınaşahitlikeder.Konuşmalarıdinlediğindetabağını 

beğenmeyen bir kadının yeni tabağına bütün aşçıların sırayla tükürdüğünü görür ve şaşırır. 

Sonrakikonuşmadaisecadılarınhepsininçorbaistediğiniduyar.Faredeonlaraservisedilecek 

çorbanıntepesinegitmekiçinkarşıtarafageçer.Busıradakuyruğunukullanabildiğinifarkedip ordan 

oraya sirktekiler gibi atlar. Bundan çok zevk alır ama bir aşçı fareyi fark edip bıçağını 

salladığındafareyedönüşençocuğunkuyruğununucunukoparır.Yeredüştüğündeiseherkesonu 

ezmeyeçalışır.Dahasonraaşçılardanbirininpontolonuniçinegirervediğeraşçılarbuaşçının 

durumuna gülerken fareye dönüşmüş durumdaki çocuk buradan kurtulmanın endişesini 

yaşamaktadır.Sonraokargaşaiçindenkurtularakpatatesçuvalınıniçerisinegirervekendisini 

unutturana kadar burada kalır. Bu sırada bir fırsat yakalayan çocuk mutfaktan çıkıp yemek 

salonunadalr.Ninesininyanınagelirveşişeyisondamlasınakadarcadılarınyiyeceğiçorbaya 

boşalttığınısöyler.Bruno’nunbabasınineninoturduğumasayagelir.Nineyekendilerineoyun 

yaptığını idda edip oğullarının nerede olduğunu sorar. Nine de oyun yapmadığını oğullarını 

onlaragetirdiğiniamaonlarınalmadığınısöyler.Oğlununyenidenfareyedönüştüğünüsöylerbay 

jenkinsbunainanmazkenbrunoçantadandışarıbakıpbabasınafareolduğunuvebununfecibir 

şeyolmadığınısöyler.Ninebunucadılarınyaptığınıvebrunoyaiyidavranmalarınısöyler.Evde pamuk 

adında kedileri olduğunu söyleyince. Nine de oğlunuz daha önemli pamuğu malesef 

başkalarınınavermelerigerektiğinisöyler.Ninebayjenkinseoğlunubuhalekimingetirdiğini gösterir. 

Bay Jenkins bunun üstüne cadıların cadısının masasına doğru ilerler. Bu sırada Cadıların cadısının ve 

diğer cadıların çığlık çığlığa olduklarını görürler. Giderek küçülen cadılar iksiri 

içtikleriiçinfareyedönüşürler.Herkesşaşkınlıklabudeğişimiizlerler.Onlarcafareyiyoketmeye 

çalışan yetişkinlerin yanı sıra çocuklar sanki iyi bir şey olduğunu anlamışçasına alkış tutarlar. 

Daha sonra brunoyu ailesine teslim etmeye giderler. Ailesinin avucunun içine brunoyu 

bıraktıktansonrataksiyebinipistasyonagiderler.NineOradannorveçegideceklerinisöyleyince 

çocuk çok sevinir. Bir yandan da cadılara karşı kazandıkları zaferin sevinci vardır. Evlerine 

gittiktensonratorununakolaylıkolsundiyeninefareyedönüşençocukiçinönceözelmerdiven 

yaptırırp,kapılarıaçmaaygıtıicateder.Sonradatorunuiçindurmadanbirşeylericateder.Mutlu 

birhayatsürençocukveninesibirgünotururkentorununinesinefareninkaçyılyaşadığınısorar. 

Birsessizlikolduktansonra3yılder.Dahasonradiğerfarelerdenfarklıolduğunuveenaz9yıl 

yaşacağını söyler. Çocuk fare buna çok sevinir çünkü ninesinden fazla yaşamak istemediğini 
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başkasının kendisine bakmasına katlanamacağını dile getirir. Daha sonra çocuk bir farenin 

dakikada 500 kere kalbinin attığını söyler ve bunu fark etmenin hayreti içindedir. Bir fareye 

dönüştüğüiçinhiçmiüzülmediğinisoruncakendisinisevenbiriolduktansonrafarketmediğiniçokmu

tluolduğunusöyler.Cadılarınhepsininyokolupolamayacağınıkonuşurlar.Nineaslayok 

olmayacağınısöyler.İngilteredehiçcadıkalmasadabaşkaülkelerinneolacağınaçözümararlar. 

Dahasonranineninaklınabirfikirgelir.Öncesesinierkeksesiyapıpnorveçtekipolisşefiniarayıp 

cadıların cadısının çaktırmadan adresini ister. Cadıların cadısının karargâhını bulup orada 

dünyadakibütüncadılarınadresiolduğunudüşünürler.Cadılarıncadısınınşatosununnorveçte 

olduğunu da öğrenince çoksevinirler. 

Cadılarıncadısınınevinegiriporadakihercadıyıyoketmeyekararverirler.Fareyapan iksirle 

bunu yapacaklardır. Fare yapan iksirin tarifini unutmayan çocuk ninesine tarifi söyler fakat. 

Kendisi gibi akıllı cadı farelerin de korkunç olabileceğini söyler. Ninesi çocuğun haklı 

olduğunucadılarınasılyokedecekleriniyenidendüşünürler.Şatoyakedilerisalmanıniyibirfikir 

olacağınısöyleyençocuğaninesiçocukfareninbirdahiolduğunusöyler.Fareyedönüşençocuk 

şatodançıktıktansonrakedilerişatoyasalacaklardır.Sonraçocukveninesişatodayaşayıpordaki 

yeralanbütüncadılarınadreslerinialıpdünyadakibütüncadılarıböyleböyleyoketmeyekarar 

verirler. 

 

4.1.7.3.CadılarAdlıEserde MizahUnsurları 

Kitaba cadıları tanıtarak başlayan yazar cadıların nasıl ve nerede olduğunu anlatırken 

uyuşmazlıkgülmeteorisinidekullanır:“Veşimdisıkıdurun:Şuandasizebukitabıokumakta 

olansevimliöğretmeninizdebircadıolabilir.Yüzüneiyibakın.Budediğimiçoksaçmabulduğu 

içingülüyordurbelkide.Amabusiziyanıltmasın.Çokzekiolduğuiçinböyleyapıyordurbelkide.” (CAD, 

s.14)Buşekildebiröğretmenindecadıolabileceğinisöyleyerekçocuklarışaşırtarakuyuşmazğı 

sağlamışolur. 

Cadıların çocukları yok etmek istedikleri eserin başından sonuna çeşitli şekillerde 

anlatılmıştır.Buanlatımlardacadılarınyaptığıplanlaryeralmaktadır.Buplanlardanbiriiseşu 

CadılarınCadısınınağzındanşuşekildekarşımızaçıkar:“Heğkeskendisinebirşekeğcidükkanı alacak. 

Hem de İngilistan’ın en iyi, en güzel, en seçkin şekeğci dükkanlağını” (CAD, s.83) Burada 

üstünlük teorisinin izleri görülse de; Cadıların Cadısının telefuzu ve İngilistan sözcüğü ile 

karşılaşançocukokurdauyuşmazlığabağlıgülmeoluşacaktır. 

Yazarkitaptakianakarakterlerdenbiriolannineninağzındancadılarıncadısınıtasvirler. Bu 

tasvirlemede üstünlük kuramının izleri görülmektedir: “ ‘Cadıların cadısı, tüm cadıların 

kraliçesidir’dedininem.‘Ondangüçlüsüyoktur.Gücüherşeyeyeter.Gaddarmıgaddardır.Tüm 

ötekicadılaronun karşısında tir tir titrerler. Cadıların Cadısı’nı yılda bir kez, Yıllık Toplantı’da 

görürler.” ( CAD, s.42) Buradacadılarıncadısınındiğerherkesiezenüstünniteliklerininabartıiledile 
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getirilmesimizahunsuruolarakkarşımızaçıkmaktadır. 

Cadılarınçocuklarıyoketmeküzerineyaptıklarıtoplantıda,yokedecekleriçocukileilgili 

dilegetirdiklerişusözlerinüstünlükteorisineörnekolduğusöylenebililir:“Cadılar,birağızdan, 

“Öyleyse ne öneriyorsunuz, yüce efendimiz?’ Diye bağırdılar. ‘O sidikli bitli kokuşu nasıl yok 

edeceğiz?’”(CAD, s.94)Buradacadılarınaşağılayıcısözleriokurdaüstünlükteorisinebağlıgülme 

oluşturmaktadır. 

Cadıların çocukları heykele ve bazı hayvanlara dönüştürdüğünü anlatan nine Leif’in 

hikâyesinideçocuğaanlatır:“Yaztatilindeailecefiyortlaragitmişler;oküçükadalardanbirinde piknik 

yapıyor, yüzüyorlarmış. Küçük Leif suya daldığında onu gözden kaçırmamaya çalışan 

babasısuyunaltındaçokkaldığınıfarketmiş,amaneyeyarar!LeifyukarıçıktığındaartıkLeif 

değilmiş.Neymişpeki.Nineciğim?Biryunusmuş.Olamazmümkündeğil!Balgibiolmuşişte! Şipşirin 

bir yunus yavrusuymuş artık. Tonton mu tonton.” (CAD, s. 26) Ninenenin çocuğa Leif’in yunusa 

dönüşmesini en sonunda sevimli bir şekilde anlatması rahatlama unsuru olarak göze 

çarpmaktadır. 

“ Cadılar” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna on üç; uyuşmazlık teorisine 

ait mizah unsuruna on ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise dokuz kez rastlanmıştır.  

 
 

Grafik4.1.7.3.1.‘Cadılar’adlıromandayeralanmizahiunsurlarınsayfalarvefrekans değerleri 
 
 

4.1.8.Dünya ŞampiyonuDanny 

4.1.8.1.Eserin Künyesi veKonusu 

RoaldDahl’ın“Dünya Şampiyonu Danny”adlıeserinde babasıyla yaşayan Danny adındaki 

karakterin babasının sırrını öğrenmesiyle gelişen olaylar anlatılır.  
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“Dünya Şampiyonu Danny”adlıeserin CanÇocuktarafındanilkbaskısı2007 

yılındayayımlanmıştır. Eserin sayfa sayısı ise 248’dir.YineCanÇocukYayınlar’ndan 

2019çıkansonbaskıya kadar eser, yirmi bir baskıyapmıştır. 2019 yılındki son baskısı 

sonbaskısıSemih ÖzcantarafındançevrileneserinISBNnumarası:9789750708022’dir.  

Eser,Benzinİstasyonu,KocaSevimliDev,Arabalar,UçurtmalarVeAteşBalonları, 

BabamınDerin,KaranlıkSırrı,GizliYöntemler,BayVictorHazell,BebekAustin,ÇukurTuzak, Doktor 

Spencer, Büyük Av Partisi, Uyuyan Güzel, Perşembe Ve Okul, Cuma, Ormanda,Bekçi, Dünya 

Şampiyonu, Taksi, Ev, Ninni Bebek, Hoşça Kal Bay Hazell, Doktor Spencer’ın Süprizi, Babam adlı 

bölümlerden oluşur. 

 

4.1.8.2.EserinÖzeti 

Dört aylık bebekken annesi ölen danny babasıyla tek başına kalır. Çocukluk dönemi 

yalnızca babasıyla geçer. Benzin istansyonunun arkasındaki eski çingene 

karavanındayaşamlarını sürdürürler. Babası bir annenin yapması gereken her şeyi yapar. 

Benzin istasyonunda atölyede babasına araba tamirinde yardım ederek zamanını geçirir. 

Dannyerkekçocuklarnınsahipolabileceğienmükemmelbabayasahipolduğunu 

düşünür.Babasıgörünüştesertveciddigibidir ama asılında komikbiradamdır.Onaciddiözelliği 

verendudaklarıyladeğildegözleriylegülümsemesidir.Babasıeğitimlibiriolmamasınarağmen 

Danny’ehergecebirmasaluydururveanlatır.Bumasallargecelerboyusürer,bunlardanbirielli gece 

süren ‘Koca Sevimli Dev dir. ÇocukbabasınaKSD’yihiçgörüp görmediğini sorar babasıda bir kez 

gördüğünü söyler, ay ışığının aydınlattığı açık bir gecede görmüştür, uzun adımları ile elinde 

körük ve sandık ile uçar gibi yürüyüşü olduğunu söyler. Korktuğu için bakamadığınısöyler. 

Danny’ninbabasıayrıcaçokiyiustadırvetamiriçinçokuzaklardangelenlerbilevardır. 

Çocuğunda motorları ve arabaları sevmesi bundan dolayı normaldir, çünkü doğduğu andan 

itibaren bu tamirhanede babası ile birlikte yaşamaktadır. Oyuncakları yağlı dişliler, yaylar, 

pistonlarolmuştur.Beşyaşınageldiğindeartıkokulzamanıgelmiştir,fakatbabasıokulaikiyıl 

geçgöndereceğinibusüreiçindedebirmotorubirarayagetirmeyiöğreteceğinisöyler,7yaşında 

babasınındediğigibisökerdağıtırvebirleştirirdurumagelmiştir.Dany7yaşınageldiğinde3km 

uzaklıktaakienyakınokulagider,hergünyarımsaatyürüyerekbabasıokulagötürür,çıkıştada 

alır,Danyninhayatı,benzinistasyonu,atolye,karavan,okulveçevresiolmuştur.Babasıbirgün 

uçurtmayapar,birgünateşbalanoyapar,birgünagaçevyaparlar.Sondoğumgünündebabası atolyeye 

2 gün girmesine izin vermez , doğumgünü sabahı bisiklet tekerleğinden ve sabun kutusundan 

yapılmış bir makineye sahip olan dany bu bisikleti çok sever ve her gün sürer. 8 

yaşındababasıilebirlikteolmaktançokmutludur.9yaşınındahaeğlenceliolacağınıdüşünmektedir; 

ama yanılmıştır, bir gün gecenin bir vaktinde Danny babasının karavanda 

olmadığınıgörür,babasınıaramayaçıkar.Benzinistasyonuna,karavanınarkasınabakarama yoktur. 
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Baba diye seslenir, yine babasından ses gelmez, babasını beklemeye başlar, sonunda babası 

gelir, onun uyanık olduğunu görünce şaşırır. Birlikte karavana girerler, babası nerede 

olduğunuDanny’eaçıklar.Hazellormanınagittiğiniveoradasülünavladığınısöyleryanikaçak 

sülünavıyaptığınıifadeeder,Dannybunaçokşaşırırvegüler.Babasıbensanatımıyapıyorum 

der,kendibabasınındakaçaksülünavıyaptığını,kendiköylerindebirçokkişinindekaçaksülün 

avladığınısöylervebunuailelerineyiyecekbulmakiçinyaptıklarınıekler.Buavlanmanınçokzor 

olduğunu bekçiler tarafından her an vurulma tehlikesinin olduğunu çok dikkatli davranması 

gerektiğini anlatır. Bu sanatı 

babasındanöğrendiğinieğeristerseDannyedekendisininöğreteceğinisöyler.Babasısülünleri 

avlarkenikiönemlisırdab bahseder. 

Danny’nin babası bir gün Hazell ormanına gideceğini söyler çünkü kaçak avlamanın 

yapılacağı başka bir yer yoktur. Çevrelerindeki bütün araziler ve bira fabrikası Victor Hazell’e 

aittirsadecebunlarınkaravanıvebenzinistasyonununbulunduğuyerçokküçükbiralanDanny’nin 

babasına aittir. Danny nin babası hazırlıklarını yapar ve avlanma için Victor Hazell in 

ormanınagider.BayHazellisehergünbunlarınistasyonununönündengeçerekbirafabrikasına 

gider.Arabasınabenzinalmakiçinistasyonauğrar.BirgünDanny’ekötüdavrandığıiçinbabası artık 

benzin vermeyeceğini söyler. Ormana giden Dany nin babası oğluna kendisini 

beklememesinive8deyatmasınıavdanda10dadöneceğinisöyler,danyyatarancakgeceninbir 

yarısındauyandığındasaatebakarvesaat2olmuştur.Babasıyerindeyoktur,büyükbirkorkuya 

kapılırbabasınınbaşınaolumsuzbirşeylergeldiğinidüşünürvehazellormanınagimeyekarar 

verir.YürüyerekgitmeninzamankaybıolacağınıdüşündüğüiçinküçükbirarabayıyaniBebek 

Austinadınıverdğiarabaileyolaçıkar.Busıradaeğerbabasıyaralıisearabailegetirmeninkolay 

olacağınıdüşünür.Dannybabasıileberaberkaravandayaşamaktadır.Dannybirçocuğunsahipolabile

ceği en iyi ve heycan verici babaya sahip olduğunu düşünmektedir. Ancak bir günbabasının bir 

sırrı olduğunu öğrenir. 

Danny’nin babası bir gece avcısıdır. Bu duruma çok şaşıran Danny, babasının gece 

karanlığındaHazellOrmanı’nagiderekzorbaolanVictorHazell’insülünleriniavlamaktadır.Bay 

Hazell mevsimin en büyük av partisini hazırladığı sırada Danny ve babası da başka bir plan 

yapmıştır. Planları bütün sülünleri avlamak üzerine kurdukları harika bir plandır. Bu plan 

tehlikeliolduğukadarheycandoludur.ZorluklardansonraHazelormanınayaklaşır,babasına 

seslenir, ama hiç ses gelmez, ormanın içine doğru gider, babasının sesini duyar, onun bir tuzağa 

düştüğünü görür,tuzaktan çıkamayan babasının bileği kırılmıştır,babasına yardım eder tuzaktan 

kurtarır.bekçiler ise tuzağa birinin düştüğünü görmüşler ancak kim olduğunu tahmin 

edememişlerdir, çünkü babası yüzünü kapatmıştır, sabah olunca bay hazel ile gelir bakarız diye 

evlerine gitmişlerdir.dany babasına arabaya kadar yardım ederek getirir, gecenin 4 ünde 

istasyona dönerler, babası doktora gitmesi gerektiğini söyler, hastaneye gidene kadar doktoru 
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istasyona çağırırlar.doktor babasının bileğine bakar, hastaneye gitmeleri gerektiğini 

söyler.Bileğininsarılmasıvebirgünhastanedekalmasıgerektiğinianlatır.Doktoruzunzamandır bu 

bölgede çalışmaktadır, çok iyi bir insandır, oda Bay Hazel’i sevmemektedir. Danny’nin 

babasıgenelde oldukçadurgunvedüşüncelidir,babasınınniçinböyleolduğunubirtürlüçözemez. 

Ancakbabasıbirgünniçinböyleolduğunuanlatır,sülünavlamamevsimiaçılışıolduğunuVictor 

Hazel’in çok ünlü misafirleri olacağını uzun süredir hazırlık yapan bay Hazelin bunun için 200 

sülünbeslediğinianlatır.Heryıldüzenlenenbuavpartisininbusenebaşarısızolmasıiçinneler 

yapabileceğini düşündüğünü söyler. Eğer 200 sülünü kendisi avlarsa av zamanında sülün 

kalmayacağıiçin 

BayHazelbüyükbirbaşarısızlığaugrayacakvekonuklarınarezilolacaktır.Sülünlerin hepsini 

avlamanın bir yolu olduğunu gece dallara 

tünediklerindeavlayabilirlersebaşarılıolabileceklerinisöylerler.Ancakşimdiyekadarhiçkimse 

tüneyensülünleriavlayamamıştır,Dannyninbabasıbunu nasılyapacağınıdüşünürler ve bir plan 

yaparlar. Bu plan uyku haplarının,kuru üzümlerin içine koyduktan sonra ormanda yerlere 

dağıtmaktır.Bunları yiyen sülünlerin de uykuları gelip tünemeleri ve bir daha 

uyanamamalarıdır. Babası bu düşünceyi beğenir, birlikte bunun nasıl olacağı konusunda 

konuşurlar. Bu işi av töreninden bir gün önce yapmaya karar verirler.  

Babasının her şeyi çok iyi bildiğini, doğayı bitkileri, ağaçları ve hayvanların özelliklerini 

ayrıca araba ve motor konusunda 

daçokbilgiliolduğunudüşünür.Babasıokulyoluboyuncaoğlunubilgilendirmektedir,dannyherçocu

k gibibabasınahayrandır,babasıüzümlerialdıktansonraistasyonadöner,dannyisearkadaşıile ders 

dinlemektedir. Arkadaşı bir soru sorar oda cevap verir, öğretmeni çok sert ve hata kabul 

etmeyen birisidir. Savaşta yüzbaşı görevinde bulunmuştur. Katı kuralları vardır, Çocukların 

konuşmalarınkızarveonlarıcezalandırır.Ellerinesopailevurur.Evedöndüğündebabasıtuzak 

hazırlarkenDanny’ninellerinigörürveöğretmenineçokkızarhattadövmeyegideceğinisöyler, Danny 

onu durdurur, şimdi onlar için önemli olanın tuzağı hazırlamak olduğunu söyler.Danny nin 

babasıilkdefaannesihakkındakonuşur,annesininçokiyidikişdiktiğiniyemekyaptığını,babası 

ilebirliktesülünavınagittiğiniöğrenir.Babasıhavakararmadan15dakikaönceormanagitmeleri 

gerektiğini bunun içinde saat 6 da istasyondan çıkacaklarını söyler. Gün batmadan ormanda 

üzümleri dağıtmları gerekmektedir. Kuru üzümleri yanlarına alarak ormana giderler, bekçiye 

görünmekistemezler,çokdikkatlidavranırlar,sülünlerinbulunduğuaçıkalanıbulurlar.Yavaş 

yavaşüzümleriatarlar,hertarafadağıtırlar,sülünlerkuruüzümleriyerler,BabasıDanny’eböyle 

birplanyaptığıiçin onadünyaşampiyonusun,der.Bu planı fark eden Bay Hazel çok sinirlenir. 

Busıradaköyünpolisigelir,BayHazelonabudurumuçözmesigerektiğinisöyler. Polisşefidekendine 

göresoruşturmayabaşlar,BayHazeldelininbabasınısuçlamaktadır,odasülünlerinburayanasıl 

geldiğini bilmediğini söyler. O zaman bu sülünleri ormana geri göndermek için 
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hepbirlikteçalışalım ve gönderelim der, fakat bunu yaparken Bay Hazelin isteğinin dışında 

olaylar gelişir, 

sülünlerzıtyöneuçmayabaşlarlar.BunaDanny,babası,doktorveçavuşçoksevinir.BayHazelise 

sülünler tarafından zarar gören arabasına biner ve gider.  

Sülünlerin hepsinin uçması Danny, babasıveBayanClipstone’yide 

üzmüştür.Kızarmışsülünyiyemeyeceklerinidüşünürler.Busıradadoktor onlara bir süprizi 

olduğunu söyler, sülünlerin hepsi uçmamıştır, kuru üzümden çok yiyenlerin hala hareketsiz 

olduklarını gördüğünü ve onları sakladığını söyler. Altı tane sülün kalmıştır, onları paylaşırlar. 

Bu sırada babası istasyonu cumartesi ve Pazar açmayacaklarını biraz dinlenmeleri gerektiğini 

anlatır, ayrıca birlikte yakındaki ırmaktan balık tutmaya gidebileceklerini söyler, ancak daha 

öncedenaklınakoyduğuelektriklifırınıalmayakararlıdır.Dannyelektriklifırınlarıolduğunda 

yemeğe doktor ve karısını da davet etmek istediğini söyler. Babası da onaylar fakat tek sıkıntı 

karavandaeşyalarınınikikişilikolmasıdır,babasıonlariçindeçözümbulur, Dannydünyanınen 

şanslıçocuğuolduğunuçünkühiçbirçocuğunböylemuhteşembirbabayasahipolamayacağını söyler. 

 

4.1.8.3.Dünya Şampiyonu Danny Adlı Eserde Mizah Unsurları 

Kitapta bir araba motoru anlatırken uyuşmazlık ile canlanabileceği babası tarafından 

Danny’e aktarılır ve motorun çıkardığı seslerle beraber anlatımda mizahi unsur kullanılmıştır: “ 

‘Bir benzin motoru tam bir sihirbazlıktır,’ dedi bir keresinde bana. Düşün ki bin tane farklı metal 

parçası alabilirsin...ve eğer belli birbiçimdehepsinibirarayagetirebilirsen...vesonrabirazyağ 

vebenzinilebesleyebilirsen...veeğerküçükbiranahtarıçevirebilirsen...bütünbumetalparçaları 

birdenbire canlanıverir...mırıldanır, vızıldanır ve kükrer... motorlu aracın tekerleklerini inanılmaz bir 

hızla vızıldayarak döndürür.” (DŞD, s. 25) ayrı ayrı bir çok parçanın bir araya gelmesini 

kişileştirmeyoluileanlataraknesnelerincanlandığıilişkisiuyumsuzlukileaçıklanabilmektedir. 

Kitaptaki çocuğun normal oyuncakları küçümsediği şu kısımda üstünlük teorisi yer 

almaktadır: “ Oyuncaklarım yerlere yayılmış yağlı dikişliler, yaylar ve pistonlardı ve bunların 

günümüzdeçocuklaraverilenaptalplastiklerdendahaeğlencelişeylerolduğunayeminederim” 

(DŞD, s.26).Buradayeralansöylemleçocuğunkendisinidiğerçocuklardanayırmasıvefarklıgörmesi 

karşımızaçıkmaktadır.Buüstünlükteorisinebağlımizaholuşturmaktadır. 

Kitaptakiçocuğunarabakullanmasıaşamaaşamaheycanvericivegerilimlibirşekilde 

anlatılmışvebudurumdanduyduğugüzelheycanıdilegetirirkenrahatlamasağlanmıştır.Burada 

rahatlamagülmeteorisinidilselunsurolarakbenzetmesanatıdesteklemektedir.“Şaşkınlığımı 

gizleyecekdeğilimamakorkuylakarışık,harikabirzaferkazanmışgibiheyecanduyuyordum. 

Hayatımızda yaptığımız gerçekten heycanlı şeylerin çoğu, bizi öldüresiye korkutur. Öyle 

olmasaydı,heycanlıdaolmazlardı.Direksiyonuikielimletutarken,koltuğumdakazıkgibidimdik 

oturuyordum.”(DŞD, s.72)Buradakianlatımdageriliminrahatlamateorisindekikarşılığıolanenerji 

70  



Elif Canan Kılıç, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 
 

"Dünya Şampiyonu Danny" Adlı Çocuk 
EserindeYerAlanMizahiUnsurlarınOranı 

 
 
 
 

Uyuşmazlık ÜstünlükTeorisi 
Teorisi  35% 
48% 

 

Rahatlama Teorisi 
17% 

 

birikimi durumuna denk geldiği görülmektedir. Ayrıca korkunun getirisi olan enerji birikimi 

çocuğunbaşarıyaulaşmasıylarahtlamayıortayaçıkarmaktadır. 

“ Dünya Şampiyonu Danny” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna sekiz; 

uyuşmazlık teorisine ait mizah unsuruna on bir ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise 

dört kez rastlanmıştır.  

 
Grafik 4.1.8.3.1. ‘Dünya Şampiyonu Danny’ adlı romanda yer alan mizahi unsurlarındağılımı 

 
4.1.9.DevŞeftali 

4.1.9.1.Eserin Künyesi veKonusu 

RoaldDahl’ın“Dev Şeftali”adlıeserinde James adlı karakterlerin dev bir şeftalinin içine 

girmesi ve başına gelenler anlatılır. 

“Dev Şeftali”adlıeserin CanÇocuktarafındanilkbaskısı1991 yılındayayımlanmıştır. Eserin 

sayfa sayısı ise 168’dir.YineCanÇocukYayınlar’ndan 2019çıkansonbaskıya kadar eser, otuz üç 

baskıyapmıştır. 2019 yılındki son baskısı sonbaskısıLale 

AkalıntarafındançevrileneserinISBNnumarası:9789755108049’dur.  

 

4.1.9.2.EserinÖzeti 

DevŞeftaliaslındaanakarakteriJamesHenryTrotteradındakibirçocuğunöyküsüdür. Dört 

yaşına kadar anne ve babasıyla İngiltere’de bir kasabada yaşayan James'in anne babası, 

hayvanat bahçesinden kaçan bir gergedan tarafından yutulur ve dört yaşında bu çocuk öksüz 

kalmıştır.Sonrasındaisebirbirlerindenkötükalpliikiteyzesiileberaberyaşamakzorundakalır. Bu 

teyzelerinin adı Sünger ve Diken’dir. Anne ve babası olmadığı için küçük çocuğa kimse 
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korumazveiyidavranmaz.James’inteyzelerigerçektenonaçokkötüdavranır.Onukölesigibi 

görürler.ÜçyılboyuncabukötüşartlardayaşayanJames,birgündenizkıyısınagitmekiçinizin 

iter.AncakteyzeleriizinvermekyerineJames’idövmeyekararverirler. 

Jamesin teyzelerinin evinin bahçesinde meyve vermeyen bir şeftali ağacı ve defne 

çalılıklarıvardır.Dayakyememekiçindefneçalılıklarınadoğrukaçanjameskomikgörünümlü 

fakattuhafbiradamlakarşılaşır.ButuhafadamJameseiçiyeşiltaşlarabenzeyennesnelerledolu bir 

torba verir.Daha sonra adam James’e bu büyülü şeylerin James’in dertlerinin üstesinden 

geleceğinisöyler.AncakJames’inyapmasıgerekenşeybunlarasahipçıkıpadamınsöylediklerini 

yapmaktır.FakatJames,heyecanlaevekoşarkenmeyvevermeyenşeftaliağacınındibinebusihirli 

şeyleri düşürür ve jamese bir tane bile kalmaz. Bu büyülü şeyler çok kısa bir zamanda gücünü 

gösterirvehiçmeyvevermeyenşeftaliağacındanbirşeftaliçıkar.Şeftaliokadarbüyürkidevbir 

şeftaliyedönüşür.Budurumufırsataçevirenteyzeler,şeftaliyigörmekisteyenlerebiletsatarak 

şeftaliyigösterir.BusıradaJamesşeftaliyigörmeyegelenlerinçöplerinitemizler. 

Zamanla şeftalinin tam altında bir delik keşfeden James, delikten girerek şeftalinin 

çekirdeğinekadarilerler.Şeftaniniçindeiseonudahaakılalmazşeylerbekler.James,şeftalinin 

çekirdeğinin içinde insan boyutunda, konuşabilen böceklerle karşılaşır. Bu böcekler: çekirge, 

örümcek,kırkayak,solucan,gelin böceği,ateş böceği ve ipek böceğidir.James bu böcekler 

karşısında şaşkına döner. Ancak bu böcekler en sevimli ve en komik yaratıklardır ve James’e 

teyzelerindençokdahaiyidavranır.Zaten,SüngerveDikenteyzelerinJames’enasıldavrandığını 

bilenbuböceklerinasılamacıJamesiyanlarınaalıpbubahçeyiterketmektir.Jamesbirşekilde 

böceklerlebirlikteşefftaliyiağaçtankoparmayıbaşarır.Ağaçtankopanşeftalidağdanokyanusa 

kadaryuvarlanır.Hattaşeftaliyuvarlanırkenezdiğiilkşey,DikenveSüngerTeyze’dir. 

ZekibirçocukolanJamessayesindeböceklerveJamesbirçoktehlikeninüstesindengelir. 

YinebirgünzekasıylaokyanustankurtulmayaçalışanJamesinaklımaipekböceğiveörümcekten 

ipüretmekaklınagelir.SolucanıdayemolarakkullananJamesbirşekildemartılarındikkatini çeker ve 

bir ucunu şeftalinin sapına bağladığı ipi martıların başına geçirerek bu şekilde 

havalanır.Bütünbusüreboyuncajamesbuşekildeköpekbalıklarınsaldırısından;bulutadamlara 

kadar herşeyden kurtulur.Havaya uçan James sonunda karayı görür ve şeftalinin içindeki 

böceklerleNewYorkavarır.Sonuçolarak,devşeftalinindeyardımıylakötügünlerindenkurtulan 

James,sonundayaşadığıyeridedeğiştirmişolur.Bundansonraise;James’in,birsürüarkadaşı olur ve 

James, sonsuza dekmutlu yaşar. 

 

4.1.9.3.DevŞeftaliAdlıEserde Mizah Unsurları 

Kitaptaşeftaliağacısihirlenmişvenormaldeaslameyvevermeyenbuağacıntepesinde 

birşeftalibelirmiştir.Uyuşmazlıkteorisineörnekolacakasılbeklenmeyendurumlarisebundan 

sonragerçekleşir:“Şeftaliyarımdakikaiçindekarpuzkadarolmuştu!Birsonrakiyarımdakika içinde 
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yine iki misli olmuştu! ‘Şunun nasıl büyüdüğüne bak’ diye bağırdı Diken teyze, şişman 

kollarınısallayıpdairelerçizerekvedansederek.Artık,Şerftaliağacıntepesineasılmıştereyağı 

renginde koskocaman bir bal kabağına benziyordu” (DŞ, s. 31). Burada çocuğun dev şeftaliyle 

karşılşması uyuşmazlık teorisine bağlı şaşkınlığa yol açmaktadır. Bu durum mizahi bir dille 

benzetmeveyineabartısözsanatıylayansıtılmıştır. 

KitaptakianakarakterolanJames’inteyzelerininadıSüngerveDikenteyzedir.Onlara verilen 

bu isimler üstünlük teorisi kapsamında değerlendirilirken, kitapta yer alan fiziki 

tasvirlerideayrıcakötükalpliteyzeleriabartılıveçirkinanlattığıiçinüstünlükteorisineörnektir: 

“SüngerTeyzeşişmanmışişmanveçokkısaboyluydu.Küçükpatlakgözleri,çökükbirağzıve sanki 

haşlanmış gibi görünen ablak bir suratı vardı. Kocaman, beyaz, ıslak ve fazla pişmiş bir 

lahanagibiyditıpkı.Öteyandan,dikenteyzeise,sırımgibi,uzunboyluvekemikliydi.Burnunun 

ucunabirkıskaçlatutturulmuş,madeniçerçeveligözlüktakardı.Gıcırtılıbirsesi,uzun,ıslak,ince 

dudakları vardı. Kızdığı ya da heycanlandığı zaman, konuşurken, ağzından küçük tükürük 

damlacıkları fışkırırdı.” (DŞ, s. 17) Burada abartılı söz sanatıyla birlilkte okurda gülmeye sebep 

olazah mizahyaratılmıştır. 

Şeftalinin içine giren James dev böceklerle karşılaşır: “ Zavallı James en uçtaki köşeye 

sırtını yapıştırmış korkuyla titriyor, yanıt veremeyecek kadar dehşete düşmüş görünüyordu.” 

(DŞ, s.46)James’inbugerilimiokurdadagerilimesebebiyetverirkenöyküşuşekildeilerler:“‘Ne 

oldusana?’Diyesorduyaşlı-yeşil-çekirge‘Çokhastagörünüyorsun!’‘Sankiheranbayılabilirmiş 

gibibirhalivar,’dedikırkayak.‘AmanAllahım,zavallıçocuk!’diyebağırdıGelinböceği‘Galibaonu 

yemeyidüşündüğümüzüsanıyor.’Heryöndengürültülükahkahalargeldi.‘Şuişebak,şıuişebak!’ 

diyorlardı. ‘Ne korkunç bir düşünce!’ ‘Sakın bizden korkma,’ dedi Gelinböceği, şefkatle, ‘Seni 

kırmayıaklımızdanbilegeçirmeyiz.Artıkbizdenbirisin.”(DŞ, s.47)yukarıdabahsedilengerilimin 

ardındanrahatlamateorisiileberabergülmegerçekleşmektedir. 

“ Dev Şeftali” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna sekiz; uyuşmazlık teorisine ait 
mizah unsuruna on ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise yedi kez rastlanmıştır.  
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Grafik 4.1.9.3.1. ‘Dev Şeftali’ adlı romanda yer alan mizahi unsurların dağılımı 

 

4.1.10.YamanTilki 

4.1.10.1.Eserin Künyesi veKonusu 

RoaldDahl’ın“Yaman Tilki”adlıeserinde Tilki Bey ve ailesinin hayatta kalmak için üç kötü 

karakterli çiftçiyle mücadelesi anlatılır.  

“Yaman Tilki”adlıeserin CanÇocuktarafındanilkbaskısı2007 yılındayayımlanmıştır. 

Eserin sayfa sayısı ise 104’tür.YineCanÇocukYayınlar’ndan 2018çıkansonbaskıya kadar eser, on 

yedi baskıyapmıştır. 2018 yılındki son baskısı sonbaskısıGönül 

ÇapantarafındançevrileneserinISBNnumarası:9789750707797’dir.  

Eser; 

ÜçÇiftçi,TilkiBey,SilahlarKonuşuyor,KorkunçKürekler,KorkunçTraktör,Yarış,‘OnunPeşini 

AslaBırakmayacağız’,TilkilerAçlıkÇekmeyeBaşlıyor,TilkiBeyBirPlanYapıyor,Boggis’inBir 

NumaralıTavukKümesi,TilkiyeHanım’ıBirSürprizBekliyor,Porsuk,Bunce’ınKileri,Porsuk 

Kaygılanıyor,Bean’inGizliYerAltıMahseni,Kadın,BüyükŞölen,Bekleyedursunlar adlı bölümlerden 

oluşur. 

 

4.1.10.2.EserinÖzeti 

Aşağı vadideki üç çiftliğin sahibi olan üç çiftçinin işleri iyi gitmektedir. Ancak bu çiftçiler 

zengin oldukları kadar kötü kalplidirler. Cimri ve kötü kalpli çiftçilerin adı, Çiftçi Boggis, Çiftçi 

Bunce ve Çiftçi Bean’dir. Vadinin yukarısındaki tepede ise bir koru, bu koruda kocaman bir ağaç 

vardır. Ağacın altındaki delikte ise Tilki Bey, Tilkiye hanım ve dört küçük yavru tilki 
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yaşamaktadır. Her gün hava kararınca Tilki Bey karısına canının ne istediğini sorar. Tilkiye 

hanım ne istediğini söyleyince Tilki Bey de vadiye iner ve alacağını alıp gelir. Boggis, Bunce ve 

Bean bu duruma çok kızmaktadır. Zaten cimri olan bu adamlar kendi mallarının çalınmasına hiç 

tahammül edemezler. Bu yüzden her gece ellerine tüfek alarak çiftliklerinin karanlık bir 

köşesinde gizlenip hırsızı yakalamaya çalışırlar. Ama çok akıllı olan Tilki Bey çiftliğe yaklaşırken 

rüzgârın kendisine doğru esmesine çok dikkat eder ve böylece daha çiftliğe yaklaşmadan 

adamların kokusu rüzgârla beraber burnuna kadar gelir. 

Adamlarıngizlendiğiyerianlayarakhemenyöndeğiştirir.TilkiBey’i 

birtürlüyakalayamayançiftçilerbirplanyaparakTilkinineviolandeliğinyanıbaşındagizlenip 

deliktençıkıncayakadaronubeklemeyekararverirler.ErtesigeceTilkiBeykarısınaneistediğini 

sorar.Karısıdabugeceördekpişirmekistediğinisöyler.ÖrdekalmakiçinTilkiBeydikkatlice 

dışarıçıkar.Biraraküçükbirsesduyarvehemensaklanıramabusesinküçükbirhayvandanya da tarla 

faresinden geldiğini düşünür. Tam devam edecekken ileride bir ağacın arkasında parlayan bir 

şey görür. Dikkatlice baktıktan sonra bu parlayan şeyin hareket ettiğini anlar. 

Parlayanşeyiyiceayağakalkıncabununtüfeknamlusuolduğuanlar,hemendeliğiniçinesıçrar 

veçiftçilerinateşindensonandakurtulur.Hemendeliğedoğrugelençiftçilerelfenerinideliğe doğru 

tutarlar. Toprağın üstünde yarısı deliğin içinde yarısı dışında kanlara bulanmış zavallı 

tilkininkuyruğudurmaktadır.KuyruğuelinealanBean,kuyruğuyakalayıptilkiyikaçırdıklarını 

söyleyerek kuyruğu fırlatıp atar. Boggis daha önce ateş etmeleri gerektiğini söyler. Bunce da 

bundan sonra delikten çıkmak için tilkinin acele etmeyeceğini söyler. Bean ise cebinden bir 

mataraçıkarıpbiryudumşıraiçervetilkininyuvasınıkazarakonuoradançıkarmalarıgerektiğini 

söyler.Boggisdebuteklifekatılırvebirikisaateyuvasınıbulacaklarınısöyler.Buncedasadece 

otilkinindeğilbütüntilkiailesininoradaolabileceğinisöyleyinceBeandebudurumdahepsiniyakalam

ışolacaklarınısöyler.ÇiftçilerdeliğikazarkenTilkiyeHanımdaTilkibeyinkuyruğunun 

koptuğuyerisarmaktadır.Yemekyiyemeyenyavrutilkilerkısabirsüresonrauykuyadalarlar. 

ArkasındanTilkiyeHanımdauyur.KopankuyruğununacısındanuyuyamayanTilkiBeybirden kürek 

seslerini duyar ve hemen ailesini uyandırır. Tilkiye Hanım hemen uyanır ve korkudan titremeye 

başlar. Çocuklarını öldüreceklerini söyleyip ağlamaya başlar. Bu sırada gittikçe yaklaşan çiftçiler 

kazmaya devam ediyordur. Kısa süre sonra tavandan küreğin keskin ucu 

görünür.BuparıltıyıgörünceTilkiBeyelektrikçarpmışadöner.Hemenayağafırlayıpkaybedecek 

vakitleriolmadığınıbağırır.Biryandantoprağıkazmayabaşlarbiryandandadünyadakimsenin 

tilkiler kadar toprağı hızlı kazamayacağını söyler. Hemen hepsi birden dibe doğru kazmaya 

başlarlar.Kazılantünelgittikçederineiner.Derkenkürekseslerigittikçeazalırveduyulmazolur. Bir 

saat sonra Tilki Bey kazmayı bırakır. Tünelden yukarı baktıklarında hiçbir sesin duyulmadığını 

anlarlar. Başardıklarını düşünüp derin bir nefes alırlar. Tilkiye Hanım da çocuklarına dönerek 

babalarının çok yaman bir tilki olduğunu ve onun sayesinde hayatta 
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olduklarınısöyler.Tilkibeydekarısınabakarakgülümser. 

Ertesi gün güneş doğarken Boggis, Bunce ve Bean hala kazıyordur. O kadar büyük bir 

çukur açmışlardır ki oraya bir ev bile sığabilir. Ama yine de tilkinin tüneline gelememişlerdir. 

Aralarında kısa bir tartışmadan sonra Bean toprak kepçeleriyle beş dakikada o tilkiyi ele 

geçirebileceklerinisöyler.Tilkibeyinaklınabirfikirgelmiştirancakyine 

kazmalarıgerekecektir.Açlıktanbitapdüşentilkileryinedekazabileceklerinisöylerler.TilkiBey 

eliyleönceyantarafısonradadibigöstererekburalarıtekrarkazmayabaşlarlar.Amaartıkçok yavaş 

kazmaktadırlar. Uzun bir süre kazdıktan sonra yukarı doğru kazmaya başlarlar. En 

sonundabaşlarınınüstündesertbirşeylekarşılaşırlar.TilkiBeybirininevininaltınageldiklerini 

söylervebüyükbirözenledöşemetahtalarındanbirinikaldırır.Birşeyolmadığınıgörünceikinci 

birtahtadahakaldırıparalıktaniçeribakar.Sevincindenbirçığlıkatarvehemeniçeriyegirer. 

BurasıBoggis’inbirnumaralıtavukkümesidir.Dörtküçüktilkidetüneldentırmanıpiçeriyegirer. 

Tavuklarladolukocamanbirkümesiniçinegirmişlerdir.Tilkilerçoksevinirler.Hemensuiçipen 

besiliüçtavuğuyakalayıpbirsaniyedeöldürürler.Tekrartüneledönerler.Tilkibeytavuklarıen büyük 

oğluna verip annesine götürmesini söyler. Küçük tilki elindeki şişman tavuklarla 

olabildiğincehızlıkoşarvetavuklarıannesinegetirir.AçlıktaniyicezayıfdüşenTilkiyeHanım 

gözleriniaçtığındatavuklarainanamaz.Küçüktilkibabasınınbirşölenhazırlamasınıistediğini 

söyler.Tilkiyehanımhemenyerindenfırlartavuklarıntüyleriniyolmayabaşlar.BusıradaTilki Bey 

tünelin öbür ucunda yavrularıyla başka bir tünel açmaktadır. Tilkiler kazmaya devam 

ederkenbirdentamtepelerindenkalınbirsesonlaraseslenir.Tilkilerkorkudansıçrarlar.Tilki bey bu 

tüylü kara yüzün Porsuk olduğunu anlar. Porsuk da Tilki beyi gördüğüne sevinmiştir. 

Tavandakideliğibirazdahakazıpaşağıyatilkilerinyanınaatlar.Arkasındandaoğluolanküçük bir 

porsuk daha atlar. Porsuk yukarıda olup bitenleri söyler. Yeraltında yaşayan bütün 

hayvanlarınöleceğini,sonlarınıngeldiğinisöyler.BununüzerineTilkibeydiğerhayvanlardan yerdım 

ister ve yanına kazması için porsuğu da alır. Biraz sonra kendilerini yine tahta bir 

döşemeninaltındabulurlar.Bunce’unerişilmezkilerinegelmişlerdir.İçinegirdiklerikocaman 

odanındörttarafındayerdentavanakadarördekvekazlarladoluraflarvardır.Hepsiçoksevinir. 

Burayageldikleribelliolmasındiyeeniyiparçalardanbirkaçtaneseçerler.Yavrutilkilerbirazda havuç 

almalarını söyler. Kendilerinin havuç yemediğini söyleyen Tilki Bey’e de havuçların tavşanlar 

için olduğunu söylerler. Tilki bey aldıkları yiyecekleri sepetlere doldurup üç küçük 

tilkidenikisinebusepetleriannelerinegötürmelerinisöyler.Akşamaporsuklar,köstebekler, 

tavşanlar, gelincikler misafirimiz olacak der. Çok güzel bir şölen hazırlamasını küçük bir işi 

halledip hemen geleceklerini söyler. Şimdi sıra Bean’in çiftliğindedir. Bir yandan konuşup bir 

yandankazarlar.BeşdakikasonraPorsuk’unönpençeleridümdüzsertbirşeyeçarpar.Taştan değil 

tuğladan yapılmış bir duvar olduğunu görürler. Burası Bean’in gizli yeraltı mahzeninin 

duvarıdır.Tuğlalarınarasındakiharçepeyceeskimişdokununcakumgibidağılmaktadır.Birkaç 
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tuğlaçektiktensonraiçeriyegirerler.Gözlerikaranlığaalışıncaduvardakiraflardaiçielmaşırası 

doluyüzlercedamacanagörürler.Çoksevinirlervehemenbirerbirerşıralardaniçerler.Tamo 

sıradayukarıdakievdenbirkadınsesiduyulur.Hayvanlarolduklarıyerdedonupkalırlar.Biri 

merdivenlerden aşağı inmeye başlamıştır. Hemen damacanaların arkasına saklanırlar. Şişman bir 

kadınmahzeneinmektedir.DahasonraTilkiBey,Porsukveenküçüktilkininbulunduğuyere 

yürümeye başlar. Bir damacana alır. Daha sonra bunun yeterli olacağını düşünüp tilkinin 

arkasındaolduğudamacanayıalmaz. 

Son anda yakalanmaktan kurtulan hayvanlar hemen birer damacana alıp duvardaki 

delikten atlayarak gözden kaybolurlar. Son tuğlayı da yerine koyup tilkilerin evine doğru yola 

koyulurlar. Son dönemeci geçip dünyanın en göz kamaştırıcı sofrasıyla karşılaşırlar. Toprak 

kazılmış kocaman bir yemek salonu yapılmıştır. Salonun ortasındaki büyük masada yirmi dokuz 

hayvan sıralanmıştır. Masa, tavuklar, ördekler, kazlar, domuz ve jambonlarla doludur. Herkes 

birbirine sarılıp öpüşürler. Günlerdir kimsenin ağzına bir lokma girmemiştir. Hemen lezzetli 

yiyecekleri mideye indirmeye başlarlar. Sonunda Porsuk ayağa kalkıp Tilki Bey’in şerefine 

kadeh kaldırır. Bütün hayvanlar kadehini Yaman Tilki’ye kaldırır. Tilki Bey bir konuşma yapar 

ve daha sonra yarından sonraki günleri düşünmeleri gerektiğini söyler. Toprağın üstünde 

düşmanların kendilerini beklediğini, kendilerine yiyecek bulmak için tehlikesiz bir yol 

yaptıklarını ve hayatları boyunca burada kendileriyle yaşamalarını söyler. Bütün hayvanlar 

sevinçle bunu kabul eder. Tilki Bey yeraltında kendilerine küçük bir köy kuracaklarını, herkesin 

evinin olacağını söyler. Uzun süren bu konuşma dakikalarca alkışlanır. 

 

4.1.10.3.YamanTilkiAdlıEserde Mizah Unsurları 

Kitaptaki üç kötü çiftçinin sonu normale aykırı bir şekilde sonlanmıştır. Bu son 

beklenmeyenbirdurumdankaynaklanangülmeyarattığıiçiniseuyuşmazlıkteorisikapsamında 

değerlendirilmiştir: “ Boggis, Bunce ve Bean çadırlarının önünde tüfekleri kucaklarında 

oturmaktadır.YağmuryağmayabaşlayıncaBoggis,artıkneredeyseçıkacaklarınısöyler.Bunce, 

canavarın ölmek üzere olduğunu söyler. Bean de bunu destekleyerek her an fırlayıp kaçmak 

isteyebileceğini, parmaklarının tetikte olmasını söyler. Deliğin karşısına oturup 

tilkininçıkmasınıbeklemeye koyulurlar. Hala bekledikleri söylenmektedir” (YT, s.99). Burada aç 

gözlü ve bencil karaktere sahip üç çiftçinin hedeflerine ulaşabilmek adına her şeyi yaptıkları ve 

en sonunda 

sonsuzbirbekleyişegeçtiklerigörülmektedir.Süreklituzağadüşürmeyeçalştıklarıtilkiaslında 

onlarıtuzağadüşürmüşveortayaçiftçilerinsonsuzadekbeklemesisöylemiçıkmıştır.Budurum 

normalin aksi bir şekilde dile getirilmiş ve abartı söz sanatı kullanılarak uyuşmazlık teorisi 

oluşturulmuştur. 

Kitapta paylaşmaktan hoşlanmayan kötü kalpli üç çiftçi ile bu üç çiftçiyle mücadele 
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halindeolanzavalllıbirTilkiBey’inhikayesianlatılmaktadır.Bufesatdiyetasvirlenenüççiftçişu 

şekilde betimlenerek üstünlük teorisine örnek oluşturmaktadır: “ Çok şişman olan Boggis 

çiftliğindetavukyetiştirmektedir.Heröğündeüçadethaşlanmıştavukyer.Bunceisekazveördek 

çiftliğinde binlerce kaz ve ördek yetiştirmektedir. Çok kısa boyludur ve şiş karınlı bir cüceye 

benzemektedir.Beanisehindiveelmayetiştirmektedir.Binlercehindiyielmaağaçlarıyladolubir 

bahçede beslemektedir. Sürekli kendi yetiştirdiği elmalardan yaptığı elma şırasını içen Bean, 

kurşun kalem kadar zayıf ve üç çiftçinin en akıllısıdır” (YT, s. 7). Fiziki özelliklerin karakter 

özellikleriyle özdeşleştirildiği bu kısımda, fiziki yönden olumsuz kişilerin davranışlarınında 

olumsuzolacağıgösterilmişveküçümsemeyebağlıolarakdaokurdaüstünlükkuramınabağlı 

gülmenin ortaya çıkacağıdüşünülmektedir. 

TilkiBeyinpeşinedüşençiftçileryeraltındayaşayanhayvanlarıtehditetmektedirvebu 

durumakarşılıkTilkibeydiğerhayvanlardanyardımister.Buolaygerilimlibirşekildeanlatılıp 

sonundahayvanlarınkazanmasıylasonlanıncamizahögesihalinegelmiştir:“Kendisiyüzünden 

bütün hayvanların tehlikeye düştüğünü gören Tilki Bey hepsini yemeğe davet eder. Önce 

inanmayanPorsukdahasonraçoksevinir.Porsuk’udayanlarınaalarakkazmayadevamederler” (YT, 

s.39). Korku içinde olan Tilki Bey, çiftçilerle baş edebilmek için diğer hayvanlardan yardım 

istemesiveonlarındayardımetmesirahatlamayabağlımizahögesioluşturmaktadır. 

“ Yaman Tilki” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna yedi; uyuşmazlık 

teorisine ait mizah unsuruna altı ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise yedi kez 

rastlanmıştır.  

 
 

Grafik 4.1.10.3.1. ‘Yaman Tilki’ adlı romanda yer alan mizahi unsurların dağılımı 
 

4.1.11.BüyülüParmak 

4.1.11.1.Eserin Künyesi veKonusu 
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RoaldDahl’ın“Büyülü Parmak”adlıeserinde Baş karakter kızın avlanan komşularına olan 

tepkisi ve gelişen olaylar anlatılır. 

“Büyülü Parmak”adlıeserin CanÇocuktarafındanilkbaskısı2007 yılındayayımlanmıştır. 

Eserin sayfa sayısı ise 64’tür.YineCanÇocukYayınlar’ndan 2019çıkansonbaskıya kadar eser, 

yirmi üç baskıyapmıştır. 2019 yılındki son baskısı sonbaskısıGönül 

ÇapantarafındançevrileneserinISBNnumarası:9789750707872’dir.  

 

4.1.11.2.EserinÖzeti 

Anlatıcıküçükkızınbüyülübirparmağıvardır.Aslındaküçükkızbüyüyünasılyaptığını 

tamolarakbilemez.Onukızdırdıklarızaman,sankitepedentırnağaateşkesilir.Herşeyikırmızı 

görmeyebaşlarsonrasağelininişaretparmağınınucudayanılmazşekildekarıncalanmayabaşlar. 

Derkenbirdenbeyazbirışıkçıkarparmağından,bubirçeşitelektriğebenzayenbirşeydir.Bu 

elektriğebenzeyenşeyfırlayıpküçükkızıkızdırankişiyedokunuverir.İştebundansonraokişi 

büyülüparmaklabüyülenmişolurveartıkbaşınanegeleceksegelir.Küçükkızınyançiftliğinde 

iseGreggailesiyaşamaktadır.Greggailesi’ninikioğlançocuğuvardır:PhilipveWilliam.Philipve 

William, küçük kızın arkadaşlarıdır. Gregg ailesinin omuzlarında çiftelerle ava 

çıkmasıküçükkızınhiçhoşunagitmez.Herseferindeküçükkızarkadaşlarınıuyarsadaonlarküçükkızı

hep 

terslemektedir.BirkeresindedeküçükkızavdönüşüPhilipveWilliam’ınomuzundabirgeyikyavrusug

örürveçoksinirlenir,bağırmayabaşlar.ÇocuklarınıavagötürenBayGregdeküçük 

kız’akendilerinekarışmamasıgerektiğinisöyler.Bununüzerinesinirlenenküçükkızbuaileyi 

büyüler. 

KüçükkızınGreggailesinibüyülediğigününsabahındayineBayGreggveçocuklarava 

çıkmıştırvedahabirsaatgeçmedenönceon,sonradaaltıtaneördekvurmuşlardır.Ardından 

tepelerinde dört ördek görmüşler o dört ördeği ne kadar vurmaya çalışsalar da 

başaramamışlardır. Bu dört ördek de Gregg ailesinin peşini hiç bırakmamıştır. Sonra, Büyülü 

parmağınbüyülediğiGreggailesininkollarıkanadadönüşmüştür.Adetabirerördekolmuşlardır. 

Havalanıp uçmuşlar ve tepeden evlerine baktıklarında peşlerini bırakmayan o dört ördeğin, 

evlerineyerleştiğinigörmüşlerdir.Aileogecekendievlerinegiremezlervedışarıdayuvayapmak 

zorundakalırlar.Gerggailesikuşlargibikendilerinetopladıklarıdalparçalarıylayuvayaparlar. 

BöyleleikleGreggailesikuşlargibikendiyaptıklarıyuvalarındazordaolsaogeceyigeçirir. 

Sonrakigün,GreggailesininevlerineyerleşendörtördekçiftelerialırveGreggailesine 

doğrultur. Bayan Gregg korku içerisinde çocuklarıma doğrultmayın diye haykırdığında, anne 

ördek,sizdebenimaltıyavrumuöldürdünüzdemiştir.BununüzerineBayGregg,birdahaasla 

yapmayacağımdiyebağırmayabaşlamıştır.ÖrdeklerdeBayGergg’denbirdahaavlanmaması 

üzerinesözisterler.ÖrdeklerGreggailesininbirdahaneördeknegeyiknedebaşkabirhayvanı 
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öldürmeyeceğine dair sözalmışlardır. 

Gerggailesininördekolduklarıgünyaptıklarıyuvayıçokbeğenenördekler,Greggailesini 

tebriketmişlerdir.ArdındanGreggailesieskihallerinedönmüştür.Küçükkızherşeydenhabersiz 

Greggailesinegittiğinde,BayGreggbütünçifteleribaltailekırmakta,çocuklardakuşlarayem 

vermektedir.Küçükkız,Greggailesininbaşlarınagelenleridinlediğindeiseçokşaşırmışvemutlu 

olmuştur. 

KüçükKızveGreggailesikonuşurken,başkakomşularıolanJimCooper’ınoğullarıyla 

birlikteateşettiğiniduyarlar.Küçükkızbirdenöfkedenherşeyikırmızıgörmeyebaşlar! 

 

4.1.11.3.BüyülüParmakAdlıEserde MizahUnsurları 

Eserde ava giden insanların küçük kızın büyülü parmağı tarafından büyülendiği kısımda 

büyülenenGreggailesiördeğedönüşürler.Şaşkınlıkduygusuileanlatılanbukısımdainsanlarınördek 

olması uyuşmazlık ilkesine örnek olup, kötü insanların bu uyumsuzluk durumu gülme 

unsuruolarakdeğerlendirilmektedir:“SabaholuncaönceBayGregguyanmış.Gözleriniaçmış. 

Tameliniuzatıpsaatinkaçolduğunuöğrenmekiçinkolsaatinebakacakmışki,‘Netuhaf,’demiş 

kendikendine.‘Elimeneolduacaba?’Yattığıyerde,neolduğunuanlamayaçalışıyormuş.Acabao elimi 

mi incittim?’ Diye düşünmüş. Öbür elini kaldırmayı denemiş. O eli de ortaya çıkmamış. 

Yatağındadoğrulmuş.İşteozaman,ilkdefaneyedöndüğünügörmüş.Birçığlıkatarakkaryoladan 

yereatlamış.BununüzerineBayanGregguyanmış.Kocasını,oradadöşemeninüstündeayakta 

dururken görünce o da bir çığlık atmış. Çünkü Bay Gregg minicik bir adam olmuşmuş! Boyu 

iskemlenin oturulacak yerine kadar ancak yetişiyormuş. Kollarının yerinde ise bir çift ördek 

kanadıvarmış.”(BP, s.22)Bumizahunsuruoluşturulurkendekişileştirmesözsanatıkullanılmıştır. 

Kitaptakianakarakterküçükkızınözelbirgücüvardırveçoksinirlendiğindeistemsizce 

buözelliğinikullanır.Küçükkızınözelgücünükötüdavranışlıinsanlarasinirlenipkullandığını 

örneklerken yazar kötü kalpli karakterleri küçük duruma düşürmüş ve üstünlük teorisini 

kullanmıştır.Örneğin,küçükkızbirkeresindeöğretmeniBayanWinter’ıbüyülemiştir.Çünkü;“ Bayan 

Winter, küçük kıza “kedi” sözcüğünü hecelemesini istemiştir, küçük kız da “çok kolay” 

demişve“ked-i”diyehecelemiştir.BununüzerineBayanWinter,“Sençokaptalbirkızmışsın,” 

diyerekonacezavermiştir.Küçükkızda“Benaptaldeğilim.Benakıllı,iyikalplibirkızım.”demiş 

veçoksinirlenmiştir.HerşeyikırmızıgörmeyebaşlamışvebüyülüparmağınıBayanWinter’a 

uzatmıştır. Bayan Winter’ın yüzünde önce bıyıklar çıkmaya başlamıştır. Bayan Winter’ın 

arkasındadakocamanbirkuyruğuvardırartık.YaniBayanWinter,birkediolmuşadetavebir 

dahaeskihalinedönmemiştir”(BP, s.12-13).Örnektegörüldüğügibisihirleöğretmenindenintikam 

alanküçükkız,okurdaüstünlüğebağlımizahunsuruoluşturmuştur. 

KüçükkızbüyülüparmaközelliğinikomşularıolanGreggailesininavagittiğinigörünce de 

sinirlenip kullanmıştır. Ancak öncesinde bu aileyi uyarmış ve karşılığında aldığı cevap şu şekilde 
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"Büyülü Parmak" Adlı Çocuk Eserinde Yer 
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olmuştur: “ Küçük yaramazlar söylediklerime gülüp dillerini çıkartmaya başladılar; 

babalarıda‘Senevinegidipkendiişinebaksandahaiyiedersin,’”(BP, s.10)demiştirveküçükkızın 

tepesi atmıştır. İşte o zaman gözleri her şeyi kırmızı görmeye başlayan kız, aylardır kimseyi 

büyülememekiçinkendinihepdurdurmayaçalışsadaküçükkızbuseferbaşarılıolamazvebütün 

Gregg ailesini büyülemiştir. Burada baş karakter olan küçük kızı küçümseyen sözler söyleyen 

kötükarakteresahipkişilerekarşıkendisinitutamayankız,etkiye-tepkigöstermiştirveüstünlük 

teorisine bağlı mizaholuşmuştur. 

Avlanan aileye ders vermek amacıyla empati kurulmuş ve avlanan Gregg ailesi birer 

ördeğe, ördekler ise insana dönüşmüştür. Bu olayın ardından gerilim yaşanan Gregg ailesi 

ördeklere bir daha asla avlanmayacaklarına dair söz vererek ellerinde çifte tutan ördeklerden 

kurtulurlar ve rahatlama sağlanır, sonrasında: “ Birdenbire kendilerini pırıl pırıl güneşli bir 

havada,bahçelerinde,evlerineyakınbiryerdeeskisigibibulmuuşlar.‘Kanatlarımızgitmiş!’diye 

bağırmışBayGregg.‘Kollarımızdagerigelmiş!’Phillip’leWilliamsevinçlerindendansetmeye 

başlamışlar.”(BP, s.51)Buörnektegeriliminarkasındanrahatlamagerçekleştiğigörülmektedir.Bu 

sebeptendolayımizahunsuruolarakdeğerlendirilmiştir. 

“ Büyülü Parmak” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna beş; uyuşmazlık 

teorisine ait mizah unsuruna altı ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise üç kez 

rastlanmıştır.  

 
Grafik 4.1.11.3.1. ‘Büyülü Parmak’ adlı romanda yer alan mizahi unsurların dağılımı 

 

4.1.12.İrikıyımTimsah 

4.1.12.1.Eserin Künyesi veKonusu 
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RoaldDahl’ın“İrikıyım Timsah”adlıeserinde İrikıyım adındaki timsah karakterin 

çocukları yemek için yaptığı planlar ve başına gelenler anlatılır.  

“İrikıyım Timsah”adlıeserin CanÇocuktarafındanilkbaskısı2014 yılındayayımlanmıştır. 

Eserin sayfa sayısı ise 56’dır.YineCanÇocukYayınlar’ndan 2017çıkansonbaskıya kadar eser, dört 

baskıyapmıştır. 2019 yılındki son baskısı sonbaskısıCelal 

ÜstertarafındançevrileneserinISBNnumarası:9789750719257’dir.  

 

4.1.12.2.EserinÖzeti 

BirgünikitimsahAfrika’nınbüyükkaranlıkvebulanıknehrindeyatarlar.Bunlardanbiri 

İrikıyım Timsah diğeri ise; ona göre daha küçük olan Ufaktefek Timsah’dır. Bu iki timsah 

aralarında konuşmaya başlar. İrikıyım Timsah Ufaktefek Timsah’a canının ne istediğini sorar 

UfaktefekTimsah’daneistediğinibilemeyeceğinisöyler.İrikıyımTimsahDişlerinigöstererek 

lokumgibibirçocuğuyemekistediğinisöyler.UfaktefekTimsahbunakarşıçıkar.“Benyalnız 

balıkyerim”der.İrikıyımTimsah,UfaktefekTimsah’aoyunoynayançocuklarınasılyiyeceğini anlatır. 

Ufaktefek Timsah, onu bu düşüncesinden vazgeçirmeye çalışır fakat ikna edemez. İrikıyım 

timsahsudançıkıp,ormanıgeçipkasabayainmeyekararverir.UfaktefekTimsahİrikıyım’ındaha önce 

de kasabaya gitmeyi denediğini ama başarılı olamadığını söyler. İrikıyım “bu sefer beni kimse 

göremeyecek çünkü yeni planlarım var” der. Ufaktefek çok çirkin ve irikıyım olduğunu 

uzaktandaolsaonugöreceklerinisöyler.İrikıyımgizliplanlarıvezekicehileleriolduğunusöyler. 

Ufaktefekisehayattaİrikıyım’ınzekiceişyapmadığınıhattanehrinenahmaktimsahıolduğunu 

söyler.Öğlevaktinehirdenayrılanİrikıyımsürünerekkarayaçıkar.Nehrinkıyısındaçamurların 

içerisindekocamanbiryaratıkolansuaygırınıgörür.Busuaygırına“şişkopatates”diyorlardı. 

İrikıyım,suaygırınagizlivezekiceplanlarıolduğunulokumgibibirşeyyiyeceğinisöyler. 

Bulokumgibişeyi,İkibacağınınüstündeyürüyenbirşeyolaraktarifeder.Suaygırıbununbir 

çocukolduğunuanlaryıncabudüşüncesininyanlışolduğunuİrikıyım’asöylerveona“Umarım 

seniyakalarlarvetimsahçorbasıyaparlar”der.İrikıyımsuaygırınıdinlemezvegülerekyoluna 

devameder. 

İrikıyım’ınkarşısınabuseferdeKocaburundediklerifilçıkar.Kocaburun,bacağınıısıran 

İrikıyımasinirlenir.Ona“buradanearıyorsun?Sengitçamurlunehrinebat”diyekızar.İrikıyım, 

Kocaburun’adagizliplanlarıvezekicehileleriolduğunusöyler.Fildeİrikıyım’ahayattaiyibir 

şeyyaptığınıngörülmediğinisöyler.İrikıyımyinelokumgibibirçocukaradığınıöğleyemeğinde 

yiyeceğinisöyler.Kocaburunİrikıyım’a“kanasusamışcanavar”diyebağırır.Fildeİrikıyım’ın 

yakalanmasını ve fırında güveç yapmalarınıdiler. 

Yapmakistediğikötülüktenİrikıyım!ıKocaburundavazgeçiremez.Ormandailerlerken bu 

sefer de Ekşisurat dedikleri maymunla karşılaşır. Bir ağaç dalında fındıkları yemekte olan 

Ekşisuratİrikıyımtimsaha“kardeşnereyegidiyorsun”diyesorar.İrikıyımdahaönceUfaktefek, 
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ŞişkopatatesveKocaburun’asöylediğigibigizliplanlarınınvezekicehilelerininolduğunusöyler. 

Ekşisurat, İrikıyım’a fındık ikram eder fakat İrikıyım fındığa kalmadığını ve nefis bir yemek 

peşindeolduğunu;yiyeceğininkolu,parmağı,ayağıvebacağıolduğunusöyler.Ekşisuratdabununküç

ükbirçocukolduğunuanlar.İrikıyım’ınkötüveiğrençişleryapanbiryaratıkolduğunu 

söyler.Veçocuklarıelbiseleriileyemeyiplanlayanirikıyım’açocuklarıntokalarıvedüğmelerinin 

boğazına takılığ boğulmasını diler. İrikıyım Ekşisurat’a sinirlenir, seni bile yiyebilirim der. 

Maymunun oturduğu ağacıı ısırır ve maymunu düşürür. Ekşisurat da hızla koşarak yanından 

uzaklaşır. 

İrikıyım bastıbacak dedikleri kuş ile karşılaşır. Ormanın ortasında ne şin var diye 

İrikyım’asorar.Timsahdayinegizliplanlarıvezekicehilelerindenbahseder.Bastıbacak,pisişler 

çeviriyorsunder.İrikıyımiseküçükoğlanvekızlarıyemekistediğinisöyler.Kuşasaldırırancak 

kuşuyakalayamaz. 

İrikıyımsonundaormanınöbürucundakikasabayıgörür.Kendikendinekonuşarakartık 

karnımıbirçocuğundoyuramayacağınıenazüççocukyemesigerektiğinidüşünür.Sürünerek 

kasabayagirer. 

Hindistanceviziağaçlarıylakaplıbiryerevarır.Burayagelmesindekisebep,çocukların 

buraya hindistancevizi toplamaya geldiğini bilmesidir. Zekice hilesini uygulamaya başlar. Bu 

yerdekibütünhindistancevizlerinitoplarveağaçlardandüşmüşdallarıağzınaalarakdişlerinin 

arasına sıkıştırır. Hindistancevizlerini pençelerinin arasına alır. Kendisini uzun kuyruğunun 

üzerinde dengeleyerek dimdik durur. Hindistancevizlerine de düzen vererek kendisini saklar. 

Diğerhindistanceviziağaçlarınınarasındaçocuklarıbeklemeyebaşlar.Hindistancevizitoplayan 

çocuklardanbirkızbiroğlanyeredüşenhindistancevizlerinitoplamakisterler.Ancakİrikıyım 

bütünhindistancevizlerinitopladığıiçinhindistancevizleriniçocuklarbulamazlar.Dahasonra 

ağaçların arasında bodur bir hindistancevizi farkederler. Ağacın Hindistancevizi ile dolu 

olduğunu görünce sevinirler. Bu sırada irikıyım da onları izler. Kendisine doğru geldiklerini 

görünce sevinir. Bu sırada şişkopatates ortalığı birbirine katarak ormandan dışarı çıkar ve 

çocuklara seslenir. Ağacın hindistancevizi ağacı olmadığını onları yemek isteyen bir timsah 

olduğunu söyler. Şişkopatates timsah a saldrır. İrikıyım kendisini yerde bulur. Çocuklar da oradan 

koşarak kasabayadönerler. 

Çok güçlü olan timsah kendisini toplar ve yeniden sürüne sürüne çocuk bahçesine 

yaklaşır.Çocuklarsesnadaokuldaolduğuiçinçocukbahçesindehiççocukyoktur.İrikıyımbir kütük 

bulur ve çocuk bahçesinin ortasına taşır. Bacaklarını içeri çeker ve tahterevalli gibi görünür. 

Okul dağlınca çocuklar buraya gelirler. Yeni bir tahterevallinin geldiğini düşünerek 

sevinirler.Birkızbirtuhaflıkolduğunudüşünür.Bunabinmenintehlikeliolabileceğinisöyler.Bu 

aradairikıyımolanbitenlerebakmaktadır.Çocuklarınasılyiyeceğinidüşünmektedir.Osıradabirden 

bire Ekşisurat ortaya çıkar ve çocuklara kaçın diye bağırır Bunun tahterevalli değil irikıyım 
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timsah olduğunu söyler. Çocuklar hızla koşmaya başlarlar. 

Ekşisurat’a kızan irikıyım kendi kendine dolaşmaya başlar en az dört çocuk yemem 

gerekir diye düşünür sürünerek kasabanın çevresinde dolaşmaya başlar. Sıradaki oyununu 

oynayan timsahın numarasını bu sefer bastıbacak bozar ve ocuklar hızla oradan uzaklaşırlar. 

İrikıyım bastıbacak’a kızar. Sonra tekrar sürünerek kasabanın dışındaki piknik alanına doğru 

gider. Sıra dört numaralı zekice hilesine gelir. 

İrikıyımtopladığıçiçeklerdenbirdemetyaparakmasalardanbirininüzerineyerleştirir. 

Masanınyanındakisıralardanbirinialıpçalılarınarasınagizlenir.Sonrasıranınyerinekendisi 

yerleşir.Başınıgöğüsününaltınasokarkuyruğunubükerekgizlenir.Çocuklardanbiriçiçeklerin 

bulunduğu masaya yaklaşarak buraya oturalım der. İrikıyım çok sevinir hepsini yiyeceğini 

düşnerekiştamamder.Birdenormadankalınveboğukbirsesduyulur.Çocuklarıgeriçekilin 

diyeuyarır.Çocuklar,başlarınıkaldırdıklarındabirfilindallarınarasındangeldiğinigörürler. 

Kocaburunçocuklaraüstüneoturacaklarışeyinsıradeğibiririkıyımtimsaholduğunuveonları 

yiyeceğinisöyleyerekbağrır.İrikıyımKocaburun’aavazavazbenibırakdiyebağırnayabaşlar. 

Kocaburun irikıyıma bırakmayacağını ve senden çektiğimiz yeter der ve timsahı burnuyla 

döndürmeye başlar. Hızla çeviri hızını giderek arttırır. Döndürü birden kuyruğunu bırakır ve 

timsahroketgibigögeuçarsonrahızlaGümdiyeyereçakılır. 

 

4.1.12.3.İrikıyımTimsahAdlıEserde MizahUnsurları 

İki timsahın aralarındaki konuşmasıyla başlayan kitapta timsahlardan aç gözlü olanın 

diğer timsahı küçümsemesi ve ona gülmesi üstünlük teorisine örnek olup şu şekildedir: “İki 

timsah,Afrika'nınenbüyük,enkaranlık,enbulanıknehrinde,kafalarısuyunüstünde,serilmiş 

yatıyordu.Biriirikiyımdı.Öbürüiseufyaktefek.İrikiyımTimsah:“Buöğlencanımneçekiyor, 

biliyormusun?”diyesordu.“Neredenbileyim,”dediUfaktefekTimsah.“Neçekiyorbakalım?” 

İrikıyımTimsah,sipsivri,Bembeyazdişlerinigösterereksırıttı:“Buöğlenşöylenefis,lokumgibi 

birufaklığımideyeindirsemdiyorum.”“Bençocukyemem,”dediUfaktefekTimsah.“Yalnızbalık 

yerim.”“Hahhahha!”diyebirkahkahaattıİrikiyımTimsah”(İT, s.4).Hikayenindevamındadabir 

çocuğu yemek için zekice plan yaptığını öne süren İrikıyım timsahı, Ufak tefek timsah ise şu 

şekilde yermektedir: “ ‘Kimse göremeyecek beni.’ dedi, ‘Çünkü bu sefer gizli planlarım, zekice 

hilelerimvar,onlaraöylebirbiroyunoynayacağımkiakıllarıduracak.’‘Zekicehilelerivarmış! 

diyebağırdıUfaktefekTimsah.‘Hayattazekicebirişyaptığıngörülmüşmüsenin?Senşunehrin 

enahmaktimsahısın!’”(İT, s.6)Birbirlerinekarşıüstünlüksöylemlerindebulunanikitimsahınbu 

ikidiyaloğuokurdaüstünlüğebağlımizahunsuruolarakortayaçıkmıştır. 

Yaptığı hilelerle gerilim yaratan İrikıyım’ın düştüğü durum son aşamada okurda 

rahatlama ile beraber gülme uyandırır: “ Çok geçmeden İrikiyım Timsah, Kocaburun'un başının 

çevresinde fırıldak gibi dönmeye başlamıştı. Kocaburun birden İrikiyım'ın kuyruğunu bıraktı ve 
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timsah kocaman yeşil bir roket gibi göge uçtu. Yükseldi, yükseldi...DURMADAN 

YÜKSELİYORDU... DAHA DA YÜKSELDİ... HIZLANDI... DAHA DA HIZLANDI...O kadar hızlı 

uçuyordu ve o kadar yükselmişti ki Dünya kilometrelerce aşağıda minicik bir nokta gibi 

kalmıştı” (İT, s. 54). Çocukları sürekli 

yemeyeçalışanİrikıyım’ınensonundadüştüğüdurumabartılıbirşekildeanlatılmışvebu da çocuk 

okurda gülme olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple de mizah unsuru olarak değerlendirilmiştir. 

İrikıyımTimsahkitaptaçocuklarıyiyebileceğibirfırsatolduğunudüşünereksevinirve 

düştüğü durum şu şekilde anlatılır: “ İrikıyım Timsah, panayır hazırlıklarını görür ve sevinir. 

Çocukların hoşuna gidecek çok şeylerin olduğunu düşünür ve 3 numaralı zekice hilesini 

uygulamayabaşlar.Kimseninbakmadığıbirandasürünerekatlıkarıncayakadargider.Tahtaat 

ileejderhanınarasınayerleşir.Arkaayaklarınınüzerinedikilirhiçkımıldamaz.Kısasüresonra 

çocuklarlunaparkagelir.çocuklarıtakipedenirikiıyımİçlerindenbiriejderhayabinerkentam 

ağzınalayıkolduğunuifadeeder.Busıradabirşeypır pır eder ve ansızın bastıbacak ortaya çıkar. Bir 

yandan kanat çırparken bir yandan da o timsaha binmeyin diye uyarır. Onun tahta timsah 

olmadığını gerçek olduğunu irikıyımın çocukları yemeye geldiğini söyler. (İT, s. 30) Bastıbacak 

adındaki karakterin çocukları uyarmasıyla çocukların beklediği durum alt üt olur ve korkup 

kaçarlar. Bu bölüm ise bu yüzden uyuşmazlık teorisi kapsamında değerlendirilir. 

“ İrikıyım Timsah” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna sekiz; uyuşmazlık 

teorisine ait mizah unsuruna sekiz ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise beş kez 

rastlanmıştır.  

 
 

Grafik 4.1.12.3.1. ‘İrikıyım Timsah’ adlı romanda yer alan mizahi unsurların dağılımı 
 

"İrikıyımTimsah"AdlıÇocukEserinde Yer 
AlanMizahiUnsurlarınOranı 
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4.1.13.Charlie’nin Büyük CamAsansörü 

4.1.13.1.Eserin Künyesi ve Konusu 

RoaldDahl’ın“Charlie’nin Büyük Cam Asansörü”adlıeserinde Charlie ve ailesinin cam 

asansöre binleriyle başlarına gelen olaylar anlatılır.  

“Charlie’nin Büyük Cam Asansörü”adlıeserin CanÇocuktarafındanilkbaskısı1991 

yılındayayımlanmıştır. Eserin sayfa sayısı ise 200’dür.YineCanÇocukYayınlar’ndan 

2019çıkansonbaskıya kadar eser, kırk iki baskıyapmıştır. 2019 yılındki son baskısı 

sonbaskısıCelal ÜstertarafındançevrileneserinISBNnumarası:9789755102559’dur.  

Eser;BayWonkaİşiAzıtıyor,UzayOteli‘ABD’,Kenetlenme,Başkan,Mars’tan Gelenler, Beyaz 

Saray’a Davet, Asansörlerden Çıkan İğrenç Yaratıklar, Zalim Congolozlar, Bir Lokmada 

Yutuldular, Ulaştırma Kapsülü Zor durumda- Birinci Saldırı, Congolozlar Savaşı, 

YenidenÇikolataFabrikası’nda,Wonka-VitaNasılKeşfedildi,Wonka-Vita’nınBileşimi,Elveda 

Georgina, Vita-Wonka ve Eksiler Ülkesi, Eksiler Ülkesi’nden Kurtuluş, Dünyanın En Yaşlı İnsanı, 

BebeklerBüyüyor,İnsanYataktanNasılKaldırılır?Adlı bölümlerden oluşur. 

 

4.1.13.2.EserinÖzeti 

Bay Wonka kocaman çikolata fabrikasını Charlie’ye verir. Charlie’de tüm ailesini 

asansöre bindirir ve kahraman gibi fabrikaya giderler. Asönsördekiler ,Charlie’ nin annesi ve 

babası,annesininbabasıveannesiolanGeorge Dede,GeorginaNinevebabasınınbabasıileannesi olan 

Joe Dede ve Joephine Nine’dir. George Dede ve nineler yatağın içinden 

çıkmamışlardır.JoeDedeiseCharlieileberaberçikolatafabrikasınıgezmeyegiderler.Asönsörün 

içinde hepsi yükselmektedirler ve hepsi de çikolata fabrikasında yaşayacakları için çok 

sevinmektedirler.Ancakanlamadıklarıbuasansörüngökyüzündenasıldurduğudur.BayWonka 

buasansörünbilinenasansörlergibiolmadığınısöylervefabrikayadamındangirecekleriniekler. 

Busıradaasansördekilerasansörünolağandışıolduğunusöyleyipdurur. 

Bu asansörün adı ise Büyük Cam Asansödür. Bay Wonka, havaya ise kancayla 

tutturuduğunu söyler. Bir yandan George dede ve nineler biran önce aşağıya inmek 

istemektedirler. Çünkü asansörü güvensiz olduğunu düşünürler. Fakat Bay Wonka bunun 

mümkün olmadığını söyler. Hatta daha yükseğe çıkacaklarını söyler ve sakin olmalarını ister. 

Ama onlar çok korkmuşlar ve şaşırmışlardır.Yeterince yükseldikten sonra Bay Wonka tekrar 

çikolata fabrikasının damından içeri gireceğiz der. Asansördekilere düğmeye tam zamanında 

basmalıyız yoksa yarım saniye gecikirsek daha da yükseklere fırlarız der. Josephine Nine Bay 

Wonka’nın arkasından tutar ve durdurun bu manyağı diye bağırır. Bay Wonka ise bana engel 

olmayın,piloturahatsızetmeyindervesonraBayWonkaşudüğmeyebasmazsakgöğüdeleceğiz diye 

bağırır.Josephine Nine Charlie’ye yeşil düğmeye hemen basmasını söyler.Charlie de düğmeye 

basınca büyük bir homurtu çıkararak asansör yan yatar. Ortalıkta sesizilik olur.Bay 
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Wonkaçokgeçdiyebağırır.BüyükCamAsansörgökyüzündebalongibiuçmaktadır.Herkesbir tarafa 

dağılmıştır. Boşlukta yüzmektedirler. Yanlışlıkla oksijen düğmesine basmışlardır. Bay Wonka 

telaş etmeyin derin nefes alın der. Asansördekiler kendilerini çok hafif hissederler. İhtiyarlar 

oradan oraya sürüklenirler, artık ihtiyarlarda yataktan çıkmışlardır. Sonra Uzay otelinin içine 

girerler ve burada rahatlıkla yürüyebiliyorlardır. İhtiyarlar yine yataklarına yatarlar. Diğerleride 

etrafta dolaşmaya başlarlar. Bay Wonka çok dikkatli olmaları gerektiğini 

söyler.Çünküuzayotelineizinsizgirdikleriiçinbudurumuntehlikeliolabileceğinianlatır.Bay 

Wonkaacıkanolupolmadığınıkonuşmadanyazaraksorar.Otelinmutfağındaherçeşityemeğin 

olduğunu yazar. Birdenbire bir ses kim olduklarını sorar ve cevap vermelerini ister, fakat hiç 

kimsesesçıkarmaz.BayWonkaherkesinsusmasınısöyler.Houstundangelenbusesbuanonsu birkaç 

kez tekrarlar ancak ses gelmeyince süre verirler 15’e kadar sayalar, yine ses vermezler. 

Diğertaraftanbaşkanvediğerlerikendilerinegöreyorumyapmaktadırlar.AnsızınBayWonka 

anlamsız birşeyler söylemeye başlar. Başkan ve diğerleri bunun hangi dil olduğu konusunda 

yorumlar yaparlar. Dünyadaki her dili bilen kişi ise böyle bir dil olmadığını söyler.Toplantıda 

bulunanlarozamanbunlarMars’dangeliyorlardüşüncesinekapılırlar.Bakan,oteliniçindekileriBeya

zSarayadaveteder.İhtiyarlaröncebunasevinirlerancak 

BayWonkabununmümkünolmadığınısöyler. 

BayWonkaotelinlobisindeJosephine Nine’nin çığlıklarıyla donakalır. Asansörün 

içerisinde değişik bir yaratık çömelmiş oturuyor şeklindedir.Korkudan kaskatı kesilirler ne 

yapacakları şaşırırlar.Şekilsiz bu yaratıklar onları çok korkutur.Bir müddet sonra şekil 

değiştirirler. Charlie ve diğerleri korkudan hemen oradan uzaklaşmaya çalışırlar. Koşarak 

asansörlerine geri dönerler. Bay Wonka ve yanındakiler çok korkarlar. Daha sonra bu 

yaratıklardan kurtulurlar ve kurtulduklarına çok sevinirler. Bay Wonka o yaratıklara cangozlar 

der ve uzayda bütün yaratıkları yok ettiklerini söyler. Kendilerinin ne kadar şanslı olduklarını 

anlatır. Cam asansörün içindekilerin hepsinde korku devam etmektedir. Bay Wonka onları 

sakinleştirmeye çalışır. Bütün kontrolün kendisinde olduğunu söyler. Tam kurtulduk derken 

zalim cangozlardan birisi cam asansöre saldırır. Bay Wonka bu sırada başbakanın uzaylı 

olduklarına inandırdıkları için çok mutludur. Uzay kapsülünde o sırada uzay oteline 

kenetlenir.Başbakan ve çevresindekiler uzaylıların kendilerini ziyaret edeceğini düşünürler ve 

hazırlık yapmaya başlarlar. Hepsiçokheyecanlıdır.Busıradauzayotelinegiren pilotlarvediğerleri 

uzay otelinin ne kadar güzel ve muhteşem olduğunu söylerler.O sırada ansızın korkunç sesler 

çıkar ve bunu dünyadaki herkes duyar.Başkan ve çevresindekiler olanları büyük şaşkınlıkla 

dinlerler.Bir süre sonra pilotlar korku ile uzay kapsülüne geri dönmek zorunda kalırlar.Ancak 

30-40 kişi kayıpları vardır.Çünkü acayip yaratıklarının uzay otelinin içinde birdenbire 

saldırdıklarını bazı görevleri yuttuklarını söylerler.Ulaştırma kapsülünde kurtulduklarını 

düşünen pilotlar ve diğerleri biranda cangozların büyük saldırısı ile karşılaşırlar.Bu saldırıyı 
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duyan başkan ve çevresindekiler korku ile olanları dinlerler.Cam asansör ise bu sırada 

yörüngede hızla dönmektedir.Ulaştırma kapsülüne yapılan saldırıyı görürler. Bu yabani 

yaratıklardan çok korkan asansördekiler bir an önce buradan uzaklaşalım diye bağırırlar. Ancak 

Charlie onlara yardım etmeliyiz der.Bay Wonka da aynı düşüncededir. Ancak ulaştırma 

kapsülünün roketleride paramparça olmuştur. Onları nasıl kurtarabilecekleri konusunda 

düşünürler. Bay Wonka cam asansörün çok becerikli olduğunu söyler ve bir planı vardır. Bu 

sırada ihtiyarlarınisetekbirdüşüncesivardıroda evlerine dönmektir.  

Bay Wonka bu esnada tekrar çikolata fabrikasına hızla girmeyi 

düşünmektedir.Ulaştırma 

kapsülünüdünyayagirdiktensonrabırakıpparaşütileineceklerinisöyler.Birandahızladamdan 

çikolatafabrikasınadalarlar.BayWonkabüyüksevinçduyarçikolatafabrikasındabüyüksevinç 

olur.UmpaLumpaadınıverdiğifabrikaçalışanıolanvarlıklarsevinçiçindedir.BayWonkazaman 

zaman deney yaptığını ve bir vitamin bulduğunu söyler. Bu vitamini içen Unpa Lumpanın 

gençleştiğini, dişlerinin geri geldiğini,saçlarının oluştuğunu, önceden yürüyemeyen Unpa 

Lumpanınyürüyüpkoştuğunusöyler.Yaşlılarıniçmesiiçinonlarabuilaçtanverir.Asansörün 

içindekilerbunainanmalarıiçingörmelerigerektiğinisöyler.BayWonka’davitaminiiçenUmpa 

Lumpayıçağırırodazıplayarakyanlarınagelir.İhtiyarlarbuvitamininnasılyapıldığınıbilmeden 

içmeyeceklerini söylerler. Bay Wonka vitaminin nasıl yapıldığını anlatır. Herbir hap 20 yaş 

gençleştirmektedir.İhtiyarlarBayWonka’yıdinlemezlervitaminidörderüçeriçerlerbebeklik 

dönemlerine dönerler. Ancak Georgia Nine 78 yaşında olduğu için eksi 2 ye düşer ve ortadan 

kaybolur. Bay Wonka şaşırmaz ama diğerleri bu duruma çok şaşırırlar. Sonuç olarak açgözlü 

olmamalıyızbilmediğimizhaplarıiçmemeliyizder.GeorgiaNineartıkbeklemeodasındaır.Bay 

WonkaGeorgiaNineyikurtarmanınbiryoluolduğunuveeksilerülkesinegitmelerigerektiğini söyler. 

Charlie ile birlikte dünyanın derinliklerine giderler. Her yerde Umpa Lumpalar çalışmaktadır. 

Kaya şekeri çıkaranlar, çikolatanın zengin kaynaklarını bulan Umpa Lumpalar çok 

çalışmaktadırlar.BayWonkaençokyaşlıağaçlarınolduğubölgedengeçerekeksilerdünyasına 

Charlie ile giderler. Bay Wonka elindeki vitamini hayalet şeklindeki Georgia Nineye sıkar ve 

Georgia Nine artı dünyayadöndürülür. 

 

4.1.13.3.Charlie’nin Büyük CamAsansörüAdlıEserde MizahUnsurları 

Uzay boşluğundan bir ses duyulur ve bu ses anlamsızdır. Bu esnada Beyaz Saray’da 

toplantıyapanBaşkanveyardımcılarıhayretleolanlarıanlamayaçalışır.TambusıradaBaşkan’ın 

dadası Bayan Tibbs ile olan diyaloğu uyuşmazlık gülme teorisine örnektir: “ Bir tek Başkan 

soğukkanlılığını korudu, aklını başına topladı. ‘Dadıcığım!’ diye bağırdı. ‘ Nedir bu başımıza gelen, 

Dadıcığım,neyapacağızşimdibiz?’BayanTibbs‘Bensanabirbardaksıcaksütgetireyim,yavrucuğum,’

dedi”(CCA, s.59)Bumizahiunsurunuyuşmazlıkgülmeteorisinebağlıolarakokurda gülmeyle 
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sonuçlanacağı düşünülmektedir. Çünkü, hiç beklenmedik bir anda Başkan ve dadısı şaşırtıcı bir 

diyaloğagirmiştir. 

Yazar yan karakterlerden biri olan casusu nitelerken abartılı şekilde tasvir etmiş ve 

betimlediği adamın sesinin bile takma olduğunu söyleyerek beklenmedik bir betimleme ile 

uyuşmazlıkgülmeunsurunukullanmıştır:“Başcasustakmabıyıklı,takmasakallı,takmakirpikli, 

takma dişli bir adamdı. Dahası sesi bile takmaydı sanki.” (CCA, s. 43)Burada insan sesinin takma 

olaraknitelendirilmesiuyuşmazlıkortayaçıkarmışvebudamizahasebepolmuştur. 

ÇikolatafabrikasınagitmekiçinasansörebinenCharlieveailesibirandakendilerinibu tuhaf 

asansörle uzayda bulurlar. Uzayda Amerika’nın ilk kez uzaya gönderdiği Uzay oteliyle 

karşılaşırlarveUzayotelindekidiyalogüstünlükteorisineörnektir:“Amaherkesingözü,okötü cam 

kutuda ve içindeki uğursuz yaratıklardaydı. Herkes, uzay giysisi giymeye bile gerek görmeyecek 

kadar güçlü ve dayanıklı sekiz astronota bakakalmıştı. Kimdi bunlar? Nereden 

geliyorlardı?Sonra,buçiftkişilikyatakbiçiminegirmişokoskocakorkunçşeydeneyinnesiydi? 

Başkanbombaolduğunusöylemişti,başkanlarhepdoğrusunubilirdi”(CCA, s.31)Buradamizahın 

hicivgücündenyararlanılmışveyanlıştahmindebulunanBaşkanmizahlaeleştirilmiştir.Buda 

okurda gülmeye sebepolmaktadır. 

Asansörü uzay oteline kenetlemeyi düşünen Bay Wonka’ya Charlie bunun olanaksız 

olduğunusöylediğindeüstünlükteorisiningörüldüğübukısımdaBayWonkaCharlie’ye:“‘Benim 

asansörümgerekirsebirtimsahabilekenetlenebilir’diyediretti.‘Senbuişibanabırakoğlum’” (CCA, s. 

33) diyerek cevap vermesi, Bay Wonka’nın kendi asansörünün ne kadar iyi olduğunu 

böbürlenerek anlatmasıylasağlanmıştır. 

Kitaptakikarakterlerolan:BayWonka,CharlieBucket,Charlie’ninannesivebabasıolan Bay 

ve Bayan Bucket, Bay Bucket’in babası ve annesi Joe Dede ve Josephine Nine ve Bayan 

Bucket’inannesivebabasıGeorgeDedeveGeorginaNine,kitaptaasrınolayıolaraknitelendirilen uzay 

operasyonuna katılırlar. Bu esnada ise çok korkarlar. Bu sırada korkan nineye karşı Bay Wonka 

cevap verir. Wonka’nın verdiği yanıt ise espiri ile rahatlama sağlamış ve oluşturulan 

gerginliktekienerjipatlamasıilegülmeoluşmuştur:“‘Yabizivururlarsa?’diyebağırdıGeorgina 

Ninekorkuyla.BayWonkapatladı:Yabenimsakalımıspanaktanolsaydı!Ammadasaçmaladınız 

ha!İnsanyaöyleolursayaböyleolursadiyekarakaradüşünmeyebaşladımı,hayattahiçbirşey 

yapamaz” (CCA, s. 34). Korku ve gerilim esnasında Bay Wonka’nın verdiği yanıt okurda da 

rahatlamaya bağlı gülmeoluşturmuştur. 

“ Charlie’nin Büyük Cam Asansörü” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna 

sekiz; uyuşmazlık teorisine ait mizah unsuruna on ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna 

ise altı kez rastlanmıştır. 
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Grafik 4.1.13.3.1. ‘Charlie’nin Büyük Cam Asansörü’ adlı romanda yer alan mizahi 

unsurlarındağılımı 
 

4.1.14.Matilda 

4.1.14.1.Eserin Künyesi veKonusu 

RoaldDahl’ın“Matilda”adlıeserinde kitap okumayı çok seven Matilda adındaki 

karakterlerin ailesinde ve okulunda başına gelen olaylar anlatılır.  

“Matilda”adlıeserin CanÇocuktarafındanilkbaskısı2007 yılındayayımlanmıştır. Eserin 

sayfa sayısı ise 256’dır.YineCanÇocukYayınlar’ndan 2019çıkansonbaskıya kadar eser, otuz altı 

baskıyapmıştır. 2019 yılındki son baskısı sonbaskısıLale 

AkalıntarafındançevrileneserinISBNnumarası:9789750707810’dır.  

Eser; “Kitap Kurdu, Bay Wormwood: Büyük 

OtomobilKomisyoncusu,ŞapkaveSüperYapışkan,Hayalet,Aritmetik,PlatinSaçıAdam,Bayan 

Honey, Trunchbull, Ana-Babalar, Çekiç Atmak, Bruce Bogtrotter ve Pasta, Lavender,Haftalık 

Sınav, İlk Mucize,İkinci Mucize, Bayan Honey’in Kulübesi, Bayan Honey’in Hikâyesi,İsimler, 

İdman,ÜçüncüMucize,YeniBirEv”adlıbölümlerden oluşur. 

 

4.1.14.2.EserinÖzeti 

Matildakitapokumayıçoksevenküçücükyaşlardaokumaaşkıyladolubirkızçocuğudur. 

AilesiMatilda’nınbaşbelasıolduğunudüşünmektedirveonunkitapokumasınadurmadankarşı 

çıkarlar. Matilda’nın ailesi öyle kurgulu eserler yerine sadece oturup televizyon izlemesini 

istemektedirler.AncakkitapokumaaşkınabirkezkapılmışolanMatildagizlidendeolsakitap 

okumaktadır. Matilda henüz okula başlamadan kütüphanedeki kitapları bitirmiştir. Matilda’nın 
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babasıisehileileparakazananbiradamdır.Matilda,kitaplarınkendisinigeliştirmesindenbir yana 

çok zeki bir kızdır. Düzenbaz ailesini, zekice oyunlarla zaman zaman komik durumlara düşürür. 

MatildaokulabaşladığızamanöğretmeniBayanHoney,ondakicevherifarkeder.Onun 

dahaüstbirsınıftaokumasınıisterfakatMatilda’nınailesioralıbileolmaz.Okulmüdiresidebu duruma 

şiddetle karşı çıkar. Ayrıca Müdire Trunchbull, okulda terör estirmektedir. Bütün 

öğrencileronungazabındakorkmaktadır.OnunyaptıklarınıMatildasıksıkbüyüköğrencilerden 

dinler. 

Matilda öğretmeni Bayan Honey’i çok sever. Bir gün birlikte Bayan Honey’in evine 

giderler. Öğretmen sefalet içindedir. Matilda öğretmeninin bütün hikayesini öğrenir. Bayan 

Trunchbull öğretmenin teyzesidir. Bayan Honey’in babası çelişkili bir şekilde ölmüştür. 

Öğretmenin bütün servetine Trunchbull konmuştur. Ayrıca Matilda’nın beyin gücü sayesinde 

bazı özel yetenekleri vardır. Öğretmeni bunu fark eder. Beyin gücüyle eşyaları hareket 

ettirebilmektedir.Matildasıksıkevdepratikyapar.Artıkuygulamazamanıgelmiştir.Birgün müdire 

sınıfta birini azarlarken Matilda tebeşiri hareket ettirerek tahtaya Honey’in babasının ağzında 

bazı şeyler yazar: “Herşeyi biliyorum kızıma aldıklarını geri ver.” Herkes şaşkındır. 

TrunchbullkaçarbütünherşeyiBayanHoney’ebırakır.BuaradaMatilda’nınbabasınınyaptıkları 

ortayaçıkmıştır.Onlardaülkeyiterketmekzorundakalırlar.MatildaailesiylegitmezartıkBayan 

Honey ile birlikteyaşarlar. 

 

4.1.14.3.MatildaAdlıEserde MizahUnsurları 

Eser ana karakter matilda’nın diğer çocuklar hakkındaki düşünceleriyle başlar ve bu 

düşüncelerüstünlükteorisineörnektir:“Eğerbenöğretmenolsaydım,çocuklarınahayranböyle ana-

babaların çocukları için yazacak dâhiyane şeyler bulurdum. ‘Oğlunuz Maxiimillian,’ diye 

yazardım,‘tambirserseri.Umarımailenizbirişsahibidirde,okulubitirdiktensonraonuoraya 

yerleştirebilirsiniz,çünkübaşkahiçbiryerdeişbulamayacağındaneminim.’Yadakendimişair 

gibihissediyorsam,şöyleyazabilirdim:‘Çekirgelerinişitmeorganlarınınkarınboşluğununiki 

yanındaolmalarıilgiçekicibirgerçektir.Budönemöğrendiklerinedayanarakkızınız Vanessa’yı 

değerlendirirsek, işitme organı dahi olmadığını söyleyebiliriz” (MAT, s.9-10) Ayrıca Matilda’nın 

ağzındanbaşkabirçocuklailgilidekitaptaşusatırlaryeralmaktadır:“Tabiatbilgisikonularının 

altınıüstünegetirebilirveşöylesöyleyebilirdim:’Ağustosböceğiyerinaltındakozaiçindealtıyıl, 

yerinüstünde,güneşışınlarındanvehavadanyararlananözgürbiryaratıkolarakaltıgüngeçirir. 

OğlunuzWilfredbuokuldayerinaltındaaltıyılgeçirdivehâlâkozasındançıkmasınıbekliyoruz.’ 

Özellikle zehirli bir küçük kız beni sokup şunları söyleyebilir: ‘Fiona tıpkı bir buzdağının 

güzelliğine sahip, ama buzdağından farklı olarak, yüzeyin altında hiçbir şeyi yok’” (MAT, s.11). 

Matilda’nınbusöylemleridiğerçocuklarıabartılışekildeküçükgörmesiylemizahunsuruolarak 

karşımızaçıkmaktadır. 
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Ailesinin Matilda’ya umursamaz tavırlarının yanı sıra bilinçsizlikleri küçük kızın alay 

konusu olur ve üstünlük teorisini akla getirir: “ Bu aydın aile çevresinde bulabildiği tek kitap, 

annesine ait Kolay Yemek Pişirme adlı bir şeydi”(MAT, s.13). İlgisiz aileyi küçümseyen ve bunun 

farkındaolanMatilda’nınailesinekarşıtutumugörüldüğügibiüstünlükteorisinebağlımizah unsuru 

olarak karşımızaçıkmıştır. 

Kitapta yer alan yaramaz çocukların düştükleri durum da üstünlük teorisine örnek 

oluşturmaktadır: “ Matilda, ‘bizim sokaktaki bir oğlanın parmağına farkında olmadan süper 

yapıştırıcı bulaşmış ve o da sonra parmağını burnuna sokmuş.’ Dedi. Bay Wormwood ayağa 

sıçradı.‘Oğlananeoldu?’diyetükürürgibikonuştu.‘Parmakburnundançıkmadı,’dediMatilda. ‘Bir 

hafta boyunca etrafta böyle dolaşmak zorunda kaldı. Herkes, ‘Burnunu karıştırmaktan vazgeç,’ 

deyip duruyordu, ama elinden bir şey gelmiyordu. Tam bir şapşalı andırıyordu. ’Oh 

olmuş,’dediBayanWormwood.‘Herşeydenönceparmağınıorayasokmamasıgerekirdi.Pisbir 

alışkanlık bu. Eğer bütün çocukların parmaklarına süper yapıştırırcı sürülmüş olsaydı, 

burunlarını karıştırmaktan kısa sürede vazgeçerlerdi.’ ‘Büyüklerde aynı şeyi yapıyorlar,’ dedi 

Matilda, ‘Dün seni mutfakta burnunu karıştırırken gördüğümü hatırlıyorum.’ ” (MAT, s.36-

37).BualıntıdagörüldüğügibiMatilda’nınsadecezekadeğil;daranışolarakdakendinigeliştirmişolma

sı vediğerkötüdavranışlıçocuklarıküçümsemesiüstünlükgülmeteorisineörnekoluşturmuştur. 

Kötü kalpli ve cezalandırıcı öğretmenlerini ise Dahl, Matilda’nın ağzından şu şekilde 

tasvirler:“BayWormwoodküçük,sıçansuratlıbiriydi.Öndişlerisıçanbıyığıgibiincebirbıyığın 

altındandışarıfırlıyordu.Büyük,parlakrenkliekoseceketlergiymektenhoşlanırveçoğunlukla 

sarıyadasolukyeşilkravattakardı”(MAT, s.25).Ayrıcakötükalpliöretmenileilgiliyineşusözleryer 

almaktadır:“BaşöğretmenBayanTrunchbull,tümüylefarklıbirolaydı.O,öğrencileriolduğugibi 

öğretmenleridekorkutandevbirterörmakinası,korkunçdespotbircanavardı.Etrafıbirtehdit 

halesiyle çevriliydi ve yaklaştığı zaman kızgın bir demir çubuk gibi ısı saçıyordu. Marş marş 

yürüdüğüzaman(BayanTrunchbullaslanormalinsanlargibiyürümezdi,birkomandoerigibi 

kocamanadımlarlavekollarınısallayarakmarşmarşyürürdü)koridordailerlerkenburnundan 

soluduğunu duyabilirdiniz. Ve bir grup çocuk yanlışlıkla yoluna çıkarsa, bir tank gibi onların 

arasınadalar,küçüklersağsolakaçışmakzorundakalırdı.Çokşükürkibudünyadaonungibi 

insanlarafazlarastlamıyoruz.Amabutürinsanlarvarvehepimizhayatımızınbellibiranında 

bunlardanenazbiriylekarşılaşabiliriz.Eğerbunlardanbiriylekarşılaşırsanız,çalılıktaöfkelibir 

gergedanlakarşılaşmışgibidavranınenyakınağacatırmanınveuzaklaşıncayakadaryerinizden 

ayrılmayın”(MAT, s.69-70)Öğrencilerinabartılıbirşekildeyergiyeuğradığıkısımüstünlükteorisi 

bağlamındamizahunsuruolarakkarşımızaçıkmaktadır:“‘Senigerizekalı,salak!’diyehaykırdı 

Trunchbull.‘Senigibipisçıban!Senibitlimantar!Elbetteüçlüçarpımtablosu!Üçayrımeyve 

kümesiveherkümedeyediparçavar.Üçkereyediyirmibir.Senikokmuşlağımçukuru,bunu 

anlayamadınmı?Sanabirşansdahataıyacağım.Elimdesekiztanehindistancevizi,sekiztane 
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yabanfındığı,sekiztanedeseningibifındıkbeyinlibudalavar!Hepsikaçkabuklumeyveeder? Çabuk 

söyle!’ “ (MAT, s.230). Öğrencilere kötü davranışlarda bulunan öğretmen ile bir öğrenci 

arasındaki olanları Dahl abartı söz sanatını kullanarak mizah unsuru haline getirmiştir: 

“Trunchbullikiadımdaoğlanınyanınageldi,judoyadakarateolabilecekşaşırtıcıbirjimnastik 

numarasıylaWilfred’inbacaklarınınarkasınaöylebirdokunduki,oğlanhayavafırlayıpbirtakla 

attı.Amadahataklanınyarısındaykenkadınonuayakbileğindenyakalamış,kasapdükkanındaki 

yolunmuşbirpiliçgibitepeüstühavadasallıyordu’”(MAT, s.231-232)Budurumlaranlatıldığıgibi 

üstünlük teorisikapsamındadır. 

Beklenilen aile ilişkisi Matilda ve ailesi arasında yoktur. Bu kötü durumu ise yazar 

uyuşmazlık teorisiyle mizah unsuru şeklinde okura sunmuştur: “ Matildayı bir kabuk 

gibigörüyorlardı,kabukbirsüretutmanızgerekenvegünügelincekoparıpattığınızbirşeydir.Bay ve 

Bayan Wormwoodk, küçük kızlarını koparıp mümkünse komşu kasabaya, hatta daha da 

uzaklara atabilecekleri günü sabırsızlıkla bekliyorlardı”(MAT, s.12). 

Matilda ve ailesiyle ilgili: “ ’Tabii boyamış!’ diye bağırdı anne. ‘ Saç dediğin şey kendi 

kendinerenkdeğiştirmezki!Pekiamanehaltetmeyeçalışıyordu,dahayakışıklıgörünmeyemi 

uğraşıyordun?Yoldançıkmışbirbüyükanneyebenziyorsun!’‘AmanTanrım!’diyebağırdıbaba, 

küçükaynayapozverirken.‘Bananeolduböyle?Korkunçgörünüyorum!Asılseninyoldançıkmış 

haline benziyorum.’ ” (MAT, s.64-65) Ailesinin kötü davrandığı Matida’ya karşı okur acıma 

duygusundanziyadeolumluanlamdaMatilda’yıdestekleyicihislerbeslemektedir.Çünkü;yazar 

aileyigörüldüğügibiuyuşmazlıkteorisikapsamındamizahibirdilleanlatmıştır. 

Hikaye boyunca Matilda ile beraber gerilim yaşayan okur eserin sonundaki 

gülümsemesini rahatlama teorisine borçludur. Çünkü bütün kötü karakterlerden sıyrılıp Matilda, 

Bayan Honey ile yaşamaya başlamıştır. Ayrıca Kötü karakterli öğretmenin başına gelenlerde 

rahatlamaya sebep olmaktadır: “ Gerçekten de başöğretmenin azman gövdesi oradaydı,boylu 

boyuncasırtüstüyereyapışmıştı.Nakavtolmuştu”(MAT, s.235). Sürekli olarak gerilim yaratan kötü 

karakterin bu durumu okurda rahatlamaya sebep olmuş ve mizah unsuru olarak karşımıza çıkmıştır. 

“ Matilda” adlı eserde üstünlük teorisine ait mizah unsuruna on altı; uyuşmazlık teorisine ait 

mizahunsuruna sekiz ve rahatlama teorisine ait mizah unsuruna ise beş kez rastlanmıştır. 
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Grafik 4.1.14.3.1. ‘Matilda’ adlı romanda yer alan mizahi unsurların dağılımı 
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Bu çalışmada İngiliz Çocuk Edebiyatı yazarlarından Roald Dahl’ın çocuk kitaplarındaki 

mizah unsurları gülme teorileri bağlamında incelenmiştir. Bu sebeple mizah ve gülme 

kavramaları ile gülme teorileriileilgililiteratürtaraması yapılmıştır.Ayrıca çocuk edebiyatı çocuk 

ve edebiyat odağında ele alınmış ve çocuk edebiyatı eserlerinde mizahın gerekliliği ortaya 
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konmuştur.  

Yapılanaraştırmalarsonucundaesrlerdeyeralanmizahi unsurların hiciv ve ciddiyetin 

karşıtı olmak üzere iki yönünün olabileciği ve eserlerde bu 

unsurlarınbellisözsanatlarıkullanılarakoluşturulduğugörülmüştür. 

Eserlerdeyeralan 

mizahunsurlarısentezlendiğindeüçgülmeteorisinegöreoluşturulduğugörülmüştür: 

• Üstünlük  

• Uyuşmazlık 

• Rahatlama 

Literatür taramasının ardından Dahl’ın çocuk edebiyatı alanında verdiği eserlerdeki 

mizah unsurları araştırmanın yöntem bölümünde söylendiği gibi tespit edilmiştir.  

İncelemelerin ardından ise Dalh’ın kurgusunu oluşturmada mizahın önemli bir öge 

olduğu kanısına ulaşılmıştır.  

Dahl eserlerinde yer alan şiddeti yer yer mizahi bir dille anlatmıştır. Bu yüzden Dahl’ın 

şiddette karşı verdiği tepkinin farklı olduğu söylenebilir.  

Haksızlığa uğrayan çocuğun Dahl’ın eserlerinde başkaldırısı söz konusudur ve olumlu 

anlamdaki bu başkaldırı karakter olarak olumsuz tasvirlenen kişilere karşı yapılan bir tavırdır. 

Ayrıca Daahl’ın mizahı kullandığı tek nokta bu değildir. Dahl, fiziki tasvirlemelerinde de mizahı 

kullanmıştır. 

Sonuç olarak, 

araştırmayakonuolankitaplarınkurgularıtektekincelenmişveolaylarmizahitemelde 

irdelenmiştir.Araştırmayakonuolançocukromanlarıiçerisindebarındırdığımizahiözellikler 

açısından incelendiğinde “üstünlük teorisinin” yer aldığı frekans değeri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5.1.  
Roald Dahl’ın çocuk kitaplarında Yer Alan Mizahi Unsurların Üstünlük Teorisine Göre Frekans 
Değeri ve Sayfa Numaraları 

GÜLME TEORİSİ KİTAP ADI FREKANS (f) DEĞERİ KİTAPLARIN SAYFA 
NUMARALARI 

95  



Elif Canan Kılıç, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 
 

 Charlie’nin Çikolata 
Fabrikası 

17 10,19,26,31,34,44, 
51,52,60, 72, 77,19, 
65, 153, 179, 166, 201 

 Bay ve Bayan Kıl 16 12, 17,18, 20, 23, 45, 
31, 34, 44, 51,52,60,68, 
70, 72, 80 

 George’un Harika İlacı 7 7, 11, 25, 30, 45, 
78,100 

 Koca Sevimli Dev 17 10,14,15,30,55,60, 
61,87,90,91,98103, 
111, 179, 156, 167, 
196 

 Zürafa, Peli ve Ben 4 8, 14, 22, 57 
ÜSTÜNLÜK TEORİSİ Kaplumbağa 3 10, 16, 25, 

 Cadılar 13 5, 6, 11, 23, 30, 33, 42, 
55, 70, 94, 102, 175, 
210 

 Dünya Şampiyonu Dany 8 17, 26, 30, 70, 
134,189,200,236 

 Dev Şeftali 8 10, 13, 17, 19, 29, 70, 
98, 140 

 Yaman Tilki 7 7, 12, 13, 24, 40, 51, 80 
 Büyülü Parmak 5 10, 12, 13, 78, 80 
 İrikıyım Timsah 8 4, 6, 7, 16, 20, 43, 45, 

57 
 Caharlie’nin Büyük Cam 

Asansörü 
8 14, 16, 17, 31,50, 60, 

101, 140 
  Matilda 16 9, 10, 11, 13, 25, 36, 

37, 
40, 41, 69, 70, 99, 155, 
168, 180, 230 

 Toplam 137  
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde üstünlük teorisine ait özelliklerin yer aldığı mizahi 

unsurların bütün kitaplarda tespit edildiği görülmektedir. 

Üstünlük teorisinde, kurguda mizah öncesinde olayların tasviri, daha sonra söz 

sanatlarıylaberabermizahvemizahsonrasındadagülmeoluşur.Üstünlükteorisindeyeralan mizah 

unsurlarının Roald Dahl’ın eserlerinde genel olarak kötü karakterlerin fiziki özellikleriyle 

sağlandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca yine karakterlerin özelliklerine bağlı olarak üstünlük 

teorisinin kurgularda kullanıldırğı tespit edilmiştir. Son olarak en çok bu teori bağlamında 

mizah unsurlarını oluşturan yazarın eserlerinde mizahi bir dil kullandığı tespit edilmiştir. 

UyuşmazlıkteorisibağlamındaRoaldDahl’ınçocukedebiyatıeserlerindetespitedilen 

mizahiunsurlar,frekansdeğerlerivebumizahunsurlarınınyeraldığısayfanumaralarıkitaplara göre 

aşağıdaki tablodaverilmiştir. 

 

Tablo 5.2.  
Roald Dahl’ın Çocuk Kitaplarında Yer Alan Mizahi Unsurların Uyuşmazlık Teorisine Göre 
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Frekans Değeri Ve Sayfa Numaraları 
 

GÜLME TEORİSİ  KİTAP ADI FREKANS (f) 
DEĞERİ 

KİTAPLARIN SAYFA 
NUMARALARI 

 Charlie’nin Çikolata 
Fabrikası 

 15, 21, 38, 55, 60,61 93, 99, 
163, 200 

 Bay ve Bayan Kıl  5, 8, 10, 11, 14, 17, 23, 25, 38, 
48, 60, 79 

 George’un Harika 
İlacı 

 7, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 28, 
36,67, 70, 90, 99 

 Koca Sevimli Dev  32, 43, 55, 66, 78, 90, 100, 
104,110, 140, 180 

 Zürafa, Peli ve Ben 6 15, 21, 30, 69, 77, 88 
UYUŞMAZLIK 

TEORİSİ 
Kaplumbağa 7 10, 24, 39, 28, 42, 59, 66 

 Cadılar 10 14, 35, 36, 66, 78, 83, 96, 
120,200, 234 

 Dünya Şampiyonu 
Danny 

11 10, 24, 36, 72, 86, 93, 103,156, 
177, 207, 239 

 Dev Şeftali 10 20, 23, 40, 31, 50, 51, 44, 67, 
88, 
159 

 Yaman Tilki 6 4, 10, 15, 29, 44,99 
 Büyülü Parmak 6 25, 34, 48, 49, 22, 54 
 İrikıyım Timsah 8 12, 22, 36, 46, 30, 37, 40, 50 
 Charlie’ nin Cam 

Asansörü 
10 19, 22, 41, 43, 59, 80, 93, 

122,130, 150 
 Matilda 8 12, 64, 65, 99,100, 125, 

137,240 
 Toplam 128  

 

Yukarıdaki tabloda Roald Dahl’ın eserlerinde yer alan mizahi unsurların gülme 

teorilerindenRahatlamateorisindekiyansımalarıyeralmıştır.Herkitaptabugülmeteorisinin 

özelliklerinin yer yer görüldüğü tespit edilmiştir. Roald Dahl’ın eserlerinde genel olarak 

uyuşmazlık teorisinin özelliklerine beklenmedik ve şaşkınlıkla karşılanabilecek ilişkilendirmeler 

sonucundarastlanmaktadır. 

Roald Dahl’ın eserlerinde baş karakterdeki çocukların sürekli olarak maceracı roman 

özelliğinden kaynaklı olarak sürekli gerilim içinde olması okuru da gerilime itmektedir. Bu 

durumunsonucundaiserahatlamateorisininözelliğigereğienerjibirikimioluşmaktadır.Ancak 

bütüneserlerdegerilimbirrahatlamailesonbulmaktadır. 

Roald Dahl’ın çocuk kitaplarında yer alan mizahi unsurların rahatlama teorisine göre 

frekans değeri ve sayfa numaraları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

Tablo 5.3.  
Roald Dahl’ın Çocuk Kitaplarında Yer Alan Mizahi Unsurların Rahatlama Teorisine Göre Frekans 
Değeri Ve Sayfa Numaraları 
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GÜLME TEORİSİ KİTAP ADI FREKANS (f) 
DEĞERİ 

KİTAPLARIN SAYFA 
NUMARALARI 

 Charlie’nin 
Çikolata Fabrikası 

8 8,21,34,40,68,74,105,203 

 Bay ve Bayan Kıl 6 20,33,26,55,80,83 
 George’un Harika İlacı 4 16,70,92,107 
 Koca Sevimli Dev 7 23,47,90,34,102,200,203, 
 Zürafa, Peli ve Ben 2 11, 84 

 Kaplumbağa 5 5, 23, 34, 51,64 
RAHATLAMA 

TEORİSİ 
Cadılar 9 26, 61, 78, 85, 88, 103, 125, 

200,203 
 Dünya Şampiyonu 

Danny 
4 25, 98, 190, 234 

 Dev Şeftali 7 30, 46, 47, 77, 84, 125, 156 
 Yaman Tilki 7 14, 39, 45, 62, 68, 81, 93 
 Büyülü Parmak 3 28, 51, 60 
 İrikıyım Timsah 5 20, 37, 42, 49, 54 
 Charlie’nin Büyük Cam 

Asansörü 
6 34, 43, 58, 67, 71, 78 

 Matilda 15 12, 64, 65, 71, 83, 99, 103, 
113,124, 145, 156, 158, 
190, 220, 235 

 Toplam 79  
 
 

Rahatlama teorisine ait olan mizah unsurlarında, mizah öncesinde gerilimle mizaha 

hazırlananokur,mizahilerahatlarvemizahsonrasıgülmeoluşur.Buteoriyeaitmizahunsurları 

iseyukarıdakitablolarincelendiğindeRoaldDahl’ınçocukedebiyatıeserlerindeenazkullandığı 

gülme teori olduğu tespitedilmiştir. Bu teoriye ait mizahi unsurun en az yer aldığı kitap ise 

Zürafa, Peli ve Ben adlı eserdir. Bu eserdeki kurguda rahatlama teorisine sebep olacak bir enerji 

birikimi diğer eserlere oranlara daha azdır. Bu teorinin en çok yer aldığı eser ise Matilda adlu 

eserdir. Matilda’nın kurgusunda ise mizah öncesindeki enerji birikimi ve mizahla birlikte 

rahatlama diğer eserlere oranla daha fazla yer almaktadır. 

Aşağıda yer alan tabloda ise her kitapta yer alan mizah unsurlarının gülme teorilerine 

göre frekans durumları verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5.4.  
Roald Dahl’ın Çocuk Kitaplarında Yer Alan Mizahi Unsurların Gülme Teorilerine Göre Frekans 
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Değerleri 
KİTAP ADI ÜSTÜNLÜK 

TEORİ 
UYUŞMAZLIK 

TEORİSİ 
RAHATLAMA 

TEORİSİ 
Charlie’nin 
Çikolata Fabrikası 

17 10 8 

Bay ve Bayan Kıl 16 12 6 
George’un Harika 
İlacı 

7 13 4 

Koca Sevimli Dev 17 11 7 
Zürafa, Peli ve Ben 4 6 2 
Kaplumbağa 3 7 5 
Cadılar 13 10 9 
Dünya Şampiyonu 
Danny 

8 11 4 

Dev Şeftali 8 10 7 
Yaman Tilki 7 6 7 
Büyülü Parmak 5 6 3 
İrikıyım Timsah 8 8 5 
Charlie’ nin Büyük 
CamAsansörü 

8 10 6 

Matilda 16 8 5 
Toplam 137 128 79 

 

Yukarıdaki tabloda mizahi unsurların, gülme teorilerine göre Roald Dahl’ın tüm çocuk 

kitaplarındaki frekans değeri görülmektedir. Mizahi unsurların özelliklerine göre yer aldığı gülme 

teorilerinden frekans değerinin en yüksek olduğu teori üstünlük teorisidir. Üstünlük teorisini 

RoaldDahl’ınçocukkitaplarındaençokkullandığıgülmeteorisiolduğusöylenebilir.RoaldDahl, daha 

sonra uyuşmazlık en az ise kitaplarında rahatlamaya bağlı gülme teorisini kullanmıştır. 

AncakDahlbütünkitaplarındagülmeteorilerininüçünündeözellikleriylemizahiunsurgeliştirip 

kurgusunuoluşturmuştur. 

RoaldDahl’ınbütüneserlerininsayfasayılarınagöredeğerlendirildiğindeyeterlidüzeyde 

mizahunsurukullandığısöylenebilir.BuaraştırmanınenbaşındadilegetirdiğimizDahl’ıdiğer 

yazarlardanayıranüslububuradadatespitedilmiştir. 

Roald Dahl mizah unsurlarını genel anlamda ise çocuk karakterlerin şiddetle başa 

çıkmaya çalıştığı noktalara yerleştirmiştir. Ayrıca kahramanlarının fiziki ve karakter 

özelliklerini anlatırken de mizah unsurlarına başvurmuştur. 

Aşağıdaki grafikte ise Roald Dahl’ın çocuk romanlarında kullandığı toplam mizah 

unsurlarının kitaplara göre dağılımı verilmiştir. 
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Grafik 5.1. Roald Dahl’ın Kullandığı Toplam Mizah Unsurlarının Kitaplara Göre Dağılımı 
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6.SONUÇ veÖNERİLER 

RoaldDahl,Türkçeyeçevrilençocukedebiyatıeserlerininherbirindemizahiunsurlara 

yervermiştir.Roald Dahl’ın 

eserlerindekitoplammizahunsurlarınınteorileregöredağılımınabakıldığında 

mizahteorilerindenençoküstünlükteorisinin;enaziserahatlamagülmeteorisininkullanıldığı 

saptanmıştır. Eserlerde toplam 137 adet üstünlük teorisi kapsamında mizah ögesi tespit 

edilirken; 128 adet uyuşmazlık; 79 adet ise rahatlama teorisi kapsamında gülme ögesi 

bulgulanmıştır. 

Eserlerde kötü karaktere sahip kahramanları anlattığı bölümlerde sık sık üstünlük 

teorisine ait mizahi unsurlar görülmektedir. Dahl’ın Fantastik anlatımlarında ise en çok 

uyuşmazlık teorisine ait mizah unsuruna ratlanmıştır. Bu sebeple bu iki teoriye ait mizah 

unsuru rahatlama teorisine göre daha çok yer aldığı görülmüştür. 

Rahatlama teorisine ise Dahl’ın eserlerinde genel olarak yaratılan gerilimlerin bir enerji 

birikimi oluşturması ve bu enerjinin rahatlama ile açığa çıkmasıyla gülme oluşmaktadır. Bu 

sebeple genel olarak rahatlama teorisinde uzun bir mizaha hazırlık süreci oluşturulmalıdır. Bu 

sebeple ise eserlerde en az bu teoriye ait mizahi unsura rastlanmıştır. Ayrıca Kaplumba ve 

Büyülü Parmak adlı eserlerin konuları gereği bu teoriye ve genel anlamda en az mizah unsuruna 

rastlanması beklenen bir durumdur. 

“Charlie’nin Çikolata Fabrikası” adlı eserde mizahi unsurlara genel anlamda karakter 

olarak kusurlu denebilecek kişilerin çikolata fabrikasında başlarına gelen bölümde 

rastlanmıştır. “Matilda” ve “İrikıyım Timsah” adlı eserlerde yine kötü karaktere sahip kişilerin 

düştüğü kötü durumlarda mizahi anlatıma sıklıkla rastlanmıştır. 

“Bay ve Bayan Kıl” adlı eserde mizahi unsurlara Bay ve Bayan Kıl adlı karakterlerin fiziki 

tasvirlerinin yapıldığı ve bu iki karakterin birbirlerine yaptıkları şakalar anlatılırken 

rastlanmaktadır.  

“George’un Harika İlacı”, “Koca Sevimli Dev”, “Dünya Şampiyonu Danny”, “Dev Şeftali” ve 

“Charlie’nin Büyük Cam Asansörü” adlı eserlerde mizahi unsurların genel olarak beklenmedik 

olaylarla karşılaşıldığında yoğunlaştığı söylenebilir.  

“Yaman Tilki” adlı eserde mizahi unsurlara Tilki Bey’in mücadelesinin anlatıldığı 

kısımlarda rahatlama teorisine uygun anlatımlara ve üç kötü karakterdeki çiftçinin düştüğü 

kötü durumlar anlatılırken üstünlük teorisine mizahi unsurlara rastlanmıştır. 

“Büyülü Parmak”, “Zürafa, Peli ve Ben” ve “Kaplumbağa” adlı eserlerde mizahi unsurlara 

Dahl’ın diğer eserlerine göre daha az mizahi unsura rastlanmıştır. Bunun sebebi ise eserlerin 

konuları olduğu düşünülmektedir.  

MizahianlatımısağlamakadınaiseRoaldDahlanlatımlarındaençokabartılıifadeleri 

kullanmuştır. Ayrıca mizahi anlatımlar oluştururken Dahl, benzetme, kişileştirme sanatını 
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kullanmış, 

yansımasözcüklereyervermiştir.Dahl’ınkendiürettiğitekerlemevemanzumsöylemlerde Dahl’ın 

eserlerinde yeralmaktadır. 

RoalDahl’ınçocukedebiyatıeserlerindealayiçerenkötükarakterdekiinsanları,küçük 

düşürücü söylemler de Dahl’ın mizah ögelerini kullandığı bölümler arasında yer almaktadır. 

Dahl’ınasılamacıdüşündürürkengüldürmekolsadayeryergüldürüögeleribukısımlardaön 

planageçmiştir. 

Dahl vermek istediği eğitsel iletileri ise yine mizahi bir üslupla çocuk okura sezinletir. 

Bütün bunların dışında Dahl’ın çocuk okurun düş gücünü genişletmek ve çocuk okuru 

düşündürmeye yönelik tavrı her zaman ön plandadır. 

Sonuç olarak, kuramsal kısımda belirtildiği gibi geçmişten günümüze ihmal edilen 

mizaha yeteri kadar hem eğitsel eserlerde hem de edebi eserlerde yer verilmemiştir. İnsana 

hayata olumlu bakmanın yanı sıra düşünme, öz eleştiri ve başkalarını 

objektifolarakdeğerlendirebilme; 

esneklikvehoşgörüdeğerlerinienfaydalışekildekazandırmaolanağısunanmizahınhemçocuk 

edebiyatıeserlerindehemdeTürkçederskitaplarındakimetinlerdeyeralmasınınönemliolduğu 

düşünülmektedir. İlkokul dönemi içerisinde mizahın yer aldığı kitaplarla çocukların 

karşılaşmasının kitap okuma alışkanlığının kazandırmada da etkin bir rol oynayacağı 

düşünülmektedir. 

Yapılabilecek çalışmalar ile ilgili öneriler ise şu şekilde sıralanabilir: 

o Roal Dahl’ın çocuk edebiyatı eserleri eğitsel iletiler açısından incelenebilir.  

o Başkaçocukkitaplarınındamizahiunsurlarınasıloluşturduğuincelenebilir. 

o Dahl’ın eserlerindeki şiddet unsurunun kurgudaki yeri incelenebilir. 

o Roald Dahl’ın eserlerinde yer alan dikkat çekici yetişkin karakterlerin kurgusu 

araştırma konusu olabilir.  

o Roal Dahl’ın çocuk edebiyatı eserleri değerler eğitimi açısından ele alınabilir. 

o Ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin ne kadar mizah ögesi içerdiği 

incelenebilir. 

Ayrıca çocuk edebiyatı eserlerinde mizahi ögelerin kullanılmasının çocukları ne yönde 

etkilediği uygulamalı bir şekilde araştırılabilir. 
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