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ÖZET
Bu çal›ﬂmada Alan Dundes’in halk› ortak bir kodu paylaﬂan bir grup olarak tan›mlamas›ndan yola ç›k›larak, Zeki Kayahan Coﬂkun’un yazd›¤› Türkleri Anlama K›lavuzu’nun (‹stanbul: Bir Harf Yay›nlar›,
2005) halkbilimi aç›s›ndan de¤eri irdelenir. Halk bilgisi ürünlerini çözümlemek için Dundes’in belirledi¤i doku, metin ve ba¤lam düzeylerine baﬂvurularak, bu kitab›n sözlü kompozisyon ve stand-up aras›nda nas›l konumland›r›labilece¤iyle ilgili eleﬂtirel görüﬂler sunulur. Anonim halk edebiyat›nda f›kran›n kimi meddah hikâyeleriyle benzer özellikleri göz önünde bulunduruldu¤unda, bu türün düzyaz›da k›sa bir sözlü kompozisyon olmas›yla öne ç›kt›¤› söylenebilir. Walter J. Ong’un sözlü ve yaz›l› kültürler aras›nda saptad›¤› farklara
dayanarak, Türklerin baz› kal›plaﬂm›ﬂ davran›ﬂlar›n›n belli bir yazar taraf›ndan maddeler halinde listelendi¤i Türkleri Anlama K›lavuzu’nun sözlü kompozisyondan nerede ayr›ld›¤›n› görmek mümkün. Yaz›l› sözcük, sözlü kültürde oldu¤u gibi üreten ve tüketen aras›nda bir etkileﬂim yaratamayaca¤›na göre, söz konusu
kitab›n kapa¤›ndaki “Stand-up tad›nda!” ifadesi de f›kran›n dönüﬂümüyle ilgili baz› sorgulamalar do¤urur.
Komi¤in Henri Bergson’un belirledi¤i iﬂlevi ve yap›m yöntemleri çerçevesinde, Türkleri Anlama K›lavuzu’nun dokusunda ve metninde stand-up’la benzerlikler bulunmakla birlikte, kitapla stand-up’›n üretilip tüketildi¤i ba¤lamlar›n aras›nda göz ard› edilemeyecek bir farkl›l›k bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmayla Türkleri
Anlama K›lavuzu’nun sözlü kompoziyon ve stand-up’la hangi noktalarda buluﬂup ayr›ld›¤› ortaya konularak, f›kran›n bir tür olarak tan›mlanmas›nda ba¤lam çeﬂitlili¤inin dikkate al›nmas› gerekti¤i vurgulanmak
istenmektedir.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
In line with Alan Dundes’ definition of “folk” as a group of people sharing some common code, this
paper looks into how Türkleri Anlama K›lavuzu (A Guide to Understanding Turks) written by Zeki Kayahan
Coﬂkun (‹stanbul: Bir Harf Yay›nlar›, 2005) bears significance for folklore. With reference to texture, text
and context as the three levels designated by Dundes for the analysis of folkloric products, critical views on
the book shall help to assess its stand in the transformation of Turkish jokes. As a book in which a writer
lists down certain patterns of behavior adopted by Turks, Türkleri Anlama K›lavuzu apparently differs from
oral compositions when the incompatibilities between orality and literacy specified by Walter J. Ong are
taken into consideration. If the written word does not allow any interaction between the writer and the reader, how can Türkleri Anlama K›lavuzu be “with a hint of stand-up” as indicated on the book’s cover?
Though the texture and text of the book resemble those of stand-ups in terms of Henri Bergson’s view on the
function of the comic and its methods of production, the diversity of the contexts in which each are produced
and consumed are evident. Revealing how Türkleri Anlama K›lavuzu converges and diverges with oral compositions and stand-ups, this study highlights the necessity of taking into account the variety of contexts in
defining jokes as a genre.
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Dedem Osman Söker’le birlikte gülmenin an›s›na…
Türk Halk Edebiyat› El Kitab›’nda
anonim halk edebiyat›n›n bir türü olarak f›kran›n tan›m›nda, Dursun Y›ld›r›m’›n “F›kra” baﬂl›kl› makalesinden yap›lan bir al›nt›yla bu türün içeri¤i ﬂöyle
belirlenir: “gerçek hayat ile ba¤› olan
vak’alar›, tam bir fikri, sosyal ve beﬂerî
kusurlar› günlük yaﬂant›m›zda karﬂ›laﬂt›¤›m›z çarp›kl›klar›, gülünç durumlar›,
tezatlar›, eski / yeni çat›ﬂmalar›” (14445). Bu içeri¤e halk hikâyeleri gibi baﬂka bir türde rastlanabildi¤ine göre, f›kran›n ay›rt edici özelli¤i nedir? Y›ld›r›m’a göre, f›krada içerik “ince bir mizâh, hikemî söyleyiﬂ, keskin bir istihza
ve güçlü bir tenkit anlay›ﬂ›na sahip olan
bir üslup içinde” aktar›l›r (145). Ayn› tan›m içerisinde, f›kran›n yukar›da s›ralanan konular› “dramatik ö¤eleri a¤›r basan bir hikâye çat›s› etraf›nda toplayarak [ve] genellikle bir tip[e] ba¤l› olarak
anlat[›ld›¤›]” ifade edilir (145). F›kran›n
bu özellikleri, kimi meddah hikâyeleri
için de geçerlidir; öyle ki, Türk Halk
Edebiyat› El Kitab›’nda meddahl›k gelene¤inin zaman içerisinde “güldürü, alay,
ders ve taklit yönleriyle” öne ç›kt›¤›ndan
söz edilir (142). O halde, anonim halk
edebiyat› çerçevesinde f›kran›n öncelikle
“nesir diliyle yarat›lm›ﬂ küçük hacimli
[birer] sözlü edebiyat kompozisyon[u]”
(145) olmas›yla di¤er türlerden ayr›ld›¤›
söylenebilir.
Günümüzde f›kran›n üretimi ayn›
tan›ma göre mi yap›lmaktad›r? Zeki Kayahan Coﬂkun’un Türkleri Anlama K›lavuzu adl› kitab›nda Türklerin tatilde, d›ﬂar›da yemekte, okulda, misafirlikte, iﬂyerinde, toplu taﬂ›ma araçlar›nda, dü¤ünde ve sokakta görülen, çocuk ve sa¤l›kla ilgili benimsenen kal›plaﬂm›ﬂ davran›ﬂlar› on bölüm halinde ele al›n›r. Bölüm içinde geçiﬂler de anlat›lan davra-
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n›ﬂlar›n özetlendi¤i ya da kimi davran›ﬂ›n alt› çizildi¤i maddeler arac›l›¤›yla
yap›l›r. K›lavuzun onbirinci bölümü olan
“Bir Bak›ﬂta Türkler”de kitapta yer alan
76 maddeye bir liste halinde tekrar yer
verilir. Bu “k›lavuz”, sözlü ve yaz›l› kültürler aras›ndaki ayr›mlar çerçevesinde
de¤erlendirildi¤inde, bir “sözlü edebiyat
kompozisyonu” olarak nitelendirilebilir
mi? Geleneksel f›kra tan›m›n›n günümüzde her f›kran›n üretim biçimiyle örtüﬂmemesi, Walter J. Ong’un Sözlü ve
Yaz›l› Kültür, Sözün Teknolojileﬂmesi adl› çal›ﬂmas›ndaki ﬂu ifadesiyle aç›kl›k
kazan›r: “[S]özlü kültürde [...] geçmiﬂ gibi bugünkü varoluﬂumuz da maddelenebilir bir alan de¤ildir. Sözlü gelenek, liste [...] ve say› tan›maz” (119).
Türkleri Anlama K›lavuzu’nun ad›
belli bir yazar taraf›ndan, yaz›l› kültürde görülen maddelere baﬂvurularak üretilmesi, bu kitab›n halkbiliminin inceleme alan›na girmedi¤i anlam›na m› gelir?
Alan Dundes, “Halk Kimdir” adl› makalesinde halk› ﬂöyle tan›mlar: Dil, din ya
da meslek gibi “en az›ndan ortak bir faktörü paylaﬂan”, “kendine ait oldu¤unu
kabul etti¤i baz› geleneklere sahip olan”
ve “en az iki kiﬂiden oluﬂan” bir insan
grubu (10). Yeni halk gruplar›n›n her zaman yeni halk bilgisi sunabileceklerini
savunan Dundes, insanbilimci George
M. Foster’›n endüstrileﬂmeyle halk kültürünün yok olaca¤› yönündeki görüﬂüne kat›lmaz (11). Hatta Dundes’e göre,
teknoloji “halk bilgisinin yay›lmas›nda
ve aktar›lmas›nda hayatî önem[i] haiz
bir faktör haline gelmekte[dir]” (26).
Dundes’in “halk gruplar›n›n tan›m›[,]
halk bilgisinin kendi içindedir” (18) görüﬂünden yola ç›karak, Türkleri Anlama
K›lavuzu’nun Türklerin yaﬂay›ﬂ›na ›ﬂ›k
tuttu¤u söylenebilir. Ayn› ﬂekilde, Türklerle di¤er halklar›n yaﬂay›ﬂ› aras›nda
koﬂutluklar da kurulabilir. Öyle ki, internette Zaman Gazetesi’nin sayfas›nda
Emine Dolmac›’n›n Zeki Kayahan Coﬂ-
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kun’la yapt›¤› 19.05.2005 tarihli söyleﬂide, yazar›n ﬂu sözleri bu noktada anlaml›d›r:
Bize bizi anlatmak ne kadar do¤ru
ama. Amac›m, di¤er ülke insanlar›na da
anlatmakt›. ﬁimdi Yunancaya çevriliyor.
Yunanistan’dan teklif geldi, “Çok fazla
ortak noktam›z var.” dediler. Hesab› masan›n alt›nda ödemek onlarda da adetmiﬂ. Almanca, Rusça, ‹talyanca ve ‹spanyolca[’]ya çevriliyor. Üzerinde akademik çal›ﬂmalar da yap›labilir elbette,
üniversitede bir araﬂt›rma konusu olabilir.
Bu ifadeden anlaﬂ›laca¤› üzere, teknoloji sayesinde bu üründeki baz› bilgilerin baﬂka halk gruplar›na ulaﬂarak ortak bir kodu oluﬂturmas› mümkün.
Türkleri Anlama K›lavuzu’yla ilgili
dikkati çeken di¤er bir nokta da kapakta bulunan “Stand-up tad›nda!” ifadesidir. Ayn› ﬂekilde, kitab›n sonunda da yazar›n “kitab›n kapa¤› üzerine çal›ﬂmas›
ve saçmalama[s›]”nda üzeri karalanm›ﬂ
“yaz›l› ilk stand-up” yaz›s› ve bu karalaman›n alt›nda “Stand-up tad›nda! Lezzetinde! Etkisinde!” ifadeleri görülür.
Bahsi geçen söyleﬂide Emine Dolmac›,
Zeki Kayahan Coﬂkun’un bu kitab›n serisini haz›rlamakta oldu¤unu, “kitab›n›
önümüzdeki aylarda tek kiﬂilik oyun
olarak da sergile[nece¤ini]” belirtir. Coﬂkun’un kitapta kendini “yazan” de¤il de
“anlayan” olarak nitelendirmesiyle ilgili
olarak Türkleri sadece onun mu anlad›¤›, baﬂkalar›n›n neden anlamad›¤› yönündeki soruya yazar›n yan›t› ﬂöyledir:
“Di¤er insanlar da elbette bunu anl›yorlar. [....] Beyaz›t Öztürk, ‘Bunu ben yapabilirdim, Ata Demirer veya Cem Y›lmaz yapabilirdi.’ dedi. Ben üﬂenmedim,
anlad›m ve anlad›klar›m› yaz›ya döktüm. Hepsi bu.” Bu yan›ttan anlaﬂ›ld›¤›
üzere, yazar›n di¤er stand-up’ç›larla
karﬂ›laﬂt›r›lmas› söz konusudur.
“Doku, Metin ve Konteks” adl› makalesinde Alan Dundes, bir halk bilgisi
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türünün tahlili için ürünün üç düzeyde
tarif edilmesi gerekti¤ini vurgular: “doku”, “metin” ve “konteks” (70). Ürünün
kafiye, aliterasyon, tonlama ve yans›ma
gibi dilsel özellikleri, o türün “doku”sunu oluﬂtur (70). Halk bilgisinin “metni”
de bu çal›ﬂmada ele al›nacak konu çerçevesinde f›kran›n tek bir anlat›m›d›r (72).
Halkbiliminin inceleme alan›n› belirlemek aç›s›ndan önem taﬂ›yan Dundes’in
bu makalesinde yazar ﬂu sorunu vurgular: Türlerin dokusunu incelemek ço¤unlukla dilbilime b›rak›l›rken, ürünün çevre ve ﬂartlar› olarak “konteksini” (ba¤lam›n›) kültürel insanbilim alan›ndaki uzmanlar tahlil etmiﬂtir (86). Dundes, ba¤lam› “[b]ir ürünün içinde aktüel olarak
yer ald›¤› hususi bir sosyal durum” olarak tan›mlar (72). Bu tan›mdaki “aktüel” ve “hususi” sözcükleri, ürünün ba¤lam›yla iﬂlevi aras›ndaki ayr›m› belirtmektedir.
F›kran›n günümüzde anonim olmayan üretimlerinden gerek stand-up, gerekse “stand-up tad›nda” bir yaz›l› anlat› olsun, her iki biçimin ortak bir iﬂlevinden bahsetmek mümkün: dinleyenleri
güldürmek. Henri Bergson, Gülme: Komi¤in Anlam› Üstüne Deneme adl› kitab›nda ﬂu soruyu dile getirir: “Bir soytar›n›n yüz ﬂaklabanl›¤›, bir nükte, bir vodvil yan›lmacas›, bir ince komedya sahnesi aras›nda ortak olan ne vard›r acaba?”
(10). Bu sorudan hareketle, stand-up
gösterileriyle Türkleri Anlama K›lavuzu’nun nerede buluﬂtuklar› irdelenebilir.
Bergson, çal›ﬂmas›nda “canl› bir ﬂey”
olarak nitelendirdi¤i komi¤i bir tan›mla
s›n›rland›rmaktansa, komi¤in farkl› biçimlere girmesini sa¤layan “yap›m yöntemleri”ni belirlemeyi amaç edinir (1011). Yazar, komi¤in ortaya ç›kmas› için
hangi koﬂullar›n gerekti¤ini ﬂöyle ifade
eder: “[K]omik, grup halinde toplanan
insanlar›n tümünün, duyarl›klar›n› susturup[,] yaln›zca zekâlar›n› çal›ﬂt›rarak,
dikkatlerini aralar›ndan birine yönelt-
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tikleri zaman do¤acakt›r” (13). Bergson’a göre, toplum “uyuyan bir etkinli¤in” ve “merkezden uzaklaﬂman›n” iﬂareti olarak “karakterin, akl›n, hatta bedenin her kat›l›¤›”ndan kayg› duyacakt›r (18-19). Bu iﬂarete de toplum ancak
gülmeyle yan›t verebilir: “Uyand›rd›¤›
korku ile ayr›ks›lar› bast›r›r; ayr› kalabilecek, uykuya dalabilecek kimi daha
az önemli etkinlikleri sürekli uyan›k tutar, karﬂ›l›kl› iliﬂkide b›rak›r; k›sacas›,
gülme toplumun yüzeyinde mekanik kat›l›k olarak kalabilen ne varsa, bunlar›
[…] yumuﬂat›r.” (19).
Zeki Kayahan Coﬂkun’un Türkleri
Anlama K›lavuzu adl› kitab›nda, Bergson’un komik olarak nitelendirdi¤i mekanik kat›l›klardan a¤›rl›kl› olarak “toplumun özdevinimli olarak iﬂleyen […]
düzenlenme[lerinin]” (31) iﬂlendi¤i görülür. Nitekim, Coﬂkun’la yap›lan söyleﬂide yazar her ne kadar “Benim niyetim
e¤lenmekti, ben e¤lenirken di¤erlerinin
de e¤lenmesini istedim. Çok ciddi bir
amac›m yoktu.” dese de e¤lendirmenin
hangi amaca hizmet etmesini bekledi¤ini aç›kça dile getirir:
“Bu ülkede garip bir ﬂey var. Do¤usuyla bat›s›yla güneyiyle kuzeyiyle yaklaﬂ›mlar hep ayn›. Do¤uda da bat›da da
eve misafir geldi¤inde aile büyükleri çocu¤a, ‘Misafirlere hoﬂ geldin dedin mi?’
diyor. D›ﬂar›da yemek yendi¤inde masaya hesap gelince erkekler hesab› masan›n alt›nda, kimseye göstermeden ödüyor. Kültürel ve sosyolojik farkl›l›klar olmas›na ra¤men, davran›ﬂ kal›plar› hep
ayn›. [....] Biz çok fazla tabusu olan bir
toplumuz. Bu tabular›n bir ﬂekilde y›k›lmas› gerekiyor.”
Stand-up ve Türkleri Anlama K›lavuzu aras›nda ortak bir iﬂlevden bahsetmek nas›l mümkünse, kitab›n metninde
ve dokusunda komi¤in yap›m yöntemleri
aç›s›ndan da benzerlikler olacakt›r. Henri Bergson, mekanik kat›l›¤›n komik oldu¤undan yola ç›karak, söz komi¤inde
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“[s]açma bir düﬂünceyi beylik bir tümce
kal›b› içine sokmakla her zaman komik
bir söz elde edil[ece¤ini]” belirtir. (6061). Coﬂkun’un kitab›nda bu yöntemin
kullan›ld›¤› iki örnek vermek gerekirse,
veresiye vermeyen iﬂletmelerin “veresiye
öldü, baﬂ›m›z sa¤ olsun” diye duyuruda
bulunmas› (68) ya da misafire hoﬂgeldin
denilmesini isteyen ebeveynlerin çocuklar›na “K›z›m day›n›n elini öptün mü?
O¤lum teyzenin bö¤rünü börttün mü?”
(82) diye sormas›ndan söz edilebilir. “Bir
kiﬂinin tinsel yan› söz konusu iken, dikkatimiz ne zaman bu kiﬂinin fizik yan›na çevrilse, güleriz” kural›na dayanarak
(62), söz komi¤inin yap›m›nda baﬂvurulan di¤er bir yöntemi de Bergson ﬂöyle
belirler: “Bir anlat›m› mecazl› anlamda
kullan›ld›¤› halde gerçek anlamda kullan›l›yormuﬂ gibi göstermekle de bir komik etki elde edilir” (62). Türkleri Anlama K›lavuzu’nda “Trenin soyad›d›r rötar” (106) ifadesi ve misafirle televizyon
izlerken ekranda “erotik bask›n”lara u¤ramamak için televizyonun kapat›ld›¤›ndan bahsedilmesi (59), bu yolla komik
etki yaratm›ﬂ örneklerdir.
Bergson’a göre, durum komi¤indeki
“yineleme”, “tersine çevirme” ve “birbirinin içine girme” yöntemleri sözcük dizileri için de geçerlidir (63). Bir cümlede
tümcenin aktar›lmas›ndan hemen sonra
“tümceyi ters çevir[erek]”, di¤er bir deyiﬂle, “özneyi tümlecin, tümleci öznenin
yerine koyarak” komik bir etki yaratmak söz komi¤inde kullan›lan di¤er bir
yöntemdir. (64). Zeki Kayahan Coﬂkun’un kitab›nda bu yöntemle iliﬂkili bir
örnek de misafirlikte taba¤›n›n doldurulmamas›n› rica eden misafire, evsahibinin yan›t›d›r: “_ Ne yapt›n Nedamet
[Y]enge, az demiﬂtim[!] / _ Az iﬂte az...
Yersin, yersin...” (55). Cinas arac›l›¤›yla
da “iki düﬂünce sistemi ayn› tümcede
birbirinin içine gir[erek]” güldürücü bir
etki yarat›labilir (64). Kitapta, beden
e¤itim ö¤retmeninin “bedenci” olarak ni-
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telenmesiyle “bedene nüfuz eden ö¤retmen[i]” ça¤r›ﬂt›rmas› (38) söz komi¤inde
bu yönteme örnek oluﬂturabilir. Bergson, “tersine çevirme” ve “birbirinin içine girme” yöntemlerini “nükte” olarak
de¤erlendirirken, “yineleme”nin söz komi¤indeki dengi olarak “aktar›m”da “komi¤in daha derin” olaca¤›n› savunur
(65). Yazar, “aktar›m” yöntemiyle ilgili
olarak ﬂu kural› belirler: “Bir düﬂüncenin do¤al anlat›m›n› baﬂka bir tona aktarmakla her zaman bir komik sonuç elde edilir” (65). Türkleri Anlama K›lavuzu’nda, paran›n “köpe¤in önüne at›ld›¤›nda yemedi¤i selüloz” (26) olarak nitelendirilmesinde “alçalma” yöntemi, çocu¤un iyi yüzmesi için denize at›lmas›
eleﬂtirilirken “Hay›r merak ediyorum,
çocu¤un F1 pilotu olmas›n› istesen ne
yapacaks›n ayn› ç›karsamayla?” (15) sorusunda “abartma”, 45. maddedeki “Bir
otobüsün çevre dostu oldu¤unu ifade etmek için, otobüsü yeﬂile boyay›p, üzerine birkaç k›r papatyas› çizmek kâfidir”
(96) ifadesinde “alaya alma” ve “Gelinin
belinde yer alan k›rm›z› kuﬂak, bekareti
simgeler... Damad›n elbisesi üzerinde
renkli bir çaput parças›, herhangi bir
iﬂaret bulunmad›¤›ndan, cinsel geçmiﬂi
konusunda bir fikir yürütülmesi olanaks›zd›r...” (128) maddesinde “mizah” gibi
aktar›m yöntemlerine nas›l baﬂvuruldu¤u görülür.
Dokuda ve metinde bir stand-up ve
Türkleri Anlama K›lavuzu aras›nda
benzerlikler bulunmakla birlikte, bu iki
üretim biçiminde ba¤lam bir fark yaratacakt›r. Türkleri Anlama K›lavuzu yaz›l› bir metin oldu¤una göre, yaz›n›n
ba¤lam üzerindeki etkileri görülecektir.
Bu noktada, Ong’un Sözlü ve Yaz›l› Kültür, Sözün Teknolojileﬂmesi’nde Sokrates’in a¤z›ndan Platon’un yaz›ya getirdi¤i bir eleﬂtiriye de¤inmek yararl› olacakt›r: “[Y]az›l› kelime[,] konuﬂma sözü gibi
kendini savunama[z], do¤al konuﬂma ve
düﬂünmede oldu¤u gibi gerçek insanlar
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aras›nda bir söz al›ﬂveriﬂi yaratama[z]”
(98). Her ne kadar Zeki Kayahan Coﬂkun metnin baz› bölümlerinde anlat›s›n›
kesip, okura bir kare içerisinde seslense
de burada bir stand-up’ta görülecek türde bir al›ﬂveriﬂten bahsetmek mümkün
de¤il. Halkbiliminde performans kuramlar› çerçevesinden bak›ld›¤›nda her canl›
stand-up gösterisi, anlat›c›n›n söz ve beden diliyle ilgili seçimlerine ve dinleyicilerin tepkilerine göre çeﬂitlilik gösterecektir. Bir halk bilgisi türü olarak f›kra
için dokunun ve metnin ﬂekillenmesinde
ba¤lam da iﬂlev kadar belirleyici olacakt›r. Günümüzde sözlü kompozisyondan
listeye ya da listeden stand-up’a aktar›labilen f›kran›n ba¤lam çeﬂitlili¤ini saptay›p, türün dura¤an tan›mlamalar›n›
sorgulamak halkbiliminin e¤ilmesi gereken bir inceleme alan›d›r.
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