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Öz 
 
Türk edebiyatında romancılığıyla bilinen Reşat Nuri Güntekin (1889-1956), tiyatro sanatına da derin bir 

tutkusu olan ve bu sanatla ilgili birçok yazısının yanında oyun metinleri de üretmiş edebiyatçılarımızdan biridir. 
Yazar, kaleme aldığı tiyatro eserleri ile Türk toplumunun değişimlerine, siyasal ve ekonomik dönüşümlerine 
atıflar yapmıştır. Ayrıca Halkevleri Temsil Sahneleri ve okullar için mektep piyesleri de yazarak bu oyunlarda 
ideolojik kurguya yönelmiştir. 1933 yılında Halkevleri’nde oynanması için yazdığı Vergi Hırsızı oyunu da 
dönemin edebi kanonuna uygun bir şekilde iktidarın hegemonik söylemini yansıtan bir oyun olarak yazılmıştır. 
Oyunda Kemalist rejimin arzuladığı vatandaş tipi ele alınmıştır. Yeni kurulan rejime göre yeni bir insan tipinin 
profilini veren oyunda, vatandaşların devlete karşı sorumlulukları ve makbul vatandaş tipinin nasıl olduğuna dair 
nitelikler yer almaktadır. 

Bu çalışmada Reşat Nuri’nin Vergi Hırsızı oyunu incelenerek oyun, Kemalist rejimin vatandaş algısıyla 
ilişkilendirilecektir. Dönemin edebi kanonu tartışmalarına da yer verilerek oyun metninin devrin edebiyatıyla 
olan ilişkisi ele alınacaktır. Ayrıca Reşat Nuri’nin yeni rejime uygun olarak vatandaş profili çizerken kendi 
düşünceleri etrafında makbul vatandaşa katkıları da gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Reşat Nuri Güntekin, vergi hırsızı, makbul vatandaş, tiyatro, edebi kanon. 
 

Absract 
Reşat Nuri Güntekin (1889-1956), more known for his novels, received works from the theater. The 

Vergi Hırsızı play he wrote for the Halkevleri in 1933 is an important element for the literary canon of the 
period. The vote was written about the type of citizen the Kemalist regime wants. It also included detailed 
dialogue on the economic situation of the regime and how state-citizen relations should be. 

In this work we will review Resat Nuri's Vergi Hırsızı play and relate this play to the citizen perception of 
the Kemalist regime.  We will also discuss the relevance of the play to early republic era literature by including 
in the discussions of the literary canon. 

Keywords: Reşat Nuri Güntekin, vergi hırsızı, acceptable citizen, theater, literary canon. 
 

Giriş 
1923 sonrası dönemde Cumhuriyet rejiminin sanat alanındaki  en büyük arzularından biri, millî 

bir tiyatro kurumu idealini gerçekleştirmek olmuştur.  Aslında bu durumun II. Meşrutiyet döneminde 
başladığı ve Darülbedayi ile kurumsal anlamda gerçekleştirildiği görülür. Sahneye Türk kadınının 
çıkartılmak istenmesi,  Talim ve Terbiye Cemiyeti aracılığıyla ‘yerli’ ve ‘millî’  oyunlar için 
yarışmalar düzenlenmesi, bu oyunların tiyatro kampanyalarınca  öncelikli olarak oynanması fikrinden 
millî bir tiyatro idealinin II. Meşrutiyet’ten itibaren gerçekleştirilmek istendiği anlaşılır. Bu dönemde 
özellikle adapte piyeslerin oynanması en büyük sorun olarak görülmektedir. Bu anlamda Muhsin 
Ertuğrul'un dönemin önemli yazarlarını  millî ve yerli oyun yazdırmaya özendirmesi önemli bir 
husustur (Buttanrı, 2011: 512). Cumhuriyet döneminde de bu anlayışın devam ettirilmek istendiği 
görülür. 

Dönemin aydınları, yazarları, edebiyatçıları iktidarla kurdukları yakın ilişki nedeniyle edebi 
alanı Cumhuriyet’in kültürel politikalarının gerçekleşmesi için bir saha olarak görmüş ve bu amaçla 
kullanmışlardır. Edebi sahalardan özellikle tiyatronun oldukça işlevli bir şekilde bu anlamda 
kullanıldığını görülür. Erken Cumhuriyet döneminin şartlarına bakıldığında halkın okuma-yazma 

                                                           
1Bu makale, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlanan “Tiyatro Yazarı Olarak 
Reşat Nuri Güntekin” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.   



oranının düşük olduğu ve daha çok köylerde yaşadığı bilinmektedir. Tiyatro, göstermeye dayalı bir tür 
olması sebebiyle okuma yazma oranı düşük bir toplum için yararlı bir saha olarak düşünülür. Bu 
nedenle ülkemizde modern tiyatro  daha Tanzimat döneminden itibaren toplumu eğitmek, onu 
yönlendirmek için faydalı bir araç olarak görülmüştür. Ayrıca tiyatronun seyirciye doğrudan teması, 
doğrudan mesaj verici bir tür olması ve hitap unsurlarının verdiği etkiyi hesaba kattığımızda buna 
müsait bir sanat alanı olduğunu da söyleyebiliriz. Nitekim ulus-devlet sürecinde millî bir kimlik ve 
makbul bir vatandaş oluşturmak için özel bir misyonla tiyatro türüne eğildiği görülür. Çünkü 
tiyatronun görsel olanla ilişkisi kullanılmak istenir. Bu nedenle iktidar tarafından heykel, mimari, 
resim gibi tiyatroya da özel yatırım yapılır (Çongur, 2017: 65-66). Bu yatırımda hâkim olan düşünce 
ise yeni bir kültür ve medeniyet anlayışının halka ulaştırılmak istenmesi olmuştur. Özellikle, “Tiyatro 
o dönemde telkin imkânı, gündelik hayatın ve dilin içine süzebilme gücü nedeniyle iktidarın kullandığı 
bir propaganda ve denetim aracı olmuştur” (Başbuğ, 2013: 208). Elif Çongur, Ulusal Kimliği Tiyatro 
ile Kurmak adlı kitabında erken Cumhuriyet döneminde tiyatro ile yapılmak istenen ulusal bir kimlik 
inşası sürecini anlatır. Çongur, rejimin ve kurucu kadronun ideolojik felsefesinin, oyun metinlerine ve 
sahneye taşıdığını, Halkevleri’nin de bu ideolojinin uygulama alanı olarak kullanıldığını belirtir. Bu 
kapsamda öncelikle yakın geçmişle tarihsel bağ koparılmak istenmiş, yerine Orta Asya’dan bir köken 
arayışına gidilmiştir. Ayrıca bu amaçla bir “kültürel ambar” olarak görülen Anadolu’ya doğru bir yöne 
gidilmiş ve böylece Türklük bilinci yerleştirilerek bu durum Cumhuriyet’in özü şeklinde algılanmıştır 
(Çongur,2017: 177-179). 

Kemalist rejim, bir tiyatro kanonu oluşturmak için 1930’lu yıllardan itibaren etkin faaliyetler 
yürütmeye başlamıştır. Bu faaliyetlerden en önemlisinin Reşat Nuri’nin de oyun metinleri verdiği 
1933 yılında yazılan “onuncu yıl oyunları” olmuştur. Bunlar, edebi ve estetik özellikleri düşük ancak 
propaganda yönleri kuvvetli oyunlardır. Oyunlarda karikatürize edilen Osmanlı'ya karşı idealize edilen 
bir Cumhuriyet insanı vardır. Batılı, çağdaş, dini hurafelerden arındırılmış bilimsel bir insan 
anlayışının yaratılmak istendiği görülmektedir.  

Rejimin tiyatroya olan ilgisinin göstergelerinden biri de Halkevleri’dir. Halkevleri’nin en 
önemli şubesinin Temsil Akademisi olduğunu ve Halkevleri’nde yeni neslin bilinçaltını oluşturan 
mektep piyeslerinin yazıldığını görmekteyiz. Ayrıca 1934'te Darülbedayi’nin İstanbul Şehir Tiyatrosu 
adıyla İstanbul Belediyesi'ne bağlandığını, 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarı’nın açıldığını, 
Devlet Operası'nın da 1946 yılında faaliyete geçtiğini hatırladığımızda rejimin tiyatroya olan ilgisinin 
boyutları daha net anlaşılmaktadır. Bu dönemde tiyatronun  taşraya yöneldiğini, Anadolu’nun tiyatro 
aracılığıyla ideolojik olarak yönlendirilmek  istendiğini ve  iktidarın  politik argümanlarını Anadolu'ya 
tiyatro aracılığıyla ulaştırmaya çalıştığı bilinmektedir. Bu amaçla Reşat Nuri’nin de Hülleci adlı 
oyununu yazdığını bilmekteyiz. Bu dönemde Anadolu'nun her hücresinde Cumhuriyet ideolojisini 
yaymak, bu anlamda Kemalizm ilkelerine dayalı bir atmosfer oluşturulmak istendiği anlaşılmaktadır.   

Bu dönemdeki oyunların; Kurtuluş Savaşı kahramanlıklarını, Atatürk sevgisini, savaşın verdiği 
yoksulluğu, Turan fikrini, ülkücü/idealist tipi vermeye çalıştığını; dolayısıyla politikayla ilişkili ve 
devletin resmi ideolojik anlayışını anlatmaya çalışan oyunlar olduğunu görmekteyiz. Bu oyunların 
bazıları şunlardır:  Yaşar Nabi İnkılap Çocukları, Halit Fahri Onuncu Yılın Destanı, Aka Gündüz 
Beyaz Kahraman ve Mavi Yıldırım, N. Sırrı Örik Sönmeyen Ateş, Reşat Nuri İstiklâl, Yaşar Nabi Mete, 
Behçet Kemal Ergenekon ve Çoban, Nazmi Tonbuş  Atilla, Münir Fahri Egeli  Bay Önder, Hayrettin 
İlhan Altın Yay, Hüsnü Yıldız Mete, Cem Aşkun  Oğuz Destanı, Osman Cemal Kaygılı Üfürükçü, 
Ertuğrul Şevket Şeriat.2  Bu oyunlar genel olarak dramatik yapıdadır. Oyunlarda toplumsal 
mühendislik yapılır. Oyunların estetik unsurları arka planda olup didaktik ve bol hitabetli oyunlardır. 
Elif Çongur, bu dönemde yazılan oyunların Kemalist bir ideolojiyle ve Türk ırkının bütün 
medeniyetlerin kurucusu olduğu düşüncesine dayanan Türk Tarih tezini kanıtlamak üzere yazıldığını 
açıklar (Çongur, 2017:120). 

                                                           
2 Bu oyunlar ve yazılan diğer oyunlar hakkında daha genel ve kapsamlı bilgi için ayrıca bkz: Esra Dicle Başbuğ 
(2013), Resmi İdeoloji Sahnede, İstanbul, İletişim Yayınları; Nurhan Karadağ (1998), Halkevleri Tiyatro 
Çalışmaları (1932-1951), Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları; Elif Çongur (2017), Ulusal Kimliği Tiyatro 
İle Kurmak, Ankara, İmge Kitabevi; Selçuk Çıkla (2006), “Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü Anısına Yapılan 
Edebî Yayınlar”, Turkish Studies, Sayı: 1, ss.45-63; Bünyamin Aydemir (2017), Sanatta Dirijizm, İstanbul, 
Mitos-Boyut,  



Belirtilen oyunlara benzer nitelikte oyun metinleri yazan muharrirlerden biri de Reşat Nuri 
Güntekin’dir. O, sadece oyun metinleri bağlamında değil, genel anlamda Cumhuriyet rejiminin temel 
tezlerine ve amaçlarına inanmış, bağlanmış ve bu yönde eserler üretmiş bir yazardır. Hem roman hem 
de oyun metinlerinin yanı sıra üstlendiği idari ve siyasi görevleri, yürütücülüğünü yaptığı kültürel 
faaliyetleri ile Cumhuriyet döneminde oluşturulmak istenen edebi kanonun içinde yer almış bir 
yazardır. Reşat Nuri Gültekin'in tiyatro eserleri, Türk ulusal devrimine doğrudan göndermelerde 
bulunan metinlerdir. Onun Vergi Hırsızı adlı oyununda ise hem bir edebi kanon özelliğini hem de 
rejimin vatandaş algısını görebilmekteyiz. Oyunun ortaya koyduğu yeni ve makbul vatandaş tipi 
önemli ve değerli nitelikler içermektedir. Bu çalışmaya konu olan Vergi Hırsızı adlı oyun, Kemalist 
rejimin sokaktaki insanı nasıl tanımladığı ve genel olarak yeni rejimde nasıl vatandaşlar istendiğini 
belirtmesi açısından ayrıntılı olarak işlenmeye değerdir. 

 
Vergi Hırsızı ve Sıradan Olanın “Makbul” Statüsü 
1933 yılında basılmış olan ve Reşat Nuri’nin önemli bir kanon metni olan Vergi Hırsızı oyunu, 

tek perdelik komedi türünde bir mektep temsilidir. Eser, Halkevleri’nde ve mekteplerde sahnelenmek 
üzere yazılmış bir oyundur. Vergi Hırsızı, Kemalist ideolojiye yakın, Cumhuriyet rejiminin belirlediği 
“edebiyat kanonu”na uygun bir oyun olarak hazırlanmıştır. 1930’lu yıllarda edebiyatçılardan yoğun bir 
şekilde kendi siyasal ülküsü etrafında oyun metni isteyen Kemalist rejim, hem bir öğretmen hem de bir 
müfettiş olarak devlet memuru sayılan Reşat Nuri’den de bu bağlamda oyunlar ister. Reşat Nuri de bu 
isteği geri çevirmemiş yazarlardandır. 

Vergi Hırsızı oyununda millî ve yerli oyun anlayışı bağlamında devlet ve vatandaş ilişkisi 
işlenmiştir. Bu bakımdan oyun, Cumhuriyet ilkeleri ve inkılapları ışığında yazılmış, dönemin istediği 
“makbul vatandaş”ı tanımlamaya yönelik bir eserdir. Erken Cumhuriyet döneminde yaratılmak istenen 
“makbul vatandaş”ın çerçevesini oluşturan ve vatandaşın devlete karşı yükümlülüklerinden bahseden 
oyunda özellikle ekonomi konusu işlenir. Ayrıca devletin ve milletin bütünlüğü, ikisinin toplumsal 
sözleşmeye dayalı karşılıklı çıkar ilişkisi, oyunda verilmek istenen mesaj ya da hatırlatılan ders 
niteliğini taşımaktadır. 

Oyunda ideoloji bağlamında dikkatimizi çeken ilk olgu, Kemalist, yani egemen ideolojinin, 
yaratmak istediği yeni insan modeli ya da Füsun Üstel’in sunduğu kavramla “makbul vatandaş” tipinin 
yansıtılma biçimidir. Oyunlarda yeni rejim için “nasıl bir vatandaş” sorusunun cevapları aranmaktadır. 
Füsun Üstel, Makbul Vatandaşın Peşinde adlı kitabında genel anlamda II. Meşrutiyet’ten itibaren 
Osmanlı İmparatorluğu'nu bir arada tutmak için bir ulus bilincinin yaratılmak istendiğini ve bunun için 
de mekteplerde herkesi belli ve sınırlı bir formdan geçirerek  onları bir topluluk, bir yurttaşlar 
topluluğu olarak yaratmaya çalıştığını belirtir. Mekteplerde okutulacak ders kitapları ile ulus inşasına 
çalışıldığını söyler (Üstel, 2016: 32). Bu amacın aynısı Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışında da 
mevcuttur. Örneğin 1931'de Afet İnan’ın Cumhuriyet’in vatandaşlık anlayışını açıklayan veya 
tasarlayan Vatandaş İçin Medeni Bilgiler okullara ders kitabı olarak yazılmıştır (Üstel, 2016: 234-
239). 

Yeni değerler ve yeni insan anlayışıyla yola çıkan Kemalist ideoloji,  Türkiye’nin geleceği ve 
bağımsızlığı için yeni bir vatandaş tipine ihtiyaç duymaktadır. Devletini ve milletini düşünecek, onun 
bağımsızlığı ve geleceği için çalışacak bu yeni tip, ‘makbul vatandaş’tır. Medeni ve yurtsever 
eksenleri üzerinden inşa edilen makbul vatandaş, cumhuriyetçi ve laik bir ahlak anlayışını temsil eder. 
Bu vatandaş, yeni terbiye esaslarıyla hareket edecek, yeni bir ödev bilinciyle çalışma hayatına 
katılacaktır. Böylece bireycilikten kurtulup kolektivist düşünecek ve millet olabilme vasfına 
erişilecektir. Bu vasıflar sadece kamusal değil, onun özel hayatını da kuşatır (Üstel, 2016:175). 

Böylece yeni rejime göre yeni bir devlet istikameti ve yeni bir vatandaş modeli yaratılmak 
istendiği anlaşılmaktadır. Devletin istediği makbul vatandaşın karşılanabilmesi için de edebiyat araç 
olarak kullanılmış ve edebiyat metni, vatandaşı bilinçlendirmek, ona devlet-vatandaş ilişkisini 
anlatmak, yükümlülüklerini ona hatırlatmak için bir aygıt olarak görülmüştür. Yapılan edebiyat 
faaliyetlerine baktığımızda özellikle tiyatro vesilesiyle vatandaş tipi üzerinden yeni sembol ve 
motiflerin üretildiği veyahut icat edildiği anlaşılmaktadır. Halkevleri’nde sahnelenen oyunlarda, 
özellikle “Kemalist ideolojinin ekonomik, kültürel, tarihi, güncel vb. söylemlerinin yeniden üretildiği 
ve pekiştirildiği […] görülür” (Başbuğ, 2013: 59). 

Reşat Nuri’nin oyunlardaki ideolojik dayanaklı yeni insan söyleminde yeni vatandaşın 
özellikleri ve donanımları belirtilmektedir. Genel anlamda vatandaş, özel anlamda ise öğretmen, eşraf, 



aydın, memur üzerinden kurulur ve bu kişilerin bir nevi tanımı yapılmış olur. Vatandaş nasıldır, 
öğretmen kimdir, aydın ne işe yarar, zengin malını neye, nasıl harcar, devlet adamı nasıl davranır gibi 
soruların cevapları verilerek yeni devlet ülküsünün bir şekilde izahı yapılır. Oyunlarda devletin veya 
rejimin yeni tanımlanmasında ise en önemli koşul bağımsızlıktır. Devletin ekonomik yapısı, diğer 
ülkelerle ilişkisi Reşat Nuri’nin oyunlarında tanımlanmaya çalışılan konulardır. Reşat Nuri’nin 
yarattığı tiplerde Kemalist ideoloji ile kesişen çizgileri mevcuttur. Burada Kemalist düzene uygun 
vatandaş modeli verilir. Reşat Nuri’nin hem bir edebiyatçı hem de dönemi içerisinde kültürel 
politikalarda yeri olan bir aydın olması nedeniyle Kemalist ideoloji için arzulanan vatandaş tipine 
eklemeler yaparak Kemalist anlayışa katkıları olur. Yine devlet mekanizmasının ve kurumlarının nasıl 
işlemesi gerektiğiyle ilgili fikirler üretir. Yazar, oyun metinlerinde devletin oluşturmaya çalıştığı 
ekonomik ve hukuki düzen hakkında örneklerle bir model sunar.  

Oyunda karşımıza çıkan ilk vatandaş tipi, sıradan vatandaşın yeniden tanımlanması durumudur. 
Osmanlı Devleti’nden farklı olarak yeni bir insana duyulan ihtiyaca göre sokaktaki vatandaşın yeni bir 
tanımı yapılmaya çalışılır. Oyun, vergi kaçıran Demir ile devlete düzenli şekilde vergisini ödeyen 
Yusuf’un konuşmaları üzerinden kurulur. Bu konuşma ile vatandaşa iyi-kötü, doğru-yanlış normları 
gösterilir. Ayrıca metindeki karakterlerin isim sembolisazyonu ile devletin kime, nasıl baktığı da 
anlaşılır.  

Erken Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin yeni kurulan bir devlet olması, üretim gücünün 
düşük olması nedeniyle ülkenin ekonomi sistemini yürütebilmesi için vergiye ihtiyaç duyulur. 
Özellikle 1929 yılında patlak veren dünyadaki ekonomik buhrandan Türkiye de çok etkilenir. Devlet 
eliyle bir seferberlik başlatılır ve vatandaşın üretime katkıda bulunmaları teşvik edilir. Vergi Hırsızı 
oyunu da bu bilinçle konuyu vatandaşın önüne seren bir anlayışla yazılır.  

Oyunda vatandaşın devlete karşı görevleri ona hatırlatılmış, bu görevleri yerine getirmesi 
istenmiştir. Oyun, Kemalist ideolojiyi anlayacak ve anlatacak bir görev vazifesiyle ve devletin 
ekonomik bağımsızlığını ve gelişimini vatandaşa anlatacak bir bilinçle yazılmıştır. Oyunun amacı bu 
yönde iken alt metinde devlet ve vatandaş ilişkisinin nasıl olması gerektiğine de değinilmiştir. 
Özellikle birbirinin tersi olan Yusuf ve Demir karakteri üzerinden makbul vatandaş ile ‘hain vatandaş’ 
ayrımına gidilmiştir. 

Oyunda makbul vatandaş, Yusuf karakteri ile temsil edilir. O, bireysel akıldan kurtulup 
kolektivist bir akılla ülkesini ve milletini düşünen, üretime katkıda bulunan, çalışmayı bir erdem 
olarak gören, devlete karşı sorumluklarını ve görevlerini bilen, üstelik bunları zevkle yerine getiren 
biridir. Demir ise hain vatandaştır. Bireysel düşünen, vergisini ödemeyen, devletin kalkınması ve 
gelişimi yerine, kendi zenginliğini düşünen biridir.  

Makbul ve hain vatandaş oyunda türlü nitelemelerle anlatılır. Makbul vatandaş çalışkan, dinç ve 
sıhhatlidir. Hain vatandaş ise tembel ve hastadır. Makbul vatandaş olan Yusuf’un çalışkanlığı ve vücut 
yapısı ön plana çıkarılan ilk konudur. O, devlete vergisini düzenli ödeyen, çok çalışan ve bu yüzden 
sağlıklı, yaşam dolu bir insan olarak verilir. Yusuf, elli yaşında olmasına rağmen, otuz yaşında 
görünen, saçlarına ak düşmemiş, zinde ve dinç biridir: 

“Demir: Sen maşallah kırk bile görünmüyorsun… Saçlarında bir tek ak yok, yanaklarından kan 
damlıyor… Sıhhatin de galiba yerinde… 

Yusuf: Demir gibiyim maşallah… Bu yaşta yirmilik delikanlılara taş çıkarırım… 
Demir: Miden de sağlam mı? 
Yusuf: Taşı yersem evvel Allah eritirim. 
Demir: Ben bazı sütlaç yediğim zaman bile eritinceye kadar akla karayı seçiyorum... Sen galiba 

ömrünü çok rahat geçirdin…” (Güntekin, 1933: 5-6) ** 
Yusuf’un genç görünüp sağlıklı olması ömrünü rahatlıkla geçirmesine değil, çok çalışmasına 

bağlıdır. Bu adeta Atatürk’ün “Türk, Öğün, Çalış, Güven” prensibi üzerine kurgulanmış bir insan 
tasavvurunun tecellisidir. Çalışma azmi ona sağlıklı bir ömür vermiştir: 

“Demir: (…) Sen galiba ömrünü çok rahat geçirdin… 
Yusuf: Ne gezer? Benim ömrüm gece gündüz çalışmakla geçti. 
Demir: Ya!!!  

                                                           
** Bu çalışmadaki alıntılar şu eser üzerinden yapılmıştır: Reşat Nuri Güntekin, Vergi Hırsızı, İstanbul, Devlet 
Matbaası, 1933. 



Yusuf: Ne yaparsın… Yedi çocuk babasıyım… Ben ırgat gibi çalışmasam onlar aç kalır…” 
(Güntekin, 1933: 6)  

Çalışmayı bir erdem olarak görmeyen ve kiraya verdiği emlâklarıyla geçimini sağlayan Demir 
ise zengin ve rahat bir hayat yaşamasına rağmen çalışmadığı için vücudu çürümüştür: 

“Demir: Çok tuhaf… Sen gece gündüz çalışıyorsun… Vücudun demir gibi… Benim Allah’a 
şükür babadan kalma üç beş parça emlâkım var… Onlar sayesinde çalışmadan yaşıyorum… Hâlbuki 
hastayım… Vaktinden evvel vücudum çöktü, gözlerimin feri söndü… Şu Allah’ın işine hiç akıl 
ermiyor… 

Yusuf: (Gülerek) Bunda akıl ermeyecek bir şey yok… Sen çalışmadın için çöktün, ben çalıştığım 
için dinç ve sağlam kaldım… Dünyada çalışmak kadar insana sıhhat ve neşe veren şey olur mu?” 
(Güntekin, 1933: 6) 

Metindeki çalışma prensi makbul vatandaşın prensiplerine girmektedir. Çok çalışan, ülkesi ve 
milleti için emek sarf eden vatandaş profili böylece sağlıklı ve dinç gösterilmiştir. Ancak oyunda 
çalışmaktan kasıt salt bireysel fayda değildir. Vatandaş çalışarak devletine ve milletine de hizmet 
etmiş demektir. Yusuf’un yedi çocuğu vardır. Onları geçindirmek için varını yoğunu vermekte, onlar 
için çok çalışmaktadır. Ancak çocuklarını devletin ve milletin hizmeti için doğurmuş ve böyle bir 
anlayışla onları yetiştirmektedir: 

“Yusuf: Allah bağışlasın… Çocukların hoşuma gitti… 
Demir: Allah cümleninkine ömür versin… Seninkiler yarım düzineyi geçti ha… 
Yusuf: Eh ne yapalım… Memleketin askere, çiftçiye, işçiye ihtiyacı var… 
Demir: Yok yok şakaya gelir şey değil… Bu ağır yük her halde seni çok yormuştur. 
Yusuf: Emin ol yorgunlukta da başka zevk var… Sen belki inanmayacaksın… Bugün 

çocuklarıma bir yedinci, bir sekizinci, bir on beşinci kardeş de gelse emin ol yine güler yüzle: ‘Hoş 
geldin, safa geldin’ diyeceğim…” (Güntekin, 1933: 8-9) 

Çok çocuklu olmanın faydaları böylece metinde verilmektedir. Çocuklar devletin geleceği ve 
ihtiyacı için yetiştirilmekte, bu bakışla eğitilmektedir. Ayrıca çocuklar büyünce babalarına bakacaktır. 
Bu da yine çok çocuklu olmanın faydalarındandır. Fakat çok çocuklu olmanın başka bir faydası daha 
vardır: 

“Demir: İyi amma ihtiyarladığın zaman ne yapacaksın? Her zaman şimdiki gibi çalışamazsın… 
Yusuf: Adam sen de… O zamana kadar da yetişirler, elimden tutarlar… Ben onlardan hiçbir 

dakika şikâyet etmemiş olduğum için umarım ki onlar da benden yüksünmezler… Hem yedi çocuk 
babası olmanın başka kârı da var… 

Demir: Ne gibi? 
Yusuf: Altıncıdan itibaren Devlet benden yol vergisi almamağa başladı.” (Güntekin, 1933: 9) 
1927 yılında Türkiye’de ilk nüfus sayımı yapılmıştır. Nüfusun azlığı nedeniyle bu yıllarda nüfus 

politikasıyla ilgili planlamalar yapılmış, nüfusun arttırılmasına özen gösterilmiş ve çocuk doğurmak 
için ailelere teşvikler verilmiştir. Yine 1930 yılında kabul edilen Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 
nüfusun arttırılması için bazı önlemlere gidilmiştir. Bu yasa ile Sağlık Bakanlığı, doğumları teşvik 
etmiş, altı ve daha fazla çocuğu olan kadınlara maddi ödüller vermiş, gebeliği önleyici ilaç veya 
araçlar (kontraseptifler) yasaklanmıştır. Ayrıca “çocuk sayısına bağlı olarak arazi dağıtımında öncelik, 
çok çocuklu olduğu için vergi iadesi” gibi teşvikler yapılmıştır (Akın ve Aykut, 2011: 4). Reşat Nuri 
de var olan bir sosyal projeyi metne katarak devlete karşı iyi vatandaşın özelliklerini belirtmeye 
çalışmıştır. Burada edebi metnin bir ideolojik araç olarak kullanılmasının açık bir örneği söz 
konusudur. 

Oyunda “devlet” kavramına özel önem verilir. Metinde devletin ilk harfi büyük (Devlet) 
yazılmaktadır. Vergi Hırsızı oyunu, bu bakımdan, devletin kutsandığı ve yüceltildiği bir oyun olarak 
da önem kazanmaktadır. Her şey devlete hizmet içindir. Vatandaş devlete hizmet ettikçe karşılığını da 
görecektir. Bu nedenle devlete hizmet etmek için her vatandaş vergisini ödemelidir. Çünkü devlet 
ancak bu vergilerle iş yapabilir: 

“Demir: (…) Bu vergiler de artık dayanılmaz hale gelmeğe başladı… 
Yusuf: Ne yapalım Devletin ihtiyacı var… Koca bir memleketi, milleti, emniyet, rahat, saadet 

içinde yaşatmak kolay mı? Devlet bizden aldığını ziyadesiyle yine bizim iyiliğimiz için sarf ediyor…” 
(Güntekin, 1933: 9) 

Burada devletin, sistemini yürütmek için vatandaşa olan ihtiyacı gösterilmektedir. Devlet, 
hizmet yapabilmek ve “memleketi, milleti, emniyet, rahat, saadet içinde yaşat[abilmek]” için 



vatandaşın vergisine ihtiyaç duymaktadır. Yusuf, vergisini ödeyerek devlete bağlılığını göstermekte ve 
iyi vatandaşın özelliklerini böylece barındırmış olmaktadır. Demir ise farklı düşünmekte ve devlete 
vergi ödemeyi kabullenmemektedir. Devletin kendisine para vermesini beklemektedir. Üstelik vergide 
usulsüzlük yaparak devleti dolandırmaktadır.  

Oyunda vergi ödememek değil, vergi kaçırmak asıl işlenen konudur ve bu, büyük bir suç olarak 
öne sürülmektedir. Demir, vergi vermediği için değil, vergi hırsızlığı yaptığı için rüyalarında kâbuslar 
görmektedir. Bu nedenle oyundaki asıl mesaj devletin kandırılması ve bu kandırma neticesinde 
devletin ve milletin düşeceği hâldir. Demir’in vergi hırsızlığı yaptığını duyan makbul vatandaş Yusuf, 
onunla tüm bağlarını koparmaya karar verir. Çünkü Demir devlete karşı ‘doğru işler’ yapmamaktadır: 

“Demir: Orasını bilemem amma her halde bana çok fazla geliyor… Sen benim gibi emlâk 
sahibi olsan bana hak verirsin… Ne ise bereket versin ki iki senedir kolayını buldum da… 

Yusuf: (Şüpheli bir bakışla) Ne gibi? 
Demir: Bunca yıllık arkadaşımsın… Senden saklayacak değilim ya… Emlâkımdan bir kısmına 

değerinden eksik bir fiyat biçtirdim… Böylece vergiyi de eksik veriyorum… Sen gelmeden evvel bunun 
hesabı ile meşguldüm… İki senede tam yüz yirmi buçuk lira kârım olmuş… İyi yapmadım mı? 

Yusuf: Şaka söylüyorsun. 
Demir: Neden sözüme inanmak istemiyorsun… 
Yusuf: Ben seni doğru bir adam diye tanırım da ondan... 
Demir: Yine öyle tanı… Devlet benim yüz yirmi lirama muhtaç mı? 
Yusuf: Muhtaç ya… Herkes senin gibi yapsa memleketin hali ne olur? Belki hatırın kalacak 

amma ben doğru bildiğim şeyi dobra dobra söyleyen adamım… Sen adeta hırsızlık etmişsin… 
Demir: Yusuf ağzından çıkanı kulağın işitsin… O ne ağır lâkırdı öyle… Çocukken seninle ara 

sıra döğüşürdük… İhtiyarlığımızda da boğaz boğaza kavga edersek acayip olur. 
Yusuf: Seninle kavga etmekten bir şey çıkacak olsa ondan da çekinmem. Kavga ile gürültü ile 

insanları doğru yola çevirmek mümkün olsa ne iyi olurdu? Yine tekrar edeceğim… Ben seni doğru bir 
adam diye tanıyorum… Bu yaptığın iş sana yaramaz. Bir gün cezasını çekersin… (Saatine bakarak) 
Hem benim vaktim geldi… Kasabada göreceğim birçok insan var… Allah’a ısmarladık. 

Demir: Yarın yine görüşürüz değil mi? Erken uğra da öğle yemeğini birlikte yiyelim. 
Yusuf: Allah’a ısmarladık demeğe gelirim… Fakat sofrana oturamam. 
Demir: Niçin? 
Yusuf: Benim midem haram nimet yemeğe alışık değildir de ondan… 
Demir: Hay Allah cezanı versin… Sen de amma acayip insan olmuşsun ha… Mutlaka 

bekliyorum… Gelmezsen hatırım kalır… 
Yusuf: Sen tövbekâr olmadıkça hiçbir zaman…” (Güntekin, 1933: 9-10-11) 
Burada makbul vatandaşlık tanımına “doğru söyleyen” ve gerektiğinde karşısında kim olursa 

olsun “dürüstlükten ödün vermeyen”, “haram yemeyen”, “cesur” gibi tanımlar da eklenir. Ayrıca 
devletin vergiye muhtaç olduğunu ve o vergilerle hizmet yapacağını söyleyen cesur Yusuf, eğer 
vergilerini ödemezse “cezasını çekeceksin” diye Demir’i uyarır. Metinde “kavga” ile tehdit edilen 
Demir’in cezasını ne ile çekeceği konusu aslında pek muğlak değildir.  

Demir, Yusuf’un ikazını kulak ardı eder ya da anlamaz. Demir’e göre devlet onun parasına 
muhtaç değildir, devlete vereceğine devlet ona vermelidir. Bu düşünceyle o gece yatağa giren Demir, 
Yusuf’un ikazları nedeniyle rahat uyuyamaz. Yusuf onu rahatsız etmiş, aklını karıştırmıştır. Bu 
nedenle uykuda “kâbuslar” görmeye başlar. Her rüya gördüğünde uyanır, hayıflanır, üzülür sonra 
tekrar uykuya dalar. Demir’in vergi hırsızlığı, rüyada ona ceza olarak çeşitli şekillerde görünür. Vergi 
hırsızlığı sonucu toplumun ve kendisinin başına gelenler uykuda gördüğü rüyalarla tek tek anlatılır. 

Demir’in gördüğü ilk rüyada evine bir hırsız girer, en değerli varlığı olan paralarını çalar. 
Ayrıca hırsız onunla dalga geçer. Demir, hırsızlık üzerine polisi çağırır. Ancak emniyetin düzeni 
bozulmuş, polis işsiz kalmış ve ona yardım yapamaz durumdadır: 

“Demir: Polis Efendi… Yetiş… Hırsız bütün paralarımı çaldı… Çabuk koş… O alçak herifi 
yakala… 

Polis: (Hiç hareket etmez) Ben artık polis değilim… 
Demir: Ne söylüyorsun? 
Polis: (Mahzun bir tavırla) Ben artık polis değilim… Sen Devletten vergi çaldın… Devlet de 

aylığımı veremedi… Paralarını çalmak değil, seni gözümün önünde kıtır kıtır kesseydi elimden bir şey 
gelmezdi… Senin verdiğin birkaç kuruş vergi hatırı için ben canımı tehlikeye koyuyor, her gece 



karanlık sokaklarda hırsızlarla, katillerle boğuşuyorum… Geçti o günler… Başının çaresine bak…” 
(Güntekin, 1933: 12) 

İlk rüyada güven ve huzurun teminatı olan devletin “kolluk gücü” vardır. Onlar halkın mallarını 
ve canlarını korumakla görevlidirler. Ancak bu görevin yerine getirilmesi için devletin onları 
besleyebilmesi gerekir. Bunu da vatandaş sayesinde yapabilir. Vatandaşın vergisini ödemesi, devlete 
karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Bunları yapmadığı takdirde bu kurum işlemez, kişilerin 
canı ve malı güvende olmaz. Bu bakımdan vatandaşın canını ve malını koruyan, rahat uyuması için 
huzurunun teminatı olan kolluk gücü işler halde olmalıdır. Bu hizmetler karşılığında vatandaş da 
devlete karşı vergisini usulüyle ödemek zorundadır.  

İlk rüyada Reşat Nuri, devlet-vatandaş ilişkisinin boyutlarını da böylece verir. Karşılıklı çıkar 
ilişkisine dayanan bu durumun tersi olursa kimsenin canı ve malı güvende olamayacaktır. 

İlk rüyadan sonra uyanan Demir hemen dolabına koşup paralarına bakar. Paralarını yerinde 
görünce rahat bir nefes alır. Ardından tekrar uykuya dalar ve yeni bir rüya görür. Bu rüya bir mektepte 
geçmektedir. Demir’in küçük oğlu Orhan mektepte ders işlenmediği için bir arkadaşıyla sokakta 
oynamaktadır, oyun sırasında arkadaşıyla kavga eder ve dayak yer. Demir bu olay karşısında 
öğretmene hesap sormaya kalkışır. Ancak öğretmen artık bu mesleği yapmamaktadır. Çünkü devlet, 
para olmadığı için öğretmenlere maaş verememiş, bu nedenle mektep kapanmış, öğretmenler işsiz 
kalmış ve dersler de işlenmemiştir: 

“Demir: Aferin sana Muallim Efendi.. Biz evlâtlarımızı size bunun için mi teslim ettik… 
Muallim: Ne olmuş efendim? 
Demir: Ne olacak… Çocuklara bakmıyorsunuz… İçerde keyif çatıyorsunuz… Bak ciğerparemi 

ne hale getirmişler… 
Muallim: Vah vah… Kavga mı etmiş? 
Demir: Sıkılmadan kavga mı etmiş diye de soruyorsunuz… Çocuk mektepten kaçmış… Sokak 

serseriler ile oynamış, bu hale getirmişler… 
Muallim: İyi amma ben ne yapayım? 
Demir: (Hiddetle bağırarak) Ne demek… Sen bu mektebin hocası değil misin? 
Muallim: (Meyus bir tavırla) Değilim… Dünden beri mektep kapandı… Çocuklar sokakta 

kaldı… 
Demir: Bu nasıl iş? 
Muallim: Nasıl iş olacak… Hükümete vergi vermekten kaçtın.. O da bize aylık veremedi… Taşla 

geçinecek değiliz ya… Mektep de kapandı… (Orhan’a bakarak) Zavallı yavrucak… Babanın yüzünden 
okuyamayacaksın… Serseri olup çıkacaksın…” (Güntekin, 1933: 14-15) 

Demir, devlete vergi ödemediği için çocuğu eğitimli bir insan olamayacak, “serseri” olacaktır. 
Devlete yapılan “vergi ödevi” yerine getirilmediği için eğitim sistemi çökmüş, insanlar işsiz kalmış, 
yeni nesiller cahil bırakılmış ve gelecekleri belirsizleşmiştir. Bu bakımdan bu bölümde devlet 
“geleceğin teminatı” olarak gösterilmektedir. Eğitim sistemi işlemezse insanlar cahil kalacak ve serseri 
olacaklardır. Böylece vatandaşın; eğitim siteminin yerine getirilmesi, ekonomik döngünün işler halde 
olması, çocuklarının eğitim alarak geleceklerine güvenle bakabilmeleri için devlete vergi ödemesi 
gerekmektedir.  

İkinci rüyadan sonra Demir tekrar uyanmış ve artık korkmaya başlamıştır. “Ya Allah saklasın 
bu mektepler sahiden kapansa… Devlet vergi parasını toplamazsa olur mu olur? Bu iş de amma 
zihnime sardı ha…” şeklinde bir tedirginliğe kapılır. Oğlu aklına gelir ve üzülür. Tekrar uykuya dalar 
ve yeni bir rüyaya dalar. 

Üçüncü rüya Demir ile büyük oğlu Cevat arasında geçmektedir. Cevat gerçek hayatta da bir 
mühendistir ve kasabada yapılan köprü işine bakmaktadır. Demir, rüyasında bu köprüyü görür. 
Rüyada, Cevat işten kovulmuş, aç ve parasız kalmış, gurbete çalışmaya gitmektedir. Nedeni yine 
babasının vergi hırsızlığıdır: 

“Demir: Seni niçin işinden çıkardılar… Bir kabahat mi yaptın? 
Cevat: Hayır baba… Yapılan köprüyü yarım bıraktılar… İşçilere yol vermediler… O arada 

benim hizmetime de ihtiyaç kalmadı… Açıkta kalınca birçok yerlere başvurdum… Nafile… Yer demir 
gök bakır… Baba belki artık seni göremem… Hakkını helâl et. 

Demir: (Ağlayarak) Cevat… Çocuğum… Yüreğimi parça parça ettin… Köprü niçin yarım 
kaldı? 



Cevat: Sen vergi borcunu ödememişsin baba… Devlet senden para alamayınca âciz kaldı… Ne 
yapsın… Onun da hakkı var…” (Güntekin, 1933: 16) 

Üçüncü rüya devlet-ekonomi ilişkisini anlatmak ve vatandaşı bu konuda bilinçlendirmek için 
kurgulanmış daha net bir bölümdür. Vatandaşın devlete vergisini ödememesi durumunda devletin 
ekonomi sistemi çökecek,  insanlar böylece işsiz kalarak aç ve sefil duruma düşeceklerdir. Ayrıca 
memleketlerini terk ederek çalışmak için gurbete gideceklerdir. Bu bakımdan devlet bir “nimet 
kapısı”dır. Para döngüsü ve ekonomik sistem vatandaşın lehinedir ve devlet, bu parayla vatandaşın 
hizmetini yapar. Ona yol ve köprü kurar, iş imkânı sunar. Tüm bu hizmetler de yine vatandaşın eliyle 
ve parasıyla olur. Vatandaşın vergi yükümlülüğünü yapması ile devlet ve vatandaş kazanacaktır. 
Burada makbul vatandaşın sorumluluk alanına ekonomi özel olarak dâhil edilmektedir.  

Bu rüya sırasında Demir, “Cevat, Cevat” diye bağırırken Cevat yanına gelir ve babasını 
uyandırır. Rüyada iken devlete vergi ödemediği için kendisine lanetler okuyan Demir, oğlu Cevat’ın 
onu uyandırmasıyla kendine gelir ve bunun rüya olmasına sevinir. Böylece vergi hırsızlığının 
sonuçlarını görmeye ve anlamaya başlar ancak hâlâ devlete vergiyi verme taraftarı değildir. Tekrar 
uykuya dalar. Göreceği bu rüya en kötü rüyadır. Vergi ödememesinin en ağır yükünü dördüncü rüyada 
görecektir. 

Dördüncü rüyada Demir’in evine bir yabancı asker girmiştir. Yabancı bir ülkenin ordusu 
Demir’in kaldığı kasabayı işgal etmiştir. Yabancı ordu askeri, “Memleketlerini müdafaa etmesini 
bilemedikleri için ellerini sallaya sallaya kasabayı işgal ettikleri[ni]” anlatır. Demir, “Kendi devletinin 
askerleri olduğunu ve onların buna izin vermeyeceklerini” söyler. Bu kez yabancı asker Demir’i 
evinden çıkartır,  evini de işgal eder. “Çünkü mağlup milletlerin hiçbir hakkı yoktur.” Demir, bir Türk 
askeri görür ve ondan yardım ister. Ülkesini ve evini korumasını ister. Ancak askerin onu ve ülkeyi 
koruyacak kurşunu yoktur: 

“Demir: Bir Türk zabiti… Çok şükür kurtuldum… (Düşmana) Şimdi çıkmak sana düştü… (Türk 
zabitine) Çocuğum bunun neler söylediğini işittin ya? 

Türk Zabiti: Evet işittim. 
Demir: Sen de tabancanı çıkar. (Zabit makine gibi bir hareketle tabancasını çıkartır) Beni 

müdafaa et, bu hain düşmana haddini bildir… Ne bekliyorsun? Vazifeni yapsana… 
Türk Zabiti: (Bir tereddütten sonra meyusane tabancayı yere atar) Tabancamda kurşun yok… 

Seni müdafaadan âcizim… 
Demir: Bu ne demek? Silâhsız zabit olur mu? 
Türk Zabiti: Ne yapalım? Sen devlete vergi vermekten kaçındın… O da bana kurşun alacak 

para bulamadı… Bu felâkete sen sebep oldun…” (Güntekin, 1933: 18-19) 
Dördüncü rüya, vergi ödememenin en zor sonucunu gösteren rüyadır. Devletin bağımsızlığı 

yitirilmiş, devlet yabancı güçlerce işgal edilmiş, vatandaşın evine baskın düzenlenmiş ve canı ile malı 
tehlikededir. Bu rüyada “devletin bağımsızlığın teminatı olduğu, vatandaşın ise bu teminatı sağlayan 
maddi kaynak” olduğu bilinci verilmektedir. Vatandaşın onuru, devlete karşı sorumluluğunu yerine 
getirme kuvvetindedir. Aksi takdirde bir onurdan ve vatan toprağından bahsedilemez. Dolayısıyla 
makbul vatandaş, vergisini ödeyerek vatanını yabancı güçlerden koruyan demektir.  

Demir bu rüyadan sonra vergi hırsızlığı yaparak iyice hata yaptığına inanır ve “Ben devletin 
vergi hakkını çalmakla hakikaten büyük bir hata yaptım.” (Güntekin, 1933: 19) der. Artık “vergi 
devletin bir hakkıdır” ve vatandaşlar bu hakkı devlete teslim etmek zorundadır, şeklinde bir görüş 
onda yerleşmeye başlamıştır.  

Demir, bu rüyadan hemen sonra beşinci ve son rüyaya dalar. Bu rüyada elinde bir değnekle 
dilenci kılığındadır. Kendini “Memleket Hastanesi” adında bir hastane önünde bulur. Demir, yersiz 
yurtsuz, çocuklarını, tüm malını mülkünü kaybetmiş, aç ve sefil bir şekilde hastane kapısındadır. 
Hastaneden kalacak yer ve yiyecek ister. Ancak hastane ona yardım edecek durumda değildir: 

“Demir: Acımak kâfi değil… Beni içeri al, yardım et… 
Hastabakıcı: Bu hastanenin amacı senin gibi biçarelere yardım etmektir… Fakat ne yazık ki 

içerde ne yiyecek, ne ateş, ne ilâç var… Hastane çoktan kapandı… 
Demir: Niçin? 
Hastabakıcı: Sebebini sen daha iyi bilirsin… Birtakım vergi hırsızları devlete borçlarını 

vermemişler… O da ordusunu, polisini, muallimini, hekimini besleyemedi… Evet, sana çok acıyorum 
amma elimde bir şey yok…” (s.20) 



Demir bu rüyadan uyandıktan sonra kararını vermiş ve devlete vergisini tam olarak vermeye 
razı olur. 

“Demir: Evet şüphe kalmadı… Bu rüyalar mideden değil, vicdanın derinliklerinden geliyor... 
Yusuf’un hakkı var… Ben çok fena ettim… (Çekmeceyi açar… Bir yığın para çıkarır) Anlaşılıyor ki 
çaldığımı iade etmezsem bana uykular haram olacak…” (Güntekin, 1933: 20) 

Son rüyada Demir, gördüğü kâbusların gerçeğe dönüşmemesi için devlete vergi vermeye karar 
vermiştir. Ancak son sahnede mesaj doğrudan Demir’e değil artık “birtakım vergi hırsızları”nadır. 
Reşat Nuri böylece izleyici ve okuyucuyu tümden hesaba katar ve son bölümle birlikte bir kişi 
üzerinden değil, “bütün” üzerinden bir mesaja yönelerek genellemeye gider. Burada dikkati çeken 
konu “bireyin” bireycilikten kurtulup kolektivist bir “vatandaşa” doğru sürüklenmesidir. Dolayısıyla 
oyunda “Bireyin görev ve sorumluluklarının bu derece vurgulanması, bireyin toplum ve devlet içinde 
eritilmesi gerekliliğini savunan kolektivist düşünceyle buluşur” (Başbuğ, 2013: 108). Demir, bireysel 
olarak yaşadığı toplumda kamusal düzenin yanı sıra özel hayat ve servet algısında da millet ile 
bütünleşmiş ve geneli algılayan bir vatandaş haline dönüşmüştür. Böylece Demir, makbul vatandaşa 
evrilmiştir. Vatandaşlık düşüncesinde ise herkesin elini taşın altına koyması gerektiği şeklinde bir 
bakış açısı kazandırılmak istenir.  

Son rüyada bir ceza vardır. Demir çocuklarını, emlâğını, parasını kaybetmiş durumdadır. 
Yusuf’un bahsettiği “cezasını” bulmuştur sonunda. Dilenci haline gelmiştir. Demir’in dilenci 
durumuna düşmesi önemlidir. Çünkü dilenci durumuna düşen “zengin” bir adamdır. Böylece zengin 
üzerinden bir ders verilmeye çalışılmıştır oyunda. Zenginin devlete karşı yükümlülükleri ona 
hatırlatılır. Özellikle fakir ama geçimini zor sağlayan Anadolulu biri tarafından devlet-vatandaş ilişkisi 
daha makbulken, zengin vatandaş daha sorunludur ve vergi kaçırmaktadır. Zengin üzerinden 
vatandaşın devlete vergisini ödemeyerek ya da vergi hırsızlığı yaparak düşeceği son hal gösterilmiştir 
ona. Ancak bu da kendi kendine yaptığı bir kötülüktür. Çünkü vergi ödemeyerek “devlet düzeni”ni 
bozmuş ve hizmetlerin aksamasına sebep olmuştur. “Memleketi” bir “hastaneye” dönüştürmüştür. 

 
Sonuç 
Her ne kadar erken dönem Cumhuriyet Türkiye’si için elzem bir konu işlense de Reşat Nuri’nin 

bu tiyatro metni, edebi estetik açısından incelendiğinde pek başarılı bir metin değildir. Edebi estetik, 
metnin amaçlarından biri değildir zaten. Didaktik ve güdümlü bir oyun olan Vergi Hırsızı, 
Halkevleri’nde oynamak ve halka devlete karşı sorumluluklarını öğretmek veya hatırlatmak için 
yazılmıştır. Böylece devlet ve vatandaş bağının kurulması amaçlanmıştır. 

Vergi Hırsızı oyununda bir devlet-vatandaş ilişkisi kurulmaya ve bu ilişkinin bilinci 
yeşertilmeye çalışılmıştır. İlk rüyadan son rüyaya kadar devlet ve vatandaş ilişkisi “karşılıklı çıkar 
ilişkisi” üzerinden kurulmuştur. Vatandaş devlete vergisini ödeyecek, onu kandırmayacak; devlet de 
buna karşılık ona güvenlik, eğitim, sağlık, güven, yol, köprü hizmeti sunacaktır. Ayrıca ekonomi 
sistemi düzenli bir şekilde işleyerek vatandaşların kamu hizmeti sağlanacaktır. Fakat metinde bütün bu 
ilişki “kâbuslar” üzerinden verilmiştir. Vatandaşın (Demir’in) işlediği bir suç (vergi hırsızlığı) 
nedeniyle başına gelen her şey birer korku sahnesi örnekleridir. Demir, önce evine gelen hırsız 
nedeniyle parasının kaybını yaşar. Sonra küçük oğlu Orhan’ın dayak yemesini ve mekteplerin 
kapanmasıyla oğlunun geleceğini yitirmesini görür. Yine büyük oğlu Cevat’ın işsiz ve sefil duruma 
düşmesini, en sonda ise evinin ve vatanının işgal edilmesi sonucu dilenci durumuna düşmesini görür. 
Bütün bu örnekler korku dolu veya kaygı verici sahnelerdir. Oyunun geneline bakıldığında aile ve 
vatan üzerinden vatandaşa bir ders verilmiştir, denilebilir.  

Yine rüyalarda korkunun yanında sürekli bir “düşman vurgusu” da vardır. Oyunda egemenliğin 
kaybedilmesi işlenir. Dönemin metinlerinde sıkça dile getirilen bir konu olan bağımsızlık vurgusu, 
Vergi Hırsızı oyununda ekonomik bağımsızlığın yitirilmesiyle egemenliğin kaybedilmesi şeklindeki 
tavır ile verilir. Oyun metninde Cumhuriyet rejiminin ayakta kalma şartları ve rejimin kendi kendine 
yeten bir ülke olarak gelişimi, doğrudan bağımsızlık vurgusu ile bir ilişki kurulmaktadır.  

Oyunda iyi-kötü dengesi de verilmiştir. Özellikle vergi yoluyla vatan sevgisinin ele alındığı 
görülmektedir. Yusuf karakteri ile millî bir ahlak, anlayış ve vatandaş rolü gösterilmiştir. Ancak 
metinde özellikle vatandaş modelinin yanı sıra millî bir ekonomik seferberliğin de vurgulanmak 
istediği görülür. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın hemen ardından 1933 yılında yazılmış olan Vergi 
Hırsızı, devletin ekonomi-politiğini ele vermektedir. Vergi Hırsızı’nda ekonomik seferberlik devletin 
bağımsızlığıyla eş tutulmuştur. Vergisini vermeyen Demir’in bulunduğu kasaba işgal edilmiş, evi 



elinden alınmıştır rüyasında. Bu da Atatürk’ün söylemiyle “Siyasal egemenlik ancak ekonomik 
egemenlikle desteklenirse tam bağımsızlık kazanılabilir” anlayışına dayanmaktadır.  
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