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OSMAN HAMDİ BEY’İN KOMEDİLERİ* **

Ekrem Aksoy***

LES COMÉDIES DE OSMAN HAMDI BEY
La première pièce de théâtre à l’occidentale est Şair Evlenmesi (Mariage d’un poète) de Şinasi, 
pièce en un seul acte écrite en 1859 et représentée en 1860. Dix ans plus tard nous assistons à une 
explosion de création d’œuvres théâtrales en turc parmi lesquelles se trouvent les trois comédies 
d’Osman Hamdi Bey dont l’une İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz en turc et les deux autres en 
français. Toutes les trois furent rédigées, publiées et représentées en 1872 à Istanbul. Le texte du 
Cerf-volant est toujours introuvable. Le Binocle accusateur dont la technique est assez solide, est 
une comédie d’intrigue « moliéresque », une pièce réussie dont le comique vient des mots, des 
gestes, des situations et des répétitions bien choisis. Nous pouvons comparer cette œuvre, s’il faut 
le faire, non à Şair Evlenmesi de Şinasi, médiocre poète et médiocre littérateur qui ne pouvait pas 
faire … grand-chose, et non plus aux productions théâtrales turques des années 1870, mais aux 
comédies de Molière.
Mots-clés : Théâtre turc, Şinasi, Şair Evlenmesi, Osman Hamdi, comédie, Le Binocle accusateur

OSMAN HAMDİ’S COMEDIES
The first work of theatre in Turkish literature in the sense that it is understood in the West is the single 
act Şair Evlenmesi by Şinasi written in 1859 and staged in 1860. In the first years of the 1870’s there 
was a vast increase in the Turkish theatre writing scene. There are three works, comedies actually 
by Osman Hamdi, two in French and one in Turkish (İki Karpuz bir Koltuğa Sığmaz) among the 
first 6-7 plays written at the time. The text of the French play Uçurtma is not available. Suçlayan 
Kelebek Gözlük is a successful comedy with its strong technique, its composition, movement, jests, 
and its repetitive comical settings and situations. It is not to be compared with the works of Şinasi’s 
who was “an insubstantial poet and a below par playwrite” and his works like Şair Evlenmesi or 
other playwright’s works in the 1870’s but with the likes of the works of Molière, especially in 
terms of its criticism of the medical professionals. 
Keywords: Turkish theatre, Şinasi, Şair Evlenmesi, Osman Hamdi, comedy, Suçlayan Kelebek 
Gözlük

Seyirlik oyunlar hemen her toplumda var olmuştur: Osmanlı’da, özellikle Tanzimat 
öncesinde orta oyunu, Karagöz-Hacivat, meddah bunun örneklerinden. Poetika’sında 
Aristo’nun dramatik / göstermeli sanat diye nitelediği tiyatro ise, uluslararası ticaret ve 
siyasetin,  bir başka deyişle Tarih’in zorlaması ile Osmanlı’ya Batı kültürünün sızması 
sonucu İstanbul’a, İzmir’e de gelir. Başlangıçta gayri Müslimler ile saray çevresi için 
batı Avrupalı, daha çok da italyan toplulukların oynadıkları yabancı, özellikle italyanca 
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bölümünün yeniden kaleme alınmasıyla oluşturulmuştur. Böyle bir çalışma içinde bulunduğumu öğrenince 
Osman Hamdi Bey’in Le Binocle accusateur (Suçlayan Kelebek Gözlük) oyununun metnini göndermek 
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piyesler ile başlamış, daha sonra Türkler de telif oyunlar yazmışlardır. Türk dilinde ilk 
oyun Şinasi’nin 1859’da yazdığı 1860’da oynanan tek fasıldan (perde) ibaret ve dokuz 
fıkralık (sahne)  Şair Evlenmesi’dir. Ancak Türklük Mecmuası’nın kasım 1939 sayısında 
Abdülhak Hamid Tarhan’ın babası Hayrullah Efendinin… Şinasi’nin eserinden 10-15 
yıl önce yazmış olduğu kaydedilen “Hikâye-i İbrahim Paşa be-İbrahim-i Gülşenî” adlı 
bir piyesi yayımlanmıştır. Bu zamana kadar yalnız aile ve tanıdık çevrelerinde kalan bu 
eser… 1939 sonlarına kadar yayımlanabilmiş bulunmaması, Şair Evlenmesi’nin 1860’ta 
yayımlanmakla kazandığı “ilklik” sıfatını kaldıramaz diyor Mustafa Nihat Özön.1  Ara-
dan on yıl geçtikten sonra telif tiyatro alanında bir patlama yaşanır İstanbul’da. Âli Bey 
1870’de bir perdelik komedi Kokona Yatıyor’u, 1872’de Misafiri İstiskal ve 1873’te Ge-
veze Berber’i yazar. Devrin modasına uyan Ahmet Mithat tiyatro eserleri de verir: ilk 
piyesi Eyvah 1872’de oynanır, 1884’te basılır. Namık Kemâl 1 Nisan 1873’te oynanan 
ilk oyunu Vatan Yahut Silistre’yi 1872’de yazar. Abdülhak Hamid Tarhan’ın ilk piyesi 
Macera-yı Aşk 1873’de basılır. 

1870’lerin ilk yıllarında yazılan ya da sahnelenen Türk tiyatro tarihinin ilk oyunla-
rı arasında Osman Hamdi Bey’in üçü de 1872’de yazılan, yayımlanan ve oynanan biri 
türkçe ikisi fransızca üç komedisi de yer alır: İki Karpuz bir Koltuğa Sığmaz, Cerf-Vo-
lant (Uçurtma) ve Le Binocle accusateur (Suçlayan Kelebek Gözlük). Bu iki oyun neden 
Fransızca yazılmıştır? Fransız kültürü o dönemde hızla seçkinler arasında yayıldığından 
genelde –bir ölçüde – zamanın modasıydı denebilirse de özelde başka etkenler de var 
mıdır bunda? Bu soruların yanıtı şu olabilir: Osman Hamdi Bey’in babası İbrahim Ed-
hem Paşa (1818 ya da 1819 Sakız – 1893 İstanbul) Sakız adası kökenlidir; çocuk yaşta 
Koca Mehmet Hüsrev Paşa onu evlat edinmiş, eğitimini üstlenmiştir. Devletin Fransa’ya 
gönderdiği ilk öğrencilerin arasında yer almış, Paris’te önce Institut Barbet’de fransızca 
öğrenmiş, daha sonra École Supérieure des Mines’e (Madencilik Yüksek Okulu) girmiş; 
1839-1840’da mezun olup yurda dönmüştür.2 İlk türk maden mühendisidir. Nazırlıklarda 
bulunmuş, sadrazamlık yapmıştır. Fransızca ve Fransız kültürünün İstanbul’da italyan-
canın ve İtalyan kültürünün yerini almaya başladığı bir dönemde doğan oğlunu hukuk 
tahsili için Paris’e gönderir. Ne var ki sanata ilgi duyduğundan, oğul Osman Hamdi Pa-
ris’te Güzel Sanatlar Okulu’na (École nationale supérieure des Beaux-Arts), Jean-Louis 
Gérome’un, Louis Boulanger’nin resim atölyelerine gitmeyi tercih eder daha çok. Yurda 
dönünce çeşitli kültürel alanlarda adını duyurur, “ilk”lerden olur. Ressamdır: 19. yüzyı-
lın ikinci yarısında tablolarında –başı açık – kadına yer veren ilk iki ressamdan biridir; 
öteki ise Sultan Abdülmecit. Türkiye’nin ilk arkeoloji müzesini, Sanayi-i Nefise Mekteb-i 
Âlisi’ni (şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) kurar. Kadıköy belediye baş-
kanlığını yapar. İki kez evlenir, iki eşi de fransızdır ve ikisinin de adı –güzel bir rastlantı 
olmalı– Marie. Evinde fransızca konuşulurmuş hep. Böyle bir geçmiş ile ve böyle bir 
ortamda iki piyesini fransızca yazması bir moda akımına kapılmanın, gelip geçen bir 
hevesin değil batılılaşmış bir aileden gelmesinin ve kendi ailesinin de –Prof. Dr. Şerif 
Mardin’in deyişiyle3 –süper batılılaşmış (super westernized, super occidentalisé) olması-
nın doğal bir sonucudur kuşkusuz.

Ancak Osman Hamdi Bey’in oyunları –konunun uzmanları dışında– ne yazık ki unu-
tulmuş gibidir günümüzde. Türk edebiyatı tarihlerinde ya da Türk Edebiyatında İsimler 
türünden sözlüklerde, kitaplarda pek yer almamaları, belki de, yazarın başka kurgu eserler 
vermediğinden; edebiyatçı olarak görülmediğinden; daha çok müzeci, arkeolog, ressam 
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vb. yönlerinin ağır basıp onun oyun yazarlığını gölgede bırakmasından kaynaklanmış 
olabilir. Ayrıca iki piyesin yazıldığı dil Türkiye’de neredeyse unutulmuştur şimdilerde. 
Buna karşılık Osman Hamdi Bey’i konu alan bir oyun yazılmış; 2011’de, yazarın ölümü-
nün 101. yılında Gülsün Siren Kınal’ın Gönlümdeki Osman Hamdi’si İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahneye konmuş, bu konuda Mimesis başlıklı tiyatro 
dergisinde 22 Mart 2011 tarihinde bir yazı da yayımlanmıştır.

Osman Hamdi Bey’in yaşamı üzerine kaleme alınan yazılarda oyunlarından birinin 
ya da ikisinin başlığının verilmesiyle yetinilir çoğunlukla; Suçlayan Kelebek Gözlük’ün 
neredeyse adı bile geçmez. Zaten Uçurtma’nın metni de bulunamamıştır. “İstanbul’da 
Fransızca çıkan ‘Levant-Herald’ gazetesinin 1 ve 4 Mart 1872 tarihli sayılarında belirli 
bilgiler” bulduğunu yazar Prof. Dr. Metin And. “Gazete Paeplotin adında birinin trende 
aynı bölümde oturan bir kadının dizlerine kapanarak uzun uzun aşkını belirttiğini dile ge-
tirir. Oysa kadın kendi karısıdır (?). İlginç olan, Osman Hamdi’nin oyuncuları kendisinin 
seçmiş olmasıdır. Gazete bunların adlarını şöyle sıralar: Berlingard, Dornans ve Madam 
Soyer.” 4 1872’de Beyoğlu’nda Fransız Tiyatrosu’nda oynanan ama hangi ülkede geçtiği 
bilinmeyen bu oyunda, dizlerine kapanarak bir kadına başkişinin aşkını ilân ettiği yerin bir 
tren kompartımanı olmasının sanki birden fazla anlamı var. Olayın bir Avrupa ülkesinde 
geçiyor olması akla oldukça yakın görünmekte; çünkü demiryolu işletmeciliği, Amerika 
ve Avrupa’da 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde, bir başka deyişle Uçurtma’nın sahneye kon-
masından aşağı yukarı elli yıl önce başlamıştı, dolayısıyla oyunun geçtiği uzam gerçekliğe 
uygundur denebilir. Ama olayın İmparatorluğun kentlerinden birinde, örneğin İstanbul’da, 
İzmir’de geçmesi daha başka bir anlamlandırma gerektirir; çünkü İmparatorluk sınırları 
içinde ilk demiryolu hattı İzmir-Kasaba (Turgutlu) arasında 1866’da hizmete girmiş, İz-
mir-Aydın hattı ise ondan altı ay sonra tamamlanmıştır. Londra’dan sonra dünyanın en 
eski ikinci metrosu olan İstanbul’daki tünelin açılmasına ise daha üç yıl vardır. Bir başka 
deyişle bu yer altı treni İstanbul’un gündelik yaşamına daha girmemiştir 1872’de. Bu du-
rumda yazarın böyle bir mekânı seçmesi Avrupa’da geçirdiği günleri anımsamasından, o 
günlerine özlem duymasından ya da tren gibi yeni bir ortak kamu taşıma / ulaşım aracının 
gerekliliğine halkın dikkatini çekmek istemesinden kaynaklanıyor olabilir.

Prof. Dr. Niyazi Akı ise Teodor Kasap’ın çıkardığı Diyojen Dergisi’nin 23 Şubat 
1287 / 7 Mart 1871 (?)tarihli 98. sayısına dayanarak Uçurtma hakkında, “muharrir eseri-
ni “Ben” takma adıyla yazmıştır… fransız âdetlerini gülünçleştiren bir komedidir” 5de-
mekte ve üç perdelik İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz üzerine şu bilgileri vermektedir: 

(…) o devrin sahne hayatında önemli bir yer tutan ermeni aktörlerin dilini taklit 
ederek yazılmış ve şiveden komik unsurları yakalamış bir komedidir. Bu büyük ent-
rika komedisinin tekniği sağlamdır. Piyesin başkişisi olan Apik bir öğrencidir. İki 
ermeni kadını aynı zamanda idare eder. Kocalariyle de ahbaplığı bırakmaz. Kadın-
lar işin farkına varırlar. Apik, safça bir öğrenci arkadaşını, Haçik’i maceralarına 
ortak eder. Uzun güldürücü dolaplardan sonra kabak Haçik’in başında patlar. Hem 
eğlenceyi hem de entrikayı seven, zekâsiyle ortalığı birbirine katan Apik, Ortaçağ 
çömezlerini, Rabelais’nin muzip öğrencilerini hatırlatan bir tiptir.6

Prof. Dr. Niyazi Akı’nın bu sözlerinden bu türkçe oyunun da gayri Müslim bir ortam-
da ve gayri Müslim kişiler arasında geçtiği anlaşılmaktadır.

Marie de Launay’nin7 bir öyküsünden esinlenilerek yazılan üç perdelik Le Binocle ac-
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cusateur (Suçlayan Kelebek Gözlük),81872’de İstanbul’da Progrès Ottoman basımevinde 
yayımlanmıştır. Olay o dönemin İstanbul’unda kavramın iyi ya da kötü anlamları ile iyice 
batılılaşmış gayri Müslim semti Pera’da geçer. Kişiler gayri Müslimdir; adları, unvanları da 
oldukça ilginçtir: borsacı Domataki ve yine onun gibi borsacı Andrea. İkisinin de unvanı 
Signor iken (İtalyan kültürünün hâlâ canlı olduğunun bir işareti mi?); yüksek sosyeteden 
çok sayıda kadın müşterisinin işlerini bir türlü yetiştiremeyen, randevu yöntemiyle çalıştı-
ğından işi gereği çok önemli, ama sosyal sınıfı açısından önemsiz bir başka kişinin, Merlan-
frais’ninki Mösyö! Merlanfrais bir artiste capillaire / saç sanatçısı, günümüz türkçesindeki 
adı ile kadın berberi, kuaför. Neden bu ad? Merlan, eti yumuşak ve lezzetli bir balık, mez-
git. Bir de halk dilinde berber anlamına gelmekte; frais de taze; yâni taze mezgit: sadece 
ismiyle değil işiyle de müsemma. Faire des yeux de merlan ise baygın baygın bakmak. 
Yoksa müşterilerine öyle mi bakıyordu Merlanfrais, bir başka deyişle Taze Mezgit? Signor 
Domataki’nin hizmetçisi Yorghi rum olmalı, ama en azından bir adı var; Signor Andrea’nın 
hizmetçisinin adı bile yok: o sadece bir Arnavut’tur (müslüman olmalı! Ama en azından bü-
yük harfle yazılmış). Birinci perde boyunca Zoïtza kocasına gelişi güzel hep mösyö / bayım 
ya da mon ami / dostum diye hitap ettiği halde ikinci perdenin ilk sahnesinde –aldatılmaktan 
kuşkulandığından mı olmalı?–Domataki karısına Senin arkadaşın / dostun olmadığımı çok 
söyledim, bunu hiç unutma!... Bana hep mösyö diye hitap et (SKG, 30.s.) diyecektir. 

Signor Domataki akşam Fransız Tiyatrosu’na Offenbach’ın “adı uğursuz” Haydutlar 
operetini karısı ile birlikte izlemeye gitmek üzere hazırlanmaktadır. Her şey tamamdır, ama 
yatak odasındaki tuvalet masasının altındaki ayakkabısını tam giyecekken sol tekinin içinde 
bir altın kelebek gözlükle karşılaşır. Karısı Zoïtza’dan kuşkulanmaktadır zaten: bu kelebek 
gözlük de karısının âşığının olmalıdır ona göre. Gözlüğü oraya kimin düşürdüğünü, böylece 
karısının âşığının kim olduğunu bulmak için kelebek gözlüğü –özellikle yanında başkaları 
varken yatakta bile– hep takar, hiç çıkarmaz ve durmaksızın “kelebek gözlük” sayıklar. 
Hasta olduğu düşünülür ve üç hekim çağırılır: Seringard, Goldmorbusmann ve Dyssenteri-
ades. Adlarına bakılırsa birincisi fransız; adının seringue’den/ şırınga’dan geldiği ve sağlık 
alanında çalışanların kullandığı bu nesnenin adına (montagne / montagn -ard: dağlı, dağ 
köylüsü’nde olduğu gibi) aşağılayıcı, yerici bir anlam da katan  –ard sonekinin ilâvesiyle 
oluşturulduğu, böylece “şırıngalı” ya da “şırıngalı adam” anlamına gelen bir sözcük yaratıl-
dığı düşünülebilir. İkincisi alman: Goldmann adı Cermen kültüründe çok sayıdadır. Ancak, 
Osman Hamdi Bey burada birinci hece gold (= altın) ile ikinci hece mann (= adam, erkek) 
arasına iki heceli bir sözcük Morbus (= hastalık) sözcüğünü koyarak yepyeni bir ad yapar ki 
bu ad da Domataki’yi muayeneye geldiğinde ücretimi almadıkça hiçbir şey söylemem di-
yen bu doktora da pek yakışmaktadır.9 Bu sözcüğün “altın hastalık adamı”nı ya da –doktor 
için– “altın yumurtlayan hasta adam”ı çağrıştırdığı da apaçık. Üçüncü doktor ise rum ya da 
yunan. Adı Dyssenteriades, çağdaş yunancada “dizanteri” demekmiş; bir başka deyişle bu 
doktor hastalığın ta kendisi. Hekimlerin arasında herhangi bir müslümanın olmaması da o 
dönem için pek şaşırtıcı değil, çünkü öncelikle olay Pera’da geçmekte; ikinci olarak tahttan 
indirilen Abdülaziz ile V. Murad’ın sağlık durumları ile ilgili rapor verenler de içinde olmak 
üzere Saray ve çevresinin doktorlarının da hepsi ya yabancı ya da gayri Müslim.10 Oyunun 
sonunda düğüm çözülür, kelebek gözlüğün kimin olduğu, ayakkabının içine kimin neden 
ve nasıl düşürdüğü anlaşılır. Yanlışlıklar düzeltilir, ama Domataki’nin karısı Zoïtza da evi 
ve kocasını bırakıp genç deniz subayı Rafael’e gider.

Konusu o dönemin müslüman mahallelerinden birinde geçen, sonu da böyle biten, bir 
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başka deyişle nikâhlı bir kadının kocasını bırakıp sevgilisine kaçmasını işleyen bir oyun 
ya da roman yazılabilir miydi İstanbul’da? Yoksa kişileri ve geçtiği semt müslüman ol-
mayan piyesler yazmaya dedesinin gayri Müslim olması mı itti Osman Hamdi Bey’i? Ne 
birincisi ne de ikincisi. Zira, öncelikle, süper batılılaşmış bir kişi ya da aile için 19. yüz-
yılın ikinci yarısının İstanbul’unda, hattâ Osmanlı tarihinin genelinde kökenin bir sorun 
olabileceği düşünülemez. İkinci olarak, İslam zinayı olduğu kadar aile içinde, karı-koca 
arasında geçenlerin herkesin bilgisine sunulmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Roman ve 
tiyatro Fransız edebiyatından gelmiştir Türkiye’ye. Ne var ki Fransız gerçekçi roman ve 
tiyatrosunda olaylar çoğunlukla karı-koca- metres ya da karı-âşık (kadının evlilik dışı iliş-
kide bulunduğu erkek) -koca üçgeni içinde geçmektedir. Bu yüzden Türk roman ve tiyat-
rosu Fransa’dan gerçekçi yazarları değil, daha çok romantikleri örnek almışlar, hattâ daha 
çok –en azından uzun süre– bu sonuncular çevrilmiştir türkçeye. Telif romanlar arasında 
en çok sevilip okunanlar ise özünde gerçekçilere, hattâ romantiklere bile değil, daha çok 
destan türüne yakın olanlardır. Sanayi toplumuna geçilememiş, kişileri bireyselleşeme-
miş, dolayısıyla aile kurumunun eleştirilmesine olanak ya da gerek olmayan, aile içinde 
geçenlerin dince yasaklandığı 1860-1870’ler ortamında İslâm’ın bu tür yasaklarını aşıp 
Batı edebiyatlarındaki gibi evlilik dışı aşklar da olabileceğini gösteren yapıtlar verebilme-
nin yolu olayların bir gayri Müslim mahallede ve gayri Müslimler arasında geçmesiydi. 
Baş kişisinin adından anlaşıldığı kadarıyla Uçurtma’da, ve öteki iki oyunda da bu yapıl-
mıştır; diğer türk yazarlar da uzun süre genelde bu yolu seçmişlerdir bu konuyu işleyebil-
mek için. Bir başka deyişle Osman Hamdi Bey’in oyunları komedidir, ama temelinde aşk 
olan komedilerdir. Ancak bu aşklar âşıkların birbirlerine kavuşamadıkları büyük aşklar, 
platonik aşklar değildir; filia, storge ya da agape hiç değildir. Eros’tur, altında cinsellik 
bulunur; Mandarinler’de anlatılan bir Simone de Beauvoir-Nelson Algren aşkıdır nere-
deyse; o aşk, gazeteci Elçin Poyrazlar’ın bir yazısında tanımladığı gibi anarşisttir, atom 
enerjisindedir, gücü kontrol edilemez, yıkıcıdır, bedel ödetir.11 Öyle olmasaydı Zoïtza her 
şeyini geride bırakıp Rafael’e gitmezdi.

Bilindiği gibi komik, sözlerden, mimiklerden, hareketlerden, kişinin içine düştüğü 
ya da düşürüldüğü durumlardan doğar. Bu ögelere bir de karakter ve gelenek-görenek 
eleştirisi eklenmişse yüksek komedi olur ki böylesinin örnekleri yalnızca Türk edebiyatın-
da değil Fransız edebiyatında da az sayıdadır. Osman Hamdi Bey’in oyunlarında komik 
öncelikle sözlerden, Molière’in Kibarlık Budalası’ndaki (Bourgeois Gentilhomme) gibi 
sözcüklerin, tümcelerin birçok kez yinelenmesinden kaynaklanır. Tüm oyun boyunca Do-
mataki şu sözleri tekrarlayıp durur:

Bu camların / bu kelebek  gözlüğün arkasında görmek istediğim kişi….. 
Ya da 

Yorghi aptalın tekidir.

Kuaför Merlanfrais de bu akşam en yüksek sosyeteden kırk kadının saçını yapacağım 
ya da diğer kişiler Merlanfrais en yüksek sosyeteden kırk kadının saçını yapacak diye-
cektir birçok kez. Birden fazla kişinin aynı sözcükleri karşılıklı yineledikleri sık görülür 
Suçlayan Kelebek Gözlük’te:

Seringard: Oh! Garip!
Goldmorbusmann: Evet! Garip! (SKG, 35. s.) 
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Ya da:
Seringard (Domataki’ye yaklaşır): Neyiniz var Bayım?
Goldmorbusmann (Domataki’ye yaklaşır): Neyiniz var Bayım?
(…)
Seringard: Ne için? Yararsız! Meslekdaşım ve ben … (kendi kendine) ve hattâ yal-
nız ben … (yüksek sesle) hastalığınızı iyileştirebiliriz. Elinizi bana uzatın. (sağ bi-
leğini tutup nabzına bakar.)
Goldmorbusmann: Ne için? Yararsız! Meslekdaşım ve ben … (kendi kendine) ve 
hattâ yalnız ben…(yüksek sesle) hastalığınızı iyileştirebiliriz. Elinizi bana uzatın. 
(sağ bileğini tutup nabzına bakar.) (SKG, 35-36.s.)

O yıllarda nabza bakmak için sağ bilek mi tutuluyordu acaba!.. Yoksa mizah dergisi 
Hayal’in 9 Eylül 1292 / 21 Eylül 1876 tarihli 297. sayısındaki karikatürdeki gibi, o yılla-
rın hekimlerinin, hastanın değil de (resimde birbirlerinin bileğini tutan beş hekim ve yan 
tarafta da bir kadın var) hanımefendinin hastalığını kendi nabızlarından anlayarak ilm-i 
tıbbın kerametini 12 gösterebilme becerileri mi vardı! 

Domataki kelebek gözlüğü yatarken bile çıkartmadığından karısı kocasının bu göz-
lük yüzünden hasta olduğunu düşünür, hekimler de bu görüşü paylaşırlar:

Seringard: O kelebek  gözlük yüzünden!...
Goldmorbusmann: O kelebek gözlük yüzünden!... (SKG, 38. s.)

Üçüncü hekim Dyssenteriades geç kalmıştır; diger ikisi Domataki’yi muayene et-
tikten sonra gelir; yazarın hekimleri eleştirmesini de sağlayan aralarındaki konuşmalar 
birbirlerini nasıl ve ne kadar kıskandıklarını da gösterir:

Dyssenteriades (kendi kendine alçak sesle): Sizi gidi sizi!!!... (yüksek sesle) Gü-
naydın! Sevgili meslekdaşlar!!...
Seringard (kendi kendine alçak sesle): Ondan daha hınzır olalım. (Yüksek sesle) 
Günaydın! Meslekdaş!
Goldmorbusmann (kendi kendine, alçak sesle): Evet, ondan daha hınzır olalım… 
(Yüksek sesle) Günaydın! Meslekdaş!
Seringard: Konsültasyona başlamak için sizi artık beklemiyorduk, sizi beklerken 
hastayı muayene ettik biz. (SKG, 39.s.)

Ve oyunda çok sayıda tekrarlanmış başka sözcük, tümce ve hareketler var. En başa-
rılı sahneler belki de yazarın, Molière gibi, üç hekimi sahneye çıkarıp eleştirdiği ikinci 
perdenin ikinci, üçüncü ve dördüncü sahneleridir denebilir. Goldmorbusmann’ın hastayı 
muayeneden önceki şu sözleri oldukça düşündürücü:

Ücretimi almadıkça hiçbir şey söylemem. Bir Türk lirası, peşin. Kimin ölüp kimin 
kalacağı belli olmaz. İhtiyat insanı her türlü tehlikeden korur. (SKG, 35. s.)

Konuşmaları gibi, üç hekimin ya da ikisinin çoğunlukla birbirlerininkini tekrarlayan 
hareketleri o dönemin seyircilerini epeyce güldürmüş olmalı. Hasta muayene edilip tekrar 
yatağına götürüldükten sonra Doktor Seringard ile Doktor Goldmorbusmann sahnede bir 
süre ve birkaç kez biri öbürünün aksi yönünde gider, geri döndüklerinde karşılaşıp yüz 
yüze geldiklerinde dururlar ve bakışıp gülüşürler. (SKG, 38-39. s.)
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İçinde bulunulan durumdan oluşan komik ögeye –daha başkaları arasında– birinci 
perdenin onuncu sahnesi iyi bir örnektir: Fransız Tiyatro’sunda Offenbach’ın adı bile 
uğursuz Haydutlar !!! operetini izlemeye gitmek üzere hazırlanmaktadır Zoïtza ve Do-
mataki çifti. Rafael de oradadır. Domataki, Zoïtza ile Rafael’e hazır olduğunu bildirir ama 
ayakkabısının yalnızca sağ tekini giymiştir, sol tekini içine düş-ürül-en “altın kelebek 
gözlük” yüzünden giy-e-memiştir; elinde tutmaktadır. O elini koluna girmesi için karısına 
uzatırken tam hazır olmadığını görür. (SKG, 21. s)

İlk sahneye bakılırsa Domataki’ye göre Zoïtza namusun, dürüstlüğün, erdemin sim-
gesidir. Bu nedenle ona Penelope adının yakışacağını söyler alçak sesle; böylece kendisi 
de Odysseus olurdu bir güzel. Ama daha sonraki sahnelerde Helen, Paris, Menelas adları 
da çıkacaktır ağzından; zira “kelebek gözlük”ün yardımı ile karısının âşığını bulmak için 
yapacakları neredeyse antik söylencelerinkilere benzer bir çaba olacaktır ona göre. Öte 
yandan karısına şu Saçların mı? Böyle çok güzeller; seni hep tövbekâr Magdalena hâlinle 
görmek isterdim (SKG, 8.s.) sözleri onu çok sevdiğini mi yoksa ondan kuşkulandığını mı 
anlatmaktadır? Bu sorunun yanıtı, en ünlüleri Caravaggio, Donatello ve El Greco’nunki-
ler olan ve başka birçok ressamın tablolarının konusunu oluşturan tövbekâr Maria Mag-
dalena’nın ya da türkçedeki adı ile Mecdelli Meryem’in nasıl görüldüğünde, ona hangi 
anlamın verildiğinde saklıdır. 

Domataki karısının âşığını yakalamak için bir hileye başvurur: kuşkulandığı kişileri 
bir öğle yemeğine çağırır. Şüpheli, ona göre, hiç çıkarmadığı kelebek gözlüğü ayakkabı-
sının sol tekinin içine düşürendir kesinlikle: sol, Fransızca gauche beceriksizlik, sakarlık, 
kötü gibi olumsuz anlamlar da içermiyor mu? Lâtincesiyle sinist / er –ri uğursuzluğu da 
anlatmıyor mu? Yedi çağrılı zamanında gelir; ama sekizincisi, Signor Andrea bir türlü 
gel-e-mez. Bu durumda Domataki yemeği başlatmaz: davetliler sohbetleri sırasında yan-
lış anlamalar nedeniyle kısa aralıklarla sofraya birkaç kez oturduklarında Domataki onları 
hemen kaldırır. Bu oturup kalkmaların komik etkisinden söz etmeye hiç mi hiç gerek 
yoktur. Yemekler soğumuştur. Davetliler yemek yemeden, aç ayrılırlar. Zoïtza,  Rafael, 
Domataki ve geç gelen Signor Andrea da hiç bir şey bulamazlar, çünkü Yorghi yenebile-
ceklerin hepsini yemiştir ama karnı –yoksa gözü mü demeli?– hâlâ doymamıştır. Rafael 
de ayrılır; Zoïtza da onun ardından…

Oyunun sonunda seyirci ya da okuyucu, altın kelebek gözlüğün Signor Andrea’nın 
olduğunu ve çocuklarının bakıcısı Persefoni’ye hediye ettiğini, Persefoni’nin de gözlü-
ğü nişanlısı saç sanatçısı Merlanfrais’ye verdiğini, ev sahibesinin saçlarını yapmak için 
gelen Merlanfrais’nin de aceleden Domataki’nin ayakkabısının sol tekinin içine düşürdü-
ğünü öğrenecektir.

Suçlayan Kelebek Gözlük tipik bir Molière komedisidir. Tekniği sağlamdır. Her ne 
kadar Şinasi’nin Şair Evlenmesi Batılı anlamda ilk Türk tiyatro oyunu ise de, Alessio 
Bombaci’ye göre bu oyundaki yenilikler çok sınırlıdır. Paris’te on yıl yaşamış birinden 
daha fazlası beklenirdi. Ama Türk edebiyatının yepyeni bir akımı izleyecek olgunluğa 
erişmemiş olduğu da apaçıktır; yetersiz şair, ortalamanın altında bir edebiyatçı Şina-
si’nin de elinden daha fazlası gelmezdi.13 Şinasi’nin bu oyunu ile 1870’lerin ilk yıllarında 
yazılıp oynanmış komedilerle karşılaştırıldığında Suçlayan Kelebek Gözlük’ün çok daha 
başarılı ve Molière’in kimi komedilerine eşdeğer olduğu bile ileri sürülebilir. Bunun-
la birlikte Osman Hamdi Bey’in azınlık kökenden ve batılılaşmış bir aileden geldiği, 

Frankofoni, 2020 / 1, Sayı 36, 183-190



190

kendisininkinin de süper batılılaşmış bir aile olduğunu, on iki yıl yaşadığı Paris’te hiç 
ayrılmadığı sanat çevrelerine yakınlığını da unutmamak gerekir. Prof. Dr. Niyazi Berkes 
Ziya Gökalp’in medrese ile kulların yetiştirildiği Enderun okulunu kıyaslarken bir termi-
noloji yanlışı yaptığını söyler ve şunları ekler: Birincisi (medrese) halktan aldığı adam-
ları müslüman yapar, yâni Türklüğünden, Arnavutluğundan, Kürtlüğünden çıkarır, İslâm 
ümmetinin bir üyesi yapar; ikincisi (Enderun) ise bunlardan aldıklarını Osmanlı yapar.14 
Osman Hamdi Bey öğrenimini Enderun’da görmemiştir; ama batılı nitelikleri de olan 
yeni bir Osmanlı insanı oluşturmak için açılan bir devlet okulunda, Enderun’un yerini 
alarak memur yetiştirmek üzere kurulan Mekteb-i Maarif-i Adliyye’de15 öğrenimini ta-
mamladıktan sonra gittiği Paris’te Batı’yı da özümsemiştir. Prof. Dr. Semra Germaner’in 
Theodor Reinach’tan aktararak dediği gibi Osmanlının en Parislisi, Parislilerin de en 
Osmanlısı’dır16 Osman Hamdi Bey. 
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