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ÖZET
Geleneksel halk tiyatrosu içinde Karagöz, yüzy›llar boyu halk› e¤lendirmiﬂ, e¤lendirirken de seyircisine çeﬂitli mesajlar vermiﬂtir. Karagöz kendine özgü perdesi, ›ﬂ›¤›, dekoru, klâsikleﬂmiﬂ konular›yla o günün
toplumsal kesitlerinden seçti¤i tipleri perdeye yans›tm›ﬂt›r. Tuzsuz Deli Bekir, Karagöz oyunlar›n›n aslî tipleri aras›nda yer al›r. Bu makalede Tuzsuz Deli Bekir tipi ele al›nacak ve bu tipi niteleyen “deli” ve “tuzsuz”
sözcüklerinin Türk kültürü içinde yüklendi¤i anlamlar›n da yard›m›yla bu tip analiz edilmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
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ABSTRACT
For centuries, Karagöz has both entertained the public and communicated significant messages to the
public along with the entertainment. Karagöz,with its unique scenery, light and customary subjects, has reflected the social profile of the period via use its characters. Tuzsuz deli Bekir is one of the principal characters of these plays. In this article, Tuzsuz deli Bekir character will be analysed by especially elaborating on
the key notions describing the character, namely ‘tuzsuz’ and ‘deli’.
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Giriﬂ
Yüzy›llar boyu halk› e¤lendiren, e¤lendirirken mesajlar veren geleneksel
halk tiyatrosu, günümüze ulaﬂan yaz›l›
metinleriyle önemli kaynaklar olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Geleneksel halk
tiyatrosu içinde Karagöz oyunlar›, yaln›zca eski bir halk e¤lencesi olmay›p, ayn› zamanda sosyal iﬂlevi olan bir gelenektir. Karagöz oyunlar›nda, çevresi ve
tarihî geliﬂimi belli bir halk tabakas›n›n
yaln›z nüktesi de¤il, ayn› zamanda çeﬂitli toplum olaylar› karﬂ›s›ndaki duygusal

ve zihinsel davran›ﬂlar› da, belirli bir
sembolizm içinde (Siyavuﬂgil 1941:19)
ortaya ç›kar.
Karagöz oyununun kendine özgü
perdesi, ›ﬂ›¤›, dekoru, de¤iﬂmeyen klâsikleﬂmiﬂ konuﬂmalar›, ﬂark› ve gazelleri, mukavva veya deriden kesilmiﬂ insanc›klar› vard›r. Bu insanc›klar›n hepsi
ayn› a¤›z ve ayn› sesle dile gelirler (Ak›
1963:9). Karagöz oyunlar›n› oynatan hayalîler, bulunduklar› siyasal, kültürel
çevreden etkilenen, bu etkiyle eserlerini
ortaya koyan ve eserleriyle o çevreyi et-

* Bu makale Marmara Üniversitesi Türkiyat Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi taraf›ndan 19-20 Nisan 2001
tarihleri aras›nda ‹stanbul’da düzenlenen “Türk Kültüründe Ayrnt›lar:Tuz” konulu uluslar aras› sempozyumda sunulan tebli¤den geniﬂletilmiﬂtir.
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Y›l: 14 Say›: 56
kileyen sanatç›lard›r. Bu aç›dan Karagöz
oyunlar›n› sahneye konulduklar› dönem
Osmanl› toplumunun gerçeklerinden ba¤›ms›z düﬂünebilmenin imkân› yoktur.
Ça¤›n›n törelerine, toplumsal sorunlar›na ayna tutan ve ibret veren Karagöz oyunlar›ndan bir hayat gerçe¤i ç›kar. Halk, olaylar ve insanlar hakk›nda
yüzy›llardan beri edindi¤i deneyimler ile
verdi¤i hükümleri, Karagöz perdesinde
neﬂeli bir gerçeklik haline getirebilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada Karagöz oyunlar›n›n
baﬂl›ca kahramanlar›ndan olan “Tuzsuz
Deli Bekir” tipi üzerinde baz› de¤erlendirmeler yap›lacakt›r. “Tuzsuz Deli Bekir” kimdir? Karagöz oyunlar›ndaki tipler aras›nda yeri nedir? Neden sadece
“Tuzsuz Bekir” veya “Deli Bekir” de¤il de
iki s›fatla nitelenen “Tuzsuz deli Bekir”
olarak an›lmaktad›r? Bu sorulara sa¤l›kl› cevaplar bulabilmek için önce “tip”
kavram›, daha sonra da Türk kültüründe “tuz” ve “deli” sözcüklerinin yüklendi¤i anlamlar üzerinde düﬂünce yürütülecektir.
I. Bir “Tip” Olarak Tuzsuz Deli
Bekir
Karagöz oyunlar›ndaki kiﬂilerinin
en büyük özelli¤i “tip” olmalar›d›r. Tip,
“de¤iﬂmez özelliklere sahip, basit ve sabit
kiﬂi” biçiminde tan›mlanabilir. Sosyal
yönden anlaml› olan tipler, belirli devrelerde toplumun inand›¤› temel k›ymetleri temsil ederler. Örne¤in bir “alp tipi”,
bir “derviﬂ tipi” böyledir. Ayr›ca toplumun sevmedi¤i, küçük gördü¤ü, alay etti¤i tipler de vard›r (Kaplan 1991:5).
Oyunlardaki tipler, dura¤an ve de¤iﬂmez genellemelerdir; kendi istemlerini kullanma güçleri yoktur, bu yüzden
sürekli olarak kendi kendilerini yinelerler. Onlardan belli durumlar karﬂ›s›nda
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belli davran›ﬂlar beklenir. ‹liﬂkilerinde
de bir de¤iﬂmezlik vard›r. Belirli kusurlar, özellikler tek bir kiﬂide büyütülmüﬂtür (And 1977:291).
Tiplerin karakterlerinin belirlenmesinde perde ile halk ruhu aras›nda
tam bir denge vard›r (Siyavuﬂgil
1941:193). “Yahudi” aç›kgöz, ç›karc›, korkak, “Arnavut” öfkeli, kavgac›, “Laz” aceleci ve gevezedir. Her “tip”in toplum içindeki iﬂleviyle kabul gören davran›ﬂ kal›plar› gösterilmiﬂ, yarg›lama seyirciye
b›rak›larak, seyircinin “k›ssadan hisse”
ç›kartmas›
istenmiﬂtir
(Sokullu
1979:101). Perdenin karakter parodisi
halk›n peﬂin hüküm, görgü ve deneyimlerine ba¤l›d›r.
Her tip, kendi gerçekli¤iyle birlikte
halk›n yüzy›llardan beri onda buldu¤u
veya ona yükledi¤i karakteristi¤i yans›t›r. K›yafet ve ﬂive bak›m›ndan bütün
tipler, ‹stanbul sokaklar›nda görülen insanlardan
oluﬂmuﬂtur
(Siyavuﬂgil
1941:192). Tiplerde uzun zamanlar›n
a¤›r ve hissedilmez etkisiyle oluﬂan de¤iﬂiklikler de dikkat çekicidir. Karagöz
oyunlar›n› en önemli folklorik özelliklerinden biri budur. Örne¤in, Tuzsuz’un
yerine II. Abdülhamit döneminde Ayd›nl› Efe’nin geçmesi, bu y›llarda Çak›rcal›
ve benzeri haydut-efelerin halk üzerinde
yapt›¤› büyük etki düﬂünüldü¤ünde bir
anlam kazan›r (Boratav 1982:517).
Karagöz oyunlar›ndaki tiplerin
as›rlara dayanan kendilerine özgü tav›rlar› vard›r ve bunlar, her oyunda klâsik
üslûplar›na göre davran›rlar. Bunlar›n
tan›nmalar› ise, görünüﬂleri ve d›ﬂ özellikleri; konuﬂmalar›, ses ve telaffuzlar›;
davran›ﬂlar›, hareketleri, tav›rlar› ve
baﬂkalar›n›n o kiﬂi hakk›ndaki de¤er
yarg›lar› (Göktaﬂ 1992:49) yard›m›yla
mümkün olabilmektedir.
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Karagöz oyunlar›nda yer alan tiplere iliﬂkin çeﬂitli s›n›flamalar yap›lm›ﬂ ve
Tuzsuz Deli Bekir, “Kabaday› ve Sarhoﬂlar” s›n›f› içinde de¤erlendirilmiﬂtir. Tuzsuz, “Efe, Zeybek, Matiz, sarhoﬂ ve Külhanbeyi”nden oluﬂan bu grubun baﬂ›nda
yer almaktad›r (Kudret 1968: 32-33; And
1967: 186; Sakao¤lu 2002:133).
“Tuzsuz Deli Bekir”, Ramazan’›n ilk
gecesi oynanan “Mand›ra”, son gecesinde oynanan “Meyhane” oyununun vazgeçilmez tipleri aras›ndad›r. Tuzsuz’un
“Aptal Bekçi, Çeﬂme, Kay›k, K›rg›nlar,
Orman,, Sal›ncak, Ters Evlenme” gibi
“kâr-i kadîm” oyunlar›n yan› s›ra, “nevîcâd” oyunlardan da “Aﬂç›l›k, Eczane,
Ortaklar” oyunlar›nda yer ald›¤› görülür.
Tuzsuz, Karagöz oyunlar›n›n serserisi
(Sevin 1968:65), kabaday›s› (Siyavuﬂgil
1941:165; And:969:303) d›r. Ritter’e göre,
perdenin en önemli ﬂahsiyetlerinden Karagözcülerin Matiz dedikleri yeniçeri zorbas›, sarhoﬂ yahut Tuzsuz’dur (Ritter:248).
Karagöz oyunlar›ndaki Tuzsuz’un, o
günün Osmanl›-Türk toplumunda yaﬂayan bir tipi sembolize etti¤i kuﬂkusuzdur. Tuzsuz Deli Bekir’in oyunlarda kimi
temsil etti¤i konusunda birbirine yak›n
görüﬂler bulunmaktad›r. Tuzsuz’un zorba yeniçeri tipini canland›rm›ﬂ olabilece¤i hususundaki görüﬂler, Evliya Çelebi’ye dayanarak ortaya at›lmaktad›r.
Evliya Çelebi’ye göre, Tuzsuz tipi
yeniçerilerin ‹stanbul sokaklar›nda zorbal›¤a baﬂlad›¤› devirde -yani XVI. yüzy›l›n sonlar›nda- gerçek bir tip olarak
oyuna kat›lm›ﬂ, XVII. yüzy›lda Karagöz
perdesine
ç›kar›lm›ﬂt›r
(Kudret
1968:30). Siyavuﬂgil, Tuzsuz’un, de¤iﬂik
devirlerde yap›lm›ﬂ çeﬂitli tasvirlerinde,
k›yafet ve ﬂekil yönüyle bir “yeniçeri askeri” havas› sezildi¤ine, zamanla bu k›-
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yafete bir çok “fantezist” eklemeler yap›lm›ﬂ oldu¤una iﬂaret etmekte ve bu tipe
iliﬂkin aç›klamalar›nda, Evliya Çelebi’nin iddias›na dayanarak, onun “Hamam” oyununun konusunu anlat›rken
“Gazi Boﬂnak” ad›ndaki zorbadan bahsetti¤ini belirtmekte, bunun daha sonra
“Mand›ral› Tuzsuz Deli Bekir” ad›n› almas›n›n kuvvetle muhtemel olabilece¤i
görüﬂünü ileri sürmektedir (Siyavuﬂgil
1941:167).
Reﬂat Ekrem Koçu, Tuzsuz Deli Bekir’in ad›na iliﬂkin “semtin, mahallenin
daima sarhoﬂ, gazapl›, celâlli, korku ve
dehﬂet saçan kabaday›s›; “Tuzsuz Deli”
lâkab› olunca, bekrîli¤ini hat›rlatmak
için de ad› Bekir olmuﬂtur” (Koçu
1961:2423) ﬂeklinde bir yorumda bulunmaktad›r. Ayr›ca bu tipin perdede kimi
yans›tt›¤› konusunda da “bir yeniçeriyi
yahud tersane levendini temsil etti¤i söylenir, baz›lar› da onu, bu iki oyuna girmiﬂ Bekrî Mustafa olarak görürler. Bizce
bu tip bunlar›n hiç biri de¤il, ‹stanbul
mahallelerinde her zaman için benzerleri bulunan kendi baﬂ›na bir ﬂahsiyettir,
belki hakikî benzerlerinin mübala¤al›
mümessilidir”(Koçu 1961:2423) ﬂeklinde
görüﬂ belirtmektedir.
Kiﬂileri d›ﬂtan tan›man›n ve onlar
hakk›nda hüküm verebilmenin en kolay
yolunun giyim kuﬂam› olaca¤› kuﬂkusuzdur. Karagöz oyunlar›ndan örne¤in “Aptal Bekçi” ve “Mand›ra” gibi oyunlarda,
Tuzsuz Deli Bekir’in giyiminde mavi ve
ﬂarabî renklerin hâkim oldu¤u görülür.
Bu renkler, o devirde Yeniçerilerin k›yafetlerinde yer alan bask›n renklerdir.
Gerçekten yeniçeriler, k›rm›z›-ﬂarabî
renkli ayakkab› ve mavi pantolon giymektedirler. K›rm›z› ayakkab›, mavi bol
pantolon ve külahlar› haricinde yeniçeriler istedikleri renkte üniforma diktirebilirlerdi (F. De TOTT 1996: 47).

123

Y›l: 14 Say›: 56
“Ters Evlenme” oyununda Tuzsuz’un Osmanl› toplumunda kimi temsil
etti¤i konusunda bir ipucuna rastlanmaktad›r. Bu oyunda Tuzsuz’un a¤abeyi
Çelebi, Tuzsuz Deli Bekir’in evlenmek istedi¤ini söyleyerek Hacivat’tan bir k›z
bulmas›n› talep eder. Bir yandan onun
sarhoﬂlu¤u ve serkeﬂli¤i nedeniyle kimsenin ona k›z vermeyece¤ini söylerken,
bir yandan da Tuzsuz’dan gelebilecek kötülüklerden de çekinir. Oyunda Çelebi,
bunu ﬂöyle dile getirir:
“Çelebi: - Hacivat Çelebi! Sizin böyle, iﬂi üstünüze almad›¤›n›z› duyarsa, sizin evi de bilir, sonra bir akﬂam ziyade
sarhoﬂ olur, gelir sizin eve baltay› asar”
(Kudret 1970: 286).
Buradaki “balta asmak” (Pakal›n
1993:152; Pala 2000: 42-43) ifadesi Tuzsuz’un kimli¤i konusunda bir ipucu verebilmektedir. ‹stanbul Ansiklopedisi’ne
“balta asma” maddesini yazan Reﬂat Ekrem Koçu, bu konuda ﬂöyle demektedir:
“Yeniçeri argosunda, bir yeniçeri zorbas›n›n, ayak d›ﬂ›-adam› ve yine ocakl› hezele ve hayta gürûhu ile beraber yata¤an,
b›çak kuvvetine dayanarak haraç almak
için herhangi bir iﬂe, mâni olma¤a kalkacak olanlar› ölümle tehdit ederek, cihana meydan okuyup pervâs›zca el atmas›, ve bunu ilân için mensup oldu¤u
yeniçeri ortas›n›n “niﬂan” denilen alâmeti fârikas›n› bir levha ﬂeklinde resmettirerek bu levhay›, haraç alaca¤› büyük yap›lara, ‹stanbul liman›na ve iskelelerine
tüccar mal› getirmiﬂ gemilere götürüp
asmas›. Balta asma zorbal›¤›, zorbal›k
yolundaki bu tabirin yeniçeri argosuna
girmesi, Yeniçeri Oca¤›n›n bir asker oca¤› olmaktan ç›kmas› dönemindedir” (Koçu: 2067).
Yeniçeri ortalar›na özgü bir argo
olan bu ifade, Karagöz oyunlar›ndaki
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Tuzsuz Deli Bekir tipinin bozulmuﬂ, zorba yeniçerileri temsil etti¤i yolundaki
görüﬂleri desteklemektedir.
Oyunlarda Tuzsuz’un ailesini iliﬂkin birkaç ipucu vard›r. Tuzsuz, Ters Evlenme oyununda Çelebi’nin a¤abeyidir
ve K›nabzâdelerdendir (Kudret 1970:
286). Ayn› oyunda Hacivat, onu tan›t›rken “arka mahalledeki deli Tuzsuz”(Kudret1970: 292) diye söz eder.
Tuzsuz, Meyhane oyununda Bekri
Mustafa’n›n a¤abeyi (Kudret 1969:285),
Ortaklar oyununda ise Karagöz’ün ilk
kar›s›n›n a¤abeyidir (Kudret 1970:565).
Aptal Bekçi oyununda Tuzsuz, kendisinin Mand›ra’da bulunaca¤›n› belirtir.
(Kudret 1968:78) O dönemlerde yoksul
serseriler yaz›n mand›rada, k›ﬂ›n külhanda gecelerlerdi.
Orman, Meyhane, K›rg›nlar, Ortaklar gibi oyunlarda kurtar›c›, düzen sa¤lay›c› olarak karﬂ›m›za ç›kan Tuzsuz,
Sal›ncak oyununda içip s›zan hatta kusan zavall› biridir. Hemen her oyununda
çok içki üzerine parmak bas›l›r.
Karagöz oyunlar›nda kiﬂileri tan›t›c› iﬂaretler aras›nda her kiﬂinin kendine
özgü müzik, türkü ve danslar› vard›r. Kiﬂiler daha perdeye ç›karken çal›nan ezgiden, söylenen türküden, yapt›klar› danstan, okuduklar› ﬂiirden o kiﬂiyi tan›yabiliriz. Tuzsuz, “ﬁehnaz” (Kudret 1969:
394, 425, 471), “Gülizar” (Kudret
1968:91, 1969:565), “Evc-mâye” (Kudret
1969:32-33, 508) ﬂark›lar›yla perdeye ç›kar.
Kiﬂileri tan›man›n en kolay ve
önemli ipuçlar›ndan biri de kiﬂinin kendi konuﬂmalar›d›r. Karagöz, hareket
oyunlar› olmaktan çok söz oyunlar›na
dayand›¤› için konuﬂman›n yeri önemlidir. Tuzsuz Deli Bekir de di¤er kahramanlar gibi kendi konuﬂmalar›ndan ko-
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layca tan›nabilir. O, genelde “Hey gidi yi¤itlik hey!” ﬂeklinde narâ atarak perdeye
gelir, “Da¤ baﬂ›ndan duman, insan baﬂ›ndan hal eksik olmaz!” sözlerini s›k
tekrarlar. Felekten ﬂikayetini de ﬂöyle
dile getirir: “Hey gidi kahpe felek hey!
Beni yine kalays›z tencerede kavur kavur
kavurdun!” (Kudret 1968:75).
Tuzsuz’un kap›s› çal›nd›¤›nda söyledi¤i ﬂu sözleri, onu tan›t›c› niteliktedir:
“Benim kap›m›n önünden kuﬂ uçmaz,
kervan geçmez, a¤layan çocuk susar. Ne
cesaretle benim kap›m› çald›n?” (Kudret
1969:35). Ayr›ca onun “Al›verin tabancalar›m›, karabinam›, çifte tüfengimi, hançeri, k›l›c›, b›ça¤›, ﬂiﬂi, kamay›, yata¤an
b›ça¤›n›, çak›, çakma¤›!” (Kudret
1969:32) ﬂeklinde ba¤›rmalar›na da s›kça rastlan›r. Tuzsuz, öldürmede elinin
hafif olmas›yla da daima övünür.
Aptal Bekçi oyununda Tuzsuz, rüyas›nda babas›n› görür ve babas› ona:
“Ey o¤lum, ﬂimdiye kadar dokuz yüz
doksan dokuz kan›n vard›r; bu akﬂam
karﬂ›na kim ç›karsa onu öldür, tam bin
kiﬂi olsun” (Kudret 1968.77) der. O da
babas›n›n vasiyetini yerine getirecek
Karagöz’ü öldürecektir. Karagöz ona tokat atar. Tuzsuz da, “Vay! Ben bu yaﬂ›ma
geldim geleli bana hiç kimse tokat de¤il,
bir fiske bile vurmad›. Bu ne cesaret, bu
ne cüret?” (Kudret 1968:78) der ve ard›ndan onun cesaretini be¤enir.
Kiﬂilerin belli olaylar karﬂ›s›nda
davran›ﬂlar›, tepkileri, tav›rlar› da kiﬂilerin özelliklerini belirtir. Karagöz oyunlar›nda bu davran›ﬂlar kiﬂilerin tip oluﬂuna göre önceden koﬂullanm›ﬂ, basmakal›plaﬂm›ﬂt›r (And 1977:293). Tuzsuz,
oyunlarda ço¤unlukla Karagöz’le karﬂ›
karﬂ›ya gelir. Karagöz’e k›zd›¤› bir oyunda ona ﬂu sözleri söyler: “Ey top sakall›
herif! Ölümlerden ölüm be¤en! (Kudret
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1970:565) Karagöz’e ceza verece¤i durumlarda, “Ulan kerata, sana miktar›n›
bildirirdim, ama edene etmek her kiﬂinin
kâr›d›r, edene etmemek er kiﬂinin kâr›d›r.” (Kudret 1968:93); “Öyleyse ben de
seni af ettim, veli-nimet efendilere de ba¤›ﬂlad›m.” (Kudret 1970:565); “Ben de seni affettim. Velî-nimet efendimiz de affeder! Allah›smarlad›k, ben gidiyorum.”
(Kudret 1969: 426) gibi sözlerle hep onu
ba¤›ﬂlar
Oyunlardaki kiﬂileri bir de baﬂkalar›n›n onlar için düﬂüncelerinden tan›r›z.
Baﬂkalar›n›n verdi¤i bu bilgi kimi kez
bilerek ya da bilmeyerek yanl›ﬂ olur,
ama gene yanl›ﬂ bilginin ›ﬂ›¤›nda do¤ru
bilgiyi baﬂka yollardan ediniriz (And
1977:294).
Karagöz’ün Tuzsuz için söyledi¤i
“rak› tellal›”, (Kudret 1968:76) der, “ Midende rak› eksik olmaz!”, “Su yerine rak›
içer Köpo¤lu!” (Kudret 1969: 472). gibi
sözleri onu tan›t›c› niteliktedir.
Hacivat, Tuzsuz’un kardeﬂi Çelebi’ye onun a¤abeyinin durumunu ﬂöyle
anlat›r.: “Sizin bilâder fena halde sarhoﬂ,
üstü baﬂ› çamur içinde, yerlerde yuvarlanm›ﬂ, öteki beriki e¤leniyordu” (Kudret1970:285).
“Ters Evlenme” oyununda Tuzsuz,
imam ve mahalleli taraf›ndan tasvir edilir: “g›das› günde bin binlik rak›d›r, elbise merak› vard›r,kunduras› boyal›d›r,
abas›n›n yakas›nda bitten zincir halka
oluﬂmuﬂtur, döﬂe¤e kundurayla girer, belinden kamas› eksik de¤ildir” (Kudret
1970:301).
Kendi sözleri ve oyunda yer alan di¤er kahramanlar›n onun hakk›ndaki ifadeleriyle ortaya ç›kan bu tipin neden
“deli” ve “tuzsuz” s›fatlar›yla nitelendi¤i
üzerinde durmak gerekir.
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II. Türk Kültüründe “Deli”“Tuzsuz” Kavramlar› ve Tuzsuz Deli
Bekir
Neden sadece “Deli Bekir” veya
“Tuzsuz Bekir” de¤il de, Karagöz oyunlar›n›n bu kahraman›na “Tuzsuz Deli” s›fat› uygun görülmüﬂtür?
Esas›nda kahraman›n gerçek ad›
“Bekir”dir. Bu tipi niteleyen “tuzsuz” “deli” kelimeleri ise bu kahramana verilen
s›fatt›r. Türklerde kiﬂilerin adlar›n›n
önüne baz› s›fatlar›n eklendi¤i bilinmektedir. Toplumda, özellikle belli bir fonksiyonu olan ﬂahsiyetler, “lâkab” veya
“mahlas”la an›l›rlar (Elçin 1988: 43). Lâkab, ululama, ﬂereflendirme; bildirme,
tan›tma; küçültme, kötüleme amac›yla
verilir Lâkap, bir kimseye kendi ad›ndan
ayr› olarak, sonradan tak›lan ve o kimsenin bir özelli¤ini belirten s›fatt›r.
Lâkap alma/verme/takma gelene¤inin iki önemli özelli¤i bulunmaktad›r.
Bunlardan birincisi, kiﬂiye sonradan tak›lmas›, ikincisi ise kiﬂinin bir özelli¤ini
belirtmesidir. “Tuzsuz” ve “Deli” lâkaplar› bu anlamda Karagöz oyunlar›n›n kahraman› olan Bekir’e sonradan ve kiﬂisel
özelli¤ini belirtmek üzere tak›lm›ﬂt›r.
“Aile” ve “ﬂah›s” lâkaplar› olarak
iki grupta incelenebilen lâkaplardan “ﬂah›s lâkaplar›”n›n, kiﬂinin al›ﬂkanl›klar›
ve davran›ﬂlar›, fiziksel özellikleri, meslekleri, yerleﬂme-göçme vb. nedenlerle
verildi¤i bilinmektedir. Al›ﬂkanl›klar ve
davran›ﬂlarla ilgili lâkaplar aras›nda
“deli” s›fat›yla s›kça karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Ak›l hastal›¤›, aﬂ›r› cesaretlilik, korkusuzluk, pervas›zl›k veya çok ak›ll›l›k gibi
nedenlerle kiﬂilere “deli” s›fat› verilmektedir.
“At›n dorusu, yi¤idin delisi”, “Yi¤idin delisi makbul olur” vb. özdeyiﬂler günümüzde de halk aras›nda yayg›n kulla-
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n›m alan› bulmaktad›r. Gerçekte “deli”;
“akl›n› yitirmiﬂ olan, aklî dengesi bozulmuﬂ, mecnun”; mecazi olarak, davran›ﬂlar› aﬂ›r› ve taﬂk›n olan, ç›lg›n; zorlu, söz
ve davran›ﬂlar›nda korkusuz” anlamlar›na gelmektedir.
Halk aras›nda ak›l ölçüsü d›ﬂ›nda
cesaret gösteren, akl›na geleni yapan,
aﬂ›r› farfara ve gürültücü olanlara, toplumsal hayat›n gere¤i olarak uyulmas›
gereken baz› ahlâk ve görgü kurallar›na
riâyet etmeyenlere de mecâz anlam›nda
“deli” denilmekte, bazen bu gibilerin ço¤u deli s›fat›n› lâkap olarak taﬂ›maktad›rlar.
Dede Korkut destanlar›na bu gözle
yeniden bak›ld›¤›nda, kahramanlar›n
unvanlar›ndan baﬂka lâkaplar›n›n bulundu¤u görülür. Bu hikayelerde deli,
t›bbi anlamda de¤il, “gözü-pek, kahraman, korkusuz; cesur, yürekli; vahﬂi; azg›n, azman” (Gökyay 2000:193) karﬂ›l›¤›nda kullan›lm›ﬂt›r. Dede Korkut’ta “delü” s›fat›n› alan kiﬂiler; “Kara Güne-o¤lu
Delü Kara Budak”, “Delü Kaçar”, “Delü
Evren”, “K›yan Selçuk-o¤lu Delü Dündar”, “Delü Dumrul” dur.
Deli Dumrul, Yaz›c›o¤lu O¤uznamesinde “sevüp Tanr› yaradan ulu sultan
buda¤›, altun köprü yapan, Azraille savaﬂ k›lan, salkum salkum don giyen, sakar at› oynadan, Tokuﬂ Koca-o¤lu Tu¤rul
Sultan” diye an›lan bu yi¤it Dede Korkut
kitab›nda “Duha Koca-o¤lu Deli Dumrul” ad›yla zikredilmektedir (Gökyay
2000: CLVII).
Yaz›c›o¤lu O¤uznamesinde “dum
edi¤i duma donlu dört bin erin serveri
Kazan Beyin gariplikte yoldaﬂ› K›yan
Selçuk-o¤lu Delü Dündar Bey” diye an›lan bu o¤uz beyi, Dede Korkut kitab›nda
“Demürkapu Dervendindeki Demirkapuyu depüp alan, altm›ﬂ tutam ala gönderi-
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nin ucunda er bö¤ürden, Kazan gibi pehlivan› üç kez at›ndan y›kan, yirmi dört
boyunu okﬂayan, evvel Demürkapu Dervendinde bey olan, kargu süngü ucunda
er bö¤ürden, kar›ma yettü¤ünde kimsin
diye sormayan” ﬂeklinde nitelendirilmektedir (Gökyay 2000: CLVII).
Dede Korkut kitab›nda kahramanlar›n genç kuﬂa¤›ndan ve ‹ç-O¤uz beylerinden olan Kara Budak, kitapta “Hamidilen Merdin kalesin deyüp y›kan, demür-yayl› K›pçak Melik’e kan kusturan,
gelübeni Kazan’›n k›z›n› erlikle alan,
O¤uzun ak-sakall› kocalar› görende ol yi¤idi tahsinleyen, al mahmuzi ﬂalvarl›,
at› bahri hotazl›, Kara Güne-o¤lu Kara
Budak” diye anlat›lmaktad›r. Kazan
Bey’in ye¤eni olan Kara budak, destanlarda bir yerde “Delü Budak” diye an›lmaktad›r (Gökyay 2000: CLXII).
“Delü Evren”, Yegenek’in babas›n›
kurtarmak üzere ç›kt›¤› savaﬂa kat›lanlar›n aras›nda geçer ve “ejderhalar a¤z›ndan adam alan” diye nitelenir (Gökyay 2000: CLXII).
Köro¤lu’nun delileri de korkusuz,
cesur ve yüreklidirler. Âﬂ›k Garip hikâyesindeki “Deli Mahmut”, gözü pek, cesaretli bir yi¤ittir (Türkmen 1995:205241).
Görüldü¤ü gibi, epik gelenekteki
deli t›bbî anlamda de¤il, gözü pek, kahraman, yürekli karﬂ›l›¤›nda kullan›lm›ﬂt›r. Karagöz’deki “Bekir” tipini niteleyen
delilik ne t›bbî anlamada ne de epik gelenekteki delili¤e benzemez. Çünkü bu
tip, Tuzsuz Deli’dir.
Karagöz oyunlar›n›n bu kahraman›,
sadece “Deli Bekir” olarak an›lm›ﬂ olsayd›, Dede Korkut hikayelerinde rastlad›¤›m›z gözü-pek, kahraman, korkusuz; cesur, yürekli, anlam›ndaki “deli” tipleriyle
benzerlik gösterecekti. Ancak, yukar›da
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ifade edildi¤i gibi, “deli” s›fat›n›n önünde
“tuzsuz” sözcü¤ü yer almaktad›r. O halde, “tuzsuz” kavram›n›n “deli” s›fat›n›
nas›l bir dönüﬂüme u¤ratt›¤› önem kazanmaktad›r.
Karagöz oyunlar› incelendi¤inde bu
oyunlarda gerçek “deliler” vard›r. Meselâ
“T›marhane” oyunundaki delilerin üzerinde do¤ru dürüst elbise bulunmaz,
yapt›klar› garip hareketlerden dolay› yakalanarak t›marhâneye kapat›l›rlar. Eczane oyununda “Denyo” adl› bir deli yer
almaktad›r. Bu kahramanlar gerçek delilerdir, ama Tuzsuz’un bu tiplerle uzak
yak›n bir benzerli¤i bulunmamaktad›r.
Sahneye giriﬂinde sarf etti¤i sözleri
ele al›nd›¤›nda Deli Bekir, ilk anda Deli
Dumrul’la karﬂ›laﬂ›l›yormuﬂ kan›s›
uyand›r›r. Ama gerçekte kimseyi as›p
kesmez. Ona yaln›z “Deli Bekir” denmiﬂ
olsayd›, delidolu, sevecen, eli aç›k, fedakâr, babacan s›ra d›ﬂ› bir tip canland›r›lm›ﬂ olacakt›. Belki bu ifadeler bize, halk›n “deli”, “delikanl›” dedi¤i “Köro¤lu”nu
ve “Delileri”ni de hat›rlatacakt›.
Tuzsuz’un nârâs›n›n ard›ndan
övündü¤ü ﬂeyler “bizzat kendi ana ve babas›n›, komﬂusunun çocu¤unu kesmiﬂ olmak gibi” feci birer cinayettir. Bu korkunç sözleri, mahalle halk›na savrulan
tehditler takip eder. Tuzsuz’un oyunun
di¤er kahramanlar› üzerindeki prestiji
sevgi ve hayranl›¤a de¤il, tehdit ve zorbal›¤a dayan›r. Karagöz oyunlar›ndan
al›nan Tuzsuz’un baz› cümleleriyle bu
hükmü güçlendirmek yerinde olacakt›r.
“Da¤-be-da¤, sahra-be-sahra gezerim, çoktan beri insan eti yemedim; karﬂ›ma bu adam ç›kt›, k›smete bak!”(Kudret 1969:33)
“Ayaklar›ndan paça, baﬂ›ndan sö¤üﬂ, g›rtla¤›ndan tatl›l› yahni, kaburgandan kaburga dolmas›, iﬂkembenden
iﬂkembe çorbas›”(Kudret1969:34)
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“ Ben insan›n ya¤›nda de¤ilim, kemikleri pek severim”(Kudret1969:33).
Siyavuﬂgil, Tuzsuz’u tan›t›rken korkunç nârâs›na, tüyler ürperten tehditlerine ra¤men “hero-comique” (Siyavuﬂgil
1941:107) bir tip oldu¤unu belirtir. Michele Nicolas, “Karagöz’de ‹nsanl›k Komedyas›” adl› çal›ﬂmas›nda Tuzsuz için,
“durmadan nara atan bir tür operet yeniçerisi” demekte ve onu “yalanc› pehlivan”, “sahte kabaday›”, “soytar› derebeyi”
(Nicolas 2000: 72) ne benzetmektedir.
“Vay anam vay!! Bu da ben miyim
kardeﬂim?! Yaradana kurban...Kabaday›ya hayran... Hey Allah›m hey!!” gibi
nâralar› s›k tekrar eden Tuzsuz, öldürme iﬂindeki yetene¤iyle ve “dokuz yüz
doksan kiﬂinin kellesini kes(mekle)”
(Kudret 1968: 77) övünür. “Aptal Bekçi”
oyununda, Karagöz’ün kafas›n› kesti¤i
takdirde onu “diﬂ a¤r›s›, göz a¤r›s›, kulak a¤r›s› ve di¤er hastal›klardan kurtaraca¤›”n›, Karagöz buna itiraz edince de
“kendisi gibi bir yi¤itten böyle bir çürük
baﬂ› nas›l esirgedi¤i”ne ﬂaﬂ›rd›¤›n› söyler.
Bu sözlerine göre ona bir de¤er biçildi¤inde Tuzsuz, kelle kesen, göz ç›karan canavar bir tiptir ve bu sözlerine bak›ld›¤›nda onu, “deli”, “katil”, “canavar”,
“vahﬂi” veya bunlar›n hepsiyle nitelemek
mümkündür. Görüldü¤ü gibi, onu sadece
“deli” s›fat› ile nitelemek yeterli olmamakta, hatta tek baﬂ›na kullan›ld›¤›nda
yan›lt›c› bile olmaktad›r.
Siyavuﬂgil, Tuzsuz’un, “görünen bütün heybetine ra¤men mütevaz›, bütün
sözde gaddarl›¤›na ra¤men yumuﬂak bir
tip” oldu¤undan söz eder ve “onda, çocuklar aras›na kat›lm›ﬂ bir Yeniçeri zorbas›n›n çat›k kaﬂl› yumuﬂakl›¤›, devin
cüceler aras›ndaki abus saffeti hissedildi¤i” (Siyavuﬂgil 1941:190) ni belirtir.
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Tuzsuz Deli Bekir’in, do¤unca tuzlanmad›¤›ndan da söz edilir. Bilindi¤i gibi, halk aras›nda do¤um sonras› uygulamalarda çocu¤un “tuzlanma”s› gelene¤i
vard›r. Bebe¤in teri, nefesi kokmas›n diye yap›lan bu iﬂlem asl›nda büyüsel bir
özellik de taﬂ›maktad›r. Tuzun “nazar”,
“u¤ur”, “bereket” inançlar›nda kutsal bir
yeri vard›r (Boratav 1994:153). “Tuzlama” gibi Türk kültüründe önemli bir yeri olan iﬂlemin Tuzsuz Deli Bekir’e uygulanmam›ﬂ olmas› halk kültürüne göre
bir eksikliktir. Bu nedenle o, u¤ursuz ve
bereketsizdir.
Tuz, “güzellik, hüsn, melâhat, ﬂirinlik, lezzet ve tat” anlamlar›na da gelmektedir. Bektaﬂilikte tuz, “denge”yi sembolize eder. ‹nsanlara dengeli olmay› hat›rlat›r (Temren 1995:214).
“Tuzlu” kelimesi ise, “güzel” ve “ pahal›” anlamlar›nda da kullan›lmaktad›r.
Tuzlu kelimesinin olumsuzu olan “tuzsuz” sözcü¤ü; tuzu olmayan veya tuzu az
olan, mecazî olarak yersiz ve tats›z ﬂakalar yapan (kimse) anlamlar›na gelmektedir. Halen Anadolu’da “patavats›z” kiﬂilere “tuzsuz, duzsuz”1 denmekte ve gereksiz, boﬂ konuﬂanlara da “duzsuz konuﬂma” uyar›s› yap›lmaktad›r.2 “Tuzsuz”
sözcü¤ü, “patavats›z, bulundu¤u ortama
göre davran›ﬂlar›n› ayarlayamayan”
karﬂ›l›¤›nda kullan›lmaktad›r.
Tuzsuz Deli Bekir’in ortam›, oyunlarda bir mahalle ortam› olarak canland›r›lmaktad›r. Osmanl›’da mahalle, camisi, okulu, kahvesi, bakkal›, imam›,
muhtar›, bekçisi ve ileri gelenleriyle oldukça canl› bir birimdir. Örf ve âdetlerin, gelenek ve göreneklerin yaﬂand›¤›
bu birimde ayk›r› tipler ve davran›ﬂlar
hemen dikkati çeker. Düzeni temsil eden
bu sosyal ve idarî topluluk ayk›r› davran›ﬂ ve tiplere müsamaha göstermez ve
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onlar› d›ﬂlar. Mahalle bu anlamda bir
“düzen” ise ayk›r› tip ve davran›ﬂlar “düzensizli¤i” simgeler.
Tuzsuz Deli Bekir, bu toplum yap›s›
içinde varl›¤› ve davran›ﬂlar›yla düzensizli¤in yaﬂayan örne¤idir. Türk kültürü
iﬂte bu ayk›r› tipi, k›saca “tuzsuz” ve “deli” s›fatlar›n› birlikte kullanarak ifade
etmiﬂtir. Gerçekten oyunlarda canland›r›lan bu tipi bundan daha güzel ifade
edebilecek baﬂkaca sözcükler bulabilmek
de mümkün görünmemektedir.
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