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TAKDİM

Fıkralar, zamana ve mekâna bağlı kalmadan 
bir düşünceye örnek göstermek, herhangi bir 
durumu açıklamak veya konuşmaya canlılık 
katmak için söylenen kısa hikâyelerdir. Milletle-
rin ortak hayat görüşünü ve zekâsını yansıtan 
bu tür, insanları güldürürken düşündüren ve 
terbiye eden bir hususiyete sahiptir. 

Osmanlı devrinde fıkra (latîfe) kültürü yay-
gındır. Nüktedanlık, bir edebî saha olarak dev-
let adamlarından ulemaya kadar her kesim ve 
her kademede yer bulmuştur. İnsanlar kendile-
rini edebî bir üslup ile tenkit edene karşı kaba-
lıkla cevap vermeyi âdeta edep dışı kabul ettik-
lerinden, ya o anda ya da zamanı geldiğinde 
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latife ile cevabını vermeyi yine bir edep ölçüsü 
kabul etmişlerdir.

Osmanlı devri nüktedanlarından birisi de İn-
cili Çavuş’tur. İncili’nin iyi bir öğrenim gördü-
ğü, Arapça ve Farsça bildiği, zeki, olgun ve ha-
zırcevap bir devlet adamı olduğu kaynaklarda 
zikredilmektedir. Onun fıkralarının dikkat çe-
ken en önemli yönü, hikâye niteliğinde uzun ol-
masıdır.

İncili Çavuş fıkralarını ilk kez Osmanlı devri 
mabeyin kâtiplerinden Zorluzade Hacı (Aziz) 
Hüsnü Bey’in oğlu Süleyman Tevfik (Özzorluoğ-
lu) toplayarak İncili Çavuş (1918) adıyla yayınla-
mıştır. Fıkraların, sonradan yapılan çeşitli baskı-
ları da vardır. Bu kitaptaki fıkralar, Süleyman 
Tevfik’in, 1918 ve 1921’de iki farklı baskısı yapılan 
eserinden derlenerek sadeleştirildi. Fıkraların 
devrine ait tabir ve terimler değiştirilmeyip dip-
notlarla izah edildi. Keyifle okunacağını düşün-
düğümüz en güzel fıkralar itinayla seçildi. 

İncili Çavuş, her ne kadar diğer kültürel de-
ğerlerimiz gibi unutulmaya yüz tutsa da kıyme-
ti, bilenler tarafından daima hatırlanacaktır.

Muhammet YILDIZ
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İNCİLİ ÇAVUŞ 

Asıl adı “Mustafa” olan İncili Çavuş’un hangi 
tarihte ve nerede doğduğu kesin olarak bilinme-
mektedir. 16. yüzyılın ikinci yarısında Sivas-Kay-
seri arasındaki Tomarza İlçesi’ne bağlı İncili Kö-
yü’nde doğduğu söylenmektedir.

İncili Çavuş, Osmanlı devrinde çeşitli devlet 
kademelerinde önemli vazifelerde bulunmuştur. 
Onun zekâsı, engin kültürü ve güzel konuşması 
padişahın dikkatini çektiği için saraya alınmış-
tır. İstanbul’a nasıl geldiği ve saraya hangi vazi-
feyle alındığı tam olarak bilinmemektedir. 

Sultan Birinci Ahmed devrinde İran’a elçi 
olarak vazifelendirilmesi ile Anadolu’nun bir-
çok yerini gezme imkânı bulmuştur. Genç yaşta 
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girdiği saray çevresinde elde ettiği yerini, nük-
teleri ve hazırcevaplığı ile uzun yıllar koruyabil-
mesi, onun akıllı ve zeki birisi olduğunu göster-
mektedir. 

İncili Çavuş, Nasreddin Hoca’dan sonra Türk 
mizah kültürünün en önemli simalarından biri 
olmuş, karşısına çıkan meseleleri genellikle 
nüktedanlığı ile halletmiştir. Verdiği cevap ve 
gösterdiği çözüm yolları ile karşısındakileri 
hem düşündürmüş hem de güldürmüştür. Padi-
şaha yakınlığı sayesinde de gördüğü her şeyi 
alaya alma ve halkın isteklerini, duygu ve dü-
şüncelerini padişaha doğrudan iletme hakkına 
sahipti. Hazırcevaplığı, nükteleri ve ibretli fıkra-
ları ile asırlardır tanınan ve sevilen birisi olmuş-
tur.

İncili Çavuş’un ne zaman ve nerede vefat et-
tiği kesin olarak bilinmemektedir. Kabri Edirne-
kapı Mezarlığı’nda Lâ’li Çeşmesi’ni biraz geçin-
ce Defterdar’a inen yola varmadan sağ taraftan 
yaklaşık 20 metre içeridedir. Yuvarlak mermer 
taştan yapılmış bir mezar taşı üstünde sülüs 
yazı ile “Merhum İncili Mustafa Çavuş ruhu için 
Fatiha! Sene 1042”  ibaresi yazılıdır.
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Ağa Hazretlerinin Teri Derler

İncili Çavuş, henüz saraya girmediği sıralarda 
İstanbul’da epeyce şöhret kazanır ve yanlarında 
bulunduğu birçok devlet büyüğünden ve padi-
şah yakınlarından iltifat görür. O zamanlar da-
rüssaade ağası olan Hacı Cafer Ağa’yla tanışır.

Bir gün memleketinden bir mektup alır. Bu 
mektupta memleketindeki emlak ve arazisine 
bazı zorbalar tarafından zarar verildiğinden 
şikâyet edilir. Valiye bir tavsiye mektubu gönde-
rilirse bu saldırının çözüleceği söylenir.

İncili, bu tavsiye mektubunu kime yazdıraca-
ğını biraz düşündükten sonra darüssaade ağası 
aklına gelir. Hemen kalkıp onun yanına gider ve 
durumu anlatarak bir tavsiye mektubu yazmasını 


