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ÖZET
Bu çal›ﬂma büyük ölçüde Raskin ve Attordo’nun linguistik mizah kuramlar›na ve Davis’in bu kuramlar› etnik mizah çerçevesinde yorumlamas›na dayanmaktad›r. Bir f›kra ancak f›kran›n yap›taﬂ›n› oluﬂturan
ve kolayl›kla de¤iﬂtirilemeyecek etnik bir ö¤e içeriyorsa “gerçekten etnik” bir f›kra olarak kabul edilebilir.
Asl›nda bu kategori alt›nda yer alan f›kralar›n ço¤u di¤er milletler için de anlat›labilir ve “gerçekten” etnik
de¤ildir. Türkçe’de anlat›lan “‹ngiliz-Frans›z-Alman” sözel anlat› kal›b›ndaki f›kralar›n incelenmesi sonucunda da, bu f›kralar›n gerçekten “etnik” bir ö¤e taﬂ›mad›¤› görülmüﬂtür, zira hemen hemen ayn› senaryoya
sahip f›kralara ‹ngilizce’de de rastlanmaktad›r. Bu f›krarlarda, senaryo çat›ﬂmas› etnik ö¤elere dayanmaz,
etnik stereotipler ve önyarg›lar içermez veya sözü geçen milletlerle ilgili herhangi bir bilgi gerektirmez. Belli
bir sald›rganl›k ve üstünlük duygusu içerdikleri söylenebilse de, bu sald›rganl›k belirli bir etnik gruba de¤il
de, bilinmeyen bir “Öteki” ye yöneltilmiﬂir.
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ABSTRACT
This paper is largely based on the linguistic theories of humor as formulated by Raskin and Attardo,
and Davis’s interpretation of these theories in relation to the ethnic jokes. The main argument is that, a joke
could be regarded as “truly” ethnic, only if it contains an ethnic element which is integral to that joke and
cannot easily be removed. As a matter of fact, most jokes can be applied to all ethnic backgrounds and are
not “truly” ethnic. As the study of samples of “Englishman-Frenchman and German” jokes told in Turkish
have shown that there are not any “truly etnic” element in those jokes and it is easy to find jokes which have
the same scripts also told in english for different nationalities. The script opposition of these jokes is not
based on truly ethnic elements and they do not contain any ethnic stereotypes or prejudices or they do not
require any prior knowledge in regard to these nationalities. Although it can be said that they contain a certain kind of aggression and a certain sense of “superiority”, this agression has not been directed to any special ethnic group but rather to the unknown “Other”.
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F›kra, Max Luthi’nin tan›m›yla “insanlar› güldürmek isteyen bir anlat›m
türüdür” (Luthi 318). ‹ngilizcede ﬂaka ve
f›kra sözcükleri aras›nda bir ayr›m bulunmamas›—f›kra için de ﬂaka için de
“joke” sözcü¤ü kullan›l›r—kuramsal çal›ﬂmalarda baz› sorunlar yaratmakta,

ﬂaka ve f›kray› ay›rmak için, f›kra için
sözlü “anlat›” türü, mizahi halk hikayesi, komik anekdotlar gibi alt tan›mlamalar yapmaya zorlamaktad›r. F›kra ve ﬂaka kategorileri, “mizah” kuram› çerçevesinde de¤erlendirilirken bu iki farkl›
alan›n birbirinin içine geçebilmektedir1.
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F›kra ve ﬂakalar›n aç›klanmas› ve f›kraﬂaka performanslar›, genel olarak üç geniﬂ mizah kuram› çerçevesinde ele al›nm›ﬂt›r: biliﬂsel-alg›lay›ﬂsal kuram (cognitive-perceptual theory), sosyal-davran›ﬂsal kuram(social-behavioral theory)
ve psikanalitik kuram (Preston 472).
Biliﬂsel-alg›lay›ﬂsal kuram, f›kralar›n dilbilimsel ve anlambilimsel (semantic) yönleri üzerinde ve f›kralardaki metinsel “uyuﬂmazl›k” ve bu uyuﬂmazl›¤›n
çözümlenmesi üzerinde durur. Sosyaldavran›ﬂsal kuram ise, sosyal yap›y›,
iliﬂkileri, fonksiyonlar› ve güç iliﬂkilerini
tespit etmek için f›kra/ﬂaka iliﬂkilerini
ve f›kra/ﬂaka performanslar›n› inceler
(Preston 473). Psikanalitik kuram ise,
sosyal iliﬂkileri kuramsallaﬂt›rmak yerine, bireyin psikesiyle ilgili olarak bask›lama/bast›rma ba¤lam›nda rahatlama
mekanizmas› olarak ﬂakalar›-f›kralar›
ele al›r (474).Bu çal›ﬂmada, öncelikle biliﬂsel-alg›lay›ﬂsal mizah yaklaﬂ›m›n›n
yap› taﬂlar›ndan olan Victor Raskin’in
“senaryo-temelli anlambilimsel kuram”›
(semantic script- based theory) üzerinde
durulacak, daha sonra Raskin’in kuram›n› etnik f›kralara uygulayan Christie
Davis’in yaklaﬂ›m›ndan yola ç›k›larak
Türkçe’deki “‹ngiliz-Frans›z-Alman” sözel anlat› kal›b›ndaki f›kralar incelenecektir.
Mizah kuramlar›na getirilen en yeni yaklaﬂ›mlardan biri dilbilimsel (linguistics) yaklaﬂ›md›r. Anlambilim (semantics), k›saca sözcüklerin ve sözcüklerin
anlamlar›n›n incelenmesidir (MacHovec
87). Dilbilimsel-anlambilimsel yaklaﬂ›m›n iki önemli kuram› bulunmaktad›r:
Arthur Koestler’in “bisociation kuram›”
(1964) ve Victor Raskin’in “senaryo-temelli anlambilimsel kuram”› (1985).Raskin’in kuram›na göre bir metin k›smen
veya bütünüyle farkl› iki ayr› senaryoya
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dayan›yorsa, ve bu iki senaryo iyi-kötü,
gerçek-gerçekd›ﬂ› gibi tan›mlanabilir bir
karﬂ›tl›kl›k içerisindeyse, f›kradan söz
edebiliriz (aktaran Mahovec 93). F›kralar›n ço¤unun, üçüncü bir ö¤esi daha bulunur: tetikleyici m›sra veya espri m›sras› (punch line) (93). Espri m›sras›, dinleyici veya okuyucuyu bir senaryodan di¤erine geçirerek f›kray› yarat›r (93). Ancak, Raskin’e göre bu iki senaryo özel bir
anlamda birbiriyle çat›ﬂmal›d›r, bu çat›ﬂma genellikle al›ﬂ›lm›ﬂ-al›ﬂ›lmam›ﬂ
(actual-not actual) anlam›nda bir z›tl›kt›r (93). Senaryolardan biri normal, olas›
veya gerçekçi bir duruma gönderme yaparken, di¤eri anormal, imkans›z veya
gerçekd›ﬂ› bir durumu iﬂaret eder (93).
Raskin’in verdi¤i en temel ve s›kl›kla
al›nt›lanan örne¤i ﬂudur:
Erkek hasta (yumuﬂak ve bronﬂitli
bir f›s›lt›yla): Doktor içeride mi?
Doktorun (genç ve güzel) kar›s›:
Hay›r. ‹çeri gel!
Raskin’in çözümlemesine göre burada iki senaryo bulunmaktad›r: doktorlar ve aﬂ›klar senaryolar› (93). Doktor
senaryosu, al›ﬂ›lm›ﬂ, normal bir senaryoyken, aﬂ›k senaryosu al›ﬂ›lmad›k bir
senaryodur (93). Espri m›sras› (‹çeri
gel!), bize senaryonun en baﬂtan farkl›
bir ﬂekilde yorumlanabilece¤ini gösterir.
‹lk planda, normal bir doktor-hasta senaryosu ortaya konulurken, espri m›sras›yla doktor-hasta senaryosundan beklenmedik bir biçimde iki aﬂ›k senaryosuna geçilmesinden do¤an durum ve iki senaryo aras›ndaki z›tl›k ve uyuﬂmazl›k
komik etkiyi yaratmaktad›r.
1991 y›l›nda Victor Raskin ve Salvotare Attardo, senaryo-temelli anlambilimsel kuram› geniﬂleterek, sözlü mizah
genel kuram›na (general theory of verbal humor) dönüﬂtürürler (Triezenberg
412). Attardo, 2001 y›l›nda, sözlü mizah
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genel kuram›yla ilgili yapt›¤› çal›ﬂmada,
kuram› sadece f›kralar› içeren mizahi
metinlerin ötesinde, mizahi edebiyata
da uygulanabilir hale getirir (412). Mizahi edebiyatta, tek bir espri m›sras› bulunabilece¤i gibi, bir dizi senaryo çat›ﬂmas› (script opposition) bulunduran
dürtme m›sralar›n› (jab lines) da içerebilir (412). Dürtme m›sras›n›n, vurucu
espri m›sras›ndan tek fark›, espri m›sralar›n›n metnin her zaman sonunda yer
almas›, dürtme m›sralar›n›n ise metnin
sonu d›ﬂ›nda herhangi bir yerinde bulunabilmesidir (Archakis ve Tsakona 45).
E¤er dürtme m›sras› içeren k›sa bir örnek verirsek:
‹ki yumurta tavada k›zar›yorlarm›ﬂ. (senaryo 1)
Bir tanesi: “Aaa buras› çok s›cak oldu” demiﬂ. (senaryo 2)
Di¤eri: “Aaa konuﬂan yumurta” demiﬂ. (senaryo 3)
‹lk senaryoya bakt›¤›m›zda, ola¤an
ve günlük bir durum, gerçekçi bir tasvir
söz konusudur: iki yumurta tavada k›zarmaktad›r. ‹kinci senaryoya bakt›¤›m›zda ise, bu ola¤an ve günlük durum,
yumurtalardan birinin konuﬂmas›yla bozulur, ve ortaya ikinci bir metin ç›kar.
Gerçekçi olan ilk metinin devam›nda,
gerçekçi olmayan bir senaryoyla karﬂ›laﬂt›¤›m›zda ilk senaryo çat›ﬂmas› ve
dürtme m›sras› ortaya ç›kar. Ancak, f›kran›n son ve espiri m›sras›nda, gerçeklik
ve gerçekd›ﬂ›l›k aras›ndaki bu çat›ﬂma,
gerçekd›ﬂ›l›¤›n gerçekçi bir ﬂekilde yads›nmas› (konuﬂan yumurtan›n gerçekd›ﬂ› oldu¤unun bilincine var›lmas›) ancak
bu gerçekd›ﬂ›l›¤›n bir yandan da devam
etmesi (ikinci yumurtan›n konuﬂmas›)
biçiminde paradoksal ve absürd bir duruma dönüﬂür. ‹lk senaryoda gerçekçi
bir durum, ikinci senaryoda gerçekçi senaryoyla çeliﬂen gerçekd›ﬂ› bir durum,
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üçüncü senaryoda ise hem gerçekçi hem
de gerçekd›ﬂ› senaryoyla çeliﬂen bir durum söz konusudur.
Sözlü mizah genel kuram›na göre
mizah›n hedefi, sald›rgan bir niyetin ifade edilmesi olarak düﬂünülebilir (Archakis ve Tsakona 47). Raskin ve Attardo’ya
göre gülme, biz ve ötekiler veya bizim
daha önceki kendili¤imiz ve ﬂimdiki
kendili¤imiz aras›ndaki karﬂ›laﬂt›rmadan ileri gelir (aktaran Archakis ve Tsakona 47). Mizah veya gülme, bu karﬂ›laﬂt›rma sonucunda, bizim ötekilere veya önceki kendili¤imize “üstün” geldi¤imizde gerçekleﬂir (47). Önceki kendili¤imize üstün gelme durumunun, metindeki ilk senaryoyu yanl›ﬂ yorumla¤›m›z›
farketti¤imizde, ve ikinci senaryoyu do¤ru yorumlad›¤›m›zda gerçekleﬂti¤i söylenebilir. F›kran›n iletisini do¤ru olarak
yorumlayan ben, f›kran›n baﬂ›nda iletiyi
yanl›ﬂ yorumlayan bene üstün gelmiﬂtir
(Örne¤e dönersek, doktor-hasta f›kras›nda espiri m›sras›yla f›kran›n bir “aﬂk”
senaryosu imledi¤ini do¤ru ﬂekilde yorumlayan ben, önce iletiyi doktor-hasta
ziyareti senaryosu ﬂeklinde yanl›ﬂ yorumlayan bene, üstün gelmiﬂtir). Ötekilere yönelik mizahta ise, ayn› sosyal
grup içinde baz› kiﬂiler veya sosyal grubun d›ﬂ›nda kalan baz› kiﬂiler, kurumlar, milletler mizah›n hedefi haline gelebilir.
Etnik mizah, “öteki” ne yönelik mizah›n bir alt kategorisi olarak de¤erlendirebilir. Etnik mizah›n ›rksal, dini, milli, bölgesel, yerel, cinsel ve di¤er farkl›l›klara yönelen bir mizah oldu¤u söylenmektedir ve basit, stereotiplere, önyarg›lara dayanan düﬂünce biçimleriyle iliﬂkilendirilmektedir2. Ancak Raskin, gerçek
etnik senaryolar›, görünüﬂte-etnik senaryolardan ay›r›r. Görünüﬂte etnik senaryolar, etnik farkl›l›klarda sadece f›k-
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ray› zenginleﬂtirici ama zorunlu olmayan ö¤eler olarak taﬂ›rlar (aktaran
Hempelmann 6). Gerçek etnik f›kralar›n
temel özelli¤i ise, kal›psal, kurgusal ve
mitolojik etnik senaryolar› içermesidir
(6). Etnik mizah kategorisi alt›nda yer
alan ço¤u f›krada, etnik gruplar de¤iﬂse
de, mizahi içerik sabit kal›r. Christi Davies’in s›kl›kla gösterdi¤i gibi, etnik mizah sadece stereotipleﬂtirilmiﬂ etnik
gruplara yönelik basit ve sald›rgan bir
mizah de¤ildir: Aç›kgöz ‹skoçlarla ilgili
f›kralar dünyan›n pek çok yerinde oldukça popülerdir, fakat bu f›kralar› destekleyen anti-‹skoçyal›l› bir ideoloji veya
‹skoçyal›lara yönelik yayg›n bir nefret
bulunmamaktad›r (6).
Davies’in saptamas›na göre, Raskin’in gerçek etnik içeri¤e sahip f›kralarla, görünüﬂte etnik f›kralar aras›nda
yapt›¤› bu ayr›m, f›kra çal›ﬂmalar›n› f›kralar› stereotip gibi yanl›ﬂ terimlerle
aç›klad›¤› için sakatlanan önceki mizah
kuramlar›n›n hantall›¤›ndan kurtar›r
(Davies, Raskin on Jokes 374). Aptal ‹rlandal›, korkak ‹talyan, veya Cimri ‹talyan gibi etnik senaryolar›n, ard›nda yatan ciddi bir stereotipin bulunmas› zorunlu de¤ildir (374). Bu ayr›m yap›ld›ktan sonra, senaryo, stereotip ve belirli
bir sosyal s›n›f, meslek grubu, dini veya
etnik grubun gerçek ve ölçülebilir özellikleri aras›ndaki iliﬂki sorunlu bir hale
gelir (374).
Davies, sözlü mizah genel kuram›ndan hareketle son elli y›ld›r, büyük f›kra
döngülerinin, 19. yüzy›ldaki ve 20. yüzy›ldaki atalar›ndan daha sofistike ve daha iyi olmasa da daha üretken oldu¤unu
ileri sürer (377). Espri m›sras›na daha
h›zl› gelinir, f›kra anlat›c›lar›ndan daha
az anlat›sal yetenek talep eder ve atalar›na göre daha az içrek(esoteric) bilgi gerektirir (377). Örne¤in, Amerikal›lar›n
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“aptal” Polonyal›lar hakk›nda üretti¤i
f›kralar bir makineye benzetilir, “aptal”
Polonyal› kal›b›ndan say›s›z f›kra üretilebilir. Bu f›kralar, temel senaryo z›tl›¤›
ve hedef (aptall›k vs.) d›ﬂ›nda hiçbir bir
bilgi kayna¤› gerektirmez (377). Bu f›kralarda Polonyal› olan hiçbir ﬂey yoktur,
f›kralar›n anlat›lmas› veya anlaﬂ›lmas›
için önceden Polonya veya Amerikal› Polonyal›lar hakk›nda bir ﬂey bilinmesi gerekmez (377).
Ço¤u etnik f›krada, etnik grup de¤iﬂtirilse de mizahi ö¤e ayn› kal›r.Türkçedeki, “‹ngiliz, Alman, Frans›z” sözel
anlat› kal›b›ndaki f›kralara bakt›¤›m›zda benzer bir durum görürüz. Bu f›kralar›n ço¤unda, ‹ngilizli¤e, Frans›zl›¤a,
Almanl›¤a veya Türklü¤e iliﬂkin hiçbir
ﬂey bulunmaz, bu milletlerin yerine baﬂka milletler konulmas› f›kradaki mizahi
ö¤eyi de¤iﬂtirmez, bu milletlere dair özel
bir bilgi gerektirmez. ‹ngiliz-AlmanFrans›z f›kra kal›b›n›, etnik sald›rganl›k
veya etnik stereotipler içeren bir kal›ptan çok, çeﬂitli f›kralar üretilebilmesine
imkan veren üretken bir sözel anlat› kal›b› olarak de¤erlendirmek daha do¤ru
olur. Aﬂa¤›da Türkçe’de yer alan “‹ngilizFrans›z-Alman” f›kra kal›b›ndaki örnekler, Davies’in yaklaﬂ›m›ndan hareketle
de¤erlendirilecektir:
Örnek 1: “Çok yaﬂa Türkiye”
Alman, Frans›z, ‹ngiliz ve Temel
küçük bir uçakta seyahat ederlerken
yard›mc› pilot heyecanla gelerek:
—”Bak›n büyük bir sorunumuz
var,uça¤›n motoru ar›zaland› ve düﬂüyoruz. Bu yüzden uçaktaki yükü hafifletmemiz laz›m.içinizden birisi kendini feda etmek zorunda” deyince herkes birbirinin yüzüne bakmaya baﬂlad›.
K›sa bir sessizlikten sonra Alman
gururla aya¤a kalkarak:
—”Çok yaﬂa Almanya” diyerek ba¤›rd› ve kendini aﬂa¤› att›.
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Fakat on dakika sonra yard›mc› pilot gelerek ayn› ﬂeyleri söyledi.Bu sefer,
Frans›z gururla aya¤a kalkt› ve
—”Çok yaﬂa Fransa” diyerek kendini aﬂa¤› att›.
Fakat biraz sonra yard›mc› pilot gene gelerek
—”Maalesef inebilmek için son bir
kiﬂinin daha kendini feda etmesi gerekiyor” dedi.Temel ve ‹ngiliz bir müddet
birbirlerine bakt›lar ve Temel gururla
aya¤a kalkarak
—”Çok yaﬂa Türkiye” diye ba¤›rd›
ve
‹ngilizi
tutup
aﬂa¤›
att›.(http://www.fikrabul.com)
Çözümleme: F›kradaki, ilk senaryoda Alman ve Frans›z, kendilerini aﬂa¤› atarlar. F›kradaki bu ikili yineleme,
espri m›sras› öncesindeki gerilimi art›rarak, “beklenmediklik” etkisini güçlendirir. Espri m›sras›yla (‹ngilizi tutup
aﬂa¤› att›), ilk senaryo tersine çevrilir
mizahi çözülme gerçekleﬂir. F›kra, ‹ngiliz, Frans›z, Alman veya Türklük kategorilerine dair herhangi bir bilgi gerektirmez ve buradaki etnik gruplar de¤iﬂtirilse de f›kra mizahi ö¤eyi korur. ‹ngiliz, Frans›z veya Almana karﬂ› sald›rgan
bir tutum veya bu sald›rgan tutumun d›ﬂavurulmas›ndan çok ben ve öteki aras›ndaki üstünlük (kurnazl›k vs.) iliﬂkisi
yaratmas› bak›m›ndan de¤erlendirilebilir. Bu f›kraya çok benzeyen iki f›kra ‹ngilizcede bulunmaktad›r. Bu benzer f›kralardan birinde, bir beyaz adam, bir siyah adam ve bir Yahudi uçaktad›r. Önce,
siyah adam Martin Luther King’in ad›n›
söylerek kendini aﬂa¤› atar, beyaz adam
da Hitler’in ad›n› söylerek Yahudi’yi
uçaktan d›ﬂar› atar (Bu f›kran›n orjinali
http://www.zenhex.com/jokes.php?joke=759 sitesinde bulunmaktad›r). Di¤er
bir benzer f›krada, bir beyaz, bir siyah
adam, bir ‹spanyol ve bir Meksikal›,
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Empire State binas›n›n tepesindedir, “bu
benim ülkem için” diyerek önce beyaz
adam ve ‹spanyol atlar, siyah adam ise
“bu benim ülkem için” diyerek Meksikal›’y› aﬂa¤›ya atar (http://www.zenhex.com/jokes.php?joke=759). Bu örnekten görüldü¤ü üzere, burada üretken bir
f›kra kal›b› söz konusudur. Etnik ö¤eler
ve f›kradaki di¤er baz› ö¤eler de¤iﬂse de,
ayn› f›kra kal›b›n› taﬂ›maktad›rlar.
Örnek 2: “Üç Astronot”
Üç astronot uzaya gidecekmiﬂ. Bunlardan biri Alman, biri ‹ngiliz biri de bizim Temel. Bunlar y›llarca gelmeyecekleri için en önemli ihtiyaçlar›n› sorarlar.
Alman:
—”Bana sar›ﬂ›n, esmer, kumral hatun” der. ‹ngiliz:
—”Bana bol bol içki “ der. Bizim Temel:
—”Baaa bol bol cigara” der. Neyse
istekler temin edilip uzaya f›rlat›l›yorlar. Üç astronot aradan y›llar geçiyor geri dönüyorlar. Tabi aileler merakla bekliyor. Önce Alman iniyor. Alman, dalyan
gibi olmuﬂ i¤ne iplik. Sonra ‹ngiliz iniyor, adam zil zurna sarhoﬂ. Tabi ki s›ra
Temel’e geliyor. Temel kap›da görünür
görünmez bir f›rl›yor a¤z›nda sigarayla:
—”Allah’›n› seven baaa ateﬂ versuuun”.(http://www.fikrabul.com)
Çözümleme: ‹lk örne¤e benzer bir
biçimde, bu f›kray› da ‹ngilizlik, Frans›zl›k veya Türklük stereotipleri veya
önyarg›lar› ile iliﬂkilendirmek zordur.
Bu f›kran›n da çok benzer bir versiyonu
‹ngilizce’de bulunmaktad›r. ‹ngilizce’deki versiyonunda, bir Amerikal›, bir Rus
ve bir ‹ngiliz bulunmaktad›r. ‹ngilizce’deki versiyonunda, Amerikal› yan›na
kar›s›n›, ‹ngiliz Almanca kitab›, Rus ise
sigara
ister
(f›kran›n
orjinali
http://www.jokes.com sitesinde yer almaktad›r). Türkçe sözel anlat› kal›b›n-
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da, Temel tipi ve Karadeniz a¤z› bu f›kra
kal›b›n›n içine girmiﬂtir. Türkçe f›kralar
içinde oldukça yayg›n ve popüler olan
Temel f›kralar›ndaki Temel tipi, ‹ngilizAlman-Frans›z kal›b›ndaki f›kralar›n
pek ço¤una eklemlenmiﬂ ve monte edilmiﬂ bir biçimde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Örnek 3: “Vatan Sevgisi”
Bir Alman bir Drans›z bir de bizim
Temel gizli bi örgüt taraf›ndan yakalan›rlar.Ve bunlara sorulur:
—“Ülkeni mi daha çok seviyosun
yoksa kar›n› m›?”
‹lk önce Alman’a sormuﬂlar; Alman
tabi ki
—“Ülkemi” demiﬂ.
—“Tamam” demiﬂler “Al ﬂu silah›
içerde kar›n var git öldür”.
Alman girmiﬂ içeri 5 dakka sonra
ç›km›ﬂ ne oldu demiﬂler
—“Vuramad›m, kar›m› daha çok seviyormuﬂum” demiﬂ.
Frans›z’a sormuﬂlar. Frans›z:
—“Ülkemi” demiﬂ “Tamam, al ﬂu silah› gir odada kar›n var öldür” demiﬂler.Frans›z da öldüremeden ç›km›ﬂ.
—“Kar›m› daha çok seviyormuﬂum”
demiﬂ.
S›ra Temel’e gelmiﬂ, Temel de
—“Ülkemi seviyorum” demiﬂ. “Al ﬂu
silah› içerde kar›n var git öldür” demiﬂler. Temel içeri girmiﬂ.15 dakika sonra
içerden tak-tuk-çat-çut sesler gelmiﬂ. Temel d›ﬂar› ç›kt›¤›nda sormuﬂlar:
—“Ne oldu, bu kadar kald›n?” demiﬂler. Temel de
—“Ne olacak verdi¤iniz silah kuru
s›k› ç›kt›. Ben de sandalyeyle kafas›n›
k›rd›m” demiﬂ.
Çözümleme: Bu f›krada da imlenen, Türklerin vatansever, hatta kad›nlar› dövecek hatta öldürecek kadar vatansever bir millet olmas› de¤ildir. Bu
f›kradan yola ç›karak, bu f›kran›n sosyal
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gerçekliklere veya etnik stereotiplere
gönderme yapt›¤›n› veya kad›nlara yönelik bir sald›rganl›k içerdi¤ini söylemek tutarl› ve bilimsel bir yaklaﬂ›m olmaz. Çok benzer bir f›kra, ‹ngilizce’de,
“‹ngiliz, ‹rlandal›, ‹skoç” kal›b›nda anlat›lmaktad›r. ‹ngilizce’deki f›krada, ‹ngiliz, ‹rlandal› ve ‹skoç, ‹ngiliz Güvenlik
Örgütüne iﬂ baﬂvurusu yapm›ﬂlard›r.
Kendilerinden eﬂlerini öldürmeleri istenir, ‹ngiliz ve ‹rlandal› öldüremez, ‹skoçyal› ise kar›s›n› tabancayla baﬂ›na
vurarak
öldürür
(http://www.zenhex.com/jokes.php). Her iki f›krada da
eﬂini “öldürme” eylemi, senaryo çat›ﬂmas›n› oluﬂturur. Eﬂini öldürmeme, normal, kabul edilebilir bir durumken, f›kran›n sonunda bu senaryonun tersine
çevrilmesi sonucu ç›kan absürd durum
mizahi ö¤eyi oluﬂturur. Her iki f›kraya
da bakt›¤›m›zda, f›kradaki “öldürme/öldürmeme” eylemi d›ﬂ›ndaki ö¤elerin de¤iﬂti¤ini görürürüz. Türkçe’deki “vatan
sevgisi” f›kras›nda daha çok diyalo¤a yer
verilirken ve f›kran›n performans›na yönelik ö¤eler taﬂ›rken (tak-tuk-çat-çut
sesleri), ‹ngilizce’deki f›krada daha k›sa
bir anlat›ma yer verilmiﬂtir. ‹ki f›krada
farkl› milletler yer alsa da, anlat›mlar›
farkl› olsa da, öldürme eylemi birinde silahla gerçekleﬂirken, di¤erinde sandalyeyle gerçekleﬂse de, f›kralar›n benzer
bir yap›ya ve dokuya sahip olduklar›
söylenebilir.
‹ngiliz-Alman-Frans›z kal›b›ndaki
f›kralarla ilgili örneklendirmeler ço¤alt›labilir. Sözlü kültür ürünlerinin kültürel
göç yoluyla yay›ld›klar›, halkbiliminde
bilinen bir durumdur. Bu aç›dan, yukar›da ele al›nan üç f›kran›n, çeviri oldu¤u
söylenemez. Kültürel göç yoluyla yay›lan “etnik” sözlü kal›plar, yerel ö¤elerle
(Temel tipi) ve bazen de yerel a¤›zlarla
eklemlendirilerek (ilk ve son f›krada ye-

107

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 67

rel bir a¤›z kullan›lmam›ﬂ olsa da, ikinci
f›krada yerel a¤›za yer verilmiﬂtir) yeni
sözlü kültür ürünleri ortaya koyulmaktad›r.
Bu makalenin yazar›, senaryo z›tl›¤› bir grubun etnik özellikleri etraf›nda
çerçevelenmiﬂ ve o etnik grup hakk›nda
özel bir bilgi gerektiren, “gerçekten” etnik “‹ngiliz-Frans›z-Alman” kal›b›nda
bir f›kraya rastlamam›ﬂt›r. “‹ngiliz-Alman-Frans›z” sözel anlat› kal›b›ndaki
f›kralar›n ço¤unlu¤u, etnik bir önyarg›y›
veya etnik stereotipleri içermemektedir.
Bu f›kralar›n “sald›rgan” bir niyet taﬂ›d›¤› ileri sürülebilse de, bu sald›rganl›¤›n herhangi bir etnik gruba yönelik olmad›¤›, sald›rganl›¤›n “nesnesinin” de¤iﬂebildi¤i veya daha aﬂa¤› konumda görülen belirsiz ve soyut bir “öteki” veya
“ötekili¤e” yönelik oldu¤u söylenebilir.
Türkçe’deki etnik mizah konusunun daha kapsaml› de¤erlendirilmesi için Karadeniz f›kralar›n›n ele al›nmas› gerekmektedir. Christie Davies’e göre etnik
az›nl›klar›n “aptall›¤›na” yönelik modern etnik f›kralar eskiye göre artm›ﬂt›r
ve dünyan›n pek çok yerinde oldukça
yayg›nd›r (Davies, Introduction 3-4). Davies ülkeler baz›nda f›kralardaki “aptal”
ve “kurnaz” gruplar›n kimli¤ini ele alan
tablosunda, Lazlar› da Türkçe’deki aptall›k ﬂakalar›n›n hedef grubu olarak listesine dahil eder (3). Temel f›kralar›nda,
Temel ve Karadenizli tipinin “aptal” bir
az›nl›k figürü olarak konumland›r›lmad›¤› ve bu f›kralar›n ard›nda yatan ideolojik ve sosyo-kültürel bir yönelim bulunup bulunmad›¤› tart›ﬂmaya aç›k
olup, bu f›kralarda gerçekten “etnik” bir
boyutun olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›
için daha kapsaml› bir çal›ﬂma gerekmektedir.
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NOTLAR
1 Bu çal›ﬂmada, ingilizce kaynaklarda geçen
“joke” sözcü¤ü, daha çok “f›kra” anlam›yla çevrilecektir. Bu yaz›da, özellikle üzerinde durulan dilbilimsel-anlambilimsel mizah kuram› da, ﬂakalardan
çok, metinsel anlat› kal›plar› bulunan “f›kralar” ve
f›kra örnekleri üzerinde durmuﬂtur.
2 MacHovec, Humor: Theory-History-Applications kitab›n›n 116. sayfas›nda Etnik Mizah› benzer
bir ﬂekilde tan›mlamaktad›r. Di¤er çal›ﬂmalarda da
buna benzer tan›mlamalar karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
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