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Sevgili gençler!
Evlere Şenlik mizah dergimizin 5. sayısına, alnımızın 

akıyla ulaşmış olmasının sevincini ve kıvancını yaşıyoruz.
*
Mizahımıza sahip çıkarken, aynı zamanda kültürümüzden 

de taviz vermeyeceğiz. Böylelikle kültürümüze sımsıkı 
bağlanarak geleceğimizi inşa etmek gibi bir misyonun 
takipçisi olduğumuzu asla unutmayacağız.

Bu vesileyle, bu yılki Kültür-Sanat sezonumuzu, Türk 
Halk Sufilik geleneğinin kurucusu Arslan Baba›dan teslim 
aldığı emaneti insanlara, Türk diliyle yazdığı ‹Hikmet› leri 
aracılığıyla damla damla özümsetirken, dilimizin gelişmesi 
ve zenginleşmesine de katkı sağlayan, ‹Pir-i Türkistan›, 
büyük veli, öncü şair Ahmet Yesevi›nin adını vermeyi ugun 
bulduk.

*
Dahası diğer kültür faaliyetlerimiz söyleşilerimiz, özel 

etkinlik alanında konser ve kültür turlarımız hız kesmeden 
devam ediyor. Edecek de…

*
Bu sayımızla beraber “Mizah Tarihi”ne göz ucuyla 

bakmayı deneyeceğiz. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi mizahından anekdotlar aktarırken, bir yandan 
da güncel karikatürlerle günümüz mizahını görsel şölene 
çevirmeyi umuyoruz.

*
Mizah adına dergimize karikatürleriyle 

destek veren siz gençleri, gerekse 
profesyonel çizerlerimizi buradan 
tebrik ederim.

Mizah adına bir şeyler yapabildiysek, 
biz de kendimizi bahtiyar sayacağız.

Esen kalın,
Sevgiyle kalın.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Merhaba Bal        nlar Abdulbaki Kömür
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Sevimli Dostlar
Demirhan Kadıoğlu

ESEV’in Genç
Çizerlerinden...

DUYURU:
Çizimde yeteneği olan kardeşlerimiz! Haydi sarılın kalemlere ve çizginizi 

Esenlersanatevi@gmail.com’a gönderin, çizimlerinizi bekliyoruz!

Ahsen

Hümeyra

Eslem

İhsan

1110
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Mücahit’in Maceraları

DEVAM EDECEK

Mücahit’in Maceraları

ÖZET: Müca-
hit evin ça-
tısında eski 
bir sandık 
bulmuştur. 
Babası Müca-
hit’e çarığın 
dedesinden 
kaldığını an-
latmaktadır.
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Mizahın Tarihi

Sevgili okur; bu sayımızdan itibaren sizlere 
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi miza-
hından kısaca bahsedeceğiz.

Mizah çeşitlerinin; latife, şaka, nükte, iğne, 
taş, hiciv, alay, halt gibi biçimlerinin; matrak, 
dalga, gırgır, curcurna gibi mizahi durumları 
işaret etmek amacıyla kullanıldığı söylenir. 

Osmanlı Devletinde mizah çeşitlerinin birbi-
rinden ayrılmasına özen gösterilmiştir; hezli-
yat, zevkiyat, mutayebat, şathiyat gibi başlıklar 
altında adlandırıldığını tarih kitaplarından görü-
yoruz.

Selçuklu dönemindeki mizah kültürünün, ken-
dine özgü bir yapısı olduğu ve bugünkü folklar 
niteliği taşıdığını da hatırlatalım. Aynı zamanda 
masal, tekerleme, bulmaca, fıkranın mizah kül-
türlerinde önemli yer taşıdığı söylenir. “Selçuk-
lu mizahı, Osmanlı döneminde de halk arasında 
etkin biçimde varlığını sürdürebilmiştir. Dede 
Korkut masallarında belirtilen mizah; Keloğlan, 
Nasreddin Hoca fıkraları, Selçuklu mizahının 
başlıca örnekleridir.”

Osmanlı mizahının durgun ve değişmez oldu-
ğunu söyleyebiliriz, Karagöz perdesinin dokuz 
yüz yıllık Osmanlı yaşantısında, bazı ayrıntıların 
dışında hiç değişmeden günümüze kadar geldi-
ğini belirtelim. Osmanlı mizahının başlıca özel-
liklerinden birisi de “sözlü” olmasıdır.

İLK MİZAH DERGİSİ: DİYOJEN
Meşrutiyet döneminde Osmanlı’da mizah kültüründe hem geleneksel hem de Batılı türlerin görül-

düğü söylenir. Aynı zamanda mizah dilinin, savaş ve yenilgilerin içinde acı ve buruk olduğu belirtilir. 
Bu dönemde 1870 yılında ilk mizah dergisi ‘Diyojen’ yayımlanmış ve Osmanlı toplumunda ilgiyle kar-
şılanmıştır. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Osmanlı’da otuz beşi aşkın mizah dergisi yayımlanır.

Mizah dergilerin birkaçının isimleri şöyledir: Zıpır, Gramafon, Mırat-ı Alem, Karagöz, Kalem, Cin-
göz, Tonton, Temaşa, Hacıvat, Elüfürük, Mahkum, Hokkabaz, Karakuş, Davul, Geveze, Coşkun, 
Kalender, Curcuna…

CUMHURİYET DÖNEMİ MİZAH
Türkiye’de 1945-1950 yılları arasındaki mizah kültürü için, devletin özellikle toprak reformları 

üzerinde aldığı kararların mizahla eleştirildiği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz.
1949 yılında Akbaba mizah dergisi batmıştır. Yusuf Ziya bu olayı şöyle anlatıyor: “Biz DP’ye vur-

dukça, millet bize vurdu. 1949 baharında can evinden yaralanan Akbaba, hayata gözlerini yummuş-
tu.” (20 Mart 1952 tarihli Akbaba)

1940-1960 dönemindeki mizah kültürüne 
de ayrı başlık açan kitap, Karakedi ve 1952 
yılında yeniden yayımlanmaya başlayan Ak-
baba dergisinin döneme damga vurduğunu 
belirtir. Aynı zamanda yazar, mizah dergi-
lerinden Tef ve Dolmuş’un da zengin yazar 
ve çizer kadrolarına sahip olduğunu söyler.

Gırgır dergisinin kısa tarihi ve 50 bine 
yükselen tirajlar

1970-1980 evresinde Gırgır dergisinde 
şaşırtıcı satış rakamlarının olduğunu belirte-
lim. Dergide canlı bir mizah sergilenmiş olup 
o dönemlerde Gırgır tipi dergilere ilgi hayli 
artmıştı.

Gırgır, mizahı; müziğe, sahneye, beyaz 
perdeye taşımıştır: Televizyon da Gırgır 
dergisine çok uygun ortam sağlar. Gerçek-
ten yeni başlayan ve aşırı bir ilgi toplayan 
televizyon yayınları Gırgır için bulunmaz bir 
şans olmuştur. Nitekim televizyon yayınları-
nın oluşturduğu ortak noktalar, Gırgır’ın baş-
lıca malzemesi olmuştur.

Gazetelerin ilk sayfalarında karika-
türlerin görülmeye başlanarak bağımsız 
bir mizah dilinin oluştuğunu ve o dönem-
de durgun mizahın son bularak Akbaba 
dergisinin tirajının 50 bine yükseldiğini 
hatırlatalım.

Gırgır dergisinin yazar kadrosu oluş-
turulurken ‘Çiçeği Burnundakiler’ başlığı 
altında binlerce çocuk çizerle tek tek iliş-
ki kurmak için sabırlı bir eğitim programı 
gösterdikleri belirtilir. Çırak çizerlerin 
içerisinde kalfa derecesine yükselen-
lerin ustalaşarak ‘Gırgır Okulu’nu kur-
dukları söylenir. Sayıları binlere ulaşan, 
her ilden, her kesimden genç mizahçı-
lar ülkenin durumunu doğrudan doğruya 
yansıtmasını bildiler. Halkın mizah gücü 
Gırgır’a yansıdı ve dergi olağanüstü ilgi 
gördü. Gırgır dergisinin halk tarafından 
beğenilmesi 50 yıllık Akbaba dergisinin 
tiraj kaybetmesine neden olacaktır.

Önümüzdeki sayıda bu konuya devam 
edelim… Şimdilik Hoşçakalın.

Demirhan Kadıoğlu
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Siz de Evlere Şenlik Dergisi’ne ‘GÖNÜLLÜ ÇİZER’ olmak ve çizimlerinizin bu dergide 
yayınlanmasını istiyorsanız, esenlersanatevi@gmail.com’a mail atarak yada

0212 562 75 11 nolu telefonu arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.


