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GÜLMEDE YEN‹ B‹R TEOR‹*
John MORREALL
Çeviren: Metin EK‹C‹**

Göz önüne ald›ğ›m›z üç gülme teori
sinin diğer versiyonlar›n› ve de Berg
son’unki gibi onlardan birine veya onla
r›n her birinden oluşan kombinasyona
yeni elementler ilava eden teorileri de
incelemek tabii ki mümkündür. Fakat
bizim amac›m›z için bu gerekli değil
dir. Her durumda bizim ulaşacağ›m›z
sonuç ayn› olurdu yani bu teorilerden
hiç birinin versiyonu gülmenin bütün
durumlar›n› içine alacak genişliğe sahip
değildir.
Biz zaman›m›z› üstünlük, uyuşmaz
l›k ve rahatlama teorilerini incelemeyle
geçirmiyoruz. Bununla birlikte, bunlar›n
her biri gülmenin önemli bir özelliğine
dikkat çeker ki, bunlar daha kapsaml›
bir teoride aç›klanacakt›r. Gerçekte bu
teorilerin karş›laşt›r›lmas› gülme durum
lar›n›n üç genel özelliğini tavsiye eder
ki bunlar daha kapsaml› bir teoriye
temel oluşturabilirler. ‹lk özellik psikolo
jik yap›daki değişikliktir ki bunu  gülen
yaşar. Uyuşmazl›k teorisinin göstergesi
gibi, bu değişiklik esas itibar›yla bizim
kavray›ş kal›b›m›za uygun olan şeyler
hakk›nda düşünmemiz ve onlar› alg›
lamam›z›n ciddiyetinden, uyuşmazl›ğ›n
oluşturduğu şaş›rma durumuna, yani
ciddi olmayan bir şaş›rma durumuna
geçiştir. Değişiklik belki de üstünlük ve
rahatlama teorilerinde tarif edildiği gibi
gülme pozitif hislere bir destek, negatif

hislerin bir kesilmesi veya bast›r›lm›ş
hislerin serbest b›rak›lmas›yla birlikte
temelden tesir edendir veya değişiklik,
düşmanl›k güden şakadaki gibi hem etki
li, hem de bilmeye aittir.
Bununla birlikte, psikolojik durum
daki herhangi bir değişiklik gülmeyi
dürtmeycektir. Bakt›ğ›m›z üç teorinin
de gösterdiği gibi, değişiklik ani olmak
zorundad›r. Gülmeyle, bir değişiklik
taraf›ndan s›n›rlar›n ötesine geçirilme
liyiz ki böylece halihaz›rda yapmakta
olduğumuz şeye dönemeyelim. Gülme
durumlar›n›n bu ikincisi daha fazla ince
leme gerektirecektir, fakat biz şimdilik
bir psikolojik değişiklik nosyonumuzu
onun içine kurabiliriz ve böylece psiko
lojik değişiklikler hakk›nda değil, ani
oluşturulan değişiklikler olarak anlaya
cağ›m›z psikolojik “geçişler” hakk›nda
konuşabiliriz.
Gülme durumlar›n› karakterize edi
şimize ilavesi mecburi olan üçüncü özel
lik psikolojik değişikliğin memnuniyet
vericiliğidir. Kendi başar›m›zdan hoş
lanmak, baz› uyuşmazl›klarla eğlendiril
miş olmak, hapsedilmiş enerjiyi serbest
b›rakmak bunlar›n hepsi iyi hissedilir
ve bizim gülmemize sebep olurlar. Diğer
taraftan sevdiğimiz birinin olduğunu
öğrenmek veya stres dolu bir uyumsuz
lukla karş› karş›ya kalmak gibi hoş olma
yan bir psikolojik değişiklik bizim gülme
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mize yol açacak türden birşey değildir.
(Aç›kcas›, sadece karş› örnekler olan
utanma ve isteri durumlar›ndaki gülme
yi biz bu bölümün sonunda gözönüne
alacağ›z.) Biz şimdi genel olarak gülme
durumlar›n› karakterize etmek için bu
üç özelliğin hepsini birlikte  bir formül
içine koyabiliriz.
Memnuniyet Verici Bir Psikolo
jik Değişkenlikten Doğan Gülme :
Çünkü gülme kendi kendine ne bir
psikolojik değişikliktir, ne de değişik
liğin ürettiği hoş bir histir. Halbuki
gülme, değişikliğin sebeb olduğu ve deği
şiklik taraf›ndan üretilen hissin ifade
ettiği fiziki aktivitedir. Her ne kadar
Beatlie ve diğerlerinin not ettikleri gibi,
biz bu hissin kendisini “eğlence” veya
“şenlik” olarak adland›rabilsek de üze
rinde hemfikir olduğumuz gülmede ifa
de edilen hissi anlatacak tek bir kelime
yoktur. Burada bir kelimenin olmay›ş›
sadece dilbilgisiyle alakal› bir problem
değil, o baz› teorisyenler için gülmenin
fiziki bir davran›ş ve eğlence gibi bir his
olup olmad›ğ›n›n aç›k bir şekilde ay›rt
edilemeyeceği fikrine yol açm›şt›r ki ben
bunu, yani gülmenin neyi ifade ettiğini
anlatacağ›m.
Şimdi verilen teori çok geneldir,
fakat biz kapsaml› bir gülme teorisinin
çok genel olmas›n› beklemeliyiz, daha
önce görüldüğü üzere dar formüller sade
ce gülmenin baz› durumlar›n› tarif edebi
lirler. Burada genelleme gülmenin spesi
fik durumlar›na uyguland›ğ›nda sadece
teoriyi manas›z k›lmak bir durum söz
konusu değil. Bu teorinin birinci bölü
münde s›ralanan gülmenin pek çok çeşit
lerini nas›l içine ald›ğ›n› görmek ve
bunu ayd›nlat›c› bir yoldan yapmak için

gülmenin gelişimine bakal›m.
Biz bebekteki şakaya bağl› olmayan
gülmenin en basit durumlar›yla başla
yabiliriz. ‹lk aylardan bir bebeğin dün
yas›, bizim dünyam›zdan farkl›d›r. Onun
basit psikolojisi cilt, gözler, kulaklar vb.
gibi doğrudan duyuya yönelik uzuvlarla
hissedilebilir, fakat onun psikolojisi obje
leri alg›lamaya daha yeterli değildir. Bir
bebek objeleri tarif edemeyeceği gibi, ken
di vücudunun ne olduğunu veya olmad›
ğ›n› da fark edemez. Bebek üçüncü veya
dördüncü ay›nda gülmeye başlad›ğ›nda,
psikolojik değişikliği ortaya ç›karan şey,
ne kavramla ilgilidir, ne de alg›lamaya
aittir. O sadece fiziki durumun oluştur
duğu bir değişikliktir. bebekteki gülme
uyar›c›s›n›n en basit çeşidi g›d›klamad›r.
Bebek g›d›kland›ğ›nda cildinde ve ciltalt›
bezlerinde ara ara uyar›c›y› hisseder ve
sonra uyar›c›y› hissetmez. Eğer dokun
ma veya dürtme kesik kesik olacağ›na,
sürekli olursa bebek muhtemelen onu
bir ağr› gibi hissedebilir veya en az›ndan
rahats›z olabilir. Fakat g›d›klamada uya
r›c› başlar başlamaz, o durur, yeniden
başlar ve öyle devam eder. Eğer dokun
malar›n zamanlamas› doğru ise, tan›d›k
bir ses dokunuşlara eşlik ederse ve bu
zaman içinde bebeği başka bir şey rahat
s›z etmiyorsa, bu duymaya ait değişiklik
onun için hoş olacakt›r ve onun gülmesi
memnuniyetinin ifadesi olacakt›r.
Tabii ki daha büyük çocuklar ve
yetişkinlerde g›d›klanabilirler ve burada
iş daha karmaş›kt›r. Çünkü bir çocuk
veya yetişkin, g›d›klayan› alg›lar ve bun
dan dolay› s›k s›k dokunmalara kat›labi
lir ve hatta onlar› durdurabilir. Burada
dahi, başar›l› bir g›d›klama duyularla
ilgili uyar›c›n›n yaratt›ğ› bir değişikliğe
bağl›d›r. Çocuklar› ve yetişkinleri g›d›k
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lamada en önemli şey, dokunman›n bir
şekilde beklenmedik olmas›d›r; bu onun
başlang›c›, uzunluğu, yeri yönü veya
yapt›ğ› bask›n›n toplam› olabilir. Eğer
biz dokunuşa bütünüyle kat›labilirsek,
kendimizi ona haz›rlayabiliriz ve böylece
onun ani oluşunu ortadan kald›rabiliriz.
Aniliğin gücü bizi şok etmektedir, fakat
beklenen bir durumda psikolojik bir deği
şiklik olmayacakt›r, sadece beklenen
zay›f bir uyarma olacakt›r. Aristo’nun da
aç›klad›ğ› gibi, bir kimse kendini g›d›kla
yamaz ve g›d›klaman›n oluşturduğu gül
me “şüphe ve sürprizin bir çeşidi”nden
gelir ki, bir  kişinin kendi kendine yap
mas› mümkün değildir. Bu gözlemleri
Leon Duman genişletmiştir. Eğer siz
birisine vücudunun kesin bir yerinden
dokunacağ›n›z› söyleseniz ve arkas›nda
da söylediğinizi yapsan›z, o kişi gülmeye
cektir. Fakat siz çimdik atacakm›ş gibi
bir hareket yapsan›z ve sonra da o kişiye
dokunmas›n›z, o güler. Eğer siz h›z ve
yönü değiştirmeden bir kişinin cildi üze
rinde parmaklar›n›z› gezdirseniz veya
daha da ötesi, siz ona tamamen düzen
li aral›klarla dokunsan›z, bu durumda
g›d›klanan›n etkisini sağlayamazs›n›z.1
Çocuklarda veya yetişkinlerde
g›d›klaman›n tam bir işleyişi mesela,
g›d›klayan ile g›d›klanan kişi aras›nda
yak›nl›k gibi, daha başka kavray›ş ve
alg›lay›ş faktörlerini de, içine alabilir;
hatta o şakay› tart›şabilir ki, çocuklar
ve yetişkinlerdeki baz› g›d›klamalarda
bu durum sözkonusudur. Fakat bu bizi
kendi konumuzdan çok ileriye götürebi
lir- biz bebeklerdeki komik olmayan gül
menin en basit şekline dönelim. Birinci
bölümde s›ralanan komik olmayan gül
menin çeşitlerine bakarsak, bebeklerde
hissetme dürtüsündeki bir değişikliğe

dayanan bir başka gülme çeşidi bulu
ruz; havaya at›l›p, tutulmadaki gülme.
Bebek yukar›ya doğru at›ld›ğ›nda bir
hareket ve destek eksikliği hisseder.
Bunlara karş›l›k hafifçe tutulmada duy
guya ait hisler tercübe edilir. Fakat
bu işler rahats›zl›ğa dönüşmeden önce
bebek yakalan›r ve dinlendirici güvenlik
hislerinin durumu geri gelir. Daha son
ra bebek bir defa daha at›l›r ve tutulur.
Şartlar doğruysa ve bundan dolay› hisler
deki değişiklik bebeği s›kmazsa, bebek
değişikliği memnuniyet vereci olarak
tecrübe edecek ve gülecektir. Bebeğin
böyle bir durumda gülmesinin benzeri,
yetişkinlerin “roller-coaster” (raylar üze
rinde h›zla ç›k›p, inen arabalar) bindikle
ri gülmelerinde görülür.
Bebek sadece duyguya ait alg›lama
değil, fakat objeleri alg›lama seviyesine
ulaşt›ğ› noktadan sonra daha incelikli
psikolojik değişiklik türünü yakalama
ya kabildir. Görüntüye ait tecrübeyle
objeleri seçebilen bir bebek güler, mese
la; peek-aboo (ce) oyununda daha büyük
çocuklar ve yetişkinler için peek-aboo
(ce) çoğunlukla gülmeye yol açmaz, çün
kü bu oyunda her ne kadar alg›lanan
şey bir değişiklik ihtiva ederse de, mey
dana gelen değişiklik nispeten küçük
bir değişikliktir, yani o bir kişinin basit
çe yüzünü kapatmas› ve açmas›d›r. Bu
çok küçük değişikliğin gülmeye sebep
olmas›n› sağlayan, görsek de görmesek
de diğer kişinin hemen orada bulundu
ğunu bilmemizdir. Bebekler peek-aboo
(ce) oyun›ndan hoşlanmaya başlad›klar›
dönemde, onlar henüz objelerinin sürek
liliğini, yani objeler görünmeseler de
onlar›n mevcudiyetinin devaml›l›ğ›n›,
öğrenmemiştir.
Piaget’in gösterdiği gibi, sekiz ayl›k

Millî Folklor	90
90
Millî Folklor

tan önce bebekler, objelerin ortadan kay
bolmakla birlikte var olmaya devam
ettiklerini anlamazlar ve bundan dolay›
onlar kendilerinden al›nan ve onlar›n
arkalar›na veya bir şeyin alt›na sakla
nanbir objeyi aramazlar.2 Bu genç Ber
keleyliler için var olmak alg›lamakt›r.
Böylece peek-aboo (ce) oyunu, onlar›n
alg›lay›ş›nda küçük değil, büyük bir deği
şiklik ihtiva eder, yani yüzün kapat›l›p,
aç›lmas›nda meydana gelen değişiklik
değil, fakat yüzün varl›ğ›n›n ve yoklu
ğunun meydana getirdiği değişikliktir.
Peek-aboo (ce) daki alg›lama değişikli
ğine, bebeğin gülmesine benzer olarak
bir sihirbaz aldatmas›na yetişkinlerin
gülmesidir, ki bunda bir obje özellikle de
büyük bir obje, aniden ortaya ç›kar›l›r
ve yokedilir.
Bizim şimdi tart›şmakta olduğumuz
bu duygu ve alg›lamayla ilgili değişiklik
ler bebekleri eğlendirir ve onlar›n gülme
sine yolaçar, fakat bu değişiklikler şakay›
oluşturmaz. Şaka olmas› için daha ince
likli bir tür psikolojik değişiklik-kavram
la ilgili bir değişiklik gerekmektedir. Üç
veya dört yaşlar›ndaki çocuklar objeleri
tan›yabilirler ve onlar›n bağ›ms›z olarak
var olduklar›n› ve böyle kavramalar›n
gerektiğini bilirler. Ama bunun daha
önemlisi, çocuklar varl›klar›, özellikleri
ve olaylar› kendi tecrübeleri sayesinde
anlamak için bir kavramlar tak›m› geliş
tirmişlerdir. Mesela, onlar insanlarla,
hayvanlar› ay›rt eder ve k›rm›z›, yeşil ve
mavi’nin hepsinin ayn› türden bir özel
lik -onlar›n hepsinin renkler- olduğunu
bilirler. Tabii ki, çoğu çocuk, bunlar ve
diğer baz› kavramlar› sahip olacağ› bir
dilde elde eder. Gerçekten, kavramlar›n
ne olduğunu aç›klaman›n çok kullan›lan
bir yolu, onlar›n bizim kelimelerimizin

anlamlar› olduğunu söylemektir.
Ama bir çocuk; varl›klar›, özellikleri
ve kendi tecrübesindeki olaylar› adlan
d›rmak için bir grup etiketten daha faz
las›n› kazanmak durumundad›r, ayr›ca
çocuk onlar aras›ndaki kesin baz› kal›p
lar› da görmeye kadar gider. Mesela,
ateş her zaman s›cakt›r. Bu sebeple,
çocuk ateş gördüğünde onun s›cak olma
s›n› bekler. Ayn› şekilde, çocuk ebeveyi
nin yüzündeki kesin baz› ifadelerle, ebe
veyinin seslerindeki kesin baz› tonlar,
k›zg›nl›ğ›, uygun görme vb. ilişkili hale
getirir.
Çocuk sadece bir kavramlar tak›m›
geliştirmez, ama k›sacas›, onlar aras›n
daki bütün ilişkiler sistemini geliştirir.
Bu kavramlarla ilgili sistem veya dünya
resmi, bizim adland›racağ›m›z gibi, çocu
ğun geçmişteki tecrübelerine dayan›r ve
onun gelecekte yaşayabileceği beklentile
rinin temeli gibi görev yapar.
Çocuk böyle dünya resmini bir defa
oluşturduğunda ve bir süre onunla çal›ş
t›ğ›nda (düşündüğünde) şakadan hoş
lanmaya başlayabilir. Tabii ki, çocuğun
şakas›ndaki kavramla ilgili değişiklikler
başlang›çta çok basit olacakt›r. Çoğu
yetişkin şakas›, en az›ndan bizim kül
türümüzde, uyuşmazl›k tecrübesine ve
imaj›na yani onlar›n bir şekilde uygun
suzluğuna dayan›r, fakat çocuklar s›k
s›k ve kolayca bir şeyleri güldürücü
bulurlar, çünkü onlar daha önce böyle
bir şeyi tecrübe etmemişlerdir. Yetiş
kin mizah›ndaki kavrama ait değişiklik
çoğunlukla verilen bir şey veya olmas›
gereken durumdan bile kişinin neyi bek
leyebileceği ve uyan›k bir durumda o
şey veya durumun öyle olmamas›ndan
yani o şey veya durumun uyuşmazl›k
özelliklerine sahip olmas›ndand›r. Bir
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 işi varl›klar› veya bu çeşitten durum
k
lar› daha önceden tercrübe etmiştir. ama
bu hiç görülmedik özellikleriyle değil.
Buradaki sürpriz (şaş›rma) bir kişinin
kavramlar sisteminin k›sm›n›n tacize
uğramas› üzerine kurulmuştur. Fakat
çocuk mizah›n›n en basit türünde deği
şiklik bundan çok daha alt seviyededir.
O, çocuğun tecrübe etmekte olduğu olay
lar ve varl›klar›n çocuk taraf›ndan anla
ş›ld›ğ› basit bir uyan›kl›k durumundan,
çocuğun kendi dünya resminde bir yer
vermeye haz›r olmad›ğ› baz› yeni varl›k
çeşitleri veya olaylarla karş› karş›ya gel
menin bir sürprizine kadard›r. Çocuk o
yeni türden birşeyi daha o anda tan›ma
ya başlad›ğ›nda ve onun ne gibi özellikle
re sahip olmas› gerektiği konusunda bir
beklentisi bulunmad›ğ›ndan, çocuğun
kavramlar sistemi uyuşmazl›k içindeki
bir şey taraf›ndan taciz edilmemiştir.
Gülmenin bu basit türü yeni olan
her durumda s›k s›k meydana gelir,
mesela; çocuğun hayvanat bahçesini ilk
ziyaretinde. Yetişkin bir kişi daha önce
görmediği bir hayvan› gördüğünde muh
temelen, o kişi “hayvan”, “memeli”, “kuş”
vb. gibi genel kategorilerle düşündüğün
den, kendisinin geçmişteki hayvanlar,
memeliler, kuşlar vb. gibi tecrübeleri
içinde o hayvan› değerlendirir, onun bu
kavramlarla asimile eder. Yetişkin kişi
bu genel kavramlara sahip olduğundan,
hiç bir hayvan ona tamamen yeni gelme
yecektir. Fakat çocuğun “hayvan” kav
ram› çok daha s›n›rl› olup, belki o sadece
köpekler ve kedileri ihtiva edebilir diye
biliriz. Bundan dolay› çocuk ilk defa bir
devekuşu gördüğünde, muhtemelen çocu
ğun kavramlar sisteminde devekuşu için
hemen hiç yer olmad›ğ›ndan çocuk için o
yepyeni bir şey olacakt›r ve onu görmek

çocuğu gelişigüzel bir şuurluk (uyan›k
l›k) halinden, hayret edici bir ruh hale
tine değiştirecektir. Bu değişiklik onun
için memnuniyet vericiyse veya değilse,
tehdit edicisye diyelim, o gülecektir.
Tabii ki, çocuk büyüdükçe ve mevcut
olan türlü şeylerle daha fazlas›yla tan›
ş›kl›k kazand›kça, yeni türden şeyleri
tecrübe etmedeki gülme gittikçe azal›r.
Biz yetişkin olduğumuzda, çocuğumuz
karş›laşt›ğ›m›z varl›klar› ve olaylara
halledebilmeye oldukça yeterli kavram
lar sistemine sahip oluruz. Tart›şmakta
olduğumuz basit gülme türünün yetiş
kin örnekleri için, ilk defa bat› gelenekle
ri ve teknolojisinin tan›t›ld›ğ› primitive
(ilkel) diye adland›r›lan insanlar›n için
de bulunduğu durumlarda belki de bulu
nacak en eyi örnektir; burada yetişkinler
yeni türden şeylerle yüzyüze gelen bizim
çocuklar›m›z›n içinde bulunduğu bir
pozisyondad›rlar. Mesela; Borneo yerlile
rinin Bat›l› yöntemlere nas›l tepki göster
diklerini kaydeden ilk kay›tlardan biri,
bu insanlardan bir gurubun, iç k›s›mlar›
görülebilen bir piyanonun kendi kendine
çald›ğ›n› ilk defa gördüklerinde ne kadar
eğlendiklerini, güldüklerini anlat›r. Piya
nodaki vurucu ve iticilerin hareketleri
onlar›n daha önce tercübe etmedikleri,
benzerlik kuramad›klar› bir şeydi ve
onlar k›r›l›rcas›na güldüler.3 Benzer bir
hikaye, Fiji yerlileri hakk›nda anlat›l›r
ki onlar çok fazla suyun içinde kald›k
lar›ndan hiç bir zaman  y›kanma ihti
yac› duymamakta ve yüzlerini y›kayan
Avrupal›lar› ilk defa gördüklerinde, son
derece hayrete düşmüşler ve çok fazla
gülmüşlerdir.4
Basit sürprizle gülmeyi tart›şm›ş
olduktan sonra, şakan›n daha ileri sevi
yesine dönebiliriz, ki onda insana gülünç
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olan şey tamamen onun tan›mad›ğ› bir
şey değil, fakat onun kavramlar sistemi
ne göre uyuşmaz durumdaki bir şeydir..
Mesela; birisi dört yaş›ndaki bir çocuğu
eğlendirmek için bir köpeğin baş›na bir
kostüm geçirse, bu köpek-insan çocuğa
tan›mad›k olduğu için gülmez, o daha
önce hem köpekleri ve hem de insanlar›
tecrübe etmiştir. Burada onu eğlendiren
uyuşmazl›kt›r, onun köpeğin bir varl›k
ve insan›n başka bir varl›k olduğuna ait
kavramlar sisteminin taciz edilmesidir.
Veya bu küçük çocuk kendi kendine bu
bağdaşmaz fikirleri bir araya koyabilir
se, “Baba bebek” söyleşine benzer bir
şeyde, yeni kazand›ğ› bir dili denerken,
burada ona çok eğlenceli gelen şey şahsi
fikirler değil, onlar›n saçma bir şekilde
yan yana koyuluşudur.
Çocuğun kendine has kavramlar sis
teminde bir onarma, şakan›n dahil edil
mesinde kesindir, onun dünyay› resmet
mesi ki, o çocuklar› bir süre için şakadan
anlamaya sevk eder. Hemen onlar bilgi
veren, sorular soran, emirler veren vb.
gibi yetişkinlerin konuşmalar›n› kavra
maya başlad›klar›nda ve onlar bir yetiş
kin onlara “seni yiyeceğim”gibi bir şey
söylediğinde veya “sen bir köpekmisin?”
diye sorduğunda yetişkinlerin konuşma
lar›yla yüz yüze gelirler. Baz› çocuk
lar için kavramlara ait değişikliklerle
ilgili erken tercübelerin şaş›rt›c› veya
hatta rahats›z olmak yerine eğlendirici
olmalar› beklenir. Çocuk kendine sunul
makta olan uyuşmazl›klar›n sadece bir
oyun gerçeğinin yeniden düzenlenme
si,bir komiklikler yalan›n›n karmaş›k
bir grub olup, olmad›ğ› gerçeğini yaka
layana kadar şakadan zevk almaz ve
hatta onu şaka olarak tecrübe edemez.
Çocuk kendi kavramlar sistemi etraf›n

da oynamaya başlamadan önce, o siste
mi oldukça sağlam bir şekilde kavramak
zorundad›r ve sistem taciz edildiğinde,
çocuk o sisteme sahip olmaktan rahatl›k
duymak zorundad›r.
Tabii ki, mizah›n gelişmesi durmaz
ve çocuk basit uyuşmazl›klarla eğlene
bildiğinde, onun mizah kapasitesi arta
cak, çocuk bilgi ve hislerde geliştikçe
ona  şaka kapasitesinin zarifleştiği de
görülecektir. ‹lk y›llar için, onun mizah
anlay›ş› çoğunlukla çocuğun alg›lar›na
ait yönlendirmelerinin güçlüğü üzerine
kurulmuş bas›t uyuşmazl›klardan mey
dana gelir. Uygunsuz k›yafet giymiş
birisini görmek veya birşeyi yanl›ş isim
le adland›rmak (özellikle bir oğlan› k›z
diye çağ›rmak veya tersi) gülmenin en
büyük kaynaklar› olacakt›r. Sonra, alt›
yaşlar› s›ras›nda, çocuğun muhakeme
si daha soyut ve daha mant›kl› hale
geldikçe, çocuk geri zekal› bilmeceleri
gibi dalga geçme bilmecelerinden hoşla
nan bir gelişme ortaya koyar. (“Neden
geri zekal› saati pencereden d›şar› att›?”
“Çünkü o zaman›n uçtuğunu görmek
istedi”) Sekiz yaş›ndan sonra, bilmece
ler eğlendirici sonuçlar›yla, eğlendirici
hikayeler çocuklar›n mizah›nda hakim
bir yer işgal ederler. Beceriklilik, stil ve
özellikle k›sal›k, ki bunlar alt› yaş›nda
kiler aras›nda önemli değildir, bir şaka
n›n anlaş›lmas›yla ve gülmeyi getirmesi
aras›nda oniki yaş›ndakiler için fark
yap›labilir. Buluğ çağlar›nda mizah›n
gittikçe artan incelik dozu türleri tak
dir edilir; gülünç bir şekilde anlat›lan
gerçek hayata dair anekdotlar ve nükte
önemli hale gelir.5
Alt›nc› bölümde şakan›n farkl› şekil
lerindeki kavramla ilgili değişikliği tart›
şacağ›z ve bundan dolay› burada bizim
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formülümüz olan 1. bölümdeki listede
verilen şakaya gülmenin her bir duru
muna memnuniyet verici psikolojik bir
değişikliğin uygulanmas›ndan gülme
nin doğuşunun nas›l oluştuğu hakk›nda
detaya ihtiyaç yoktur. Ama bizim şu ana
kadar duygular ve gülmeye yönelten bil
giye ait değişiklikler, hislere ait değişik
liklerin bir tart›şmas›yla tamamlanma
ya gerek duyar ki bunlardan ikincisinin
bir anlam›na sahip olmaks›z›n listemiz
de şakaya dayanmayan gülmenin çoğu
durumunu veya bir his değişikliğinin
eşlik ettiği bir kavramla ilgili değişikli
ğin içinde yer ald›ğ› düşmanca bir şaka
gibi durumlar› anlayamay›z. Tehlikede
kalm›ş birinin güvenliğini kazanmaya
başlamas›na gülmesindeki gibi şakayla
ilgili olmayan gülmenin nisbeten basit
bir durumuna bakarak hislere ait deği
şikliklerle incelememize başlayabiliriz.
Bu tecrübede, tabii ki, genellikle hisler
de olduğu gibi, bilgiye ait bir boyut var
d›r. diyelim ki, kişi ilk etapta, düşmek
üzere olduğunu anlar ve sonra dengesini
sağlad›ğ› andan itibaren tehlike içinde
olmad›ğ›n› anlar. Fakat burada gülmeye
sevk eden şey, korkulu tansiyon ve rahat
lat›lm›ş emniyet durumlar›n›n ikisi ara
s›ndaki hislerde bir değişikliktir. Hisler
alg›lara day›n›r; fakat burada o memnu
niyetle tücrübe edilen hislerde bir deği
şikliktir ve gülmeye sevk eder. Düşmek
üzere olan obje kişinin önemsemediği
bir şey olsayd›, bir karalama kağ›d›n›n
masadan uçmak üzere olduğunu kabul
edelim, bunda başka bir şeyin düşmek
üzere olmas›, fakat düşmemesi, (o kişi
o durumda herhangi bir şekilde uyum
suzluk bulmaz ve dolay›s›yla bu durumu
gülünç bulmazsa) o kişinin basit bilgisi,
durumun gülmek için yeterli olmad›ğ›n›
gösterir.

Hislerde değişikliğin benzer türü,
bir bilmece veya problem çözen bir kişi
nin gülmesindedir. Çözüm, çok nispi bir
gayret doğrudan doğruya bir yolla gelir
se, kişi buna gülmez. Çözümün kolayca
gelmemesinden dolay› o kişi sinirlilik ve
düş k›r›kl›ğ›na uğrarsa, bundan dolay›
o kişi çözümü bulduğundan muhteme
len bir his değişikliği yaşayacakt›r. Bir
süre için o kişi bütün dikkatini ve gücü
nü bilmece üzerinde yoğunlaşt›racak ve
çözümü bulamad›ğ›ndan düş k›r›kl›ğ› ve
rahats›zl›k hissedecek ve bundan sonra
ki süre içinde çözümü elde edecek, böy
lece yaşayacağ› düş k›r›kl›ğ› ve rahats›z
l›ğ›n bir sonuca ulaşt›ğ›n› hissedecektir.
Hislerdeki bu değişiklik memnuniyet
verici bir şekilde hissedilir ve bundan
dolay› o kişi güler. Yar›şma veya oyun
kişi için gerçek bir mücadeleye, bir atle
tik yar›şma veya oyunu kazanmak ben
zer bir şekilde gülmeye sebep olur.
Dahas› gülmeye sebep olan değişik
lik olumsuz bir his durumundan olumlu
bir his durumuna doğru olmak zorunda
değildir. Değişiklik, hislerin olmad›ğ›
bir durumdan olumlu bir his durumuna
doğru da olabilir.. Mesela, caddede eski
bir arkadaşla karş›laşmak durumunu
ele alal›m, arkadaş›m›z› görmeden önce
biz herhangi bir his durumunda bulun
mayabiliriz, fakat onun yüzünü hat›rla
d›ğ›m›z ve onunla görüşmek için aceleyle
gittiğimiz andan itibaren gittikçe artan
bir heyecan duyar›z; ad›mlar›m›z h›zla
n›r ve hatta kalp at›şlar›m›z h›zlanabi
lir. Burada hissizlik durumandan, çok
güçlü duygular hissetme değişikliğine
geçiş memnuniyet vericidir. Bir piyango
kazand›ğ›m› öğrendiğimde de, özellikle
de bu öğreniş kazara ve çok ani olursa,
ayn› şekilde gülebilirim. Eş derecedeki
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bir his ait durumundan olumlu hisler
doğuran baz› eğleneceli aktivitelere kat›l
d›ğ›m›zda veya baz› özel hat›ralar›n yeni
den hat›rlanmas› durumunda olduğu
gibi basit bir düşünmeye doğru gidiş bile
gülmeyi dürtmeye yeterli olabilir.
Hoobes, (her ne kadar hissin kendi
liğinden odaklanmas› gerektiği konusun
da yanl›şsa da), olumlu hissin art›ş›nda
ki bir aniliğin gülmeye sebeb olduğunu
tan›mas› bak›m›ndan doğru yoldayd› ve
rahatlama teorisi bir gülme durumunun
tansiyonlu bir durumdan rahatlanm›ş
bir duruma geçişin ani bir değişikliğini
ihtiva etmesi yani gülmeyi “hislere ait
enerjinin bir boşalmas›” olarak kabul
edebilirsiniz, şeklinde tarif etmesi bak›
m›ndan doğrudur. Bu teorilerdeki yanl›ş
l›k, onlar›n bütün gülme durumlar›n› bu
s›n›rl› durumlarla esasta ayn›ym›ş gibi
görmeye çal›şmalar›ndad›r. Görüleceği
üzere gülmeye sevkeden psikolojik deği
şiklik, hislere ait bir değişiklik olabilir,
ama olmak zorunda değildir; bu değişik
lik basit bir duyuşla ilgili, alg›lamaya
ait veya bir kavramla ilgili değişiklik de
olabilir.
Biz şu ana kadar, hislere ait deği
şikliklerin farkl› türlerindeki mizaha
dayanmayan gülmeyi, bir kavrama ait
değişiklikteki mizaha dayanan gülme
den ay›rmaya çal›ş›yoruz. Fakat şunu
da belirtmeliyiz ki, mizaha dayanan gül
menin pek çoğunda bir kavrama ait
değişikliğin yaratt›ğ› eğlence taraf›ndan
art›r›lmakta ve bu  hisse ait değişiklik
kavrama ait değişikliğe eşlik etmekte
dir. Seyretmekte olduğum bir filmde bir
kişi kazara kumar makinas›na doğru
düşse ve düşerken de makinan›n koluna
çarp›p onu aşağ› doğru itip, kolu çekse
ve kolun itilmesi sonucunda büyük ikra

miyeyi kazansa bu olaylar›n meydana
gelişindeki uygunsuzluğa herhalde güle
rim. Fakat ben kendim kumarhanede
olsam ve ayn› şey benim baş›na gelse bu
uygunsuzluk sonucu oluşacak neşeme,
aniden ortaya ç›kan iyi talinin yarat
t›ğ› neşe de eklenirdi. Ayn› şekilde, bir
komedide bir kişi kazara üstündeki elbi
selerle bir yüzme havuzuna düşse, ben
bu olay›n uygunsuzluğundan hoşlanabi
lirim. Zenginliğiyle gösteriş yapmas›n
dan hoşlanmad›ğ›m bir komşumun yeni
ald›ğ› beşyüz dolarl›k elbisesiyle onun
havuzuna düştüğünü gördüğümde, ben
sadece meydana gelen uyumsuzluktan
dolay› gülmem, ayn› zamanda hoşlanma
d›ğ›m bu kişinin bir şeyler kaybetmiş
olmas›ndan dolay› duyduğum zevk de
buna eklenir.
Biz şakan›n baz› durumlar›nda orta
ya ç›kan hislerde değişiklik üzerinde çok
fazla duramay›z, çünkü Freud’un teorisi
ve diğerlerinin yapt›ğ› gibi, hislere ait
bir değişiklikteki memnuniyet şaka için
ne gerekli, ne de yeterlidir,halbuki bir
kavramla ilgili değişikliğin yaratt›ğ› hoş
lanma duygusu şaka için hem gerekli ve
hem de yeterlidir. Gerçi düşmanca bir
hissin aç›ğa vurulmas›, seksle ilgili veya
diğer hisler şakan›n diğer baz› durumla
r›yla ilişkili olabilir, şakan›n özü uyuş
mazl›ktan zevk almakta yatar.
Gülmenin şakaya dayanmayan tür
lerindeki hislere ait değişiklik üzerinde
ki tart›şmam›za geri dönelim. Birinci
bölümdeki şakaya dayanmayan gülme
durumlar›na ait listemize geri dönüp
bakt›ğ›m›zda, biz gülmenin bütün sebep
lerini izah edebilmekteyiz, ama son üçü
nü bizim formülümüzle izah etmekteyiz
ki, gülme memnuniyet verici psikolojik
bir değişikliğe bir reaksiyondur. Bu son
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üçünü- utanmadan dolay› gülme, iste
ri halinde hastal›ktan dolay› gülme ve
diazot monoksit (güldürücü gaz) tesiri
alt›nda gülme- aç›klamak kolay değildir.
Fakat onlar› tart›şmadan önce, bizim
formulümüzdeki iki eleman olan psilo
jik değişikliğin aniliği ve memnuniyetin
dahil edilmesini daha detayl› olarak ince
lemek isterim. Biz bu elementleri daha
iyi anlamakla yukardaki üç durumu ve
gülmeyi genel olarak anlamaya daha
haz›rl›kl› olacağ›z.
Gülmede psikolojik değişme hakk›n
da konuşabilmek için “değişme” terimiy
le s›n›rland›rd›ğ›m›z nosyon olan anilik
ile başlayal›m. Gelişigüzel “ani” kelimesi
ya “beklenmeyen” veya “çabuk” manas›
na gelebilir, gerçi psikolojik değişmenin
bir aniliğinde bunlar›n ikisi ayn› şeydir.
Ani bir psikolojik değişme bir şeydir,
ki biz onu diğer psikolojik değişmeleri
kendi tecrübelerimizle asimile edebildi
ğimiz yoldan asimile edemeyiz. O bizim
onun ne olduğunu düşüncemizde ayar
lamam›zdan çok daha h›zl› olur. Yeterli
büyüklükteki beklenmedik bir  değişme
bu anlamda ani olacakt›r.
Bunun yan›nda beklenen bir değiş
meyi biz daha önceden bilmekteyiz ki
olmak üzeredir ve bundan dolay› ken
dimizi o değişmeye ayarlar›z. Biz bu
değişmeyi (eğer çok büyük değilse) nispe
ten yumuşak bir şekilde asimile etmeye
haz›rlanabiliriz, çünkü daha o değişme
olmadan önce, psikolojik olarak ona reak
siyon göstermeye başlar›z. Hisse ait bir
değişime bir örnek vermek gerekirse; bir
kişi haber verilmeksizin oldukça soğuk
su ile dolu bir havuzun içine itilse, o kişi
havuza atlamaya karar vererek, suyun
serinliğine kendini b›rakmaya haz›rla
n›p ve sonra havuza atlay›ş›ndan çok

daha fazla bir psikolojik değişikliği tec
rübe edecektir.
Göz önüne ald›ğ›m›z gülme durumla
r›ndaki aniliğin gerekliliğini görebiliriz.
Daha önce bahsedildiği, üzere, bir kişi
kendi kendisini, onun parmaklar› başka
bir kişinin onu g›d›klamak için yapabil
diğinin tam olarak ayn›s›n› yapsa bile
g›d›klayamaz, çünkü o kişi ne olduğunu
ve ne olacağ›n› bilecektir, o kişi kendi
parmak uçlar›yla ne kadar h›zl› dokunsa
da fark etmez, psikolojik değişiklik h›zl›
olmayacakt›r. Ve peek-aboo (ce) da; eğer
yüzümüzü çabucak kapatmak ve açmak
yerine, biz onu yavaşça yapm›ş olsak,
bundan dolay› bebeğin alg›lamas› yükse
lir ve o gülmez. Veya biz kapat›p açmay›
çok s›k tekrarlar veya normal aral›klarla
yaparsak bundan dolay› bebek ne oldu
ğuna al›ş›r, sonuçta da bebeğin psikolo
jisine ait değişmeler bundan böyle ani
olmaz ve o gülmeyi keser.
Bu, sadece ani bir değişikliğin mem
nuniyet verici bir şekilde tecrübe edilebi
leceği demek değil, sadece ani olmayan
bir değişmenin gülmeyi üretmeyeceği
anlam›ndad›r. Biz gülme üretmeyen
memnuniyet verici bir değişme ile gül
me üreten birisi aras›ndaki fark›, derece
değişikliğinin başka bir örneğiyle ortaya
koyabiliriz. Bir kişi ›l›k su dolu küve
tin içine girerse ve yavaş yavaş bütün
küvetteki su ›s›nana kadar (fakat uygun
bir s›cakl›kta) s›cak su kar›şt›r›rsa, o
kişi tecrübe ettiği değişimden muhteme
len hoşlan›r. Fakat başka baz› faktörler
kar›şmaks›z›n, böyle yavaş artan bir
değişme onun gülmesine sebep olmaz.
Bunun yerine, bir kişi küveti halihaz›r
da s›cak su ile doldurmuş olsa ve onun
hangi s›cakl›k dececesinde olduğunu bil
meden, kendini o suyun içine soksa,

Millî Folklor	96
96
Millî Folklor

onun tecrübe ettiği değişme memnuni
yet verici olabilir; ama buradaki değiş
me memnuniyet verici ve ani olacakt›r.
Derecedeki değişme onu “çarpacak”t›r,
söylediğimiz gibi, değişme o kişinin dere
ce değişikliğine kendini yumuşak bir
şekilde ayarlamas›ndan daha h›zl› ola
cakt›r ve böylece değişme memnuniyet
vericiyse, o kişi gülebilir.
Bundan ötürü, bir psikolojik değiş
medeki anilik değişme toplam›n›n (daha
önceki durumla daha sonraki durum
aras›ndaki fark) ve değişimin içinde geç
tiği zaman›n bir fonksiyonudur. Ani bir
değişme için iki durum aras›nda nispe
ten büyük bir fark olmak zorundad›r ve
bu durumlar› ay›ran zaman da nispeten
k›sa olmak zorundad›r. Zaman k›sa ama
değişme küçük olsa, sonuçtaki değişme
ani değildir, meydana gelen her ne ise,
insan böyle bir şeyi asimile edebilir. Ve
değişme çok büyük, zaman da çok faz
la olsa, burada da değişmenin derecesi
yavaşt›r ve meydana gelen durum her ne
ise, insan buna rahatl›kla kendini ayar
lar ve burada “sars›nt›” yoktur. Kesin bir
değişmenin meydana gelmek üzere oldu
ğunu daha önceden bilme, söylediğimiz
gibi, değişimi uzun bir zamana yaymada
olduğu gibi aniliğin azalt›lmas›nda da
ayn› etkiye sahiptir, kesin bir değişi
min olmas›n› bekleyen bir insan böyle
önceden bildiği değişmeye karş›, daha
o değişme meydana gelmeden kendini
ayarlamaya başlar.
Psikolojik değişmede aniliğe olan
ihtiyaç, şakaya dayal› gülmede, şakaya
dayanmayan gülmeden belki çok daha
aç›kt›r. Gerçekte, aniliğin bu unsuru
bizim şaka hakk›nda konuşmam›z›n
çoğunluğunu oluşturur. Biz bir f›kran›n
bizi “çarpmas›”ndan ve bir f›kran›n sonuç

olan “espiri m›sras› (punch line)”ndan
bahsederiz. Başar›l› bir komedyen dinle
yicilerini “yere y›kmak” veya “gülmekten
kat›lma derecesine ulaşt›rmak” özellik
lerine sahip olmak zorundad›r ve bizi
“çarpmayan” az›c›k bir şaka “zay›f” ola
rak kabul edilir.
Zay›f bir f›kra, vazifesini yapmaya
bilir çünkü bu f›kradaki uyuşmazl›k çok
küçüktür, veya uyuşmazl›k bizim benzer
f›kralar› daha önce dinlemiş olmam›zdan
dolay› çok yak›ndan tan›d›ğ›m›z bir şey
olabilir; gerçekten bu ayn› şeydir, çünkü
bir uyuşmazl›kla bizim sahip olduğumuz
fazla tan›ş›kl›k, o uyuşmazl›ğ›n daha az
olmas›na sebeb olur. Her iki durumda da
biz espiri gücünü kavramlara ait nispi
yumuşakl›kla karş›layabiliriz. Bir f›kra
her ne kadar büyük ve tan›mad›ğ›m›z
uyuşmazl›ğa dayansa da, eğer o bizim
kavramlar›m›za ait basamaklardan pek
çoğu ile dolu ise, yine de başar›s›z olabi
lir. Mesela; baz› f›kra anlat›c›lara aç›kla
nan basamaklarla tamamen uyuşmazl›ğ›
çok küçük olarak tan›tarak hiç kimsenin
onlar›n f›kras›ndaki esas noktay› kaç›r
mamas›n› sağlamaya çal›ş›r. Ama bunu
yapmakla onlar kendi f›kralar›n› sabote
eder, çünkü tam olarak haz›rlanm›ş bir
uyuşmazl›k tamamen aç›klan›rsa art›k o
uyuşmazl›k uyuşmazl›k değildir. Böyle
bir f›kran›n espri cümlesi anlay›ş›m›z
taraf›ndan nispeten kolay olarak işleme
tabi tutulacakt›r, bu durumda kavrama
ait bir değişme oluşmayacak ve bundan
dolay› gülme olmayacakt›r. Bu durum
tabii ki, bir f›kray› anlamayan kişiye
onu izah etmenin hiç bir zaman o kişiyi
güldürmeyeceği gibidir.
Aniliğe olan ihtiyaç ayr›ca şakan›n
çoğu k›s›mlar›n›n bizim üzerimizdeki
etkisi, onlar ilk defa kullan›ld›ğ›nda orta
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ya ç›kacağ› gerçeği ile de aç›klan›r. ‹lk
defa dinlendiğinde en az›ndan bir ölçüye
kadar bizi yakalayan espri gücü, ayn› f›k
ra ikinci defa anlat›ld›ğ›nda ayn› etkyi
göstermez. Üçüncü veya dördüncü defa
biz onu duyduğumuzda, f›kray› anlatan
kişinin yarar› için eğleniyor gibi görün
mek d›ş›nda, beklenenin aksine biz o
f›kraya daha çok güleriz. Bu, pekçok
defa anlat›lmalar›na rağmen tazelikle
rinin paylaş›m›n› devam ettiren klasik
baz› şaka parçalar›n›n varl›ğ›n› inkar
etmek değildir. Örneğin; bun televiz
yonda eski “Balay›na Ç›kanlar” (Honey
Mooners) skeçlerinden baz›lar›n› dört
veya beş defa seyrettim ve her seferinde
güldüm. Bir skeçte Ralp (Jackie Gleson)
ve Norton (Art Carney) elektirik süpür
gesinin hortumuna t›kanm›ş şeyi oradan
ç›karmay› denerlerken, Ralph hortumun
ucuna ağ›z›n› koyup, hortuma t›kanm›ş
şeyi üfleyerek ç›karmaya çal›ş›r, diğer
taraftan Norton, dikkat etmeksizin elekt
rik süpürgesini çal›şt›rarak hortumdaki
nesneyi makinenin içine çekmeye çal›ş›r.
Komik detaylar› bak›m›ndan bir k›sm›
itibariyle çok zengin olduğu için ben
bu sahneye her defas›nda gülerim. Onu
ilk defa gördüğümde, ben temel olarak
dudaklar› aras›nda elektirik süpürge
si hortumu varken, makinan›n çal›ş›p,
onun ağz›ndaki bütün havay› çektiğinde
Gleason’un yüzündeki ifadeye yoğunlaş
t›m. Fakat daha sonraki seyredişlerimde
skeçte bulunan ayn› derecede güldürücü
detaylar olduğunu farkettim; - Ralph’in
Norton’a motoru durdurmas› için elleriy
le işaret vermeye çal›şmas›, Norton’un
makinay› kapatmaya çal›ş›rken düşüp
kalkmas› vb. gibi. -Uyuşmazl›ğ›n zengin
liği sebebiyle beşinci seferden sonra bile,
bu sahneyi görmeye tam olarak kendimi
ayarlayamad›m ve bundan dolay› o beni

sürprize uğratmak ve memnun etmek
gücünü büyük bir k›sm› itibariyle sür
dürdü.
Burada bizim şakayla ilgili veya
eğlenceli olarak neyi bulduğumuz ve
bizim eğlence olarak kabul ettiğimiz
aras›nda enteresan bir bağlant› vard›r.
Bir aktiviteyi gülünç yapan sadece onun
memnuniyet verici olmas› değildir (s›k
s›k bildiğimiz bir yemeği yemenin mem
nuniyet verici, fakat eğlenceli olmamas›
gibi), fakat bir aktiviteyi eğlenceli k›lan
onun bizi sürprize uğratan bir unsura
sahip olmas›d›r. Çocuklar basit şeyle
ri bile eğlenceli hale koyan büyük bir
kapasiteye sahiptir. Çünkü dünyan›n
büyük k›sm› onlar›n tan›mad›ğ› şeyler
dir. Yetişkinler eğlenmek için s›k s›k
oyunlar oynar ve pekçok s›ra hareketin
den oluşan bir oyun, sonunda kazanan
için bile başlang›c›nda kimin kazanacağ›
belli olan bir oyundan daha eğlencelidir.
Sürprizlerin ortadan kalkt›ğ› andan iti
baren bizim için aktivitelerin eğlenceli
olma durumu devam etmez, o aktiviteler
bize ne kadar tan›k hale gelmeye başlar
sa, onlar›n sonunda ne olacağ› tahmin
edilebilir hale gelir. Çoğu insan kayak
yapmak veya yelkenli kullanmak gibi
şeyleri yapmada, onlar›kullanmada çok
iyi hale gelmeden önce çok daha  fazla
eğlenirler, bunun tersine, tam  bir usta
l›k becerisi, o şeyden al›nan zevkin çoğu
nu al›p götürür.
Şakada aniliğin yeri bir başka ente
resan durumu daha aç›klar ki çoğunluk
la şakay› yaratan kişi kendisi gülmez.
Örneğin; söylediği nükteli sözle herkesi
güldüren kimse, kendisi as›k bir surat
la kalmakta hiç zorlanmaz. Bir  komedi
yazar› kendi yazd›ğ› bir oyunda şahane
olaylar› bir araya getirmede kendisi için
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hususi bir eğlence tecrübe etmeyebilir.
Böyle durumlar› mümkün k›lan, şaka
yarat›c›lar›n›n kendi zarif yorumlar›n›
veya uyuşmazl›k durumlar›n› onlar›n
s›ks›k kulland›klar› kal›plardaki ve
tan›ş›k olduklar› unsurlardan ç›kard›k
lar›yla kurmalar›ndan kaynaklan›r ki,
birdizayn› kuran veya bir renk ahengini
tuvalleri üzerinde başar›l› bir şekilde
kullanan bir ressam için de ayn› şey
geçerlidir. Zarif bir ifade söylendiğinde
veya komedinin bir parça sahnede oynan
d›ğ›nda, tabii ki, seyirciler haz›rl›ks›z
yakalanacak ve bundan dolay› gülecek.
Fakat şakan›n yarat›c›s› için fikirlerin
bir araya konulmas›ndaki tarzda bir
anilik olmayabilir, o yarat›c› kişi oyunu
kurduğu için uyuşmazl›ğa haz›rl›ks›z
yakalanmaz. Güldürücü bir fikir bazen
bir güldürü ustas›na da, t›pk› o fikir
seyircilere ilk sunulduğunda ani olduğu
gibi gelir ki, böyle durumlarda güldü
rü ustas› da seyircilerin o fikre güldü
ğü kadar gülebilir. Formülümüzdeki ilk
eleman olan aniliği tart›şt›ktan sonra,
şimdi biz gülmenin ikinci elementi olan
zevk almaya(memnuniyete) dönebiliriz.
Gülme ve zevk alma aras›ndaki bağlan
t›y› g›d›klanan bebeğin ilk dönemindeki
gülmesinde görürüz. Eğer g›d›klama çok
uzun sürerse veya çok yoğun hale gelir
se, bundan dolay› o zevk verici olmaktan
ç›kar ve bebek gülmeyi kesip, ağlamaya
başlar. Veya peek-aboo(ce) oyununda
annenin yüzü çok uzun bir zaman için
kapal› olursa, bebek terkedilmiş hissine
kap›l›r ve yukar›daki örnekte oldğu gibi
gülme gözyaşlar›na dönüşür.
Daha büyük çocuklar ve yetişkinler
için gülme daha karmaş›kt›r; bununla
birlikte psikolojik bir değişiklikte, bebe
ğinkinde olduğu gibi, o hala zevk alma

n›n doğal bir ifadesi olup, bundan böyle
sadece bir uyar›c›ya karş› gönülsüz bir
karş›l›k değildir. Şimdi o ayn› zamanda
öğrenilmiş bir davran›ş, en az›ndan bir
k›sm› itibar›yle kişinin kontrolü alt›nda
d›r. Ağlamak gibi, hususi bir uyar›c›ya
doğal bir cevap olarak ortaya ç›kt›ğ›nda
art›k gülme bast›r›labilir. Ve o çeşitli
şartlar alt›nda, kişi zevk almadan da bir
rol gibi sunabilir ki, buna utanma duru
munda gülme bir örnektir. Ben bu tür
problem durumlar› bir süre için bir kena
ra koymak, ancak gülmeyi psikolojik bir
değişiklikte zevk alman›n doğal ifadesi
olarak incelemek istiyorum. Bunu yapa
rak, biz utanmadan dolay› gülme gibi
böyle fenomenleri aç›klamaya geri döne
bileceğiz.
Standart durumlardaki gülmeyi dür
ten psikolojik değişiklik zevk vericidir.
Buna örnek vermek gerekirse, bir kişinin
bir piyango kazand›ğ›n› öğrenmesi böyle
bir değişikliğe sebep olabilir ve o kimseyi
güldürür. Diğer taraftan bir arkadaş›n
öldüğünü ortaya ç›karmak, büyük bir psi
kolojik değişiklik ihtiva etmekle birlikte,
zevk verici olmad›ğ› için gülme meydana
getirmez. Benzer şekilde, bir güldürü fil
minde herhangi bir kişinin bir uçaktan
düştüğünü seyretmek bize çarp›ç› bir
şey olarak  gülünç gelebilir, fakat ayn›
olay gerçek hayatta olduğunda, bu olay
bizde olumsuz hisler meydana getireceği
için gülünç gelmez. Beatti’e’nin uyuşmaz
l›k teorisini incelememizde gördüğümüz
gibi psikolojik bir değişiklik korku, ac›
ma, aşağ›lama, nefret vb. gibi pekçok
olumsuz hislerden herhangi birini uya
r›rsa, zevksiz olabilir.
Zevk verici ve değişiklik ve zevksiz
bir değişiklik aras›nda s›k s›k rastlanan,
birinin gülmeye yöneltmesi ve diğerinin
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yöneltmemesidir ki, farkl›l›k nispeten
küçüktür. Eğer ben her günkü normal
ruh hali içinde olsam ve kahvalt›da yedi
ğim m›s›rgevreği içine kahve koymak
gibi bir aptall›k yapsam, böyle bir durum
dan genellikle hoşlan›r ve gülerim, ama
ben az›c›k moralsiz olsam, kahve koy
ma aptall›ğ›na benim reaksiyonum bir
çöküntüye uğrama ve hatta k›zg›nl›k
olabilir. Benzer şekilde, sizin kafan›z›
hafifçe kap›ya çarpt›ğ›n›z› görsem ve
özellikle de sizin yüz ifedeniz incinme
diğinizi gösteriyorsa, ben gülebilirim.
Fakat çarpma biraz daha sert ve bundan
dolay› sizin duyduğunuz ağr› önemli ise,
ben muhtemelen gülmez, onun yerine
size karş› ac›ma hissederim.
Daha da ötesi psikolojik bir deği
şiklik gülmeyi blok için, k›zg›nl›k ve
ac›ma gibi olumsuz hisler uyand›rmak
zorunda değildir. Eğer o şaşk›nl›k, hay
ret, merak veya problem çözme  gibi bir
davran›ş uyand›r›rsa kişi gülmeyebilir.
Örneğin, gençler benzer  bir uyuşmazl›k
şakas› kabul edilen duruma, yukar›daki
davran›şlardan birisiyle karş›l›k verirler
ve bundan dolay› gülmezler. Kafas›na
bir hayvan maskesi giymiş bir yetiş
kini gören çocuk, basitçe orada kafas›
kar›şm›ş olarak durabilir veya merakla
nabilir -çocuk daha yak›ndan bakmak
için o yetişkin kişiye yaklaşabilir, mas
keye dokunmay› deneyebilir vb.-Her bir
durumda da çocuk uyuşmazl›ğ› kendi
bilgi dağarc›ğ›na karş› bir tür meydan
okuma kabul eder. Sihirbaz gösterisi
ni seyredip, bütün zaman›n› bir önceki
aldatman›n nas›l yap›ld›ğ›n› anlamaya
harcayan yetişkin gibi, çocuğun tepkisi
de Paul Mc Ghee’nin “gerçek asimilas
yon” olarak adland›rd›ğ› davran›şlardan
birisidir.6
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Psikolojik bir değişiklikten hoşlan
mak için de, ki bu herhangi bir tecrübe
den hoşlanmak için de geçerlidir, biz ace
le pratik ihtiyaçlar›m›zdan ar›nd›r›lm›ş
olmal›y›z. Değişiklik kendi kendisine,
uygun bir ifadeyle söylemek gerekirse,
bizim yaralanmadan veya canl› kalma
gibi çabalar›m›z üzerende baz› aksiyon
lar gerektirmez ve değişiklik meydana
geldiğinde bizim içinde bulunduğumuz
ruh hali nispeten “emniyet” içinde olmak
zorundad›r.
Ralp Piddington’un “biyolojik olarak
kararlaşt›r›lm›ş gülme” olarak söylediği
şey, genel olarak gülmeye uygulanabilir.
Gülme haleti ruhiyesi öyle bir şeydir ki,
onun içinde gülmenin oluştuğu çevrede
daha fazla ayarlama yapmay› gerektiren
hissi bir organizmaya ihtiyaç yoktur.7
Psikolojik değişiklik meydana gelme
den önce ve sonra gülme durumlar›nda
çoğunlukla bu emniyette olma elementi
mevcut olmakla birlikte dikkat etmeli
yiz ki, o element değişiklikten önce her
zaman mevcut olmak durumunda değil
dir. Görüldüğü üzere, değişiklik kendisi
pratik bir durumla ilgili ihtayaçtan  ve
olumsuz bir histen güvenli birine doğru
olabilir.
Gülme ve emniyet aras›ndaki ilişki
yi anlamaya yard›mc› olacak bir yolu,
gülme ile ağlamay› istenmeyen pratik
sonuçlar› olan bir olaya reaksiyon gibi
ele al›p, bir birine z›tl›k içinde bulmak
suretiyle yap›labilir8. Böyle bir olay mey
dana geldiğinde ve bizde psikolojik bir
değişmeye sebep olduğunda, hala ken
dimizin emniyette olduğumuzu ve duru
mu kontrol alt›na ald›ğ›m›z› hissedersek
gülmeye yönelir, ama psikolojik değiş
me bizi emniyetsizlik ve kontrolsüzlük
hissine yöneltirse ağlamaya başlar›z.
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Örneğin, benim kahvalt›l›k m›s›r gevre
ğime kahve koyduğumda olduğu gibi,
olumsuz sonuçlar önemsizse veya cüzi
ise, biz hala durumu kontrol ettiğimizi
hissedebiliriz. Veya düzeltilmesi zaman
ve para gerektiren bir hata yapt›ğ›m›zda
olduğu gibi, mesele basit bir şey değilse
biz durumun pratik taraf›n›n “üstüne
ç›kacak” şekilde bir buluş aç›s›yla kendi
mizi ona ayarlayabilirsek, hala durumu
kontrol ettiğimizi hissedebiliriz. (Gülme
ve “uzaklaşma”dan bahsederken konu
hakk›nda daha fazla bilgi, daha sonra
verillecektir.) Bunun tersine, insanlar
ağlad›ğ›nda onlar›n ağlamas›n›n sebe
bi, ne olduğunun önemsizliği ve “yuka
r›ya yükseltilemez (yani morallerinin
geri getirilemez)” oluşu değildir. Bunun
yerine onlar›n tecrübe ettiği psikolojik
değişiklik onlar›n çaresiz hissetmelerine
sebep olur. Ağlamak sadece olaylar›n
baz›lar›n›n meydana gelişinde ortaya
ç›kan memnuniyetsizliğin ifadesi değil
dir (pekçok olay bizi memnun etmez,
ama ağlatmaz), fakat keder, memnuni
yetsizliğe ilave edilen bir güçsüzlük, bir
şey yapmama hissinin ifadesidir.
Hem çocuklar ve hem de yetişkin
ler üzerinde yap›lan çal›şmalar kişinin
emniyet kontrol hissiyle gülme aras›n
daki bağlant›y› ortaya koymaktad›r.
Olumlu bir kişilik kavram› ve kendi
kederlerini gören bir güvene sahip olan
insanlar, mizah ve güldürüye kontro
lun kendilerinde olduğunu hissetmeyen
insanlardan daha çok güler, eğlenirler.
Kontrol etmede en son s›rada yer alanlar
ve en çok ağlayanlar tabii ki bebeklerdir.
Çünkü onlar çok uzun bir süre kendileri
için birşey yapamaz, hissettikleri her ne
ise başkalar›n›n onlara davran›ş› yoluy
la gelir. Burada hayati önemde olan,
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çocuğun dokunulmas› ve tutulmas›d›r.
Bu “anal›k”tan gelen duygu verilmeyen
bebekler, kendilerini çok daha çaresiz
hisseder ve diğer bebeklerden daha çok
ağlarlar; asl›nda onlar s›k s›k ayn› uya
r›c›yla ağlar ki, ayn› uyar›c› “anal›k”tan
gelen daha güvenli hislerle dolan bebek
leri güldürür9.
Çocuklar› büyütüp yetiştirirken ken
di çevreleri üstünde bir kontrol mekaniz
mas› kurmalar›, yürüme, konuşma, ken
di kendilerini besleme vb. konular›nda
biz onlar› cesaretlendiririz. Eğer onlar
uygun olmayan durumlarda veya uygun
bir durumda ama çok uzun süreli ağlar
larsa, onlar›n ağlamas›n› durdurmaya
ve durumu kontrol alt›na almalar›n›
sağlamaya çal›ş›r›z. Biz ne olduğunun
nispeten önemsiz ve onlar›n bütün var
l›ğ›n› tamamen etkilemeyeceği konusun
da onlar› ikna edebilir veya çocuklar
önemli birşeyde başar›s›z kald›klar›nda
durumu hala kontrol yetkisinin onlarda
olduğu hususunda ve konunun daha
çok çal›şma veya pratik gerektirdiğini
söyleyerek cesaretlendiririz. Biz onlara
“ağlayan bir bebek olma, yeniden dene”
deriz.
Biz s›k s›k çocuklar›n ve yetişkinle
rin de onlar› güldürmek yoluyla emni
yet duygusunun ürünü ve memnuniyet
ifadesi olarak gülme hakk›ndaki bütün
söylediklerimiz, burada sadece tek yönlü
kazara bir ilişki olduğunu düşündüğü
müz gibi bir yanl›şl›ğa sevk etmemelidir.
Gülme, ağlama gibi, sadece tamamen
baz› davran›ş d›ş›, içten gelen sade ikin
ci derece bir his değildir. San›yorum,
bir adam üzüntülü olduğu için ağlamaz,
fakat ağlad›ğ› için üzüntülüdür derken,
William James aş›r› gitmiştir.Bununla
birlikte bu yorum, bizim davran›ş›m›z
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hislerimizi etkilemez gibi bir düşün
ceye kap›lmaktan bizi uzaklaşt›rmas›
bak›m›ndan da yard›mc›d›r. Doğrusu
hislerimiz ve o hisleri ifade eden davra
n›şlar›m›z aras›nda iki yönlü kazaral›k
vard›r. Bir insan›n davran›ş›n› ağlamak
tan gülmeye çevirebilirsek, böylelikle biz
belli ölçüde onun hislerini değiştirir ve
onu içinde bulunduğu durumdan dolay›
daha az sinirli hale getiririz. Gerçekte,
çok yönlü skleroz (doku sertleşmesi) gibi
hastal›klarla bile, ki bunda gülmenin
patolojisine ait aral›kl› nöbetler tama
men psikolojik olarak uyand›r›l›rlar, bu
tür gülmeye temelde hoşnut edici bir his
sebep olmad›ğ› halde, hastalar bu çeşit
gülmeden sonra kendilerini iyi hissettik
lerini bildirirler10. Burada kazara oluşan
bir düğüm vard›r. Gülme memnuniyet
verici hisleri ifade eden bir davran›şt›r.
Fakat bu davran›ş›n kendisi memnuni
yet vericidir ve böylelikle memnuniyet
verici hisleri artt›rmaya vesile olur. Bu
sonuca göre, hemen (gönüllü olarak icra
eden veya psikolojik sebebe bağl› olan)
gülmeden başlayarak düğümün içine
zorlayarak girmek mümkündür ve bu
gülme memnuniyet verici duygular› ikna
eder ve bu duygular da ayn› şekilde daha
fazla gülmeye sebep olur.
Gülmeyle onun ifade ettiği memnu
niyetin ilişkisini emniyet duygular›n›n
yerini ve bu memnuniyetteki kontrol
etmeyi bir şekilde anlad›ktan biz prob
lem durumlar›m›z› -utanmadan dolay›
gülmeve isteri halinde gülme- aç›klama
ya dönebiliriz. Ondan sonra da sin prob
lem durumumuz olan diazot monoksit
(güldürücü gaz) etkisi alt›nda gülme
hakk›nda birşey söyleyebiliriz.
Utanma ve isteri ile başlarsak bun
lar, içinde gülmenin oluşmas›n›n bek
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lendiği birbirine benzemeyen durumlar
gibi görünür. Eğer bizim, gülme psiko
lojik bir değişiklikteki memnuniyetin
ifadesidir teorisi doğruysa; buna göre
biz bu durumlarda psikolojik bir deği
şikliğin,öyle görünüyor ki memnuniyet
verici bir değişiklikten çok daha aç›k bir
şekilde belli olan tads›z bir değişikliğin
olduğunu kabul edebiliriz. Utanmada,
biz aniden kendimizi başkalar›n›n önün
de mahçup ve rahats›z hissederiz ki,
bu genellikle bizim birşeyi yanl›ş veya
saçma şekilde de yapmam›z sebebiyle
dir. ‹steriye bağl› olarak gülme tipik
olarak, sevdiğimiz birinin ölmesi gibi,bir
kişide şok etkisi yapan bir şeyi öğrenme
sine bağl› bir durumda meydana gelir.
Bu durumlarda hissedilen şey emniyet,
kontrol etme ve memnuniyet değil, tam
tersine s›k›nt›d›r.
Utanma ve isterideki gülmenin bizim
izah›m›za nas›l uyduğunu anlamak için
onlar› ağlayan insan›n kendisini s›k›nt›l›
bir durumda daha az sinirli hissetme
sini, onu güldürerek sağlamay› dene
diğimiz yukar›daki durumla karş›laşt›
rabiliriz. Daha önce bahsedildiği gibi,
eğer başar›rsak o kişinin gülmesi onun
içindeki memnuniyet verici duygular›
ikna edecek ve böylelikle onun s›k›nt›l›
duygular›n›n üstüne ç›kmas›na yard›mc›
olacakt›r. Utanmada, gülme ayn› şekilde
görev yapar, yanl›z başka birisi değil,
fakat biz kendimizi güldürürüz. Biz içi
mizdeki memnuniyet verici hisleri ikna
etmek amac›yla memnuniyet verici his
lerin tabii bir ifadesi olan davran›ş› icra
etmek suretiyle “düğümün içine zorla
gireriz.”. T›pk› kendisini daha rahatla
m›ş hissetmek için karanl›kta ›sl›k çalan
bir kişi gibi, hislerimizi yükseltmek için
bir davran›ş› kullan›r›z.
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Utanmadan da gülmeyle temin
edilen sosyal bir fonksiyon vard›r. Çün
kü o zevk alman›n tabii bir ifadesidir,
biz gülmeyi başkalar›na karş› kendimizi
içinde bulunduğumuz durumdan dolay›
sanki sinirli değiyşmişiz,fakat asl›nda
zevk al›yormuşuz gibi göstermek için
kullan›r›z. Gülmenin bu şekilde zevk
al›yormuş gibi kullan›lmas› belki de
nazik gülüşte daha yak›ndan görülür
ki, bu tür gülmede biz gülmeyi zorlar›z,
mesela patronumuzun bir f›kras›na gül
mede olduğu gibi, ki bu durumda pat
ronunuz bizim onun mizah anlay›ş›ndan
hoşland›ğ›m›z› düşünecektir. Daha da
ötesi, gülme bulaş›c› olduğu için bir
utanma durumunda gülmek suretiyle
başkalar›n› da gülmeye yöneltiriz. Bu
onlar› gevşetme etkisine sahiptir ve bel
ki de onlar›n bu durumdan, yani bizim
“rol yaparken yakaland›ğ›m›z” yerdeki
durumdan hoşlanmas›n› sağlar, bu gül
me onlar› k›zg›nl›k ve suçlama fitillerini
söndürmeye sevkedir ve hatta bu gülme
sadece bizim için bir iyilik yapmalar›
hakk›ndaki istiğimize “onlar›n daha
yumuşak bakmalar›n›” sağlar.
Biz burada utanm›ş bir kişinin her
zaman veya çoğunlukla gülmesinin
sahip olacağ› bütün etkileri düşünecek
ve şuurlu olarak gülmenin etkisi sayes
inde elde edileceklerin kazanmak için bir
gülme yaratmaya kendisini zorlayacak
demiyoruz. Bizim ruh halimiz üzerinde
ve diğer insanlar›n bize karş› tutumun
da bir etki yaratan diğer davran›ş par
çalar› gibi utanma durumlar›ndaki gül
me de, hayat›n çok erken dönemlerinde
öğrenilmiş ve bu sebeple de herhangi bir
rasyonel hesaplama değil, fakat sadece
rahars›z edici durumlar› düzeltecek tür
den davran›şlar olduğu tecrübeyle sabit
hale gelmiştir. Biz yetişkinlik dünyas›na
ulaşt›ğ›m›zda, çoğumuz utand›r›c›
durumlarda otomatik olarak güleriz.
Gerçekte, sosyal durumlarda çok büyük
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bir gülme sergileyen baz› çok güvensiz
insanlar öyle yapmalar›n›n çok zor far
k›na var›rlar.
Gülme utanma durumlar›nda bir
kopya tekniği gibi nadiren şuurlu seçilir
ken, isteride o tamamen seçilmeyendir
ki orada gülme herhangi normal bir
şekilde, bilmeye bağl› olarak ve hislere
bağl› olarak, bir insan›n halledebileceğin
den çok daha ağ›r olan bir felakete
reaksiyon için gönülsüz bir mekanizma
gibi işler. ‹steriye sebep olan şok, nor
mal bir ağlamakla halledilebilecek sevi
yeden çok daha büyüktür, ki her ne
kadar o ağlama s›k›nt›s›n›n bir ifadesi
olsa da bir kişinin davran›ş›n›n baz›
rasyonel kontrolünü ihtiva eder ve bun
dan dolay› hala bir ölçüye kadar “nor
mal”dir. ‹steriye ait gülme de, ki bu tür
gülme isteriye ait ağlamaya dönüşür, bu
durumdaki insan sadece ne olduğundan
çok rahats›z değil, fakat o durum taraf›n
dan tamamen mağlup edilmiştir, yani
bütün rasyonel kontrol kaybedilmiştir.
Tabii bundan dolay›d›r ki, bu durumdaki
bir insan› en az›ndan bir süre için geçici
deli kabul ederiz.
Gülmeyle gösterilen reaksiyon
sayesinde isteriye tutulmuş insan şok
durumunun realitesini reddetmektedir.
Bu kişi korkuyla yüzyüze gelmeyi göze
alamaz ve bundan dolay› onun sinir sis
temi korkuyla değil, zevk almay› ifade
eden bir davran›şla yer değiştirir. Bu
kişi konuşsa, onun sözleri durumun kor
kunç olduğunu “hay›r o ölü değil, o
ölemez” şeklinde kabul etmeme olacak
t›r. Gülme bu kendini inand›rmay› kuv
vetlendirir, eğer benim davran›ş›m zev
kin ifadesiyse, şuuralt› mant›ğ› benim
içinde bulunduğum durumun korkunç
bir durum olmayacağ›n› gösteriyor
olmal›d›r. Bu gülme ve realitenin reddi
bir şekilde “çal›ş›r”, bu durum insana,
en az›ndan geçici olarak, korkudan
biraz olsun uzaklaşma sağlar ve t›pk›
isteriye bağl› felcin kesin bir duruma
yüzyüze gelmeyen bir kişinin o durumla
karş› ç›kabilme ihtiyac›n› elimine etmek
suretiyle, topallamay› kendisi için kul
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lanmak zorunda kalmas›nda olduğu
gibi çal›şabilir. Olağanüstü olan şey bu
mekanizmalar›n›n şuurlu düşünme sevi
yesinin alt›nda nas›l çal›şt›ğ›d›r. Her ne
kadar mizah daha şuurlu bir seviyede,
ki onda biz kendi kendimiz üstünde ve
durumumuza hakimiyet kazansak da,
“uzaklaşt›rman›n” yaratt›ğ› benzer bir
etkiye sahip olabilir.
Sonuçta da, isteriye bağl› gülme
isteksiz olmasa da, herşeye rağmen
insani bir şey, psikolojik cevapt›r. Fakat
baz› isteksiz gülmeler psikolojik bir
cevap değildir. Gülme bazen seri hal
deki doku sertleşmesinde veya sarada
veyahut da baz› ilaç ve uyuşturucu kal
lan›m›ndan doğan beyin hücrelerindeki
tahribatlar gibi beyindeki düzensizlik
ler sebebiyledir. Temel etkisi kontrol
edilemeyen gülme ve Yeni Gine’de var
l›ğ› bilinen öldürücü “kuru” gibi has
taliklar da vard›r. ‹steriye bağl› gülme
kahh›nda birşeyler söylemek bizim
teorimiz için gerekli olmakla birlikte,
psikolojik olarak ikna edilmiş bu gülme
durumlar›n›n sebebini, soğan soyarken
ağlamayla aç›klanabilen ağlamay› izah
etmekten daha fazla aç›klamak zorunda
değiliz. Sebebini aç›rlamaya çal›şt›ğ›m›z
gibi, gülme insani bir davran›şt›r, ki bu
insan›n etraf›ndaki dünyay› alg›lay›ş›na
onun bir reaksiyonudur-makina gibi bir
cevap, daha kat› bir söyleyişle, duyguya
ait beyne ulaşan bilgi miktar›d›r. Kesin
baz› ilaçlar sebebiyle veya beyindeki nor
mal olamayan elektiriğe bağl› itici gücün
doğrudan yaratt›ğ› gülme hareketlerin
de enteresan bir psikolojik fenomene,
ama insan davran›ş›n›n bir parças› gibi
görülemeyecek gülmeye sahip oluruz.
Biz, diazot monoksit gaz› etkisi
alt›nda gülme gibi durumlar› izah
etmek zorundaysak, bu tür durumlarda
kimyevi maddelerin yaratt›ğ› değişik
lik beyin psokolojisini etkilese de, bu
kimyevi maddeler doğrudan gülmeye
sebep olmaz, ama psikolojik değişikliğe
yak›n bir değişiklik yaratmak suretiyle
gülmeye sebep olurlar. Çok kullan›lan
uyuşturucular mesela; diazot monok
Millî Folklor
104

sit,marihuana ve alkol kişinin kendisi
hakk›nda ne düşündüğünü ve etraf›nda
ne olup bittiğini değiştermek suretiyle
gülmeye sevkeder. Çok nadir durumlar
da bu uyuşturucu maddeler ikili görme
veya halusinasyon meydana getirebilir
ki bu gerçek bir alg›lama değişikliğidir;
fakat bu maddeler çoğunlukla farkl› bir
alg›lamada “bizim etraf›m›zdakileri gör
me şeklini” değiştirirler. Kişi aniden
içinde bulunduğu durumun pratik özel
liklerinden kendisini soyutlanm›ş his
sedebilir. Daha önceden önemli ve acil
olan şeyler art›k öyle değildir, eğer o
kişi gergin ve s›k›nt›l› hissediyor idiyse,
art›k bunu öyle hissetmez. Bu kayg›s›z
duygunun aniden başlamas› güldürmeyi
dürtecek kadar kendiliğinden mem
nuniyet verici olabilir. Her halükarda,
bir defa değiştirilmiş bu ruh halinde,
kişiler etraf›ndaki şeyler farkl› görünür.
Normal olarak dikkat çekmeyen objeler,
büyüleyici gibi gelebilir; en basit tec
rüme o kişiyi şaş›rtabilir veya hoşnut
edebilir. O kişinin normal ruh halin
de, güldürücü olan şeyler ona çarp›c›
gelmeyen küçük uyumsuzluklar (her
ne kadar objektif bir gözlemci o kişiye
gülünç gelen şeyi öyle görmese de) çok
eğlendirici olabilir. Ruh hali değiştiren
uyuşturucu etkisinde gülme, bu sebep
le şakaya dayanmayan gülme olabilir,
fakat çoğunlukla şakaya dayanan gül
medir. Biz hem şakaya dayanan ve hem
de değiştirilmiş ruh halindeki şakaya
dayanmayan gülmeyi kişinin çok daha
küçük seviyede bir zevk almaya sahip
olmas›, bununla da gülmeyi dürtecek
gerekli dürtülerin objektif standartlar
la değil, ayn› zamanda, bir kişinin çok
aş›r› yorgunluğu an›nda olduğu gibi,
beyinde oluşan tabii kimyevi işlemle de
oluşturulabilir.
Bizim formülümüz olan gülme;
psikolojik bir değişiklikte memnuniyetin
bir ifadesidir tezi, listemizdeki prob
lem durumlar› bile içine alacak şekil
de görülebilir. Çünkü gülme, yanl›zca
memnuniyetin doğal bir ifadesi değil,
ayn› zamanda bizim istekli kontrolümüz
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alt›ndad›r ve hatta şuursuz kopya
mekanizmalar›n›n da kontrolü alt›n
dad›r ve memnuniyetin yokluğunda da
meydana gelebilir. Ben patronumu mem
nun etmek için veya kendimi daha az
s›k›nt›l› hissetmek için bir gülücüğü zor
layabilirim. Fakat böyle durumlar, daha
öncede gördüğümüz gibi, memnuniyetin
tabii ifadesi olan gülme üzerinde parazit
lerdir ve bundan dolay› onlar›n hepsi
memnuniyeti zay›flatmaya gülmeyi kul
lanarak veya gülmeyi icra etmek suretiy
le memnuniyeti iknaya, memnuniyet
ve gülme aras›ndaki tesadüfi düğüme
tecavüz etmek suretiyle çal›ş›rlar. Çün
kü gülme bir k›sm› itibar›yle isteklidir
ve sadece bir insan zevk almad›ğ› zaman
zorlanabileceği gibi, ayn› zamanda kişi
zevk ald›ğ› zamanda da bast›r›labilinir.
Muhtemelen gülmeyi bast›rman›n en
cezbedici durumu cataplexy’e (-bu basit
bir hastal›kt›r- yakalanan hasta ken
di kaslar›n›n kontrolünü kaybeder ve
eğer gülmeye izin verirse yere y›ğ›l›r)
yakalananlar›nkidir. K›sacas›, zevk alma
örnekleri ve gülme örnekleri aras›nda
birebir uygunluk yoktur. Bununla birlik
te bizim, gülme zevk alman›n tabii ifade
sidir, formülü gülmenin bütün durum
lar›n› anlamak için bir anahtard›r.
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