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The Cracking of Religious Power Patterns in Jokes
Effritement des motifs du pouvoir religieux dans les anecdotes

M. Fatih USLU*
ÖZET
F›kra geniﬂ bir toplumsal kullan›ma sahip olan, toplumun tüm katmanlar›nca üretilen ve söylenen bir
sözel anlat› biçimidir. Böylelikle, f›kra içinden ç›kt›¤› toplumun de¤erlerinden derin izler taﬂ›r. Toplumun
al›ﬂkanl›klar› ve kültürel de¤erlerinin yan›nda toplumsal cat›ﬂmalar da f›kralara yans›r. Fakat f›kralar sadece bu çat›ﬂmalar›n yans›t›c›s› de¤il hem yeniden üreticisi hem de ﬂekillendiricisidir. Dinsel konular› merkezine alan f›kralarda, toplumsal iktidar›n ciddi belirleyicilerinden biri olan dinin ve dinsel pratiklerin baz›
durumlarda yeniden üretilip kuvvetlendirildi¤i, baz› durumlarda ise sorgulan›r k›l›nd›¤› görülmektedir. Yaz›da bu iki karﬂ›t etkinin iliﬂkisi ve karﬂ›l›kl› konumlar› sorunsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler
F›kra, din, iktidar
ABSTRACT
Joke is a verbal narrative form having a widespread social usage and being produced and narrated by
all strata of society. In this way, it carries deep marks of the values the society has. Apart from, the habits
and cultural values of society, social conflicts also have place in jokes. However, jokes are not only a projector
of these struggles but also both its reproducer and reformer. In some of religious oriented jokes, it is noticed
that religion and religious practices, which are among the important definers of social power, are reproduced
and reinforced; whereas in some others they are rendered questionable. The problematic of this article focuses on the relation and mutual positions of these two opposing effects.
Key Words
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Mizah çok zaman, söylenemeyenleri
söylemenin, kutsal›n üzerindeki göz boyay›c› örtüyü alman›n, iktidar sahiplerini eleﬂtirmenin en uygun tonu olarak
kabul edilir. Ciddi bir söyleyiﬂin yarataca¤› rahats›zl›¤›n gülmenin rahatlat›c›
ﬂemsiyesi alt›nda ortadan kaybolmas›
beklenir. Fakat bu durum eleﬂtirinin
kuvvetini kaybetti¤i anlam›na gelmez;
tam tersine gülmece kal›b›n›n içinde
eleﬂtiri keskinleﬂir, uzunyaﬂar k›l›n›r.
Bu yaz›da dinsel pratikler ve din adamlar› hakk›nda anlat›lan f›kralar üzerinde durularak, f›kran›n ait oldu¤u toplumun hakim dinsel inançlar› karﬂ›s›nda

taﬂ›d›¤› eleﬂtirel potansiyel anlaﬂ›lmaya
çal›ﬂ›lacakt›r.
Komik olan›n alan›, Bat› düﬂüncesinin tarihi boyunca hep de¤er yarg›lar›n›n ve yasalar›n k›r›ld›¤› bir alan olarak
düﬂünülmüﬂtür. Trajedinin ve dram›n
hayat› ciddiye alan, yaﬂam› bir mücadele alan›na çeviren içeri¤inin karﬂ›s›nda;
komedi ahlakd›ﬂ›yla, erotizmle, kendini
do¤aya teslim etmeyle ve insan eylemin
s›n›rs›zl›¤›yla eﬂlenir; komedi karnaval›n, sonsuz e¤lencenin ve hazz›n mekân›d›r. Sypher’›n belirtti¤ine göre komedi
bir tür “do¤açlama” olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Kökeninde eski toplumlarda ço-
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¤unlukla mevsim dönümlerinde yap›lan
s›n›r tan›mayan “ﬂeytans›” ﬂölenlerin
yatt›¤› düﬂünülür. Bahar›n uyan›ﬂ›yla
beraber düzenlenen ﬂölenlerin içeri¤ine
uygun olarak do¤açlanan “komik” ve
abart›l› jestler ve hareketler; yani çeﬂitli
ritüelistik oyunlar, insan›n yüzünü tamamen do¤aya döndü¤ü, çal›ﬂmadan ve
gündelik hayat›n s›n›rlay›c›l›¤›ndan ç›kt›¤› ana aittir. Sypher’›n arkaik toplumlar›n bu ritüellerine bakarak gözledi¤i
gibi “Komik eylem [...] bir orjidir; vücudun ve vücudun canl›¤›n›n kurals›zl›¤›n›n onay›d›r” (Aktaran: MacHovec 29).
Komi¤in alt alanlar›ndan biri olarak düﬂünebilece¤imiz bir sözel anlat›
türü olan f›kran›n da, üstbaﬂl›¤›n›n bu
“y›k›c›” do¤as›ndan pay›n› ald›¤› söylenebilir. Cathy Lynn Preston’un tan›mlamas›yla en geniﬂ olarak “sözel, görsel ve
fizikî olarak biçemli ve mizahl› bir oyun
olan f›kra” (Preston 471)1 bizdeki yayg›n
kullan›m›yla “güldürü amaçl› k›sa sözel
hikâyecik” olarak tan›mlanabilir.2 Bugün teknik geliﬂmelerin sonucunda f›kra
ayn› zamanda bir yaz›l› tür haline gelmiﬂ olsa da, sözel alandaki toplumsal
eleﬂtiri boyutu her durumda hiç de yabana at›l›r de¤ildir. Bu boyutu yine
Preston’un sözleri ortaya koymaktad›r:
‹ster sözlü, yaz›l›, bas›lm›ﬂ, çizilmiﬂ
veya jestle anlat›lm›ﬂ olsun; ister küçük
ve samimi bir grup içinde ya da dünyevî
veya dinsel bir ritüel ad›na toplanm›ﬂ
geniﬂ gruplar önünde sunulsun; ister fotokopi yoluyla ya da postayla ofislerde
elden ele geçirilmiﬂ, elektronik postayla
da¤›t›lm›ﬂ, dünyan›n di¤er ucuna faksla
gönderilmiﬂ ya da popüler kültür taraf›ndan küçük mizah kitaplar›nda, kahve
kupalar›n›n veya tiﬂörtlerin üzerinde yaﬂar hale getirilmiﬂ olsun, f›kralar e¤lenceli anlara evsahipli¤i yaparken kültürün sürekli bir çat›ﬂma ve müzakere alan› oldu¤unu ifﬂa ederler (471).
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Gerçekten de bu hikâyeciklerin hiç
de az›msanmayacak bir k›sm› yerleﬂik
de¤er yarg›lar›n›n iki yüzlülü¤ünü ortaya koyarken, f›kran›n “alay edileni” (ya
da “aptal›”) ile muktediri aras›nda bir
“müzakere” alan› açmaktad›r. Müzakere
alan› aç›lmas›n› sa¤layan ise var olan
çeliﬂkilerdir. Örne¤in, aﬂa¤›da ayr›nt›lar›yla gösterilece¤i gibi, Bektaﬂî f›kralar›
hem kentli-göçebe ve sofu-derviﬂ gibi
Türk toplumuna ait önemli bir çat›ﬂma
hatt›n› ortaya koyarken; hem de ortodoks ‹slam inanc›n›n ve ritüellerinin “alt›n› oymakta”, onlar› müzakere edilebilir
ve onlars›z bir hayat› söz düzeyinde tan›n›r, tan›mlanabilir k›lmaktad›r.
Mizah›n bu gücünün dinsel alanlar
ve bunlar›n k›s›tlay›c›l›¤› söz konusu oldu¤unda da ayn› geçerlili¤e sahip oldu¤u aç›kt›r. Bu yaz›da incelenecek f›kralar›n temel motifi olan din kavram›, bugün dahi -giderek farkl›laﬂan bir ﬂekilde
olsa da- insan›n yaﬂam›ndaki de¤erlerin
temel tan›mlay›c›lar›ndan biridir. Dinler
ve dinin etkisindeki de¤er örüntüleri insanlar›n dünyay› alg›lamas›nda, nesnelere ve insanlara de¤er atfetmesinde veya de¤ersiz saymas›nda tarih boyunca
etkili olmuﬂtur ve olmaya da devam etmektedir. Bir baﬂka deyiﬂle, insanlar›n
gündelik eylemlerinin güdüleyicisi, yarg›lay›c›s›, s›n›rlar›n›n belirleyicisi olan
de¤er yarg›lar› önemli bir oranda dinsel
de¤er örüntülerinin etkisinde ﬂekillenmektedir. Bu yap› dahilinde dinin önemli bir temellendiricisi oldu¤u iliﬂkiler sadece bir gündelik hayat düzenleyicisi
olarak de¤il; bir statü kayna¤›, iktidar
alanlar› üreticisi olarak da çeﬂitli toplumsal alanlarda kendini göstermektedir. Dinî ortodoksinin de¤er verdi¤i pratikler nas›l baﬂka marjinal pratikleri
d›ﬂlar ve hatta cezaland›r›rsa; de¤er verdi¤i kiﬂiler de iktidar›n k›y›s›nda kalanlarla çat›ﬂ›rlar.
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Bugün elimizde bulunan evrensel
f›kra külliyat›n›n az›msanmayacak bir
k›sm›n›n dinsel inançlarla, ritüellerle ve
din adamlar›yla iliﬂkili oldu¤u görülmektedir. ‹ngilizce’de a¤›rl›kla dinin getirdi¤i cinsel k›s›tlamalar›n üzerine kurulmuﬂ “Katolik f›kralar›” literatürünün
geniﬂli¤i, fetiﬂleﬂmiﬂ ekonomik kayg›larla dinsel de¤er yarg›lar›n›n çat›ﬂmas›na
odaklanan “Yahudi f›kralar›”, Türkçe’de
Sünnî ‹slam inanc›n›n s›n›rlay›c› do¤as›na gülerek bakt›ran “Bektaﬂî f›kralar›”
ve çeﬂitli din adamlar›n›n (ve kad›nlar›n›n) bir arada bulundu¤u komik hikâyeciklerden oluﬂan ve tüm dillerde benzerleri bulunan f›kralar çokça karﬂ›laﬂ›lan
ve herkesin az çok aﬂina oldu¤u alt türlerdir.
Bütün bu türlerde, biçimsel özellikleri bir yana b›rak›rsak, temelde iki ayr›
içerik özelli¤i saptanabilir. Birinci olarak, bu f›kralar›n baz›lar›nda dinsel ayr›mlar yeniden üretilmekte ve f›kra içinden üretildi¤i toplumun dinini yücelten/onaylayan bir ﬂekilde kurulmaktad›r. Bu kurulum baz› f›kralarda bir kurban pahas›na, “öteki”nin diniyle alay
eden bir ﬂekilde yap›lmaktad›r. Örne¤in
H›ristiyan ve Müslüman cemaatlerde
“Yahudi” figürünün kurulumu a¤›rl›kla
“cimrilik” ve “zenginlik” üzerinden yap›lmakta ve Yahudi bu cimrilik ve zenginlik saplant›s› ile dininden bile vazgeçilebilir bir tip olarak çizilmektedir. Bu durumun Yahudi etnik kimli¤inin ve Musevi dinsel kimli¤inin karﬂ›s›na koyulan
baﬂka etnik ve dinsel kimliklerin dolayl›
olarak onaylanmas› oldu¤u söylenebilir
(Örnek için bkz. Kabacal› 320-21). Ya da
bir baﬂka örnekte farkl› din adamlar›n›n
karﬂ›laﬂt›rmas› ile bu “ötekileﬂtirme” çeﬂitli ﬂekillerde “makbul din” lehine yap›lmaktad›r. Aﬂa¤›daki f›kra bu durumun klasik bir biçimidir:
Bir imam, bir haham ve bir papaz
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ormanda yürüyorlarm›ﬂ. Bir gölün kenar›na gelmiﬂler. Hava s›cak m› s›cak.
Bakm›ﬂlar çevrede de kimse yok, soyunup göle girmiﬂler. Ç›kt›klar›nda bir
bakm›ﬂlar ki k›yafetleri ortada yok. Aram›ﬂlar, taram›ﬂlar ama bir türlü bulamam›ﬂlar. Sonunda haham “Benim evim
orman›n içinde, biraz ileride. Benim eve
gidelim, ben size giyecek bir ﬂeyler veririm” diyince hep beraber orman›n içinde
anadan üryan bir ﬂekilde haham›n evine
yürümeye baﬂlam›ﬂlar. Tam eve yaklaﬂt›klar› s›rada bir grup kad›n belirmiﬂ.
Kaçacak bir yer de yokmuﬂ. Papaz hemen ﬂeyini kapatm›ﬂ. Haham da hemen
ﬂeyini kapatm›ﬂ. ‹mam ise yüzünü kapatm›ﬂ. Kad›nlar geçtikten sonra hahamla papaz imama neden ﬂeyini kapatmad›¤›n› sormuﬂlar. ‹mam “Sizi bilmem
ama benim cemaatte beni yüzümden tan›rlar, demiﬂ. (www.mizahturk.com)
Bu tür f›kralar›n ço¤unda yine de
ciddi bir düﬂmanl›k hatt› görülmemektedir. Daha çok olan dinler aras› söylemsel
farklar›n yeniden üretilmesidir. Fakat
bizim için daha önemli olan ikinci içerik
özelli¤i, yani dinsel göndermeleri merkezde olan f›kralar›n ço¤unda birinci
özellikteki gibi bir yeniden üretimden
çok dinin kurucu de¤erlerinin, gündelik
din pratiklerinin ve “muktedir” s›fat›n›
verebilece¤imiz din adamlar›n›n çeﬂitli
ﬂekillerde alaya al›n›yor olmas›d›r. Bu
alay kurgulan›rken genelde dinin yasaklad›klar› kullan›lmakta; din adamlar›
savunduklar› yasaklar› bizzat delerken
gösterilmekte ve böylece yasaklar›n ciddiyeti ve samimiyeti sorunsallaﬂt›r›lmaktad›r. Örne¤in, John Gurney’nin
derledi¤i The World’s Best Catholic Jokes adl› f›kra kitab›na bakt›¤›m›zda karﬂ›m›za ç›kan f›kralar›n ço¤unun katolisizmin savlad›¤› cinsel yasaklar›n delinmesiyle ve hatta bu delinmenin övgüsüyle dolu oldu¤unu görürüz:
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‹ki misyoner rahibe ormanda yürürlerken, iki adam›n sald›r›s›na ve tecavüzüne u¤rad›lar. Tecavüzcüler gittikten sonra, rahibelerden biri di¤erine
ﬂöyle dedi:
“Ne kötü ﬂans! Ayn› günde iki kere
tecavüze u¤ramak varm›ﬂ kaderde”
Di¤eri anlamad›:
“‹ki kere mi?”
“Dönüﬂte de ayn› yoldan gelmeyecek miyiz?!” (Gurney, sayfa numaras›
yok)
‹ngilizce ve Türkçe Internet sitelerinde rastlad›¤›m›z H›ristiyanl›k ile ilgili f›kralar›n ço¤unlu¤unun bu minvalde
oldu¤unu söylemek abart›l› olmayacakt›r. Pollio’nun da dedi¤i gibi “tabu konular, tabu olmayanlara göre çok daha
kuvvetli kahkahalara gebedir” (Aktaran:
Hempelmann 3). “H›ristiyan f›kralar›n›n” bir alt f›kra türü oldu¤unu Attardo
ve Raskin’in “Genel Sözel Mizah Kuram›”na baﬂvurarak göstermeye çal›ﬂan
Hempelmann’a göre de H›ristiyanl›k f›kralar›n›n merkezi bir unsuru ço¤unlukla
tabu olan cinsel içeri¤in kutsal/yüce
olanla karﬂ› karﬂ›ya getirilerek bir “metinler karﬂ›tl›¤›” yarat›lmas›d›r (Hempelmann 4). Fakat ne olursa olsun “H›ristiyanl›k metni ve bu metnin kutsal
k›ld›klar›” bir alay örgüsü içinde eleﬂtirilir k›l›nmakta; dinsel yasaklar›n arkas›nda baﬂka ve daha gerçek bir yaﬂam
oldu¤u imlenmektedir. Dinin kurallar›n›n yürütücüleri bu kurallardan yararlanan ve gerekirse bu kurallar› hiçe sayan kimselerdir:
Papaz, iki metre ilerisinde duran
zangoça sormuﬂ:
“Gizli gizli sen mi içiyorsun kutsal
ﬂarab›?”
Zangoçta derin bir sessizlik...
‹yice köpürmüﬂ papaz:
“Sana soruyorum be adam! Duymuyor musun?”
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“Hay›r buradan hiçbir ﬂey duyulmuyor efendim!”
“Olacak ﬂey mi! ‹ki ad›m öteden
duymuyorsun.” Zangoç b›y›k alt›ndan
gülmüﬂ: “‹sterseniz, yer de¤iﬂtirelim, anlars›n›z.” Yer de¤iﬂtirmiﬂler.
Bu kez zangoç seslenmiﬂ:
“Kilise için toplanan paralar› kim iç
ediyor?”
Papaz kendi kendine söylenmiﬂ:
“Hakikaten yahu! Buradan hiçbir
ﬂey duyulmuyor!” (www.mizahturk.com)
Dinsel iktidar örüntüsünün mizah
arac›l›¤›yla k›r›lmas›n›n bir baﬂka güzel
örne¤ini ise Elliott Oring vermektedir.
Oring “Rechnitzer Rejects” (Rechnitzer
Reddediyor) adl› bir Yahudi f›kralar ve
komik ﬂark›lar albümünden söz etti¤i
yaz›s›nda, bu f›kralar ve ﬂark›larca ortodoks Musevi kimli¤inin nas›l sorgulan›r
k›l›nd›¤›n› göstermektedir. Ona göre
1980 sonras› Amerika’da (albüm Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yay›nlanm›ﬂ)
Yahudili¤in kurumsal ba¤lamlar›nda
dinsel ifade alan› daralm›ﬂ ve s›k› bir cemaat hayat›na al›ﬂm›ﬂ Yahudiler kendi
dinsel pratikleriyle popüler Amerikan
kültürü aras›nda kalm›ﬂlard›r. ‹ﬂte Musevi ortodoksisinden beklenen reformlar›n d›ﬂavuruldu¤u alanlardan biri de bu
mizah albümü olmuﬂtur (Oring 67-80).
Türkçe’de ise dinsel alan›n en çok
tart›ﬂ›l›r k›l›nd›¤› geleneksel mizah
alanlar›ndan biri Bektaﬂî f›kralar›d›r.
Oruç yiyen, zorla götürüldü¤ü camîde
sarf etti¤i bir cümleyle namaz›n ciddiyetini bozan haz›rcevap Bektaﬂî figürü, bu
f›kralarda Sünnî tabular› tart›ﬂman›n
ortas›na atmaktad›r. Anlaﬂ›laca¤› üzere,
H›ristiyanl›k f›kralar›nda cinsellik olan
merkez tabu, burada ibadet ritüellerinin
alaysanmas›na kaym›ﬂt›r:
Bektaﬂî’ye sormuﬂlar:
- Ramazan gelince ne yapars›n?...
Cevap vermiﬂ:
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- O beni bilir. E¤er can›m› s›karsa
yeyiveririm. (Y›ld›r›m 138)
F›kralar›n bir ço¤unda bu mizah›n
tonu daha da yükselmekte, bizzat ve
do¤rudan “Allah” kavram› sorgulan›r olmaktad›r:
Bir gün Bektaﬂî, madem ki Allah’›n
evidir, o halde en güvenilir yer de oras›d›r, diye eﬂe¤ini cami avlusundaki bir
a¤aca ba¤lar. Ba¤larken de “Allah’a
emânet” demeyi unutmaz. ‹ﬂini bitirir,
eﬂe¤ini almak için camiye döner. Bir de
bakar ki eﬂe¤ini çalm›ﬂlar. O zaman ﬂöyle der, “Ey Allah’›m, senin evinde sana
emanet etti¤im baﬂ› ba¤l› bir eﬂe¤i bile
bekleyemedikten sonra cümle âlemi nas›l idare edeceksin?” (Y›ld›r›m 86)
Dursun Y›ld›r›m’›n derledi¤i Bektaﬂî f›kralar›n›n hemen hepsi bu ﬂekilde
Sünnî ‹slam’›n dinsel pratiklerine ve
“Allah” kavray›ﬂ›na, hem de hiç sözünü
esirgemeden dokunmaktad›r. Oysa bunlar gündelik hayat›n temel düzenleyicisi, toplumsal ahlak›n yap›land›r›c›s›
olan bir söylemin en önemli parçalar›d›r.
‹ﬂin bir baﬂka önemli taraf› da, bu f›kralar›n söz konusu “y›k›c›” içeri¤ini koruyor olmas›d›r.
Elbette f›kra sözel kültür içinde bir
performans iﬂidir ve bu performans›n
kim taraf›ndan ve kimler karﬂ›s›nda yap›ld›¤› çok önemlidir. Ancak geniﬂ bir
kabul gören modern mizah kuram› literatürü, f›kralar›n oluﬂumunda ayn› dilsel ve anlambilimsel yap›lar›n kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Buna göre, ço¤unlukla, sadece anlat›lan cemaate göre karakterlerin ismi ve roller de¤iﬂmekte,
güldürücü ö¤eler genelde ayn› yap›y› taﬂ›maktad›r. Baﬂ›n› Victor Raskin’in genel sözel mizah kuram›n›n çekti¤i çeﬂitli
araﬂt›rmalar ile bir mizah metninin nas›l kal›c› olabilece¤i, neden yayg›nl›k kazand›¤› üzerine yap›salc› kuramlar bugün mizah kuram›nda en önde görün-
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mektedir(bkz. Davies 373-80). Bu kuramlar ba¤lama bakmay›p, metne odaklanarak mizahi hikâyeyi güldürücü ve
kal›c› yapan (ya da yapmayan) nedenleri
modellemektedir.
Bu kuramlar› aç›klamak bu yaz›n›n
s›n›rlar›n› aﬂsa da, Archakis ve Tsakona’n›n Raskin’in modelleme çal›ﬂmalar›nda genelde mizah›n özelde f›kran›n
dayan›ﬂma yaratan, toplumsal kimlik
kuran bir sözel anlat› türü oldu¤u noktas›nda fazla durulmad›¤› yönündeki
eleﬂtirisinin alt› çizilmelidir (Archakis
ve Tsakona 41-68). Druzsak’›n sözleriyle
“insanlar›n toplumsal kimlikleri sürekli
olmaktan ziyade karars›z ve durumsald›r; dinamiktir ve karﬂ›l›kl› iliﬂkilere dayal› bir tarzda ﬂekillenir” (Aktaran: Archakis ve Tsakona 42). F›kralar da, insanlar›n ortak geçmiﬂinden simgeleri taﬂ›d›¤›, ortak de¤erlere göndermede bulundu¤u için bu dinamik oluﬂumun tam
içindedir; bu dinamik oluﬂumca ﬂekillenir ve oluﬂumu ﬂekillendirir. Bu dinamik
süreç içinde mizah iktidar ve dayan›ﬂma
iliﬂkilerini “kuvvetlendirici” ya da “y›k›c›” olabilir (43).
Bu bak›ﬂ aç›s›ndan yola ç›karak,
dinsel temal› f›kralar›n da kimlik oluﬂturucu özelli¤i gözlemlenebilir. Yukar›da
verilen çift içerik özelli¤inden ilki, yani
di¤er dinsel cemaatleri “ötekileﬂtirerek”
kendi söylemsel örüntüsünü yüceleﬂtiren/onaylatan tav›r “kuvvetlendirici”dir.
Bu tav›r, dinin toplumsal kimli¤in ve dayan›ﬂman›n en önemli etmenlerinden biri olmas›ndan yararlanarak varolan iktidar örüntüsü meﬂrulaﬂt›r›r ve kökleﬂtirir.
Aksine ikinci içerik özelli¤i, yani
f›kran›n heterodoks olandan ortodoksa,
çevreden merkeze, ezilenden muktedire
yönelik eleﬂtirel bir söylemi taﬂ›mas› ise
“y›k›c›”d›r. Bu f›kralar toplulu¤un merkez de¤erlerini zedeleyen, bu de¤erlerin
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bütünlü¤ünü k›ran bir söylemin taﬂ›y›c›s›d›rlar. Toplumun genelinde kabul gören ya da kabul gördü¤ü görüntüsüne
sahip olan; de¤er yaratan ve insanlar›
bu de¤erlere göre ﬂekillenmeye ça¤›ran
dinsel iktidar pratiklerini yeniden yorumlanmaya zorlarlar. Öte yandan “y›k›c›” olmalar›na ra¤men, bu tür f›kralar›n dar olumsuzlama yoluyla (baz› dinsel örüntüleri olumsuzlayarak) eleﬂtirilenden farkl› bir kimli¤in oluﬂmas› yönünde ça¤r› yapt›¤› da düﬂünülebilir.
Bu durumun, f›kralar›n yarat›c›lar›n›n kimlikleriyle ille de iliﬂkilendirilmek zorunda olmad›¤›n›n da alt› çizilmelidir. Yani Bektaﬂî f›kralar›n›n yarat›c›s› ve sürdürücüleri Sünnî inanc›n düﬂmanlar› ya da cinsel tabularla alay eden
H›ristiyan f›kralar›n›n yarat›c›s› protestanlard›r demek için elimizde bir kan›t
bulunmamaktad›r. Yani bu f›kralar “çevrenin merkezi eleﬂtirmek niyetli ürünleridir” demek kolay de¤ildir. Bunlar merkezin ya da ortodoksinin kendi içinden
de ç›km›ﬂ olabilir. Bu noktada önemli
olan ve bizim dikkat etmemiz gereken
kavram “söylem”dir; bu söylemin taﬂ›d›¤› inançlar ve de¤erlerdir.
O zaman ortada olan bir tür “söylemler mücadelesi”dir. Bu yaz›da gösterilmeye çal›ﬂ›lan, var olan iktidar›n söylemini taﬂ›yan f›kralar ile bu söylemi
olumsuzlayan bir baﬂkas›n› taﬂ›yan f›kralar›n karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i bir sahne
üzerinde oldu¤umuzdur. Din f›kralar›
örne¤inde bu oldukça aç›k bir ﬂekilde görülmektedir. Bundan sonraki soru ise,
din gibi gelene¤in atardamar›n› oluﬂturan bir sosyal ve kültürel yap›dan ilham›n› alan f›kralar›n teknik geliﬂmenin
tüm sosyal yaﬂam› baﬂtan aya¤a yeniledi¤i bu ça¤da ayn› söylemsel gerilim
hatt›n› taﬂ›maya devam edip etmeyece¤i
olmal›d›r.
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NOTLAR
1 ‹ngilizce’de “f›kra” karﬂ›l›¤› olarak kullan›lan “joke”un daha geniﬂ anlaml› bir kavram oldu¤u
belirtilmeli. Bu kavram içinde tek cümlelik “ﬂaka
içerikli bilmeceler” de, tamamen sözsüz sadece jestlerle ve mimiklerle anlat›lan komik hikâyecikler de
dahil edilebiliyor. Yine de kavram›n temel içeri¤inin
Türçe’deki “f›kra” kavram›yla derin bir uyumsuzlu¤u yok (bkz. Preston).
2 Dursun Y›ld›r›m bu tan›ma “realist” s›fat›n›
da eklemektedir. (Y›ld›r›m 4).
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