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ÖZET 
 

TÜRK VE DÜNYA ÇOCUK EDEBİYATINDA SEÇKİLERLE  
GÜLME TEORİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Çocuk edebiyatı birçok açıdan diğer edebiyat türlerinden farklıdır. Çocukların ve 

yetişkinlerin dünya tanımı birbirinden ayrıdır. Çocuk kitaplarındaki gülme öğeleri seçiminde 
özenli davranılması gerekir. Yetişkinlerde kültür ve eğitim bağlamında gülme, bireye göre 
farklılık gösterirken çocuklarda bu durum çok farklıdır. Çocukların eğitim, kültür farklılıklarının 
yanında yaşları da gülme öğelerini farklı anlamlandırmasının bir nedenidir.  Neye gülünmesi 
gerektiği her ulusta farklı algılandığı için gülme ögelerinin farklı biçimlerde incelenmesi 
gerektiği düşünülmektedir.  Çalışma kapsamında Türk ve dünya edebiyatında popüler kültürün 
ürünü olan çocuk edebiyatı kitaplarıyla edebi anlamda kendine yer bulmuş klasik tarzda çocuk 
kitaplarının örnekleri  gülme teorileri esas alınarak incelenmiştir. Böylece gülme, mizah, ironi 
gibi kavramlara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.  

Yazarların yapıtlarını oluştururken çocuklara gülünç gelebilecek kavramların teorik 
altyapısı olduğu düşünülmektedir. Yapıtlarda gülünç ögelerin yazar tarafından bilinçli bir 
şekilde kurgulanıp kurgulanmadığı bilinmese de mizahi ögelerin bir teoriyle bağlantısının 
varlığının ayrılamayacağı kabul edilmektedir.  Kurmaca çocuk metinlerindeki mizah ögelerinin 
teorik bağlamdaki ilişkisi bu çalışmanın temel unsurudur. 

Dünyada yaygın olarak üç mizah teorisinin varlığı kabul edilir. Bu teoriler üstünlük, 
uyuşmazlık ve rahatlamadır. Çalışma kapsamında incelenen Türk edebiyatı seçkilerinde toplam 
639 sayfa incelenmiş, 42 mizah teorisi tespit edilmiştir. Dünya edebiyatı seçkilerinde ise toplam 
577 sayfa taranmış ve 66 mizah teorisine ulaşılmıştır. Türk ve dünya edebiyatında en çok 
üstünlük teorisiyle ilgili bulgular olduğu görülmüştür.  

Çocuklar için yazılan kitaplarda mizah ögelerine bilinçli olarak yer verilmesi gerektiği 
uygun görülmüştür. Üstünlük teorisinin başarıyla kurgulandığı kitapların ilgi çekici olabileceği 
düşünülmektedir. Mizah içerikli kitapların eğiticilik yönü ise kurgunun temelini 
oluşturmamalıdır. 

 
Anahtar kelimeler:Gülme teorileri, Mizah, Çocuk edebiyatı  

 
Danışman: Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE, Mersin Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

WITH CHOICES IN TURKISH AND WORLD CHILDREN'S LITERATURE 
COMPARISON OF SMILE THEORIES 

 
Children's literature is different from other types of literature in many ways. The 

definition of the world of children and adults is different from each other. Care should be taken 
in the selection of laughing items in children's books. While the laughter in the context of 
culture and education in adults differs according to the individual, this situation is very different 
in children. In addition to the differences in education and culture, the age of children is also a 
reason why they have different meanings of laughing. Since what to laugh at is perceived 
differently in each nation, it is thought that elements of laughter should be examined in different 
ways. Within the scope of the study, examples of classical style children's books, which have 
found a place in Turkish and world literature, children's literature books, which are the 
products of popular culture, were examined on the basis of laughter theories. Thus, it was aimed 
to draw attention to concepts such as laughter, humor and irony. It is thought that the concepts 
that can be ridiculous to children while creating the works of the authors have a theoretical 
background. Although it is not known whether the ridiculous elements in the works were 
deliberately constructed by the author, it is accepted that the connection of humorous elements 
with a theory cannot be denied. The relationship of humor elements in children's fictional texts 
in theoretical context is the main element of this study. 

Three theories of humor are widely accepted in the world. These theories are 
superiority, sleepiness, and relaxation. A total of 639 pages were examined in the Turkish 
literature selections examined within the scope of the study, and 42 humor theories were 
determined. In the world literature selection, a total of 577 pages were scanned and 66 humor 
theories were reached. It has been observed that there are findings mostly related to the theory 
of superiority in Turkish and world literature. 

It was deemed appropriate that humor should be included consciously in books written 
for children. It is thought that books in which the superiority theory is successfully constructed 
may be interesting. The educational aspect of humorous books should not be the basis of fiction. 

 
Key words: Laughing theories, Humor, Children's literature 

 
Advisor: Assoc Prof.  Esma DUMANLI KADIZADE, Department of Turkish and Social Science, 
University of Mersin, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

  

Gülme ve mizah kavramları insanoğlunun ortaya çıktığı ilk andan itibaren somut bir 

anlam kazanmıştır. Gülme kavramının nedeni bin yılı aşkın bir zamandır sorgulanmaktadır. 

Gülme kavramının tarihsel sürecinde tıp, felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat gibi bir çok alanda 

gülme kavramı derinlemesine işlenmiştir. İnsanların gülmelerinin farklı nedenleri olduğu 

araştırmacılar tarafından öne sürülür. İnsanların gülme sebebinin her şeyden önce fizyolojik 

olduğu, kas ve sinir sistemi ile ilgili olduğu bilinir. Bunun yanında kültürel olguların,                        

sosyo-ekonomik durumların gülmeye neden olduğu düşünülmektedir.  

Gülme ve mizah kavramı Türk ve Dünya edebiyatında farklı bakış açılarıyla ele 

alınmıştır.  Türk ve dünya edebiyatında dini inanışların gülme ve mizaha yaklaşımda etkili 

olduğu görülür. Kültürel ve sosyal yapının ise Türk edebiyatında kavramsal yaklaşımı etkilediği 

düşünülmektedir.  

Şaka, latife, eğlence, alay, humor, ironi gibi kavramlarla tanımlanan gülme ve mizah,  

edebiyatta kuramsal açıdan da ele alınmıştır. Dünyada geçerli olan üç ana kuramın varlığı kabul 

edilir: Üstünlük, uyuşmazlık, rahatlama.  Bu kuramlarda (teorilerde) gülmenin hangi sebebe 

dayandığı tespit edilebilir.  

Mizah unsuru içeren çocuk kitaplarında gülme, görsellerle de desteklenmiştir. Dünyada 

en yaygın gülme teorilerinden biri olan üstünlük teorisinin kitaplarda sıkça yer aldığı 

görülmektedir. Bunun sebebi çocukların bilişsel düzeyine göre üstünlük teorisindeki anlatımı 

daha komik buldukları varsayımıdır.   

Çalışma kapsamında Türk, Amerikan, Alman, Fransız edebiyatlarında geçen mizah 

unsurlu popüler çocuk kitapları incelenirken bu kitaplardaki kurgularla gülmece unsurlarının 

örtüşmesi, yazarların mizah kurgusunda bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde teorik unsurlardan 

yararlandığı tezini düşündürmektedir.  

Bu çalışma çocuk edebiyatı metinlerinin incelenmesi bağlamında dört bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde ilk olarak Türk ve dünya çocuk edebiyatı hakkında bilgiler 

verilmiştir. İkinci bölümde Türkiye’de ve dünyada, özellikle Batı edebiyatında, gülmenin 

tarihçesi incelenmiştir. Üçüncü bölümde gülme teorilerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde 

ise Türk ve dünya edebiyatında seçilen çocuk kitaplarındaki gülme unsurları saptanarak bu 

saptamalar teorik açıdan ele alınmıştır.  Farklı uluslara ait seçkiler ve Türk edebiyatında var 

olan seçkiler incelenmiştir. Seçkiler Türk ve Dünya edebiyatı bağlamında teorik anlamda 

karşılaştırıldığında farklılıklar görülmektedir.   
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1.1. Problem Durumu 

 

Mizah Teorileri çocuk edebiyatı metinlerine yansımıştır. Mizah unsurlarının hangi 

teoriye bağlı olarak oluşturulduğu bilinmelidir.  

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu çalışmada Türk ve dünya edebiyatı çocuk edebiyatı seçkilerinde geçen mizah 

unsurlarının teorik açıdan tespitleri yapılması düşünülmüştür. Dünya edebiyatı metinlerinde 

farklı ulusların çocuk edebiyatı eserlerine yer verilmiştir. Bu sayede farklı ulusların mizaha 

bakış açılarının görülmesi düşünülmüştür. Türk edebiyatında farklı yazarların metinleri 

incelenerek bakış açılarında çeşitliliğin yansıtılması amaçlanmıştır. Popülerlik unsuru taşıyan 

eserlerin seçilme nedeni çocukların hangi mizah unsurlarıyla ilgilendiğini göstermek içindir. 

Böylece çocuklar tarafından talep gören kitaplardaki mizah unsurlarının teorik bağlamda 

incelenmesiyle mizah unsurlarına dikkat çekilmek istenmiştir. “Çocuklar neye niçin gülüyor?” 

sorusuna yanıt verilmeye çalışılmıştır. Bu sayede yazarların eserlerini oluştururken gülme 

teorilerinin de incelenmesi ve mizahın daha bilimsel bir açıdan kurgulanması hedeflenmiştir. 

 

1.3. Problem Cümlesi 

 

Türk ve Dünya Çocuk edebiyatında kurgular ve mizah unsurları nasıldır? 

Türk ve Dünya Çocuk edebiyatı eserlerinde mizah unusrlarının teorik alt yapısı nasıl 

kurgulanmıştır? 

 

1.4. Araştırmanın Önemi 

 

Bu araştırmada Türk ve Dünya Çocuk edebiyatı ürünlerindeki mizahi unsurlar 

incelenmiş, bu ürünlerdeki mizah unsurlarının teorik bağlamda nasıl bir dağılım gösterdiği 

incelenmiştir. Araştırma kapsamında Türk ve dünya edebiyatında popüler olan romanlar tercih 

edilerek hangi mizah teorilerinin daha çok okunduğu saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türk ve 

Dünya Çocuk edebiyatında popüler olan ürünlerin mizah teorileri anlamında incelenmesi 

yapılarak Türk ve Dünya Çocuk edebiyatı mizahının seçkilerle benzerliklerine ve farklılıklarına 

dikkat çekilmiştir.  

Bu araştırma, Türk ve Dünya Çocuk edebiyatı ürünlerinin karşılaştırılarak ve mizah 

teorileri bağlamında incelenerek ürünlerde kullanılan mizahi unsurlara dikkat çekilmesine 

katkıda bulunabilecektir. Araştırma kapsamında mizah içerikli yapıtların neden popüler olduğu, 
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çocukların hangi teorileri ilgi çekici bulduğunun ortaya konulması araştırmacılar ve yazarlar 

için yararlı olabilecektir.  

 

1.5. Sayıltılar 

 

1. Mizah kurgulanırken teorik arka plana dikkat edilmelidir. 

2. Türk ve Dünya Çocuk edebiyatı popüler ürünlerindeki mizahi unsurlar mizah 

teorileriyle oluşturulmuştur.  

 

1.6. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

 

Bu araştırma; 

1. Türk Çocuk edebiyatından Haluk Can Dizdaroğlu, Mavisel Yener, Melih Tuğtağ, Ozan 

Çivit adlı yazarların seçkilerinden oluşmaktadır. 

2. Türk Çocuk edebiyatı seçkilerinden Kral Şakir-Tek Kişilik Dev Orkestra, Üşengeç, 

Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları-Acayip Bir Gazete, Rafadan Tayfa-Eyvah Macera 

Peşimizde adlı eserleriyle sınırlandırılmıştır.  

3. Dünya Çocuk edebiyatından Claudine Desmertau, Erich Kastner, Dav Pilkey, Jeff 

Kinney adlı yazarların seçkilerinden oluşmaktadır. 

4. Dünya Çocuk edebiyatı seçkilerinden Bastıbacak- Büyümek Amma Zor, Don Kişot, 

Kaptan Düşükdon’un Maceraları, Saftirik- Greg’in Günlüğü-1 adlı eserleriyle 

sınırlandırılmıştır. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI / ALANYAZIN 

 

2.1. Çocuk Edebiyatı 

 

Edebiyatın alt türlerinden roman ve hikaye sanatsal ve kurgusal metinlerdir.  Yazar 

eserini oluştururken edebi esere şekil verme yeteneğine sahiptir. Binyazar, edebi eser 

üretkenlik ilişkisini şöyle açıklar: “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). 

Yazarın da üretkenliği tohuma işlevsellik kazandırma gibidir. Çocuğa yönelik metinlerin 

kurgularına ayrı bir özen gösterilmesi gerekir.  Sartre (2012), edebi eserler kime yöneliktir, 

sorusuna verdiği cevapta edebi eserin  evrensel okuyucu için yazıldığını, yazarın beklentisinin 

insanlara yönelme ilkesi taşıdığını söyleyerek sanatçının eserlerini kurgulama aşamasında 

eserin yerellikle sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yapar.  

Çocuk kavramı iki yaşından ergenlik dönemine kadar olan süreçtir. Bu süreçteki 

bireylere yönelik edebi etinler “Çocuk Edebiyatı metinleri” olarak adlandırılırlar. Bu metinlerde 

çocuklarla ilgili olarak çocukların uğraşıları, gereksinimleri, algıları gibi nitelikler çocuk 

edebiyatının temelini ve çatısını oluşturur. Bununla ilgili metin türleri içinde çocukların ilgi 

alanı ve yeterlilik durumuna göre öykü, roman, anı, masal, bilmece, tekerleme gibi metinler yer 

almaktadır.  

Çocuk eline aldğı kitapla yeni bir dünyaya girmeyi, hayal etmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, 

gülmeyi, en önemlisi de eğlenmeyi isteyecektir. Bir eseri etkili kılan özelliklerden biri çocuğu 

güldürmesidir.  Birçok bilim insanı ve yazarın görüşüne göre kitaplar “Güldürürken 

düşündürmeli”dir. Çünkü, düşündürmeyen, salt güldüren metinler çocukta bir iz bırakmaz, 

nitekim sadece gülünen geçilen bir yazı niteliği taşır. Oysa çocuk kitaplarının amacı, çocuklara 

yeni ufuklar açmak, hayata farklı pencereden bakabilme imkânı sağlamak, hayatın gerçeklerini 

tatlı bir dille anlatmak olmalıdır. Çocuğun dünyasında acı izler bırakan, şiddet içeren, ona 

hayatın gerçeklerini acımasızca gösteren kitaplar çocuğun gelişimini de olumsuz yönde etkiler. 

Bu nedenle, mizahi nitelikli çocuk kitapları özellikle çocukların ahlaki ve toplumsal 

gelişimlerinde önemli rol oynar (Eroğlu, 2008, s. 1,2). 

Sever, çocuk edebiyatını tanımlarken bu tanımı kavramsal olarak çok geniş bir alana 

yayar. “Sever (2010) çocuk edebiyatını çocukların erken çocukluk döneminden başaltıp ergenlik 

dönemine kadar devam ettiğini söyler. Bununla beraber çocuk edebiyatını çocukların dil 

gelişimine, algılama düzeylerine, uygun olarak dilsel ve görsel ögelerle desteklenen sanatsal 

metinler olarak tanımlar (Sever, 2010, s. 17). 
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Çocuk edebiyatının hedef kitlesi çocuklardır. Ancak çocuk edebiyatı metinleri yazılırken 

belirli kriterlere dikkat edilmelidir. Tüfekçi Can (2019) çocuk edebiyatı metinlerini 

sınıflandırırken çocuk edebiyatının estetik olmasının yanında yaratıcılığı da özendirirken, 

çocuktaki yeteneği ortaya çıkarmayı ihmal etmemesi gerektiğini savunur. Bunun yanında bu 

metinler çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunur ve kültür taşıyıcılığı görevi üstlenir. Bu 

sayede çocuk kendini anlayabilecektir ve farklı mekânları ve zamanları tanıma olanağına 

erişecektir. Çocuk edebiyatının yararları ve işlevi konusunda yapılan çalışmalar bu alanın 

yararları ve etkilerini ortaya koymaktadır. 

Paul Hazard (1932) çocuk kitaplarının niteliklerini ve çocuklar için kazanımlarını şu 

şekilde belirtmiştir.  

1. Belirli bir ulus duygusunu aşılarken insanlık duygusunu da beraberinde vermesi 

2. Doğum yerlerini sevgiyle anlatırken uzak diyarlardaki kardeşlerinin yaşadıkları 

yerlerin betimlenmesi 

3. Kendi ırklarının temel niteliğinin farkına varması 

4. Dünyanın diğer ucuna kadar gidip yeni dostluklar arayan bir elçi olmaları 

5. Çocukların kendi evrensel dünyalarını ortaya çıkarması 

(Hazard, 1932, akt. Atalay, 2019).  

Çocuk edebiyatı denilince sanatsal özellik, keyif verme, yarar sağlama gibi kriterler 

vardır. Çocuk edebiyatı en genel anlamda şu şekilde ifade edilir: “1. Usta  yazarlar tarafından 

çocuklar için yazılmış olan ve üstün sanat nitelikleri taşıyan genel ad  2.Türlü konular üzerinde 

yazılmış olup çocukların zevkle ve ilgiyle okudukları eserlerden meydana gelen edebiyat 3. 

Çocukların faydalandığı her türlü yayını kapsayan edebiyat” (Alaylıoğlu ve Oğuzkan, 1976, s. 

52,53). Çocuk edebiyatının hedef kitlesi çocuklardır. Ancak çocuk edebiyatı metinleri yazılırken 

belirli kriterlere dikkat edilmelidir. Dilidüzgün (1996)  çocuk kitaplarında çocuğun gerçekliğinin 

irdelenmesi gerektiğini ve bu kitaplarda çocuğun dünyasının göz ardı edilmemesi gerektiğini 

savunur.  Dilidüzgün (1996) ‘ya çocuk kitapları, çocuğa sanat eğitimi vermeli, çocuklara ilk 

sanatsal deneyimleri kazandıran birer araç olmak zorundadır. Çocuk edebiyatı ürünlerinin ise, 

çocuğa uygunluğuna, çocuğun kültür gelişimine,  düş gücünün gelişmesine, okuma alışkanlığı 

kazanmasına katkıda bulunacak nitelikler taşıması gerektiğini ifade eder.(Dilidüzgün, 1996, s. 

22). Çocuk edebiyatı metinlerinin salt okunabilecek metinler olmadığı, birçok farklı özelliği 

içinde barındırdığı kabul edilmiştir. 

Çocuk kitaplarının niteliklerinde ulus, benlik duygusu, başka dünyaları tanıma gibi 

kazanımlar vardır. Ayrıca yüzlerce yıl çocuk olgusunun ihmal edilmiş olması bir eksiklik olarak 

görülmektedir.  Eroğlu, çocuk edebiyatındaki eksikliği dile getirirken edebiyat tarihinde yazılan 

eserlerin yetişkinlere yönelik olduğunu, çocuklar için yazılan eserlerin çok sınırlı olduğunu 

söyler. Türkiye’de ve dünyada çocuğun, ayrı bir birey olarak kabul edilmesi ve çocuğa uygun 
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edebi eserlerin yazılmasının yüz yıllık bir zaman dilimindeki süreçte gerçekleştiğini dile getirir.  

(Eroğlu, 2008, s. 1). Çocuğun ihmal edilme düşüncesi Türk edebiyatı tarihi ve dünya edebiyatı 

tarihinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Yüz yıllık bir süreçte bile çocuğa yeterince değer 

verilmediği düşünülmektedir. 

Çocuk edebiyatı ürünlerinde mizaha yer verilmesi gerektiği düşünülür. İçinde mizah 

olmayan çocuk kitapları sıkıcı bir hal alabilmektedir. Mizahın çocuk kitaplarında yer almaması 

eksiklik yaratabilir. Bu nedenle çocuk kitaplarının mizahi unsurlara yer verilmesi 

unutulmamalıdır. .  “Çocuk kitaplarında yer alan mizah, düşünmeden benimsediğimiz kurallara, 

alışkanlıklara gülebilmemizi sağlar. Çünkü mizahın oluşturduğu gerçeklik, çoğu zaman bu 

değerlerle çatışır. Oysa çocuk kitaplarında mizahın dışarıda bırakılması, kuralların, geleneksel 

değerlerin sorgulanmamasına neden olur (Ak, 1990, s. 181).” Çocuklar için yazılan kitaplarda 

mizah olmazsa kitabın eğitici, öğretici amacına ulaşılamadığı kanısına varılmaktadır. 

 

2.1.1. Dünyada Çocuk Edebiyatı 

 

Edebiyat tarihsel bağlamda iki ana başlıkta incelenir: Sözlü ve yazılı edebiyat.  

Kronolojik bağlamda önce sözlü sonra yazılı edebiyat gelir. Dolayısıyla çocuk edebiyatı ilk 

ürünlerinin sözlü olduğu düşünülmektedir. Neydim (2003)   yapılan araştırmaların dünya 

edebiyatında ilk dönem çocuk edebiyatı ürünlerinin sözlü olduğunu gösterdiğini söyler. İlkel ve 

feodal toplumlarda masal türünün eğitim aracı olarak kullanılmasına önem verilmiştir. 

Ortaçağ’da çocukların ayrı oyunları yoktur. Çocuklar yetişkinlerle aynı oyunları oynayıp aynı 

oyuncakları paylaşmaktadırlar. Bunu yanında yine yetişkinler ve çocukların aynı masalları 

dinlediği bilinir. Çocukların ve yetişkinlerin, oyunlarının, oyuncaklarının, dinledikleri masalların 

ayrışması matbaanın icadıyla başlar. Ancak matbaanın icadı yetişkinlerin önemini artırmıştır  

(Neydim, 2003, s. 26). Sakar, çocukların insan yaşamının başlangıcından bu yana yeryüzünde 

var olduğunu ancak çocuk edebiyatının büyük etkisiyle çocuğun toplum içerisinde varlığını 

gösterebildiğini söyler (Sakar, 2018, s. 12). Kardaş ve Alp (2013) bu konudaki araştırmalarına 

dayanarak dünya edebiyatında ilk dönem çocuk edebiyatı ürünlerinin sözlü olduğunu belirtir. 

Sözlü edebiyat dönemi yazının kullanımına kadar varlığını etkin olarak sürdürür.  Sözlü 

edebiyat döneminde oluşturulan yapıtlar yazılı dönemde yazıya geçirilmiştir.  Batı’da çocuk 

edebiyatı  masallar, ninniler gibi edebi ürünlerle başlamıştır. Masal ve ninni ve gibi türler 

toplumun kültürel değerlerini kuşaklar boyunca aktarılmasına aracılık etmişlerdir (Kardaş ve 

Alp, 2013). Çocuklar belirli bir zamana kadar toplum içinde sadece bir nesne olarak 

düşünülmüştür. Uzun bir süreçten sonra çocuklar toplum içinde bir güce ulaşmıştır. Bu konuda 

çocuk edebiyatının etkisi olduğundan söz edilmektedir.   
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Dünyada özellikle Batı’da ilk etapta çocuklara yönelik kitaplar yazılmamıştır. Çocuklar, 

yetişkinler için yazılan kitaplardan yararlanmak zorunda bırakılmışlardır. “Batı ülkelerinde 

yetişkinler için yazılan eserlerin çocukların okumasıyla Çocuk Edebiyatı varlığı ortaya çıkmıştır. 

Bu yüzden de çocuklar için oluşturulan edebiyatın çok derin bir geçmişinin olmadığı 

söylenebilir. 16. Yüzyıla kadar çocukları hedef alan edebiyat ürününü görülememektedir”(Toz, 

2011, s. 225-235). 

Ortaçağda kilise, toplum üzerinde oldukça etkili bir role sahiptir. Çocukların İncil 

dışında bir eser okuması kilise tarafından hoş görülmemektedir. Çocuklarla sadece Hz. İsa ve 

Havariler ile ilgili konular işlenirken gülme, mizah, eğlence gibi kavramlar çocuklardan uzak 

tutulmaktadır. Bu durumda çocuklar gerçeklikten uzaklaşarak dini bilgilerle donatılır. Bu 

durum hümanizmin Batı’da gelişmesine kadar sürer ve 17. Yüzyılın ortalarında da etkisini yitirir 

(Oğuzkan, 1987, s. 17). 

17.yüzyıla gelindiğinde İngiltere’de peri masallarının, Orta Çağ’da oluşan hikâyelerin ve 

Ezop (M.Ö. 6.yy.) hikâyelerinin çocuklar için yazıldığı görülmektedir. Ayrıca bu yüzyılda “Ali 

Baba ve Kırk Haramiler”, “Alaaddin’in Sihirli Lambası”, “Gemici Simbad” gibi binbir gece 

masalları çocuklar için basılmaya başlanmıştır (Şirin, 2000, s. 59). 17.yüzyılda Fransa’da La 

Fontaine’in hayvan kahramanlı masal-öyküleri olan fablları Çocuk Edebiyatı  bağlamında 

günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Ayrıca bu dönemde dikkat çekici bir başka isim peri 

masallarıyla tanınan Charles Perrault’tur. Fransız yazar Charles Perrault çocuk kitaplarının 

babası olarak anılır. 18.yüzyılda ise artık çocuk ve çocukluk kavramı tartışılır ve çocuğa ait bir 

edebiyatın kaçınılmazlığı vurgulanır. Orta Çağ’ın didaktik, dogmatik ve eski düşüncelerinden 

sıyrılmanın gerekliliği üzerinde durulur. Artık çocuğa ve çocuğun dünyasına ve tercihlerine göre 

bir edebiyatın oluşturulmasına dikkat çekilir 18.yüzyılın başlarında İngiltere’de John Newbery 

adı önem teşkil eder. Onun “Ana Kaz” adlı eseri bu yüzyılda yayımlanır. Bu eser çocukların yaş 

ve ilgi alanlarını dikkate alarak yazılan ilk eser olma özelliğini taşımaktadır. Çocuk klasiği 

sayılan birçok eserin 18 yüzyılda kaleme alındığını görülür. “Robinson Crusoe”, “İsviçreli 

Robinson Ailesi”, “Gulliver’in Gezileri” adlı eserler bu dönemde yazılmışlardır. 19.yüzyılda 

Fransız çocuk edebiyatında Jules Verne’in eserleri, Amerikan çocuk edebiyatında Dini ve 

didaktik eserlerin yanı sıra “Küçük Kadınlar”, “Tom Sawyer’in Maceraları”, “Define Adası”, 

“Siyah İnci”, Pollyanna” gibi eserler, İtalyan çocuk edebiyatında Carlo Collodi “Pinokyo” adlı 

eseriyle dünya çocuk edebiyatına önemli bir katkıda bulunmuştur. İsviçre’li yazar Johanna 

Spyri’dir Heidi, İsveç'te Selma Lagerlöf "Nils Holgerson'un Eşsiz İsveç Yolculuğu" adlı eseriyle 

(Türkiye’de Uçan Kaz  adıyla bilinir) Rusya’da Çarlık döneminde halk hikayeleri derlenmiş, 

Tolstoy’un eserleri dikkat çekmiş, 1960’lı yıllardan sonra yazılı eserlerde büyük artış 

görülmüştür (Toz, 2011, s. 225-235).  
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19. yüzyılda Norveç'te çocuk edebiyatı P.C. Asbjornsen ve Jorgen Moe'nin 19. yüzyılın 

ortalarında halk masallarını derlemeleriyle canlanmaya başlar. Danimarka'da Hans Christian 

Andersen'in (1805-1875) 1884 yılında yayımlanmaya başlayan ocak başı hikâyeleriyle 

gerçekleşmiştir. Andersen'in masalları, "Andersen Hikâyeleri" (1938), "Masallar" (1951), 

"Andersen Masalları" (1957) adları altında dilimize çeşitli defalarca tercüme edilmiştir. (Şirin 

2000, s. 67). Çocuk edebiyatının oluşum ve gelişimininin ağırlıklı olarak Batı’da olduğu 

söylenebilir. Batı’daki kültür ve yaşayışın çocuk edebiyatına çocuğun birey olmasına katkı 

sağladığı görülür.   

 

2.1.2. Türkiye’de Çocuk Edebiyatı 

 

Türkiye’de çocuk edebiyatının ilk örneklerinin Tanzimat döneminde olduğu kabul 

edilmektedir.  Demirkol, mizah basınındaki polemiklere dikkat çeker. Türkçe mizah basınının ilk 

olarak 19. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktığı bilinmektedir. Mizah basınının ortaya 

çıkmasıyla bu konuda bazı polemiklerin de olduğu görülür. Mizah basınında ilk polemik Terakki 

ve Diyojen arasında yaşanmıştır (Demirkol, 2017, s. 158). Türk tarihinde mizah kavramında 

kaşılaşılan fikir ayrılıkları Türk edbiyat tarihinin her döneminde farklı mecralarda dile 

getirilmiştir.  

Tanzimat döneminde (1839) Batıdaki gelişmeler Türk edebiyatı sanatçılarının 

dikkatinden kaçmamıştır. Buna bağlı olarak roman, hikâye, tiyatro, gazete gibi genel türlerin 

yanında Çocuk edebiyatına da yönelim olmuştur. Bu dönemde çocuklara yönelik eserler 

arasında en önemli eserlerden biri Kayserili Dr. Rüştü tarafından 1859 yılında yazılan "Nuhbe-

tül Etfal" adındaki Arapça alfabe kitabıdır. Bu eserin Çocuk Edebiyatı literatüründe yer 

almasının nedeni, çocukları eğlendirmek amacıyla kitabın arka kısmına yazılan çocuk hikâyeleri, 

fabl çevirileri, kısa hayvan öykülerinin yer almasıdır. 1869 yılında çıkarılan Mümeyyiz adlı 

dergide çocuklara yönelik bilmece, romanlar ve çocuk mektupları yer alan ilk süreli yayındır. 

Bunun dışında o dönemde Sadakat, Eftal ve Arkadaş adlı süreli yayınlar Türk Çocuk edebiyatına 

kaynaklık eden yayınlardır (Kür, 1991, s. 7-17). Dönem yazarlarından Ahmet Mithat'ın "Hace-i 

Evvel" ve "Kıssadan Hisse" (1871) isimli kitapları da ilk çocuk kitapları arasında yer almaktadır. 

Bu eserler didaktik yönünden çok çocukları eğlendirmek amacıyla yazılan eserlerdir. Çocuğa 

edebiyat aracılığıyla öğüt vermenin erçek anlamda Divan edebiyatıyla olduğu bilinmektedir. 

Divan Edebiyatı’nın önemli şairlerinden Nâbî, Hayriyye (1701) isimli mesnevîsinde, kendi 

oğlunu sembolize ederek yaşadığı dönemdeki çocuklara ve gençlere seslenir. Erdemli insan 

nedir, sorusunu yanıt verir. Kendi içine kapalı, kültürlü olmakla beraber sosyal meselelere karşı 

kayıtsız, dış dünya ile ilgisini kesmiş, rahatından başka bir şey düşünmeyen insan tipine has 

davranış tarzını örnek gösterir (Kaplan, 1992, s. 214). Divan edebiyatı şairlerinden Nabi’nin 
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"Hayriyye" ve Sümbülzade Vehbi'nin "Lütfiyye" isimli eserleri Ahmet Mithat’ın tarzından farklı 

olarak tüm yönleriyle didaktik biçimde yazılmıştır. O dönemde düzyazı geleneği tam oturmamış 

olması bu eserlerin şiir biçimiyle yazılmış olma sebeplerinden sayılmaktadır.  Ancak çocuk 

edebiyatı kültürü Türk edebiyatında tam anlamıyla oturtulamadığı için dönem yapıtları daha 

çok büyüklere hitap eder niteliktedir. Türkiye'nin ilk çocuk kitapları Tanzimat dönemi 

sanatçılarından Şinasi, Recaizade Ekrem ve Ahmet Mithat tarafından Fransızcadan çevrilen kısa 

şiirler ve hayvan hikayeleridir. Ziya Paşa, J.J.Roussea'niu "Emile" isimli eserini çocuklar için 

tercüme etmiştir. Bu arada Recaizade Ekrem ve Muallim Naci sırasıyla "Tefekkür" ve "Ömer'in 

Çocukluğu" isimli özgün eserleri çocuklar için yayınlamışlardır. Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan 

yaptığı çevirileri "Tercüme-i Telemak" (1862) isimli eserinde yayınlarken, Vakanuvis Lütfü, 

Daniel Defoe'nun "Robinson Crusoe" isimli eserini, Mahmut Nedim, Jonathan Swift'in 

"Gulliver'in Gezileri" adlı kitapları ve Mehmet Emin de Jules Verne'in "Merkezi Arza Seyahat" ve 

"Balonda Beş Hafta Seyahat" adlı romanlarını çevirmiştir. Çocuk edebiyatı çalışmaları 

Tanzimat’tan sonra da devam etmiştir. II. Meşrutiyet’in ilânına kadar çıkan bazı çocuk dergi ve 

gazeteleri şunlardır: Vasıta-i Terakki (1883, 4 sayı), Çocuklara Kıraat (1883, 18 sayı), Çocuklara 

Mahsus Gazete (1896-1907),20 Çocuklara Rehber (1897-1900)21, Çocuk Bahçesi (1904-43 

sayı) (Sınar, 2006, s. 175-225). Milli Edebiyat döneminde çocuk edebiyatının önemli 

isimlerinden biri de Ömer Seyfettin’dir. Ömer Seyfettin, konusunu Türk tarihinden alan “Pembe 

İncili Kaftan”, “Kütük”, “Forsa”, “Ferman” ya da konusunu yazarın çocukluk anılarından alan “İlk 

Namaz”, “And”, “Kaşağı”, “Falaka” gibi hikâyeleri çocukların okuma bağlamında uygun kitaplar 

olmasına karşın tam anlamıyla çocuk edebiyatı niteliği taşımamaktadır. Bu hikâyeler dil 

zevkinin yanında tarih bilinci, devlete bağlılık, sorumluluk duygusu, dostluğun-arkadaşlığın 

önemi, hayvan sevgisi, din duygusu gibi birçok değer ve davranışı da telkin eder. (Sınar, 2006, s. 

175-225). 

Çocuk Edebiyatı asıl gelişimini Cumhuriyet döneminde göstermiştir. Çocuk Esirgeme 

Kurumu’nun Cumhuriyet’in 10. yılı dolayısıyla bastığı çocuk kitapları ve yayınladığı dergiler bu 

konudaki ilk ciddi girişim olarak kabul edilebilir. 1950 yılı itibariyle İstanbul’daki okullarda ve 

çeşitli kütüphanelerde “Çocuk Kitapları Haftası” ve sergiler düzenlemeye başlanır. Bu sergilerde 

Türkiye’de Çocuk Edebiyatı alanındaki eksiklikler göze çarpar. Akabinde (1953 yılında) 

öğretmen okullarında ilk defa çocuk edebiyatı ders olarak okutulur.  Böylece Çocuk Edebiyatı 

önemli bir alan olarak varlığını kabul ettirir. 1975’te Türkçe çocuk kitaplarına dikkat çekmek ve 

Çocuk edebiyatı olgusuna dikkat çekmek amacıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tarafından 

“Güzel Kitaplar Sergisi” düzenlenir 1979 yılının UNESCO Dünya Çocuk Yılı olarak ilan 

edilmesinin ardından çocuk ve Çocuk Edebiyatı kavramları Türkiye’de ayrı bir önem kazanır. 

Artık yazarlar ve işlenen konu-temalar daha çarpıcı hale gelmiştir. Yazarların teşvik edilmesi ve 

daha nitelikli eserlerin Türk Çocuk Edebiyatına kazandırılması amacıyla çok sayıda yarışma 
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düzenlenir. Bu dönemde Çocuk Esirgeme Kurumu, Doğan Kardeş, Arkın Kitabevi gibi yayınların 

düzenlediği yarışmalara yoğun katılım olmuştur. Bu konuda ciddi anlamda kurulan ilk vakıf 

1990 yılında kurulan Çocuk Vakfıdır. Çocuk Edebiyatı çalışmaları günümüzde akademik 

çevrelerde ve çok sayıda yazar tarafından yürütülmektedir (Sınar, 2006, s. 175-225). Türkiye’de 

çocuk edebiyatı ile ilgili çalışmalar özellikle Cumhuriyet döneminde hız kazanması ve bunun 

süreklilik göstermesi günümüzde çocuk edebiyatına verilen değerin artarak devam etmesinin 

aşlıca nedenlerinden sayılabilir.   

 

2.2. Gülme ve Mizah  

 

Gülme kavramı farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Binlerce yıllık geçmişe sahip 

Türk edebiyatında gülme ile ilgili farklı bululara rastlanır. TDK (2008) gülmeyi şu şekilde 

tanımlamıştır: İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli 

bir biçimde duygusunu açığa vurmak; Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit 

geçirmek. Türkçede gülmek ile ilgili bazı deyimlere rastlanılır: Gülme komşuna gelir başına, 

gülüp oynamak, gülerken ısırmak, gülmekten kırılmak, gülüp geçmek…  

Türk edebiyat tarihinde gülme ile ilgili kavramların en az beş bin yıl öncesinde 

kullanıldığı bilinen gülme ve mizahla ilgili kavramlar Türk edebiyatında birçok kaynakta yer 

bulmaktadır.  Büyük Sümerce Sözlük’ te gülme sözcüğü; Akadçada “suhum, dimmatum, satum, 

siahum” kelimeleriyle tanımlanırken, Sümercede ise gülmeyle ilgili olarak “bir, sur, isis” 

kelimelerine rastlanır (Aydın, 2013, s. 1010). Türk edebiyatında sözlük çalışmalarıyla öne çıkan 

Devellioğlu, mizah sözcüğünü etimolojik açıdan tanımlamıştır: “Mizah sözcüğü gülme 

kavramıyla bağlantılıdır ve Arapçadan dilimize geçmiştir. Aslı “müzah”tır ve şaka, latife, eğlence 

anlamına gelir.” (Devellioğlu, 1996, s. 655). Türkçede mizahla beraber gülmece sözcüğü de 

kullanılmaya başlanmıştır. TDK Güncel Türkçe sözlükte gülmeceyi eğlendirme, güldürme ve bir 

kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay, mizah, humor şeklinde ve 

edebiyat alanında gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan edebiyat türü, mizah, ironi olarak 

tanımlanmıştır (TDK, 2018, s. 581). 

Gülme nedir ve nasıl meydana gelmiştir? Bu soruların anlaşılabilmesi için insanın 

gülmesine neyin sebep olduğu sorusuna yanıt aranmalıdır. İnsanın gülmesine neden olan 

durumlar farklı şekillerde adlandırılır ve kavramsallaştırılır (Şentürk, 2010, s. 15). İroninin ise 

daimi geçerliliği hakkındaki sorular güldürü çemberinin ayrıntılı incelenmesiyle cevaplanabilir. 

Güldürü, ironiye göre daha şüphecidir  (Kierkegard, 2009, s. 366). Mizah, ironi, gülme gibi 

kavramlar aynı bağlamda ele alınmalıdır. Tozar ise en özet haliyle gülmeyi insan ruhunun 

mucizeleri olarak tanımlamaktadır (Tozar, 2001, s. 70). 
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Gülme eylemi ile ilgili olarak alanyazını araştırmalarında öne çıkan araştırmacıların 

gülme kavramına farklı alanlardaki yaklaşımları dikkat çeker. Gülmenin felsefi anlamda 

tarihçesi incelendiğinde Descartes’ın bu alanda önemli bir yere sahip olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. “Gülmek Descartes'a göre mutluluğun temel ifade şekillerinden biri gibi 

görünür. Ancak, yalnızca orta düzeyde bir mutluluk söz konusuysa ve mutluluk hissi 

beklenmeyen bir şey karşısında şaşırma ve/ veya nefret ve aşağılama hissiyle birleştiğinde 

gülme eylemi tetiklenir” (Smadja,1993, 27). 

Voltaire’e göre, "gülme, ortadaki bir durumla eğlenme duygusundan kaynaklanır bu 

durum kesinlikle küçük görme ve öfkeyle bağdaşmaz. Voltaire, Rönesans Hümanistlerine 

katılarak gülmeyi şu şekilde tanımlamıştır: "İnsan ağlayan ve gülen tek hayvandır. Yalnızca bizi 

üzen şeylere ağladığımız gibi sadece bizi neşelendiren şeylere güleriz. Münazaracılar bu gülüşün 

kibirden doğduğunu, güldüğümüz kişiden daha üstün olduğumuza inandığımızı iddia ettiler... 

Kant’a göre zihin belirli bir şey beklemenin getirdiği ruhsal gerilimle beklerken aniden ona 

beklentisini boşa çıkaran başka bir şey, bir uyuşmazlık, bir absürdlük sunar. Gerilimin 

arkasından ani bir rahatlama gelir. Dolayısıyla bu hareket bedene etki eder (Smadja, 93, 30,31). 

Tarihsel süreçte gülmenin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı, ilk insanın ne zaman 

güldüğü veya gülümsediği kesin olarak bilinmemektedir.  Olgularla ilgili birtakım düşünceler 

ortaya atılmıştır. “Araştırmacılar arasında da insanların ne zamandan beri gülme davranış 

biçimini kullandığı konusunda anlaşmazlık vardır.  İnsanoğlu var olduğundan beri çeşitli gülme 

eylemini kullandığını iddia ederken, bazılarıysa bu davranış biçiminin dilin gelişmesiyle ortaya 

çıktığını savunmaktadırlar” (Williams, 1997, s. 53, akt. Yardımcı, 2010, s. 4). Gülme kavramı 

geçmişten günümüze halk katmanları arasında farklı bir boyutta ele alınmıştır. Seçkinler sınıfı 

ağırbaşlılığıyla anılırken gülmenin alt katmandaki yığınlara özgü olduğu düşünülür.  

Tarih boyunca gülme ve ciddi olma durumu soylularla halk arasında keskin bir sınır 

çizgisi gibi durmuş, ciddiyet soylular, devlet ve devletin kurumları; komedi ve komik ise halkla 

ilişkilendirilmiştir. Metaforik bir şekilde ifade edecek olursak krallar, generaller, papazlar, 

diktatörler, şehir merkezleri, büyük meydanlar ve ana caddeler gülmez. Onlar ağırbaşlı, asık suratlı, 

soğuk ve düşünceli görünür. Peki, ama kim güler? Arka mahalleler, ara sokaklar, Pazar yerleri, ev 

hanımları, pazarcılar ve çocuklar güler. Hem de kahkahalarla. (Tanrıbuyurdu, 2007, s.  104).  

Bergson gülme kavramını insan esaslı ele alır.  İnsani olan dışında hiçbir şeyi gülünç 

bulmaz. “Bir manzara resmi güzel, zarif, anlamsız olabilir ama gülünç olamaz. Bir hayvan 

normalde komik değildir. Hayvanı gülünç yapan insan davranışı göstermesidir. Şapka sadece bir 

nesnedir. Bir şapkaya gülünüyorsa şapka olduğu için değil, insanın şapkaya verdiği biçimden 

dolayıdır (Bergson, 2013, s. 5).” 

  Usta (2005, s. 16-19) gülme çeşitlerini dört başlıkta ele alır: 

a. Aristokratik Gülüş – Halk Gülüşü 
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b. Alaycı (Aşağılayıcı Gülüş) – Neşeli Gülüş 

c. Mizahi Gülme – Mizahi Olmayan Gülme 

d. Doğal Gülme – Yapay Gülme 

Usta bu sınıflandırmayı yaparken dram türüne bir göndermede bulunmuştur. Tiyatro 

türünde karşılaşılan tipler ve karakterler üzerinden yapılan bu sınıflama gülmenin insan 

boyutuyla ele alındığının göstergesidir.  

Gülme bir çeşit duruma bağlı olarak gerçekleştiğini söyleyen Altunel, gülmenin mekan 

ve zamanla ilişkisini ortaya koyar. 

İnsanı gülmeye sevk eden pek çok durum vardır. Hayatın içinde ve anlık gerçekleşen pek 

çok olay, gülmeye neden olduğu gibi, bazı gülme durumları geleneksel kurallara, zamana ve 

mekâna bağlanmıştır. Örneğin fıkra, uygun ortamlarda ve zamanlarda anlatıldığında insanları 

güldürebilmektedir. Çoğunlukla geleneksel bir fıkra tipine bağlı olarak anlatılan fıkralar veya 

latifeler, dil malzemesini ve hikâye etme yöntemini kullanarak gülmeyi sağlamaktadırlar 

(Altunel 2003, s. 109). 

Modern filozofun babası olarak kabul edilen Descartes, Ruhun İhtirasları adlı kitabında 

gülme konusunda küçük bir ders verir:  

Başka insanların yanlışlarını dinlerken gülmek, ayıp ve edep dışı değildir. Hattâ bazen 

öyle durumlar olur ki, gülmemek somurtkanlık olur; fakat insan kendisi alay ederken, söylediği 

şeylerden şaşırmış görünmemek ve onları keşfetmekteki hünerine olan hayranlığım 

göstermemek için, gülmekten sakınması daha yerinde olur. Bu da, onları işitenleri daha 

fazlasıyla hayrete düşürmeye sebep olur (Descartes, 2013, s. 114).   

Baudlaire (1997) ise gülmeyi şeytansı, hınzırca ve fazlasıyla insani olduğunu söyler.  

Smadja bazı kaynaklara dayanarak gülme ile ilgili farklı görüşleri yazar.  

Gülmek (Larousse): Mutluluk hissini ifade eden, az çok sarsıntılı ve gürültülü bitişlerin 

eşlik ettiği yüz kasılmaları. 

Gülmek (Robert): Mutluluğun, az çok gürültülü ve sarsıntılı bitişlerin eşlik ettiği ağız 

açıklığının genişlemesi ile ifade edilişi. 

Gülmek (Littre): İçimizde mutluluk verici, hoşa giden bir şeyler uyandıran duygunun yol 

açtığı birtakım ağız hareketleri yapmak. Kahkaha, gülme eylemi olarak veya fizyoloji dilinde 

büyük ölçüde diyafram kasılmalarına bağlı ve yine istemsiz yüz kası kasılmalarının eşlik ettiği 

sarsıntılı ve az çok gürültülü küçük bitişler serisi olarak tanımlanır (Smadja, 1993, s. 13).  

Bütün bu tanımlardan yola çıkarak gülme ile ilgili bazı çıkarımlarda bulunulabilir.  Buna 

göre genel anlamda gülme kavramı mutluluk duygusunu yansıtan hem görsel hem de işitsel 

bağlamda ele alınan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Gülme kavramı bir yüz ifadesiyle 

belirgin bir hal kazanır.  
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 Gülme eylemi ve gülüş birbiriyle iç içe geçmiştir. Parvulescu, gülme türlerini iki 

türe indirgemiştir. Birinci gülme türü ölçülü, minik, doğal ve sağlıklıdır. İkinci gülme türü ise 

sorunlu ve denetimsizdir, gayrimeşrudur, sağlıksızdır (Parvulescu, 2017, s. 73,74). 

Gülme kavramı ile ilgili tartışmalarda gülme, kimilerine göre duygularla doğrudan 

bağlantılı olduğu kimilerine göre ise gülmenin duygularla hiçbir bağlantısı olmadığı belirtilir. 

Morreal (1997)  gülmenin bir duygu değil, bir davranış biçimi olduğunun söylenebileceğini 

buna karşın gülmenin bireyin esnemesi ya da hapşırması gibi, yalnızca fizyolojik bakımdan 

açıklanacak bir davranış olmadığının da altını çizer.   

Mizah kavramı gülme çerçevesi içinde düşünülebilecek niteliktedir. Mizah, insanlık 

tarihi kadar eskidir. Mizahla beraber gülme de var olmuştur. Gülme kavramı tarihin belirli 

dönemlerinde çeşitli bağlamlarda ele alınan bir tür olmuştur. Mizah kavramı gülme ile iç içe 

geçmiştir. Her iki kavramın da içeriğinde espri, hiciv, ironi, nükte, şaka gibi sözlere rastlanır. 

Mizah da gülme tanımlanması zor olan bir sözcüktür. Alanyazınında mizah ve gülmenin 

dünyanın en eski kavramlarından biri olduğu düşünüldüğünde bazı araştırmacılar tarafından 

yine dünyanın en eski kavramlarından biri olan aşk olgusuyla mizah - gülme arasında bağlantı 

kurulmuştur. “Aşk dünyayı dolaştırabilir, ama mizah onu bir arada tutan tutkaldır. Günlük 

deneyimlerimiz, mizahın insan etkileşimlerinde kritik bir rol oynadığının ve dilsel, bilişsel ve 

sosyal yaşamlarımızın önemli bir bölümünü oluşturduğunun kanıtıdır (Kao, Levy ve 

Goodman,2015, s. 1270)”. Mizah teorisyeni Marcel Gutwirth, Laughing Matter: An Essay on the 

Comic’in birinci bölümünü Saul Steinberg’in şu sözüyle başlatır: “Mizahı tanımlamaya çalışmak 

mizahın tariflerinden biridir (Trying to define humor is one of the definitions of humor)”. 

(Gutwirth, 1993, s. 1, akt. Nas, 2017 ) Mizah kavramı bazı türleri kapsar. Mizahta espri, gülmece, 

halt, hiciv, ironi, nükte, satir ve şaka gibi türler bulunur. Hicivde ise daha acımasız ve saldırgan 

bir alay vardır ve bazen hakarete dönüşebilir (Eker 2009, s. 67).  

Mizahın toplumsal yararlarından da söz edilebileceğini söyleyen Yakar (2013) mizahın 

bazı durumlarda hiçbir sözün aydınlatamadığı bir gerçeği bir anda aydınlatabileceğini belirtir. 

Mizah, hoşgörü ortamı yaratır. Bu sayede bulunulan ortamda bir gerginlik varsa bu gerginlik 

havasını yumuşatır. Mizah, anlatıma canlılık katar. Mizahın etkili olması için kısa, özlü ve yoğun 

olması gerekir (Yakar, 2013). 

Mizahla ilgili psikoloji alanında çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Martin, mizahla ilgili 

araştırmaların, özellikle psikoloji alanında, son 50 yılda oldukça gelişme gösterdiğini belirtir. 

1980’lerden önce mizah anlayışı, bireysel farklılıklara dayandırılmaktadır. Ancak günümüzde 

popüler bağlamda mizah, daha çok şaka, eğlence gibi kavramlarla değerlendirilir. 

Araştırmacalar mizah bulgularını mizah türlerine ve kategorilerine göre değerlendirmeye 

devam etmektedirler (Martin,2018, s. 103). Dolayısıyla mizah kavramı psikolojinin de temel 

alanlarından biri olmuştur.  
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Mizahın olası sonuçlarından kahkaha ile ilgili bir dizi araştırma da yapılmıştır. Mark Van 

Vugt ve çalışma arkadaşlarının 2014 yılında yaptıkları bir dizi deneye göre, kahkaha yabancı 

bireylerin bir gruba dönüşmesini kolaylaştırır. Kahkahanın biyososyolojik teorisi diye 

adlandırılan bu görüşe göre, kahkaha yüksek derecede endorfin salgısı ve pozitif ruh durumu ile 

ilişkilendirilir (Güneş, 2017, s. 30). 

Araştırmacıların mizah kavramına salt komiklik olarak bakmadıkları, bilimsel deney ve 

bulgulara dayanarak mizahla ilgili hipotezlerini bilimsel temellere dayandırma uğraşı bu 

kavramın anlaşılmasını kolaylaştırmıtır. 

Antik Çağ sanatçıları gülmeyi anlatabilmek için trajedinin varlığına değinir. Trajedinin 

karşıtlığından yararlanarak gülmeyi tanımlama yoluna giderler. Antik Çağda trajedi, ağlamanın 

ürünü olarak tanımlanır. Komedi ise gülmenin yansımasıdır. Ancak komedinin tam olarak ne 

zaman ve nasıl doğduğu bilinmemektedir (Koestler, 1997, s. 9). Smadja (1993) Antik Çağ’da 

gülünç olmanın acı bir duygu olduğunu ve temelinde cahillik duygusunu barındırdığını söyler.  

Birey zayıf karakterli ve zararsız kişinin kendi karakteri üzerinde zenginlik, beden ve ruh 

üçlemesindeki bir yanılsamadır. Gülünç kişi kendini zengin, yakışıklı, bilgili görürken bizler 

bunun aksine gülünç kişiyi yoksul, çirkin ve aptal görürüz. Antik Çağ’da Platon, Aristo, Çiçero ve 

Quintilien gibi düşünürlerin gülme hakkındaki yorumları bu çağın gülme anlayışı hakkında yol 

gösterici bir özelliğe sahiptir.  

Orta Çağ’da Hıristiyanlık etkisinin ağırlığı görülmektedir. Gülme eylemi konusunda 

farklı teoriler vardır. Bunlardan biri Yunan kilisesi rahipleri tarafından geliştirilmiştir. 

Smadja’ya (1993) göre gülme Batı’da yayılan bir türdür ve İsa’yı peygamber sıfatıyla değil de 

büyük insan modeli olarak bilir. Evangelistler ise İsa'yı hiçbir zaman gülerken göstermezler.  

İsa’nın gülerken gösterilmemesi Orta Çağ’da gülme konusunda dinin etkisinin göstergesidir. 

Adkin (1985) bu görüşü manastırların kahkahaları kınadığını, bu konuda çok sert olduğunu dile 

getirerek desteklerken Mısır’da şaka yapılması yasaklandığını anımsatır. 

Tanrı’nın İncil’deki sözcüsü peygamberlerdir ve onlar için de kahkaha düşmanlığı ifade 

eder. Örneğin Tanrı’nın peygamberi İlyas ve Baal’ın 450 peygamberi arasındaki yarışmada İlyas 

onlarla Tanrılarının güçsüzlüğü yüzünden alay eder ve onları katleder. İncil’de alay etmek çok 

saldırganca kabul edilir ve affedilmez.  Öyle ki, bir grup çocuk kel olduğu için Elisha 

peygamberle dalga geçip ona gülerse lanetlenir. İncil’de alay eden insanın ölümü hak ettiği 

söylenmektedir. (Philosophy of Humor, 2016). 

Ortaçağda tek tanrılı dinlerin etkisi mizaha yaklaşımı oluşturur. Mizah yasaklanmıştır. 

Bazı durumlarda ise gerekli olunca istenildiği gibi kullanılabilecek bir kavram olmuştur. Mizahi 

etkinlikler tek Tanrılı yaşam kültürüne göre biçimlenmiştir. Mizaha karşı bu yaklaşım yeni bir 

mizah anlayışının ortaya konulamamasına neden olmuştur. Mizah, sadece dönemsel şartlara 
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bağlı dünya görüşüne uygun hale getirilmiştir. Bu bakış açısı alegorik hayvan hikâyelerinin, 

dolaylı anlatım örnekleri yaygınlaştırmıştır (Öngören, 1983). 

Yüksek Orta Çağda din ağırlığı nedeniyle gülme olgusu (mizah) bastırılmaya devam 

etmiştir. Gülme eylemi şeytansı olarak adlandırılır. Dine bağlı olarak Manastır kanunlarına 

dayandırılan görüşler bağlamında gülmek ve erotik haz arasında ilişki kurulmuştur. Bunun 

sonucunda gülme ile ilgili ahlaki bir durum yaratılmıştır. Geç Orta Çağda ise J. Le Goff göre 

gülme eylemi frenlenemez.  Orta Çağ'ın sonunda kilise baskısından kurtulan halk şehir 

meydanlarında, karnavallarda kahkahalarla gülmenin özgürlüğü ve mutluluğunu yaşar (Smadja 

1993, s. 23,24). Mizah, genellikle tutarlı bir kişilik özelliği ya da değişken bir bireysel fark olarak 

tanımlanır. Mizah; bilişsel, duygusal, davranışsal, psikolojik, fizyolojik ve sosyal bileşenleri 

kapsar. Mizah, sadece bilişsel bir yetenek değil, aynı zamanda estetik bir cevap, alışkanlık haline 

gelmiş bir davranış, duygularla ilgili bir karakter, bir tutum, bir baş etme stratejisi ve bir 

savunma mekanizmasıdır (Erickson ve Feildstein, 2007, akt. Sümer, 2008, s. 13). 

Monro’ya (1988) göre mizah, geniş ve dar anlamda kullanılabilen bir terimdir. Geniş 

anlamda, edebiyatta okuyucuyu veya dinleyiciyi eğlendirmek veya kahkaha attırmak amacıyla 

sanatsal konuşmalara veya yazılara uygulanır. Dar anlamda ise mizah, zekâ, hiciv ve saçma 

kavramlarından ayrı düşünülmelidir. Karakterler ve durumlarla ilgili olarak kelimeler veya 

fikirler üzerine oynamaktan daha az entelektüel ve daha yaratıcıdır; hicivden daha sempatik ve 

daha az acımasız; saçmalıktan daha incelikli bir kavramdır (Monro, 1988, s. 349-355). 

Turhan Selçuk mizahı tanımlarken mizahın yalnız bir güldürü unsuru olmadığını söyler. 

Selçuk’a göre mizahın farklı türleri vardır. Bu türler; düşündüren, eleştiren, alaya alan, acı 

duygusu veren, eleştiren, karşıt düşünceleri kapsayan, fikirleri beklenmedik ve şaşırtıcı bir 

biçimde sunan türler olarak gruplandırılabilir. Selçuk, kara mizah ve pembe mizah gibi 

deyimlerin bu yolla ortaya çıktığını söyleyerek mizahı geniş bir açıdan ele almıştır (Çetinkaya, 

2006, s. 7). 

Mizah kelimesinin Yunanca karşılığı humordur. Humor kelimesi nemli ve ıslak anlamıyla 

bağdaştırılmıştır.   

Mizahın uzun ve üstünde çok tartışılmış bir tarihi vardır. Aristotales, Platon, Darwin, 

Descartes, Kant, Hobbes, Freud ve Twain gibi büyük düşünürler, mizahı açıklamaya 

çalışmışlardır. Latince de “humere” olan mizah, nemli anlamına gelmektedir. İsim hali “umor”, 

nemli ya da sıvı anlamındadır. Bu iki kelime, akıcı ve ıslaklık anlamında olan Yunancada hygros 

kelimesinden türemiştir (Cavanaugh, 2002, akt. Yardımcı, 2010, s. 14).  

Mizahın akli bir unsur olduğu ilk olarak 15. yy. da kabul edilmiştir. Ancak nasıl 

kullanıldığı 16. yy.a doğru araştırılmaya başlanmıştır. 18. yy. da mizah yapanlar, sanatsal ve 

edebi metinlerde mizahı kullanmaya yetenekli kişiler olarak görülmektedir. Böylelikle mizah 



Serhan Olcay Anılan, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

16 

yavaş yavaş günümüzdeki anlamına yaklaşmıştır. Bu dönemde mizah, zekâ ve maskaralığı da 

içine alan bir terim olarak kullanılmaya başlanır (Yardımcı 2010, s. 8). 

Batılı kaynaklarda (Philosophy of Humor, 2016) birçok filozofun mizah kavramını 

olumsuz bir bağlamda ele aldığı görülür. Antik Yunan'dan 20. Yüzyıla kadar kahkaha ve mizah 

üzerine felsefi yorumların büyük çoğunluğu komedinin zekâ ve şaka ile ilgili olduğu 

belirtilmiştir.  Eski zamanlarda yöneticiler kahkahadan kaçınmak gerektiğini iddia etmişlerdir.  

Kahkahanın olumsuzluğuna vurgu yapmak için  İlyada ve Odyssey'deki  pasajlar 

örneklendirilebilir. Zira Olympos Dağı'nın tanrıların kahkahasıyla çalındığı rivayet edilmiştir.  

Yunan ve Roma kültürleri mizahı farklı açıdan ele alırlar. Yunanlılar mizahı toplumsal, 

sanatsal ve siyasal sorunların konu edildiği öğretisel ve eleştirel bir sanat olarak görürken, 

Roma mizahı, çoğunlukla gündelik olaylardan ve karakterlerden beslenir. İnsanların tiyatroya 

gitmelerindeki asıl amaç eğlenmektir. Eğitilmek ve aydınlanmak ikincil bir unsurdur (Sayın, 

2017) . 

Hititlerde Purilli ayinleri, Eski Yunan’da Dionysos şenlikleri mizah içeren eğlencelerdir. 

Eski toplumlarda iyi ile kötü çatışma halindedir. İyinin sonunda kötüyü yenmesinden dolayı 

eğlenceler düzenlenmiştir. Kötü güçlerin insanlar üzerindeki bıraktığı yılgınlık ve korkunun 

yerini, olumsuz durum ortadan kalkınca mizah almıştır (Yardımcı, 2010, s. 3). 

Mizah kavramına, Batı edebiyatında konformist, niceliksel, üretici anlamlar 

yüklenmiştir.  

“Eysenck (1972) mizah duygusuna sahip olmanın üç farklı şeyi ifade edebileceğini 

belirtmiştir:  

(1) karşımızdaki insanın bizim güldüğümüz şeylere gülmesi (komformist anlam),  

2) o kimsenin kolayca ve oldukça fazla gülüp eğlenebildiğini (niceliksel anlam),  

(3) o kimsenin komik şeyler söyleyerek diğer insanları çok fazla güldürdüğünü (üretici 

anlam).” (Yerlikaya, 2007, s. 8). 

Mizah her zaman alaya dayalı olmak zorunda değildir. Çünkü mizahın salt alay 

duygusuna indirgenmesi düşüncesi doğru kabul edilmemektedir. Zira mizahı alayla sınırlı 

tutmak mizahın felsefe ile ilişkisi konusunda tartışmalara neden olabilir. 

Mizah, düşüncedeki mantıksızlık diyebileceğimiz gülme absürtlüğünü meydana getirir. 

Mizah, doğru ve açık komik anlatımdır ama ciddiyet maskesi arkasından gizlenen kapalı komik 

anlatım olan alaya aykırıdır. Unutmamak gerekir ki mizah, genel olarak komiklik duygusudur ve 

komiklik alanının estetik tadıdır. Bu bağlamda mizah, alaylı olduğu gibi alaysız da olabilir. Alay, 

bütün tezahüratlarıyla aslında felsefi düşünceye mahsustur (Tsoi, 2016, s. 109). 

İnsanlara hayatlarında neyin önemli olduğu sorulduğunda, genellikle mizahtan söz 

ederler. Eşlerinde ödüllendirdikleri özellikleri listeleyen çiftler genellikle “mizah duygusu” nu 

en üste ya da yanına koymaktadırlar ( Philosophy of Humor, 2016) 
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Platon kahkahaya itiraz eden düşünürlerdendir. Platon’a (2007) göre kahkaha kötü 

amaçlıdır. Platon kahkahayı bir mengeneye benzetir. Ona göre mengene cehaleti temsil eder. 

Gülünen insanlar kendilerini daha erdemli, daha zengin, daha iyi görünümlü olarak hayal 

ederler. Onlara gülünerek kötü bir şeyden yani kendi cahilliklerinden zevk alınmaktadır. Bu bir 

kötülüktür ve bu durum ahlaki olarak sakıncalıdır. 

Platon, kahkahayla ilgili düşüncesini şu sözlerle açıklamaktadır: 

Sövgü dolu bir tartışmaya giren, karşısındakini gülünç duruma düşürmeye çalışmadan 

duramaz; işte bu tutumu öfkeden ileri geliyorsa bunu kınayacağız. Komedya ozanlarının 

yurttaşlarımızı alaya almaya kalkarken içlerinde öfke olmamak koşuluyla, insanlarımıza gülünç 

şeyler söyleme arzusunu kabul mu edeceğiz? Yoksa şaka unsurunun bulunup bulunmamasına 

göre bunu ikiye mi ayıralım? Hiçbir komedya, Iambos ya da Melos ozanı, içinde öfke olsun 

olmasın, ne sözle ne de canlandırdığı imgelerle hiçbir yurttaşı alaya alamaz; buna uymayan 

olursa, şenlik yöneticileri aynı gün içinde onu ülke dışına atsınlar; atmazlarsa, şenliğin adandığı  

tanrıya üç mna para cezası ödesinler. Herhangi biriyle eğlenmelerine daha önce izin verilenler, 

öfkelenmeden ve şaka yollu birbirlerine takılabilirler, ama bunu ciddi ciddi ve öfke duyarak 

yapmak yasaktır (Platon, 2007, s. 451).  

Gülme ve mizah tarihte çok eskilere dayandığı, özellikle platon gibi bilinen filozofların 

kavramla ilgili argümanlarda bulunduğu yadsınamaz bir gerçek olması ile ilgili bulgularla 

karşılaşılmaktadır.  

 

2.2.1. Türk Edebiyatında Gülme ve Mizah 

 

Türk edebiyatının eski dönemlerinde dilimizde yerleşik olan Arapça ve Farsça 

kelimelerin etkisiyle birçok kavrama yer verilmiştir. “Eski edebiyatımızda latife, hezl, müzah, 

mutâyebe, mülâtafa, hecv, ta’riz, tehzil ve şathıyyat gibi terimleri yer alır. Şathıyyat terimi 

şathiye olarak bilinmetedir ve Tasavvuf edebiyatında kullanılan bir terimdir.  Bu terimlerden 

latife, şakaya; hezl ile mizah gülmece ve alaya; mutâyebe ile mülâtafe şakalaşmaya, hecv’i 

yergiye ve ta’riz ise sataşma ve taşlamaya; tehzil, alaya alma, gülünç hâle getirme ve şathıyyat  

saçma sözlere ile karşılanabilir. Buna ek olarak eskiden kullanılan zem (yerme ve kınama), şetm 

ve kadh (sövme) anlamına gelen terimler de kullanılmıştır (Levend 1965, s. 39-40). 

Türk edebiyatında gülme kavramı ile bulgular Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divan-ı 

Lugat-it Türk adlı eserde şu şekilde geçmektedir: 

Açukluk: ‘Yüz açukluğu: Yüz gülümseyişi. Elük: Alay etme, maskaraya alma. (Cilt 1: 122) / 

Katgurdı: Er külüp katgurdı: Adam gülerek katıldı. (Katgurar-Katgurmak) / Köğ: Bir şehir halkı 

arasında meydana çıkarak bir sene içerisinde gülünen şey, gülmece. ‘Bu yıl bu köğ geldi: Bu yılın 

gülmecesi budur.’ (Cilt 3: 131) / Küldi: ‘Er küldi: Adam güldü.’ Başkası da böyledir (Küler-külmek). 
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(Cilt 2: 26) / Külünç: Gülünç. (Cilt 1: 374) / Kü- lüt: Halk arasında gülünç olan nesne. (Cilt 1: 8357) / 

Yaltga: Bir şeyle alay etme. ‘Olanı yaltga kıldı: O, onunla alay etti, maskaraya aldı.’ (Cilt 3: 432).” 

(Atalay, 1985, akt. Alay,2019:23).” Divan-ı Lugat_it Türk’te geçen tanımlamalar Türk edebiyat 

tarihinde mizah ve gülmenin 1000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunun göstergesidir (Alay, 

2019, s. 23). 

Tanzimat dönemiyle beraber Türk edebiyatında basın önemli bir yere sahip olmuştur. 

Apaydın (2007) yazılı mizahın Türk basının en erken gelişen alanlarından biri olduğunu 

belirtmiş ve yazılı basının Türk mizah edebiyatının ve mizah kültürünün gelişmesine katkı 

sağladığını söyler. Türk mizahının sözlü gelenekle, özellikle fıkralarla temsil edildiğini aktarır.  

Osmanlı Devleti Tanzimat döneminde hızlı bir toplumsal değişim sürecine girer. 

Batılılaşan, dolayısıyla modernleşen Osmanlı’da, mizaha zengin bir malzeme sunulmuştur. 

Hayatın her alanında görülen değişimler, mizah yayınlarında politik mizahın ağırlık 

kazanmasını sağlar. Kamu önünde itibarı sarsılan iktidar için mizah bir tehdit olarak 

görülmüştür. Güçlü ve köklü bir geleneğe yaslanan Türk mizahı, kamusal alandaki etkisiyle ilk 

yayınlarından itibaren sansür ve engellemeye uğramıştır (Yazıcı 2011, s. 1299-1313). 

Türk edebiyatının gelişim sürecinde Osmanlı yönetiminin ve saray çevresinin mizahtan 

uzak durduğu bilinmektedir.  Bu dönemde İslami eğilimlerin kültür üzerindeki etkisi olduğu 

belirtilir. Osmanlı döneminde mizah, ağırlıklı olarak sözlü ve gösteriye bağlı bir türdür. Ancak 

mizahın gelişmesi için uygun şartlar mevcut değildir. Nesin (2001) mizahla ilgili tespitlerinde 

Osmanlı yönetim anlayışının etkisinden söz ederken padişahın mutlak otoriteye sahip olduğu ve 

Allah’ın yeryüzündeki halifesi olma özelliğinden dolayı padişahın eleştirilmesi ve mizah konusu 

yapılması fikrine sıcak bakılmadığını söyler. Bu tutum Osmanlı toplumunda mizahın uzun 

zaman sınırlandırılmasına ve göz ardı edilmesine neden olmuştur. Merkezi yönetim mizaha 

mesafeli durmuş, klasik edebiyat çevresinde hayvanlardan yararlanılarak sembolik anlatımdan 

yararlanılmaya çalışılmıştır. Mizaha başvuran şairlerin ise bir nevi oto-sansür uyguladıkları 

bilinmektedir. Osmanlı toplumunda mizahta sınırlama olsa da halk arasında mizahın gelişimi 

devam eder.  Halkın saraydan farklı bir tutum izler. Osmanlı döneminde saray çevresi dışında 

bulunan halk katmanlarında masal, karagöz, meddah, fıkra gibi türlerde mizahın gücü hissedilir. 

Türk edebiyatında savaş yılları mizahın gelişmesini geçici olarak durdurmuştur. Özellikle I. 

Dünya Savaşı’ndan Kurtuluş savaşına kadar bu durgunluk sürer. Kurtuluş Savaşı yıllarında ise 

cumhuriyet dönemi mizahı şekillenmeye başlamıştır (Nesin, 2001, s. 43). 

Türk tarihine bakıldığında kültür ve edebiyat bağlamında mizahın önemli bir yere sahip 

olduğu görülür. Türk kültüründe mizah yazılı ve sözlü olarak farklı kollarda gelişmiş, mizah 

sözlü olarak daha çok yer etmiştir. Yücebaş (2004), Türk kültüründe mizahın yazılı ve sözlü 

olarak iki ayrı grupta geliştiğini, mizahın sözlü olarak Türk edebiyatında daha çok yer 

bulduğunu söyler.  Yakıcı (2016, s. 116-125) ise Türk mizahında fıkraların, özellikle Nasreddin 
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Hoca fıkralarının, yer ettiğini, fıkralar dışında sözlü gelenekte mizah unsuru taşıyan unsurların 

başında şiir geldiğini belirtmiştir. Türk edebiyatında başlangıcından günümüze kadar mizahtan 

yararlanılarak söylenmiş ve yazılmış çok sayıda şiir vardır. Bu şiirler Halk edebiyatında taşlama, 

Tasavvuf edebiyatında şathiye, Divan edebiyatında hiciv, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında 

yergi olarak adlandırılan eleştiri odaklı şiirlerdir.  

Türk Halk edebiyatında aşıklık geleneğinde mizahi taşlamalar yapılmıştır. Dörtlük 

üzerine kurulu şiirlerde ilk iki dize hazırlık dizesidir. Mizah öğesi taşıyan duygular genel olarak 

son iki dizede verilse de bazı durumlarda sadece son dizede de mizahi taşlama duygularının 

verildiği görülür.  Artun (2016) aşıkların söylemlerinde üçüncü dizenin  hazırlık dizeleriyle 

mizah dizesi arasında bir bağ olduğunu  aşıkların mizahı sağlamak için abartma, karakterize 

etme, çift anlamlı kelimeler ve tuhaflıklar kullanma yoluna gittiğini araştırmalarında dile 

getirmiştir.  

Türk toplumu mizah açısından oldukça zengin bir birikime ve bu birikim içinde zengin 

bir kültürel değere sahiptir. Maddi ve manevi kültürel kodların, dil zenginliği ve anlatma 

yeteneği sayesinde, adına Türk mizahı denilen bir anlayış ortaya çıkmıştır.” Mizahta asıl olan 

öge söz oyunlarıdır. Daha çok Türk kültüründe etkin olan bu tarz mizah, hem sözlü hem de yazılı 

edebiyatta çok sıklıkla başvurulan bir yöntemidir (Aytaş, 2016, s. 382,383). 

Aytaş (2016), Türk mizahı tarihi ile ilgili araştırmalarında Türk mizahının Selçuklular 

zamanında geliştiği, önemli mizah ustalarının da bu dönemde yetiştiğini söyler. Aytaş’a (2016) 

göre Osmanlı döneminde mizahın tekdüze ve statik bir yapı göstermesi, bu durumun devlet 

yönetimi ve siyasal algıyla doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Bu da toplumları siyasal 

yönetimlerden ve bu yönetim biçiminden ne denli etkilendiği, mizah kültürün bu algıya göre 

oluşturduğunu göstermektedir.  

Matbaanın Osmanlı Devleti’nde kullanılmaya başlanmasıyla mizahla ilgili kavramlar 

daha çok kullanılmış, bu kavramların kullanımını artırmıştır.  Atnur’a (2016) göre sözlü ve yazılı 

edebiyat etkisinde gelişen Türk mizahı, latife, şaka, anekdot, fıkra vb. türler ve birçok tiple 

dünya çapında bir şöhrete ulaşmıştır.  

Matbaa ve basın Avrupa’da Osmanlıdan önce kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum 

mizahın Avrupa’da daha hızlı geliştiğinin nedenlerinden biri sayılmaktadır. “François Georgeon 

matbaa ve basının gülmenin gücünü artırdığına Michel Ragon’un ‘Bireysel gülmeyi, yaygın 

gülmeye, kalabalıkların gülmesine dönüştüren matbaa oldu.’ ifadesini örnek verirken 

Osmanlı’da gazete ve dergilerin kahvehanede yüksek sesle okunduğunu da belirtir” (Georgeon 

2000, s.  91, akt. Atnur, 2016, s. 407). 

Akyüz’e göre Türk mizahının an hareketli olduğu, en çok geliştiği ve “modern” anlamına 

en çok yaklaştığı dönem Millî Edebiyat dönemidir. Bu dönemde, mizah bireysel unsurlardan 

kurtulmuş; sosyal ve siyasî konulara yönelmiştir. Nükte ve konu çeşitliği bakımından çok daha 
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zenginleşen mizah, fikir yönünden de kuvvetlenerek alanında önemli sayılabilecek sanatçılar 

yetiştirmiştir (Akyüz 1982, s. 190 ). 

Mizah, gülme kavramları Türk edebiyatında,  tarihsel süreç içerisinde kültürel bağlamda 

ele alınırken din ve saray olgusunun etkileri görülür. Kullanılan kavramların Arapça ve Farsça 

kaynaklı olması dil etkileşimi ile ilgilidir. Ayrıca siyasi süreçler de mizah unsurunu etkileyen 

durumlardır. Ancak Türk edebiyatında genel anlamda mizah ve baskı kelimeleri yan yana 

getirilebilmektedir.  

 

2.3. Mizah Teorileri  

 

İnsanlar gülme konusunda çok eski çağlardan itibaren “İnsan neden güler?” sorusuna 

cevap aramışlardır. Bu sorunun yanıtına ulaşma çabaları gülme kuramlarının ortaya çıkmasına 

zemin hazırlamıştır. “Mizah teorileri Platon ve Aristoteles zamanından beri var olmuştur” 

(Attardo, 1994, akt. Kao, Levy ve Goodman, 2015, s. 1271). Usta (2005) Efaltun’dan bu yana 21. 

yüzyılda bile bütün gülme durumlarını açıklayabilen bir kuram bulunamadığını belirtmiş, 

araştırmacıların özellikle üç kuram üzerinde ( üstünlük, rahatlama, uyumsuzluk) görüş birliğine 

vardıklarını söylemiştir. Son yüzyılda ise geleneksel kuramların birleştirilmesiyle daha geniş 

bakış açısıyla çağdaş kuramların ortaya çıktığı söylenir. Monro (1988) Mizah teorilerine neden 

ihtiyaç duyulduğunu açıklarken güldürülebilir kılan bir durumla ilgili tam olarak ne olacağı 

sorusuna cevap arar. Bazı şeylerin bizi güldürdüğünü bildiğimizi söyler; ancak bu gülünç 

şeylerin ortak yönlerinin ne olduğunu söylemenin zorluğundan bahsederek mizah teorilerinin 

daha geniş anlamda bu sorunu çözme girişimleri olduğuna vurgu yapar. “Çoğu zaman bir 

şakanın açıklanmasının tehlikesine vurgu yapılsa da felsefe tarihine bağlı olarak gülmecenin 

kaynağını saptayabilmek için dünyada önemli sayılan filozoflar tarafından birtakım mizah 

teorileri önerilmiştir.” (Bardon, 2005, s.  1). 

Tarihsel süreçte mizah kavramına bağlı olarak çok sayıda teorinin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bu alanda Greig (1923; akt. Martin, 2018) 88 teori tespit etmiştir. Greig’e gore 

çok sayıda teori birbirine benzemektedir. Morreal (1997) gülme teorileri  genel anlamda 

incelendiğinde bu teorilerde belirli bir uzlaşmanın olmadığını söyler. Canpolat ve Şişmanoğlu bu 

durumu örneklendirmiştir: “Bir erkek anlatıcının kahvede arkadaşlarına "iktidarsızlık"ı konu 

edinen bir fıkra anlatması, üstünlük kuramı çerçevesinden yorumlanabilecekken, aynı fıkrayı 

bir kadın anlatıcının evde komşularına anlatması, kocasından şikayetini dile getirmek isteği 

nedeniyle rahatlama kuramıyla açıklanabilir.” (Canpolat ve Şişmanoğlu, 2001, s. 34) 

Kimi çevreler gülmeyi bir duygu olarak tanımlarken karşıt çevreler gülmenin bir duygu 

olamayacağını savunur.  Keith-Spiegel bu teorilerin büyük bir bölümünü sekiz kategoride 

(evrim, uyumsuzluk, supriz, psikoanalitik, ferahlama, biçimsel, üstünlük ve kararsızlık) 
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toplamıştır (Khulman, 1984,  akt. Kılınç, 2008, s. 4).  

 

2.3.1. Üstünlük Teorisi 

 

Üstünlük tezini ortaya atan XVII. yüzyıl filozoflarından Hobbes’tir. Hobbes, bu teoriyi 

kendinden önceki fikirleri esas alarak “Leviathan” adlı eserinde geliştirir (Paulos 1996). 

Üstünlük kuramında birey diğer bireylerin eksikliklerini görerek kendini diğerlerinden üstün 

görmektedir. Alexander Bain (1818-1903) mizahın var olan bir şeyi bozduğunu savunur. 

Hobbes ise bu düşünceyi geliştirerek üstün olma duygusuna her zaman bilinçli bir halde sahip 

olunamayacağını belirtmektedir. Bazen insanların sempatik bir şekilde gülebileceğini de söyler. 

Ayrıca mizahta sadece insanların değil fikirlerin, siyasi kurumların ya da onur, saygı iddiasında 

bulunulan herhangi bir şeyin de olabileceğini aktarır (Monro, 1988, s. 349-355). 

Cicero, Aristoteles’in üstünlük kuramını kabul ederken gülme nedenlerini de çarpıklık 

olarak nitelendirir. Bayağılık, çirkinlik ve biçim bozukluğunu gülüncün karşılığı olarak belirtir. 

Üstünlük teorisinin en eski ve en yaygın gülme teorisi olduğu kabul edilir. Bu teoriye 

göre gülme kişinin diğer insanlar üzerindeki üstünlük duygularının bir ifadesidir. Bu kuram 

Platon’a kadar geriye götürülebilir. Platon’a göre, gülmenin uygun nesnesi, insani şeytanlı ve 

budalalıktır. Platon için, bir kişiyi gülünç kılan şey, onu kendisini bilmemesidir. Gülünç kişi, 

kendisini gerçekte olduğundan daha varlıklı, daha hoş, daha erdemli ya da daha akıllı sanan. 

Üstünlük teorisinde gülme kavramı dikkati kusur üzerine odaklanmaktadır. Şiddetli gülmelerde 

ise insan akıl kontrolünü kaybeder, insani özelliğini kaybeder (Morreal, 1997, s. 84).  

Usta (2005) üstünlük teorisini şu şekilde açıklamaktadır.  

Bu kurama göre, insanlığın genel eğilimi, bitip tükenmek bilmez bir güç arzusu ve 

galibiyet isteğidir Hayat denilen mücadele ortamında insanlar birbirinin rakibidir. Kişi, özellikle 

de kusurlu ve yeteneksiz kişiler, ya rakibini alt etmek için onun kusurlarını arar ya da onun 

talihsiz bir anını bekler. Bu özürlerin kendinde olmaması yahut bu talihsizliğin kendi basına 

gelmemesi nedeniyle “birden bire duyulmuş bir gurur” ile güler. Gülme, âdeta alay yoluyla 

kazanılan bir basarı sonrası, kendi kendini kutlamadır. Bir başka deyişle bir “zafer kükremesi” 

dir. (Usta, 2005, s. 70). 

Bu kurama göre, herhangi bir gülmece ya da fıkrayı okuyan, ya da duyan, ya da seyreden 

bir kimse, olay kahramanının yaptığı yanlışlığı kendisinin yapmayacağından emin olarak, 

kendisini gülmece kahramanından daha üstün hisseder, bir rahatlama duyar, bu durumu 

hoşuna gider ve güler (Özünlü, 1999, s. 21). 

Usta (2005, s. 72) üstünlük kuramının alaycı gülüşlerin nedenini açıklamasına karşın 

gülme eyleminin bütün durumlarını açıklığa kavuşturamadığını söyler. Çünkü insanlar 

kıskançlık duygusu olmadan ve başkalarıyla alay etmeden de gülebilmektedir.  
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Şentürk (2016) Platon ve Aristoteles’in komediyi benimsemediğini belirtirken Plato ve 

Aristo’ya göre gülmenin özünü komikliğin oluşturduğunu söyler. Komik olana gülme kişinin 

takdir duygusunu zedelemektedir. Platon ve Aristoteles’in konuya bu şekilde yaklaşması, 

gülmeyi üstünlük duygusunun bir ifadesi olarak algılayan görüşlere kaynaklık etmektedir.  

Bilge (2016, s. 19) üstünlük teorisini Türk komedyen Cem Yılmaz bağlamında ele alarak 

şu şekilde açıklamıştır:  

“İnsanların baslarına gelen talihsiz olayları küçümseme içeren sözlerle ifade ederken bu 

durumu aynı zamanda mimikleri ile de tasdik eder. Daha sonra da, seyirciye dönerek: “Ne 

gülüyorsunuz? Siz de aynısını yapıyorsunuz.”der. Gösterisine baslarken Cem Yılmaz su ifadeleri 

kullanır: “Buraya eğlenmek ya da gülmekten çatlamak için geliyorsanız emin olun 

yanılıyorsunuzdur. Ama siz yine de gelin lütfen! Siz benim ekmek teknemsiniz. Gelin ki, yeni 

arabamın parası çıksın, eskisinin de benzini…” O, bu şekildeki konuşmaları ile seyirciye ne kadar 

fazla para ödediklerini ve kendisinin böyle gösterilere bu kadar para ödemeyeceğini söyleyerek, 

aslında seyircisinden üstün olduğunu yinelemiş olur.”   

Üstünlük teorisinin savunucularından biri de Charles Gruner’dir. Gruner’e göre mizah 

şakacı bir saldırıdır. Bu saldırı bilinen anlamda bir saldırı değildir. Yani fiziksel bir temastan öte 

bir oyun gibi ele alır. Bunu bir insanın bir çocukla veya küçük hayvanlarla olan kavgası gibi 

örnekler. Gruner’e gore  mizah oyunun bir formudur. Bu oyunda rekabet olgusu kazanan ve 

kaybedene gore şekillenir.  Gruner’e göre mizahtan kazanılan haz, zorlu bir oyunda karşı tarafı 

yendikten sonra aniden oluşan galip hislerle benzerdir (Martin, 2018, s. 47). 

Monro (1988), Çoğu zaman insanlara bazı başarısızlıkları ve kusursuzluklarından dolayı 

güldüğümüzü söyler. Monro’ya göre güldüğümüz insanlar dezavantajlı durumdadırlar, kusurları 

vardır ve talihsizlik yaşamaktadırlar. Mizahi unsurlar, cimri, obur, ayyaş, kılıbık insanlar gibi 

komedinin figürleridir. Monro bizlerin hatalara güldüğünü söyleyerek, okul hayatıyla ilgili 

olarak da uluyan çocukları, dil bilgisi yanlışlıklarını, kötü telaffuzları örnekler. Sonuç olarak 

mizahtan alınan keyfi, alaycı bir anlayış olarak insanın üstünlük duygularından kaynaklı 

olabileceğini belirtir.   

Üstünlük teorisinde komik bir karakterin eksik olduğumuz becerileri göstermesi komik 

bulunur. Charlie Chaplin, Harold Lloyd ve Buster Keaton'ın sessiz filmlerinde, kahramanlar 

genellikle mahkum olduğu bir durumda sıkışıp kalır. Ama sonra aklımızdan çıkamayacağımız, 

çok daha az performans gösterebilen akrobatik hareketlerle bir kaçış sağlarlar. Bu tür 

sahnelerde gülmek için kendimizi kahramanla karşılaştırmamızı gerektirmemektedir. Eğer 

böyle bir karşılaştırma yapılırsa üstünlük teorisinden söz edilemez. (Philosophy of Humor, 

2016) 

Üstünlük teorisi insanın kendini diğer bireylerden daha büyük görmesi sonucunda diğer 

insanlara karşı kazanılan bir çeşit zafer olarak açıklanabilir.  Üstün olduğuna inanan insan 
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kendini üstün olarak gördüğü diğer bireylerin yaptıklarını gülünç bulur. Bu duruma günlük 

hayatta, okulda, ,işyerlerinde yapılan şakalar örnek olabilir. Şaka yapılan insan bir çeşit tuzağa 

düşmüştür ve şaka yapan insanlar bireyin durumunu gülünç bulmuştur. Bu durumda şaka 

yapan ya da yapanlar üstün durumdadır. Toplumca bilinen 1 Nisan şakalarında da üstünlük 

kuramının  yansımaları görülebilir. Hatta bazı durumlarda öğrencilerin kendilerine göre üstün 

konumdaki öğretmenlerine şaka yapmaları ve öğretmeni gülünç duruma düşürmeleri 

öğrencilerin kendilerini o an için de olsa üstün görmeleri yine üstünlük kuramıyla açıklanabilir.  

Yardımcı (2010) Manning ve Hovec’in görüşlerine dayanarak gülme ile ilgili 

varsayımları aktarmıştır:  

Darwin’in primat olarak adlandırdığı ilk insanlar teorisinde orangutan ve şempanzelerin 

dişlerini göstererek gülmeye benzer davranış sergiledikleri görülmüştür. 6,5 milyon yıl boyunca 

gülme örneklerinin geliştirildiğine inanılmıştır. Araştırmacılar mizahın gülmeye sebep olduğunu 

iddia ederler. Ayrıca ilk insanların konuşmayı öğrenmeden önce güldüğü teorisi ortaya 

atılmıştır. İlk insanların düşmanları veya çevresindeki kişilerin farklı zayıf yönleri ve 

çirkinlikleriyle eğlendikleri, onlarla alay ettikleri düşünülmüştür.(Yardımcı, 2010, s. 6).  

Bu teoriler ilk insanların gülüşlerinin mimiklere dayalı taklitle oluştuğu yönündedir.  

İnsanlar ilkel çağlarda bile günümüze göre farklı da olsa çevresindeki kişilerin zayıflıklarına 

karşı üstünlük kurabilmektedir. İlk insanların bu davranışı eski çağlarda üstünlük kuramının 

kullanılmış olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir.  

 

2.3.2. Uyuşmazlık (Uyumsuzluk) Teorisi 

 

Uyuşmazlık teorisi üstünlük teorisine meydan okumak için 18. Yy’da ortaya çıkmıştır. 

Uyuşmazlık teorisi zihinsel kalıplarımızı ve beklentilerimizi ihlal eden bir şeyin algısıdır. 

Günümüzde birçok filozof ve psikolog tarafından kabul edilir. Bu teorideki mizahi yaklaşım 

günümüzdeki komedyenlerin tekniklerine benzer. Mizahın oluşumu şakanın ilk kısmıdır. 

Dinleyici beklenti içindedir. Komedyen beklentiyi ihlal eder. Böylece teoride görülen başlangıç 

ile sonun tutarsızlığı görülür. (Philosophy of Humor, 2016). Bu teori günümüzde en çok kabul 

gören mizah teorisidir (Usta, 2005, s. 74).  Susa’ya (2002) göre uyuşmazlık teorisini ilk 

Aristotales ortaya atmış, ancak başarılı olamamıştır. Teorinin detaylandırılması 18.yy sonlarıyla 

19. yy. başlarında belirginlik kazanmıştır. Bu alanda en çok tanınan teoristleri Immanuel Kant 

ve Arthur Schopenhauer’dir. Kant’ın teorisi uyuşmazlık ve rahatlama teorilerini 

birleşimlerinden oluşan, duygusal olarak ilk defa sunulan bir teoridir. Uygunsuz durumlara 

eğlenen ve gülen insan sayısı sanıldığı kadar çok değildir. Komiklik, bireylerin cinsiyet 

farklılılarının öne çıkması, saldırganlık dürtüsü, abartma ve tekrarlama gibi ögelerle gülünç 

olanı en üst seviyeye yükseltmektedir. Birçok araştırmacı uygunsuzluğun önemi konusunda 
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tartışmakta, uygunsuzluğun mizahla olan reaksiyonunun tutarsız olabileceğini savunmaktadır. 

Kargaşa, korku, kaygı, ilgi ve merak gibi hisler bunu engellemektedir. Başka bir deyişle 

uygunsuzluk mizahın önemli bir halidir, fakat yeterli değildir. 

 Mizah üzerine yazılan yazılarda birçok yazarın mizahi uyumsuzluğun önemsiz ve 

itibarsız bir şeyle temasa geçerek yüceltilmiş bir şeyi parçalamaktan oluştuğunu kabul etmediği 

görülmektedir. Birçok görüşe göre uyumsuzluk bir bozulma değildir, mizahın temel özelliğidir. 

Mizah için gerekli olan tamamen farklı olduğu düşünülen iki fikrin birleşmesidir. İşlemlerden 

biri ya da diğeri "bozulabilir"; ama bu durum tamamen rastlantıya bağlıdır.  Mizahın bir kelime 

oyunu olarak görülmesi  "en zayıf zekâ biçimi" olarak algılanmalıdır.  Mizah, normalde oldukça 

farklı tutumlarla kabul edilen iki şey arasında gerçek bir bağlantıya ışık tuttuğunda veya bizi 

tam bir değer tersine çevirmeye zorladığında daha nüfuz edicidir. (Monro, 1988, 349-355). 

Morreal (1997, s. 3) uyumsuzluk teorisini açıklarken bireyin ilgisinin gülme’nin 

duygusal ya da duyumsal yanından, bilişsel ya da düşünsel yanına çevrildiğini söylerken 

uyumsuzluk kuramını “Umulmadık, mantıksız ya da şöyle ya da böyle uygunsuz olan bir şeye 

karşı gösterilen zihinsel bir tepki.” olarak tanımlar.  Bu kuramın öncüleri Kant ve Henry 

Bergson, Arthur Schopenhauer gibi filozoflardır. Kurama göre, herhangi bir gülmece metninde 

olayların akışında, dinleyici ya da okuyucuda, olayların nasıl sona ereceğine ilişkin bir beklenti 

vardır. Olaylar beklenilenin dışında geliştiği zaman, insanlar bir çeşit şoka uğrarlar. Umulanın 

tersi bulunduğunda, o sonuç insanların gülmesine neden olur (Özünlü, 1999, s. 21). 

Aristo kişilerin aykırılıklara güldüğünü söyler. Aykırılıkların kişileri güldürdüğüne 

değinen ilk kişi, Aristo’dur. Aristo,  dinleyiciler arasında belli bir beklenti yaratıp sonra da onları 

beklenmedik bir şeyle vurmanın, bir konuşmacı için iyi bir güldürme yolu olduğuna dikkati 

çeker (Usta, 2005, s. 74). Buna karşın Aristo üstünlük kuramı üzerinde daha çok durmuştur.  

17.ve 19. yüzyıllar arasında ayrıntılı bir biçimde ele alınan bu kuramın en önemli 

temsilcilerinden biri Kant’tır. Kant dışında Schopenhauer da uyumsuzluk kuramının 

savunucularındandır. Schopenhauer Uyumsuzluk kuramını şu şekilde açıklamaktadır: “Her 

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

arasındaki uyumsuzluğun aniden algılanmasıdır ve gülmenin kendisi bu uyumsuzluktan başka 

bir şey değildir (Morreall, 1997, s. 28). Uyumsuzluk teorisinin özünde, olaylar/durumlar 

arasındaki kalıplaşmış sebep-sonuç ilişkisinin kırılması saklıdır. İnsan, kanıksadığı düzene 

uymayan herhangi bir şeyi fark ettiğinde gülmektedir (Türkmen 2002, s.  372).  

Aykaç, uyumsuzluk teorisini şöyle yorumlamaktadır: “Gülmenin zekâyla bağı üzerinde 

de yoğunlaşan uyumsuzluk teorisi, bilhassa insanın idrak gücünü ve kavrama yeteneğini ön 

plana çıkarmaktadır. Teoriye göre, gülmenin gerçekleşebilmesi için olaylar/durumlar 

arasındaki uyumsuzluğun hızla fark edilmesi önemlidir.”  (Aykaç, 2016, . 238). Aytaç, “İnsan 
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niçin güler?” sorusuna “insan-insan ve insan-çevre ilişkilerindeki tutarsızlıklar” üzerinden cevap 

aramasıyla ilişkilendirmiştir.  

Uyumsuzluk bazı kesimler tarafından aykırılık kuramı olarak da ifade edilen bu kuramla 

ilgili Paulos şunları söyler: “Kişinin beklemediği uyumsuz bir sonuçla karşılaşması; ancak bu 

uyumsuz sonucun başka bir mantık düzeyinde uyumlu olması veya kişinin karşılaştığı 

durumların belirli kalıplara göre oluşturduğu dünyasına aykırı olması sonucu güldüğünü 

varsayar... Uyuşmazlık kuramında, gülmenin gerçekleşmesi için öne sürülen bazı koşullar vardır. 

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

karmaşık bir nesne ya da toplam oluşturuyormuş gibi düşünülmesi ya da zihnin onları kendine 

özgü bir şekilde, bir tür karşılıklı ilişki içinde görmesidir” (Paulos 1996, s. 8,  akt. Bilge 2008, s. 

17). 

Güvenç , Morreal’ın iki başlıkta incelediği uyumsuzluk kavramını gruplamıştır.  

I. Şeylerdeki Uyumsuzluk 

A. Bir nesne ya da insana ait bazı bozuklukların o nesne ya da kişiyi beklenmeyecek 

ölçüde bayağılaştırması. Insana ait bozukluklar: 

1) fiziksel bozukluklar 

2) bilgisizlik ya da cahillik 

3) ahlaki bozukluk 

4) başarılamayan işler 

B. O şey sanılanın başka bir şey olması 

C. Rastlantılar 

D. Karşıtların birliği 

E. Uygunsuz bir yerde ya da durumda olan şeyler 

II. Sunuştaki Uyumsuzluk 

A. Dilin söyleme dayalı mekaniğindeki uygunsuzluk 

B. Dilin taşımaya alışkın olduğu mesajın uyumsuzluğu (Güvenç, 2011, s. 161-162). 

Çeşitli araştırmacılar tarafından mizah kavramının ve onun oluşumu üzerinde kafa 

yorulması sonucu ortaya yüzden fazla kuramın ortaya çıktığı söylenir.  Bu kuramların 

tartışmalar sonucu olumlu ve olumsuz yönde eleştirildiği görülmüştür. Bütün bu tartışmaların 

ışığında “uyuşmazlık”, “kısıtlamalardan kurtulma” (rahatlama), “dengesizlik” ve “üstünlük” 

kuramları araştırmacılar tarafından uygun görülmüştür. Bu kuramlara genel olarak bakıldığında 

“uyuşmazlık” teorisinin, belirli bir uyumsuzluğun eğlenceye dönüşerek güldürü unsurunun 

ortaya çıktığını açıkladığı, ikinci teori olan rahatlama teorisinin ise daha çok fiziksel ve 

psikolojik bir yorumlama olup vücut gerginliğini kahkaha yoluyla atma şeklinde açıklamalarda 

bulunduğu görülmektedir. Ikinci teoriye göre komik bir anlatı veya durum insanlarda beklenti 

oluşturur. Bunun sonucu olarak vücut gerilir ve duygu anlatının veya gösterinin sonunda 
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kahkaha ile boşalır. Diğer bir kuram olan “dengesizlik” kuramı, komik bir anlatının veya 

gösterinin sonunda insanların iç dünyalarında oluşan karşıt duyguların bir araya gelip birbiriyle 

mücadele etmesi sonucu mizahın ortaya çıktığını açıklamaktadır. (Çelikten 2016, s. 441).  

Toplum normlarında bireylerin karşılıklı beklentileri vardır. Toplumda, belirli kurallar 

çerçevesinde davranışlar beklenir. Sıradan durumların dışına çıkılması mizahi bir durum 

yaratır. “Kişinin zihnindeki kavramla, karşılaştığı kavram birbirinden farklı ise gülme oluşur. 

Uyuşmazlık teorisi kişilerin mantıksız, münasebetsiz ya da beklenmedik bir durumla 

karşılaştığında ortaya çıkan komik durumu açıklamaktadır. Kurallara veya beklentilere 

uymayan bir durumla karşılaşıldığında mizah ortaya çıkmaktadır”(Manning, 2002 ,  s. 17). 

Uyumsuzluk teorisinde sürpriz durumlarların sonucuyla karşılaşma sonucu  ortaya çıkan mizah 

durumundan söz edilebildiği görülmektedir. 

 

2.3.3. Rahatlama Teorisi 

 

Mizahi gülmelerde uyumsuzluklar nedeniyle kavramsal değişiklikler gerekli görülür. 

Rahatlama kuramına göre olumsuz bir duygudan olumlu bir duyguya geçiş süresince duygusal 

değişiklikler yaşanır (Recepoğlu, 2011, s. 64). 

Rahatlama teorisi şöyle bir benzetme yapılabilir: Sinir sisteminde kahkaha bir buhar 

kazanında basıncın tahliye vanasının açılmasıyla bir anda salınması. Shaftesbury ise bu teoriyi 

sinirlerde baskı oluşturan hayvan ruhlarının özgürleştirilmesi olarak tanımlamıştır.    

Rahatlama kuramına, en erken, Shaftesbury’nin 1711 yılında yayımlamış olduğu “The 

Freedom of Wit and Humor” Nükte ve Mizahın Özgürlüğül başlıklı makalesinde rastlanmaktadır. 

“Açık yürekli insanların doğal ve rahat ruh halleri kısıtlandığında ya da denetim altına 

alındığında, içinde bulundukları sıkıntılı durumdan kurtulmak için başka hareket yollan 

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. (Shaftesbuty,1797, s. 71 , akt. Morreal 1997, s. 32). 

Rahatlama kuramında gülme, herhangi bir nedenle insanın içinde biriken sinirsel 

enerjinin boşaltılmasıdır. İnsan gülerken taşıdığı enerji yayılma gösterir. Bu enerjinin birikmesi 

sonunda kişinin bilinci bir çeşit aktarım yapar. Bu aktarım önemli olandan önemsiz olana 

doğrudur ve hazırlıksız olarak gerçekleşir. Sinirsel güç bir çeşit yön değiştirir. Özetle bu teoriye 

göre gülme, ruhsal enerjinin mekanik enerjiye dönüşmesidir (Usta, 2005, s. 73). 

Kant, tasavvur oyunu olarak adlandırılabilecek, aklın hak ettiği konumunu muhafaza 

edemediği gerilme ve rahatlama sürecinin bedende hayati güçlerin dengelenmesine yol açtığını 

düşünmektedir. Şaka ve nükte gibi gülmeye sebep olan unsurlar esasen eğlendirici düşünce 

oyunlarıdır. Fakat bu düşünce oyunları esnasında akıl beklediğini bulamamakta, beklentilerin 
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boşa çıkmasıyla gerilim azalmakta ve bedene iç güçlerin dengesi hâkim olmaktadır.  (Şentürk, 

2016, s. 51). 

Kuramın yaratıcıları Sigmund Freud ve Herbert Spencer’dır. (Arık , 2002a: 117, 119 

akt.78 Karahisar 2015) “Spencer’ in kuramında, enerji herhangi bir duygu için ortaya çıkmış ve 

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

için kullanılan enerjidir (Morreall, 1997, s. 46). 

Rahatlama kuramında gülme, herhangi bir nedenle insanın içinde biriken sinirsel 

enerjinin boşaltılması sonucu oluşur. Gülme yoluyla gereksiz enerjiden kurtulan insan 

rahatlamaktadır (Kılınç, 2008, s. 11). 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, s. 18). 

Morreal rahatlamanın gülme durumu için uygun olabilecek iki biçimi olduğunu söyler. 

Morreal’a göre birey serbest kalan enerjisiyle bu duruma girebilir ya da gülme durumunun 

kendisi, sinirsel enerjinin serbest kalması ya da birikmesi olarak tanımlanabilmektedir 

(Morreal,1997, s. 33). 

Smadja, rahatlama teorisini şöyle açıklamaktadır: Psikofizyolojik kuram veya Spencer'ın 

boşalım kuramı. Yoğun ruhsal durumdan daha az yoğun olan bir başkasına aniden geçilmesinin, 

diğer bir deyişle ani ve düşey bir terslik yaratan olayın ya da durumun ardından gülme meydana 

gelecektir. O halde bu durum, fazlası davranış yoluyla, mimiksel-solunumsal gülme eylemi ile 

atılan ruhsal alandaki sıkışmanın "enerjisel taşmasına yol açar (Smadja, 2013, s. 40). 

 Smadja rahatlama teorisini bir çeşit boşalım kavramına benzetir. Bu kavram Bain 

tarafından kullanılmıştır. Smadja, Spencer’ın görüşünden hareketle  boşalım sürecini açıklarken 

ne gülmeye bağlı haz duygulanımından ne de bu enerji akışı yolunun, yani gülmenin, 

özgünlüğünden bahseder. Freud tarafından tekrar ele alman "homeostatik" işlevi olan bir 

boşalım süreci olarak ele alması yönünde olacaktır (Smadja, 2013, s. 40). 

Spencer'ın “Kahkaha Fizyolojisi Üzerine” (1911) makalesinde açıklaması, duyguların 

sinir enerjisinin fiziksel biçimini aldığı fikrine dayanmaktadır. Sinir enerjisi, “her zaman kas 

hareketini başlatma eğilimindedir ve belirli bir yoğunluğa yükseldiğinde, her zaman onu 

başlatır” “Belli bir sahayı geçme hissi alışkanlık olarak kendini bedensel olarak harekete 

geçirir”. Kızgın olduğumuzda, örneğin, sinir enerjisi yumruklarımızı sıkmak gibi küçük agresif 

hareketler üretir; ve eğer enerji belli bir seviyeye ulaşırsa, saldırgan kişiye saldırırız. Korku 

içinde, enerji kaçmaya hazırlanırken küçük ölçekli hareketler üretir; ve korku yeterince 

güçlenirse kaçarız. Duygularla ilişkili hareketler, daha sonra yerleşik sinir enerjisini boşaltır 

veya serbest bırakır. (Philosophy of Humor, 2016) 
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Özünlü(1999) Psikanalitik kuramı ilk olarak Psikanalist Freud’un ortaya attığını 

belirtmiştir.. Bu kuram “Tezli gülmece” adıyla da anılmaktadır.  Bu kurama her insanın içinde 

gizli kalmış bir saldırı olduğu görüşünü ortaya atar. Bu gizli kalmışlık davranış ya da 

konuşmalarla açığa çıkarılır. İnsanın bu özelliği ortaya çıkıp gerçekliğe dönüşünce bir terslik 

görülür ve bu terslik de insanları güldürür.  

Morreal (1997) gülmeyi enerji bağlamında ele alarak ülmenin bireylerin birinde farklı 

bir duygu için saklı kalan bir enerji, diğerinde ise duyguları bastırmak amacıyla ayrılmış bir 

enerji kullanımı olarak açıklar. Morreal’e (1997) göre Freud gülme kuramını rahatlama 

kuramıyla açıklamıştır. Freud gülmeyi üç türle açıklar: Şakalar, gülünç durumlar, mizah.  

Morreal (1997) Freud kuramının özetle gülünecek durumlar için insanların belli bir enerji 

ayırdığını ve bu enerjinin ortaya çıkan ruhsal durumda harcanmak için ayrıldığını ama buna 

gerek duyulmadığını söyler. (Morreall, 1997, s. 43). 

Shaftesbury’nin Nükte ve Mizahın Özgürlüğü adlı kitabından yaptığı bir alıntıyı şöyle 

aktarır: “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).  

Gerilimle rahatlama arasındaki etkileşim Barry Sanders'a göre en temel bedensel 

işlevlerden (hapşırma ve orgazm) en girift kültürel etkinliklere kadar yaşamın ritmini belirler. 

Sanders gülmenin de bu kalıba uyduğunu belirterek bunu şu sözlerle dile getirir: "Akıllı espri 

ustası anlatma sıra- . sıiıda bir gerilim yaratır, esprinin en can alıcı noktasında bu gerilim 

rahatlamaya_ dönüşür, önceden beklenen zevk anıdır bu" (Sanders 2001, s. 199, akt. Canpolat 

ve Şişmanoğlu, s. 33). 

Kahkaha sinirsel enerjinin boşalımıdır, görüşü ilk kez 1860 yılında Spencer tarafından 

ortaya atılmıştır. Koestler Spencer’in görüşlerini aktarırken sinirsel enerji ile kas hareketleri 

arasında bir bağlantı kurmuştur. Sinirsel enerji belirli bir enerji yoğunluğuna ulaştığında zaman 

kas hareketlerine dönüşür. Duygular ve duyular bedensel hareketlere yol açar. Bedensel 

hareketlerin şiddeti duygular ve duyuların gücüne bağlıdır. Bilinç farkında olmadan büyük 

şeylerden küçük şeylere yönelince bir sinirsel güç açığa çıkar. Bu sinirsel güç kas hareketleri 

sonucu ortaya çıkan kahkahayı meydana getirir. (Koestler, 1997, akt. Kılınç, 2008, s. 11). 

Rahatlama kuramı ile Freud’un fikirleri örtüşmektedir. Freud, mizaha ilişkin kuramını 

iki yayınla ortaya koymuştur. 1905 yılında yayınladığı "Espriler ve Bilinçdışı ile İlişkileri" isimli 

kitabında "gülünç, espri ve mizah" kavramları ve bu kavramların süreçleri arasındaki 

farklılıklarla ilgilenmiştir. 1928 yılında yayınladığı bir makalede ise bu üç mizah kategorisini 

ayrıntıları ile incelemiştir (Keith-Spiegel, 1972; Martin 2018:36). Freud’a göre ‘espriler’, ‘gülünç’ 
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ve ‘mizah’ın her üçü de normal amacı için gereksiz hale gelen ve gülme tepkisi aracılığıyla 

harcanan bir psişik enerji tasarrufunu içermektedir (Yerlikaya, 2007, s. 13). 

Spencer gülme ile buhar borularındaki güvenlik tıpasını açma arasında benzerlik kurar. 

Güvenlik tıpasının açılarak buharın boşaltılması sırasında en yüksek basınç tıpanın açıldığı anda 

boşalıyor ve sonra giderek azalıyorsa, gülmenin de seyri benzer şekildedir. Önce güçlü bir 

kahkaha atılır, daha sonrasında yumuşak kıkırdamaların ardından başka kahkaha gelmez (Tok, 

1998:76). Bu teoriye “Tahliye Teorisi” de denilmektedir. Bu teori Lord Shaftesbury’nin 1709’da 

mizahın modern anlamında kullanılan ilk yayın olan “Zeka ve Mizah Özgürlüğü Üzerine Bir 

Deneme” makalesinde incelenmiştir. Makalenin yazıldığı dönemde bilim adamları sinirlerin 

beyni, duyu organları ve kaslarla bağladığına inanıyorlardı. Sinirlerin gaz ve sıvı taşıyıcısı 

olduğunu düşünüyorlardı. (Philosophy of Humor, 2016) 

 “Rahatlama teorilerinin değişik versiyonları eski literatürde de var olmuştur. 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). İnsan doğasında mizahi bir durum gerçekleştiğinde ani 

sinir boşalımı ciddi görünmeye çalışan bir insanı komik duruma düşürebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serhan Olcay Anılan, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

30 

3. YÖNTEM  

          

Bu araştırmada nitel araştırmada örnekleme yönteminden yola çıkılarak amaçlı 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  “Nitel araştırmalarda örneklemin geniş olması çoğu zaman 

mümkün değildir. … Nitel araştırmalarda amaç genelleme değil, bütüncül bir resim elde 

etmektedir. Nitel araştırma çalışılan konuyu derinlemesine ve tüm olası ayrıntıları ile 

incelemeyi amaç edinmektedir (Neuman, 2007; Yılıdrım ve Şimşek, 2011; Creswell, 2014, akt. 

Yıldız, 2017, s. 434).” 

Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden “amaçlı rastgele örnekleme” 

yönteminden yararlanılmıştır. “Amaçlı rastgele örnekleme sistematik ve rastgele olarak seçilen 

durum örneklemelerdir. Amaçlı bir örneklem stratejisi, durumların rastgele seçilmesi ihtimalini 

ortadan kaldırmaz (Patton, 2014, akt. Yıldız, 2017, s. 437).” Bu yöntemde örneklem grubu 

sınırlıdır.  “Araştırmacı,  öncelikle rasgele yöntemleri kullanarak evrenden bir örneklem grubu 

belirlemekte ve daha sonra bu grup içinden araştırmaya en çok katkı yapacağını düşündüğü 

küçük bir alt grubu seçmektedir (Tashakkori & Teddlie, 2010, akt. Baltacı, 2018, s. 258).” 

Çalışma kapsamında bu yöntemden yararlanılarak araştırmaya uygun nitelikli örneklemler 

seçilmiştir. 

Amaçlı örnekleme, cevapları aranan sorulara ışık tutacak olan bilgi bakımından zengin 

durumlara odaklanır. Amaçlı örnekleme amaca yönelik veya yargı örnekleme olarak anılır 

(Neuman, 2007; Patton, 2014, akt. Yıldız, 2017, s. 434). Amaçlı örneklem, seçim kriteri için 

kullanılan kararlar, genellikle araştırmanın ilk tasarım aşamasında yapılmaktadır. Çalışmanın 

temel amaçları, bilginin var olması ya da çalışma alanındaki teoriler, varsayımlar yoluyla 

haberdar edilir (Ritchie ve Lewis ve Elam, 2006, akt. Yıldız, 2017, s. 434). 

Bu çalışma üç bölüm olarak düzenlenmiştir. Birinci bölümde Türk ve dünya 

edebiyatında çocuk edebiyatı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Araştırma konusu mizah ve mizah 

teorileridir. Bu bağlamda Türk ve Dünya edebiyatında gülme ve mizah konuları işlenmiştir. 

Ardından mizah teorileri ile ilgili teorik bilgilere  yer verilmiştir.    Çalışmanın ikinci bölümünde  

Türk ve dünya edebiyatından örneklem olarak seçilen çocuk kitapları incelenmiştir. Türk 

edebiyatından popüler olan dört farklı yazarın birer kitabı; yine dünya edebiyatından dört farklı 

yazarın birer kitabı olmak üzere toplam sekiz yazar ve sekiz kitap incelenmiştir.  Araştırma 

kapsamında kitaplar hakkında genel ve özel bilgilere yer verilmiştir. Kitap yazarının hayatı 

hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır.  Kitaplardaki mizah teorileri tespit edilerek sırasıyla 

olay-alıntılama-yorumlama şeklinde bulgular aktarılmıştır. Her kitabın sonunda tespit edilen 

gülme teorileriyle ilgili tablolar oluşturularak tablolar yorumlanmıştır.  Ayrıca Türk ve dünya 

edebiyatında genel tablolar oluşturulmuştur.  Araştırmanın üçüncü bölümünde sonuç ve 

önerilere yer verilmiştir.  
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4. BULGU - YORUMLAMA 

 

Dünya edebiyatı seçkileri incelenirken mizah teorileri sadece metinlerde geçen mizah 

incelenmiştir. Karikatürler ve resimlerde mizahi unsurlar yer alsa da görsel içeriklerdeki mizahi 

söylemlerin metinleri destekledikleri görülmüştür. Ancak teoriler metinlerle sınırlandırılmıştır.   

 

4.1. Dünya Çocuk Edebiyatı Seçkilerinde Gülme Teorileri 

 

Dünya Çocuk Edebiyatında örneklem içerisinde şu dört kitap incelenmiştir: Bastıbacak – 

Büyümek Amma Zor, Don Kişot, Kaptan Düşükdon’un Maceraları, Saftirig – Greg’in Günlüğü 1.  

Kaptan Düşükdon’un Maceraları ve Saftirik serisi günümüz itibarıyla popüler kitaplardır.  

Büyümek Amma Zor ve Don Kişot, Dünya edebiyatında en çok okunan kitaplar kategorisinde 

yer almaktadır. Bulgularda popüler ve edebi nitelikli kitaplar birlikte incelenmiştir. Kitaplarda 

mizah unsurları karikatürlerle desteklenmiştir. Bu eserler teorik bağlamda incelendiğinde 

dünyada en yaygın teori olarak kabul edilen üstünlük teorisinin Dünya Çocuk Edebiyatında da 

ağırlığı görülmektedir.  

 

Tablo 4.1. 
Dünya Edebiyatı Seçkilerinde Yer Alan Mizah Teorileri 

Mizah Teorileri Frekans değeri % 

Üstünlük teorisi 38 51 
Uyumsuzluk teorisi 18 27 

Rahatlama teorisi 10 15 

 

Dünya edebiyatından seçkilere genel anlamda bakıldığında toplamda 66 adet mizah 

teorisi vardır. Seçkilerde,  38 üstünlük teorisi, 10 rahatlama teorisi, 18 uyumsuzluk teorisi 

örneği saptanmıştır. Dünya edebiyatında üstünlük teorisinin ağırlığı görülür.  

 

4.1.1. Claudine Desmarteau & Bastıbacak – Büyümek Amma Zor  

 

Claudine Desmarteau, 1963 kışında doğmuştur. Annesi, Claudine de Colette’tir. Adını 

edebiyat konusunda tutkulu olan annesinden almıştır. Desmertau Duperré Uygulamalı Sanatlar 

Okulu'ndan mezun olmuş reklam ve sanat direktörü olarak çalışmıştır.  

1999 yılında Éditions du Seuil'den Brigitte Morel ve Jacques Binsztok ile tanışarak ilk 

resimli albümü olan Petit Guerrier’i çıkararak çocukluk ve gençlik edebiyatı dünyasına 

katılmıştır. Lisede oryantasyonu seçmiştir. " École Supérieure des Arts Aplikler Dupérré'de 

okuduktan sonra, 1986-2000 yılları arasında sanatsal yönetmenlik yaptığı çeşitli reklam 
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ajanslarında çalışmıştır. Desmarteau, reklamcılık dünyasının acımasızlığından bıkınca boş 

zamanlarında çizim çalışmaları yapmaya başlamıştır. Le Nouvel Observateur, Télérama, Les  

Inrockuptibles, Le Monde gibi yayın organları için çizime başlamış ve ilk albümünü 

1999'da Seuil Jeunesse'de yayınlamıştır. Her iki meslekte de birkaç yıl çalışmış ve 2001 yılında 

reklama veda etmiştir. 2005 yılında "Trouilleland" (Panama baskıları) adlı iki ciltli bir gençlik 

romanı yayınlamıtır. Şimdi kendini tamamen yazar-illüstratör faaliyetine adamış ve basınla 

düzenli işbirliği içindedir. (Magnier, 2020: https://www.bedetheque.com/auteur-47816-BD-

Desmarteau-Claudine.html )  

Kitaplarında, Claudine Desmarteau tüketici toplumumuzla dalga geçme fırsatını asla 

kaçırmaz. Karakterleri genellikle kirli çocuklar veya değersiz ebeveynlerdir. Ebeveyn-çocuk 

ilişkisini çizmekten korkmaz. Rahatsız etmeyi sever, saçma bir mizahı takip eder ve herkesin 

genç ve yaşlı özgür iradelerini koruduğu bir onur noktası yapar. Kitaplarından bazıları 

Türkçenin yanında İngilizce, Almanca, Brezilyaca, Korece, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, 

Hollandacaya çevrilmiştir. (Michel, 2020: https://www.etonnants-

voyageurs.com/spip.php?article4929 ) 

Desmertau’nun çalışmaları gençlere yönelik resimli albümlerden ergenlerin 

romanlarına kadar değişir. Telaşlı bir hayatı olan Parisli bir okul çocuğu olan Le Petit Gus 

(Küçük Gus), romanlarındaki ana karakterlerinden biridir. Martine Laval, Desmertau ve Gus 

karakteri arasında benzerlik kurar. Güs ve Desmertau için yüzsüz, mizahi, hassas özellikler 

gösterdiğini söyler. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudine_Desmarteau) 

Bastıbacak adlı seri dört kitaptan oluşmuştur: Çook Çalışmam Lazım (1970), Ne Tatildi 

Ama! (2018), Hiç Keyfim Yok (2012), Büyümek Amma Zor! (2015). Eser, Fransız yazar Claudine 

Desmertau tarafından yazılmıştır. Kitaplar Türkçeye Bastıbacak olarak çevrilmiştir. Kitapların 

Fransızca orijinalleri Le petit Gus, Le petit Gus au collège, Le petit Gus en grandes vacances, Le 

petit Gus fait sa crise adlarıyla yayımlanmıştır.   

Serinin Çook Çalışmam Lazım adlı kitabında roman kahramanı Güs’ün adının nasıl 

konulduğundan bahsedilir. Roman kahramanının asıl adı Güstav’dır. Bu adı almasının nedeni 

Fransa’da eski isimlerin moda olmasıdır. Roman kahramanı kitabın giriş bölümünde bu 

bilgilerin yanı sıra adının Bired, Briyan ya da Bob olmasını istediğini dile getirir.  Kitapta Güs’ün 

10 yaşına yeni bastığından, Nirvana adlı metal grubundan başka bir şey dinlemeyen Güs’ün 

ablasından, kız arkadaşı tarafından basit bir telefon mesajıyla terk edilen Güs’ün abisinden ve 

yavrularına aile bulunması gereken evin kedisinden söz edilir. Güs kendisini kimsenin 

sevmediğini düşünen bir çocuk olarak karşımıza çıkar.  

Ne Tatildi Ama adlı kitapta Güs yakın arkadaşı Eliot’la tatile gitmiştir. İki arkadaş tatilde 

hiçbir şey yapamaktadır. Çünkü aileleri tarafından tatil kitabıyla oyalanmaları tavsiye edilmiş, 

istedikleri şeyleri yapma izinleri olmamıştır Güs ve Eliot ise tatil kitabı kavramına karşıdır. İki 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudine_Desmarteau
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arkadaşı aileleri yelken kursuna yazdırmıştır. Güs ve Eliot bu durumdan hoşnut olmamıştır.  

Yelkn kursu sırasında kendilerini can yeleği giymiş küçük maymunlara benzetirler. Ayrıca 

tatilde aile kavgaları, Güs’ün ablasının erkek arkadaşının saçı Güs için rahatsız edici bir 

durumdur.  

Hiç Keyfim Yok adlı kitapta Güs kendisinin yaramaz ve şımarık olmadığını vurgular. 

Sadece oyun konsoluyla özgürce oynamak istemektedir. Ailesi ondan ödevlerini düzenli olarak 

yapmasını istemektedir. Dağınıklığı nedeniyle de sürekli azar işitmektedir. Güs, ev kuzusu gibi 

yapılmaya çalıştığını düşünür ve buna şiddetle itiraz eder.  

Tez kapsamında incelenen  serinin  Bastıbacak serisinin Büyümek Amma Zor adlı kitabı 

kırk bölümden oluşmaktadır. Bölüm başlıkları karikatürlerle verilmiştir. Her bölümün girişinde 

bölümün adını özetleyen kırmızı renkli bir giriş cümlesi vardır. Diğer bölümler de aynı özellik 

gösterirler. Kitaptaki bu bölümler kronolojik olarak sıralanmıştır. Bölümler çok kısadır. En kısa 

bölüm iki sayfadan, en uzun bölüm altı sayfadan oluşmaktadır.  

Kitabın kahramanı Güs’tür. Güs, Fransa’da ortaokula yeni başlayan, ergenliğe ilk adımını 

atmış bir çocuktur. Güs’ün ergen davranışlarına bağlı düşünceleri üstünlük teorisiyle ilgili mizah 

ögeleriyle desteklenmiştir. Güs; annesi, babası, abisi ve ablasıyla birlikte yaşamaktadır. Güs’ün 

annesi aşırı korumacıdır. Babası, dünyadaki ekonomik olayları takip eden özellikle işsizlik 

konusuyla yakından ilgilenen huysuz bir insandır. 49 yaşındadır. Teknolojiyi cep telefonu 

sayesinde 49 yaşında kullanmaya başlar. Güs’ün babasının teknolojiyle sonradan tanışması 

onun teknolojiyi iyi bilen gençler karşısında zayıf duruma düşmesine neden olur. Bu durum 

üstünlük teorisine bağlı mizah ögeleriyle verilmiştir. Güs’ün ablasının adı Delfin’dir. Delfin, 

birçok konuda bilgi sahibi olan biridir. Güs’ün sırdaşı ve akıl hocasıdır. Güs’ün kurguda ablasıyla 

yaşadığı olaylardaki mizahi durumlar üstünlük ve uyumsuzluk teorileriyle desteklenmiştir.  

Abisi Romen ise, derslerden ve okuldan nefret eden, akademik anlamda başarılı sayılamayacak 

bir yapıya sahiptir. Kendi kendine paranoyalar üretir. Dünyanın sonunun geleceğine inanır. 

Bununla ilgili hesaplamalar peşindedir. Yanis’in komik tavırları uyumsuzluk teorisiyle 

verilmeye çalışılmıştır. Güs’ün evi klasik Fransız hayat kültürünü yansıtmaktadır. Yemek 

sohbetleri, çocukların çatışması, okul ve iş hayatı gibi sıradan konular ailenin gündemindedir.  

Serinin Büyümek Amma Zor  adlı kitabı Güs’ün ortaokula başladığı günle kurgulanmaya 

başlar. İlk bölümde okul, öğretmenler ve öğrencilerden söz edilir. Güs’ün abisi Romen,  Güs’ün 

gittiği ortaokulda okumuş ve aynı okuldan mezun olmuştur. Romen okul yıllarında başarısızlığı 

ve kural dışı olması yönüyle kötü bir öğrenci modeli olmuştur. Bu nedenle Güs’e öğretmenleri 

başarısız ve şüpheyle yaklaşmaktadır. Güs de abisinin unvanından rahatsızlık duymaktadır.  

Güs, öğretmenlerini genel olarak olumsuz niteliklerle anlatır. Grifon, baş öğretmendir. 

Tarih ve Coğrafya derslerine girer. Katı, disiplinli ve sevimsizdir. Ses tonu berbattır. Bizo, 

matematik öğretmenidir. Sevimli bir görünümü vardır. Ama öğrencileri köle gibi görür ve onlara 
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çok yüklenir. Müdür ve müdür yardımcısı gereksiz bir disiplin anlayışına sahip öğretmenler 

olarak tanımlanır. Güs’e göre okulda bir sevimli öğretmen vardır. Bu öğretmen Sakalcık 

lakabıyla bilinen Sanat öğretmenidir. Sanat öğretmeni diğer öğretmenlere göre çok daha 

kibardır. Sanat dersinde öğrencilerin özgürce ayağa kalkıp gezinme özgürlüğü vardır. Ayrıca 

öğrencilerin birbirlerinden eşya almalarına izin verilir. Öğretmen öğrenci ilişkisinin 

vurgulandığı bölümlerde öğretmenlerin zayıf yönlerine değinilmesi üstünlük, öğretmenlerin 

komik davranışları uyumsuzluk teorisiyle ilişkilidir. 

Bastıbacak adlı kitapta okul yaşamının anlatıldığı diğer bölümlerde gençlere özgü 

davranışlardan söz edilir. Yumruklaşarak selamlaşmalar, ilginç oyunlar, sigara içen öğrenciler, 

erkeklerin kızları tavlamaya çalışması, okul çıkışı kavgaları bunlardan bazılarıdır. Yazar bu 

anlatımıyla klasik Fransız ortaokulunda yaşananları özetlemektedir. 

Kitapta okul ve aile yaşamının yanında aşk ilişkileri ve aşk kavramına bakış açısı da 

irdelenmektedir. Romen aşık olduğunda duygusal anlamda değişmiştir. Kız arkadaşıyla sohbet 

eder, öpüşür, odaya kapanır. Buna karşın Güs’ün aşık oluşu abisi Romen’den farklı bir şekilde 

anlatılır. Güs, Romen’in ilişkisini eleştirip, kızların güldürülmesi gerektiğini iddia ederken aynı 

durum kendi başına geldiğinde teorilerini uygulayamaz. Kendi ilişkisinde kız arkadaşıyla okulda 

buluştuğunda kız arkadaşını yanağından, dudağının kenarından öpmekle yetinir. Kız 

arkadaşıyla sadece cep telefonuyla mesajlaşır. Duygularını sadece cep telefonundan mesaj 

yoluyla iletebilir. Kız arkadaşıyla buluşup vakit geçirmek yerine arkadaşında kalmayı, bilgisayar 

oyunları oynamayı tercih eder. Sonuç olarak kız arkadaşı tarafından kibarca terk edilir. Kitabın 

bu bölümünde ergen ve genç bireylerin aşk ilişkileri karşılaştırmalı olarak Fransız kültürü 

bağlamında okuyucuya aktarılırken üstünlük ve rahatlama teorilerinden yararlanılır.  

Bastıbacak adlı kitaba genel anlamda bakıldığında Fransız kültüründe aile içi ilişkiler, 

teknolojinin hayata girmesiyle bireyin değişimleri, her yönüyle okul yaşamı, ergenlik dönemi, 

sosyal-ekonomik bakış açıları, arkadaşlık ilişkileri gibi olay ve olgular ortaokula yeni başlayan 

erkek bir çocuğun gözünden anlatılmaktadır. Bu anlatım sırasında kurgulara bağlı olarak farklı 

mizahi ögelere de yer verildiği görülmüştür. 

 

4.1.1.1. Bastıbacak – Büyümek Amma Zor Örnekleminde Yer Alan Mizah Teorileri 

 

Bastıbacak adlı seride toplam 16 tane mizah teorisi tespit edilmiştir. Bu mizah teorileri 

gruplandırıldığında 7 üstünlük, 6 uyumsuzluk, 3 tane de rahatlama teorisine rastlanmıştır. Bu 

teoriler yüzdelik olarak dağıtıldığında %44 üstünlük, %37 uyumsuzluk, % 19 da rahatlama 

teorisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bastıbacak adlı serinin Büyümek Amma Zor adlı kitabının “Meyveli Jelibon” adlı 

bölümünde bir grup öğrenci arasında geçen olaylara bağlı olarak arkadaşların birbirine karşı 
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üstünlük durumu vurgulanmıştır. Bu bölümde Güs, okul arkadaşları Viktor ve Kevin’le vakit 

geçirmektedir. Manuel de onların peşine takılır. Birbirlerine tatil anılarını anlatmaktadırlar. Güs, 

bir kızı nasıl öptüğünden söz eder. Buna karşın Manuel bir kızı öpmenin teknik yollarını anlatır. 

“Biz birbirimize tatil anılarımızı anlatıp eğlenirken Manuel ne yaptı dersiniz! Bir kızı 

öpmenin teknik yollarını bize anlatmaya başladı. Okuldaki derslerden daha sıkıcıydı. Plajdaki 

güzel kızlarla ilgili hikâyelerinden bahsedip başımızı şişirdi. 

Eğer Manuel’in ismi Pinokyo olsaydı burnu bir ortaokul koridoru kadar uzun olurdu.” 

(Bastıbacak BAZ, s.24) 

Manuel, Güs ve arkadaşları tarafından pek benimsenmeyen bir çocuktur. “Ayakkabı 

tabanında çürüyen eski bir sakız gibi Manuel de bize yapıştı.” (Bastıbacak, BAZ, 23). Sözleriyle 

Güs ve arkadaşlarının kendilerini Manuel’den üstün gördükleri anlaşılmaktadır. Manuel’in 

sohbetinin sıkıcı bulunması ve yalan söylediğinin düşünülmesi yine Manuel’den üstün 

görünmenin göstergesidir. Manuel’in Pinokyo’ya benzetilmesi, yalan söyleyerek komik duruma 

düşürülmesi üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

Gönye resminin yer aldığı bölümde Matematik öğretmeni Bizo ders malzeme listesini 

sayar. Bu oldukça uzun bir listedir. Güs bu durumdan oldukça rahatsızdır. 

“Hepsi bu kadar mı Bizo? Unuttuğun bir şey yok, eminsin di mi? İstediğin başka bir şey 

varsa söyle!.....Bu kadar çok şey ne için? Ertesi güne verdiğin üç bölümlük Matematik ödevler için 

mi?” (Bacaksız, BAZ, s.38) 

Güs, dünyadaki her öğrencinin dikkatini çekebilecek bir şikayette bulunmuştur. Bir 

öğrencinin bu anlatımda empati kurması mümkündür. Kendinden bir şeyler bulan okuyucu için 

bu durum bir mizah unsuru olarak görülebilmektedir. Burada Öğretmen Bizo’nun klasik 

kurallarına karşı bir tepki vardır. Morreal (1997:3)’in tanımı da “Umulmadık, mantıksız ya da 

şöyle ya da böyle uygunsuz olan bir şeye karşı gösterilen zihinsel bir tepki” esas alınarak bu 

durumun uyumsuzluk teorisine örnek olduğu söylenebilir. 

Güs’ün babası 49 yaşında teknolojiyle tanışmıştır. Kendisine bir IPhone marka telefon 

almıştır. Başta cep telefonu kullanan insanları küçümsemiştir. Sonrasında telefon bağımlısı 

haline gelir.Güs’ün annesi otoriter tavrını devam ettirir. Ancak babası telefon alıp onu 

kullanmaya başlayınca bambaşka bir insan olmuştur. 

“…Babam, oyuncağından memnun bir çocuk gibi. Yüzünü buruşturarak resimler çekip 

Delfin’e ve Romen’e gönderiyor, annem yemek yaparken annemi kaydediyor ve sokakta GPS’inin 

çok iyi olduğunu ispat etmek için bilerek kayboluyor. Ne yalan söyleyeyim, babam iPhone aldığı 

günden beri evde hayat daha güzel…..Bence oyun oynamak ve gülmek zaman kaybetmek değil  ve 

babamın eğlendiğini, kaybedince çığlıklar attığını görmek çok güzel. ” (Bastıbacak,  BAZ, s. 47-48) 

Bu bölümde yetişkin bir insanın teknolojiyi tanıdıktan sonraki komik durumu 

özetlenmiştir. Bu komikliği yaşayan kişiye “baba” karakteri yüklenmesi, bu kişinin huysuz 
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olması gibi özellikleri telefon kullanmaya başlamasıyla gülünç özellikler göstermesi üstünlük 

teorisiyle bağlantılıdr. Teknolojiye hakim olan yeni kuşak bir çocuğun ağzından babasının 

düştüğü durum anlatılmıştır. Telefonun kullanım şekli bir bireyin diğer bireye, yani çocuğun 

babasından üstün bir durumda olduğunu göstermektedir. 

Yanis, okulun belalı öğrencilerinden biridir. Kurarlarla uymaz. Abisi de aynı okulda 

okumuştur. “Söylentilere göre, Yanis’in abisi eskiden zamanını sürekli müdürün odasında 

geçiriyormuş. (Şimdi ise karakolda). (Bastıbacak, BAZ, s.69). Öğretmenler Yanis’ten 

çekinmektedir. Bunda Yanis’in abisinin kötü şöhreti de etkilidir. Bir gün Fransızca dersinde 

Yanis saçma şarkılar söylemektedir. Fransızca öğretmeni onu susturmak için Yanis’i tahtaya 

çağırır.  

“Yanis gürültüyle ayağa kalkıp yavaşça tahtaya doğru ilerledi. Tahtanın önünde durdu, 

eline tebeşiri aldı (sigara tutar gibi tutuyordu), sonra öğretmene çekici olmak fiilini tercih ettiğini 

söyledi. Tüm öğrenciler güldü (itiraf ediyorum, ben de güldüm) ve Bayan Şarmiyon sakin bir sesle 

“Peki,” diye cevap verdi. Ancak yüzü kırmızıydı ve bence o an içinden ona tokat atmak gelmişti. 

Yanis bizi güldürmek için poposunu sallayarak tahtaya yazmaya başladı: 

Çekiciyim, çekicisin, çekicisi, çekiciyiz, çekicisinizsi, çekicisiler.”(Bastıbacak, BAZ, s. 71,72) 

Fiil çekimi karikatür şeklinde verilmiştir. Karikatürde Yanis, öğretmene pişkin bir 

ifadeyle: “Hepsini doğru yazdım ama!” demiştir. 

Yanis aykırı bir öğrenci olduğu için sıra dışı tavırlar sergiler. Normal davranışlar 

gösteren bir toplulukta bu tarz bir davranış uyumsuzluk teorisiyle ilgilidir. Çünkü Yanis, normal 

bir öğrencinin yapamayacağı davranışlarda bulunmuştur. Olaylar beklenilenin dışında gelmiştir. 

Her ne kadar Yanis’in disiplinsiz bir tutum sergileyeceği tahmin edilse de, Yanis’in poposunu 

sallaması, yanlış yazdığı halde “Hepsini doğru yazdım ama!” diyebilmesi uyumsuzluk teorisinde 

belirtilen “kurgunun beklenmedik bir şekilde sonlanması” nedeniyle bu teoriye örnek teşkil 

eder.  

“Onu gördüm” olarak başlayan bölümde Romen’in bir kıza aşık olması anlatılmaktadır. 

Burada Güs, abisinin ilişkisine ergen gözüyle bakar. Abisinin karşı cinsle olan ilişkisine eleştirel 

ve bilmiş bir havayla yaklaşır. Kendince abisi Romen’in ilişki sürecini yadırgar ve doğrusunu 

kendisinin bildiğini öne sürer. 

“Kızlarla sürekli konuşmak, onları güldürmek gerekiyor. Bir kız, dişi kedim Monika gibi 

değil, sadece sırtını biraz okşamakla yetinmez. (Monika eskiden gençti, güzeldi ve kedileri çok 

severdi, sonra ameliyat oldu ve artık zamanını yemek yiyerek geçiriyor.) Neyse konuyu yeniden 

kızlara getirelim. Beyinlerini meşgul etmek için onlara sürekli hikayeler anlatmak gerekiyor. 

Yoksa detaylıca düşünmeye başlıyorlar ve ortam kötüleşiyor. (Bastıbacak, BAZ, s.106) 

Güs, daha önce karşı cinsle bir flört yaşamamıştır. Annesi ve ablası dışında iletişimde 

olduğu tek dişi varlık evin kedisidir. bu nedenle örneklemeyi kedisi Monika üzerinden dile 
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getirir. Böylece Güs’ün deneyimsizliği ve bilgiçliği komik duruma düşmesine neden olur. Daha 

önce flört deneyimi yaşamış okuyucu için bu durum üstünlük kuramına örnektir. Flört deneyimi 

yaşamamış bir okuyucu içinse mizah unsurunun rahatlama kuramıyla gerçekleştiği 

görülmektedir. 

Korkumetre adlı bölümde Yanis’in abisi Kevin’i dövmek için okula gelecektir. Güs okula 

gitmeyi istememektedir. Çünkü korkmaktadır. Ailesine bu durumdan söz etmez. Oula gitmemek 

için çeşitli bahaneler bulmak ister. Başarılı olamaz. Annesi Güs’ü okula gönderir.  

“Sonra da anneme haber vermediğim için pişman oldum. Anne-babalara okulda olup 

bitenden söz etmek çok zor. Okul, anne-babaların alanı değil. Ne kadar az bilirlerse o kadar iyi. 

(Bence anne-babaları, çocukların notlarıyla rahatsız etmemek gerekiyor.) kısacası, ilkokul birinci 

sınıf öğrencisi değilim ve anneme her sorunumu anlatmıyorum.” Bastıbacak, BAZ, s.108). 

Güs, pişmanlığı, korkusuyla yüzleşmesini durağan bir üslupla anlatırken birden “Bence 

anne-babaları, çocukların notlarıyla rahatsız etmemek gerekiyor.”diyerek durumu beklenmedik 

bir sürece çevirmiştir. Beklenmedik espirinin bir anda ortaya çıkması buradaki gülme 

unsurunda uyumsuzluk teorisinin varlığı olduğu sonucunu çıkarmaktadır. 

“Hadi Kevin, ha ha, hadi öp onu!” Karikatürüyle başlayan bölüm adını, Kevin’in kız 

arkadaşını öpmesi ve arkadaşlarının Kevin’le dalga geçmesinden alır. Güs, okuldan Zoye adlı bir 

kızla ilgilenmektedir. Zoye da Güs’ün arkadaşından Güs’ün telefon numarasını almıştır ve 

böylece Güs ve Zoye mesajlaşmaya başlamışlardır. Güs tuvalete giderken bile cep telefonunu 

yanında götürür. Bir gün Güs tuvalette mesajlaşırken ablası Delfin tuvalete girer. Güs’ün 

tuvalette mesaj yazmasını yadırgar. Güs de özel hayatına müdahale edildiğini düşünmektedir.  

“Geçen gün ben tuvaletteyken Delfin yanlışlıkla içeri girdi. Ben de bir arkadaşa mesaj 

gönderiyordum. Aynı anda tuvaletimi yaptığım doğru ama zaman kazanmanın neresi kötü?!” 

(BAZ, Bastıbacak, s. 125) 

 Bu bölümde birden fazla mizah öğesi görülmektedir. Delfin’in aniden tuvalete girmesi 

Güs’ü komi duruma düşürmüştür. Güs’ün durumu Delfin’in ve okuyucunun Güs’e karşı üstünlük 

belirtisi gösterir. Buna bağlı olarak üstünlük teorisinden söz edilmektedir. Güs’ün verdiği cevap 

ise beklenmezlik yani uyumsuzluk durumuna örnektir.    

Güs’ün tuvalet macerasının ablasıyla tartışması, ablasının Güs’ü annesine şikayet etmesi, 

bu sırada Güs’ün hala kız arkadaşına mesaj yazmaya çalışması anlatılır. 

“Tuvaletini, yaparken mesaj mı gönderiyorsun? Siz erkekler gerçekten çok pissiniz…. Ben 

gidiyorum, burası çok pis kokuyor. Dedi ve kapıyı açık bırakarak banyodan çıktı. Bastıbacak pis 

elleriyle telefonundan mesaj gönderiyor! Dediğini duydum….Hem bana salak diyor hem de 

hakkımda iğrenç yalanlar atıyor. Mesaj gönderirken ellerimde kaka yoktu! Bu kadar pis bir insan 

değilim. …Hiç rahat yok. Benden uzak durun! Ellerim, cep telefonum ve kakam benimdir. İstediğimi 

yaparım! Yeter!” (BAZ, Bastıbacak, s. 126) 
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Bastıbacak adlı serinin Büyümek Amma Zor adlı serisinde mizah öğelerinin en yoğun 

kullanıldığı bölüm burasıdır. Delfin ve Güs’ün diyalogu birçok okuyucu için komik bulunabilecek 

durumdadır. Çok bilmiş abla rolünde Delfin’in gözünden,  bir insanın tuvaletini yaparken cep 

telefonunu kullanması iğrenç bir durumdur. Delfin’in kardeşini şikayet etmesi, Güs’ün “Mesaj 

gönderirken ellerimde kaka yoktu”, “Ellerim, cep telefonum ve kakam benimdir. İstediğimi 

yaparım! Yeter!” demesi Güs’ün bulunduğu ortama göre kabul edilmeyen bir konumda olduğunu 

gösterir. Bu durum uyumsuzluk teorisiyle ilgilidir.  

Beni Terk Etme adlı bölümde Güs’ün annesi çocuklarına evi zorla temizletmeye karar 

verir. Çünkü Güs, Delfin ve Romen’in dağınıklıkları anne karakterinin çıldırmasına neden 

olmuştur.  Özellikle Güs, bu duruma tepkilidir.  

“Bugünlerde annemin neyi var, bilmiyorum ama temizlik planlarını bize zorla uygulatıyor. 

Büyük ihtimalle annemin hormonlarında bir sorun oluşmuştur.(BAZ, Bastıbacak, s. 127) 

Güs, annesinin temizlik yaptırma isteğiyle alaycı bir yaklaşımla anlatmaktadır. Annesiyle 

ilgili kurgulanan  bu anlatım anneyi küçümser bir hava oluşturur. Güs, kendini annesine göre 

daha haklı görmektedir. Bu durum üstünlük teorisiyle açıklanabilir. 

Bölümün devamında odanın dağınıklığı vurgulanır. 

“Odamdaki boş cips paketleri (ve halıyı kirleten yağlı küçük parçacıklar), pis kokan kirli 

çoraplarım ve iç çamaşırlarım, kullanılmış sargı bezleri, hiçbir işe yaramayan esi oyuncaklarım 

yüzünden annem bana kızdı.” (BAZ, Bastıbacak, s. 127,128) 

Anne kavramının alaycı bir yaklaşımla vurgulanmasının ardından Güs, dağınıklığını 

betimleyerek annesinin haklılığına gönderme yapar. Güs’ün odasının abartılı dağınıklığı ve 

Güs’ün bunu normal karşılaması uyumsuzluk teorisiyle ilgilidir. 

Kitabın Pirinç adlı bölümünde her hafta en az bir öğretmenin hastalanmasının çocukları 

çok mutlu ettiği söylenir. Öğrenciler, öğretmenlerin gelmeme sebepleriyle ilgilenmemektedirler. 

Onlar için önemli olan boş ders olmasıdır. Laborb adlı öğretmene Lasümük lakabı verilmiştir. 

“Sanırım size Laborb’a Lasümük adını verdiğimizi söylemeyi de unuttum. Bu isim ona çok 

yakışıyor çünkü o, bir sümük yapışkan ve sinsi.” (BAZ, Bastıbacak, s. 137) 

Öğrenciler tarafından yapışkan ve sinsi yakıştırmasıyla Lasümük lakabının verilmesi ani 

bir gülmeye sebep olabilmektedir. Buna bağlı olarak burada rahatlama teorisinin varlığından 

söz edilebilir. 

Güs’ün sınıf arkadaşı Alex’in okula bir paket getirmesinin anlatıldığı bölümde. çocuklara 

gözetmenlerine aldırmadan birbirlerine kalemleri yardımıyla pirinç tanesi fırlatırlar. Sınıfın her 

yeri pirinç taneleriyle dolar. Gözetmen müdür yardımcısına haber vermek için sınıftan çıkar. 

Çocuklar  gürültülerini artırınca Lasümük sınıfa girer. Yerdeki pirinç tanelerinin üzerine 

basarak yere düşer.  
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“Lasümük içeriye girdiğinde Alez masanın üzerindeydi, ben de bir sandalyenin üzerinde 

ayaktaydım. Lasümük bir adım atıp pirinç tanelerinin üzerine bastı ve birden yere yığıldı. Biz de 

onun sinirlendiğin görüp daha çok güldük.” (BAZ, Bastıbacak, s. 139) 

Öğrencilerin taşkınlığı sonucu komik bir lakabı taşıyan Lasümük’ün gülünç duruma 

düşmesi, öğrencilerin öğretmene göre daha üstün olduğunu göstermesi üstünlük teorisiyle 

ilgilidir. 

 

Tablo 4.1.1. 
Bastıbacak (Büyümek Amma Zor) Örnekleminde Geçen Mizah Teorileri 
Mizah Teorileri f % 

Üstünlük teorisi 7 44 

Uyumsuzluk teorisi 6 37 

Rahatlama teorisi 2 19 

 

Bastıbacak adlı kitapta öne çıkan mizah teorileri incelendiğinde 16 adet mizah unsuru 

örneklendirilmiştir. Üstünlük teorisinden 7, uyumsuzluk teorisinden 6, rahatlama teorisinden 2 

adet örneğe yer verilmiştir. Mizah unsurlarından üstünlük ve uyumsuzluk teorisinin beraber 

görüldüğü 1, üstünlük ve rahatlama teorisinin beraber kullanıldığı 1 örnek görülmüştür. 

Tabloda toplam sayılara yer verilmiştir. Üstünlük ve uyumsuzluk teorisi sayıları hemen hemen 

aynıdır. Buna karşın rahatlama teorisine çok az yer verilmiştir. Bu verilere göre Fransız Çocuk 

Edebiyatında bir seçkiye dayanarak en yaygın teori kabul edilen üstünlük teorisinin ağırlığı göze 

çarpar. Kitabın ergen bakış açısıyla anlatılması, uyumsuzluk teorisinin sıkça görülmesinin 

nedenlerinden biri olarak düşünülebilir. 

 

4.1.2. Erich Kästner & Don Kişot  

 

Erich Kästner (1899-1974) Alman bir yazar, gazeteci ve senaristtir. Yaşadığı dönemde 

muhalif ve hicivci bir yazar, şair ve senarist  olarak tanınmıştır. Mizahi özellik taşıyan çocuk 

kitapları ile ünlenmiştir. Yazarın kitapları çok sayıda dile çevrilmiştir. 1929 yılında yazdığı Emil 

ve Dedektifler romanı ile ünlenmiştir. Emil ve Dedektifler 40 dile çevrilmiştir. 1Yazar 1. Dünya 

Savaşı’na katılmıştır. 2. Dünya Savaşı yıllarında muhalif tavırları  nedeniyle Naziler tarafından 

Alman ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle kitapları yakılmıştır.  Yaşamı boyunca birçok dalda 

ödül almıştır. Kastner, kitaplarını gerçekçi temeller üzerine oturtmuş, Alman çocuk edebiyatına 

yeni bir boyut kazandırmıştır Yazarın roman, şiir, senaryo türlerinde bilinen yirmi eseri vardır. 2 

                                                           
1 https://www.inhaltsvergleich.de/autoren/kaestner/ adresinden 24.01.2020 tarihinde alınmıştır. 
2 https://www.poemhunter.com/erich-k-stner/biography/ adresinden 24.01.2020 tarihinde alınmıştır. 

https://www.inhaltsvergleich.de/autoren/kaestner/
https://www.poemhunter.com/erich-k-stner/biography/
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Don Kişot (Orijinal haliyle Don Quijote)  romanının yaratıcısı  İspanyol romancı Miguel 

de Cervantes Saavedra'dır. Yazar romanın baş kahramanına kendi adını vermiştir. 1605 ve 

1615’te El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha (Marifetli ayan Don Kişot de La Mança) 

ve Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de La Mancha (Marifetli şövalye Don Kişot 

de La Mança'nın ikinci bölümü) olmak üzere iki bölüm halinde yayımlanan roman, İspanyol Altın 

Çağından bir örnek olarak en akıcı edebi eserlerden biridir3Dünyanın ilk modern romanı olarak 

kabul edilir. Erich Kastner, Cervantes’in aynı adlı romanını çocuklara göre kurgulamıştır.  

Tez kapsamında incelenen Don Kişot adlı eserde mizah kurgusu, roman kahramanı Don 

Kişot ve yardımcısı Sanço Panza üzerinde yoğunlaşmıştır. Don Kişot’un tavırları komik duruma 

düşmesine neden olur. Don Kişot, roman kurgusunda hayalinin peşinden koşarken bilnçsizce 

mantık dışı davranışlarda bulunur. Don Kişot’un mantık dışı davranışlarının ortaya çıkardığı 

mizahi durum üstünlük teorisiyle bağlantılıdır. Bunun yanında yardımcısı Sanço Panza’nın saf 

haline bağlı davranışları üstünlük teorisiyle ilgili gülme unsurunu meydana getirir. Ayrıca 

beklenmedik fıkra niteliğindeki sözleri uyumsuzluk teorisiyle, yine Sanço Panza’nın eğitimsizliği 

ve çıkarcılığına bağlı olarak beklenmedik söylemleri sebepsiz yere gülme eyleminin oluşumuyla 

tanımlanan rahatlama teorisiyle açıklanabilir. Bu iki kahramandan farklı olarak kitabın ön söz 

bölümünde damat tiplemesiyle metinin akışına ters bir son meydana gelmiştir. Bu bağlamda 

kitabın giriş kısmı uyumsuzluk teorisiyle başlamıştır.  

Don Kişot yoksul bir İspanyol soylusudur. Asıl adı Alonso’dur. Zayıf, yaşlı, hayalci  ve 

saftır. Kendisini son şövalye olarak tanıtır. Şövalye olmak istemektedir. Mızrak, kalkan, kılıcı ve 

çelimsiz atıyla maceraya atılmak istemektedir. Don Kişot yaşadığı zamanın 400 yıl öncesinin 

şövalyelerine özenir. Uydurma savaş malzemeleri ve atını alıp okuduğu kitapların da etkisiyle 

maceradan maceraya koşmak için yola koyulur. Çevresindeki insanlar Don Kişot’un gidişiyle 

telaşlanırlar ve Don Kişot’u bulup kararından vazgeçirmek için Don Kişot’un peşinden giderler.  

Don Kişot yolculuğu sırasında çeşitli maceralara atılır. Beceriksiz ve saf tutumu Don 

Kişot’u komik duruma düşürür. Yolculuğu sırasında harabe halindeki bir hanı görkemli bir şato 

olarak görür. Hancıyı şatonun efendisi, garson kızları soylu hanımefendiler olarak görür. Orada 

kurallara uygun olarak kendince şövalye unvanına sahip olur. Bunun yanında komşu köyde 

yaşayan Aldonzo Lorenzo adlı köylü kızı kendine uygun görür. Ona soylu bir isim olan Dulsinea 

adını verir. Dulsinea kendini şövalye zanneden Don Kişot’un uğruna savaşacağı soylu 

hanımefendisidir. 

Don Kişot’a yolculuğu boyunca yardımcı olan saf ve sadık yardımcısı Sanço Panza’dır. 

Sanço Panza Don Kişot’un köydeki kahyasıdır ve anlattığı hikayelere inanır. Bir gün Don 

Kişot’un kendisini kont ya da vali yapacağına inanmaktadır. Don Kişot’un verdiği zararlar 

dolayısıyla sürekli ödeme yapmaktadır. 

                                                           
3 https://tr.wikipedia.org/wiki/Don_Ki%C5%9Fot  adresinden 13.06.2020 tarihinde alınmıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes_Saavedra
https://tr.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes_Saavedra
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Don Kişot adlı kitapla özdeşleşmiş olan yel değirmenleriyle savaş bölümünde Don Kişot, 

yel değirmenlerinin devler olduğunu iddia edip yel değirmenlerine saldırır. Atıyla beraber 

yaralanır.  

Don Kişot yolculuğu boyunca mezarlığa tabut götüren keşişlere saldırmak, kürek 

mahkumlarını serbest bıraktırmak, koyun sürüsünü düşman olarak görüp bazı koyunları 

öldürmek gibi aklı dışı maceralar yaşar. Girdiği her mücadelede yaralanmaktadır. Bununla 

beraber insanlar tarafından deli ve komik olarak görülmektedir.  Don Kişot yaptıklarından ve 

verdiği zararlardan dolayı polis tarafından aranmaya başlar. Polisler Don Kişot’u yakalarlar ama 

onun deli olduğunu düşünürler. Don Kişot’un köyünün rahibi de Don Kişot’u aramaktadır. Don 

Kişot’a kefil olarak onu polislerin elinden kurtarır ve köye götürür. Don Kişot aldığı yaralardan 

dolayı bir süre köyde kalır. İyileşince Sanço Panza ile birlikte köyden kaçarlar. Yolda bir avcı 

grubuyla karşılaşırlar. Avcılar soyludur. Dük unvanına sahip olan zengin bir avcı Don Kişot’u 

yardımcısını şatosuna davet eder. Don Kişot yaşadıklarını soylulara anlatır. Soylular bu 

hikâyelerle çok eğlenmektedirler. Don Kişot’a bir soylu gibi davranırlar. Uzun süren eğlendirici 

bir misafirlikten sonra Don Kişot şatodan ayrılması gerektiğine inanır ve şatodan ayrılır.  

Don Kişot’un Zaragoza’ya yolculuğu sırasında iyi niyetli bir haydut olan Don Antonio, 

Don Kişot’un ününü duyar. Şehrin girişinde Don Kişot’u karşılar. Don Kişot’un şehre girdiği gün 

bayramdır. Don Kişot tüm hazırlıkların kendisi için yapıldığını düşünür. Bu arada Don Kişot’un 

köyündeki insanlar da Don Kişot’u aramaktadır. Don Antonio ile anlaşan bir köylü şövalye 

kılığına girerek Don Kişot’a meydan okur. Don Kişot’a yenilmesi karşılığında Don Kişot’un 

şövalyeliği bırakması teklif edilir. Don Kişot bu teklifi kabul eder. Sahte şövalye köylüye yenilen 

Don Kişot söz verdiği gibi şövalyeliği bırakır. Köyüne döner, normal hayatına devam eder. Eski 

günlerinin hatırlamanın huzuru içinde mutlu bir şekilde yatağında ölür.  

Erich Kastner tarafından uyarlanan Don Kişot 10 bölümden oluşmaktadır: Çatışmalı Bir 

Şövalyelik Töreni, Dörtyol Ağzındaki Serüven, Yel Değirmenleriyle Savaş, Yarım Kulak İle Yarım 

Miğfer, Büyülü Han, Gökyüzüyle Yeryüzü Arasındaki Şövalye, Kafeste Bir Yolculuk: Eve Dönüş, 

Su Kalesi ve Dalgaların Oyunu, Tahta Atla Uçuş, Barcelona’ya Giriş. Bölümler kronolojik olarak 

sıralanmıştır. Olay başladığı yerde sona ermiştir.  Kısa tutulan bölümler siyah ve renkli 

karikatürlerle desteklenmiştir.  

 

4.1.2.1. Don Kişot Örnekleminde Yer Alan Mizah Teorileri 

 

Yazar, okuyucuyu hazırlamak amacıyla kitapta geniş bir ön söz yazmıştır. Bu ön sözde 

biraz farklılık görülmektedir. Çocuk kitabı özelliğine uygun olarak asıl konuya giriş yapmadan 

önce keyiflendirmek ve eğlendirmek amaçlanmıştır. Burada yazar örnekleme yapmıştır. Bu 

örneklemenin kitabın kurgusuyla bağlantısı yoktur.  
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“Örneğin Münih Evlendirme Dairesinde nikahı kıyılan bir çift tamı tamına 307 kovboy filmi 

izlemişti. Bu filmlerin etkisiyle nikaha at üzerinde, tabancaları ve kementleriyle, kovboy giysileri 

içinde gelmişlerdi. Onları bu durumda gören nikah memuru neredeyse düşüp bayılacaktı! Neyse ki 

genç evliler, kim olduklarının farkındaydılar; damat bey haftanın her günü çayırlarda at 

koşturmak yerine, ev ev gezip gaz sayaçlarını denetlemek zorunda olduğunu biliyordu. (s.9)” 

Örnekleme yapılırken nikah, kovboy filmi, kostüm gibi kavramlardan söz edilip olay 

damat beyin gaz sayaçlarına bağlanmıştır. Bu durum beklenmedik bir son görünümü 

vermektedir. Akışa ters bir şekilde beklenmeyen son uyumsuzluk teorisine örnektir. 

Kitabın Çatışmalı Bir Şövalyelik Töreni adlı bölümde Don Kişot Sanço Panza ile yola 

çıkmıştır. Aklına henüz şövalye olmadığı gelir. Yolda rastladığı ilk kişiden kendisini şövalye 

yapmasını ister.karşılaştığı ilk insan şişman bir hancıdır.  Hancının garson kızları vardır. Adet 

olduğu üzere Don Kişot’un sabaha kadar beklemesi gerekmektedir. Hava sıcaktır ve miğferini 

kafasından çıkaramamaktadır. Miğferini çıkaramaması onu komik duruma düşürür 

“…Garson kızlar, Don Kişot’un miğferini çıkarmak istediler, ama düğümü bir türlü 

çözemeyince, onu ağzından küçük lokmalarla beslediler. Ertesi gün şövalye olmayı bekleyen 

kahramanımız, şarabını ise bir kamış yardımıyla içebildi. Ancak gecenin geç saatlerinde, yardıma 

gelen başkalarının da uzun uğraşları sonucunda miğferinden kurtulabildi. (s. 14,15) 

Don Kişot’un miğferini çıkaramaması, küçük lokmalarla yemek yemesi, kamışla şarap 

içebilmesi ve miğferin zorlukla çıkarılması; bir soylunun hancı, garson kızlar ve yoldan geçen 

insanlar tarafından küçük düşmesine neden olmuştur. Küçük düşme durumu, diğer insanların 

Don Kişot’tan daha üstün konumda olmaları üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

Yel Değirmenleriyle savaş bölümünde Sanço Panza’nın Don Kişot2a yardım etme sebebi 

sorgulanmaktadır. Don Kişot sürekli ülkeleri, adaları krallıkları ele geçireceğini anlatıp Sanço 

Panza’yı dük ya da kral yapacağını söylemiştir. Sanço Panza da buna inanmıştır. Don Kişot’la 

yolculuğu sırasında Sanço Panza düşüncelidir. 

“Yolda giderlerken Sanço Panza düşünceli bir şekilde, ‘Doğrusu kral olmayı pek 

istemezdim.’ dedi Don Kişot’a. ‘O zaman karımın da kraliçe olması gerekirdi, bunu yapabilecek 

kadar kibar olduğunu sanmıyorum. En iyisi siz beni kont yapın, karım da kontes olsun. Bunun 

altından kalkabilir belki.’ 

‘Bu kadar alçakgönüllü olma’ diye yanıtladı şövalye. ‘İnsanın her zaman büyük hedefleri 

olmalıdır. Seni en azından vali yaparım, işte o kadar!’ 

İyi öyleyse, dedi silahtar, ‘Ben vali, o da valinin karısı.. Neyse bu işi öğreneceğiz artık.’” 

(s.20) 

Sanço Panza’nın aşırı saf hali üstünlük teorisiyle ilgilidir. Olmayacak bir hayalin 

peşinden giden Sanço Panza, Don Kişot’un vaatlerini yerine getireceğine inanmaktadır. Sanço 

Panza’nın saflığı, Don Kişot’un inandırıcılığı Don Kişot’un Sanço Panza’ya karşı üstünlüğünü 
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göstermektedir. Sohbetin kral olmama düşüncesiyle başlayıp vali olarak sonlanması bir 

beklenmezlik durumunun  göstergesidir. Bu da uyumsuzluk teorisiyle ilgilidir. 

Yolculuk sırasında Don Kişot ile özdeş hale gelen yel değirmenleriyle savaş 

anlatılmaktadır.  

“Akşama doğru, otuz-kırk kadar yel değirmeninin bulunduğu bir tepeye yaklaştılar. Don 

Kişot üzengiye basarak doğruldu. ‘Tepedeki devleri görüyor musun?’ diye bağırdı heyecanla.  

Bu sırada ekmekle jambon atıştıran Sanço Panza, ‘Devler mi?’ diye sordu. ‘Hangi tepede? 

Ben yalnızca yel değirmenleri görüyorum!’(s.20-21) 

Don Kişot, yel değirmenlerini dev olarak tasvir ederken Sanço Panza gerçekçi bir bakış 

açısıyla duruma yaklaşmaktadır. Ayrıca Sanço Panza’nın bir yandan atıştırması kayıtsızlığını 

gösterir. Bu diyalog Sanço Panza’nın Don Kişot’a kurduğu üstünlüğün göstergesidir. Bir yanda 

hayalci Don Kişot, diğer yanda gerçekçi Sanço Panza vardır. Burada gerçekçiliğin hayalciliğe 

üstün gelmesi üstünlük teorisidir.  

Don Kişot yel değirmeniyle savaştan ağır yara almıştır. Sanço Panza iyi niyetli olarak 

Don Kişot’a yardım etmeye çalışmaktadır. Sahibine yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorar. 

"Şövalyelerin hiçbir yeri acımaz," diye yanıtladı. "Acısa bile bundan asla yakınmazlar." 

"İyi ki şövalye değilim," diye mırıldandı şişko, ayağa kalkmalarına yardım ederken. (s.22) 

Sanço Panza’nın kayıtsız tavrı, kendince düşünceleri olayın beklenmedik bir şekilde 

sonlanmasına neden olmaktadır. Olayın anlatımı ve süreci uyumsuzluk teorisiyle ilgilidir. 

Yel değirmenleriyle olan savaşın ardından Don Kişot ve atı biraz hırpalanmıştır.  

Sonunda yeniden yola koyulduklarında, şövalye atının üstünde doğru dürüst oturamıyor, 

at ise topallıyordu. Öylesine yavaş gidiyordu ki, yerinde saydığı bile söylenebilirdi. Hava da iyice 

karardığından, mola vermenin doğru olacağını düşünerek bir meşe ormanında konakladılar. 

Sanço Panza bol bol yedi, bol bol içti, yattığı yerde öyle çok horladı ki, çıkardığı sesler ağaçların en 

tepedeki dallarını bile titretti. (s.22) 

Bölümün son kısmında bir yanda Don Kişot ve atının düştüğü durum anlatılırken öte 

yanda Sanço Panza’nın rahatlığı dikkat çeker. Burada olay akışının sonunda Sanço Panza’nın 

yemeye düşkünlüğünün yanında abartılı bir horlama betimlemesi yapılmıştır. Beklenmedik 

olaylar silsilesi ani bir gülmeye sebep olabilmektedir. Beklenmedik gülme kavramı rahatlama 

teorisiyle ilgilidir. 

Yarım Kulak ile Yarım Miğfer adlı bölümde Don Kişot ve Sanço Panza denize, Lapise 

limanına, yaklaşmışlardır. Don Kişot yeni serüvenleri hayal etmektedir. Bilgiç öğütlerini Sanço 

Panza’ya anlatmaktadır. 

"Uyman gereken bir kural var," dedi Sanço Panza'ya, burun kıvırarak. "Sen şövalye 

olmadığın için şövalyelerle savaşamazsın! Kendin gibi gariban çiftçilerle, köylülerle falan 

savaşabilirsin ancak!" 
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"Sakın benim için kaygılanmayın!" diye yanıtladı şişko. "Ne şövalyelerle ne de başkalarıyla 

dalaşmaya hiç niyetim yok. Ben barışsever bir insanım. Beni rahatsız edecek olurlarsa, biraz 

öfkelenirim, o kadar."  

"Ayrıca şövalye olduğum için, bana yardım da edemezsin!" diye devam etti Don Kişot. "Zor 

durumda kalsam bile!" 

"Siz nasıl isterseniz," dedi Sanço Panza. "Dediğim gibi, barışsever bir insanım ben." 

(s.24,25) 

Sanço Panza yapısına uygun olarak mizahi fıkralara uygun olarak bir metin oluşmasını 

sağlamıştır. Beklenmedik cevap vererek uyumsuzluk teorisini örneklemiştir. Bunun yanında 

metinde geçen barışsever insan sözünün iki kez vurgulanması korkaklıkla ilgilidir. Bireyin 

korkaklığına bahane bulması karakteri zayıf düşürür. Böylece üstünlük teorisi ortaya çıkar.  

Don Kişot ve Sanço Panza yürüyüşlerine devam ederken büyük bir kafileyle 

karşılaşırlar. Kafilede iki keşiş, katırcılar ve faytonda yolculuk eden güzel bir hanımla hizmetçisi 

vardır. Don Kişot onları büyücü sanır. Don Kişot kafileye saldırır. Kafiledekiler çok korkmuştur. 

Katırcıların karşılık vermesiyle ortalık savaş alanına dönmüştür. Don Kişot miğferinin ve 

kulağının yarısını bu çarpışmada kaybeder. Buna rağmen inançlarından vazgeçmez.  

Don Kişot, kılıcını rakibinin göğsüne dayayarak faytondaki hanıma, hizmetçisine, atlılara, 

keşişlere ve katırcılara, Toboso'ya gidip Bayan Dulsinea'ya, şövalyenin nasıl da kahramanca 

savaştığını anlatacaklarına dair yemin ettirdi. Öylesine korkmuşlardı ki, onun duymak istediği 

yemini ettiler, sonra da kaçabilecekleri en hızlı biçimde kaçıp gittiler. Ancak kesinlikle Toboso'ya 

değil, hedefledikleri gibi Sevilla'ya doğru! (s.27) 

Don Kişot’un onca kapışmasını anlayamayan kafiledekiler, Don Kişot’un 

davranışlarından korkmuşlardır. Bunca kapışmaya ve yarısı kopan kulağa karşın Don Kişot, 

kendisi için çok önemli olan Dulsinea’ya mesaj göndermek düşüncesindedir. Kafiledekilerin 

anlam veremedeikleri Çılgın Don Kişot’a karşı üstünlüğü görülmektedir. Bu durum üstünlük 

teorisine uygundur. 

Sanço Panza, Don Kişot'un yarısı kopmuş yaralı kulağına merhem sürüp sararken, 

"Şövalyelik güç meslek," diyordu. "Lütfen bundan sonra daha az savaşın! Ben, bir krallığım 

olmasını istemiyorum nasıl olsa! Kendinizi bu kadar zorlamayın! Orta büyüklükte bir kontluk bana 

yeter, gerçekten!" (s.27) 

Sanço Panza ise her zamqanki kayıtsızlığıyla kendi krallığının derdine düşmüştür. Bu 

durum onu başkaları tarafından gülünç duruma düşürmesi üstünlük teorisiyle ilgilidir.  

Kitabın Kafeste Bir Yolculuk: Eve Dönüş adlı bölümünde polis, Don Kişot ve Sanço 

Panza’yı yakalamıştır. Don Kişot’un köyünden olan rahip onlara kefil olarak her ikisini de köye 

götürür. Sanço Panza eve vardığında çocukları ve karısıyla hasret giderir. Karısı Sanço Panza’nın 
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ne  getirdiğini sorar. Sanço Panza’nın kendisine bir şey getirmemesinden hoşnut değildir. Sanço 

Panza karısını memnun etmek istemektedir. 

“’Bir daha ki sefere sonuç daha iyi olacak! Dedi Sanço Panza, ısınmak için ocağa sokuldu. 

“Bir adanın sahibi olabilirsin belki ya da bayan vali olmaya ne dersin? 

‘Adayı ne yapayım’ dedi kadın. ‘Bu ev, bir ada için çok küçük! Peki bayan vali ne demek!’ 

‘Peki vali kim?2 

‘Bayan valinin kocası!’ 

‘Tamam!’ dedi kadın, ‘Şimdi anladım.’ (s.40,42) 

Sanço Panza’nın karısı Sanço Panza saf bir insandır. Küçük beklentiler içindedir. Ada 

sahibi olmak, vali gibi bir konuma sahip olmanın  öneminin farkında değildir.. Aralarında geçen 

konuşmalardan herkesin bilebileceği basit kavramların bile bilinmemesi Sanço Panza’nın 

karısını gülünç duruma düşürmektedir. Gülünç duruma düşme üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

 

Tablo 4.1.2.  
Don Kişot Örnekleminde Geçen Mizah Teorileri 

Mizah Teorileri F % 
Üstünlük teorisi 7 59 
Uyumsuzluk teorisi 4 33 
Rahatlama teorisi 1 8 
 

Don Kişot adlı eser kurgu itibarıyla sürekli komik duruma düşen bir şövalyeyi 

anlatmaktadır. Dünyanın en yaygın teorisi olan üstünlük teorisinin ağırlığı burada da göze 

çarpar. Kitap hacim bakımından ince olmasına rağmen 12 adet dikkate değer mizah unsuru 

tespit edilmiştir.  7 mizah unsuru üstünlük teorisini, 4 mizah unsuru uyumsuzluk teorisini, 1 

mizah unsuru rahatlama teorisini örneklendirir. Üstünlük teorisinin fazla olmasının yanı sıra 

uyumsuzluk teorisinin de azımsanmayacak sayıda olması dikkate değerdir. 

 

4.1.3. Kaptan Düşükdon’un Maceraları & Dav Pilkey  

 

Dav Pilkey, 4 Mart 1966 yılında dünyaya gelmiştir. Amerikalı karikatürist, yazar ve 

çocuk edebiyatının çizgi ustasıdır. Pilkey en iyi çocuk kitabı serisi Kaptan Külot olarak bilinen 

Türkçeye Kaptan Düşükdon adıyla çevrilen ve çocuk grafik roman serisi Köpek Adam’ın yazarı 

ve illüstratör olarak bilinir 

Pilkey, Cleveland , Ohio'da doğmuştur. Pilkey'e çocukken dikkat eksikliği hiperaktivite 

bozukluğu ve disleksi teşhisi konulmuştur. İlkokulu Ohio ‘da North Ridgeville okumuştur. 

Okulda kural dışı davranışları nedeniyle  sürekli disiplin cezası almıştır.  disiplin cezası 

verilmiştir . Disiplin cezası okul koridorunda bir masada oturma şeklindedir. Dav hikayeleri 

çizmeyi ve oluşturmayı çok seviyordu, bu yüzden zamanını koridorda kendi orijinal çizgi 
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romanlarını yaratarak geçirmiştir. İkinci sınıfta Dav Pilkey, Kaptan Underpants adlı bir süper 

kahraman hakkında bir çizgi roman yaratır. Öğretmeni onu parçalar ve hayatının geri kalanını 

aptalca kitaplar yaparak harcayamayacağını hayatı ciddiye alması gerektiğini söyler. Dav 

öğretmeninin tavsiyesini dikkate almamıştır.  

İlkokuldan mezun olduktan sonra Pilkey, mizah anlayışının öğretmenleri tarafından 

görülmediği sıkı bir liseye gitmiştir. Pilkey bir anısında şöyle yazar: "Bir gün müdürüm beni 

sınıftan çıkardı ve bana dedi ki," Özel olduğunu düşündüğünü biliyorum çünkü çizebilirsin, ama 

sana bir şey söyleyeyim: sanatçılar para kazanamaz ve geçinemezler.' Bu sözler beni yıllarca 

rahatsız etti. Onu yanlış kanıtlamak ne kadar zevkliydi. " 

Lisedeki son yılında, Pilkey'in adının son harfinin kaybıyla sonuçlanan yaşamı değiştiren 

bir olay meydana gelmiştir. Pizza Hut’ta garsonluk yaptığı sırada kendisine isim etiketi 

yapılırken makine kırılmış, cetikete Dave yerine Dav olarak yazılmıştır. O günden sonra Dav 

adını kullanmaya başlamıştır. Dav Pilkey olarak, 1984 sonbaharında Kent Devlet Üniversitesi'ne 

sanat dalında girmiştir. Orada birinci sınıf İngilizce öğretmeni yaratıcı yazma becerilerini 

tamamlamış , aldığı eğitim  onu kitap yazmaya teşvik etmiştir. Pilkey katıldığı bir yarışmada 

birinci olması ve ödül olarak kitabının yayımlanmasıyla 19 yaşında yazarlık hayatına 

başlamıştır. 

Dav, çocuklar için ödüllü ve çok satan kitaplar yaratmaya devam eder. Yüzbaşı 

Underpants serisinin dünya çapında 80 milyondan fazla basılı kopyası vardır  ve 28'den fazla 

dile çevrilmiştir. Kaptan Düşükdon serisi Netflix gibi dünyaca ünlü dizi-film sitelerinde 

yayınlanmaktadır. Pilkey’in Köpek Adam adlı serisi dünya çapında 21 dile çevrilmiş, 13 

milyondan fazla basılmıştır.  2020 yılı itibariyle Köpek Adam serisi New York Times tarafından 

en çok satanlar listesinde ilk sıradadır. Dav Pilkey  eşiyle birlikte ABD’de 2017 ‘den yılından 

itibaren  Washington Bainbridge yaşamını sürdürmektedir.  Yazarın çok sayıda ödülü vardır. 

(https://pilkey.com/author) 

Dav Pilkey, Amerikalı karikatürist, yazar ve çocuk edebiyatının çizgi ustasıdır. Pilkey en 

iyi çocuk kitabı serisi Kaptan Külot ve çocuk grafik roman serisi Köpek Adam yazar ve illüstratör 

olarak bilinir. Kent State Üniversitesinde eğitim gören Pilkey 2005 yılında evlenmiştir. 

Dav Pilkey’in yazdığı kitap serileri şunlardır: Ejderha serisi , Dumb Bunnies" serisi , 

Büyük Köpek ve Küçük Köpek serisi,  Kaptan Düşükdon serisi, Ricky Ricotta serisi 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Dav_Pilkey) 

Resimli kitaplar, kurgu ve kurgusal olmayan bir yazar ve çizer olan Dav Pilkey, okul 

öncesi dönemden orta dereceye kadar olan çocuklar için çok yönlü ve üretken bir kitap 

yaratıcısıdır. İlkokuldaki okuyucular için en popüler çağdaş yazarlardan biri olarak kabul edildi, 

aynı zamanda yetenekli bir sanatçı ve yaratıcı mizahçı ve ince bir ahlakçı olarak kabul 

edilmektedir. Pilkey, sanat, edebiyat ve popüler kültüre dayanan geniş parodileri tercih etmiş ve 
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kitapları canavar filmlerinden, süper kahraman çizgi romanlarından ve modern sanattan bilim 

kurgu ve klasik halk masallarına kadar her şeyi hedeflemektedir. Bazen ebeveynlerin 

üzüntüsüne, okuyucularına hitap eden mizahı işlerken hikayeleri arasında köpek nefesi ve okul 

müdürünün etkileri gibi konular etrafında dönen tuvalet şakalarına değinir. Çok yönlü bir yazar 

olan Pilkey, çalışmalarını - en çirkin bile olsa - dostluk, hoşgörü ve cömertliği vurgulayan ve iyi 

kalpli zaferini kutlayan bir felsefe ile vurgular. Hem insan hem de hayvan karakterlere sahip 

Pilkey, karakteristik olarak yanlış anlaşılan, ancak üstte sona eren tatlı ama bazen loş 

kahramanları ve yaptıkları aptal şeylerden karanlık bir şekilde etkilenmeyen aptal yaratıkları 

tasvir eder. (https://biography.jrank.org/pages/2022/Pilkey-Dav-1966.html) 

Kaptan Düşükdon 12 kitaplık bir seridir. Bu kitaplar sırasıyla:  

1. Kaptan Düşükdon’un Maceraları 

2. Kaptan Düşükdon’un Aşırı Çıtırdak ve Eğlence Kitabı 

3. Kaptan Düşükdon ve Dünya Dışından Gelen İnanılamayacak Kadar Yaramaz Aşçı 

Kadınların Saldırısı (Ve Aynı Derecede Korkunç Zombi İneklerin Bunu İzleyen Saldırısı) 

4. Kaptan Düşükdon ve Profesör Paçalıdon’un Hain Planları 

5.  Kaptan Düşükdon ve Külotkapan Kötü Kadın’ın İntikamı 

6. Kaptan Düşükdon ve Sümüklü Biyonik Çocuğun Büyük Savaşı 1. Bölüm: İğrenç 

Sümüklüler Gecesi  

7. Kaptan Düşükdon ve Sümüklü Biyonik Çocuğun Büyük Savaşı 2. Bölüm: Tuhaf 

Robot  Sümükler’in İntikamı 

8. Kaptan Düşükdon ve Huysuz Çıngıraklıdon’un Korkunç Geri Dönüşü 

9. Kaptan Düşükdon ve Radyoaktif Robotdonların İğrenç İntikamı 

10. Kaptan Düşükdon ve Turbo Tuvalet 2000’in İntikamı 

11. Kaptan Düşükdon ve Radyoaktif Robotdonların İğrenç İntikamı 

12. Kaptan Düşükdon ve Sör Leşkokulu’nun Heyecanlı Maceraları 

 

Kaptan Düşükdon adlı seride mizah kurgularında Amerikan edebiyatında sıkça 

rastlanan şiddet ögelerinden de yararlanıldığı görülür. Bu şiddet kurgusu Francesca Simon’un 

Korkunç Henry serisinde görülen şiddet kurgusuyla benzerlik gösterir. Nitekim Kadızade ve 

Sakar (2019) ‘a göre Korkunç Henry serisinde fiziksel şiddet ve duygusal şiddet türlerine ne 

oranda yer verildiğini tespit etmişlerdir. Kadızade ve Sakar’ın çalışmasında fiziksel şiddet 

ögelerinden tekme, fırlatma, vurma; duygusal şiddet ögelerinden bağırmak gibi kavramlara yer 

verilmiştir. Kaptan Düşükdon’da da bu şiddet ögeleri mizahla grift bir şekilde kurgulanmıştır.   

Kurgu içerisinde iç içe girmiş hikâye kahramanları vardır. Bunlar sürekli yaramazlık 

yapan iki arkadaş George ve Harold’dur. Diğer kahraman ise altında külotu, sırtında pelerini ile 

gezinen, Kaptan Düşükdon olarak anılan kel ve kilolu bir adamdır. Kaptan Düşükdon,  okul 
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yıllarında oldukça haylaz olan iki çocuğun can sıkıntısından yarattığı bir çizgi roman 

karakterinin gerçeğe dönüşmüş halidir. Çocukların haylazlıklarından bıkan okul müdürü, 

çocukların hipnotize etmesiyle Kaptan Düşükdon’a dönüşür. Kaptan Düşükdon’a dönüşürken 

takım elbisesini çıkarıp külotla kalan müdür odasındaki kırmızı bir perdeyi boynuna taktığı bir 

pelerin haline getirir. Müdür, Kaptan Düşükdon’a dönüşünce süper güçlere sahip olur. Kendini 

süper kahraman sanarak uzaylılarla, deliren öğretmenlerle, robotlarla savaşır ve don gücü adı 

verilen bir güçle bu savaşları kazanır.  

Kaptan Düşükdon, dışarıdan bakıldığında iç çamaşırlarıyla yarı çıplak görünen, yarı kel, 

kilolu, kırmızı pelerinli, gözlüklü bir adam görünümündedir. Kaptan Düşükdon’un görünüşü ilk 

başta ünlü kahraman Supermen’e benzetilir. Kitapta öğretici unsulara pek rastlanmaz. 

Çocukların günlük hayatta kullanımlarına fazla izin verilmeyen tuvalet, çiş, kaka, kusmuk gibi 

kelimeler kitapta sıkça geçer. Hatta bu kelimelerin gücüne sahip olan düşmanlarla mücadeleler 

anlatılır. Yazarın bu kelimeleri kullanım amacı öğretici olmak değil, bu kelimelerin günlük 

hayatın akışına bağlı olarak kullanılabileceğini göstermektir. Yazar, bu yolla mizahi bir durum 

meydana getirir.  Bir bebek tarafından yapıldığında gülme eylemini sağlayan, kusma, gaz 

çıkarma gibi durumlar, bir çocuk tarafından yapıldığında ayıplanma nedeni sayılır. Yazar mizah 

ögelerine vurgu yaparken, bur durumun çocukları olumsuz etkilediğine dikkat çeker. Böylece bu 

kavramları işlevsel hale getirerek teorilere bağlı mizah ögeleri ortaya çıkar.   

 

“Kaptan Düşükdon’la ilgili çıkarımlar şu şekilde özetlenebilir:  

1. Kaptan Düşükdon tıpkı  

2. Superman gibi patlayan bir gezegenden gelmiştir. Irkının son temsilcisidir 

3. Kahraman dünyaya gelir ve bebeklikten itibaren iyi işler yapmaya başlar. Ancak 

kimliğini saklamak zorundadır. 

4. Her kahramanda olduğu gibi kaptan Düşükdon’un da sloganı vardır:  Tra La Laaa  

5. Kaptan Düşükdon’un ortaya çıkışı düşmanlarını kaçırmaz. Aksine düşmanları kendine 

çeker.” (Kireççi, 2020: kahramangiller.com/cizgi-roman/cocuk-isi-demeyin-size-bir-sey-diyor-

mu-kaptan-dusukdon/ 

 

Bu çalışma tez kapsamında serinin birinci kitabı olan Kaptan Düşükdon’un Maceraları 

adlı eser incelenmiştir. Eserde George ve Harold adında ilkokula giden iki çocuğun maceraları 

anlatılmaktadır. Harold çizim yapmayı, George da hikaye yazmayı sevmektedir. İki çocuk 

okuldaki öğretmenleri, özellikle okul müdürü Bay Krupp’ı yaramazlıkları nedeniyle çıldırtan 

öğrencilerdir. Bay Krupp, George ve Harold’dan nefret etmektedir. Özellikle onların yazdığı 

Kaptan Düşükdon çizgi romanını hiç sevmemektedir. Bay Krupp’ın amacı bu çocukların bir 

hatasını yakalayıp onları cezalandırmaktır. Bir gün Bay Krupp, George ve Harold’ın 
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yaramazlıklarını tuzak kurarak kameraya çeker. Bu görüntülerle çocukları tehdit ederek onları 

cezalandırır. Ceza olarak şaka ve yaramazlık yapmalarını , Kaptan Düşükdon maceralarını 

yasaklar. Buna ek olarak her gün arabasını yıkatıp bahçesindeki zararlı otları temizletir. Ayrıca 

ofis temizliği, ütü gibi özel işlerini de yaptırır. Çocuklar bu cezayı sekiz yıl boyunca 

yapacaklardır. Harold ve George bu cezadan kurtulmak için üç boyutlu hipnoz yüzüğü sipariş 

ederler. Bu yüzükle Bay Krupp’ı hipnoz ederek ona her istediklerini yaptırırlar. Bay Krupp 

Kaptan Düşükdon karakterine benzemektedir. Bay Krupp’ı Kaptan Düşükdon’a dönüştürürler. 

Kaptan Düşükdon’a hipnoz yoluyla dönüşen Bay Krupp komik maceralar yaşamaya başlar. 

George ve Harold da  Bay Krupp’ın peşinden giderek ortalığı karıştıran Bay Krupp’ı engellemeye 

çalışırlar. Kitabın sonunda Bay Krupp’ı hipnoz etkisinden uyandırırlar.  

Kitapta geçen olaylar gerçekçi ve fantastik karışımıdır. Olay kurgusu mantık dışı bir 

şekilde örülmüştür. Kitapta yer yer çizgi roman şeklinde anlatımlara başvurulmuştur.  

Tez kapsamında yer alan Kaptan Düşükdon’un Maceraları’na mizah teorileri açısından 

bakıldığında eserde üç teorinin de varlığı görülür. Burada asıl mizah ögeleri Kaptan Düşükdon 

üzerinden oluşturulmuştur.  Kaptan Düşükdon’un kıyafeti farklı ve komiktir. İç çamaşırıyla 

ortalıkta gezinip komik hareketler yapması toplum normları açısından onu küçültücü duruma 

düşürür. Küçülme üstünlük teorisiyle ilgilidir. Kaptan Düşükdon, olmadık zamanlarda “Don 

gücü adına!” diye bir slogan dile getirir. Metnin akışına ters bir yaklaşımla bu komik sloganla 

uyumsuzluk teorisiyle bağlantılı mizah durumu ortaya çıkar.  Bazen de bu mizah sebepsiz yere 

gülmeye neden olur. Bu durumda da rahatlama teorisi dikkat çeker.  Kitapta geçen diğer 

kahramanlar olan George ve Harold’ın yaramazlıkları gülmece unsurlarını meydana getirir. 

Çocukların yaptığı yaramazlıklara maruz kalanların gülünç duruma düştükleri görülür. Rezil 

olan amigolar, futbolcular, Okul Müdürü Bay Krupp gibi karakterlerin düştüğü durumlar 

üstünlük teorisiyle açıklanabilir. Bunların yanında kötü adamların tutumları, düştüğü komik 

durumlar ve  söylemleri üç farklı mizah teorisini içinde barındırır. Yazar, kurgusunda kötü 

adamları akılsız, sakar, beceriksiz olarak yansıtmıştır. Çocuğa verilen mesaj itibarıyla kötü 

adamların bütün mizah teorileriyle gülmece unsuru yaratması çocuk edebiyatınada mizah 

kurgusunun normlara bağlı bir şekilde yapıldığını gösterir. Kitapta az da olsa köpek ile ilgili 

komikliklere hayvanların insanlara karşı üstün durumda olabileceğinin göstergesiyle üstünlük 

teorisiyle mizah oluşturulmuştur.  

 

4.1.3.1. Kaptan Düşükdon’un Maceraları Örnekleminde Yer Alan Mizah Teorileri 

 

Araştırma kapsamında incelenen Kaptan Düşükdon’un Maceraları serisinin ilk kitabında 

toplam 18 tane mizah unsuru belirlenmiştir. Bunlardan 11 tanesi üstünlük teorisine, 3 tanesi 

uyumsuzluk teorisine, 4 tanesi de rahatlama teorisine örnektir. Kaptan Düşükdon’un Maceraları 
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serinin ilk kitabı olduğu için kurguda sözü edilen kitabın ortaya çıkışıyla ilgili kurgusal bir 

anlatım görülür.  Anlatıma mizah ögeleriyle giriş yapılmıştır. Kitabın birinci bölümünde George 

ve Harold’ın yarattıkları en iyi kahraman olan Kaptan Düşükdon’u yazma maceraları 

anlatılmaktadır.  

“Fikir, George’un aklına gelmişti. Birçok süper kahraman, sanki ortalıkta donuyla 

uçuyormuş gibi görünüyor. Bu süper kahraman, gerçekten de ortalıkta donuyla uçacak.” 

İki çocuk kahkahalarla gülmeye başladı. 

Harold, “Evet.” dedi. “Don Gücü’” (s.13) 

Bu bölümde günlük hayatta kaba olarak sayılabilecek “don” kelimesine vurgu yapılarak 

mizah ögesi sağlanmıştır. Süperman, Batman, Kızılmaske gibi süper kahramanlar iç çamaşırı 

andıran kostümlerle çizilmişlerdir.  Birçok kahraman ortalıkta donuyla uçacak ifadesiyle iç 

çamaşırıyla uçan insanların hayal edilmesi düşünülmüş, iç çamaşırlı kahraman tasvirinin komik 

bir olgu yaratacaktır. Don’lu kahraman tasviri üstünlük teorisiyle ilgilidir.  Ayrıca paragraf 

sonunda geçen “Don Gücü” ifadesi nedensiz yere gülme eylemini meydana getirir. Nedensiz yere 

gülme ani gerçekleşen bir durumdur. Bu da rahatlama kuramıyla ilgilidir. 

Kitabın bazı bölümleri çizgi roman biçimindedir. Bu bölümde Harold ve George’un 

yazdığı çizgi roman örneklenmiştir. Çizgi romanda Kaptan Düşükdon uçarken iki çocuk ve bir 

köpek havada uçan nesneyle ilgili yorum yapmaktadırlar.  

-Gökyüzüne bak! Bu bir kuş 

 - Uçak! 

  - Yumurtalı Sandviç 

   - Hiçbiri! Ben Kaptan Düşükdon’um! (s.16) 

Bu karikatürde Kaptan Düşükdon’u köpek, uçağa benzetmiş; diğer çocuklar kuşa ve 

yumurtalı sandviçe benzetmiştir. Üç karakterin anlamsız ve saçma benzetmeleri onların algı 

konusunda diğer insanlara göre eksikliğini gösterir. Köpek karakteri de zeka ölçüsünün insana 

göre az olması yönünü ortaya koyar. Bu durum üstünlük teorisiyle ilişkilidir. 

Aynı çizgi romanda geçen “Kaptan Düşükdon, Adalet, Dürüstlük, Çekmiş ve Pamuklu Her 

şey için savaşarak gece gündüz şehri gözledi.”(s.17) anlatımı adalet, dürüstlük kavramlarının 

ardından beklenmedik şekilde çekmiş ve pamuklu her şey demesi cümlenin alışılmış devamından 

ziyade ilgisiz bir kurguyla, beklenmezlik algısıyla devam ettiğini gösterir. Bu cümle yapısı 

uyumsuzluk teorisine örnektir. 

Çizgi romanın devamında Kaptan Düşükdon ile Canavar mücadelesinde “Kaptan 

Düşükdon, canavara bir sürü don fırlattı, ama işe yaramadı.” (s.19) cümlesi nedensiz gülmeyle 

ilgili olduğu rahatlama kuramına örnektir. 
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Horwitz Eklemkafalarla Stubinville Piskokulu Böcekler arasında önemli bir futbol maçı 

vardır. Harold ve George amigo kızların ponponlarına karabiber dökmüşlerdir. Ponpon kızlar 

hapşırırlar. 

“Amigo kızlar, sahaya çıkıp başlanılın üzerinde ponponlarını sallamaya başladılar. 

Aniden ponponlarından çıkan ince siyah bir toz, etraflarını sardı. 

Amigo kızlar, “Bir E duyalım!” diye bağırdı. 

Taraflarlar, “E!” diye bağırdı. 

Amigo kızlar, “Bir K duyalım!” diye bağırdı. 

Taraftarlar, “K!” diye tekrar etti. 

Amigo kızlar, “Bir... ha-ha-hapşu- uuuu!” diye hapşırdılar. 

Taraftarlar, “Ha-ha-hapşuuııu!” diye tekrarladılar. 

Amigo kızlar hapşırdılar, hapındılar, hapşırdılar... Hapşırıklarına engel olamıyorlardı.” 

(s.28,29)                                                                                                                       

Taraftarların sorgusuzca amigo kızları tekrar etmesi, taraftarların; amigo kızların sürekli 

hapşırmaları amigo kızların küçük duruma düşmesine neden olur. Taraftarlar ve amigo kızlar 

gülünç duruma düşmüşlerdir. Düşülen durum üstünlük teorisini açıklar. 

Harold ve George bandoculara da şaka yapmışlardır. 

Bando çalmaya başladığında, taraftarlar gözlerine inanamadılar. Çünkü müzik  

aletlerinden baloncuklar çıkmaya başlamıştı. Baloncuklar her yeri sarıyordu. Bando takımı sahada 

durmaksızın kayıyor, düşüyor ve arkasında yoğun bir köpük izi bırakıyordu. 

Tribünlerdeki bir taraftar, “Hey!” diye bağırdı. “Birisi, müzik aletlerinin içine banyo 

köpüğü boşaltmış!” (s.30) 

Bu bölümde amigo kızlarda olduğu bandocuların gülünç duruma düşmesi üstünlük 

teorisiyle ilgilidir. 

Harold ve George futbolcular için birden fazla şaka yapmışlardır. 

“Kısa bir süre sonra, futbol takımları sahaya çıktı. Eklemkafalar, topa vurdu. Top çok 

yükseğe fırladı. Gittikçe de yükseliyordu! Top, bulutlara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. 

Tribünlerdeki bir taraftar, 

“Hey!” dedi. “Birisi, topu helyumla şişirmiş!” 

Ama artık kayıp topun hiçbir önemi yoktu, çünkü o sırada Eklemkafalar, yerlerde 

yuvarlanıyor, deli gibi kaşınıyorlardı. 

Antrenör, “Hey!” diye bağırdı. “Birisi, Kuvvetli Isıtıcı Kas Masajı Losyonu’nu, Bay Prankster 

(Pronkster)’in Ekstra Kaşındırın Krem’iyle değiştirmiş!” Tribünlerdeki taraftarlar, “Acaba kim?” 

diye bağırdılar.” (s.32,33) 

Futbolcuların yerde kaşıntıdan yuvarlanması dünyada genel anlamda güçlü görünen 

futbolcuları komik ve aciz duruma düşürmüştür. Bu durum üstünlük kuramıyla açıklanabilir. 
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Ayrıca bütün seyircilerin saf bir şekilde grup halinde “acaba kim” diye bağırmaları da 

seyircilerin gülünç olmasına neden olarak üstünlük teorisinin görülmesini sağlamaktadır. 

George ve Harold’ın yaptığı şakalar Bay Krupp’ın kameralarına yakalanmıştır. Bay 

Krupp her ikisine de tehditle ağır cezalar verir. George ve Harold durumdan kurtulabilmek için 

bir hipnoz yüzüğü satın alırlar. Bu yüzükle Bay Krupp’ı hipnoz etmişlerdir. Hipnoz olan Bay 

Krupp’la eğlenmeye karar verirler. George, Harold’ı eğlendirmek istemektedir. Harold 

eğlenmeyi özlemiştir. George, Bay Krupp’ın yanına giderek parmaklarını şaklatır ve ona bir 

tavuk olduğunu söyler. 

Bay Krupp, aniden masasının üzerine atladı ve kollarını kanat gibi çırpmaya başladı. “Gıt-

gıt gıdak! Git git gıdak!” diye bağırırken masasının üzerinde- ' ki kâğıtları tekmeleyerek yere 

atıyor, kalem setini gagalıyordu. 

Bu eğlence Harold’un hoşuna gider ve Bay Krupp’a maymun olmasını söyler. 

Bay Krupp, aniden masasının üzerinden sıçrayarak floresan lambalara asılıp sallanmaya 

başladı. Odanın bir tarafından diğerine zıplarken, “Ooo-ooo, ooo-ooo, ooo-OOOO!” diye çığlık 

atıyordu. 

George ve Harold’ın gülmekten artık karınları ağrıyordu.(s. 58-60) 

Çok güçlü ve otoriter bir okul müdürü olan Bay Krupp, hipnoz olduktan sonra çocukların 

eğlencesi haline gelmiştir. Çocuklar ondan tavuk, maymun olmasını istemişlerdir. Bay Krupp’ın 

tavuk ve maymun taklidi yapmasıyla Harold ve George, aşırı şekilde gülerek tepki vermişlerdir. 

Çocukların Bay Krupp üzerindeki durumu üstünlük teorisini örneklendirmektedir. 

George ve Harold, Bay Krupp’ı kurguladıkları Kaptan Düşükdon’a benzetmişlerdir. Bay 

Krupp Kaptan Düşükdon’a dönüşür. 

Harold, bir Kaptan Düşükdon çizgi romanını göstererek, “Onu Kaptan Düşükdon’a 

dönüştürelim!” dedi. 

George, “İyi fikir.” dedi. Şak! “Sen şimdi, tüm zamanların en büyük süper kahramanı, 

Muhteşem Kaptan Düşükdon’sun!” 

Bay Krupp, ofisinin penceresindeki kırmızı perdeyi aşağı çekip boynuna bağladı. Sonra, 

ayakkabılarını, çoraplarını, pantolonunu ve o iğrenç peruğunu çıkardı. (s.61) 

Bay Krupp’ın güçlü imajının Kaptan Düşükdon gibi komik bir kahramana 

dönüştürülmüştür. Kırmızı perdeyi aşağı çekmesi, kıyafetlerini çıkararak çıplak kalması, 

kafasındaki peruğu çıkarıp kel birine dönüşmesi komik bir görünüm sergilemektedir. Bu durum  

üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

Kaptan Düşükdon tiplemesine bürünen Bay Krupp, pencereden kaçmıştır. George ve 

Harold paniklemiştir. 

George ve Harold, pencereden koşarak dışarı baktılar. Dışarıda, kırmızı pelerinli, bodur 

yaşlı bir adam, donuyla otoparkta koşuyordu. (s.63) 
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Bu bölümde Bay Krupp’ın komik hali daha fazla vurgulanmıştır. Bu komiklik üstünlük 

teorisiyle açıklanabilir. 

Bay Krupp tam olarak Kaptan Düşükdon2a dönüşmüştür. Şehirde bilinçsizce dolaşırken 

bir banka soygununa denk gelir. İki banka soyguncusu ve Kaptan Düşükdon karşılaşır. Kaptan 

Düşükdon kendisini bir kurtarıcı olarak görmektedir. 

… bankanın kapıları ardına kadar açıldı ve dışarı iki soyguncu çıktı. Soyguncular, Kaptan 

Düşükdon’u görünce oldukları yerde donakaldılar. Kaptan Düşükdon, “Teslim olun!” diye bağırdı. 

“Yoksa, Don Gücü'ne başvurmak zorunda kalacağım (s.69) 

İki soyguncunun şaşkınlığına karşın Kaptan Düşükdon’un söylemindeki “Don gücü” 

ifadesi metnin akışının farklı bir biçimde süregeldiğini gösterir. Burada görülen beklenmezlik 

durumu uyumsuzluk teorisine örnektir. 

Soyguncular Kaptan Düşükdon’la karşılaştıklarında ilk şoku atlattıktan sonra gülme 

krizine girmişlerdir. Polisler soyguncuları yakalamışlardır. 

Yaklaşık on saniye kimse kıpırdamadı. Sonunda, soyguncular birbirlerine bakıp kahkahayı 

patlattılar. Para çuvallarını bırakıp kaldırıma yattılar ve gülme krizine girdiler. 

Polisler hemen geldiler ve hırsızları tutukladılar. 

Kaptan Düşükdon, “Bu, size bir ders olsun!” diye bağırdı. “Don Gücü’nü asla 

küçümsemeyin!” 

Oldukça kızgın görünen polis şefi, Kaptan Düşükdon’un yanına gitti. “Size, kim olduğunuzu 

sorabilir miyim?” Kaptan Düşükdon, “Ben dünyanın en büyük süper kahramanı Kaptan 

Düşükdon’um!” dedi. “Dürüstlük, Adalet, Çekmiş ve Pamuklu Her Şey adına savaşırım!” 

         Polis şefi, “HA, ÖYLE Mİ?” diye bağırdı. “Kelepçeleyin şunu!(s.70,71) 

Bu bölümde geçen, hırsızların gülme krizine girmesi  sebepsiz yere gülmeye bağlı olarak 

rahatlama teorisine, Kaptan Düşükdon’un polise verdiği cevapta geçen “Dürüstlük, adalet, 

çekmiş ve pamuklu her şey adına savaşırım” söylemi komik bir durum yansıttığı için üstünlük 

teorisine, polisin “Ha öyle mi” diyerek Kaptan Düşükdon’u kelepçeletmesi beklenmeyen sonu 

örneklendirdiği için uyumsuzluk teorisine örnektir. 

George ve Harold Kaptan Düşükdon’u polislerin elinden kurtarmayı başarmışlardır. İki 

robotun çaldıkları kristalle geldiğini gören Kaptan Düşükdon robotların bulunduğu minibüsün 

önüne atlamıştır. Pelerini minibüse takılmış, şehrin caddelerinde öylece sürüklenmeye 

başlamıştır. Annesiyle otobüs durağında oturan bir çocuk durumu fark eder.  

O sırada bir bankta oturan küçük bir çocuk, “Anneee!” diyerek çığlık atıyordu. “Biraz önce, 

iki robotun kullandığı bir minibüsün arkasına kırmızı pelerininden asılmış donltı bir adam 

gördüm. Üstelik peşinde ona ayaklarından tutunmuş kaykaylı iki çocuk vardı.” Annesi, “Bu kadar 

saçma bir hikâyeye inanmamı nasıl beklersin?” diye sordu (s.77) 
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Çocuğun gerçekçi tavrı, annenin ise çocuğunun saçmaladığını düşünmesi nedensiz yere 

gülmekle ilgili olduğu için rahatlama teorisini örneklendirir. 

George ve Harold gizlice Kaptan Düşükdon’un ve minibüsün peşine takılmıştır. 

Robotların patronu dünyayı ele geçirmeye çalışan Doktor Bebekbezi adlı biridir. Doktor 

Bebekbei ortalıkta bebekbeziyle gezdiği için bu adla anılmaktadır. George sahte köpek kakasıyla 

dünyayı kurtaracağını düşünüp plastikten yapılma köpek kakasını Doktor Bebekbezi’in ayağına 

atarlar.  

 Doktor Bebekbezi, ayaklarının arasındaki kakayı görünce, yüzü kıpkırmızı oldu. 

 “Aman Tanrım!” diye haykırdı. “Çok utandım! Lütfen, kusuruma bakmayın.” 

Paytak paytak tuvalete doğru yürümeye başladı. “İnanın bana, bu daha önce hiç başıma 

gelmedi. Sanırım, heyecandan ben... ben.... Aman Tanrım!(s.83) 

Doktor Bebekbezi’nin altına kaçırdığını düşünmesi, utanılacak duruma düşmesi 

üstünlük teorisiyle açıklanabilir. 

 

Tablo 4.1.3. 
Kaptan Düşükdon’un Maceraları Örnekleminde Geçen Mizah Teorileri 

Mizah Teorileri f % 
Üstünlük teorisi 11 61 
Uyumsuzluk teorisi 3 17 
Rahatlama teorisi 4 22 
 

Kaptan Düşükdon’un Maceraları adlı kitapta toplam 18 adet mizah teorisi tespit 

edilmiştir. Bunlardan  11’i üstünlük teorisi, 4’ü rahatlama teorisi, 3’ü uyumsuzluk teorisine 

örnektir.  Kitapta kurgusal olarak üstünlük teorisinin ağırlığı görülür. Rahatlama ve uyumsuzluk 

teorileri birbirine yakın orandadır.  

 

4.1.4. Saftirik – Greg’in Günlüğü & Jeff Kinney 

 

Jeff Kinney 1971'de Maryland'de doğmuştur ve 1990'ların başında Maryland 

Üniversitesi'ne devam etmiştir. Üniversite yıllarında kampüs gazetesinde “Igdoof” adlı bir çizgi 

roman yönetmiştir. En büyük hayali karikatürist olmaktır. 1998'de bir kitaba dönüşmeyi 

umduğu Wimpy Çocuk Günlüğü için fikirler yazmaya başlamıştır. Jeff, çevrimiçi olarak 

Funbrain.com'da günlük bölümler halinde yayınlamadan önce altı yıl kitap üzerinde çalışmıştır. 

Bugüne kadar, Wimpy Kid'in Günlüğü'nün çevrimiçi sürümü 80 milyondan fazla ziyarete 

sahiptir ve genellikle günde 70.000'den fazla çocuk tarafından okunmaktadır. 

2006 yılında Jeff, WimpyKid'in Günlüğünü bir baskı serisine dönüştürmek için yayıncı 

Harry N. Abrams, Inc. ile çok kitaplı bir anlaşma imzalamıştır. Wimpy Kid kitabının ilk günlüğü 

2007'de yayınlanmış ve  en çok satan kitap olmuştur. Kitap basıldıktan bir yıl sonra, sadece 
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ABD'de 100.000'den fazla baskıya ulaşmıştır. Şu anda dizinin dünya çapında 200 milyondan 

fazla kopyası vardır. 

Wimpy Kid serisinin günlüğü, USA Today, Wall Street Journal ve Publishers Weekly’in en 

çok satanlar listelerinde önemli bir yere sahiptir. Seri, ilk kitabın yayınlanmasından bu yana 

New York Times'ın en çok satanlar listelerinde, toplamda 500 haftadan fazla kalmıştır. Kitaplar 

şu anda 64 dilde 76 baskıda mevcuttur. 

2007'deki ilk yayınından bu yana, dizi iki Çocuk Seçim Kitabı Ödülü ve altı Nickelodeon 

Çocukların Favori Kitap Ödülü dahil olmak üzere dünya çapında birçok bölgesel ve ulusal ödül 

kazanmıştır . Jeff Kinney, Time dergisinin dünyadaki en etkili insanlarından biri seçilmiştir. 

JeffKinney, Time'ın En İyi 50 Web Sitesinden biri olarak adlandırılan Poptropica'nın da 

yaratıcısı. Çocukluğunu Washington, D.C. bölgesinde geçirdi ve 1995 yılında New England'a 

taşındı. Jeff, şu anda karısı ve iki oğluyla birlikte bir kitapçı olan An Unlikely Story'nin sahibi 

olduğu Massachusetts'te yaşamaktadır. (https://wimpykid.com/about-the-author) 

Saftirik serisi 14 kitaptan oluşmaktadır. Bu kitaplar sırasıyla şunlardır: 

1. Saftirik Greg’in Günlüğü-1 

2. Saftirik Greg’in Günlüğü-2 Rodrick Kuralları 

3. Saftirik Greg’in Günlüğü-3 Türünün Son Örneği 

4. Saftirik Greg’in Günlüğü-4 İşte Şimdi Yandık 

5. Saftirik Greg’in Günlüğü-5 Ama Bu Haksızlık 

6. Saftirik Greg’in Günlüğü-6 Panik Yok 

7. Saftirik Greg’in Günlüğü-7 Ah Kalbim 

8. Saftirik Greg’in Günlüğü-8 Batsın Bu Dünya 

9. Saftirik Greg’in Günlüğü-9 Bende Bu Şans Varken 

10. Saftirik Greg’in Günlüğü-10 Hey Gidi Günler 

11. Saftirik Greg’in Günlüğü-11 Karışık İşler Bunlar 

12. Saftirik Greg’in Günlüğü-12 Tam Bir Felaket 

13. Saftirik Greg’in Günlüğü-13 Eridik Bittik 

14. Saftirik Greg’in Günlüğü-14 Yıktı Geçti 

Saftirik serisinde ortaokula giden bir çocuğun yaşamından kesitler verilmiştir. Seride 

yer alan hikâyeler ana kahraman Greg’in bakış açısıyla anlatılmıştır.  Seri kahramanın yani 

Greg’in günlüğü olarak tasarlanmıştır. Gerg’in başından geçenler mizahi bir dille aktarılmıştır. 

Kurgu karikatürlerle desteklenmiştir. Ana kahraman olan Greg’in bakış açısı günümüz 

çocuklarının duygularına hitap etmektedir. Seride yer alan kitaplarda ABD’de yaşayan gençlerin 

günlük hayatında geçen söylemler olduğu gibi aktarılmıştır.  

Saftirik serisi, ülkemizde ve dünyada çok okunanlar listesinde yer alan popüler 

kitaplardandır.  Çocuklar tarafından ilgiyle ve beğenilerek okunmaktadır. Karababa ve Alemdar 

https://wimpykid.com/about-the-author
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(2017)’a göre Saftirik adlı serideki kahraman, çocuk okurun yaş seviyesine uygundur. Konu 

çocuğun hayati gerçekliğinden alınmıştır. Bu serinin türü mizahtır. Bütün bu özelliklerden 

dolayı bu seri popüler bir nitelik kazanmıştır. Bu kitaplar Türkiye’de çok eleştirilmiştir. Bunun 

nedeni Saftirik serisinin edebi nitelikli olmaması ve Türkiye’deki çocuklara kültürel boyutuyla 

katkı sağlamadığının düşünülmesidir.   

  Saftirik- Greg’in Günlüğü adlı kitap serinin ilk kitabıdır. Kitapta genel olarak 

Greg’in okul yaşamından söz edilmektedir. Bunun yanında Greg’in ailesiyle olan ilişkilerine de 

yer verildiği görülür. Greg zayıf ve çelimsiz bir çocuktur. Biraz saftır. Kuralları sevmez. Olaylara 

hep kendi bakış açısıyla sorgulayıcı bir yaklaşım gösterir. Ergenliğe yeni giren bir çocuk olan 

Greg, okulda kendini kanıtlama çabasındadır. Fazla arkadaşı yoktur. En iyi arkadaşı Greg’den 

daha saf olan yüksek gelirli ailesiyle yaşayan Rowley’dir. Greg, Küçük kardeşi Manny’e karşı 

annesinin ve babasının tavırlarından rahatsız olur. Aisi Rodrick’in yaşam tarzını çözmeye çalışır. 

Kendini kanıtlama sürecindeyse çevresindekileri küçümser. Para kazanma çabası, 

arkadaşlarıyla, kendi ailesi ve arkadaşlarının aileleriyle olan ilişkileri mizahi bir üslupla kitapta 

kurgulanmıştır. Uyanık olma çabası zaman zaman onu zor duruma düşürür. Serinin Greg’in 

Günlüğü adlı kitapta özetle Greg adlı ergen bir çocuğun gencin günlüğü, yazarın elle yazmış 

olduğu notları ve Greg'in günlük maceralarının basit çizimleri yer alır. 

Greg’in Günlüğü kitabında Greg‟in okula bakışı olumsuzdur bu olumsuzluğun nedeni 

okulda büyüklerle küçüklerin bir arada olmaları ve büyüklerin küçükleri ezmeleridir. Aslında bu 

durum günümüz okullarında ençok karşılaşılan sorunlardan biridir. Okula başlayan pek çok 

çocuk bu nedenle okula gitmek istemez. Kitap kahramanının bu tutumu da çocuk okurun okula 

karşı soğuk bir tavır almasına neden olabilir. (Erdal ve Yılmaz, 2018, s. 1130). 

Tez kapsamında incelenen Greg’n Günlüğü 1 adlı kitapta gülme ögeleri incelendiğinde, 

teorik bağlamda Greg ile ilgili bulgulara rastlanır. Greg, fiziksel bakımdan diğer çocukların 

yanında zayıf ve çelimsiz kalmaktadır. Onu öne çıkaran belirli bir yeteneği yoktur. Greg, eksik 

yönlerini baskılayarak çevresine karşı eleştirel bir yaklaşım içindedir.  Yazarın Greg’le 

kurguladığı mizah teorileri Greg’in güçsüz ve zayıf yönlerini ortaya çıkarması nedeniyle 

üstünlük teorisiyle ilgili olduğu görülür. Aile ilişkilerine bakıldığında ise yine Greg’in babası ve 

annesi ve abisine karşı bilgiç bir havayla üstün geldiği aktarıldığından aile ilişkilerinde de genel 

olarak üstünlük teorisinin varlığı görülmektedir.  Greg’in paraya önem vermesi, olay ve olguları 

kendi bakış açısıyla yorumlaması arkadaşları ile ilişkilerinde de gözlenir.  Arkadaşlarını yetersiz 

görmesi Greg’in üstünlüğünü yansıtırken, onlara karşı tavrı ve farkında olmadan gösterdiği 

ciddiyetsiz tutum, ciddi bir eylemi tutarsız bir şekilde sonlandırmasına neden olur. Bu durumda 

yine Greg’le bağlantılı olarak uyumsuzluk teorisinin varlığı görülür.  Greg, okulda öğrenilenleri 

gereksiz bulmakta, öğretmenlerin disiplinli tavırlarını anlamsız bulmaktadır.  Öğretmenleri 

nedeniyle düştüğü zor durumlarda eleştirel tavrını kendisi ve arkadaşları üzerinden yansıtır. 
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Kitapta öğretmenlere dayalı mizah unsurları dolaylı olarak verilir. Öğretmenlerin sebep olduğu 

durumlar rahatlama, üstünlük teorileriyle okuyucuya aktarılmıştır.  

 

4.1.4.1. Saftirik Greg’in Günlüğü 1 Örnekleminde Yer Alan Mizah Teorileri 

 

Saftirik adlı seride toplamda 20 tane mizah teorisi tespit edilmiştir. Bu mizah teorileri 

gruplandırıldığında 13 üstünlük teorisi, 5 uyumsuzluk teorisi, 2 tane de rahatlama teorsine 

rastlanır.  Saftirik serisinin ilk kitabı olan Greg’in Günlüğü 1 adını taşıyan kitap kurgusal 

anlamda doğal olarak ana kahraman olan Greg’in günlüğe erişimin hikâyesiyle başlamıştır.  

Yazar, Greg’in ilk kez günlük yazmasını mizah unsurlarıyla anlatmaya başlamıştır. Sözü edilen 

bölümde Greg’in annesi, Greg’e günlük yazması için bir defter almıştır. Greg, günlük yazmaya 

başlar. Günlük yazmasını çeşitli gerekçelere dayandırır. 

“Bunu yapmayı kabul etmemin tek  nedeni: Bir gün zengin ya da ünlü olursam, bütün gün 

insanların aptal sorularına cevap vermekten çok daha önemli işlerim olacak! O zaman hemen bu 

defteri devreye sokarım, olur biter! 

Daha önce de söylediğim gibi, bir gün çok ünlü olucam, ama şimdilik bir gerizeâlılar 

ordusuyla okula tıkılmak zorundayım!” (s.8) 

Greg, farklı günlük yazmasını farklı gerekçelere dayandırmaktadır. Bir gün ünlü 

olacağını düşünmesi, hiçbir özelliği olmayan bir çocuğun kendinden emin bir tavırla ünlü 

olacağını düşünmesi onu komik bir duruma düşürmektedir. Bunun yanında bütün okul 

öğrencilerini gerizekalı olarak sınıflandırması kendisini diğer çocuklardan üstün gördüğünün 

göstergesidir. niteliksiz bir çocuğun ünlü kavramına değinmesi üstünlük teorisiyle açıklanabilir. 

Ayrıca Greg’in kendisini diğer öğrencilerden üstün görmesi yine üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

Greg, ortaokul sistemine eleştirel bir tutumla yaklaşmaktadır. Kendini diğer çocuklarla 

kıyaslamaktadır. 

“Söylemeden geçemicem, bence ortaokul bugüne dek icat edilmiş en salakça fikir! Bir 

yanda benim gibi henüz gelişimini tamamlayamamış çocuklar; diğer yanda günde iki kez tıraş 

olması gereken goriller!” (s.9) 

Greg kendi çelimsizliğini burada belirtmiştir. Kendi görünüşünü bastırmak için 

kıskandığı öğrencileri küçümsemektedir. Greg’in bu tavrı üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

Kitapta bazı mizahi unsurlar karikatür şeklinde verilmiştir. Greg, en iyi arkadaşı Rowley 

ile konuşmaktadır.  

- Biliyor musun, eğer elin yüzünden büyükse bu zeka düzeyinin düşük olduğunu 

gösterirmiş. 

- Ciddi misin? 
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(Rowley ölçmek için elini yüzüne götürür. O sırada Greg, Rowli’nin suratına bir tokat 

patlatır.) 

Yani benim zeka düzeyim düşük mü şimdi? 

Hımm… Dur tekrar deniyim”(s.26)    

Greg’in arkadaşını kandırması, arkadaşının suratına tokat atması Greg’in zeka 

bakımından Rowli’nin oldukça saf ve akılsız gösterilmesi, Greg’in zeka bakımından Rowli’ye 

göre daha iyi görüldüğünün göstergesidir. Bu da üstünlük teorisiyle ilgilidir.  

Greg bilgisayar oyunları oynamayı çok sevmektedir. İyi bir bilgisayar oyuncusu iddia 

eder. Dışarı çıkmayı pek sevmez. Greg’in babası ise Greg’in bilgisayar başında vakit geçirmek 

yerine sürekli dışarı çıkıp sosyalleşmesi gerektiğine inanmaktadır. Metnin sonunda yer alan bir 

karikatürde Greg’in babası tarafından sokağa çıkarılıp kapıyı suratına kapatması 

görselleştirilmiştir.  

Greg, bilgisayar oyunları konusunda kendisini “süper” olarak nitelemektedir.  Gregi 

bilgisayar konusunda yeteneklerinin babası tarafından takdir edilmediğini söyler.  Greg’e göre 

sosyalleşme dışarı çıkıp bilgisayarı oyunu oynamaktır. Bu düşüncesi nedeniyle babasından sık 

sık azar işitir.  

Bu gece yemekten sonra yine dışarı çıktığım için beni bir güzel fırçaladığında, ona 

bilgisayar oyunlarını açıklamaya çalıştım. Bu oyunlar sayesinde terleyip yapış yapış olmadan 

futbol filan oynayabildiğimizi anlattım. 

Ama her zamanki gibi, babam mantığımı çözemedi. 

Babam genellikle çok zeki bir adamdır, ama sağduyusu konusunda kuşkularım 

var.”(s.30,31) 

 Greg, burada ergenlerden beklenen olağan bir davranış sergilemiş, babasının 

düşüncelerinin yanlış olduğu konusunda ısrarcı olmuştur. Bilgisayar oyunu oynamak için 

kendince çok haklı mazeretleri vardır. Babasının zeki bir insan olduğunu belirtmesine rağmen 

sağduyu konusunda yetersiz olma tezatlığını vurgulaması kendisini babasına göre ön plana 

çıkarmış, dolaylı yoldan kendisinin zeki ve sağduyulu olduğunu ima ederek babasından daha 

üstün bir vasfa sahip olduğunu belirtmiştir. Greg’in söylemi üstünlük teorisine örnektir.  

Greg’in teorisine göre babası ve annesi oyun makinesini parçalama isteğine sahiptir. 

Babası oyun makinesini çok karmaşık bulmaktadır. Ama makineden anlamadığı için elinden bir 

şey gelmemektedir. 

 “Eminim elinden gelse, benim oyun makinemi paramparça ederdi. Neyse ki, bu makineleri 

anne babalara karşı korumalı yapıyorlar.” (s.31) 

Greg, babasının oyun makinelerinden anlamamasını vurgulayarak babasını teknoloji 

konusunda beceriksiz olarak yansıtmıştır. Buada babasının acizliğine gönderme yapılmaktadır. 

Babanın düştüğü durum üstünlük teorisiyle ilişkilidir. 
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Gerg, abisi Rodrick’i kısmen kıskanmaktadır. Rodrick’in müzik grubu vardır, heavy 

metal tarzında müzik yaparlar. Greg her fırsatta abisini ve yaptığı müziği eleştirmektedir. 

Rodrick'in grubu tek kelimeyle BERBAT; onlar prova yaparken evde olmaya 

dayanamıyorum. 

Grubun adı Yağlı Kâğıt; ama Rodrick'in küçük minibüsünün üzerinde Yalı Kayıt yazıyor. 

Bunu daha havalı ğörünmesi için böyle yazdığını düşünebilirsiniz; ama bahse girerim 

Rodrick doğru yazılışı bilmediği için yapmıştır bunu.  

Babam Rodrick'in grup kurmasına karşıydı; ama annem onu destekledi. 

Rodrick'in ilk davul setini de annem aldı zaten (s.36) 

Greg’in, Rodrick’in müzik grubunu ve annesinin Rodrick’e davul seti almasını 

vurgulaması kıskançlıkla ilgili bir durumdur. Greg, Rodrick ile ilgili olumsuz bir durum 

yakaladığını düşünmüştür. Rodrick’in Yağlı Kağıt yerine Yalı Kayıt yazdığını iddia etmesi 

üstünlük teorisiyle açıklanabilir. zira Rodrick gerçekten doğru yazamıyorsa Rodrick’in 

eksikliğinden kaynaklı mizah, Greg kıskançlıktan dolayı bu iddiada bulunuyorsa Greg’in 

kıskançlığıyla ilgili mizah öğesi ortaya çıkmaktadır. 

Heavy Metal cd’lerinin üzerinde “anne babalar için uyarı” yazısı vardır. Rodrig’in bu 

cd’leri izin verilmemektedir. Rodrig abisinin cd’lerinden birini evden kaçırıp dinlemeye karar 

verir. Okulda kişisel CD çalardan müzik dinlemek yasak olduğu için öğle tatilinde Rowley ile 

birlikte CD dinlemeye karar verirler. Rowley, CD çalara pil koymayı unuttuğu için müzik 

dinleyemezler. Rodrig’in aklına bir oyun gelir. CD çaların kulaklığını kulaklarına takıp kafalarını 

sallayarak kulaklığı düşürmeye çalışacaklardır. Kulaklığı en kısa sürede çıkaran oyunun galibi 

olacaktır. Oyun oynarken öğretmenleri tarafından yakalanırlar. Öğretmenleri CD çaları 

ellerinden alır rock and roll müziğinin kötü ve tehlikeli olduğunu, beyinleri mahvettiğini kızarak 

dile getirir.  

“ Ona CD çalarda pil olmadığını söyleyecektim ama sözünün kesilmesini istemediği belliydi. 

Ben de o sözünü bitirene kadar bekledim ve ‘Evet, öğretmenim’ dedim.  

Tam bayan Craig bizi azat edecekti ki, Rowley ağlamaya ve rock and roll’un “beynini” 

mahvetmesini istemediğini söylemeye başladı. Açıkçası bazen bu çocuğu hiç anlamıyorum!” (s.41) 

CD çalarda pil olmaması, müziği dinleyememelerine neden olmuştur. Buna karşın 

Rowley’in müzik dinlemiş gibi beklenmeyen bir tepki vermesi uyumsuzluk teorisine örnektir. 

çünkü metnin akışına göre Rodrig’in CD çalarda pil olmadığını söylemesi beklenmektedir. Bu 

beklenti yerine sürece uygun olmayan bir son görülmektedir. 

Rodrig abisinin müzik setinde müzik dinlemek istemektedir. Çünkü onun odaya girmesi 

ve müzik setine dokunması yasaktır.  Bir gün herkes yattıktan sonra gizlice müzik dinlemeye 

karar verir. Herkes yattıktan sonra sessizce Rodrick’in müzik setinin yanına gider. Rodrick’in 

CD’si müzik setinin içindedir. 
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Rodrick'in yeni kulaklıklarını taktım ve sesini sonuna kadar açtım. sonra "çal" tuşuna bas- 

tım. 

Öncelikle şunu söylemeliyim: CD'nin üzerine neden "anne babalar için uyarı" çıkartması 

yapıştırdıklannı çok iyi anladım. 

Ve şarkının yalnızca otuz saniyelik bölümünü dinleyebildim. 

Meğer kulaklıkları müzik setine takmayı unutmuşum. Bu yüzden müzik kulaklıklardan 

değil, HOPARLÖRLERDEN geliyormuş”.(s.42,43) 

Greg’in kulaklığı takmayı unutması sonunda aile, gecenin bir yarısı yüksek sesle heavy 

metal dinlemek zorunda kalmıştır. Greg’in gecenin bir yarısı basit bir durumu gözden kaçırması 

ve devamında gelen durumlar Greg’in komik duruma düşmesine neden olmuş bu durum da 

üstünlük teorisine bağlı bir mizah ögesi ortaya çıkarmıştır. 

Greg’in kızkardeşi Manny evde bulduğu bir heavy metal dergisini “gördüğümüzü 

anlatalım” etkinliği içinokula götürmüştür. Dergi ana okuluna uygun değildir. 

Bodrickle annemin arası da hiç iyi değil bugünlerde. Manny, Rodrick'în heavy metal 

dergilerinden birini bulmuş. Derginin bir sayfasında, bir arabanın kaportasının üzerinde yatan 

bikinili bir kadın resmi varmış. Manny dergiyi "gördüğümüzü anlatalım" alıştırması için 

anaokuluna götürmüş.  

Eh, annem bu yüzden anaokulundan Kendisini telefonla aradıklarında pek memnun 

olmadı tabii  

Dergiyi ben de gördüm; bence hiç abartılacak bir şey yok aslında. Ama annem evde böyle 

şeyler istemiyor. (s.46) 

Anaokuluna giden Manny’nin çocuksu bir saflıkla okula bikinili bir kadın resminin 

olduğu dergiyi etkinlik için okula götürmesi Manny’nin düştüğü komik durumu göstermektedir. 

Manny’nin düştüğü durum üstünlük teorisiyle ilişkilidir. 

Cadılar Bayramı gelmek üzeredir. Rodrig’e hiçbir bayramda kostüm alınmamıştır. 

Rodrig buna içerlenmektedir. Bir şeyler uydurarak kendine kostüm yapmaya karar verir. 

“Benim daha önce hiç satın alınmış bîr kostümüm olmadı. Yarın gece ne giyeceğimi de 

bilmiyorum. Son anda bir şeyler uydururum herhalde. Belkî yine Tuvalet Kâğıdından Mumya 

olurum. 

Ama galiba yarın gece yağmur bekleniyor; yani bu pek akıllıca bir tercih olmayabilir.” (s. 

68) 

Yazar, Rodrig’in tuvalet kağıdından mumya yapma fikrine okuyucuyu hazırlamaktadır. 

Ancak okuyucu tuvalet kağıdı ve mumya fikriyle ilgili bir beklenti içindeyken yağmurun yağma 

olasılığına vurgu yapılarak durumun beklenmedik bir şekilde sonlanması görülmüştür. Bu 

anlatım uyumsuzluk teorisiyle ilgilidir. 
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Rodrig ve Rowley cadılar bayramında maceralı bir şekilde şeker toplamayı 

başarmışlardır. Bu sırada liseli çocuklarla başları derde girmiştir. Onlardan güç bela kaçarak eve 

ulaşmayı başarmışlardır. Şeker yiyebilecekleri için mutludurlar. Ancak Rdrig’in babasının 

gelenek haline getirdiği şeker toplayan çocukların üzerine su dökme eylemi çocukların  bütün 

planlarını bozmuştur. 

İster inanın ister inanmayın, yalpalanmadan eve varmayı başardık. ikimiz de bahçeye 

girene kadar tedbiri elden bırakmadık. 

Ancak tam o sırada korkunç bir çığlık duyduk ve kocaman bir su dalgasının üzerimize 

doğru geldiğini gördük 

Off!  Babamı tamamen unutmuşum. Bunun bedelini ödedik tabii! (s.80) 

Burada sebepsiz yere gülme eylemini ortaya çıkaran bir davranış görülmektedir. Büyük 

bir mücadeleyle eve ulaşmayı başaran çocuklar Rodrig’in babası tarafından ıslatılmışlardır. Bu 

durum karikatürle desteklenmiştir. Bu da uyumsuzluk teorisiyle ilgilidir. 

Rodrig Cadılar Bayramında şeker toplarken liseli çocukları kızdırmıştır. Liseliler 

tarafından kovalanınca arkadaşı Rowley ile beraber büyükannesinin evine sığınırlar. Evde 

güvende olduğunu düşünen Rodrig ve Rowley liseli çocukları daha çok kızdırmışlardır. Liseli 

çocuklardan kurtulmayı başarırlar. Ertesi gün büyükannesinin evinin önünden geçen Rodrig, 

evin liseli çocuklar tarafından tuvalet kağıdıyla kaplı olduğunu görür. 

“Bu sabah okula giderken büyükannemîn evinin önünden geçtik. Önceki gece her tarafı 

tuvalet kâğıtlarıyla kaplanmış. Doğrusu buna hiç şaşırmadım. 

Aslında kendimi kötü hissediyorum, çünkü anlaşılan evi temizlemek pek kolay olmayacak. 

Ama işin bir de iyi yanı var: Büyükannem emekli, dolayısıyla bugün yapacak bir işi yoktur 

herhalde” (s.82) 

Rodrig, kendi sebep olduğu bir olay yüzünden büyükannesinin evinin tuvalet kağıdıyla 

kaplı olmasına üzüldüğünü belirtmiştir. Burada beklenen davranış Rodrig’in büyükannesinin 

evini temizlemesidir. Ancak metnin sonunda büyükannesinin yapacak bir işi olmadığı için evi 

temizlemeye zamanı olduğunu söylemesi eklenmedik bir durumun göstergesidir. beklenmezlik 

olgusu uyumsuzluk teorisini örnekler.  

Okulda bir öğrenci çocuk basketbol takımının en iyi oyuncusu seçilmiştir. Bu nedenle 

duvarlara onun resmi asılmıştır. Ancak öğrencinin adı farklı çağrışımlara neden olmaktadır. 

“Kevin Kyle Adam adındaki çocuk basketbol takımının en iyi oyuncusu olduğu için ayın 

sporcusu seçilmişti. Duvarlara onun resmini astılar. İnsanların K.K. Adam’ın yüksek sesle 

okunduğunda ne anlama geldiğini anlamaları beş saniye sürdü. sonra Kyle bitti zaten.” (Öğrenciler 

ona Kaka Adamı demektedirler)(s. 85) 

Okulun en iyi basketbolcusu seçilmek gurur verici bir durum olacakken Kevin Kyle 

Adam’ın sadece adından dolayı gülünç duruma düşmesi, diğer öğrenciler tarafından alay konusu 
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yapılması üstünlük teorisine bağlı mizah ögesi ortaya çıkarmıştır. Bu espri karikatürlerle 

desteklenmiştir. 

Greg’in annesi Greg’i okuldaki tiyatro seçmelerine yazdırmıştır. Greg bunu hiç 

istememektedir. Oyuna seçilmemek için büyük bir çaba göstermektedir. İlk olarak müzik 

yeteneğiyle ilgili seçmelere katılmak zorunda kalır. 

“Müzik direktörü Bayan Norton seslerimizi duymak için bize şarkı söyletti. Ben şarkıları 

seçmelere annelerinin zoruyla katılan bir grup oğlanla birlikte söylüyordum. Olabildiğince alçak 

sesle söylemeye çalıştım ama yeteneğim hemen fark edildi tabii.  

-Muhteşem bir soprano! 

Sopranonun ne olduğu konusunda bir fikrim yok ama kızların kıkırdamalarından pek iyi 

bir şey olmadığını anladım. (s.103,104) 

Greg sesini alçalttığı için sesi kız gibi çıkmıştır. Müzik direktörü de operada kadınlara 

özgü bir görev olan soprano yakıştırmasını Greg için uygun bulmuştur. Greg’in kendisinin 

yetenekli olduğunu düşünmesi ve rezil olduğunun farkına varmaması üstünlük teorisiyle 

açıklanabilir. Kızların Greg’in soprano sıfatına kıkırdaması ve Greg’in ne olduğunu sadece 

tahmin edebilmesi bu teoriyi desteklemektedir. 

Öğrenciler okulda hazırlanan Oz Büyücüsü adlı oyuna isteksiz ve ilgisiz bir halde 

hazırlanmaktadır. Greg, oyunu saçma ve ciddiyetsiz hazırlanan bir oyun olduğunu düşündüğü 

kimsenin oyunu izlemesini istememektedir. Özellikle abisi Rodrick’in kravat takıp basit bir 

ortaokul oyununa gelemeyeceğini düşündüğü için mutludur. Ancak işler beklediği gibi gitmez. 

Bütün ailesi oyuna gelmiştir. 

“Perdenin arasından bakıp oyunu izlemeye kaç kişinin geldiğini görmeye çalışıyordum ki 

bir de ne göreyim? En önde kimin durduğunu tahmin edin? Klipsli kravatıyla ağabeyim Rodrick! 

Oyunda şarkı söyleyeceğimi duymuş ve kendimi nasıl rezil edeceğimi izleme fırsatını kaçırmak 

istememişti herhalde.(s.114) 

Rodrick’in oyuna gelmesi sürpriz olmuştur. Kravatıyla oturup kardeşinin rezilliğini 

görmek isteyen bir ağabey profili günlük hayatın olağan akışında rastlanabilecek bir durumdur. 

abii-kardeş çekişmesini sağlayan birey burada sebepsiz yere gülme durumunu yaşayabilir. Bu 

nedenle burada rahatlama teorisinden söz etmek mümkündür. 

Okul tarafından Oz Büyücüsü adlı gösteri iyi geçmemektedir. Öğrenciler repliklerini 

unutmakta bazı oyuncular oyunla ilgisiz davranışlar sergilemektedir. Greg’in küçük kardeşi 

Manny Greg’e abi diyememekte, abi demek istediği zaman ağzından abi yerine adi kelimesi 

çıkmaktadır.  

“Sıra orman sahnesine gelince, diğer ağaçlar ve ben sahnedeki yerimizi aldık. Perdeler 

kalkar kalkmaz, Manny’nin sesini duydum: 

-ADİ! 
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Aman ne güzel! Bu lakabı beş yıl boyunca gizlemeyi başarmıştım ama şimdi bütün kasaba 

öğrenmişti. 300 çift gözün üzerimde sabitlendiğini hissediyordum. Hemen kafamı çalıştırdım ve bu 

utancı Archie Kelly’ye devrettim.  

-Elmanı düşürmüşsün ADİ!” (s.114,115) 

Greg’in yıllarca sakladığı sırrının üç yüz kişin önünde bir anda ortaya çıkması Greg’i 

komik duruma düşürmüş bu rezil olma olayını başka bir çocuğun üzerine atarak kendini 

kurtarmaya çalışması üstünlük teorisine örnektir. 

Gerg’in annesi Greg’e akrabalarından gelen hediyeler için teşekkür kartı yazmasını ister. 

Greg pratik olması amacıyla hazır formatta kartlar hazırlayıp boşlukları doldurmaya karar verir. 

Bazı kartlarda boşluklara uygun olmayan kelimeler denk gelir. 

Sevgili Loretta Hala, 

Bana aldığın harika ansiklopedi için teşekkür ederim! Noel’de ne istediğimi nereden 

bildin? 

Ansiklopedinin raftaki görüntüsüne bayıldım! 

Tamamen kendime ait bir ansiklopedim olduğu için arkadaşlarım beni çok kıskanacak. 

Bana hayatımın en güzel Noel’ini yaşattığın için teşekkürler! 

En içten dileklerimle Greg.” 

Bu yöntem ilk iki hediyede çok işe yaradı ama sonrası pek kolay olmadı 

“Sevgili Lydia Teyze, 

Bana aldığın harika pantolon için teşekkür ederim! Noel’de ne istediğimi nereden bildin? 

Pantolonun bacaklarımdaki görüntüsüne bayıldım! 

Tamamen kendime ait bir pantolonum olduğu için arkadaşlarım beni çok kıskanacak. 

Bana hayatımın en güzel Noel’ini yaşattığın için teşekkürler! 

En içten dileklerimle Greg. (s. 145)” 

Greg’in yazdığı kartlarda metin içerisineki bütünlüğe uymayan bir mizah ögesi vardır. 

Buna bağlı olarak sebepsiz gülme eylemi görülmektedir. Bu mizahi durum rahatlama teorisiyle 

bağdaştırılabilir. 

Okuldaki Ev Ekonomisi dersinde Greg, başarılı olduğunu düşünmektedir. Çünkü o derste 

yapılan çalışmalar konusunda Greg oldukça beceriklidir. Yaptığı çalışmalar okulda alay konusu 

olmuştur. Arkadaşlarına yaptığı okul çantasını anlatmaya çalışır ama başaramaz 

“…İyi dikiş dikmek okulda popülerlik kazandırmıyor. 

-Hey baksanıza Greg’in kol çantası var! 

- Şey, aslında bu işli bir okul çantası 

-Anladık hanım evladı” (s.151) 

Greg bir konuda başarılı olmasına rağmen arkadaşları arasında alay konusu olmuştur. 

Karikatürle desteklenen bu diyalogda Greg, kolundaki çantanın okul çantası olduğunu 
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söylemesine rağmen alay konusu olmaktan ve küçültücü yakıştırmalardan kurtulamamıştır. 

Greg’in düştüğü durum üstünlük teorisine örnektir. 

Kar yağmıştır. Greg ve Rowley çok büyük bir kardan adam yapmaya karar verirler. 

Rekorlar kitabına girmeyi amaçlamaktadırlar. Kardan adamın alt bölümünün en az iki metre 

olması gerekmektedir. Kardan adam yapmak çok yorucudur. Sürekli mola vermeleri 

gerekmektedir. Rowley’in annesi kardan adam yapımına farkında olmadan yardım etmiştir. 

“Molalarımızdan biri sırasında, annem markete gitmek için dışarı çıktı. Ama kartopumuz 

arabasının önünü kapatıyordu. Biz de onu biraz çalıştırmak zorunda kaldık.” (s.164)  

Greg’in annesinin farkında olmayarak kardan adamın yapılmasına katkı sağlaması 

annenin çocuklara göre zayıf duruma düşürülmesini gösterir. Burada çocuklar anneye göre 

üstün durumdadır. Bu durumda üstünlük teorisinden söz edilebilir. 

Greg’in en iyi arkadaşı Rowley kendine başka bir arkadaş bulmuştur. Greg bu durumdan 

hoşnut değildir. Rowley’i kıskandırmak için pek sevilmeyen bir çocuk olan Fregley ile arkadaşlık 

kurar Fregley’in evinde kalmaya karar verir. Çünkü Rowley dışarıda arkadaşıyla oynamaktadır 

ve kendisinin de keyifli vakit geçirdiğinin düşünülmesini istemektedir. Greg, Fregley’in 

odasındaki pencereden gizlice Rowley’e bakarken Fregly, Rowley’in çantasındakileri şekerleri 

yer. Fregly’nin şeker yemesi kriz geçirmesine neden olmaktadır. Fregley, Rowley’i odanın içinde 

kovalar. Greg kurtulmak için kendini banyoya kilitler. 

“Fregley kapının altından bir kağıt attı. Hemen alıp okudum. 

Sevgili Gregory 

Parmağımda sümükle seni kovaladığım için özür dilerim. Şimdi buraya sürdüm, sen de 

bana sürebilirsin. 

Bayılmadan önce hatırladığım son şey buydu.” (s.201) 

Özür notunda beklenen yapılanlar için özür dilenmesidir. Ancak Fregley’in yazdığı ilgisiz 

ve beklenmedik bir halde sonlanmıştır. Bu özür notundaki mizahi yaklaşım uyumsuzluk 

teorisine örnektir. 

 

Tablo 4.1.4. 
Saftirik (Greg’in Günlüğü) Örnekleminde Geçen Mizah Teorileri 

Mizah Teorileri Frekans değeri % 
Üstünlük teorisi 13 65 
Uyumsuzluk teorisi 5 25 
Rahatlama teorisi 2 10 
 

Saftirik adlı kitapta 20 tane mizah teorisi saptanmıştır. Kitap, ergen bir genç üzerine 

kurgulanmıştır. Komik unsurlar bireylerin eksikliği üzerine yoğunlaşmıştır.  Kitapta 13 adet 

üstünlük teorisine, 5 adet uyumsuzluk teorisine, 2 adet rahatlama teorisine yer verilmiştir. 

Üstünlük teorisinin ağırlığı görülmektedir. 
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4.2. Türk Çocuk Edebiyatı Seçkilerinde Gülme Teorileri  

 

Türk Çocuk Edebiyatında örneklem içerisinde şu dört kitap ele alınmıştır: Kral Şakir – 

Tek Kişilik Dev Orkestra, Üşengeç, Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları – Acayip Bir Gazete, 

Rafadan Tayfa – Eyvah Macera Peşimizde.  Bu kitaplar günümüz itibarıyla popüler kitaplardır. 

Türk edebiyatında çok satan kitaplar kategorisinde yer almaktadır. Kitaplarda mizah unsurları 

karikatürlerle desteklenmiştir. Bu eserler teorik bağlamda incelendiğinde dünyada en  yaygın 

teori olarak kabul edilen üstünlük teorisinin Türk Çocuk Edebiyatında da ağırlığı görülmektedir. 

 

Tablo 4.2. 
Türk Edebiyatı Seçkilerinde Yer Alan Mizah Teorileri 
Mizah Teorileri Frekans değeri % 
Üstünlük teorisi 27 64 
Uyumsuzluk teorisi 7 17 
Rahatlama teorisi 8 19 
 

Türk edebiyatından seçkilere genel anlamda bakıldığında toplamda 42 adet mizah 

teorisi vardır. Seçkilerde,  27 üstünlük teorisi, 8 rahatlama teorisi, 7 uyumsuzluk teorisi örneği 

saptanmıştır. Türk edebiyatında üstünlük teorisinin ağırlığı görülür. Buna karşın rahatlama ve 

uyumsuzluk teorileri birbirine yakın değerdedir.  

  

4.2.1. Kral Şakir – Tek Kişilik Dev Orkestra & Haluk Can Dizdaroğlu 

  

Haluk Can Dizdaroğlu, 30 Eylül 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türkiye’de 

yönetmen ve senaristtir. Türkiye'nin ilk yetişkin animasyon filmi Fırıldak Ailesi ile üne 

kavuşmuştur. Mayıs 2016’dan bu yana Türk televizyonlarında yayımlanan Kral Şakir'in 

yönetmenliğini de yapmıştır. Aynı zamanda Kral Şakir serisinin yazarıdır. 

Kral Şakir adlı seride bir aslan ailesinin yavrusu olan Şakir'in ailesi ve arkadaşları ile 

olan maceraları anlatılmaktadır. Şakir'in babası aslan, annesi kedidir. Kız kardeşi Canan da 

annesi gibi kedidir ve bir kaplumbağa dedesi vardır. Remzi'nin Necati adında arkadaşı vardır ve 

bir fildir. Hep onların evindedir, çoğu zaman da yemek yiyip oyun oynar. Bir okulda  hademelik 

yapar. Çok sakardır. Bir de evi olmayan, çöplüklerde yaşayan ve hep çöp yiyen ve gofrete 

bayılan Tanju adında bir sokak köpeği vardır. Her zaman Kral Şakir’in ailesiyle vakit geçirir. 

Seride kötü karakter rolünde olan kişi Kürşat’tır. Kürşat akbabadır ve iki adamıyla beraber kötü 

işlerle uğraşır. Kürşat’ın oğlu Cemşit de kötüdür. Şakir’le aynı sınıfta okumaktadır. Mirket 

adında, bilimle uğraşan bir hayvan da vardır. Şakir, Necati ve Remzi bir araya geldiğinde işler 

karışık hale gelir. Başka bir hayvan olan Mirket, bilimle uğraşmaktadır ve bu karışıklığı 

genellikle çözer. Seride hikâyelerin kurgusu karmaşıktır. Hikayelerin fantastik bir yönü vardır. 
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Kimi zaman uzaya gidilir, bitkiler canavara dönüşür, zamanda yolculuk yapılır.  Kitaptaki olaylar 

Kral Şakir’in anlatımıyla okuyucuya aktarılır.  

Kral Şakir serisi sekiz kitaplık bir seridir. Bu seri şu sırayla basılmıştır: 

1. Macera Adası 

2. Mor Bir Fil Gördüm Sanki! 

3. Hayat Kısa Filler Uçuyor 

4. Tek Kişilik Dev Orkestra 

5. Mucize Devam Ediyor 

6. Dostum Bu Çok Havalı 

 Tez kapsamında incelenen serinin Tek Kişilik Dev Orkestra adlı kitabında kitap 

altı farklı hikayeden oluşmaktadır: Tek Kişilik Çılgın Orkestra: Dedem Peyami, Bizim Bahçeye 

Düşen Talihsiz Uzaylı, Kral Şakir Glütenya İmparatoru Buğdayus’ a Karşı!, İçimde Böcek Var, 

Orada Bir Köy Var Uzakta.  Kitapta Kral Şakir, Fil Necati, Canan, Remzi, Peyami, Kadriye’nin 

komik ve fantastik maceralarına yer verilmiştir.  

Tek Kişilik Dev Orkestra adlı kitapta mizah, özellikle Fil Necati üzerinde yoğunlaşır. 

Çünkü karakter bağlamında Şakir, aklı başında biri olarak görülür. Şakir’in Dede Peyami’ye ve 

Fil Necati’ye karşı akılcı tutumu, olayları yorumlaması üstünlük teorisine örnek olabilecek 

mizahı oluşturur. Yine Dede Peyami’nin ve Fil Necati’nin ani söylemleri, metin kurgusu itibarıyla 

söylemi sürpriz bir mantıksal tutarsızlıkla sonlandırmaları uyumsuzluk teorisiyle mizah 

unsurunun görülmesini sağlar. Şakir’in aklı başında tutumuyla toplumsal durumları 

sorgulaması sırasında üç farklı teori örneğine rastlanmıştır.  

 

4.2.1.1. Kral Şakir – Tek Kişilik Dev Orkestra  Örnekleminde Yer Alan Mizah Teorileri 

 

4.2.1.1.1. Dedem Peyami  

 

Çalışma kapsamında incelenen Kral Şakir serisinin Tek Kişilik Dev Orkestra adlı 

seçkisinde toplam 18 tane mizah teorisi tespit edilmiştir. Bu teorilerden 11 tanesi üstünlük, 4 

tanesi uyumsuzluk, 3 tanesi de rahatlama teorisine örnektir. Tek Kişilik Dev Orkestra adlı 

seçkide ev halkı, mizahi unsurlarla anlatılmaya başlanmıştır. Böylece okuyucuya basit anlamda 

karakter tanıtımı yapılmıştır. Karakterlerin özelliklerinin ana hatlarıyla anlatıldığı Dedem 

Peyami adlı bölüm, ev hayatının panoramasıyla başlar. Klasik Türk ailesine özgü sabah 

kahvaltısı yapılmıştır. Masa toplanmıştır. Kahvaltı masası toplandıktan sonra mizah unsuru  ev 

halkının  yaramazlığa başlamasıyla verilmeye başlanır. 

“Masa toplandıktan sonra rahatça azabildiğimiz birkaç saatimiz olur genellikle, bu arada 

annem evin işleriyle meşgul olduğundan bizi ihmal eder, bu saatlere bayılırım… (s.22) 
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Türkçede azgınlık kelimesi, çocuklar için çok yaramaz anlamında kullanılır (TDK, 2019). 

Burada yaramazlık yapmak yerine “azabildiğimiz” kelimesi kullanılmıştır. Azgınlık, Türk 

toplumunda sınırı olmadan yapılan bir yaramazlık olarak algılanır. Yazar burada azgınlık 

kelimesini kullanarak okuyucuda bir hayal gücü oluşturmayı hedeflemiş. Evde yapılan sınırsız 

yaramazlıklar mizah ögesi olarak verilmiştir. Aniden ortaya çıkan gülme kavramıyla ilintili 

olarak bu bölümde rahatlama teorisi görülmektedir.  

Bu bölümde, Fil Necati’nin canı doğum günü pastası istemiştir. Şakir, Necati’nin 

oburluğundan ürkmektedir. 

“Bazen yanında uyuklamaya korkuyorum, aniden acıkır da bir parmağımı filan 

dayanamayıp yer diye…(s.24) 

Fil Necati oldukça obur biridir. Şakir, Fil Necati’nin oburluğuyla alay etmektedir. Fil 

Necati’nin uyurken parmak yiyebilecek kadar obur olması Şakir’in ve okuyucu karşısında komik 

duruma düşmesiyle ilgilidir. Bu da üstünlük teorisiyle açıklanabilir. 

Fil Necati, Şakir’in ertesi gün doğum günü olduğunu öğrenince pasta yiyebileceği için 

çok mutlu olur. Garip davranışlarda bulunmaya başlar.  

 “Fil Necati’nin halini görmeniz lazımdı. Önce sirkteki filler gibi tek ayağı üstünde amuda 

kalktı, sonra hortumuyla annemin orkide saksısının içindeki suyunu içti. Yan yürüyüp sirtaki bile 

yaptı. En son halının üstünde dört ayağı üstünde debeleniyordu.” (s.25) 

Fil Necati’nin yaptığı hareketler normal bir davranış olarak algılanmaz. Burada karakter 

dışarıdan bakınca oldukça komik hareketler yapan bir görünüme sahiptir. Normalde insan 

özelliği verilen bir filin sirkteki file benzetilmesi rahatlama teorisiyle açıklanabilir. Bunun 

yanında Fil Necati’nin düştüğü komik durum üstünlük teorisiyle ilgilidir. . 

Şakir, dedesinin çok sinirli olduğunu görünce ona neden sinirlendiğini sorar. 

 “Dede kime sinirlendin?” iye sordum. Kendine sinirlenmiş, bir şey unutmuş sabahtan beri 

hatırlayamıyormuş, söylediğine göre sokaktaki köpekler bile gülmüş haline. (s.30) 

Bir metinde soru sorulma durumunda beklenen bir cevap vardır. Eğer beklenmedik bir 

cevap varsa bu cevap mizahi unsur taşıyorsa bu durum uyumsuzluk teorisiyle ilgilidir. Burada 

dedenin sinirlendiği şeyi unutmasını belirttikten sonra köpeklerin bile haline güldüğünü 

söylemesi rahatlama teorisini açıklar. Bunun yanında köpeklerin bile dedeyi komik bulması 

köpeğin Dede Peyami’ye karşı üstün durumda olduğunu gösterir. Bu üstün olma durumu 

üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

Evde Şakir’in doğum günü hazırlıkları yapılmaktadır. Fil Necati yemeklerin çoğunu 

yemiştir. Hazırlıklar için Kadriye’ye yardım edilmektedir. Şakir yardım için patates soyarken, 

babası Şakir’le dalga geçer. Ona erken askerlik yaptığını askerliğin onda dokuzunun mutfakta 

binlerce patatesin arasında geçtiğini söyler. Şakir bu duruma anlam veremez. 
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“Peki gerçekten öyleyse komşuların evlerindeki elinde makineli tüfek tutan kamuflaj 

yapmış asker fotoğrafları nerede çekiliyordu. Mutfakta mı? Eğer gerçekten askerlik böyleyse 

gitmem ağabey, kendi mutfağımda yaparım daha iyi.. (s.33) 

Burada kamuflajlı asker fotoğraflarına gönderme yapılmaktadır. Onların aslında 

mutfakta askerlik yaptıklarını kamuflajlı fotoğrafların bir aldatmaca olduğunu varsayar. Şakir’in 

varsayımında bu durumun komikliğine vurgu yapılması üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

Şakir gece uyurken dedesinin sesine uyanır. Dedesi bir karton kutuda pilot olduğunu 

sanarak oturmaktadır. Dedesine bunun nedenini sorduğunda dedesi bir şey unuttuğunu söyler. 

Ev halkı dedesine unuttuğu şeyi hatırlatmak için plan yapar. Canan, yapılan şeylerin tekrarının 

unutulanları hatırlatacağını belirtir. Şakir, dedesinin pazara gittiğini hatırlar. Dedesini Fil Necati 

ve babası Remzi ile beraber pazara götürür. Orada dedesinin babaannesinin ölümünden itibaren 

sakladığı armudu bulmaya çalışırlar. Ayı Necati’ye armudu nerede bulabileceklerini sorarlar. Ayı 

Necati sinirlenip Şakir’i, dedesini ve Necati’yi kovalar. Ardından dedesinin sürekli gittiği yer 

olan teleferiğe giderler. Şakir doğum gününde teleferik kuyruğuna niçin girdiğini sesli olarak 

sorgular. Fil Necati söze girince Şakir’le Necati arasında kısa bir diyalog geçer: 

“Boş ver, ben bir keresinde tuvalet sırasında bekledim hem de 78 saat.. 

Niye 78 saat? Kapıyı çalsaydın… 

Aklıma gelmedi, ışık açıktı bekledim.”(s.43) 

Fil Necati mantıklı düşünmeyen biridir. Tuvalet sırasında kapıyı çalmayarak 78 saat sıra 

beklemesi onun algısal zayıflığıyla ilgilidir. Fil Necati’nin bu tutumunda görülen mizah, üstünlük 

teorisidir. Ayrıca Fil Necati ve Şakir arasında geçen bu konuşma bir tür fıkra havası 

vermektedir. Olayın başı ve sonu arasında tutarsızlık vardır ve konuşma beklenmedik bir sonla 

biter. Necati’nin 78 saat kapıyı çalmadan beklemesinin ani bir şekilde ifade edilmesi 

uyumsuzluk teorisiyle ilgilidir. 

Fil Necati, Şakir ve Peyami Dede teleferiğe binmek için sıra beklemektedir. Sıra 

kendilerine geldiğinde teleferik görevlisi sadece bir kişinin teleferiğe binebileceğini söyler. 

Teleferiğe Peyami dede biner. Kral Şakir ve Fil Necati yürümek zorunda kalır.  

“Fil Necati bir ara, ‘Ayaklarımı hissetmiyorum, ayaklarım yok.’ diye bağırmaya başladı 

Bu sefer haklıydı, belden aşağısı yoktu; aşağı baktık, Fil Necati’nin ayakları teleferiğin 

kalkış noktasında kalmıştı.  

Hayatımda ilk kez iki ayağın bedenden bağımsız karar verdiğini gördüm. Bize doğru 

seslendi fil ayakları. ‘Salak mıyım ağabey bu sıcakta hayatta o bayırı çıkmam, gidin gelin birleşiriz 

tekrar, hadi uğurlar ola…”(s.45-46) 

Bu bölümde metne ek olarak karikatürize edilmiş bir mizah unsuru vardır. Karikatürde 

Remzi, Fil Necati’ye “Bırak bu ayakları.” der. Bunun üzerine Fil Necati: “Bıraktım zaten.” diye 

cevap verir. Karikatür ve netinden yola çıkarak burada birden fazla absürd durumla karşılaşılır. 
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Buna bağlı olarak metinde bir kargaşa durumu hakimdir. Mizah teorilerinde absürdlük ve 

kargaşa uyumsuzluk teorisiyle bağlantılıdır. Ayrıca Fil Necati’nin ayaklarının bağımsız karar 

vermesi ayakların bireylerden kendini daha akıllı görmesiyle ilgili olması üstünlük teorisiyle 

açıklanır.  

Peyami Dede güvercin beslemektedir. Kral Şakir güvercinlerin özgür olması gerektiğini 

düşünürken Fil Necati onlara sadece yenilecek yemek olarak bakmaktadır. 

“Fil Necati olaya benim gibi duygusal yaklaşmıyordu….. Bir şeyler yemesi 

lazımdı…Güvercinler gözüne fena halde takıldı.  

“Bunlar yenir mi?” 

Dedem ters ters baktı. 

“Yalasam olur mu?” 

“Bari dişime sürteyim.” 

“Olur.” 

Dedemin sinirden suratı kızarmıştı. Fil Necati tam bir güvercini dişine götürürken elinden 

kapıp kafese geri koydu. Bir yandan da, “Fesuphanallah! Fesüphanallah…” diye söyleniyordu.”(s. 

49,50) 

Fil Necati ve dede arasındaki konuşmada iki taraf da gülünç duruma düşmüştür. Kral 

Şakir olayın dışındadır. Kral Şakir’in mantıklı tavrı bu iki karaktere olan üstünlüğünün 

göstergesidir. Şakir’in Dede ile Necati karşısındaki pozitif durumu üstünlük teorisiyle 

açıklanabilir. 

 

4.2.1.1.2. Bizim Bahçeye Düşen Talihsiz Uzaylı 

 

Bizim Bahçeye Düşen Talihsiz Uzaylı adlı bölümün başında ailece televizyon izlemenin 

keyfinden söz edilir. Türk kültürüne göndermede bulunulur. Mısır yenilirken Holywood filmi 

izlemektedirler. Evin babası Remzi çocukların kültürlerinden uzaklaşmalarını istemediği için 

film izlerken çay da içilir.  

“Mısır tamam da çay ne alaka diyebilirsiniz. Olaya azcık Türk etkisi katmak lazım. Babam 

özümüze pek düşkündür, yabanncı kültürün etkisinde kalıp bozulmamızdan korkuyor. Bu akşama 

denk gelen film tam bir Hollywood harikasıydı.”(s.64-65) 

Hollywood filmi ve mısır Türk çayıyla tezatlık oluşturur. Amerikan kültürü ve Türk 

kültürü bir arada verilerek zıt bir durumun yansıması uyumsuzluk teorisiyle açıklanabilir 

Kral Şakir ve ailesi izledikleri filmlerden etkilenip bir film çekmeye karar verirler. 

Filmde uzaylılar konu edilecektir. Film çekimleri sırasında gerçek uzaylılar filme dahil olur. 

“Biz istedik bir göz, Allah verdi iki göz… Geminin içinden bir kız uzaylı çıkmasın mı? Bunlar 

kendi aralarında ‘Duri duri du, duri duri…’ tarzında konuşurlarken babam tam bir uyanıklıkla 
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kameranın önüne geçip, ‘Anne merhaba…’ şeklinde sığ cümleleriyle başrolü uzaylıdan kapmaya 

çalıştı. Her iyi yönetmenin yapacağı gibi babamı kameranın görüş alanından hemen 

uzaklaştırdım.”(s.74) 

Şakir’in söylemleri Türk kültürüne özgü söylemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Metin 

kurgusu bağlantısız bir şekilde ilerler. Nereden çıktığı belli olmayan bir gemi, içinden bir kız 

çıkması, babanın kamera karşısına geçip saçma davranışlarda bulunması gibi birbiriyle ilişkili 

olamayan durumlar göze çarpar. Uzaylıların kendi aralarında komik bir söylemi dile getirmesi 

sebepsiz yere gülmedir. Dolayısıyla bu söylemin meydana getirdiği mizah unsuru rahatlama 

teorisiyle ilgilidir. bunun yanında babanın kamera karşısına geçip konuşması ve Şakir’in bu 

durumu “Anne merhaba şeklinde sığ cümleleriyle başrolü kapmaya çalıştı.” İfadesi Şakir’in 

babasına karşı üstünlük kurduğunun göstergesidir. Bu durumda üstünlük teorisiyle 

bağlantılıdır. Aşağıdaki örnekte ise baba karakterindeki Remzi, uzaylılara Türkçe öğretme 

telaşındadır. Mizah unsurları burada da görülmektedir.  

“Biz hazırlıklarla uğraşırken babam da bizim uzaylıya Türkçe öğretme peşindeydi. Duri 

(sürekli duri duri dediği için adını böyle koyduk) 2. günün sonunda “Babacim jok savol, bu iyilekler 

unitilmaz, sis kebab, Sultanahmet, Kapali Carji…” diye sürekli aynı şeyleri tekrar ediyordu.” (s. 80) 

Bu bölümde kültürel ögeler göze çarpmaktadır. Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin 

söylemlerine yer verilmiştir. Türkçeyi yeni öğrenen bir yabancının söylemi bu durumdaki 

bireylerin komik duruma düşmesine neden olur. Bireylerin komik duruma düşmesi üstünlük 

teorisine örnektir.  

 

4.2.1.1.3. İçimde Böcek Var  

 

Kitabın “İçimde Böcek Var” adlı bölümünde Canan’ın kişilik yapısına değinilmektedir. 

Canan araştırmacı, bilgili bir kişiliktir. Sanata meraklıdır. Ailsindeki bireylerin kendilerini 

geliştirmeleri gerektiğini düşündüğü için onları bir heykel sergisine  götürür. Fil Necati’nin 

sergiye bakış açısı farklıdır. 

“Bir çok farklı heykeli anlamaya çalışırken bir tabağın içine dizilmiş garip şekilli köfteler 

gördük. Necati Ağabey’in, ‘Aaa köfte mi bunlar?’ demesiyle bir tanesini alıp ağzına atması aşağı 

yukarı aynı saniyede gerçekleşti. ……. Canan o çok utandı ki bizden uzaklaşıp etraftakilere, ‘Ben 

bunları tanımıyorum, sadece yardımcı oluyordum.” demeye başladı…… Babam onsuz köfte yediği 

için Fil’e küsmüş, hemen yan tarafta duran küçük bir heykelin üzerine oturmuş tavır 

yapıyordu.”(s.145,146,147) 

Fil Necati’nin sergideki heykel şeklinde köfteyi yemesi, Remzi’nin buna içerlenmesi 

sanata bağlı yemek gözüyle bakan Necati’nin ve Remzi’nin komik duruma düştüğünü gösterir. 

Canan’ın tavrı mizahi durumu destekleyici niteliktedir. Burada Canan’ın Necati ve Remzi’ye 
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üstünlüğü söz konusu olduğundan mizah unsuru olarak üstünlük teorisine yer verildiği 

görülmektedir.  

 

4.2.1.1.4. Orada Bir Köy Var Uzakta  

 

Kitabın son bölümü “Orada Bir Köy Var Uzakta” adını taşımaktadır. Remzi’ye miras 

kalmıştır. Miras için köyüne doğru yolculuğa çıkarlar. Fil Necati de onlarla beraber yola çıkar. Fil 

Necati’nin köy kavramına bakış açısı farklıdır. Kral Şakir, Necati’nin kendileriyle köye gelmesine 

anlam veremez. 

“Necati Ağabey sen bizimle köye neden geliyorsun? 

-Aaa köylere bayılırım ben. Havuzlar, spor aktiviteleri, su oyunları ve en önemlisi sürekli 

açık büfe yimeeeeekkk! (s.179). 

Fil Necati köy kavramını tatil köyü olarak anlamlandırmıştır. Necati’nin tek yönlü bakış 

açısı onun algısının düşük olduğunu gösterir ve gülünç duruma düşmesine neden olur. Bu 

durum mizah teorileri açısından incelendiğinde üstünlük teorisine örnektir. 

 

Tablo 4.2.1. 
Kral Şakir (Tek Kişilik Dev Orkestra) Örnekleminde Geçen Mizah Teorileri 

Mizah Teorileri F (frekans) % 

Üstünlük teorisi 11 61 

Uyumsuzluk teorisi 4 22 

Rahatlama teorisi 3 27 

 

Kral Şakir, Türk edebiyatında popüler roman grubundadır. Kral Şakir’deki karakterlerin 

aksak yönleri ön plana çıkarılmıştır. Karakterler belirli hayvan tiplemeleriyle sembolize 

edilmişlerdir. Aksak yönleri kurguya ağırlıklı olarak üstünlük teorisini ortaya koymuştur. 

Nicelik olarak bakıldığında 18 belirgin mizah unsurundan 11 tanesi üstünlük teorisini 

örneklendirir. Uyumsuzluk ve rahatlama teorilerinin veri olarak birbirine yakın oldukları 

görülmüştür. Uyumsuzluk teorisinden 4, rahatlama teorisinden 3 örnek tespit edilmiştir.  

 

4.2.2. Üşengeç  &  Mavisel YENER 

 

Kitabın yazarı Mavisel Yener, şair ve yazardır. 10 Aralık 1962’de Ankara’da 

doğmuştur. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1984 yılında mezun olmuş,  diş 

hekimliği üzerine yüksek lisans yapmıştır. Serbest diş hekimi olarak çalışmıştır. 

(https://www.biyografya.com/biyografi/6940) 
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Mavisel Yener’in  ilk yazısı 1989’da Yeni Asır gazetesinde, diğer yazıları Virgül, Kum, 

Beşparmak, İzmir Plus, İzmir İzmir, Ebe Sobe, Anadili gibi dergilerde yayımlanmıştır. TRT 

Radyosu “Gecenin İçinden” programında “Mavi Mektuplar” adlı bölümü hazırlayıp sunmuştur 

(2002-2003). Yeni Asır gazetesinin İçimizdeki Köşe Yazarları Ödülünü (1998), “Evinden Kaçan 

Masal” ile TÖMER Anadili Masal Yarışması Ödülünü (1999), “Su Yeşili” ile TÖMER Anadili Öykü 

Yarışması Ödülünü (2000), “Kayıp Seslerin İzinde” ile Bu Yayınevi Çocuk Romanı Yarışması 

Birincilik Ödülünü (2001), Samim Kocagöz Öykü Birincilik Ödülünü (2002), Ömer Seyfettin 

Öykü Birincilik Ödülünü, “Mavi Zamanlar” ile TUDEM Yayınları Çocuk Romanı Yarışması 

Birincilik Ödülünü (2003) aldı ve “Mavi Ay” ile Çocuk Edebiyatçıları Birliği Yılın Çocuk Şiiri 

Kitabı Ödülü (2004) Aytül Akal ile bölüşmüştür. 

Mavisel Yener’in roman, öykü ve şiir alanında bilinen kırk dokuz eseri vardır. 

(https://www.biyografi.net.tr/mavisel-yener-kimdir/) 

Üşengeç adlı kitap birbirinden bağımsız on sekiz öyküden oluşmaktadır. Öykülerde ana 

karakterler aynıdır.  Kitapta kurgular az sayıda çizimle desteklenmiştir. Kitapta ebeveyn 

ilişkileri, komşuluk, okul hayatı mizah bir üslupla işlenmiştir. Yazarın Üşengeç adlı kitap BU 

Yayınevi tarafından düzenlenen Çocuk Edebiyatı Mizah Öyküleri Yarışmasında üçüncülük ödülü 

almıştır.  

Tez kapsamında incelenen Üşengeç adlı eserde mizah unsurları birbirinden bağımsız 

hikâyeler arasında bölümlenmiştir. Kurguda genel anlamda üstünlük teorsinin varlığı göze 

çarpar.  Ana kahramanın çevresinde gelişen olaylarda öğretmenlerin ciddi tavırlarına karşı ve 

komşu, temizlikçi kadın, çaycı kadın gibi toplumun daha sıradan olarak tanımlanan bireylerine 

karşı üstünlük teorisinin varlığı dikkat çekmektedir. Burada üstünlük teorisinin ortaya çıkışı 

bireylerin karakteristik özlliklerive tek yönlü düşünmeleri ile ilgilidir. Ayrıca bazı bölümlerde 

üstünlük teorisinden ayrı olarak ani gülmeceye neden olan rahatlama kuramının varlığı dikkat 

çeker. Kitapta uyumsuzluğa bağlı mizahi unsurlara rastlanamamıştır. Bunun nedeni olayların 

mantık çerçevesi içerisinde verilmiş olmasıdır.  

 

4.2.2.1. Üşengeç Adlı Örneklemde Yer Alan Mizah Teorileri 

 

Tez kapsamında incelenen Üşengeç adlı eserde toplam 10 adet mizah teorisine 

rastlanmıştır. Bu teorilerden 8 tanesi üstünlük, 2 tanesi rahatlama teorisine örnektir. Seçkide 

kurgu düzeni itibarıyla uyumsuzluk teorisi örneği bulunamıştır. Toplum, aile ve okul hayatı 

ağırlıklı yazılan ve mizahın bu eserler üzerine çizildiği hikâyelerde yazar, ilk hikâyeyi Üşengeç 

Türkiye’de komşuluk ilişkileri üzerine kurgulanan mizahi anlatımla başlatmıştır. 
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4.2.2.1.1. Gündoğumu 

 

Üşengeç adlı kitabın ilk hikâyesi olan Gün Doğumu adlı hikâyede Ali Rıza Bey yeni bir 

araba almıştır. Çok mutludur. Adet olduğu üzere horoz kesmeye için arabaya nazar değmemesi, 

kaza yaşamaması amacıyla horoz kesmeye karar verir. Bir horoz satın alır. Horozu sabahın 

erken saatlerinde kesmeyi planlamaktadır. Horozu kesme saatine kadar ayağı bağlı bir halde 

balkonda tutmaya karar verir. Horoz balkonda hareketlenir. Balkondaki turşu ve salçalara 

bulanır. Gece horozun çıkardığı gürültüden dolayı deprem olduğu düşüncesiyle mahallede bir 

kargaşa yaşanır. Hikayede bu kargaşa içerisinde Ali Rıza Bey, Ali Rıza Bey’in karısının ve 

komşularının düştüğü komik durumlar anlatılır.  

Horoz balkonda bağlı haldeyken sabah erkenden uyanıp bağırmaya başlar. O sırada 

dengesini yitirip domates salçasının içine düşer. Salçadan kurtulmaya çalışırken horozun ayağı 

turşu kavanozlarından birine değer ve kavanoz Ali Rıza Bey’in komşusu Munis Bey’in arabasının 

üzerine düşmüştür.  

“Tepesine turşu kavanozu düşen araba can havliyle bağırmaya başlamaz mı? Horoz 

ötüyor “kukurikuuuuu…” araba bağırıyor “naninaninaniiiiiii”” 

Munis Bey’in karısı Sıdıka Hanım, tanıdı arabalarının alarmını…….Gürültü patırtı bütün 

komşuları uyandırmıştı. Mahallenin bütün kedileri miyavlamaya, köpekleri havlamaya, kuşları 

ötmeye başladı….. (s.11-13) 

Burada horozun tavrı, horozla arabanın aynı anda bağırmaya başlaması rahatlama 

teorisine örnektir. 

Dördüncü katta yalnız yaşayan Emine Nine, kendini sokağa dar atmış, cırlak  sesiyle 

bağırıyordu:  

Deprem geliyor komşulaaaar, çıkın dışarıııı! Bakın, bütün hayvanlar bağırmaya 

başladııııı!” Kimi donla, kimi pijamayla balkona fırlamış durum değerlendirmesi yapıyordu. 

(s.11-13) 

Emine Nine’nin yanlış anlama sonucu deprem olduğuna inanıp ortalığı karıştırması, 

insanların gece vakti komik görünümleriyle dışarıya çıkması Emine Nine’yi ve ninenin 

komşularını komik durumda düşürmüştür.  Birey bu duruma üstün gelebilmektedir. Buna bağlı 

olarak burada üstünlük teorisinden söz edilmektedir.  

Horozun yaptıklarıyla ortalık karışmıştır. Araba alarmı çalmış, horozlar, kediler, 

köpekler, kuşlar ve insanlar aynı anda bağırmaya başlamışlardır. Arabanın alarmı susturulunca 

bütün hayvanlar ve çocuklar da susmuştur. 

“O da ne! Munis Bey arabanın alarmını susturdu. Aynı anda horoz, kediler, köpekler, 

kuşlar, benim oğlanlar ve diğerleri de susmazlar mı… 

Horoz olup bitenlerden habersiz, gün doğumunu  haber verdiği için mutluydu.” (s.16) 
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Anlatıya göre küçücük bir horoz ortalığı karıştırmıştır. Ama horoz doğal olarak bu 

durumun bilincinde değildir. Horozun asli vazifesini yerine getirdiği için mutlu olması, buna 

karşın insanları düşürdüğü komik durum, bir hayvanın insanlara ve diğer hayvanlara karşı anlık 

üstünlüğünün göstergesidir. Buna bağlı olarak burada üstünlük  teorisi görülmektedir. 

 

4.2.2.1.2.  Solucanlarım 

 

Üşengeç adlı kitabın Solucanlarım adlı hikayesinde Teyze anlatılmaktadır. Piruze Teyze 

temizlikçidir. Temizlik yaptığı evin kızı ise çok dağınıktır. Evin kızı eve okul projesi için canlı 

solucan getirmiştir. Piruze Teyze’nin solucanları çöpe atacağından korkar. Bu nedenle 

solucanları buzdolabına saklayıp okula gider. Okul dönüşünde solucanları buzdolabında 

bulamaz. Bunun yerine Piruze Teyze’nin yazdığı notu bulur. Piruze Teyze solucanları 

kızartmıştır.  

Piruze Teyze’nin temizlik takıntısı, evin aşırı pis ve dağınık kızını germektedir.  

“Piruze Teyze,geçen hafta her şeyi birbirine karıştırmışsın. Yaptığım resim ödevini 

bulamadım. Çöpe attın herhalde. 

Sus! Geçen hafta deme! Odandaki leş kokusunun nereden geldiğini bulana kadar neler 

çektim. Çorap çekmecesinin içinden çürümüş yarım bir elma, halının altından da muz kabuğu çıktı. 

Var git okuluna da işimi yapayım. (s.19) 

Piruze Teyze’nin tavrı, evin kızıyla olan diyalogu Piruze Teyze’nin saf ve titiz yönünü ön 

plana çıkarır. Temizlikçi konumunun da etkisiyle burada üstünlük teorisi görülmektedir. 

Evin kızı eve  geldiğinde buzdolabına koşar. Solucanlarının güvende olduğundan emin 

olmak istemektedir. Dolapta bir kurumda müdürlük yapan annesine  Piruze Teyze’nin yazdığı 

notu görür. 

“ Akşam okuldan eve geldiğimde soluğu buzdolabının başında aldım. Solucanlarımı oradan 

çıkarmalydım. Gözüm birden buzdolabının üstündeki nota ilişti.  

Piruze, dolaptakileri kızart, gömlekleri ütüle.  

Handan. 

Müdür Hanım, 

Buzdolabına bıraktıklarını kızarttım. Hepsini yakalayabilmek için çok uğraştım. Ali Bey’e 

söyle, bir daha canlı canlı getirmesin. Gömlek ütülemeye zaman kalmadı.” (s.23) 

Piruze Teyze’nin dolaptaki canlı solucanları kızartılacak yemek sanıp kızartması onun 

saflığı ve düştüğü komik durumla ilgilidir. Piruze Teyze’nin düştüğü durum üstünlük teorisiyle 

açılanabilmektedir. 
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4.2.2.1.3. Babamın Kuşu 

 

Işık öğrencidir. Babasının da hayalinde kurguladığı bir kuşu vardır. Ev halkının bütün 

yaptıklarından hayali kuşu sayesinde haberdar olduğunu söyler. Işık kuşun gerçek olduğuna 

inanmaktadır. Çünkü Işık’ın babası Işık’ın yaptığı her şeyden haberdardır.  

Işık , okulda rehberlik öğretmeninin verdiği anketi doldurmaktadır. Babasının kuşunun 

her şeyi duyduğuna ama okuma yazma bilmediğine inanmaktadır. Bu nedenle anketi 

korkusuzca doldurur. 

“a) Seni en çok kızdıran şey: 

Babamın kuşu 

b) Kızdığın zaman ne yaparsın? 

Babamın kuşunu yakalayamadığım için hiçbir şey yapamıyorum. 

c) Öğretmenlerinin sana bu konuda yardımcı olmasını ister misin? 

Evet, isterim. Babamın kuşunu yakalayıp kessinler.” (s.27) 

Burada kuş kavramı yanlış yorumlanmıştır. Çocukların kafasında oluşan kuş kavramı, 

Türk aile yapısından dolayı dolaylı olarak aktarılmıştır.   Işık’ın safça tutumu üstünlük teorisiyle 

ilgilidir. 

Anket okunduktan sonra okulda bir panik başlar. Okul müdürü kuşun çok öttüğü için 

çocuğu rahatsız etmiş olabileceğini belirtir. Rehber öğretmen çocuğun kuş kesmekten bahsettiği 

için çocuğun psikolojik tedavi görmesi gerektiğini söyler. Konuşulanlara kulak misafiri olan 

çaycı teyze kuş kavramını yanlış algılamıştır. 

“Ah müdürüm ah, hep televizyonlardan çıktı başımıza bu işler, her gün haberlerde kimin 

kuşuna ne olmuş onu anlatıyor…” (s. 29) 

Çaycı Teyze’nin “kuş” kavramına tamamen farklı bir açıdan bakması farklı anlamları 

çağrıştırmaktadır. Çaycı Teyze’nin bakış açısı toplumsal sınıf bağlamında saflı, cehalet olarak 

nitelendirilebilir. Çaycı Teyze’nin düştüğü bu durum üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

Kuş meselesinden dolayı Işık’ın babası okula çağrılır. Işık’ın babası utanmıştır. Eve 

döndüğünde artık kuşun olmadığını söyler. Işık bu duruma çok sevinir. Okula gittiğinde 

sevincini rehberlik öğretmeniyle paylaşır. 

“Öğretmenim babam kuşunu kesti! Artık babamın kuşu yok! 

Alican, Işık’ın rehberlik öğretmenine söylediklerini duymuştu. Bire bin katarak herkese 

anlatmaya başladı: 

Işık’ın babası var yaaaa… Kuşunu kesmiş.” (s.32)  

Hikâyenin bu bölümünde kuş meselesinin yanlış anlaşılması yeni bir mizahi durumu 

ortaya çıkarmıştır. Alican’ın tavrı ve kurduğu cümledeki anlam rahatlama kuramına örnektir. 
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4.2.2.1.4.  Emek’in Konukları 

 

Huriye Öğretmen evinden çok uzak bir okulda görev yapmaktadır. Okulda ders verdiği 

bir sırada kendisine telefon gelir. Arayan eşidir ve İsmail Beylerin o akşam ev ziyaretine 

geleceğini belirtir. Huriye Öğretmen tedirgindir. Çünkü İsmail Beylere eşiyle ziyarete gittiği bir 

gün İsmail Beyler tarafından kendisine bolca ikramda bulunulur. Huriye Öğretmen de ikrama 

aynı şekilde karşılık vermek ister. Okul çıkışı abartılı bir şekilde alışveriş yapar. Eli kolu 

doludur. Şehrin kalabalığı ve bozuk yollar eve gidişini zorlaştırır. Eve yorgun argın varır. Kapıyı 

kızı Emek açar. Emek, eve arkadaşlarını davet etmiştir. Annesinin kendisi için alışveriş yaptığını 

düşünür. Emek ve dokuz arkadaşı Huriye Öğretmen’in konuşmasına fırsat vermeden paketlere 

saldırır. Huriye Öğretmen’in bütün alışverişi çocuklar tarafından talan edilmiştir. Huriye 

Öğretmen konuklara çayın yanında bir şey ikram etmenin gereksiz olduğunu düşünür.  

Huriye Öğretmen bin bir zorlukla yaptığı alışverişin ardından eve gelmiştir. Elleri dolu 

olduğu için kapıyı burnuyla açar. Huriye Öğretmen’in kızı evde parti verdiği için ev çok 

gürültülüdür. Huriye Öğretmen’in kızı Emek kapıyı açtığında alışverişlerin kendisi için 

yapıldığını sanar. Annesine birkaç övgü dolu sözden sonra yiyecek kutularını annesinin elinden 

kaparak mutfağa doğru koşar. 

Mutfağa doğru koşarken bir yandan da arkadaşlarına sesleniyordu: 

Çocuklaaar, bakın annem bize neler getirmiş. Bir anda dokuz kişi birden mutfağa 

doluştu…… (s. 35) 

Huriye Öğretmen misafirlerini memnun edebilmek için çok fazla alışveriş yapmıştır. Bu 

alışveriş sonrasında yorgun bir halde eve gelmiştir. Buna karşın bir yanlış anlaşılma sonucu 

aldığı bütün yiyecekler kızı ve arkadaşları tarafından hızlı biri biçimde tüketilmiştir. Burada 

Huriye Hanım’ın düştüğü çaresiz durum üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

 

4.2.2.1.5.  Basın 

 

Üşengeç adlı kitabın “Basın” adlı hikayesinde öğrencilere geziye gidecekleri duyurusu 

yapılmıştır. Çocuklar da pikniğe gideceklerini düşünerek yanlarına bol miktarda yiyecek ve 

içecek almışlardır. Okul ise onları pikniğe değil, cumhurbaşkanının da katılacağı çocuk hakları 

ile ilgili bir konferansa götürecektir. Çocuklar hayal kırıklığına uğrar. Okul müdürü ve 

öğretmenler gergin ve kaygılıdır. Çccukların yanlış bir şey yapmalarından korkarlar. Çocuklara 

bütün kurallara harfiyen uymalarını özellikle ister.  

Çocuklar konferans için Kültür Sarayı’na gitmişlerdir. Her tarafta polisler ve gazeteciler 

vardır. Sıraların üzerinde protokol, basın gibi yazılar vardır. Öğrencilerden Hüdai ansızın 

kırmızı bir koltuğun üzerinde zıplamaya başlar ve arkadaşlarını da yanına çağırır. 
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“Baksanıza “Basın” yazıyor., haydi siz de basın! Öğretmen ne dedi: “Bütün kurallara 

uyun! demedi mi?”  

Birdenbire hepimiz koltukların üzerine fırladık.  

“Basın” dendiği için koltukları ayaklarımızla iyice çiğniyorduk. (s.119) 

Kitabın bu bölümünde yanlış anlaşılmadan kaynaklı mizah unsuru dikkat çekmektedir. 

Basın kavramının gazeteci değil de basmak eylemiyle bağlantı kurulması çocukların 

bilinçsizliğinden kaynaklıdır. Buna bağlı olarak insanın yanlış anlamasından kaynaklı mizah 

unsuru üstünlük teorisiyle açıklanabilir. 

 

Tablo 4.2.2. 
Üşengeç Örnekleminde Geçen Mizah Teorileri 
Mizah Teorileri f % 

Üstünlük teorisi 8 80 

Uyumsuzluk teorisi 0 0 

Rahatlama teorisi 2 20 

 

Üşengeç adlı kitap Türk edebiyatının ödüllü çocuk kitaplarından biridir. Türk 

edebiyatında görülen üstünlük teorisinin ağırlığı net olarak göze çarpmaktadır. Belirgin olan 10 

mizah unsurundan 8’inin üstünlük olması kitaptaki mizah unsurlarının bir bireyin diğerine göre 

üstün bir biçimde kurgulandığını gösterir. Olayların akışı itibarıyla olaylar beklenmedik biçimde 

sonlanmadığı için uyumsuzluk teorisi görülmemiştir. Sebepsiz yere gülme eylemi ile ilgili iki 

veri tespit edilebilmiştir.  

 

4.2.3. Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları - Acayip Bir Gazete & Melih Tuğtağ 

 

27 Ekim 1987’de İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeofizik 

Mühendisliği okumuştur. Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları serisi şu kitaplardan oluşur: AAa 

Bu da Kim, Dikkat İcat Çıkabilir, Acayip Bir Gazete, Kim Bu Yeni Çocuk, Hazineyi Kim Sakladı, Bu 

Nasıl Süper Kahraman, Bir Köy Var Uzakta, Eyvah Böcükler İstilada, Ben Bu Oyunu Bozarım. Bu 

kitaplar dışında yazarın Fare Fasol, Alaca Efsanesi, Çorap Kral, Üçün Beşin Lafı.  

Melih Tuğtağ kendisiyle yapılan bir röportajda Sessiz Sakin hakkında şunları 

söylemiştir: 

Sessiz Sakin’in aslında çok da acayip bir felsefesi yok. Benim çocukluğum. Ortalama 

yurdum Anadolu muhafazakârı her ailenin çocuğu nasıl yaşadıysa ben de öyle yaşadım. Sessiz 

Sakin de öyle bir çocuk. Hatta o yüzden Sessiz Sakin’in mekânı yok. Hangi şehirde yaşadığını 

bilmiyoruz. Yaşını bilmiyoruz. Ona dair hiçbir bilgi vermiyoruz. Ki herkes onu kendi 

mahallesinden sayabilsin. Çünkü bu şekilde hem İzmir’de hem de Konya’da okunabiliyor. Sosyal 
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olarak da düşünülebilir. İzmir’de de Allah’a şükür güzel okuyucusu var, Konya’da da var, 

Diyabakır’da da, hatta Elazığ’da da var. Her bölgede kendine karşılık bulabilen bir çocuk. Çünkü 

Türkiye’nin normu bu çocuk. Nedir en temel özelliği: Tembel. (Gülüyor.) Çünkü ben çocukken 

tembel bir çocuktum. Ama her tembel gibi de başı atak birinden daha çok belaya giren bir çocuk. 

Sessiz Sakin büyümüyor. Çünkü yaşı yok zaten. Yaşını bilmediğimiz için büyümüyor.  Çok acayip 

bir çocukla karşılaştım. Galiba Rize’deydi. Çok fazla konferanslara gidiyorum. Bugüne kadar 25-

26 şehir dolaştım herhalde. Okullarda konferanslar veriyorum. Bir konferansta çocuk çıktı, şunu 

sordu: “Ya bu kadar tembel, bu kadar yatıyor bu çocuk; niye kilo almıyor?  

Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları adlı kitap dokuz kitaplık bir seriden oluşmaktadır. 

Bu çalışmada serinin üçüncü kitabı olan Acayip Bir Gazete adlı kitap incelenmiştir.  

Melih Tuğtağ yazdığı kitaplarla, özellikle Acayip Bir Gazete adlı kitapta dini değerleri de 

yansıtmıştır. Yazar, bu konuyla ilgili şunları dile getirmiştir. 

Serinin 3. kitabı olan “Acayip Bir Gazete”de infak kültürü ile alakalı bir yer geçiyor. Onu 

şöyle yaptık. Bizde “Zekat Ceketi” diye bir şey var. Müthiş bir ibadeti berbat bir deyimle 

özdeşleştirmişiz. Zekat ceketi şu: İnsanlar sevmediği, giymediği modası geçmiş, evinde duran 

kıyafetlerini zekat ya da sadaka niyetiyle birilerine veriyorlar. Adam mesela 2000’lerde 

1990’ların vatkalı ceketini kapıcısına hediye olarak veriyor. Bir de bunu yaparken “Ben hayır 

işledim” diye seviniyor. Hayır, işlemedin, sen evindeki çöplükten kurtuldun. 

İnfak kültüründe kendi giydiğini verirsin. Bu en temel ibadet kültürlerimizden bir 

tanesidir. Bunu biz çocuklara nasıl verdik? Dedik ki “Sınıfta ayakkabısı yırtık ve yeni ayakkabı 

alamayan bir çocuk var.” Komik maceralar yaşıyorlar tabi burada didaktik öge olmadan. Bu 

yaşadıkları komik maceraların sonunda aralarında para toplayarak bütün sınıfa aynı ayakkabıyı 

alıyorlar. Bütün sınıf ihtiyaç sahibi olan çocukla beraber aynı ayakkabıyı giyiyor. Çocuk böyle bir 

yardımdan sonra ezilir mi? Hayır. Müslümanca bir davranış mı? Evet. İşte bunu yazdıktan sonra 

bir de çocuğa “İşte bir Müslüman böyle yapmalı.” dersek sıkıntı olur. Çocuğa göstermememiz 

lazım. Anlatmamız lazım. O kendisi çıkartmalı. “Ya bak bu ne güzel bir davranış” demeli. Bu 

davranış nerden geliyor? İlerde bir gün karşısına muhakkak bir Müslümanın böyle yapması 

gerektiğini anlatan bir hoca çıkar. Onla özdeşleştirdiği zaman “Ya bu çok güzel bir davranış. Bu 

İslam’da var” der ve o zaman İslam’a sarılır. Öbür türlü, çocuklara bir ilmihal yazmadığım için 

bunun Müslümanca bir davranış olduğunu yazmıyorum. Diğer şekilde yazsam sadece belli 

dünya görüşündeki insanların çocuklarına ulaşabilirim. Böylesi daha güzel olacak benim için. 

Çocukları proje olarak görmediğimiz için, çocukları ilerleyen zamanlardaki sınavına 

hazırlıyoruz biz. O sınavda da ben mesela mütedeyyin endişeleri olmayan bir ailenin benim 

kitabımı almaması riskini göze alamam. Ben onun çocuğunun da çünkü Müslüman olmasını ve 

Müslümanca yaşamasını istiyorum. Bunun için de ilerleyen zamandaki sınavında ona yardımcı 
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olacak bilgileri çaktırmadan subliminal olarak veriyoruz. İslami olduğunu söylemeden 

anlatıyoruz” (Kılıç, 2020: https://www.dunyabizim.com). 

Kitap, karakterlerin özelliklerinin karikatürize edilmesiyle başlar. Kitabın ana karakteri, 

üşengeç bir yapıya sahip olan Sessiz Sakin’dir. Diğer karakter ve özellikleri şu şekilde 

verilmiştir: Aksi abim-Coşkun Sakin, kahraman annem- Sakine sakin, koleksiyoncu babam, 

Selim Sakin, tonton babaannem-Saniye Sakin, mahallenin sevimlisi kardeşim-Gizem Sakin.  

Kitapta Sakin ailesinin üyelerinden Sessiz Sakin adlı erkek çocuğun okulda gazete 

çıkarma macerası anlatılmaktadır.  

Sessiz Sakin’in okulunda öğrencilerden bir kulübe üye olmaları istenmektedir. Sessiz 

Sakin üşengeç biri olduğu için azla çalışmayacağı bir kulüp arayışına girmiştir. Müzik kulübünü 

düşünmüş, sesi çok kötü olduğu için bu fikrinden vazgeçmiştir. Sessiz Sakin kararsızdır. 

Kütüphane kulübünü düşünür. Ama bu kulübün kontenjanı dolmuştur. Öğretmenine Çok 

Oturanlar Kulübü adında bir kulüp kurma fikrinden söz eder. Öğretmeni bu fikre sıcak bakmaz 

ve Sessiz Sakin’i okul gazetesinde görevlendirir. Sessiz Sakin gazetenin yayın yönetmeni olarak 

seçilmiştir. Başlangıçta bu görev hoşuna gitmiştir. Çünkü kendisinin oturup arkadaşlarının 

çalışacağını düşünmüştür. Ama işler beklediği gibi gitmez. İş yükünün ağırlığını fark eder. Okul 

içinde haber arayışına girer. Moda haberleri, yemek haberleri, farklı hikayeler oluşturur. 

Bulmacalar hazırlar.  

Bu kitapta Sessiz Sakin’in gazetecilik maceraları mizahi bir bakış açısıyla Sessiz Sakin’in 

gözünden anlatılmaktadır. Kitap dokuz bölümden oluşmaktadır. Olayların anlatımı 

karikatürlerle desteklenmiştir.  

Tez kapsamında incelenen Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları serisinde yer alan 

Acayip Bir Gazete adlı kitapta geçen bütün mizah unsurları ana kahraman Sessiz Sakin 

çevresinde oluşur. Sessiz Sakin, “Saftirik” serisindeki kahramanla benzer özellikler gösterir. 

Fiziksel olarak diğer çocuklara göre yetersizdir. Dikkate değer bir becerisi yoktur.  Komikliği 

sağlayan durumlar genel olarak okul hayatındadır. Az da olsa aile içi yaşamda da komikliğe 

rastlanır. Sessiz Sakin’in bakış açısı, düştüğü komik durumlar üstünlük teorisine bağlı mizahı 

ortaya çıkarır. Buna karşın anlık görülen mizah rahatlama ile ilişkilendirilir. Yine Sessiz Sakin’in 

tavrına bağlı olarak beklenmedik çıkışları ve söylemleri rahatlama ile ilgili gülmeceyi ortaya 

çıkarmıştır. 

 

4.2.3.1. Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları - Acayip Bir Gazete Örneklemindeki Mizah 

Teorileri 

 

Tez kapsamında yer alan Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları serisinin Acayip Bir 

Gazete adlı seçkisinde toplam 6 adet mizah teorisi tespit edilmiştir. Bu teorilerden 4 tanesi 

https://www.dunyabizim.com/
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üstünlük, 1 tanesi uyumsuzluk, 1 tanesi de rahatlama teorisine örnektir. Sessiz Sakin adlı kitap 

okul çevresinde kurgulandığı için ilk mizah unsurları okul ekseninde ele alınmıştır. Seçkinin ilk 

bölümünde Sessiz Sakin, okulda bir sosyal etkinlik kulübüne girmek istemektedir. Kendisine 

uygun bir kulüp arayışındadır. Müzik kulübünün rahat olduğunu düşünür. Kendi kendine şarkı 

söylerken annesi odaya girer. Sessiz sakin’e şarkı söylemesinin uygun olmadığını söyler. 

“…Müzik Kulübü desem, o hiç olmazdı. En azından çevremdekilerin kulak sağlığı ve müzik 

zevkleri için benim bu kulübü seçmemem lazımdı. …O sırada bana kurabiye getirmek için odaya 

gelen annem, bana göre bülbül gibi muhteşem olan sesime maruz kalmış. 

Yaşadığı şokla kulaklarını kapamaya çalışırken bana getirdiği çikolatalı kurabiyeleri 

elinden düşürmüş. Şarkı bitip gözlerimi açtığımda annemin yüz ifadesinden bir şey anlamamıştım. 

Annem elimden tutarak beni yatağa oturttu ve "Bak oğlum, sesin şarkı söylemediğin sürece çok 

güzel. Bence çevrendekilerin iyiliği için farklı yeteneklerini keşfetmelisin." dedi. O zaman anladım 

ki bülbül sesli değilmişim Cankadaşlar.” (s.15) 

Sessiz Sakin’in çok kötü bir sese sahip olması, annesinin şoka girmesi Sessiz Sakin’in 

komik duruma düştüğünün göstergesidir. Bu durum üstünlük teorisiyle açıklanabilir. 

Çevremdekilerin kulak sağlığı ve müzik zevkleri için benim bu kulübü seçmemem lazımdı 

söylemi, Sessiz Sakin’in bu konuda beceriksizliğini vurgulamaktadır.  

Sessiz Sakin Okul Gazetesi Kulübüne seçilmiştir. Gazete biçin haber arayışındadır. 

Gazetelerde gördüğü moda haberleri aklına gelir. Okulda herkes aynı kıyafeti giydiği için olaya 

farklı bir bakış açısıyla bakmaya karar verir.  

“…Her sene merakla beklenen hangi sınıfın ayakkabı modasını belirleyeceği haberi nihayet 

elimize ulaştı. Geçtiğimiz sene zıplandığında ışıklar saçan ve roket sesi çıkaran ayakkabı modasına 

Kamil öğretmenin sınıfı yön vermişti. Bu sene ise sürpriz bir şekilde İlkbahar-Yaz ayakkabı 

modasını Melek öğretmenin sınıfı belirledi. Sade bir ayakkabı modelini tercih eden Melek öğretmen 

ve öğrencileri, süper ayakkabı ile hem rahat hem de şık giyinilebileceğini cümle aleme gösterdiler. 

“ (s.34) 

Sessiz  Sakin’in haber yapma şekli ve sunumdaki zıtlık burada mizah ögesi ortaya 

çıkarmaktadır. Kamil Öğretmen’in sınıfı vurgusuna ve  ışıklar saçan ve roket sesi çıkaran 

ayakkabı modasından söz edilmesine karşılık olara Melek Öğretmenin sınıfına ve  sade 

ayakkabıya değinilmesi sebepsiz yere gülme durunu sağlamaktadır.  Kendiliğinden aniden 

ortaya çıkma gülme rahatlama teorisiyle bağlantılıdır. 

Sessiz Sakin okul hayatında teneffüs kavramını anlatmaktadır. Bu bölümde teneffüse 

öğrenci bakış açısına değinilmiştir.  

“Biz öğrenciler, çoğunlukla okulun sahibi bizmiş gibi davranırız değil mi Cankadaşlar? 

Özellikle zil çalıp teneffüse çıktığımız, daha doğrusu fışkırdığımız zamanlarda… 
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Kollarımızı açıp “oooleeeeyyyyteneffüüüüüsss” diye bağırarak okulun dört bir yanına 

dağılmamızı görenler, senelerdir görüşmediğimiz akrabalarımıza kavuştuğumuzu sanır. Hâlbuki 

her gün aynı okul, aynı bahçe, aynı öğrenciler… Aceleye ne gerek var ki? 

Bazen arkadaşlarımı hiç anlamıyorum.” (S.64) 

Sessiz Sakin’in anlatımı diğer öğrencileri küçümser niteliktedir. Sessiz Sakin kendisini 

diğer öğrencilere göre üstün görmektedir. Sessiz Sakin’in gözlemci yönünü ortaya koyarak 

kendisini üstün görmesi üstünlük teorisine örnektir. 

Okulda Melis adlı bir öğrenci canavar gördüğünü iddia etmiştir ve çok korkmuştur. 

Öğretmeni Melis’i sakinleştirmeye çalışmaktadır.  Sessiz sakin ise bu canavarın alt sınıflara 

zarar vermesini engellemek için olaya müdahil olmaya karar verir. Canavarla ilgili araştırmalara 

başlar. Hiç girmediği kantin sırasına girer. Kantinde sıra bekleyen üst sınıfların sohbetine 

katılmaya çalışır. Onlara mantıksız gelen söylemlerle katılır.  

- Yaa Mehmet, adam bir araba yapmış görmen lazım. Yanıyor oğluuum/ 

- Ateş de püskürtüyor muydu ? 

- Sen de kimsin ufaklık? 

- Ben Sessiz Sakin'im. Ama siz şimdi beni boş verin. Ateş püskürtüyor muydu? 

- Ne ateş püskürtüyor muydu? 

- Araba 

- Sen kafa mı buluyorsun bizimle kardeşim/ Araba hiç ateş püskürtür mü? 

- Haklısın püskürtmez. Peki, okulda ateş püskürten ya da püskürtebilecek bir şey 

gördünüz mü? Mesela bir canavar? 

- İyi misin sen? Bir şey mi içtin? Zehirlendin mi? Ne canavarı oğlum? 

Sessiz Sakin diğer çocukları sinirlendirdiği için kaçmaya başlar.  

Kovalanmadıkça, koşmayı tercih etmeyen biri olduğumu biliyorsunuz. Uzun zaman sonra 

koşmak zorunda kalmıştım. İnşallah bu çabalarım sayesinde canavardan kaçmak ve kaçarken de 

koşmak zorunda kalmam.” (s.70-71) 

Sessiz Sakin’in sohbete ilgisiz bir şekilde katılıp diğer öğrencilerle anlamsız bir sohbete 

girmesi onu komik duruma düşürmüştür.  Araba konusunu canavara bağlaması, sonra da 

oradan kaçmak zorunda kalması; kaçarken de espri yapmaya devam etmesi Sessiz sakin’in 

düştüğü komik durumu pekiştirmektedir. Sessiz Sakin’in düştüğü durum üstünlük teorisiyle 

açıklanabilir.  

Sessiz Sakin’in kız kardeşi Gizem takla atmayı öğrenmek istemektedir. Sessiz Sakin’den 

kendisine takla atmasını öğretmesini ister.  

- …. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ne zaman fethetti? 

- 1453’te. 

- Dünya'nın en uzun nehri hangisi? 
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- Tabii ki 665 km uzunluğundaki Nil Nehri. İkincisi ise... 

- Peki, peki pi  sayısı kaçtır? 

- 3,141818... 

-Vay canına/ Abi sen gerçekten her şeyi biliyorsun. O zaman takla atmayı da kesin 

biliyorsundur. Bana öğretir misin? (s.94) 

Burada Gizem’in, abisine normal bir şekilde bilgi sorular sorup ardından konuyu takla 

atmayı öğrenme isteğine bağlaması metnin akışına uygun değildir. Akış süreci beklenmedik bir 

sürprizle sona ermiştir. Buna dayanarak bu metin akışında uyumsuzluk teorisinin varlığından 

söz edilebilir.  

Sessiz Sakin gazete için kare bulmaca hazırlamıştır. Bulmaca sorularını hazırlarken 

soruları biraz fazla uzatmıştır.  

Soldan sağa 7: 

- Bazı kelimelerin iki anlamı oluyor. Bu bence çok acayip bir şey. Bunlara Türkçe'nin 

güzellikleri de diyebiliriz aslında. Soldan sağa 2. soruda da bir örneğini görmüştük. Sahi onun 

doğru cevabını bulduğunuz değil mi? Bir kontrol edin bakayım. 

Bu soru da anlamları farklı, yazılışları aynı olan, yani eş sesli olan bir kelimeyi soruyorum. 

Ben bal yemeyi çok severim, ama bal inat edince bozulabiliyorum.  İnatçı ballar bazen 

kaşıktan ayrılmamak için diretiyorlar. Ben de kaşığı havaya kaldırıp, ağzım açık onu bekleyince 

çok yoruluyorum. Bu tip durumlarda balın hızlıca ne olmasını bekliyorum? 

Bu kelimenin eş seslisini de söyleyince herkes bilecektir. Bu iki harfli kelime aynı zamanda 

beyaz demek? 

Hâlâ bilemediyseniz gidip çorabınızı ıslatarak kendinize ceza verin, lyyy ıslak çorapla 

gezinmek. Çok korkunç. (s135) 

Bulmaca kurgusunun anlatıldığı bu bölümde Sessiz Sakin bütün soruları bu tarzda 

sormuştur. Bulmaca soruları kısa olmalıdır. Soruların bu tarz hazırlanmış olması Sessiz Sakin’in 

eksikliğini gösterir. Bu eksikliğin oluşturduğu gülünç duruma düşme üstünlük teorisinin 

kullanımıyla açıklanabilir.  

 

Tablo 4.2.3. 
Acayip Bir Gazete (Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları) Örnekleminde Geçen Mizah Teorileri 

Mizah Teorileri f % 
Üstünlük teorisi 4 67 
Uyumsuzluk teorisi 1 16 
Rahatlama teorisi 1 17 
 

Acayip Bir Gazete adlı kitapta 6 adet mizah teorisi tespit edilmiştir. Kitap nicelik olarak 

kalın olmasına rağmen mizah unsurunun azlığı göze çarpar. 4 adet üstünlük, birer adet 

rahatlama ve uyumsuzluk teorisi örneği vardır. Üstünlük teorisinin çokluğu dikkat çekmektedir. 
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4.2.4. Rafadan Tayfa – Eyvah Macera Peşimizde & Ozan Çivit 

 

Ozan Çivit gençlik ve çocuklar için çizgi roman kategorilerinde eserler yazmış bir 

yazardır.  Rafadan Tayfa adlı serinin yazarı ve yapım tasarımcısıdır. 

(https://kidega.com/yazar/ozan-civit-188007#)  Rafadan Tayfa, senaryo olarak yazılmış 

ardından kitaba uyarlanmıştır.  Çeşitli yüksek bütçeli animasyon filmlerinde yazarlık ve sanat 

yönetmenliği yapmaktadır. 4 

Kitap dokuz ana karakter vardır. Basri Amca; tatlı sert, sırlarla dolu yaşlı bir adamdır. 

Mahallenin büyüklerindendir. Hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Huysuz gibi görünen iyi 

niyetli biridir. Rüstem Abi; seyyar arabayla köfte satar. Güvenilirdir. Dürüst bir yapısı vardır. 

Köfteleri çok lezzetlidir. Sevim; aklı başında bir kızdır. Her şeye sağduyulu yaklaşır. Hale; 

Hayri’nin kardeşi, Sevim’in en yakın arkadaşıdır. İki kız karakteri Sevim ve Hale oluşturur. Hale, 

aklı başında bir kızdır. Sadettin Usta; elinden her iş gelen orta yaşlı biridir. Arızalanan aletleri 

tamir eder. Hayri; kitapta mizah unsurunu sağlar. Her zaman açtır. Babası tatlıcıdır. Karnı 

acıkınca dünyanın durduğunu düşünür. Akın; mahallenin zeki çocuğudur. Sakin bir yapısı 

vardır. Olaylara bilimsel yaklaşır. Mert; Akın’ın abisidir. Rafadan Tayfa ekibinin doğal lideri 

olarak kabul edilir. Kamil; Uykuyu çok düşkündür. Babası Nuri’nin bakkal dükkânında çalışır. 

Mahalleliye sipariş taşır. Siparişlere bazen Hayri yardım eder. Hayri ve Kamil mahallenin her 

noktasını iyi bilmektedir. Yumak; mahalleye mal olmuş, Akın’ın sahiplendiği mahallenin akıllı 

köpeğidir. Küçük ve sevimlidir. 

Kitapta genel anlamda İstanbul’da bir mahallenin panoraması çizilir. Mahalle eski tip 

Türk mahallelerine benzer. Herkes birbirini tanır, birbirine güvenir. Karakterlerin tamamı 

dürüst, arkadaş canlısı ve yardımseverdir. Yaşanılan mahallede mahalle bakkalı, oyun alanı, 

yüksek binalar dikkat çeker. Kitapta bu mahallede kendilerini Rafadan Tayfa olarak adlandıran 

Mert, Hayri, Akın ve Kamil’den oluşan bir grubun maceraları anlatılır. Bu ekipte Sevim ve Hale 

de yer alır. Olaylar genel olarak mahallede geçer. Evlerinden görülen İstanbul Boğazından geçen 

gemilere bakıp bu gemilerde çalışan tayfalar olmayı hayal ederler. Bu nedenle ekiplerine 

Rafadan Tayfa adını vermişlerdir. 

Kitapta işlenen kurgu Türk kültürüne özgü bir biçimde işlenmiştir. Konuşma tarzları, 

yaşam biçimi, giyim şekli, yemek kültürü, büyüğe saygı gibi unsurlar kültürel özellikler taşır. 

Ayrıca kültüre özgü bayramlar, etkinlikler çocuklara tanıtılır. Bu tanıtım mizah, macera 

unsuruyla okuyucuya akıllı köpeğidir.  

Rafadan Tayfa senaristi Ozan Çivit, Rafadan Tayfa ile ilgili şunları belirtmektedir: 

                                                           
4 Yazarla ilgili bilgiler 03.02.2020 tarihinde https://www.isfstudios.com/ekibimiz/2/ozan-civit.html 
adresinden alınmıştır. Yazarla ilgili daha fazla bilgiye erişilememiştir.  

https://kidega.com/yazar/ozan-civit-188007
https://www.isfstudios.com/ekibimiz/2/ozan-civit.html
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Herhangi bir şiddet unsuru barındırmadan istenilenleri anlatılıyor, eğlendiriyor. Geri 

bildirimler her yaştan ve oldukça olumlu. Ancak en çok izlenen bölümlere baktığınızda içinde 

çatışma olan, içinde şiddet olmasa bile karakterlerin karşı karşıya kaldığı bölümler en çok 

izlenen bölümler arasında yer alıyor. Mücadeleci bölümler de yine çocuklar tarafından daha 

fazla tercih edilebiliyor. Çocukları, yetişkinleri bir fantezi dünyasına sokabiliyoruz. Bunları 

yaparken de bir takım unsurlar kullanıyoruz. Bunların en önemlisi ise çatışma oluyor. Çatışma 

bizim hikayelerimizin iteleyici unsurudur. Karakterlerin içine girdiği ikilem bir sonraki süreçte 

çözülmesi gerekir. Ancak şiddetle karıştırmamak gerekir. Yanı sıra ayrılık, sağlık problemi, 

doğal afet, işinizden kovulma gibi eylemler çatışmadır ve karakter arkı denilen kırılma noktası 

bunlardır. Karakterin zekasını kullanması ve problemi çözmesi gerekir. Neden şiddeti 

kullanıyoruz? Çünkü kolay ve tekrarı çok rahat kurgulanabilen bir enstrüman. Ayrıca şiddeti 

avantaja çevirebiliriz. Doğru kullanıldığı durumlarda tabii ki. (AA, 

2020:https://www.haberler.com) 

Rafadan Tayfa’nın Eyvah Macera Peşimizde adlı kitabı öykülerden çok karakter 

anlatımları ve küçük olaylardan oluşur. Anlatım ana kahramanlardan Akın’ın ağzından yapılır. 

Rafadan Tayfa önce çizgi film olarak ortaya çıkmış, sonradan kitap haline getirilmiştir. 

Rafadan tayfa adlı çizgi film 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren TRT Çocuk kanalında 

yayımlanmaktadır  

Tez kapsamında incelenen Rafadan Tayfa serisinin Eyvah Macera Peşimizde adlı kitapta 

geçen mizah ögeleri özellikle Hayri ve Kamil çevresinde gelişmektedir. Kitapta komiklik 

unsurunun ana taşıyıcısı Hayri’dir. Hayri’nin yemeğe düşkünlüğü, bilgiç tavırları kurguda Hayri 

üzerinden üstünlük, rahatlama ve uyumsuzluk teorilerini oluşturur. Bunun yanında ikinci mizah 

unsurunu oluşturan Kamil’in saflığı, beceriksizliği üstünlük teorisine örnek oluşturur.  

 

4.2.4.1. Rafadan Tayfa - Eyvah! Macera Peşimizde Örnekleminde Geçen Mizah Teorileri 

 

Rafadan Tayfa serisinin Eyvah Macera Peşimizde adlı seçkisinde toplam 8 tane mizah 

teorisine rastlanmıştır. Bu teorilerden 4 tanesi üstünlük, 2 tanesi uyumsuzluk ve 2 tanesi de 

rahatlama teorisine örnektir. Rafadan Tayfa adlı seride genel anlamda mizahi unsurlar Hayri 

karakteri çevresinde örüldüğü için ilk mizah anlatımı yine Hayri üzerinden anlatılmıştır.  

Seçkide “Mahalle Bizden Sorulur” adlı bölümde ekibin hayallerinden bahsedilmektedir. Hayri, 

baba mesleği olan aşçı ya da pastacı olmayı istemektedir. 

-Hayri abi: 

-Aşçı ya da pastacı olmak istiyorum, der.  

 

 

https://www.haberler.com)/
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Bu tam da ona göre bir iş. Güzel bir yemeğin kokusunu sokağın öbür ucundan alır. 

Geçenlerde annem zeytinyağlı yaprak sarma yapmıştı. Bir de baktık ki yemek saati Hayri abi 

kapıda. Bahane de hazır.  

-Eee, şey. Mert’i dışarı çağıracaktım da. 

Yemek saati kapıya gelen içeri davet edilmez mi hiç! Alacağı cevabı biliyor elbette: 

-Gel Hayri, yemek yedikten sonra çıkarsınız. (s.18) 

Bu bölümde Hayri’nin pastacı ya da aşçı olmak istemesine bağlı olarak yemeğe 

düşkünlüğüyle ilgili bir kurgu yapılmıştır. Hayri’nin yemeğin kokusunu uzaktan alıp bir 

bahaneyle Akınlara gitmesi ve yemek masasına oturma başarısı rahatlama teorisine örnektir. İlk 

izlenimde Hayri’nin yemek konusunda üstünlüğü görülse de asıl mizah sebep sonuç ilişkisindeki 

tavırla ilgilidir. Bu durum sebepsizce gülme durumunu ortaya çıkarır.  

Kitabın Tamir Bizim İşimiz adlı bölümünde Rüstem Abi’nin köfte arabası Hayri ve 

Kamil’in neden olduğu bir kaza sonucu zarar görür.  Durumu düzeltmek Rafadan Tayfa ekibinin 

işidir.  Hayri’nin görevi gres yağı temin etmektir. Ancak Hayri, gres yağı yerine zeytinyağı getirir.  

“Hayri abiden ancak bu beklenirdi. Yağ denilince aklına zeytinyağı getirmesine 

şaşmalıydık. Olmadık kelimeler bile ona yiyecekleri hatırlatırken yağ denince aklına 

zeytinyağından başka ne gelebilirdi ki! Abim ……..sinirlendi. 

-…..Arabanın zincirini zeytinyağı ile mi yağlayacağız? Gres yağı getirecektin hani? (s.46) 

Akın’ın anlatımıyla Hayri’nin yiyeceğe düşkünlüğü hatırlatılmaktadır. Hayri yağ 

kavramını sadece yiyeceklerde kullanılan zeytinyağı ile özdeşleştirir. Hayri’nin yanlış anlaşılma 

sonucu gülünç duruma düşmesi koşullara bağlı olarak mantıklı düşünen Akın’ın ve Mert’in, 

yiyecek tutkusuyla yanlış anlamaya meyilli Hayri’ye karşı üstünlüğünü gösterir. Bu durum 

üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

Tamir sırasında Kamil’in görevi boya getirmektir. Kamil boya olarak sulu boya 

getirmiştir.  

“Boya dediği sulu boyaydı. …..Abim durumu düzeltmek için kolları sıvadı. 

-Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Hemen gidin, doğru malzemeleri getirin.” (s.47) 

Burada Kamil’in durumu Hayri’ye benzemektedir. Saf bir tutumla boya denince aklına 

ilk gelen sulu boyayı almıştır. Kamil’in düştüğü komik durum üstünlük teorisini açıklar. 

Kamil ve Hayri işten kaçmanın yolunu ararlar. Tekrar eve gidip doğru malzemeleri 

getirmek onlara zor gelir. Bu nedenle çeşitli bahaneler uydururlar.  

“Kamil abi uykuyu çok sever…İşten kaytarmak için bahanesi hazırdı yani: 

-Ben eve dönersem uyurum.  

Hayri abi eve dönmemek için kırk dereden su getirmeye başladı: 

-Biliyorsunuz evimiz sokağın öbür ucunda. Beş kiloluk zeytinyağı tenekesini buraya kadar 

taşımak kolay mı sanıyorsunuz? Benim canım çıktı zaten. Kusura bakmayın.  
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Kamil ve Hayri abinin yerlerinden kıpırdamaya niyeti yoktu. Ama abim, onlarla nasıl baş 

edeceğini biliyordu. 

Eliyle karşı sokağı işaret ederek telaşla, 

-Eyvah Sevim geliyor. Şu gelen o değil mi, dedi. (s.47-49) 

Mert blöf yapmıştır. Sevim Abla’nın  adını duyan Hayri ve Kamil paniklerler. Çünkü 

Sevim’den korkmaktadırlar. Ayrıca Sevim her şeyi ailelerine anlatabilecek yapıda biridir.  

Sevim ablanın orada olup olmadığını kontrol etme gereği bile duymadan tabanları 

yağladılar. (s.49) 

Hayri ve Kamil’in sıradan bahaneler bulması, Mert’in yaptığı blöf sonucu arkalarına 

bakmadan kaçmaları onları gülünç duruma düşürür. Hayri ve Kamil’in düştüğü durum üstünlük 

teorisiyle ilgilidir. 

Çocuklar akşam karanlığına kadar arabayı tamir etmekle uğraşmışlardır. Tamir işi 

bitmiştir. Kurbağacık anahtarıyla vidaları sıkıştırma işi kalmıştır. Hayri kurbağacık anahtarıyla 

kılıç gibi oynamaya başlar. Çocukların yanında uyuklayan  Yumak uyanır. Yumak’ın canı oyun 

istemektedir ve karnı acıkmıştır. Kurbağacık anahtarını kemik sanarak anahtarı kapıp Basri 

Amca’nın bahçesine kaçar.  

Hayri abi ….hop hop hoplarken bizim Yumak uyanmasın mı! O da Hayri abi gibi acıkmış ve 

sıkılmıştı. Uyanır uyanmaz ilk gördüğü Hayri abinin bir atıp bir tuttuğu kurbağacık anahtarı oldu. 

Belli ki Yumak’ın canı da oyun istiyordu. Yoksa niye kurbağacık anahtarı gözüne kocaman bir 

kemik gibi görünsündü? Yumak’ın anahtarı kaptığı gibi kaçmasının nedeni bu olmalıydı. (s.53) 

Bu bölümde Yumak’ın çocuklar için işin bitmesi için ihtiyaçları olan kurbağacık 

anahtarını kapıp kaçması köpeklerin davranışlarının insanlar tarafından gülünç bulunması ile 

ilgilidir. Yumak’ın tavrı sebepsiz gülmeyle açıklanabilir. Sebepsiz gülme rahatlama teorisine 

örnektir.  

Kitabın Basri Amca’nın  Bahçesinde adlı bölümünde Yumak, Basri Amca’nın bahçesine 

kaçmıştır. Kaçarken urbağacık anahtarını da götürmüştür. Çocukların işlerini bitirip evlerine 

dönebilmeleri için anahtara ihtiyaçları vardır. Bu yüzden Yumak’ın peşinden gitmek zorunda 

kalırlar. Kamil, Akın, Mert ve Kamil  Basri Amca’dan çekinmektedir. Basri Amca çocukların 

bahçelerine girmelerini istememektedir. Çocuklar bahçeye gizlice girerler. Hayri ve Kamil 

bahçedeki elma ağacını görünce ağaca tırmanıp elma yemeye başlarlar. 

“Bahçe duvarının yakınında bir ağacın altında yan yana durmuş etrafı gözlerken Hayri 

abi, çimenlerin arasında kıpkızıl bir elma görmüş. Başını kaldırınca dalları olgun meyvelerle dolu 

bir elma ağacının altında durduğumuzu anlamış. Saatlerdir ağzına tek lokma koymayan Hayri abi, 

elmaları görünce neden burada olduğumuzu unutup bir çırpıda ağaca tırmanmış. Kamil abi de 

peşinden. Hayri ve Kamil abi ağacın dallarında elmaları afiyetle midelerine indirmekle meşguldü.” 

(s.57) 
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Kitabın mizah unsurunun ağırlıklı olarak taşıyan Hayri ve yemek tutkusu bu bölümde de 

görülmektedir. Hayri’nin ve Kamil’in tavrı olaylardan kopuk iki bireyin sadece karınlarını 

doyurma düşüncesinde olduğunu gösterir. Mert ve Akın, Hayri ve Kamil’e göre üstün 

konumdadır ve Hayri ve Kamil kurgusunda mizahi durum vardır. Bu durum üstünlük teorisiyle 

örneklendirilebilir. 

Bölümün devamında Basri Amca Yumak’ı fark etmiştir. Ona yaptığı tas kebabından verir. 

Hayri tas kebabını duyunca kendinden geçer. 

“….Tas kebabının adını duyan Hayri abi durur mu? Kontrolden çıktı, elmaları falan unutup 

tas kebabının derdine düştü. 

-Ah, ah! Tas kebabı mı o, diye sesli sesli iç geçirdi.  

Bu ses hepimiz ele verdi. (s.58) 

Hayri’nin yemeğe düşkünlüğü onları ele vermiştir. Hayri’nin sesli bir biçimde tas 

kebabının adını anması ve bu nedenle fark edilmeleri Hayri’nin düştüğü komik durumu gösterir. 

Bu durum üstünlük teorisiyle ilgilidir. 

Rafadan tayfa ekibi Hayri yüzünden yakalanmıştır. Çocuklar kaçmaya çalışır. Basri Amca 

kızgındır. 

- Yine siz ha! Diğer ikiniz nerede? 

Nerede olacak, ağaçta. Hayri abi, Basri amcanın sesiyle birlikte ağaçtan elma gibi “küt” 

diye düşüverdi. Buradayım. (s.59) 

Burada normal metin akışında Hayri’nin ağaçta sessizce saklanması beklenir. Ama Hayri 

bir anda ağaçtan bir elma gibi düşerek olayın beklenmedik bir hale getirmiştir. Metnin akışına 

göre farklı bir sonuca bağlanması uyumsuzluk teorisiyle açıklanabilir. 

Hayri ağaçtan düşünce Kamil de ağaçtan iner. Kaçma planı kurmaya çalışır. 

“Kamil abi de indi ağaçtan. Arsızlığın da bu kadarı yani. Basri amca bastonu elinde 

üzerimize yürümesin de n’apsın! Abim B planını o anda yaptı. 

-Beyler B planını uyguluyoruz. 

Kamil abi: 

-B planı mı vardı, diye sordu. 

-Evet, artık var, kaçııııın diye cevap verdi abim. (s.59) 

Kamil Abi durumun ciddiyeti karşısında B planı olduğunu sezdirir. B planının olmaması 

sadece kaçmaya odaklanma olayın beklenenden farklı bir şekilde son bulmasına neden olur. 

Burada beklenen durum mantıklı bir plan açıklanmasıdır. Bunun yerine sürpriz bir sonuç 

olması uyumsuzluk teorisiyle ilgilidir. 
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Tablo 4.2.4. 
Rafadan Tayfa (Eyvah Macera Peşimizde) Örnekleminde Geçen Mizah Teorileri 

Mizah Teorileri f % 

Üstünlük teorisi 5 56 

Uyumsuzluk teorisi 2 22 
Rahatlama teorisi 2 22 

 

Rafadan Tayfa adlı kitapta 9 adet mizah teorisi tespit edilmiştir. 5 üstünlük, 2 rahatlama, 

2 uyumsuzluk teorisi görülür. Kitaptaki mizah unsurları üstünlük teorisi ağırlıklıdır. 

Uyumsuzluk ve rahatlama teorileri eşit sayıdadır.  

 

 

Grafik 4.1. Türk ve Dünya edebiyatında mizah teorilerinin nicel anlamda 

karşılaştırılması 

 

Seçkilerde yer alan kitapların toplam sayfa sayılarına bakıldığında Türk edebiyatı 

seçkilerinin toplamda 639, dünya edebiyatı seçkilerinin toplamda 577 sayfa olduğu görülür. 

Nicelik olarak Türk edebiyatı seçkileri daha fazla olmasına rağmen mizah teorileri bakımından 

dünya edebiyatı seçkilerinde daha çok bulguya ulaşılmıştır. Sayfa sayıları: Üstünlük teorisi Türk 

edebiyatında 35, dünya edebiyatında 48; uyumsuzluk teorisi Türk edebiyatında 9; dünya 

edebiyatında 22, rahatlama teorisi Türk edebiyatında 11, dünya edebiyatında 10’dur. Sadece 

rahatlama teorisinde veriler yakın görünse de sayfa sayısı açısından bakıldığında dünya 

edebiyatında belirgin bir üstünlük görülmektedir.   
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Tablo 4.3. 
Türk ve Dünya Edebiyatı Seçkilerinde Yer Alan Mizah Teorilerinin Karşılaştırılması  (Türk:T, 
Dünya D) 
Mizah Teorileri  
(T-D) 

F (Teori 
Sayıları)                     
(T-D) 

Seçkilerin toplam 
sayfa sayısı5              
(T-D) 

Teorilerin sayfa         
sayısı        (T-D) 

Teorilerin 
yüzdelik oranları 
(T – D) 

Üstünlük teorisi 27-38 639-577 35-48 5,5 – 4,8 
Uyumsuzluk 
teorisi 

7-18 639-577 9 - 22 1,5-2,8 

Rahatlama teorisi                                                                                                   8-10 639-577 11-10  
 

1,8 – 1,8 

Toplam 42-66 639-577 55-80 9 - 14 
 

Kitaplarda geçen toplam teori sayıları  fonksiyon (f) değeri olarak verilmiştir. Türk 

edebiyatı seçkileri toplam 639 sayfadan oluşmaktadır.  Türk edebiyatında toplam sayılara 

bakıldığında  35 üstünlük teorisi, 8 uyumsuzluk teorisi, 11 rahatlama teorisi tespit edilmiştir. 

Buna göre Türk edebiyatı seçkilerinde  yer alan toplam 639 sayfadan 55 sayfasında 42 adet 

teori tespit edilmiştir.  Dünya edebiyatı seçkileri ise toplam 577 sayfadan oluşmaktadır.  Dünya 

edebiyatında toplam sayılara bakıldığında  48 üstünlük teorisi, 22 uyumsuzluk teorisi, 10 

rahatlama teorisi tespit edilmiştir. Buna göre Dnya edebiyatı seçkilerinde yer alan toplam 577 

sayfadan 80 sayfasında 66 adet teori tespit edilmiştir.  Dünya edebiyatı seçkilerinde sayfa 

sayısına oranla teorilerinin sayısal anlamda fazlalığı görülmektedir.  

 

 

Grafik 4.2. Türk ve Dünya edebiyatında mizah teorilerinin nicel anlamda genel 
görünümü  

                                                           
5 Toplam sayfa sayılarına kitap içindeki görsel ögeler de dahil edilmiştir. Teorik bulgular sadece metin 
içinden tespit edilmiştir. 
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Toplam 1216 sayfa taranmıştır. Üstünlük teorisi 83, uyumsuzluk teorisi 31, rahatlama 

teorisi 21 sayfa olarak tespit edilmiştir. Tabloda üstünlük teorisinin belirgin ağırlığı 

görülmektedir.  
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9. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

Mizah kavramı kültürel bir unsurdur.  Türk ve dünya çocuk edebiyatı ürünleri, 

çocukların gelişimsel özelliklerine göre kurgulanır. Çocuğa yönelik eserlerde mizah unsurlarına 

sıkça yer verilir. Çünkü çocuk edebiyatı metinleri eğitici ve eğlendirici amaçlıdır.  Günümüz 

popüler eserlerde eğiticilikten ziyade mizah ön plana çıkarılmıştır. Seçkilerdeki metinlerde ise 

kültür-toplum ilişkisi çerçevesinde farklı mizahi öğeler saptanmıştır. Bu mizahi öğeler hangi 

ulustan olursa olsun belirli bir teoriyle bağlantılıdır. Çocuklar neye niçin gülerler sorusunun 

cevapları mizah teorileriyle ilgilidir.  

Çocuk edebiyatı ürünleri gülme teorileri bağlamında ele alındığında en yaygın ve işlevsel 

teorinin üstünlük teorisi olduğu görülmüştür. Birçok metinde ebeveyn - yetişkin- olgun insan 

kavramları görülebilmektedir. Özellikle metinlere çocuk gözüyle bakıldığında çocuğun kendi iç 

dünyasında bir yetişkine karşı duyulan üstünlük hissinin yansıtıldığı görülmüştür.  Çocukların,  

yetişkinler tarafından farklı davranışlarla modellenmesi istenir. Dünya genelinde çocuklar, 

kurallara uymakla yükümlü, okula gitmesi gereken iyi bir evlat olmalıdır. Bunun yanında 

düzenli olmalı ve yetişkinler gibi davranılmaları beklenmektedir. Çocukların düşüncelerini, 

duygularını, amaçlarını önemseyen yetişkin sayısı için dünya genelinde bir oranlama yapılırsa 

bu sayının az olduğu görülebilecektir. Genel geçer kanı yetişkinler her zaman doğru düşünür ve 

her çocuk bu duruma uyum sağlamakla yükümlüdür.      

Yetişkin-çocuk ilişkisi çocuk bağlamında ele alındığında, çocukların yetişkinlerin 

tavırlarına karşı bir duruş sergilediği söylenebilir. Çocukların da duyguları, yaşam tarzları, 

dünyaları vardır. Onlar da âşık olabilirler. Ama onların aşkının bir yetişkin gibi olması 

beklenemez.             

 Çocuk edebiyatı metinlerinde gülme unsurları genel anlamda çocuğun ya da küçük 

bireyin kendinden daha büyük  ya da daha yetenekli bireylere karşı ezilmişliğinin yansıması 

olarak ortaya çıkmıştır.  Buna bağlı olarak metinlerde gülme unsurlarının ağırlığı görülmüştür. 

Çocuklar yaşadıkları duygulardan kazançlı çıkmayı amaçlamışlardır. Bu durum çocuğun komik 

duruma düşmesi ya da kendinden büyüklere karşı zafer kazanmalarıyla üstünlük teorisini 

meydana getirmiştir.  Rahatlama teorisi kurgularında fıkra tarzı anlık esprilerle sağlanmıştır. 

Özellikle mizahın yoğun olduğu anlatımlarda sebepsiz gülmeyi meydana getirebilecek gülmece 

unsurlarına yer verilmiştir. Uyumsuzluk teorisiyle ilgili bulgularda ise metinlerin gidişatındaki 

durağanlık bir anda okuyucunun dikkatini çekecek şekilde beklenmedik ve gülünç bir şekilde 

sonlandırılmıştır.  

Mizah unsurları ülkeler bağlamında incelendiğinde şu tespitler yapılabilir: 

Türk edebiyatı: Çocuk edebiyatı seçkileri incelendiğinde, Türk edebiyatı alanında 

üstünlük teorisiyle ilgili tespitlerin %64 olduğu görülmüştür. Buna karşın rahatlama teorisi 
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%19, uyumsuzluk teorisi %17’dir.  Seçkiler genel olarak güncel ve çocukların ilgiyle okuduğu 

düşünülerek değerlendirmeye alınmıştır. Seçkilerde mizah unsurları mantıksal çerçevede 

örtüşmeyen saçmalıklarla, öğretmenlerin, ebeveynlerin ve komşu, akraba gibi diğer bireylerin 

komik duruma düşürülmesi, karakterlerin gülünç yönleriyle ortaya konmuştur. Bütün 

seçkilerde eğiticilik mizahın arka planında yer alır. Ancak yine de kurgularda teorik bağlamda 

mizah unsuru yoğun olarak görülememiştir. Seçkiler tek tek incelendiğinde şu saptamalar 

yapılabilir: 

Kral Şakir- Tek Kişilik Dev Orkestra: Hayvan karakterleri üzerinden kurgulanan bu 

seçkide mizah unsuru genel olarak iki karakter üzerindedir. Bunlar,  fil ile sembolize edilen 

çocuk aklına sahip bir yetişkin ve dede rolündeki karakterlerdir.  İki karakterin de yetişkin tipte 

olması buna karşın kurguya adını veren Kral Şakir’in aklı başında bir birey olması mizahın 

yetişkinlerin aksaklıkları üzerinden aktarımını sağlar.  Kitapta en akıllı birey çocuk tiplemesiyle 

Kral Şakir’dir. Buna karşın, dede ve Necati yanında anne, baba, abla gibi karakterler gülünçtür. 

Bu seçkide eğiticilik Türk mizah tekniğinden farklı olarak yer bulmamıştır. Olaylar saçma ve 

mantıksız bir sistemle işlenmiştir. Seçkide mizah teorilerinin Türk edebiyatı seçkilerindeki 

ortalama değerden daha düşük oranda olduğu saptanmıştır. Seçki popüler anlamda mizahi olsa 

da gülünç durumların mizah teorileri açısından beklenilenden az olduğu görülmüştür.  Teorik 

bağlamda seçkilerin genel ortalamasına bakıldığında üstünlük ve rahatlama teorilerinin 

ortalamanın altında kaldığı, uyumsuzluk teorisinin ortalamayı geçtiği görülmüştür. 

 Üşengeç: Bu seçkide öğretmenlerin, ebeveynlerin, komşuların ve diğer yetişkinlerin 

gülünç yönleri bir çocuğun gözünden aktarılmıştır. Buna bağlı olarak mizah unsurları 

yetişkinler üzerine kurulmuştur. Böylece kurallarla, yönlendirmelerle büyüyen çocukların 

mizah aracılığıyla büyüklere karşı bir kazanç sağlamaları görülür. Bu eserde yetişkinlerin 

gülünçlükleri büyük oranda üstünlük teorisiyle açıklanmıştır. Kurgu itibarıyla uyumsuzluk 

teorisiyle ilgili saptama yapılamamış, küçük oranda rahatlama teorisi tespit edilmiştir.  Teorik 

bağlamda seçkilerin genel ortalamasına bakıldığında üstünlük ve rahatlama teorilerinin 

ortalamanın üstünde olduğu, uyumsuzluk teorisine hiç yer verilmediği görülmüştür. 

 Acayip Bir Gazete - Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları: Bu kitapta olay okul hayatı 

üzerinden işlenmiştir. Ancak kitabın eğitici yanı ağır bastığı için mizahi unsurlar beklenen 

ölçüde olamamıştır. Teorik bağlamda seçkilerin genel ortalamasına bakıldığında rahatlama ve 

uyumsuzluk teorilerinin orantısal olarak neredeyse aynı olmalarına karşın üstünlük teorisinin 

ağırlığı dikkat çeker. 

Rafadan Tayfa: Geleneksel Türk mahalle kültürüyle işlenmiş kurguda mizah öğeleri 

Hayri ve Kamil karakterleri üzerindedir. Basri Amca mizahın oluşumunda yardımcı rol üstlenir. 

Kitapta eğiticilik özelliği öne çıktığından kitabın -belirli olaylar dışında- mizah yönü sınırlı 

kalmıştır. Teorik bağlamda seçkilerin genel ortalamasına bakıldığında üstünlük teorisinin 
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ortalamanın altında kaldığı,  rahatlama ve uyumsuzluk teorilerinin ortalamayı geçtiği 

görülmüştür.  

Dünya edebiyatı: Dünya edebiyatında Fransız, Alman ve Amerikan edebiyatı ürünleri 

incelenirken popüler eserler mizah teorileri bağlamında incelenmeye değer görülmüştür. Ancak 

Alman ve Fransız edebiyatında dünya genelinde popüler roman özelliği taşıyan eserler 

bulunamasından dolayı Fransız ve Alman edebiyatının çok okunan ve dünya edebiyatında ilgiyle 

izlenen eserler tercih edilmiştir. Popüler roman kültürünün özellikle Amerikan edebiyatında var 

olduğu dikkat çekmiştir.  

Mizah unsurları kültüre göre değişkenlik gösterir. Akdeniz ülkesinin sıcak yaklaşımı, 

Orta Avrupa’nın soğuk yapısı, Amerikan edebiyatının da karma yapısı dikkate alınarak eserlerin 

dünyada güncel olmasına dikkat edilmiştir. Mizah teorilerinin genel perspektifine bakıldığında 

üstünlük teorisi %58, uyumsuzluk teorisi %27, rahatlama teorisi %15 oranında tespit 

edilmiştir. Dünya edebiyatındaki seçkilerde üstünlük teorisinin ağırlığı gözlenir. Mizah 

teorilerinde kültür yansıması vardır. Seçkiler ayrı ayrı incelendiğinde şu tespitler yapılmıştır:

 Bastıbacak – Büyümek Amma Zor: Fransız edebiyatının ürünü olan bu seçkide kültürel 

yansıma net olarak görülmektedir. Fransız edebiyatı metinlerinde mizahta soğuk bir hava 

vardır. Çocuğun düşünce dünyası daha akılcı yaklaşımlarla okuyucuya sunulmuştur. Gülme 

unsurunda düşünme, sentezleme, algılama evreleri vardır. Gülme unsuru bu kavramların 

sonunda ortaya çıkmıştır.  Gülme unsurunun bir sonuç gibi ortaya çıkma nedeninin Fransız 

yaşam tarzıyla ilgili olduğu düşünülmektedir.  Tarihsel sürece bakıldığında Fransa’nın Orta 

Çağ’dan İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar halkın yaşamsal zorlukları, İkinci Dünya Savaşı’nda 

Hitler ve ordusu tarafından işgale uğramış olması Fransız mizahının çok canlı olmamasına 

neden olduğu düşünülmektedir. Buna bağlı olarak mizahta Akdeniz ikliminin sıcaklığı görülmez. 

Mizah teorileri üslup bakımından daha sakin bir havada verilmiştir.  Büyümek Amma Zor adlı 

kitapta bir ergen bakış açısıyla kurulan mizah söz konusudur. Bastıbacak adlı kitapta mizah 

teorileri, Fransız kültüründe aile içi ilişkiler, teknolojinin hayata girmesiyle bireyin değişimleri, 

her yönüyle okul yaşamı, ergenlik dönemi, sosyal-ekonomik bakış açıları, arkadaşlık ilişkileri 

gibi olay ve olgular ortaokula yeni başlayan erkek bir çocuğun gözünden anlatılmıştır. Olayların 

kurgusu Fransız kültürüyle sınırlandırılmıştır. Teorik bağlamda seçkilerin genel ortalamasına 

bakıldığında üstünlük ve rahatlama teorilerinin ortalamanın altında olduğu, uyumsuzluk 

teorisinin ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. 

Don Kişot: Dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan Don Kişot adlı eser Alman 

yazar Erich Kastner tarafından çocuklar için uyarlanmış, eserde geçen mizahi unsurlar teorik 

açıdan incelenmiştir. Buna bağlı olarak 12 adet belirgin mizah teorisi tespit edilmiştir. Don Kişot 

adlı romanda kurgu itibarıyla üstünlük teorisinin ağırlığı görülmektedir. Uyumsuzluk teorisi ile 

ilgili bulgular azımsanmayacak sayıdadır.  Kitapta öne çıkan kahramanlar ve yapılan espriler bu 
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iki teoriyi destekler niteliktedir. Rahatlama teorisinin ise çok az sayıda olduğu görülmüştür. 

Teori oranlamaları , üstünlük %59, uyumsuzluk %33, rahatlama %8.  Üstünlük teorisi genel 

ortalamayla neredeyse aynı oranda  görülmüş,  uyumsuzluk ortalamanın üzerine çıkmış, 

rahatlama teorisi ise genel ortalamanın yarısı oranında  görülmüştür.   Aslı İspanyol 

edebiyatının ürünü olan eser aslına bağlı kalarak Alman edebiyatının önemli mizah yazarı  

tarafından uyarlanmıştır. Dolayısıyla bu kitapta İspanyol ve Alman mizah tarzları bir çeşit 

sentez olmuştur.  Kültürel öğelerin de öne çıkması mizah unsurlarının nitelikli ve akılcı olmasını 

sağlayan etkenlerdendir. 

Kaptan Düşükdon’un Maceraları: Kaptan Düşükdon’un Maceraları adlı kitapta mizah 

unsurları karikatürlerle desteklenmiştir. Kitap popüler roman türündedir ve kurguda kullanılan 

mizah unsurlarının absürdlüklere dayalı olduğu görülmüştür. Bu da Amerikan tarzı esprilerin 

daha çok eğlendirme amaçlı olduğunun göstergesidir. Kitapta öğrencilerin katı kurallara karşı 

çabaları üstünlük teorisinin ağırlık kazanması sonucunu ortaya koyar. Kitabın eğitici yanı 

olmayan sadece güldürme içerikli bir anlatımı vardır. Kitabın hacimsel boyutunun az olması 

kurgunun iç içe geçmiş olan karmaşıklığı az sayıda teorinin varlığını ortaya çıkarmıştır.  Çünkü 

kurgu düşünme üzerine değil anlatma esaslı olarak yapılmıştır. Genel oranlama açısından 

bakıldığında üstünlük ve rahatlama teorilerinin ortalamanın üzerinde, uyumsuzluk teorisinin 

ortalamanın altında olduğu görülmüştür.  

Saftirik (Greg’in Günlüğü) : Kitapta mizah unsurları karikatürle desteklenmiş, Amerikan 

tarzı esprilerle   eğitici yönünden çok eğlendirme amaç edinilmiştir. Kitap anlatımı yönüyle her 

yaş çocuğa hitap eder.  Saftirik adlı seride de Greg adlı bir vasıfsız olarak tanımlanan bir 

çocuğun kendinden büyüklere ve öğretmenlere karşı üstünlüğü vurgulanır. Genel oranlamaya 

bakıldığında üstünlük teorisinin ortalamanın üstünde; uyumsuzluk ve rahatlama teorilerinin 

ortalamanın  altında kaldığı tespit edilmiştir.  

Türk ve dünya edebiyatında seçkilere dayanarak mizah teorileri incelendiğinde Türk 

Çocuk edebiyatında mizah unsurlarının temelinde eğitici özellikler olduğu görülmüştür. Mizah 

kurgularında edebi anlamda saçma durumlar görülse de eğitici olma amacı sürekli 

hissettirilmiştir.  Olaylar kimi zaman durağan bir yapıda işlenmiş mizah metin içerisinde 

aktarılmıştır. Mizah içerikli metinlerde kaba sözlere yer verilmediği görülmüştür. Kültüre bağlı 

olarak aile, yetişkin ve öğretmenlere dönük gülmece kavramlarında belirli bir seviyenin 

korunduğu görülür.  Buna karşın Dünya Çocuk edebiyatı ürünlerinde ülkelere göre farklılıklar 

görülmesi kaçınılmazdır. Avrupai tarzda yazılan ürünlerin durağan bir havası vardır. Mizah 

unsurları ölçülüdür. Mizahı anlamak için ikinci bir düşünmeye ihtiyaç vardır. Ayrıca mizah 

kavramlarında kaba sözlere yer verilmediği görülmüştür. Amerikan tarzı gülme ise daha 

anlaşılırdır ve gülme odaklıdır.  Amerikan tarzı gülme kavramlarında kaba sözlere ve 

yetişkinleri küçük duruma düşürme eğilimi de görülür.  Gülme unsurları teorik bağlamda 
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incelendiğinde Türk ve dünya çocuk edebiyatında yaygın olarak üstünlük teorisinin varlığı göze 

çarpar. Bu durumda araştırmacıların haklılığını düşünülebilir. 

Mizah teorileri sayısal anlamda karşılaştırıldığında üstünlük ve uyumsuzluk teorisinin 

dünya edebiyatında Türk edebiyatına göre daha çok yer bulduğu görülür. Bu durum Türk 

edebiyatındaki seçkilerde mizaha hazırlık aşamasında detaylı anlatıma yer verilir ve eğitme 

amacı vardır. Böylece mizah teorilerinin yansıtıldığı mizah unsuruna ulaşmak için yer yer birkaç 

sayfalık hazırlık yapıldığı görülmektedir. Dünya edebiyatı seçkilerinde ise, özellikle popüler 

seçkilerde, mizah doğrudan verilebilmektedir. Böylece sayfa sayısı daha az olan Dünya edebiyatı 

seçkilerindeki teorik bağlamdaki unsurlarla Dünya edebiyatı seçkilerinde daha çok karşılaşılır.  

Sadece rahatlama teorisinde Türk edebiyatının çok az da olsa sayısal üstünlüğü görülür. Bu 

durum Türk kültüründe var olan fıkra kültürünün seçkilere yansımasıyla açıklanabilir. 

Türk ve Dünya edebiyatı çocuk kitaplarında özellikle çok okunan kitaplara bakıldığında 

çocukların eğiticilik ve uzun metinler olmadan gülme isteğinde oldukları düşünülebilir. Bu 

nedenle mizah unsurları oluşturulurken daha az hacimli kitaplarda gülme unsurları daha sık 

verilebilir. Özellikle üstünlük teorisine daha sık yer verilebilir. Zira çocukların genel anlamda 

eğitim hayatlarında, aile ilişkilerinde, sosyal hayatlarında bilgisiz, yaramazlığa meyilli, toplum 

normlarına uyan bir yetişkin davranması beklenir. Çocuk,  toplumsal statüsüne bağlı olarak en 

alt katmanda yer alır. Bu durumda çocuğun okuduğu kitaplarda kendisini alt katmana iten 

bireylere karşı bir zafer beklentisi içine girer. Üstünlük teorisine yaygın olarak yer verilmesi 

durumunda çocuk, o kitapları daha keyifli okuyabilecektir. Diğer teorilerinin kullanımında ise 

bir denge oluşturulmalıdır. Uyumsuzluk ve rahatlama teorilerinin birbirine yakın ya da eşit 

oranda dağılımı sonucu kitabın niteliği korunabilir. Ancak yazar üstünlük teorisi dışında 

teorilere yaygın olarak yer vermeyi düşünürse düşük hacimli kurgulara vermelidir. Çünkü 

okuyucu belirli bir okuma sürecinden sonra geniş kurgulu mizah arayışı içine girebilir. Ayrıca 

uyumsuzluk ve rahatlama teorilerine bağlı mizah üretmenin, üstünlük teorisine göre daha zor 

olduğu tespit edilmiştir.  

Türk ve dünya edebiyatında yazarlar ve araştırmacılar için şu önerilerde bulunulabilir: 

 Mizah içerikli kitaplarda üstünlük teorisine bağlı kurgular yapılmalı, rahatlama 

ve uyumsuzluk teorisinin yoğun olmamak kaydıyla kurgu arasında işlenmelidir.  

  Eğitici yönün en az düzeye indirilmesi ve seviyenin korunmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir.  

 Mizah kurgusu yapılırken mizaha hazırlık minimum düzeye indirgenmeli, mizah 

okuyucuya olabildiğince çabuk sunulmalıdır. 

 Çocuk kitaplarında kitapların davranışa etkisi olabileceği düşünülerek aile, okul, 

sosyal yaşamla ilgili mizahi unsurlarda üslup seviyesine dikkat edilmelidir.  

 Okuyuculara kaba söz olmadan da mizah yapılabileceği hissettirilmelidir. 
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 Mizah içeriği görsel verilerle (karikatür, resim, konuşma baloncuğu gibi) 

desteklenmelidir. Ancak bu verilerin çocuğa uygunluğuna dikkat edilmelidir. 

 Yerel tarzda yapılmış gülmece ögeleri evrensel özelliklerle bağdaştırılmalıdır.  

 Mizah ögeleri kurgulanırken çocuğu eğitmek, onu düşündürmek temel amaç 

olmamalıdır.  
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