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KISA PANTOL BOL CAKET 
BOBSTİLE MAŞALLAH

İsa Koyuncu

Edebiyat ve edebî metinler toplumların 
belirli dönemlerindeki politik, ekono-
mik, sosyal ve kültürel kültürel yaşam 
tarzları hakkında önemli veriler su-
nar. Bir devri anlayabilmenin yolu o 
devre tanıklık etmiş sanatçının edebî 
eser(ler)i vasıtasıyla ve olaylara edebi-
yatın penceresinden bakmakla müm-
kün olabilir. Akademik araştırmalarını 
süreli yayınlarla edebî hatıratlar üze-
rinde yoğunlaştıran ve bu alanda; Ba-
bıali’den Son Selam Mahmut Yesari’den 
Hatıralar, Burhanettin Tepsi’nin Bir 
Aktörün Hatıraları Silvain’in Şakird-i 
Marifeti, Aziz Sami İlter’in Trablusgarp 
Harbi’nin Gizli Cephesi, Suphi Nuri İle-
ri’nin Gazetecilik Hatıralarım gibi pek 
çok önemli hatırat neşreden Dr. İbra-
him Özen Kısa Pantol Bol Caket Bobstile 
Maşallah adlı kitabıyla hayli ilgi çekici 
ve edebiyat araştırmaları açısından öz-
gün bir çalışmaya imza atmıştır.  Özen 
sözünü ettiğimiz bu son çalışmasında, 
bir taraftan edebî metinler üzerinden 
Erken Cumhuriyet Devri’ndeki bobs-
til modayı sorgularken diğer taraftan 
bobstillerin ortaya çıkışında sinema-
nın işlevini açıklığa kavuşturuyor. 

Türk kültür ve edebiyat hayatında sü-
reli yayınların önemi büyüktür. Nite-
kim “Tanzimat sonrası kültür, sanat, 
edebiyat ve bu kavramlar dışına taşan 
bütün sosyal ve siyasî hayat unsurları, 
büyük ölçüde süreli yayınlarla takip 
edilebilir.”1 Bu çerçevede Özen’in söz 
konusu çalışması da büyük ölçüde söz 
konusu dönemin süreli yayınlarına 
dayanmaktadır. Son Posta, Son Telgraf, 

1 Nâzım Hikmet Polat, Rübab Mecmuası ve II. 
Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı, 
Akçağ Yayınları, Ankara 2005, s. 13. 

Akşam, Vakit, Ulus, Vatan gibi gazete-
ler ve Amcabey, Akbaba, Çınaraltı gibi 
dergilerde bobstilin izini süren Özen, 
İskender Fahrettin’in bobsil modanın 
inkılap gençliğine olan zararlı etkile-
rini kurgusal düzlemde eleştirdiği ro-
manı Çılgınlar Kulübü’nü ve Ercüment 
Ekrem’in tefrika romanı Bobstil’i baş-
lıca tahkiyeli kaynaklar arasında sayı-
yor. Böylece bobstil eleştirisinin gazete 
sayfalarından romana taşındığını da 
ekliyor. Sadece edebiyat dergileri değil 
bobstil modanın gelişiminde rol oyna-
yan ve özellikle kadınları bu modaya 
özendiren pek çok sinema dergisini de 
zikrediyor. Süreli yayınların yanı sıra 
şiirler, romanlar, kısa hikâyeler ve ti-
yatro metinleri Özen’in çalışmasının 
başlıca veri kaynaklarını oluşturuyor. 

Özen, esasen erken Cumhuriyet dö-
nemine odaklanıyor. Eserin “Tan-
zimat’tan Cumhuriyet’e Alafranga 
Züppe Tipi” alt başlığını taşıyan giriş 
kısmında bobstil modanın ortaya çıkı-
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şını daha iyi anlayabilmek adına, Tan-
zimat’ın alafranga ve züppe tiplerinin 
1940’lara kadar geçirdiği değişimler ve 
dönüşümlerle birlikte alafranga züppe 
tipine yönelik; “didon”, “monşer”, “ni-
koli”, “çarliston”, “tango” olarak nite-
lendirilen tiplerin bobstil ile olan ilişki-
sini ana hatlarıyla ortaya koyuyor. An-
cak eserin giriş bölümü okuru ilk başta 
yanıltmamalıdır. Çünkü Kısa Pantol Bol 
Caket Bobstile Maşallah yanlış Batılılaş-
manın erken Cumhuriyet dönemindeki 
edebî metinlere yansımaları üzerine 
kurulu olmadığı gibi söz konusu çalış-
manın amacı bobstil modanın edebî 
metinlerdeki görünümünü incelemek 
olarak da algılanmamalıdır. 

Kısa Pantol Bol Caket Bobstile Maşallah, 
oylumlu ve oldukça ayrıntılı iki ana 
bölümden oluşmaktadır. Eserin ilk bö-
lümünde erken Cumhuriyet dönemin-
de bir moda akımı olarak bobstil irde-
lenmektedir. İkinci bölümde ise Türk 
edebiyatında bobstillerin şiirler, süreli 
yayınlar ve tahkiyeli metinler üze-
rinden portresi çizilmektedir. Erken 
Cumhuriyet dönemindeki bobstil tip-
lerini süreli yayınlardan, şiirlerden ve 
tahkiyeli metinlerden hareketle ortaya 
koyarak söz konusu moda akımının ge-
nel görünümünü belirginleştiren Özen, 

“bobstil”i “1940’lı yıllara damga vuran 
züppece giyim tarzını ve bu giyim tar-
zını benimseyen tipleri karşılayan” bir 
kavram olarak tanımlıyor. Ona göre 
esasen bir giyim modasını takip eden 
züppe tipler için kullanılan bobstil za-
manla her türlü farklılık, yenilik ve 
yabancılık için kullanılmıştır. Burada 
sıralanan yenilik, farklılık, yabancılık 
adına zirveye ulaşan “aşırılık” ve “ölçü-
süzlük” bobstili bobstil yapan özellikler 
olarak değerlendirilmektedir. Tek meş-
guliyeti sadece eğlenmek olan bobstilin 
olmazsa olmazı ağzından düşürmediği 
piposudur. Dolayısıyla bobstil, Cum-
huriyet ideolojisinin ve inkılapların 

yetiştirmek istediği gençliğe, rejimin 
getirdiği yeniliklerden beslenen aydın 
tipine taban tabana zıttır. Hatta eserde 
bobstil modanın dönemin gençliğine 
zarar verdiği de sıklıkla vurgulanmak-
tadır. 

İbrahim Özen Kısa Pantol Bol Caket 
Bobstile Maşallah adlı kitabında esasen 
şu sorulara yanıt aramaktadır: “Bobstil 
nedir? Bobstil kime denir? Bobstil ne 
yer ve ne giyer? Bobstil tipinin alafran-
ga züppe tipi ile ortak ve farklı yönleri 
nelerdir? Erken Cumhuriyet Devri’nde 
bobstil modanın oluşumunda ve bobs-
tillerin ortaya çıkışında rol oynayan te-
mel etkenler nelerdir? Bobstil modanın 
topluma özellikle de dönemin gençliği-
ne etkisi nasıldı? Bobstilin alametleri 
nelerdir? Bir kıyafet modasıyken züppe 
tipinin adına nasıl dünüştü?” Okurla-
rın bu soruların yanıtlarını rahatlıkla 
bulabileceği Kısa Pantol Bol Caket Bobs-
tile Maşallah‘ta okurun karşısına olduk-
ça geniş bir bobstil portresi çıkıyor. 

Kitaptaki dikkat çekici noktalardan 
biri alafranga ile bobstil arasındaki dö-
nüşümün sınırları olarak görülebilir. 
Özen, alafranga züppe ile bobstil ara-
sında ilişki kurarak alafranga züppenin, 
sinemanın etkisiyle Amerikan züppe-
sine dönüştüğünü belirtmektedir. An-
cak yazara göre bobstil, her ne kadar 
alafranga tipinin 1940’lı yıllardaki kı-
lık değiştirmiş hâli olsa da aralarında 
bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu iki 
tip arasındaki en temel ayrım olarak 
ise alafranga züppe tiplerin Fransız-
caya yönelip Fransız kültürünü taklit 
ederlerken, bobstil tiplerin İngilizceye 
yönelip Amerikan kültürünü taklit et-
tiklerini ileri sürmektedir. 

Sinema perdeleri, sinema dergileri ve 
gazetelerin sinema sayfaları Kısa Pantol 
Bol Caket Bobstile Maşallah’ta önemli bir 
yer tutmaktadır. Hollywood sinema-
sının erken Cumhuriyet dönemindeki 
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toplum ve gençler üzerindeki etkisi 
bobstil moda ve bobstil tiplerle ilişki-
si bağlamında değerlendirilmektedir.  
Özen’in sinema ile ilgili tespit ve dik-
katleri bobstil modanın ortaya çıkışı ile 
ilgili önemli ayrıntılardır. Zira ona göre 
bobstilin ortaya çıkışındaki en büyük 
pay sinemaya aittir. Bu çerçevede Özen 
bobstilin ortaya çıkışında ve bir moda 
hâline gelmesinde iki önemli kaynağı 
işaret ediyor: Zoot suit modası ve Ro-
bert Taylor hayranlığı. Bu ikisi arasın-
daki sıkı ilişkiyi ise şöyle açıklamakta-
dır: “Bobstil modayı takip eden gençler; 
moda müptelası, eğlence düşkünü, züppe 
ve şuursuzca hayat süren bir imajın içe-
risindedirler. Zoot suit kıyafetlerin ve 
swing kültürün onlar için önemi, Ame-
rikan kültürünü barındırması ve devrin 
en son modası olmasıdır. Devrin ünlü 
Hollywood aktörlerinden biri olan Ro-
bert Taylor ile bobstillerin bağı da burada 
aranmalıdır. Bobstil moda sadece Robert 
Taylor’a mâl edilmiştir. Zoot suit kıya-
fetleri, swing kültürünü, Robert Taylor’u 
aynı çizgide buluşturan Amerikan kültü-
rü müşterekliğidir.”2 (Özen, 2021: 96). 

Kitapta öne çıkan hususlardan biri de 
dönemin bobstil kadınlarıdır. Bobstil 
erkek tipini genişçe ele alan Özen bobs-
til kadınları da ihmal etmemiştir. Özen, 
sinema dergilerindeki Amerikan aktör-
lerine özenen ve onları ölçüsüzce taklit 
eden moda müptelası kadınların Bobs-
til’e dönüşümünü ise şöyle izah ediyor: 

“Geçmişte Fransız hemcinslerine benzeme-
ye çalışan, moda dergilerini takip ederek 
giyinen Batı taklitçisi kadın; 1940’larda 
sinema perdelerinde gördüğü Hollywood 
yıldızlarına özenmiş, sinema ve magazin 
dergilerinden onların kıyafetlerindeki 
ayrıntıları takip etmiştir.” (Özen, 2021: 

2 Bu alıntı ve sonraki tüm alıntılar Kısa Pantol 
Bol Caket Bobstile Maşallah & Erken Cumhuri-
yet Devri'nde Bobstil Modanın Türk Edebiyatına 
Yansımaları (Ötüken Neşriyat, İstanbul 2021) 
kitabından yapılmıştır.

108) Söz konusu bobstil kadının aşkı da 
bobstil erkeğin aşkı da tıpkı moda gibi 
gelip geçicidir. Eserde gerek erkeklerin 
gerekse kadınların bobstil modanın 
göstergesi olan kılık kıyafetleri, giyim 
kuşamları ve aksesuarları en ince ay-
rıntısına kadar ele alınmıştır. 

Bobstil modanın şiirdeki karşılığının 
bir yakıştırma olduğunu belirten Özen, 
bobstil şairlerin en başında Orhan Veli 
ve Âsaf Halet’i gösteriyor: “Türk şiiri-
nin 1940’lı yıllarına dair çizilen tabloda 
bobstil, şiir eleştirisinde ‘yeni’ karşıla-
nan bir yakıştırma olarak kullanılmıştır.” 
(Özen, 2021: 150).  Bobstil şair olarak 
nitelendirilen ve eleştirilerin hedef tah-
tasına oturtulan bu iki şair sürekli ala-
ya alınmışlardır. Özen, Attilâ İlhan’ın 
Garip Hareketi’ni bobstil olarak gördü-
ğünü, Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi’nin de 
Âsaf Halet’i bobstil şair olarak topa tut-
tuklarını da aktarıyor.  Diğer taraftan 
bobstil şairler, yabancı dil özentisiyle 
yaşadığı topluma da yabancılaşmışlar-
dır: “Bobstil şairler, yabancı sözcüklerle 
konuşma hevesindedirler. Kök ve kimlik 
sorununa delalet eden bu heves, Tanzi-
mat romanlarındaki züppe tiplerinde ol-
duğu gibi bobstillerin içinde yaşadıkları 
topluma yabancılaşmalarının dışa vuru-
mudur.” (Özen, 2021: 202). Celal Sahir, 
Cahit Saffet ve heccav şair Tahir Nadî 
ise bobstil yakıştırmasına maruz ka-
lan diğer şairlerdir. Yine roman ve kısa 
hikâye gibi pek çok tahkiyeli metinde 
kurgusal düzelme taşınan bobstil şair 
eleştirileri, Özen’in çalışmasında toplu 
bir biçimde okunabilmektedir. 

Mahkeme haberleriyle, köşe yazılarıy-
la, karikatürlerle 1940’lı yılların gün-
demini epey meşgul eden bobstil eleş-
tirisi, kimi zaman ironik bir biçimde 
ve mizah unsurlarıyla yapılırken kimi 
zaman mahkeme salonlarına taşınarak 
polemik boyutlara ulaşmıştır. Selami 
Münir’in Nasrettin Hoca üzerinden 
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yaptığı bobstil eleştirisinde ise mizahın 
ulaştığı zirve açıkça görülmektedir. 

Sonuç olarak Kısa Pantol Bol Caket Bobs-
tile Maşallah adlı kitap İbrahim Özen’in 
özgün bakış açıları, çeşitli ve bir o ka-
dar da zengin veri kaynakları, ele aldığı 
malzemeyi belirli odak noktaları etra-
fında inceleme/değerlendirme yön-
temiyle edebiyat, kültür, sosyoloji ve 

sinema tarihi araştırmaları açısından 
önemli bir başvuru kaynağıdır.  
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KISKANÇLIK, ETİYLE 
BESLENDİĞİ AVLA OYNAYAN*:  

TÜRK ROMANINDAN 
ÖRNEKLERLE EDEBİYAT VE 

KISKANÇLIK**

Ali Karahan***

Çeşitli edebiyat dergilerinde yayımla-
dığı öyküleri, yeni Türk edebiyatı alanı-
na katkı sunan akademik makaleleri ve 
yakında raflarda göreceğimiz “Turgut 
Özakman İlk Roman Yarışması” birin-
ciliğine layık görülmüş Babalar ve Kız-
ları isimli romanıyla tanınan Selda Uy-
gur Gürbüz, Türk Romanından Örnek-
lerle Edebiyat ve Kıskançlık’ta edebiyat 
eserlerinde sıkça işlenen “kıskançlık” 
izleğini psikolojik açılımlar yardımıy-
la ele alıyor. Yazarın ifadesiyle kitabın 
amacı “kıskançlık duygusunun Türk 
romanındaki izdüşümünü psikanalitik 

* William Shakespeare, Othello, Çev.: Özdemir 
Nutku, Remzi Kitabevi, İstanbul 1994, s. 108.

** Selda Uygur Gürbüz, Türk Romanından Örnek-
lerle Edebiyat ve Kıskançlık, Çizgi Kitabevi, Kon-
ya 2021.

*** Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeni Türk 
Edebiyatı Ana Bilim Dalı, alikarahann@yan-
dex.com

yöntem ve yorumlarla ortaya koymak-
tır.”(s. 8) Böylece okur Türk romanının 
bilindik kişilerinin ruhunda en arkaik 
insan dürtülerinden olan kıskançlığın 
izini sürüyor ve roman kişilerinin hu-
susi yanlarını, zaaflarını ve duygularını 
daha yakından kavrıyor. 

Kitap, “Giriş” ve “Sonuç” kısımları dı-
şında “Mitoloji, Felsefe ve Psikolojide 
Kıskançlık”, “Oidipus Kompleksi ve Ba-
ba-Oğul İlişkileri Bağlamında Kıskanç-
lık”, “Aşk, Cinsellik ve Kıskançlık” ve 

“Narsizim ve Kötücüllük Bağlamında 
Kıskançlık” başlıklı dört bölümden olu-
şuyor. Doğal olarak her bölümün içeri-
sinde o bölümün başlığına uygun ro-
manlar irdeleniyor. Psikoloji biliminin 
yardımıyla kıskançlık izleğine daha net 
bir çerçeve çizen Gürbüz, bu izleğin kö-
keninin edebiyat kadar eski olduğunu 
vurgular. Özellikle mitolojik ve destan-
sı metinlerden, masallardan, dini ya-
pıtlardan modern edebiyata kadar işle-
negelmiş kıskançlık izleği, yazara göre 
farklı disiplinlerde farklı tanımlarla 
açıklanır. Bu nedenle Gürbüz, kıskanç-
lık kavramına mitolojide, felsefede ve 
psikolojide tanımlar arar. Örneğin So-
fokles’in Oidipus’unda görülen kıskanç-
lık duygusu modern edebiyata da kay-
naklık eder ve baba-oğul çatışmasının 
çıkış noktası olur. Yazar, bu eserdeki 


