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Bergson’un	  tezleri	  (özetin	  özeti)	  

1.	  Genel	  Olarak	  Komik	  
- İnsanlık dışında hiçbir şey komik değildir. 
- Duygusuzluk ve merhametsizlik olmadan gülme olmaz. 
- Yalnızsanız komiği duyamazsınız. 

2.	  Gülme	  sebebi	  
-  Komik bir sonuç komik bir sebepten ileri geldiği zaman, bu sebebi 

ne denli doğal bulursak sonuç da o kadar komik olur. 
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Komedi	  ve	  Dram	  
- Gülme, yaşama uyum sağlayacak bir gerginlik-çeviklik bileşimine 

sahip olmayıp, makine otomatlığı gösteren kişilere karşı yapılan bir 
toplumsal jesttir. Topluma uymayan kişilerin eğitilmesidir. 

- Gülünçler gülünç olduklarını bilmezler. 

3.	  Şekillerin	  Komiği	  
- Kazanılmış, korunmuş bir katılık, kalıplaşmış bir makine otomatlığı 

gösteren yüzler komiktir. 
- Komik, güzelliğin değil zarafetin zıddıdır. Çirkin değil katı olan 

komiktir. 

4.	  Jestlerin	  Komiği	  
- İnsan vücudunun durum, jest ve hareketleri bize basit bir mekaniği 

hatırlattığı nispette gülünçtürler. 
- Yaşamda tekrar olmadığı için (taklit edilerek ya da aynı anda 

yapılarak) tekrarlanan hareketler kuklaları hatırlatırlar ve komiktir. 

5.	  Hayata	  kaplanmış	  mekaniklik	  

a)	  Bedenin	  makine	  gibi	  görünmesi	  
- Doğada, kişide ya da toplumda, hayatın üzerine kaplanmış bir 

mekanizma izlenimini doğuran hareketler, sözler, kıyafetler, 
görüntüler bizi güldürür. 

b)	  Biçimin	  özün	  önüne	  geçmesi	  
- Dikkatimiz ister özden biçime, yahut ruhtan bedene çevrilsin, her iki 

halde de hayal gücümüzde aynı türden bir komik izlenimi oluşturur.  

c)	  İnsanlara	  eşya	  gibi	  davranılması	  
- İnsanların eşya gibi davranması ya da onlardan eşya gibi 

bahsedilmesi komiktir. 

Durum	  Komiği	  ve	  Söz	  Komiği	  

Durum	  Komiği	  
- Bize hem hayat vehmini, hem de açık bir mekanik tertibini birbirine 

girmiş olarak veren ne kadar fiil veya tertipler varsa hep 
gülünçtürler. 
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1.	   Kutudan	  çıkan	  yaylı	  şeytan	  
- Kelime komiğinin tekrarında genel olarak iki had vardır: Bir yay gibi 

gevşeyip boşalan sıkıştırılmış bir duygu ve bu duyguyu yeniden 
sıkıştırmaktan zevk alan bir fikir. 

2.	  İpli	  Kukla	  
-  Hayatın bütün ciddiliği bizim hürriyetimizden gelir. Bunu komediye 

çevirmek için görünüşteki hürriyeti örten bir ip oyunu tasarlamak 
lazımdır.  

3.	  Kartopu	  
- Birbirini tetikleyerek ilerleyen olaylar hele de başlangıç noktasına 

dönerse komik olur. 

Geriye	  çevrilebilirlik	  
- Mekaniklik dümdüz bir yönde olunca zaten gülünçken, dönüp 

dolaşıp aynı noktaya geldiği zaman daha gülünç olur. 

1.	  Tekrar	  
-  Hayatın değişen akışı üzerinde çeşitli durum ve eylemlerin tekrarı 

komiktir. Bu tekrarda hesaplı bir düzen vardır, ancak gerçeğe 
uygun gösterilirse, rastlantılar ne denli olağanüstü olursa olsun, 
bunlar için seyircinin zihni hazırlanmışsa daha etkili olur. Yani 
yönleri sabit kuvvetler öyle düzenlenir ki, aynı durum ister istemez 
tekrar meydana gelir. 

2.	  Akis	  
-  Belirli bir durum, roller ters çevrilerek tekrar edilirse komik olur. 

3.	  Serilerin	  birbiri	  içine	  girmesi	  
-  Bir durum, hem birbirlerinden mutlak olarak bağımsız iki olay 

dizisine ait olur, hem de birbirlerinden tamamen farklı iki anlama 
gelebilirlerse gülünç olur.  

Kelimelerin	  Komiği	  

Nükte	  
- Komik denen söz, bizi sözü söyleyene güldürür. Nükteli sözde ise 

üçüncü bir şahsa ya da kendimize güleriz. 
- Nükteci düşünceleri kişiler gibi konuşturur. Bilinen bir sözü ya da 

karşıdakinin söylediği sözü alıp çevirerek, söyleyenin aleyhine 
dönüştürerek konuşur. 
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- Nükte, eylem ve durum komiğinin kelimeler planına yansımasıdır. 

Durum	  komiğinin	  söz	  komiğine	  uyarlanması	  

1.	  Mekaniklik	  
- Saçma bir fikri beylik bir cümle kalıbı içine sokarak komik elde 

edilir. 

2.	  Dikkatin	  içerikten	  biçime	  çevrilmesi	  
- Gerçek anlamda kullanılıyor gibi gösterilip de mecazi bir anlamda 

kullanılan bir ifade daima komik bir etki yapar. Dikkatimiz bir 
mecazın maddiliği üzerinde toplandığı andan itibaren ifade edilen 
fikir gülünç olur. 

- Bir simgeyi ya da göstergeyi maddi anlamı doğrultusunda 
geliştirirken, bu gelişmenin göstergeye verilen aynı simgesel değeri 
koruduğu gösterilirse de komik ortaya çıkar. 

Cümlelerin	  Komiği	  

Cümlelerde	  Akis	  
-  Bir cümle eğer tersine çevrilince de anlamlı olursa, komik olur. 

Cümlelerde	  fikir	  sistemlerinin	  iç	  içe	  girmesi	  
-  İki fikir sistemi aynı cümle içinde birbiri içine girerse, aynı cümleye 

birbiri içine giren iki anlam verilirse komik olur. Cinas bu  
- yöntemlerden en basitidir. 

Cümlelerde	  tekrar:	  Aktarma	  
- Bir düşüncenin doğal bir ifadesi başka bir tona aktarılırsa her 

zaman gülünç bir netice elde edilir. 
-  Küçük şeylerden büyük şeylermiş gibi bahsetmek, bir edepsizliği 

edeple söylemek, pis bir işi saygılı bir tavırla yapmak, bir iş alanının 
jargonunu sosyal ilişkilere taşımak da aktarma yöntemleridir. 

- Olana inanmış görünerek olması gerekeni söylemek ironidir. 
- Olması gerekene inanmış görünerek olan şeyin inceden inceye 

tasvir edilmesi ise hümor’a girer.  

Karakter	  Komiği	  
- Bizi güldüren kusurlar ahlaki kusurlar değil topluma uygunsuzluk 

kusurlarıdır.  
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Karakter	  İşleme	  
- Komedi yazarı, gülünç olacak şahsın ruhunda ona atfedilen 

duyguyu tecrit eder, adeta bağımsız bir varlığa sahip bir asalak 
haline koyar. Karakterin komik yanı ile insan yanı adeta iki ayrı kişi 
gibidir. 

- Komediyle dram arasında bir ortak yan şudur: Bir ruh hali dramatik 
yapılma ya da sadece ciddiye alınmak istenerek tasvir edildiği 
zaman bunlara doğru ölçüsünü veren aksiyonlara doğru yavaş 
yavaş gidilir. Komedi de bu çeşit birleşimleri sınırları dışına atmaz. 
Ancak komedi dikkatimizi eylemler üzerine değil jestler üzerine 
toplar. (Burada jestler denirken, bir ruh halinin kendine özgü, bir 
nevi derin kaşınma etkisiyle amaçsız ve çıkarsız olarak yaptığı 
davranışları, hareketleri hatta sözleri anlıyoruz.) Dramda esas olan 
aksiyon komedide tali kalır. 

-  Karakterde katılık, otomatizm, dalgınlık, topluma uyarsızlık birbiriyle 
bütünleşir. Eğer karakter derken, kurulmuş bir mekanizma halinde 
otomatik bir surette işleyebilecek olmuş bitmiş haller anlaşılırsa, her 
karakter komiktir. 

Karakterde	  komik	  yanlar	  
- Bir karakterin komediye uygun olabilmesi için sığ olması ve 

sahibince fark edilemez olması gerekir. Herkesin bu hale gülmesi 
için de herkesçe görünür olmalıdır. 

Çalım,	  Abartı	  
- İnsanlıkta her zaman komik olan bir ruh özelliği çalımdır.   
- Mesleğini, o meslek ne denli şüpheli olursa olsun, kutlu görüp bizim 

de o kutluluğun önünde eğilmemizi isteyenler meslek komiğini 
oluşturur.  

	   Saçma	  ve	  Komik	  
- Her saçma komik değildir. Saçmalık komiğin sebebi değil 

sonucudur. Sağduyuyu altüst eden, kendimizi eşyaya uyduracak 
yere eşyayı kafamızdaki fikirlere uydurmak iddiası şeklindeki 
saçmalıklar (Don Kişot ve Yel değirmenleri gibi) komik olur. 

- Gülünçteki saçmalık rüyalardaki saçmalığın aynıdır. Rüya gören bir 
adam esen rüzgarı vahşi hayvan sesi gibi duyabilir. İnsan rüyada 
kendini başkası gibi seyreder. Kendinden bir başkası gibi 
bahsetmek de rüyalara benzer ve komiği doğurur.  
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Ayrıntılı	  özet:	  	  
Genel	  olarak	  komik.	  	  
Şekillerin	  komiği	  ve	  hareketlerin	  komiği.	  	  
Komiğin	  yayılma	  kuvveti.	  

1.	  Genel	  Olarak	  Komik	  
 “Komik, insanların grup halinde toplanarak, bütün dikkatlerin, duygularını 
susturup sadece zekaların işletmek suretiyle, aralarından birisi üzerinde 
toplamalarından doğuyor.” 
 Burada üç öğe görülüyor: 

1) Gülünenin insan olması 
2) Gülmede duyguya yer olmaması 
3) Gülmenin kalabalıkta olması 

 
- İnsanlık dışında hiçbir şey komik değildir. 
Ancak insana gülünür. Hayvanlara gülerken de ondaki insana benzer 
yanlara güleriz. 
- Duygusuzluk ve merhametsizlik olmadan gülme olmaz. 
Komiğin etki etmesi için sakin ve dümdüz bir ruh düzlemine değmesi 
gerekir. Güleceğimiz sırada sevgiyi bir müddet unutmak, acımayı 
susturmak gerekir. 
- Yalnızsanız komiği duyamazsınız. 
Gülmenin yankıya ihtiyacı vardır.  

2.	  Gülme	  sebebi	  
 Güldüğümüz çeşitli olaylara bakalım: 

1) Ayağı takılarak düşen adam 
2) Kurulan bir tuzak yüzünden düşen/aksilikler yaşayan adam. 
İkisinde de gülünçlük “dikkatli bir yumuşaklık yahut canlı bir çeviklik 

göstereceklerine otomat bir makine sertliğinde kurtulamamalarından” ileri 
geliyor.  

 Bu iki örnekte gülünçleştiren sebep dışardan geliyor. Bir de şuna 
bakalım. 

3) Dalgın bir adamın tavrı. 
Dalgın, mekanik sertliği bir dış etki olmadan sürdürür. Ona da güleriz. 

 Don Kişot’un yıldızlara bakarak düşmesi ile etrafına bakan adamın 
düşmesi aynı gülmeyi doğurur. İlki bir ideal peşinde koşarken düşer, diğeri 
sokakta koşarken. 
 “Komik bir sonuç komik bir sebepten ileri geldiği zaman, bu sebebi ne 
denli doğal bulursak sonuç da o kadar komik olur.” 



 8 

Komedi	  ve	  Dram	  
 “Dram bize birer adları olan ihtiras yahut sefahatleri tasvir ettiği zaman 
bile . . . sefahatlerin adlarını değil, bunları emmiş olan şahısları” düşündürür. 
Dramın ismi ancak özel isim olabilir. Ama “Kıskanç” gibi bir isim komediye 
uyar. Böyle bir isim duyduğumuz zaman aklımıza Othello gelmez. 
 Komik yazar kişilerine bir kukla havası verir, onları kukla gibi oynatır. 
Kuklaların bazılarının iplerini de bize verir. Biraz da biz oynatırız. 
 Gülünçler, trajik kahramanlardan farklı olarak, gülünç olduklarını 
bilmezler. Bilseler, bir nebze de olsa kendilerini değiştirir ya da gülünç 
hareketlerini gizlerlerdi. Oysa trajik kahraman bizim kendisi hakkında nde 
düşündüğümüzle ilgilenmez. 
 Gerginlik ve çeviklik birbirini tamamlayan iki güçtür. Yani hem uyank bir 
dikkat hem de olaylara uyum sağlayacak ruh yumuşaklığı gerekir. 
 Bunlar olmayıp da otomatizm olduğu zaman, toplum bir tepki verir. 
Toplumun bu hatadan gördüğü zarar maddi olmadığı için maddi müdahalede 
bulunmaz. Ama bir toplumsal jest olarak gülme gelir. 
 Tezler: 

- Gülme, yaşama uyum sağlayacak bir gerginlik-çeviklik bileşimine 
sahip olmayıp, makine otomatlığı gösteren kişilere karşı yapılan bir 
toplumsal jesttir. Topluma uymayan kişilerin eğitilmesidir. 

- Gülünçler gülünç olduklarını bilmezler. 

3.	  Şekillerin	  Komiği	  
 Bir yüzde de güldüğümüz şey otomatizm, katılık, kazanılmış ve 
korunmuş katılıktır. 
 Her yüzde kırışıklık, bozukluk vardır. Karikatür bunu abartır. Ama 
karikatür abartıdan ibaret değildir, yüzde makine otomatlığı gösteren kalıpları 
bulup öne çıkarır. 
 Komik, güzelliğin değil zarafetin zıddıdır. Çirkin değil katıdır. 
 Yüzünde tek ve donmuş bir ifade bulunan; hep ağlar, güler, ıslık çalar, 
trompet üfler gibi görünen yüzlere güleriz. Bir kambur, bize, biçimsiz bir 
vaziyette katılaşmak istemiş, vücudunu yamultmuş bir insan gibi görünür. 
 

- Kazanılmış, korunmuş bir katılık, kalıplaşmış bir makine otomatlığı 
gösteren yüzler komiktir. 

- Komik, güzelliğin değil zarafetin zıddıdır. Çirkin değil katı olan 
komiktir. 

4.	  Jestlerin	  Komiği	  
 İnsan vücudunun durum, jest ve hareketleri bize basit bir mekaniği 
hatırlattığı nispette gülünçtürler. 
 Yaşayan bir insanla bir kuklanın iç içe girmesi, her öğe mekanik parçalar 
gibi katılaştığı halde genel insan görünüşünün korunması komiği doğurur. 
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 Bir hatip konuşma yapıyor. Konuşma giderek gelişiyor ama jestler hep 
aynı. Adam makine gibi. Bu durumda güleriz. Çünkü jest, düşünce kadar  hızlı 
gelişemez. 
 Bu yüzden birinin jestine gülmeyiz ama taklit edince gülebiliriz. 
 Jestlerden ancak makine gibi yeknesak olanlar taklit edilebilir. Birini taklit 
etmek, şahsiyetine girmesine meydan verdiği otomatizmi yakalamaktır. 
 “Birbirilerine benzeyen iki yüz ayrı ayrı hiç güldürmedikleri halde bir 
arada bulununca, benzerlikleri dolayısıyla güldürücü bir hal alırlar.” (Pascal) 
Buna benzer bir şekilde; “Bir hatibin jestleri, ayrı ayrı asla gülünç olmadığı 
halde, tekrar edilince gülünç oluyor.” Çünkü am canlı bir hayatta tekrarlar 
yoktur.  
 Pascal örneğinde olduğu gibi, sahnede birbirlerine tamamen benzer iki 
kişi değil de birçok kişi olursa hepsinin aynı hareketleri yaptıklarını görürsek 
daha çok güleriz. Çünkü bu hareket kuklaları hatırlatır.  
 

- İnsan vücudunun durum, jest ve hareketleri bize basit bir mekaniği 
hatırlattığı nispette gülünçtürler. 

- Yaşamda tekrar olmadığı için (taklit edilerek ya da aynı anda 
yapılarak) tekrarlanan hareketler kuklaları hatırlatırlar ve komiktir. 

5.	  Hayata	  kaplanmış	  mekaniklik	  

a)	  Bedenin	  makine	  gibi	  görünmesi	  
Mekanikle canlıyı birbirlerine girmiş gibi görmek bizi öncelikle hayatın 

hareketliliği üzerine kaplanmış, ve onun çizgileriyle yumuşaklığını beceriksizce 
benimseyerek taklide yeltenmiş herhangi bir katılığın daha belirsiz bir 
tasavvuruna götürür. Hayata kaplanmış mekanizma gibi görürüz onu. 
Canlıya kaplanmış mekanikte görülen komiklik, canlı vücudun makine gibi 
katılaşmasından ileri geliyor.  

Bu yüzden de bazı elbiselere güleriz. Elbisenin durgun katılığıyla onu 
taşıyan bedenin yumuşaklığını karşılaştırmak güldürür. 
 Kıyafet değiştiren bir adam komiktir ama kıyafet değiştirdiği sanılan 
adam da komiktir. Zencileri yüzlerini karaya boyamış, kırmızı burunluları 
burunlarına boya sürmüş gibi gördüğümüz için güleriz. Aynı şekilde tüyleri yarı 
kırkılmış köpeğe, yapay boyanmış çiçek bahçesine, ağaçlarında propaganda 
ilanları olan bir ormana da güleriz. Çünkü bunları görünce akla soytarılık 
geliyor. 
 Kıyafet değiştiren bir topluluk da komiktir. Toplumun kıyafet 
değiştirmesine bir örnek törenlerdir. Bir töreni komik bulmak için onun 
görünüşüne yoğunlaşmamız, biçimine bakıp içeriğini ihmal etmemiz gerekir. 
Bütün törenler (mahkeme salonları vs. gibi yerler de) hayata kaplanmış 
mekanizma fikrini uyandırırlar. Ortamın ciddiyetini unutursak insanlar bize 
kukla gibi gelir. Çünkü her hareket değişmez kurallara bağlıdır.  
 Resmi kurumları kıyafetleri dışında davranışları da bizi benzer şekilde 
güldürür: “Katil cinayeti işledikten sonra kuralları çiğneyerek kırmızı ışıkta mı 
karşıya geçmiş?” gibi bir soru bizi bu yüzden güldürür. Ya da “teoriniz yaşama 
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uymuyor” denilen bir bilim adamının “yaşam yanlıştır o zaman” demesine de 
aynı şekilde güleriz. 
  

- Doğada, kişide ya da toplumda, hayatın üzerine kaplanmış bir 
mekanizma izlenimini doğuran hareketler, sözler, kıyafetler, 
görüntüler bizi güldürür. 

b)	  Biçimi	  özün	  önüne	  geçmesi	  
Ruhtan bahsederken dikkatimizi ruhtan bedene ya da özden biçime 

çeken; bedeni ruhun, biçimi içeriğin önüne koyan her olay komiktir. 
Çünkü burada da hayata kaplanmış bir mekanik buluruz. 
Bedenin ihtiyaçlarıyla tartaklanan bir ruh gösterilirse büsbütün güleriz. 

Çünkü bu suretle bir taraftan çeşitli enerjisiyle manevi şahsiyet, diğer taraftan 
da bir makine inadıyla aptalcasına biteviye işe karışan ve her şeyi bozan 
vücutla karşılaşmış oluruz. 

Örneğin nutuk atarken ikide bir diş ağrısı çektiğini gösteren adama 
güleriz. Çünkü ruhu yüksek şeylerden bahsederken, beden kendini dayatır. 
Tragedyalarda kahramanların yiyip içmemesi, hatta oturmaması işte bedeni 
hatırlatmamak içindir. 

 Bunu genişletirsek, bedenin ruhun önüne geçmesinden, biçimin özün 
önüne geçmesine ulaşırız. Biçim içeriği hor görür, bu yüzden güleriz. 

 “Kurallara aykırı olarak yakayı kurtarmaktansa uygun olarak ölmek iyidir” 
sözü bunun için komiktir. 

 
- Dikkatimiz ister özden biçime, yahut ruhtan bedene çevrilsin, her iki 

halde de hayal gücümüzde aynı türden bir komik izlenimi oluşturur.  
 

c)	  İnsanlara	  eşya	  gibi	  davranılması	  
Eşya izlenimini veren bir şahsa her vakit güleriz. 

 Birbirlerine eşyaymış gibi vuran, top gibi yuvarlanan palyaçolara bunun 
içi güleriz.  

 Yine insanlardan eşyaymış gibi bahseden sözlere de güleriz: “1847’den 
beri birkaç defa değiştirilmekle birlikte bay vali bize karşı hep iyi davranmıştır.” 
Vali kişiliğinden soyulmuş, eşya gibi bir şey haline gelmiştir; öyle ki değişik 
insanlar olması bile önemli değil. 

 
- İnsanların eşya gibi davranması ya da onlardan eşya gibi 

bahsedilmesi komiktir. 
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Durum	  Komiği	  ve	  Söz	  Komiği	  

Durum	  Komiği	  
 Burada vodvillerde kullanılan bazı yöntemler ve bu yöntemlerin çeşitli 
çocuk oyuncaklarıyla ilişkileri; onları doğuran ilkeler ele alınacak. 
 

- Bize hem hayat vehmini, hem de açık bir mekanik tertibini birbirine 
girmiş olarak veren ne kadar fiil veya tertipler varsa hep 
gülünçtürler. 

1.	   Kutudan	  çıkan	  yaylı	  şeytan	  
Bastırıldıkça hoplayan, ezildikçe her şeyi fırlatıp atan bu oyuncak 

komiktir. Fareyle kedinin oyunu da buna benzer.  
 Sahnede vurulup devrilen, kalkıp yeniden devrilen birine güleriz. 

devrilen, kalkıp yeniden devrilen birine güleriz. Ya da sürekli sahneden itilen 
birinin sağdan soldan çıkması da komiktir. Söz olarak da, söylenen fakat 
söylenmesiyle birlikte susturulan, buna rağmen yine söylenen bir fikir de 
aynıdır. 

Burada anahtar sebep tekrardır. Tekrarın ilkesi şudur: 
 

- Kelime komiğinin tekrarında genel olarak iki had vardır: Bir yay gibi 
gevşeyip boşalan sıkıştırılmış bir duygu ve bu duyguyu yeniden 
sıkıştırmaktan zevk alan bir fikir. 

  
  Scapin’de oğlunun kurtulması için para istedikçe “Bu kadırgaya da ne 
halt etmeye gitti” diyen babanın bu tavrı bu yüzden komiktir. 

	   2.	  İpli	  Kukla	  
-  Hayatın bütün ciddiliği bizim hürriyetimizden gelir. Bunu komediye 

çevirmek için görünüşteki hürriyeti örten bir ip oyunu tasarlamak 
lazımdır.  

  
 Bir kişi sahnede istediği gibi konuşup hareket ettiriyor gibi görünse de, 
kendisiyle eğlenen bir adamın oyuncağı olmuşsa komiğe döner. 

	   3.	  Kartopu	  
 Domino taşlarının ya da kurşun askerlerin birbirini devirmesi, olayların 
kartopu gibi büyümesi (adam salona girerken kadına çarpıyor, kadının elindeki 
fincan birinin üzerine dökülüyor, kaçan bu adam pencereye çarpıyor, camlar 
kırılıp yoldan geçen polisin kafasına düşüyor, polis karakolları alarma geçiriyor 
vs.).  
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- Birbirini tetikleyerek ilerleyen olaylar hele de başlangıç noktasına 
dönerse komik olur. 

	   Geriye	  çevrilebilirlik	  
 Bir bilye attık, bilye bir sürü şeyi devirdi sonra da geri ilk noktaya döndü; 
buna güleriz. Çizgi filmlerde başkası için ateşlediği dinamit kendi elinde 
patlarsa, Jerry’ye güleriz. Benzer bir durum da şu olabilir: Bir şapkadan o 
şehirde iki tane var. Birini bir at yiyor. Diğerinin peşine uzun uzun düşüldükten 
sonra tam bulacakken bir de görülüyor ki, aranan şapka atın yediği şapkaymış, 
bir yanlış anlama sonucu tek şapka, iki şapka sanılmış. Bu da komiktir. 
 Buradaki komiği Kant, “gülme, hiçbir şeye varmadığı ansızın belli olan 
bir beklemeden gelir,” diyerek açıklamaya çalışmış. Herbert Spencer’e göre 
ise, gülme, birden bir boşluğa düşen bir çabanın alametidir. Ancak sebeple 
sonuç arasındaki oransızlık gülmenin doğrudan kaynağı değildir. Ancak bu 
oransızlık, bazı durumlarda özel mekanik bir düzene benzer, bu durumda 
güleriz. 
 

- Mekaniklik dümdüz bir yönde olunca zaten gülünçken, dönüp 
dolaşıp aynı noktaya geldiği zaman daha gülünç olur. 

	   1.	  Tekrar	  
 Bu, artık bir kelime ya da cümlenin değil, bir durumun, hayatın değişen 
akışı üzerinde ikide bir tekrar eden durum ve eylemlerin bir birleşimidir. 
 Uzun zamandır görmediğimiz birine ilk kez rastlarsak şaşırırız, ama aynı 
gün birkaç kez karşılaşırsak, komik olur. 
 Efendilerin oynadığı bir sahne, çok geçmeden uşaklar tarafından 
tekrarlanırsa, komik olur.  

-  Hayatın değişen akışı üzerinde çeşitli durum ve eylemlerin tekrarı 
komiktir. Bu tekrarda hesaplı bir düzen vardır, ancak gerçeğe 
uygun gösterilirse, rastlantılar ne denli olağanüstü olursa olsun, 
bunlar için seyircinin zihni hazırlanmışsa daha etkili olur. Yani 
yönleri sabit kuvvetler öyle düzenlenir ki, aynı durum ister istemez 
tekrar meydana gelir. 

	   2.	  Akis	  
 İlkine benzer. Ancak roller değişir. Belirli durumlardaki belirli şahıslar 
gösterilir, sonra bunların durum ve rolleri ters çevrilerek gösterilirse komik 
çıkar. 
 Kendi hazırladığı tuzağa kendisi düşen, belalı bir adamın kendi belasına 
kurban gitmesi, hırsızın soyulması vb.  
 Örneğin kadın bütün işleri kocasına yaptırır ve yapacağı her işi deftere 
yazar, ama kadın bir fıçıya düşünce, defterde kurtarılması yazmadığı için, 
kocası onu kurtarmaz. 

-  Belirli bir durum, roller ters çevrilerek tekrar edilirse komik olur. 
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	   3.	  Serilerin	  birbiri	  içine	  girmesi	  
-  Bir durum, hem birbirlerinden mutlak olarak bağımsız iki olay 

dizisine ait olur, hem de birbirlerinden tamamen farklı iki anlama 
gelebilirlerse gülünç olur.  

 
 Birini başka biri ya da bir şeyi başka bir şey sanarak yapılan yanılmalar 
(quiproquo) buna örnektir ama tek örnek değildir. Örneğin, kızı istemeye 
gelecek aileyi bekleyen ev sahibi ailenin kapısını video satın almaya gelen bir 
başka aile çalar. Onlar videodan bahseder, ev sahipleri ise kızlarından 
bahsettiğini sanır. Durum komedisi ortaya çıkar. Her an her şey çökecekmiş 
gibi olur ama her şey yoluna girer. 
 Günlük yaşama ilişkin bir olay dizisini tarihe yerleştirerek de komik 
ortaya çıkabilir. 

Kelimelerin	  Komiği	  
 Komik ve nükteyi birbirinden ayırmak gerekir. 

- Komik denen söz, bizi sözü söyleyene güldürür. Nükteli sözde ise 
üçüncü bir şahsa ya da kendimize güleriz. 

	   Nükte	  
 Nükteciler düşüncelerini kayıtsız semboller gibi kullanacaklarına kişiler 
gibi görür, kişiler gibi konuşturur. Bunları ve biraz da kendilerini sahneye 
koyalar. Nüktelerine yalnız zekalarını verir, kendilerini vermezler. Şairliğe çok 
benzer. 
 Orta malı bir fikri tersine çevirerek, ya da bu fikrin kabul edilmiş bir 
ifadesini kullanarak; bir fıkrayı, atasözünü vb. gülünç hale sokarak konuşur.  
 Karşıdakinin söylediği bir sözü alır, onu söyleyenin aleyhine çevirir. 
Soyulmuş hırsızla aynı komiktir bu.  
 Bir nükteyi çözümlemenin yolu: Bir nükteyi alın, önce sahneleştirecek 
kadar büyütün, sonra bu sahnenin hangi komik kategoriye girdiğini bulun. 
Böylece nükteyi en sade unsurlarına ayırmış, tam bir açıklamasını bulmuş 
oluruz. 
 Örneğin, anne, hasta kızına “göğsünden hastayım” diyorsa bu bir 
nüktedir. Kızının göğsündeki hastalığın ona olan etkisini anlatmış oluyor. Bunu 
bir sahneye koyarız, bir doktor gelir, annenin nabzını dinler “kızınız çok hasta” 
derse, bu komik olur. 

- Nükteci düşünceleri kişiler gibi konuşturur. Bilinen bir sözü ya da 
karşıdakinin söylediği sözü alıp çevirerek, söyleyenin aleyhine 
dönüştürerek konuşur. 

- Nükte, eylem ve durum komiğinin kelimeler planına yansımasıdır. 
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Durum	  komiğinin	  söz	  komiğine	  uyarlanması	  

	   1.	  Mekaniklik	  
 Bir sertlik ya da kazanılmış bir hızın etkisine kapılarak gitmek, 
söylemesini/yapmasını istemediğimiz şeyi söyleyip/yapmak komiğin önemli 
kaynaklarından biridir. Bu yüzden jestte, tavırlarda, hatta yüz çizgilerinde 
bulunabilen sert, olmuş bitmiş, sonuçta mekanik olan her şeye gülünür. Bu 
söze de uyarlanır. 
 Cümle, kendiliğinden söylenmiş bir görünüm sunarsa; önemli bir hatta, 
terimlerde bir çelişme içerirse komik olur. 

- Saçma bir fikri beylik bir cümle kalıbı içine sokarak komik elde 
edilir. 

 Örneğin “yemek aralarında çalışmayı sevmem,” sözü komiktir, çünkü 
“yemek aralarında yemek yememek gerekir” kuralı vardır. Olgunlar’da bir barın 
kapısındaki bir cümlede bu örneğe uyuyor: “İçki işinize engel oluyorsa işinizi 
bırakın”. 

	   2.	  Dikkatin	  içerikten	  biçime	  çevrilmesi	  
 Dikkatimiz bir kimsenin ruhuna dönmüşken, cismine çevrildiği zaman 
güleriz. Bu, kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarına da uygulanır.  
 

- Gerçek anlamda kullanılıyor gibi gösterilip de mecazi bir anlamda 
kullanılan bir ifade daima komik bir etki yapar. Dikkatimiz bir 
mecazın maddiliği üzerinde toplandığı andan itibaren ifade edilen 
fikir gülünç olur. 

 
 “Şu adamlar nükte yarışı yapıyor,” sözüne, “Hadi o zaman, altılı ganyan 
oynayalım,” dersek, yarış sözünün anlamını mecazdan gerçeğe doğru itiyoruz.  
 “Adamların ceplerinden paralarını alıyoruz,” diyene “Ya nerelerinden 
alacağız?” demek de buna örnektir. 
 

- Bir simgeyi ya da göstergeyi maddi anlamı doğrultusunda 
geliştirirken, bu gelişmenin göstergeye verilen aynı simgesel değeri 
koruduğu gösterilirse de komik ortaya çıkar. 

 
  Tek nişanı olan bir adamın göğsünün nişanlarla dolu olmasını, “kumarda 
1’e 100 koymuştum. Koyduğum şey de madalyaydı. Böylece yüz madalyam 
oldu,” diye açıklayan adam komiktir. Çünkü madalyanın maddi anlamı kumara 
konulmuş fakat kazanılanlara manevi anlam verilmiştir. 

Cümlelerin	  Komiği	  
 Tekrar, akis ve olay dizilerinin iç içe girmesi ilkesi cümlelere de 
uyarlanabilir.  
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	   Cümlelerde	  Akis	  
-  Bir cümle eğer tersine çevrilince de anlamlı olursa, komik olur. 

 Bu, en az ilginç olanıdır. Ama kolaydır. Nükteciler her sözü tersine 
çevirmeyi düşünürler. 
 “Külümü balkonuma silkme,” diyen komşusuna, “sen de balkonunu 
sigaramın altına koyma,” demek gibi. 

	   Cümlelerde	  fikir	  sistemlerinin	  iç	  içe	  girmesi	  
-  İki fikir sistemi aynı cümle içinde birbiri içine girerse, aynı cümleye 

birbiri içine giren iki anlam verilirse komik olur. Cinas bu 
yöntemlerden en basitidir. 

 Kelime oyunları, cinaslar vb. bunun yöntemleridir. Kelimelerin gerçek ve 
mecaz anlamları da bir yöntemdir. Bu kelime oyunları, dilin ani bir dalgınlığın 
gösterir.  

	   Cümlelerde	  tekrar:	  Aktarma	  
 Komedide tekrar neyse, dilde aktarma odur. En etkili yöntemdir. 
 

- Bir düşüncenin doğal bir ifadesi başka bir tona aktarılırsa her 
zaman gülünç bir netice elde edilir. 

  
 Örneğin mahkeme dilini günlük yaşama taşımak, askeri dili aile 
ilişkisinde kullanmak vb. 

-  Küçük şeylerden büyük şeylermiş gibi bahsetmek, bir edepsizliği 
edeple söylemek, pis bir işi saygılı bir tavırla yapmak, bir iş alanının 
jargonunu sosyal ilişkilere taşımak da aktarma yöntemleridir. 

 
- Olana inanmış görünerek olması gerekeni söylemek ironidir. 

 
- Olması gerekene inanmış görünerek olan şeyin inceden inceye 

tasvir edilmesi ise hümor’a girer.  
 

Karakter	  Komiği	  
 Komedi, başkalarına karşı duygularımızın katılaştığı yerde, toplumsal 
hayat karşı katılaşma olgusunun ortaya çıkmasıyla başlar. Başkalarına çarpa 
çarpa ilerleyen adama güleriz, onu dalgınlığından ayıltmak içindir gülmemiz. 
Bazı okullarda yeni gelen öğrencilere yapılan ağır şakalar da onları yoğurmak 
içindir. 
 Komedi, drama göre gerçek hayata çok daha yakındır. Vodvil ve fars 
gerçek hayata o denli yakın değildir. Yükseldikçe hayata yaklaşır. Dram 
şairleri, gerçekliği hissettirmek için çok daha fazla çaba harcarlar, oysa 
komedilerin birçok sahnesi yaşamdan alınmış gibidir. 



 16 

 Bizi güldüren insanların küçük kusurları mıdır? Tam olarak değil. Çünkü 
büyük kusurlara da, hatta erdem denilecek bazı hareketlere de güleriz: 
Örneğin aşırı namuslu bir adama.  

- Bizi güldüren kusurlar ahlaki kusurlar değil topluma uygunsuzluk 
kusurlarıdır.  

 
 Tragedya şairi bizi nasıl hayatın gerçek yanlarından (oturma, yeme 
içme) uzak tutmaya çalışıyorsa, komedi şairi de bizi acıma, korku gibi 
duygulardan uzak tutmaya çalışır. Çünkü heyecanlar komiği öldürür. 

Karakter	  İşleme	  
- Komedi yazarı, gülünç olacak şahsın ruhunda ona atfedilen 

duyguyu tecrit eder, adeta bağımsız bir varlığa sahip bir asalak 
haline koyar. Karakterin komik yanı ile insan yanı adeta iki ayrı kişi 
gibidir. 

 
 Örneğin, Harpagon’da cimrilik duygusu babalık duygusuyla çatışmaz.  
 

- Komediyle dram arasında bir ortak yan şudur: Bir ruh hali dramatik 
yapılma ya da sadece ciddiye alınmak istenerek tasvir edildiği 
zaman bunlara doğru ölçüsünü veren aksiyonlara doğru yavaş 
yavaş gidilir. Komedi de bu çeşit birleşimleri sınırları dışına atmaz. 
Ancak komedi dikkatimizi eylemler üzerine değil jestler üzerine 
toplar. (Burada jestler denirken, bir ruh halinin kendine özgü, bir 
nevi derin kaşınma etkisiyle amaçsız ve çıkarsız olarak yaptığı 
davranışları, hareketleri hatta sözleri anlıyoruz.) Dramda esas olan 
aksiyon komedide tali kalır. 

 
 Örneğin Tartufee tipi aksiyonlarıyla drama yakındır. Ama jestleri onu 
komik yapar: Örneğin içeri girince “gömleğimle işkence kamçımı bir yere 
kaldırın,” der. Oynadığı yobaz rolüne öyle alışmıştır ki gerçek gibi yapar.  
 

-  Karakterde katılık, otomatizm, dalgınlık, topluma uyarsızlık birbiriyle 
bütünleşir. Eğer karakter derken, kurulmuş bir mekanizma halinde 
otomatik bir surette işleyebilecek olmuş bitmiş haller anlaşılırsa, her 
karakter komiktir. 

 

Karakterde	  komik	  yanlar	  
- Bir karakterin komediye uygun olabilmesi için sığ olması ve 

sahibince fark edilemez olması gerekir. Herkesin bu hale gülmesi 
için de herkesçe görünür olmalıdır. 
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	   Çalım,	  Abartı	  
- İnsanlıkta her zaman komik olan bir ruh özelliği çalımdır.   

 
- Mesleğini, o meslek ne denli şüpheli olursa olsun, kutlu görüp bizim 

de o kutluluğun önünde eğilmemizi isteyenler meslek komiğini 
oluşturur.  

	   Saçma	  ve	  Komik	  
 

- Her saçma komik değildir. Saçmalık komiğin sebebi değil 
sonucudur. Sağduyuyu altüst eden, kendimizi eşyaya uyduracak 
yere eşyayı kafamızdaki fikirlere uydurmak iddiası şeklindeki 
saçmalıklar (Don Kişot ve Yel değirmenleri gibi) komik olur. 

 
- Gülünçteki saçmalık rüyalardaki saçmalığın aynıdır. Rüya gören bir 

adam esen rüzgarı vahşi hayvan sesi gibi duyabilir. İnsan rüyada 
kendini başkası gibi seyreder. Kendinden bir başkası gibi 
bahsetmek de rüyalara benzer ve komiği doğurur.  

 
 Örneğin Mark Twain’in şu sözleri: “Ölen kardeşim Bill’le ben ikizdik. 15 
günlükken birimiz vaftiz havuzunda boğuldu. Ama kimin boğulduğunu kimse 
bilmiyor. Ya ben  boğuldum ya da Bill. Vs.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henri Bergson, “Gülme”, Çeviren: Mustafa Şekip Tunç, MEB Yayınları, 1997 
 


