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ÖZET 

Du yaııchı gülmece kurnnıların:ı od:ıklmııl:ır:ık fıkrnnın neliğine ili�kin bir tıırlı�ın:ı yürütiilmü� \'\! so
nuç olar.ık fıkra yornmlamal:ınn<la gülınccc kurnınhmnın fikraların varoluş alanı olan .1111:ıtım orl'.'lnıl:ıny
la birlikte ele alınıııasmın gcreklilii;:i ileri sürülmü�tür. 
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AllSTRACT 

Tlıis article ııims to cliscuss the cssı•nce ııf ;ıııccdolcs l,y focusiııg on tlıe thcories of laughtcır. Iıı coı ıclu
sioıı, it is cınplwsized Uıat. tlıe tlıeol'i,�s of' l:ııııthl11r slıould be cıııµloycd by focusing oıı tlıe conuıxt into wlıiclı 
th" anecdotes ıırc born. 
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Hoca birgün dere kenanna abdest 
almaya varır. Ayakkabılarını çıkarıp ya
nına kor ve ayaklarını yıkar. Bir de ba
kar ki, ayakkabısının birini su almış gö
türüyor. Hoca pabucunun peşinden ko
şarken "fartadak" osurur ve der ki "Al 
abdestini ver pabucumu" (Başgöz 
1999:119). 

Bu yazıyı, akademik bir araştırma 
olacağı varsayımıyla okumaya başlayan 
okuyucu, hiçbir bağlam içine oturtulma
yan bu fıkrayla karşılaştığında önce gü 
ler, sonra şaşırır ve  yadırgar. Bu  üç  öge 
aynı zamanda bir fıkrayı okuyan okuyu
cudan beklenen ilk tepkilerdir. Nitekim, 
günümüzde fıkraları yorumlamada kul
lanılan gülmece kuramlarının da "gül
mek", "şaşırmak" ve "yadırgamak'' üzeri
ne kurulduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu 
üç öğeye ve özellikle de "gülme''ye farklı 
kuramlar tarafından farklı anlamlar at
fedilmesi önemli bir sorun olarak karşı
mıza çıkmaktadır. John Morreall, Gül-

meyi Ciddi.ye Alınalı udlı kitabında btı 
soruna değinerek, temel güçlüğün "çok 
değişik durumlarda güldüğümüzden, 
bütün gülme durumlarını kapsayacak 
tek bir tanıma varmanın olanaksızlığı" 
(Morreall 1997:6) olduğunu belirtmekte
dir. Morrcall sözlerine şöyle devam eder: 

Bazısı gülmenin duyguyla bağ<laş
madığı kanısında diretirken, bazısı gül
meyi bir duygu olarak sınıf1andınnı;;tır. 
Gülmenin bir davranış biçimi olduğuriıı 
söylemek doğru gibi görünse de, gülme
nin esnemek ya da öksürmek gibi yalırnı
ca fizyolojik bakımdan açıklanacak bir 
davranış olmadıı}ı da açıktır. (Morreall 
1997:6) 

Bu çalışmada gülmece kuramların
dan hareketle Morreall'iıı söıünü ettiği 
"gülmecenin tanımlanma zorluğu" açım
lanmaya çalışılarak "likranın neliği" tar
tışılacak ve fıkraların kuramsal bakı,;; 
açılarıyla irdelenmesinde anlatım orta-
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mının <context) önemi ve işlevi sorgula
nacaktır. 

Süredizimsel olarak bakıldığında 
bilindiği kadarıyla gülmeceye ilişkin ilk 
kavramsal temellendirmenin Eski Yu
nan filozofu Platon tarafından yapıldığı 
söylenebilir. Daha sonradan "üstünlük 
kuramı" olarak adlandırılan bu düşünce 
"gülmenin bir kişinin diğer insanlar üze
rindeki üstünlük duygularının bir ifade
si olduğudur" (Morreall 1997:8). John 
Morreall'in aktardığına göre, Platon için 
bir kişiyi gülünç kılan şey, onun kendisi
ni bilmemesidir. Gülünç kişi, kendisini 
gerçekte olduğundan daha varlıklı,daha 
hoş, daha erdemli ya da daha akıllı sa
nan kişidir (Morreall 1997:8). Aynı kura
mın savunucularından olan Thomas 
Hobbes ise, gülmemin "kendimizi bir baş
kasından ya da daha önceki durumu
muzdan daha iyi görme duygusu üzerin
de yüksel"diğini (Morreall 1997:11) dü
şünmektedir. Bir anlamda gülmeyi 
olumsuzlayan bir tavır içinde olan bu 
düşünürler, başkalarına yukardan baka
rak kendi kendini iyi hissetmenin yanlış 
birşey olduğu kanısındaydılar (Morreall 
1997:11). Bu noktada Fikret Türkmen'in 
bu kurama ilişkin şu gözlemleri önem 
kazanmaktadır: Üstünlük teorisinde L ... J 
ilgimiz daha çok [gülmenin'] duygu yönü
ne kaymakta, eğlence, zafer kazanma 
duygusu ve galibiyetten d(?layı insanın 
kendj kendini kutlaması söz konusu ol
maktadır" <Türkmen 1997:47). Bu kura
ma karşı çeşitli eleştiriler ortaya atıl
mıştır. Bu eleştirilerden bazıları bu ku
ramın özellikle cinaslara dayanan sözel 
mizahı (Morreall 1997:19) ve kendi gaf 
larıyla alay ederek kendilerini birer gül
dürü nesnesi yapan insanları dışlıyor ol
masıdır. 

Gülmeyi sinirsel enerjinin ortaya 
çıkışı olarak gören ve fizyolojik bir bakış 
açısı olarak nitelendirilebilecek bir diğer 
gülmece kuramı ise rahatlama kuramı-
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dır <Morreall 1997:32). Bu kuramın en 
önemli temsilcilerinden Sigmund Fre
ud'a göre "iüm gülünecek durumlar için 
insanlar belli bir ruhsal enerji ayırmış
lardır, bu eneıji belli bir ruhsal durumda 
harcanmak için ayrılm1ş ama gerekli ol
mamıştır, bu gereksiz enerji daha sonra 
gülme biçiminde kullanılır" (Morreall 
1997:43). Şaha ue Şahanın Bilinçaltı ile 
İlişhisi adlı kitabında Freud, şaka ya
parken, bastırılmış ya da yasaklanmış 
olan duygu ve düşünce1cr için kullanıla
cak olan eneıjiyi, mizah için ise, duygu
larımızca kullanılmayan enerjiyi harca
dığımızı düşünür (Morreall 

1997:43). Barry Sanders ise Fre
ud'un ünlü ruh bölümleri şemasının -id, 
benlik ve üst-benlik- aslında gülmenin 
özünü oluşturan haz ile yetke arasında
ki bildik savaşımı dile getirdiğini belirtir 
(Sanders 2001:287). Freud, bizim, toplu
mun bizi baskı altında tuttuğu yasak 
duygu ve düşüncelerimizi bilince çıkar
mak için şakaları kullandığımızı, bunun 
bilinçli değil, istemdışı bir süreç olduğu
nu ve bu bakımdan şaka yapmanın, bi
linçaltına bastırılmış duygu ve düşünce
leri ortaya çıkaran rüya görmeye benze
diğini söyler (Morrcall 1997:44). Fre
ud'un bu düşüncelerinin birer gülmece 
metni sayılan fıkralann yorumlanması
na ışık tutabilecek nitelikte olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Morreall'in belirttiğine göre, rahat
lamanın gülmeyle ilişkilendirilebilecek 
iki biçimi daha vardır. "Kişi ya serbesl 
kalan sinirsel enerjiyle bu duruma gire
bilir, ya da gülme durumunun kendisi, 
sinirsel enerjinin serbest kalmasını ol
duğu kadar birikmesine de neden olabi
lir" (Morreall 1997:33). İlk duruma ör
nek olarak cinselliğin yasaklanmasını ve 
baskı altında tutulan cinsel cneıjinin 
gülmeyle salıverilmesi gösterilebilir. Do
layısıyla, özellikle cinselikle ilgili bazı 
eylem ve konuşmaların sınırlandırıldığı 
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geleneksel toplumlarda müstehcen fık
raların sıklıkla anlatılması, rahatlama 
kuramıyla açıklanabilir bir olgudur. Ra
hatlamanın yukarıda sözü edilen ikinci 
türü ise şu şekildedir: Rahatlama "vak
tiyle varolan enerjiyle değil gülme duru
munun kendisi sayesinde biriken ener
jiyle" (Morreall 1997:35) oluşur. Örne
ğin, 

Cinsellik ve düşmanlık içermeyen 
belirli fıkraları dinlediğimiz zaman öy
küdeki karakterlere ilişkin anlatım biz
de çeşitli duygular uyandırabilir. Ancak 
daha sonra anlatının son cümlesinde öy
kü umulmadık bir biçimde son bulabilir, 
ya da karakterlerin düşündüğümüz gibi 
olmadıkları gösterilir, bunun sonunda, 
biriktirilmiş olan duygusal enerji artık 
gereksizleşir ve rahatlamak istenir. Bu 
enerjinin açığa çıkarılması, rahatlama 
kuramının en basit anlatımına göre gül
medir. (Morreall 1997:35) 

Aynı zamanda gerilimle rahatlama 
arasındaki etkileşim Barry Sanders'a 
göre en temel bedensel işlevlerden (hap
şırma ve orgazm) en girift kültürel et
kinliklere kadar yaşamın ritmini belir 
ler. Sanders gülmenin de bu kalıba uy
duğunu belirterek bunu şu sözlerle dile 
getirir: "Akıllı espri ustası anlatma sıra-

. sıiıda bir gerilim yaratır, esprinin en can 
alıcı noktasında bu gerilim rahatlamaya_ 
dönüşür, önceden beklenen zevk anıdır 
bu" (Sanders 2001:199). Bu durum, a s 
lında tam da fıkra anlatıcısı ile dinleyici
si arasındaki temel ilişkiyi imlemekte 
dir. 

Gülmece kuramlarının belki de en 
önemlisi "uyumsuzluk kuramı"dır. Bu 
kuramda gülmenin duygusal ya da du
yumsal boyutundan, bilişsel ya da dü
şünsel boyutuna geçilir (Morreall 
1997:24). Uyumsuzlukta "umulmadık", 
"mantıksız" ya da "uygunsuz" olan birşe
ye karşı gösterilen bir tepki söz konusu
dur (Morreall 1997:24). Uyumsuzluk ku-

Milli Folklor 

ramının ardında çok genel ve basit olan 
şu düşünce yatmaktadır: "Nesneler, bu 
nesnelerin nitelikleri, olaylar vs arasın
da belirli kalıpların bulunmasını bekle
diğimiz düzenli bir dünyada yaşamakta
yız. Bu kalıplara uymayan herhangi bir 
şey başımıza geldiğinde güleriz" (Morre
all 1997:25). Bu bağlamda "uyumsuzluk" 
kavramının ya da "olağan dışı"nın doğa
da ya da çevremizde bağımsız veya "ken
dinde-şey" olarak bulunmadığının altını 
çizmek gerekir. Morreall'ın deyişiyle 
uyumsuzluk kuramında dikkat etmemiz 
gereken tek şey, "mizahi durumun 
uyumsuzluğun kendisi olarak değil, 
uyumsuzluğun kavrayışımızla olan iliş
kisiyle ortaya çıkmasıdır" (Morreall 
1997:90). Nitekim, Mehmet Ali Kıhçbay 
da "Gülüşün ve Ağlayışın Diyalektiği" 
başlıklı yazısında "doğa"nın insan zihni
nin bir kategorisi olduğunu ve onun geçi
ci varoluşunu bir sonsuzluk olarak algı
laması ve yaşamasının sonucunda orta
ya çıkan, derin bir varoluşsal yanılsama
sı olduğunu belirtmektedir. (Kılıçbay 
1996:32). 

Uyumsuzluk kuramına göre, bir bi
reyin birşeyi uyumsuz bulması, onun de
neyimlerinin ve beklentilerinin neler ol
duğuna bağlıdır. (Morreall 1997:90). Bu 
bağlamda, farklı kültürlerden olan yetiş
kinler, birbirlerinin mizah anlayışını de
ğerlendiremezler. Çünkü farklı dünya 
görüşlerine sahip olmaları aynı şeyi 
uyumsuz bulamamalarına yol açar (Mor
reall 1997:90). Bir kişinin neleri komik 
bulup bulmayacağı, nelere gülüp gülme
yeceği ya da ne tür fıkralara güleceği o 
kişinin içinde bulunduğu topluma, kül
türel yapıya, eğitim düzeyine, sosyal sı
nıfa ya da o kişinin cinsiyetine bağlı ola
rak değişebilir. Dahası Ted Cohen'in Jo

kes adlı kitabında öne sürdüğü gibi, hiç
bir fıkra "saf' olarak nitelendirilemez. 
Aksine, bütün fıkralar "hermetic" (yoru
ma dayalı) ya da "koşullu" fıkralardır ve 

33 



anlamlandırılmak için mutlaka dinleyen 
kişinin inançlarına, önyargılarına, ter
cihlerine vb. yani arka planına (backgro
und) gereksinim duyarlar (Cohen 
1999:15). Bu noktada, bireyin toplumla 
olan ilişkisi daha da önemlisi bireyin 
toplumsallaşma süreci ön plana çıkmak
ta<lll'. Çünkü bireyin inançlarını, ön yar 
gılarını, tercihlerini vs .  içinde bulundu
ğu toplum biçimlendirir. Bu bağlamda 
önemli Fransız filozoflarından Henri 
Bergson'un "gülmeyi anlamak için onu 
doğal ortamına, yani topluma yerleştir
mek gerekir" (Bergson 1996:13) sözleri 
oldukça önemlidir. Bergson Gülme adlı 
kitabında gülmenin toplumsal olma 
özelliğinin altını önemle çizer ve "gülme, 
birlikte yaşamanın kimi gerekliklerine 
yanıt verebilmeli, toplumsal bir anlam 
taşımalıdır" (Bergson 1996:13) der. 

Gülmenin ancak toplumsal bağlamı 
içinde anlamlandırılabiliyor olması, ano
nim bir folklor ürünü olan yani tek bir 
kişiye mal edilemeyen ve en önemli işle
vi "güldürmek" olan fıkraların anlatıldı
ğı ortamlarıyla birlikte ele alınmasını 
zorunlu kılmaktadır. Nitekim Öcal Oğuz 
da "Nasreddin Hoca: İki yaklaşım, Bir 
Problem" başlıklı yazısında, fıkraların 
edebi eser olmalarının yanında folklor 
metinleri olduğunu ve folklor metinleri
nin de tek başlarına bir anlam taşıma
dıklarını belirtir (Oğuz 1997:73). Oğuz, 

[M letinlerin anlatıldığı ortam da 
metinler kadar önemlidir. Hatta, ortam 
değiştikçe metinlerin değiştiği gözlenen 
bir folklor hadisesidir. · Bu sebeple her 
Nasreddin Hoca fıkrası, anlatıldığı o r 
tam ile yani 'context -anlatım ortamı' ile 
ele alınmalıdır. O zaman fıkranın anlatı
mında veya muhtevasında meydana ge
len her türlü değişmeyi izah etmek ve 
değerlendirmek daha kolay hale gelir 
(Oğuz 1997:73) 

demektedir. Dolayısıyla fıkraları 
yorumlarken anlatım ortamını göz önün-
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de bulundurmak, Öcal Oğuz'un deyişiyle 
"metne anlam ve derinlik kazan"dıra
caktır (Oğuz 2000: 32). 

Yazının başında özetlemeye çalıştı
ğımız, fıkraların yorumlanmasında kul
lanılan gülmece kuramlarının hiçbirisi 
"fıkralara neden güldüğümüzü" kesin 
olarak açıklayamamaktadır. Çünkü her 
kuram, gülmenin bir boyutuna odakla
nırken, diğer boyut/boyutlarını göz ardı 
etmektedir. Tam bu noktada "anlatım or
tamı(context)" kavramı ve gösterimci ku
ramın "her anlatının kendi başına bir 
gösterim olduğu" (Oğuz 2000:33) savı 
önem kazanmaktadır. Çünkü fıkralar, 
diğer halkbilim ürünleri gibi bir göste
rim ortamında yaratılmakta ve yaşatıl
maktadırlar <Oğuz 2000:32). Bu da, bir 
fıkranın A anlatım ortamında üstünlük 
kuramıyla yorumlanabilirken, B anla
tım ortamında rahatlama ya da uyum
suzluk kuramıyla açıklanmasını olanak
lı kılabilir. Örneğin bir erkek anlatıcının 
kahvede arkadaşlarına "iktidarsızlık"ı 
konu edinen bir fıkra anlatması, üstün
lük kuramı çerçevesinden yorumlanabi
lecekken, aynı fıkrayı bir kadın anlatıcı
nın evde komşularına anlatması, koca 
sından şikayetini dile getirmek isteği n e 
deniyle rahatlama kuramıyla açıklana
bilir. 

Fıkranın bir gösterim olduğu düşü
nüldüğünde, bunun en önemli ögelerin
den ikisinin "anlatıcı kimliği" ve "dinle
yici profili" olduğu söylenebilir. Bu iki 
ögeden diğerine göre daha baskın olan 
ya da daha doğru bir ifadeyle "belirleyi
ci" olanın "dinleyici profili" olduğunu dü
şünebiliriz. Çünkü fıkra anlatıcısının 
"söylem"ini ve dinleyici ile olan "ileti
şim"ini, dinleyicinin yaşı, cinsiyeti, sos
yal sınıfı, mesleği, etnik aidiyeti gibi 
özellikler belirler. Değişen fıkra-tipleri
nin çeşitliliğine rağmen, fıkralarda çeşit
liliği oluşturan değişmeyen özün ise bu 
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"iletişim olgusu" olduğu düşüııülcbilir 
(Akbultıt 1997:12). 

Mikhail Bakht.in, bir bildirinin for
müle edildiği noktada -biz buna fıkranın 
:.ınlat.ıldığı sırada diyebiliriz- o mesajı 
alacak ya da alması istenen kişilerin, 
mesajın formüle ediliş biçimini etkileye
ceğine dikkatimizi çekmekt.edir. Bakh
tin'e göre, "tarafsız" sözcük diye birşey 
yoktur; her söz karşısındakinin nasıl.et
kileneceği hesaplanarak söylenir. Onun 
muhtemel, kestirebilir tepkilere göre de
ğiştirilir. Başka bir deyişle, bir mesaj 
iletmek isteyen herkes, mesajını iletece
ği kişi ya da kişilerin huyuna, tarzına, 
tepkilerine, olası yorumlarına kendince 
değerlendirdiği eğitim düzeyi ve dünya 
görüşlerine hesaplar ve ayarlar (Parla 
2000:51). 

Bu bağlamda fıkra anlatıcısının 
söylemini, dinleyici profilinin belirlediği
nin en önemli göstergesi, anlatım orta
mının fıkranın aynı zamanda metaforik 
bağlamını oluşturuyor olmasıdır. Örne
ğin A anlatım ortamında cinsel organlar 
arbodaki karşılıklarıyla ifade edilebilir
ken, diğer bir anlatım ortamı bu kulla
nımları kabul etmeyebilir, yasaklayabi
lir. 

Fıkra bir anlamda az sözle çok şey 
anlatma sanatıdır. Pertev Naili Boratav, 
fıkraların asıl özelliklerinin bitişte, nük
tenin bütün gücünü duyurmak için veciz 
yani az kelimede çok anlamlı ve oldukça 
örtük anlatımlı olmaları olduğunu belir
tir (Boratav 1997:85). Bu noktada fıkra
da tek bir kelime değişikliğinin bütün 
esprıyı yok edebilmesi (Yıldırım 
1976:12), fıkraların tek etki kuramıyla 
açıklanabilir metinler olduklarını gös
termektedir <Morreall 1997:14). 

Sonuç olarak, her fıkranın farklı 
bağlamlarla birlikte yeni bir gösterim ol
duğu düşünülürse, fıkra inceleme ve 
araştırmalarında gülmece kuramlarının 
fıkraların varoluş alanları olan "anlatım 
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ortamlan"yla birlikte ele alınmasının, 
fıkraların neliğine ilişkin daha sağlam 
temelli yargılara varılmasını olanaklı kı
lacağı söylenebilir. 
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