
Bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça ortaya 
çıkıyor ki Karadenizli Temel, aslında üye-
leri dünyanın her köşesine yayılmış çok ge-
niş bir ailenin parçasıymış. Fıkra formatı 
açısından olsun, bir fıkranın çeşitli biçim-
lerde uyarlanması açısından olsun, Temel 
fıkraları pek çok kültürün sahip olduğu bir 
anlatı şeklinin Türkiye’deki tezahürüdür. 
Peki, Temel fıkraları bağlamında kültür-
lerarası alışverişi olanaklı kılan koşullar 
nedir?

Öncelikle Christie Davis tarafından 
hazırlanan cingöz ve aptal şakaları tablo-
suna bir göz atmak temel fıkrasının hangi 
bağlama oturtulabileceğini bizlere göstere-
cektir. Davis tarafından “stupid jokes” ola-
rak adlandırılan fıkraları “aptal(lık) fıkra-
ları”, “canny jokes” olarak adlandırılanları 

ise “cingöz(lük) fıkraları” olarak tercüme 
edilmesi uygun görülmüştür (Bkz. Tablo 1)

Tabloda açıkça görüldüğü gibi, her 
ulusun ya da topluluğun temelin yerini 
tutan bir karakteri var. Davis, “aptallıkla 
ilgili fıkralar daima belli bir köy, kasaba, 
bölge ya da milletten olan insanlara yakış-
tırılmıştır” (11) diyerek aynı zamanda bu 
yazıda incelenen Temel fıkralarının belli 
bir bölgeye atfedilme özelliğinin Türkiye’ye 
ait bir durum olmadığı iddiasına dayanak 
oluşturur. 

Temel fıkralarının kendine özgü bir 
durumu varsa bu ulusal anlamda kabul 
edilmiş bir karakter olan Temel’in aynı 
zamanda bölgesel bir karakter olmasıdır. 
Davis’e tekrar dönülecek olursa, yöresel 
olan ve etnik olan ayrımlarını incelediği şu 
satırlar dikkate değer:
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ÖZET
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fıkraların Dünya sahnesinde çeşitli kültürlerde ortaya çıkan örnekleriyle yakın benzerlikler gösterir. Temel 
fıkraları, merkezin dışına işaret etme, güncel olaylara ve toplumsal değişime uyum sağlama, sanayileşmedeki 
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ABSTRACT
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res that are intrinsic to stupid jokes of industrial societies as can be seen in the features like being peripheral, 
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affirmative answer.
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“aptallıkla ilgili yöresel şakalardan 
etnik şakalara yöresel olanların yokoluşu 
pahasına gerçekleşen değişimin millî ve 
etnik kimliklerin yükselişinin sonucu ol-
masının dolaylı olarak kanıtı, ‘aptal’ kasa-
baları ve köyleri ile ilgili fıkraların en iyi, 
millî kimliğin görece zayıf ve yerel bağların 
çok güçlü olduğu ülkelerde yaşamakta olu-
şudur”. (15)

Temel’in etnik bir fıkra karakteri ol-
madığı düşünülürse özgünlüğü anlaşılır. 
Türkiye’de millî kimlik inşası gerçekleş-
miştir ve bu kimlik çok kuvvetli bir bi-
çimde kendi varoluş alanını yaratmıştır. 
Ancak Davis’in ulusal kimlik inşasından 
genelleyerek bahsetmesi sebebiyle batıda-
ki örnekleri temel aldığı açıktır. Türkiye 
batılı gelişmiş ülkelerin tersine kapitalist 

TABLO 1. ÜLKELERE GÖRE APTALLIK VE CİNGÖZLÜK FIKRALARI

Aptallık ve cingözlük 
fıkralarının anlatıldığı ülke

Fıkralarda aptal grubun 
kimliği

Fıkrada cingöz grubun kimliği

Birleşik Devletler
Polonyalılar (ve yöresel olarak 
diğerleri, örneğin İtalyanlar, 
Portekizliler)

İskoçlar,Museviler, New England 
Yankileri

Kanada (Merkez ve Ontario ile 
Quebec Nova Scotia’lılar dahil 
olmak üzere sahil kesimi)

Newfoundlandliler (Newfielar) İskoçlar, Yahudiler

Kanada(Batı) Ukraynalılar, İzlandalılar İskoçlar, Yahudiler

Meksika Yukatekolar (Yukatan’dan)
Regiomontanolar (Monterrey sakin-
leri)

Kolombiya
Pastusolar (Nariño Eyaletindeki 
Pasto şehrinden)

Paisalar (Antioquia’dan)

İngiltere İrlandalılar İskoçlar; Yahudiler

Galler İrlandalılar
Cardiler (Cardiganshire/ 
Ceredigion’dan) İskoçlar, Yahudiler

İskoçya İrlandalılar
Aberdonianlar (Aberdeen’den) Yahu-
diler

İrlanda Kerrymanler İskoçlar, Yahudiler

Fransa
Belçikalılar, İsviçre asıllı 
Fransızlar (Ouin-Ouin

Auvergnatlar (Auvergne’den), 
İskoçlar, Yahudiler

Hollanda Belçikalılar, Limburglular İskoçlar, Yahudiler
Almanya Ostfrieslandlılar Swabianlar, İskoçlar, Yahudiler 

İtalya Güney İtalyalılar
Milanlılar, Cenovalılar, Floransalılar, 
İskoçlar, Yahudiler, Levantenler

İsviçre
Fribourglular, (Fribourg/
Freiburg’dan)

Cenevreliler, Baloiler, (Cenevre ve 
Bâle/ Basel’den) Yahudiler

İspanya Endülüs’de bulunan Lepe sakinleri Aragonlular, Katalanlar
Finlandiya Karelianlar Laihialılar, (Laihia’dan), İskoçlar 

Bulgaristan Šopi (Sofya kırsalından Köylüler)
Gabrovonialılar (Gabrovo’dan) 
Ermeniler

Yunanistan Pontuslular (Karadeniz Rumları) Ermeniler
Rusya Ukraynalılar, Chukcheeler Yahudiler
Hindistan Sihler (Sardarjiler) Gujaratiler, Sindiler
Pakistan Sihler (Sardarjiler) Hindular, özellikle Gujaratiler
İran Raştiler (Raştlı Azeriler) Ermeniler, İsfahan ya da Tebrizliler
Nijerya Hausalar Ibolar
Güney Afrika Afrikanlar (van der Merwe) İskoçlar, Yahudiler
Avustralya İrlandalılar, Tazmanyalılar İskoçlar, Yahudiler

Yeni Zelanda
İrlandalılar, Maoriler Kuzey 
Adası), Batı Sahili sakinleri (Güney 
Adası) 

İskoçlar, Yahudiler, Hollandalılar
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endüstriyel toplumun oluşumuyla bir ara-
da ulusal kimliğini inşa etmemiştir. Do-
layısıyla, endüstriyel toplumun bir gereği 
gibi görülen güçlü ulusal kimlik vurgusu, 
Türkiye’de yerel bağların çok güçlü olduğu, 
genel olarak tarıma dayalı ve çarpık bir bi-
çimde kentleşen toplum yapısıyla bir arada 
bulunmaktadır. Sonuçta, Türkiye’nin peri-
ferisi olan Trabzon ulusal “aptal” şehrimiz 
olmuş, büyük kentlerin nüfus artışıyla be-
raber gerçek kentler olacaklarına büyük 
ölçekli köyler olmaları gibi ulusal azgeliş-
mişliğin ülke çapındaki yerelliğini oluştur-
muştur. 

Peki Temel’i uluslararası “aptal” fıkra 
karakterleri arasındaki yerine oturtan baş-
ka öğeler var mıdır? Eğer böyle bir özellik 
aranacaksa tartışmasız en önemlisi uyarla-
ma veya adaptasyon diye adlandırılabilecek 
kültürlerarası fıkra transferleridir. Uyarla-
nan fıkranın, ortasına düştüğü kültürün o 
andan gerçek bir parçası oluşunu daha iyi 
yansıttığı için uyarlama teriminin kullanıl-
ması daha doğrudur. Thomas Cartelli’nin 
Roger Chartier’den alıntıladığı uyarlama 
pratiğinin içeriği ve bağlamı hakkındaki 
görüşler fıkra uyarlamaları konusunda da 
yol gösterici olabilecek niteliktedir:

Benim görüşüme göre uyarlama, top-
lumsal ve kurumsal belirleyicilerine geri 
götürülmüş ve kendilerini üreten belirli 
pratiklerde yer edinmiş söylemlerin ve mo-
dellerin ( yorumlama olmaları zorunluluğu 
olmayan) çeşitli kullanımlarının toplumsal 
tarihini içerirler. Anlamı oluşturan somut 
koşullara ve süreçlere yoğunlaşmak, gele-
neksel entellektüel tarihin aksine, fikirle-
rin cisim bulduğunu ve yorumbilimin tersi-
ne, deneyimleri ve yorumlamaları doğuran 
kategorilerin tarihsel, devamsız ve birbi-
rinden ayrılmış olduğunu kabul etmektir. 
19-20

Dar bir kültürel ortama gönderme 
yapan bu fikirler küresel olarak fıkraların 
uyarlanmasına yönelik okunursa, fıkra-
ların yaratıldığı toplumsal bağlamın yani 
verili bir söylemin üretilme şartlarının 
uyarlama sürecinin tamamında ne kadar 
önemli olduğu anlaşılır. 

Davis, kültürler arası fıkra transferle-
ri için “ genellikle değişik ülkelerde birbi-

rinin eşi fıkralar bulunur ve bazen açıktır 
ki bir ülkenin fıkraları başka bir ülkede 
tüketilmek üzere (oraya) uydurulmuş veya 
çevirisi yapılmıştır” demektedir (64). Bu 
sözlerin bağlamı endüstriyel toplumlar için 
aptal fıkralarıdır. Davis, için endüstriyel 
batı toplumlarında aptal fıkralarının ina-
nılmaz popülaritesi mantıklı ve düzenli 
olan endüstriyel toplumla aptal azınlık çe-
lişkisi temelinde anlaşılmalıdır ve mantık-
la düzenin aptallıkla ve düzensizlikle olan 
hesabını tutan fıkralar küçük toplumsal 
kontrol mekanizmalarıdır (65). Yazarın 
bu ayrımın psikolojik temellerini derinleş-
tirerek endüstriyel topluma has aşırı işbö-
lümünün getirdiği yabancılaşma ve çok az 
şey bilme duygusunun bu toplumlara ke-
sinlikle uyum sağlayamayan fıkra karak-
terleri yaratılarak hafifletildiğini, gerçek 
aptallığın kendilerinde değil emin ve uzak 
bir mesafede olduğu hissini beslediğini ya-
zar (66). Endüstriyel batı toplumlarının 
ulaştığı gelişmişlik seviyesine ulaşamamış 
ancak azgelişmiş olarak adlandırılan ülke-
lerden daha ileride olan Türkiye’de, sanayi 
anlamında hâlâ yavaş ancak internet ve 
ucuz yatırım olanakları sayesinde bilişim 
sektöründe kayda değer bir gelişme yaşan-
mıştır. Bu gelişmenin ekonomik ve sosyal 
sonuçlarını Türkiye buhranlı bir değişim ve 
dönüşüm süreci olarak şu anda yaşamak-
tadır. Netice olarak, Temel’in teknolojiyi 
kullanamadığı fıkraların sayısında gerçek-
leşen artışın sebebi açıktır. Bu fıkraların 
diğer ülkelerin fıkra dağarından alınmasını 
mümkün kılacak koşullar oluşmaktadır. 

Denilebilir ki Temel, Türkiye’nin 
aynasıdır. Ülkenin ve üzerinde yaşayan 
insanların yaşadıkları değişim ve dönü-
şümler bu fıkra karakterinde kendini gös-
termekte, çoğu zaman Temel, her tüzel ve 
gerçek kişiden daha çabuk değişime tepki 
göstermektedir; elbette herkesi güldürmek 
pahasına.
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