
anzimat dönemi yazarlar›ndan Mehmet
Âli Bey Osmanl› Devleti’nin Bat› ül-
kelerine borçlar›n›n düzenli biçimde

ödenebilmesi için kurulmufl “Düyun-u Umu-
miye” idaresinin bafl›nda bulundu¤undan
“Direktör Âli Bey” diye tan›n›r. Frans›zcay›
küçük yaflta çok iyi ö¤renmifl, “Bab›âli Ter-
cüme Odas›”nda çal›flm›fl, Rumeli’de idareci
olarak da görev yapm›flt›. Tiyatroyla yak›ndan
ilgilendi.

Frans›zcadan Türkçeye uyarlad›¤› “Ay-
yar Hamza” oyununun yan› s›ra kendisi de
“Misafiri ‹stiskal”, “Kokona Yat›yor” gibi
oyunlar› yazd›. “Letafet” operetini kaleme

Büyük Yap›tlar›m›z
Konur Ertop

Direktör Ali Bey’in Yap›t›:

LEHCET-ÜL HAKAYIK

T

Toplumsal yozlaflmaya,
kötü yönetime, bofl
inançlara gülmece
yoluyla elefltiriler…

51



52

alan da odur.
‹stanbul’dan Hindistan’a uzanan

üç y›ll›k bir yolculu¤un izlenimleri,
de¤erlendirmeleri, “Seyahat jurnal›”
kitab›ndad›r.

ülmece dal›yla da yak›ndan
ilgilenmifl, “Diyojen”, “Ç›ng›-
rakl› Tatar”, “Hayal” dergile-

rinde yaz›lar yay›nlam›flt›. “Lehcet-
ül Hakay›k” (Gerçekleri Dile Getiren
Sözlük) onun güldürürken düflündüren
bir yap›t›d›r. Günlük yaflamla, insanla,
topluma ilgili kavramlar› -b›y›kalt›n-
dan gülerek- ele al›r. Yanl›fll›klar›,
olumsuz durumlar› elefltirir.

Sözlü edebiyattaki atasözlerinde
en eski tarihlerden beri yerleflik anla-
y›fla, gelenek-göreneklere uygun ya-
flam ö¤ütleri yer al›yordu.

Örne¤in Türkçenin dilsel varl›¤›-
n›n ilk büyük derlemesi olan “Divanü
Lügat-it-Türk”te atasözlerimizin en
eski örneklerine yer verilmifltir:

Erdemin bafl› dildir.
Kan› kanla y›kamazlar.
Bir karga ile k›fl gelmez.
‹nsan›n alacas› içinde, hayvan›n

alacas› d›fl›nda.
Aç ne yemez, tok ne demez.
“Dede Korkut Kitab›”n›n bafl›nda,

öykülerin anlat›lmas›na geçmeden
önce de, Dede Korkut’un a¤z›ndan o
dönemin, o toplumun yaflam deneyleri
özlü sözler halinde s›ralanm›flt›r:

Kara eflek bafl›na gem vursan
kat›r olmaz

Eski pamuk bez olmaz, eski düfl-
man dost olmaz.

K›z anadan görmeyince ö¤üt al-
maz, o¤ul babadan görmeyince sofra

açmaz.
Kullanabilen yi¤ide ok ile k›l›ç-

tan bir çomak daha iyi. Konuk gel-
meyen evler y›k›lsa daha iyi.

Geceleyin kervan geçti¤ini ça-
y›rkuflu bilir.

O¤ulun kimden oldu¤unu ana
bilir. Erin a¤›r›n›, hafifini at bilir.

anzimat edebiyat›n›n temellerini
atan fiinasi, alfabe düzeninde
bir araya toplay›p yay›mlad›¤›

atasözlerimizi, halk felsefesinin bir
ürünü olarak de¤erlendiriyordu. Bu
atasözleri sözlü¤üyle, halk›m›z›n ne-
leri, nas›l düflündü¤ünü, hangi yayg›n
de¤er yarg›lar›na sahip ç›kt›¤›n› gös-
termifl oluyordu.

Âli Bey’in yine alfabe düzeni
içinde s›ralanm›fl yap›t›nda birtak›m
varl›klar, kavramlar, al›fl›lm›fl olan›n
alabildi¤ine d›fl›na ç›karak ele al›nm›fl-
t›r. O bir gülmece yazar›d›r.

BD N‹SAN 2014

Direktör Mehmet Ali Bey

G

T



53

Gülmecenin olanaklar›ndan yararla-
narak yayg›n anlamlar› zorlar. Yepye-
ni tan›mlar getirirken okurunun düflün-
me ufkunu geniflletir. Böyle bir metni
sunarken dilsel varl›¤a flafl›rt›c› tan›m-
lamalar getirdi¤i görülür.

na göre, dil, “pek uza¤› vurur
bir silah”t›r. Sözcükler, “eflya-
n›n giysileri”dir. Atasözleri

“kira arabas›”d›r.
Yaz›p çizmeye derinden gönül

vermifl, kitap düflkünü Âli Bey, bas›-
mevini “düflüncenin mutfa¤›”, kitab›

“düflünce kutusu” sayar. fiiire “daras›
al›nm›fl söz”, ozana “söz kantarc›s›”
der. Eski ozanlar›n içkiyi, içkili toplan-
t›lar›, içki sunan “saki”yi konu edinen
“sakiname”lerini, “söz k›tl›¤›nda as-
malar budayay›m” diyerek alaya al›r.

‹nsan halleri yap›t›n›n temel ko-
nular›ndand›r. Neler düflünüyoruz,
duygular›m›z neler? Nas›l davran›yo-
ruz? Yapt›klar›m›z›n hangisi yanl›fl?
Kendimizi nas›l düzeltebiliriz?

Bir tiyatro yazar› sanki karfl›s›na
insano¤lunu oturtmufl, onu enine bo-

yuna incelemekte, kusurlar›n› say›p
dökmektedir:

Be¤enmek: Aynaya bakarken
duyulan hal.

Cahil: Bir fley bilmedi¤ini bilme-
yen.

Cüce: Büyük adamlar›n yak›ndan
görünüflü.

Dert: Merhamet ö¤retmeni.
Hardal yak›s›: Do¤ru söz gibidir.

‹nsan›n can›n› yakar ama iyileflmesine
hizmet eder.

Hayal: Çocuklar için Karagöz.
Büyükler için uyan›kken görülen düfl.

Hazine: Yirmi yafl›nda, sevilen
kad›nlar. Otuz yafl›nda rütbe ve niflan.
K›rk yafl›nda para pul. Elli yafl›nda
büyücek bir makam ve unvan. Altm›fl
yafl›nda tatl› dilli bir torun. Yetmifl
yafl›nda par›ldayan güneflin ›s›s›.

‹nsan ömrü: Dönüfl bileti sat›l-
maz bir yolculuk.

Sadelik: Kay›p mücevher.
Uyuflmazl›k: ‹¤neli f›ç›.
Zekâ: Susmay› bilmek. Karfl›l›k-

l› insan iliflkilerinden söz ederken ise
flu yolda de¤erlendirmeler yapm›flt›r:

Ba¤›fllama: En güzel intikam
Bahflifl: Zoraki ba¤›fl.
Bar›flmak: S›vay› yenilemek.
Dost: Bize hizmete haz›r sand›¤›-

m›z kifli.
Dostluk: F›rt›nal› havada içi d›fl›-

na döner bir flemsiye.
Hay›r dua: Ucuz hizmet.
‹ftira: Ne kadar sökülüp temiz-

lense yine ç›kt›¤› yerde iz b›rak›r za-
rarl› bir ot.

‹nflallah: Ret cevab›.
‹zin: Ahmak olan ister. Vermez-

ler, reddederler.

BD N‹SAN 2014

Cahil: Bir fley
bilmedi¤ini bilmeyen.

Cüce: Büyük
adamlar›n yak›ndan
görünüflü.
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Kardefllik: Evet ama kesesi ayr›.
Mutluluk: Art›k kimse inanm›-

yor ama yine halk›n dilinde dolafl›r
bir yalan dolan.

Müttefik: Bize ihtiyac› olan.
Saçma: Bize karfl› ç›kan›n

düflüncesi.
S›r: Buharlafl›veren bir

esans. Ne kadar s›k› kapansa
yine biraz› uçar.

fiemsiye: Dostluk gibi-
dir. Ya¤mur zaman› yan›n›zda
bulunmaz.

‹stenmeyen konuk: Bekle-
nilmeyen vakitte gelen dost.

Talihli: Giysileriyle do¤mufl
olan.

Tokat: Etkili kan›t
Yetenek: Ba¤›fllanmaz hata.

özlükte aile bireyleri, onlar›n
birbirleriyle iliflkileri, kad›nlarla
ilgili de¤erlendirmeler s›ralan›r-

ken yine düflündürücü yarg›larla gül-
mece ö¤esi birbirini tamamlam›flt›r.
Yazar›m›z›n kad›nlar için sözünü pek
esirgemedi¤i, onlara tak›lmadan ede-
medi¤i gözlenir:

Afl›r›l›k: Kad›n gerçe¤i.
Balkon: Âfl›k tüne¤i.
Beflik: Analar›n en de¤erli mü-

cevherleri için mahfaza.
Birden fazla efl alma: Fazla mal

göz ... ç›kar›r.
Boflanma: Nikâh›n do¤al sonucu.
Büyük tehlike: Güzel kad›nla

evlenme.
Çocuk: Ailenin gerçek baflkan›.
Evlenme: Dar›s› bafl›n›za!
Hissedar: Koca.
Nikâh: Boflanman›n önsözü.

“Lehcet-ül haka-
y›k” yazar› akla de¤er vermekte,

ayd›nl›k düflünceyi savunmaktad›r.
Kullanmaya oldukça geç bafllad›¤›m›-
z› hat›rlatarak akl›, “sonbahar mevsi-
minin çiçe¤i” diye tan›mlam›flt›r. Dü-

flünce için flaka yollu, “beynin zehiri”
demektedir. Bellek ona göre, “düflün-
cenin menfaat sand›¤›”; bofl inanç,
“düflüncenin ç›ban›”d›r. Filozof “daha
fazla mutsuz olmad›¤›ndan dolay›
kendisini mutlu sayan” kiflidir. Yafla-

ma sevinci, “en do¤ru felsefe”dir.
Bilgin, “bir fley bilmedi¤ini bilen”
kimsedir. Bilimden söz aç›nca, “Açl›k-
tan ne haber?” diye sorar.

Sa¤l›k görevlilerine tak›lma yay-
g›n bir gülmece alan›d›r. O da bu
uygulamalara kat›lm›flt›r:

Baytar: ‹nsana diyecek yok, çün-
kü doktora gidip gitmemek elindedir.
Ama flu çaresiz hayvanlardan ne is-
terler?..

Doktor: Gel sözümü dinle yaln›z-
ca su iç.

Eczac› dükkân›: ‹çerdeki ilaçla-
r›n yarar›n›, alandan çok satan görür-
müfl.
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Hasta: Sa¤l›¤›n de¤erini anla-
maya bafllayan adam.

‹yileflme: Zavall› doktorlar›n
bunda ne suçu var?

dalet düzeni, hukukçular da Âli
Bey’in elefltirilerden pay›n›
alm›flt›r:

Adalet: Bozuk terazi.
Avukat: Suçlular›n çamafl›rc›s›.
Bilmece: Yarg› yolu
Hak: Üstün ç›kma.
Mahkeme: Adalet mutfa¤›. Mer-

si! Karn›m tok.
Zulümden yak›nma: Zalimin

yapt›¤› ifl
Ancak daha a¤›r elefltirileri, eko-

nomi dünyas›nad›r
Alt›n: Anahtar
Akçe: Milyon tohumu.
‹kramiye: Zü¤ürt tesellisi.
‹fl beceren: Yaya gezmeyenler.
Milyon: Bir sad›k dost ile bir

sa¤lam mideden baflka insan› her fleye
sahip k›lar.

Para kesesi: Sayg›nl›¤›n ölçüsü.
Uyku: Yoksulun en büyük e¤len-

cesi.
Zenginlik: Hiç dikkat buyurdu-

nuz mu? Müzikten hiç anlamayanlar›n
salonlar›nda en güzel ve en de¤erli
piyanolar bulunur. Bununla birlikte
ben ne vakit bir zengin salonunda pi-
yano görsem bunu iyiye yorarak sahi-
binin çald›¤›n› düflünürüm.

at› dünyas›n›n› yak›ndan tan›-
yan, ça¤›n›n geliflmelerini izle-
yip benimsemifl ileri bir ayd›nd›r

Âli Bey. Ancak uygarl›k ad›na at›lm›fl
yanl›fl ad›mlar› dile getirmekten de
geri durmam›flt›r tan›mlamalar›nda:

Barbar: Barutu icat etmeyenler.
Evrim: Balta. Ok yay. M›zrak.

fitilli tüfek. Çakmakl› tüfek. Kapsüllü
tüfek. ‹¤neli tüfek. Alt› yivli top.
Krupp topu. Mitralyöz. Torpido. Di-
namit. Dumans›z barut... ‹flte!

‹nsan: Ahlâk› bozulmus vahfli.
Ruhgöçü: Hindular›n inanc›na

göre insan, öldükten sonra hayvan
olurmufl... Bizde tam tersi.

Tarih: Kurt masal›. Zü¤ürtledik-
çe eski defter kar›flt›rmak.

Vahfli: Yaln›z kendi düflman›n›
yiyen adam.

Direktör Âli Bey 19. yüzy›l›n son
y›llar›nda insanlar›, insan iliflkilerini,
dünyan›n gidiflini dikkatle gözlemifl,
bireye ve topluma elefltirilerini flakal›
bir biçimde dile getirmiflti. Onun
söylediklerinin pek ço¤u 21. yüzy›l›n
flu ilk y›llar›nda da do¤rudur! •

konurertop@butundunya.com.tr
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Milyon: Bir sad›k
dost ile bir sa¤lam
mideden baflka insan›
her fleye sahip k›lar.


