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1) Giriş

Türk sözlü edebiyatının anlatma esasına dayalı türlerinin gelişim seyri
içinde, fıkra türünün her zaman önemli bir yeri olmuştur. Köklü bir anlatma
geleneğinden besleniyor olmasının yanı sıra değişen toplumsal kabul ve
değerlere göre süreklilik ve çeşitlilik kazanmış olan fıkra türü, yerli ve
yabancı araştırmacılar taraffindan bilhassa 19. yüzyılın sonlarından itibaren
üzerinde çok yönlü olarak çalışılan bir tür olmuştur1.

Türkiye’de ffikra turu üzerine yapılan çalışmalar daha ziyade Nasreddin Hoca paralelinde yapılmış
olup gün geçtikçe Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden tespit edilen mahalli ffikra tiplerinin yanı sıra Tür
kiye dışı Türk toplulukları arasında tespit edilen örnekler de bu çalışmalara dahil edilmeye başlanmıştır.
Söz konusu çalışmalardan bazılan şöyledir: Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı,
İstanbul 1995, Gerçek Yay.; Ali Berat Alptekin, “Kazakistan’da Tespit Edilen Nasreddin Hoca Fıkra
lan”, Nasreddin Hoca’ya Armağan, İstanbul 1996, Oğlak Yay., 39-52; Saim Sakaoğlu, Türk Fık
raları ve Nasreddin Hoca, Konya 1992, Selçuk Üniv. Yay.; Saim Sakaoğlu, “Türkmen Fıkra Tipleri
ve Fıkralarından Örnekler”, Türk Kültürü Araştırmaları, XXXII, 1994, 321-332; Saim Sakaoğlu,
“Türk Dünyası Mahalli Tipleriyle Anaolu Fıkra Tipleri Arasındaki Paralellikler”, Selçuk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 9-10, 1994-1995, 267-288; Saim Sakaoğlu, “Kazakistan
Fıkra Tipleri”, Tuncer Gülensoy Armağanı, Kayseri 1995, Bizim Gençlik Yay., 5-15; Saim Sakaoğlu,
“Kazan Tatar Fıkra Tipleri ve Onlann Türkiye’de Benzerleri”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi,
Ekim, I-Il (9), 67-75; Fikret Türkmen, “Mizah Teorileri ve Nasrettin Hoca Fıkralan”, V. Uluslararası
Türk Halk Kültürü Kongresi Seksiyon Bildirileri, Ankara 1996, 263-270; Fikret Türkmen, Nasred
din Hoca Latifelerinin Şerhi (Burhaniye Tercümesi), İzmir 1999, Akademi Kitabevi; Dursun Yıl
dırım, Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Ankara 1999, Akçağ Yay. (Çalışma Türk Edebiyatında
Bektaşi Tipine Bağlı Fıkralar, Ankara 1976 isimli doktora tezinin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş
şeklidir.); Ali Duymaz, “Mahalli Bir Zümre Tipi: Çepni Fıkraları”, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na 55.
Yıl Armağanı, Kayseri 1994, Bizim Gençlik Yay., 205-2 11; Ali Duymaz, “Türkmen Fıkra Tipi Kemi
ne ve Nasreddin Hoca”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, II, Izmir 1997, 223-233; Halil İbrahim
Şahin, “Behlul Danende Fıkralarının Modern Mizah Teorilerine Göre Tahlili”, V Uluslararası Folklor
Konfıransı’nın Materialları, Bakı 2007, 279-283; İbrahim Altunel, Anadolu Mahafri Fıkra Tipleri
Üzerine Bir Araştırma (İnceleme-Metinler), 1990, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversite
si Sosyal Bilimler Enstitüsü; Cengiz Gökşen, Temel Fıkraları Üzerine Bir Araştırma, 2003, Yayım
lanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
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Diğer pek çok anlatı türünde olduğu gibi fıkranın tanımı konusunda
da uzlaşmaya varılmış bir tanım yoktur. Araştırmacılar türün kompozisyonu,
fonksiyonu, teşekkülü ve gelişimi gibi farklı unsurlardan hareket ederek
çeşitli tanımlar ortaya koymuşlardır. Değerlendirmemize göre türün
tüm özelliklerini kapsayan en geçerli tanımı, Dursun Yıldırım tarafından
yapılmıştır. Bu tanıma göre fıkra, gerçek hayatla bağlı olan vak’aları, tam
bir fikri, sosyal ve beşer~ kusurları, günlük yaşantımızda karşılaştığımız
çarpıklıkları, gülünç durumları, tezatları, eski / yeni çatışmalarını ince bir
mizah, hikemi bir söyleyiş, keskin bir istihza ve güçlü bir tenkit anlayışına
sahip bir üslup içinde, dramatik öğeleri ağır basan bir hikaye çatısı etrafında
toplayarak, genellikle bir tipe bağlı olarak anlatan, nesir diliyle yaratılmış
küçük hacimli sözlü edebiyat kompozisyonlarından her birine verilen addır2.

Edebiyatımızın hem sözlü hem de yazılı geleneklerinde mevcut tüm
fıkralar halk taraffindan yaratılmış fıkra tiplerine bağlı olarak anlatılmakta
ve aktarılmaktadır. Fıkralar genellikle tek ana tip etrafında inşa edilmiştir.
Bu ana tipe eşlik eden tali tipler de vardır; ancak bu tipler mizahın ortaya
konulmasında adeta bir dekoratif unsur gibidirler. Fıkralar bu ana tip
etrafında şekillenen tek motifi birer kısa hikaye kompozisyonuna sahiptir.

Türk ffikra tiplerinin tasnifine dönük görüşlere kronolojik sırayla
bakıldığında Mehmet Tuğrul3, Sait Uğur4, Pertev Naili Boratav5, Dursun
Yıldırım, Nevzat Gözaydın6 ve Saim Sakaoğlu gibi araştırmacıların
tespitlerde bulundukları görülmektedir. Mevcut görüşler içinde yine Dursun
Yıldırım’ın ve mahalli fıkra tipleri üzerinde çok sayıda çalışma yapmış Saim
Sakaoğlu’nun kapsamlı tasniflerine burada yer verecek ve bildiriye esas
tiplerimizi bu tasnifler içindeki yeri itibarı ile değerlendirmeye çalışacağız.

Dursun Yıldırım fıkraları yedi ayrı başlık altında değerlendirmiştir:

1- Ortak şahsiyeti temsil yeteneği kazanan ferdi tipler

a- Türkçe’nin konuşulduğu coğrafi alan içinde ve dünyada ünlü kabul
edilen tipler: Nasreddin Hoca

b- Türk boyları arasında tanınan tipler tipler: Incili Çavuş, Bekri
Mustafa, Esenpulat, Ahmet Akay, Kemine

c- Türk boyları arasında halkın ve zümrelerin ortak unsurlarının
birleştirilmesinden doğan tipler: Bektaşi, Aldar Köse

d- Aydınlar arasından çıkan tipler: Haşmet, Koca Ragıp Paşa, Mirali,
Nasreddin Tüsi, Keçecizade Izzet Molla

2 Dursun Yıldırım, Fıkra Türü, Türk Bitiği, Ankara 1998, Akçağ Yay., 222.
< Mehmet Tuğrul, Mahmutgazi Köyü’nde Halk Edebiyatı, İstanbul 1969, Milli Eğitim Basımevi, 121.
(Çalışma 1942-1946 yılları arasında doktora tezi olarak hazırlanmıştır.)

Sait Uğur, İçel Folkloru, Ankara 1947, 5.
Pertev Naili Boratav, age., 86-87.

<‘Nevzat Gözaydın, “Türk Fıkralarının Tasnifı Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Tasnif Denemesi”, Ulus
lar arası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanlı Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri Bildirileri,
Ankara 1977, 204-207.
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e- Mahalli Tipler

f- Belli bir devrin kültürü içinde yaşatılan tipler: Karagöz

2- Zümre tipleri

3- Azınlık tipleri

4- Bölge ve yöre tipleri

5- Yabancı fıkra tipleri

6- Gündelik fıkra tipleri

a- Aile fertleri ile al~kalı tipler: Ana-baba, karı-koca, kaynana, baba-
çocuk, anne-çocuk

b- Mariz ve kötü tipler: Deli, hasis, cimri, kör, topal, sağır, dilsiz,
hırsız, dolandırıcı, eşkiya, yankesici, bıçkın

c- Sanat ve meslekleri temsil eden tipler: Ressam, şair, doktor, avukat,
bezirg~n, bakkal, kasap, molla, imam, kadi, asker

7- Moda Tipler7.

Dursun Yıldırım’ın bu tasnif teklifinde fıkra tiplerinin şöhretlerine
ve mensubu oldukları topluluk veya coğrafyaya göre değerlendirdiği
görülmektedir. Saim Sakaoğlu da fıkra tiplerine dönük olarak aynı minvalde
bir tasnif teklifi ortaya koymuştur:

1- Tarihte yaşamış şahıslar etrafında teşekkül eden fıkralar:

a- Her bölgede tanınan ünlü tipler: Nasreddin Hoca, Incili Çavuş,
Bekri Mustafa gibi

b- Sadece yaşadıkları bölgede tanınan tipler: Tayyip Ağa (Konya),
Niyazi Dede (Sivas), Murtaza (Kastamonu), Ibik Dayı (Ağın-Elazığ) gibi

2- Bir topluluğu temsil eden tipler etrafında teşekkül eden fıkralar:

a- Din ve inanış sistemiyle ilgili olanlar: Hoca, kadı, bektaşi, tahtacı
gibi

b- Bir bölge halkı ile ilgili olanlar: Laz, Karatepeli, Kayserili gibi

c- Bir karakter veya meslek grubu ile ilgili olanlar: Ahmak, deli, cimri,
sarhoş, hırsız, doktor gibi

3- Eş kahramanlı fıkralar: Hoca-talebe, usta-çırak, ebeveyn-evlat,
komutan-asker, efendi-uşak gibi8.

Bildiride tanıtacağımız İsiyin ve Sümes isimli tipler, Yıldırım’ın
“Mahalli Tipler” alt başlığı, Sakaoğlu’nun ise “Sadece yaşadıkları bölgede
tanınan tipler” alt başlığı bağlamında değerlendirilmelidir.

Dursun Yıldınm, Türk Edebiyatrnda Bektaşi Fıkraları, 24.
Saim Sakaoğlu, Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca, 43-44.
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Fıkra üzerine yapılan bu tasnifler dışında doğrudan mahalli fıkra
tipleri üzerine yapılmış çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalardan bir
kısmı daha önceki dipnotlarımız içinde verilmişti. Söz konusu çalışmalara
bakıldığında İsiyin ve Sümes tiplerinin araştırmacılar tarafından tespit
edilemediği anlaşılmaktadır. Bu alandaki en kapsamlı doktora tezierinden
birini İbrahim Altunel 1990 yılında Anadolu Mahalli Fıkra Tipleri Üzerine
Bir Araştırma adıyla hazırlamıştır. Henüz yayımlanmamış olan bu çalışmada
515 mahalli fıkra tipi ve bunlara ait 811 fıkra metni ortaya konulmuştur. Söz
konusu çalışmada Giresun’dan İsiyin ve Sümes’in bulunmamasının sebepleri
arasında bu iki tipin şöhretlerinin çalışmanın hazırlandığı dönemde henüz
yaygınlaşmaması ve yaptıkları çeşitli işlerden ötürü yaşadıkları bölge dışına
sıkça çıkıyor olmaları sayılabilir.

2) Tipleşme

Türk sözlü ve yazılı edebiyatı içinde belirli bir sosyal çevre veya zümre
ile bir düşünüş ve davranış biçimini temsil yeteneği kazanan unsurlara tip
diyoruz. Tipleşme, yazılı edebiyattan farklı olarak sözlü edebiyatımız içinde
bir sürece bağlı olarak gerçekleşmekte olup bu süreçte sözlü edebiyatın
tüm özellikleri (anonim olma, geleneksel olma, kalıplaşmış olma vs.) etkili
olmaktadır. Tüm halk anlatı türlerinde Olduğu gibi fıkralar da bir tipe bağlı
olarak anlatılmaktadır. Bu fıkra tiplerinde bölgesel veya ulusal farklılıklar
görülebilmekte; kimi hallerde de farklı tipler etraffinda oluşan fıkralar
arasında geçişler yaşanabilmektedir. Mahalli bir ffikra tipine bağlı olarak
anlatılan fıkranın zamanla Nasreddin Hoca’ya ve İncili Çavuş’a mal edilmesi
veya tam tersinin gerçekleşebilmesi gibi.

Fıkra tipleri daha önce de belirtildiği gibi halk tarafından
yaratılmaktadır. Ancak bu süreçte hiç şüphesiz tarihi bir şahsiyet olarak
yaşadığı tespit edilen fıkra tiplerinin sahip oldukları karakteristik özellikler
de tipleşmede belirleyici etkenler arasında yer almaktadır. Zekilik,
hazırcevaplık, nüktedanlık gibi tipolojik özellikler fıkra tipinin ve ona bağlı
fıkraların ortaya çıkmasında son derece önemli rol oynamaktadır.

Bildiride tanıtacağımız her iki fıkra tipi de bu süreç içindeki yerlerini
almışlardır. Birazdan kahramanı oldukları fıkralarda çeşitli düşünüş ve
davranış kalıplarını temsil ettikleri görülecektir. Bunlar arasında hazır
cevaplıkları, abartılar yoluyla aklın sınırlarını zorlayıcı tuhaf maceraları,
özellikle arılarla aralarında geçen şaşırtıcı ve komik diyalogları, birbirleri
ile sürekli rekabet eden tarafları sayılabilir. Başlangıçta münferit maceralar
olarak çoğu zaman kendileri tarafından anlatılan bu hikayeler zamanla
yaşadıkları muhitte yayılmış ve fıkra türünün özelliklerini taşıyan geleneksel
anlatmalar haline gelmiştir9. Konumuzu teşkil eden bu iki mahalli fıkra
tipi Karagöz-Hacivat veya Kavuklu-Pişek~r örneklerinde olduğu gibi çoğu
zaman yan yana veya karşı karşıya gelmiş olarak aynı anlatma içinde yer
almaktadır.

Fıkra türünün kompozisyon özellikleri hakkında bk. Dursun Yıldınm, Fıkra Türü, 223-225.
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3) İki Yeni Mahalli Fıkra Tipi ve Fıkraları
Uzerine incelemeler

Doğu Karadeniz, Anadolu sahası Türk ffikra geleneği içinde ayrıcalıklı
bir yere sahip olup; Temel, Dursun, Fadime, Cemal gibi geniş ölçekte bilinen
fıkra tiplerinin yanı sıra çok sayıda mahalli fıkra tipini de bünyesinde
barındırmaktadır. Nitekim araştırmamıza konu iki fıkra tipinin dışında
Yazlık Köyü’nde de başka fıkra tiplerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Bu zenginlik göz önüne alındığında Doğu Karadeniz mahalli fıkra tipleri
üzerine doktora tezlerinin veya telif çalışmaların yapılması bir zaruret halini
almıştır.

Fıkra tiplerimizin her ikisi de Keşap İlçesi’nin Yazlık (Emeksan)
köyünde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mehmet Durgut olan Sümes’° 1934,
aslı adı Hüseyin Aktaş olan İsiyin” ise 1944 doğumludur. Her ikisi de
okuryazardır. Halen hayatta olan bu fıkra tipleri hayatları boyunca çok
çeşitli işlerle uğraşmışlardır. Bu uğraşlar arasında çiifiçilik, silah imalatçılığı,
silah kaçakçılığı, arıcılık, kamu işçiliği yer almaktadır. Sümes başta olmak
üzere Türkiye’nin pek çok ilinde bulunmuşlardır. Bu iller arasında Ankara,
İstanbul, Gaziantep, Yozgat, İzmir, Afyon, Sivas, Bingöl ilk sıradadır. Onların
bu seyyahlıklarında özellikle geçmişte silah kaçakçılığı ile meşgul olmaları
etkili olmuştur. İsiyin oldukça iyi bir silah ustasıdır. İsiyin başta olmak üzere
köyün diğer silah ustalarının imal ettiği silahlar özellikle 1960’lı yıllarda
Sümes tarafından Türkiye’nin farklı bölgelerine dağıtılmıştır. Bu yasadışı
eylemlerinden ötürü de sayısız adli takip geçirmişlerdir’2.

Haklarında kısaca bilgi verilmeye çalışılan bu iki fıkra tipine atfen
anlatılan ffikralara bakıldığında farklı kompozisyonlarla karşılaşılmaktadır.
Bazı ffikralarda her iki tip de yer alırken bazı ffikralarda kahramanlarımızın
münferit maceralarından bahsedilmektedir. Her ikisinin de kahramanı
oldukları ffikralarda daha ziyade rekabet ve üstünlük motifleri belirleyici
olmaktadır’3.

° Sümes lakabının anlamı ve nasıl verildiği hakkında bilgi mevcut değildir.

‘ Lakabın tam şekli “Ahmet ağalann İsiyin” şeklindedir.
2 Yazlık köyü yaşlıları okuma yazmayı çoğunlukla sonradan öğrenmişlerdir. Ancak tıbbi, askeri, siyasi,

hukuki terimlerin neredeyse tamamını çok iyi bilmekte ve nükteli konuşmalanna dahil etmektedirler.
Köyün yaşlılarının hemen hepsi geçmişte silah imalatı ile uğraşmışlardır. Sümes’in idaresindeki silah
dağıtımlannda olup bitenler de aslında ffikra olabilecek mahiyettedir. Sümes beraberinde götürdüğü
kurye kadının kuşağına her defasında 20 kadar tabancayı gizlemeyi başarırmış. Ancak Çoğu zaman
yakalanmaktan da kurtulamazmış. Bir keresinde Afyon’da yakalanmış ve aynı h~kimin önüne aynı
suçtan 3. kez çıkınca hğkimden ağır bir azar yemiş ve tııtuklanmaktan kurtulamamış.
‘~ Fıkralardaki kompozisyonun ve tipolojik özelliklerin sistematik bir şekilde incelenmesi esnasında

çoğu zaman modem mizah teorilerinden yardım alınmaktadır. Üstünlük Teorisi, Uyumsuzluk Teorisi ve
Rahatlama Teorisi adıyla ortaya konulan üç ayrı mizah teorisi mevcuttur. Çalışmada ele aldığımız ffikra
tiplerinin öncelikle tanıtılması amaçlandığından, onlar atfedilen fıkralar mizah teorileri bağlamında
değerlendirilmeyecektir. Bu konunun başka bir çalışmada ele alınması düşünülmektedir.. Mizah
teorileri hakkında bk.: Henri Bergson, Gülme Komiğin Anlamı Üstüne Deneme, (çev.Yaşar Avunç),
İstanbul 1996, Ayrıntı Yay.; John Morreall, Gülmeyi Ciddiye Almak, (çev. Kubilay Aysevenler-Şenay
Soyer), İstanbul 1997, İris Yay.
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Sümes ve İsiyin yaz başında fındıklara ilaç atılırken anlar ölmesin diye
kovanlanını Yağlıdere ‘nin yukarılanına götürmüşler. Hangisinin yolu düşerse
anılara bakım yapar sularını koyarmış. Bir gün İsiyin “Sümes ‘in arılanı kayıp!”
diye haber göndermiş. Ertesi gün bir haber daha göndermiş “Merak etmesin
anılar yerinde. “diye. Sonraki gün İsiyin ‘e Sümes ‘in anılarını sormuşlar. İsiyin
de “Yahu hava çok sıcaktı. Baktım Sümes’in anlar ortalıkta yok. İleride bir
meşe ağacının gölgesinde kıpırtılar var oraya doğru gittim; baktım anlar
orada. ‘Ne yapıyorsunuz burada?’ diye sorunca ‘Güneşi görmüyor musun
abi mecbur gölgeye çektik kovanlan’ dediler. Ama anlann tüm kolu bacağı
yam ulmuş, kovan taşımaktan flu hortumu gibi olmuş bacakian.” demiş.
İsiyin’e kendi anlannın ahvalini sordukiannda da “Yahu benim anlar
kendini emniyete almış. Bir gittim baktım ki aşağıda Yağhdere deresi akıyor;
benim anlardan terleyen şıp diye suya atıyor, seninliyor, çıkıyor dışanya.
Dayanamadım ula oğlum bu kadar keyif yeter biraz da bal yapın dedim.”
demiş14.

Haklarında anlatılan ffikraların büyük çoğunluğu arılarıyla olan
maceralarına dönüktür. Sebep ne olursa olsun değişmeyen tek unsur,
rekabettir. Yukarıdaki örnek fıkra aynı zamanda kısa soluklu bir hayvan
masalı görünümündedir.

Bir kış günü Sümes kahveye gelir ve İsiyin’den boş kovan ister. İsiyin
“Ne yapacaksın boş kovanı kış günü?” deyince de, “Yahu benim anlar oğul
attı kovan yetişmiyor.” demiş Sümes. Bunun üzerine İsiyin dayanamamış,
“Kış günü anlar oğul verdiyse aha benim kovanlan da al git, ama gel
anlaşahm bundan sonra kimse kimsenin palavrasına taş koymasın” demiş.

Aradan birkaç gün geçmiş. İsiyin elinde kovan çıtasıyla kahvenin
önünden geçerken nereye gittiğini sormuşlar. “Yahu yabani anlar yağmaya
kalkmış, gelmişler benim koyanın kapısını zorlamışlar, kırmışlar; onu
yaptırmaya gidiyorum.” deyince, Sümes gerilerden “Yok be, mübarek an
değil de üç yaşında koç sanki.” diye bağırmış. Bunu duyan İsiyin “Niye
Sümes seninki kışın oğul atıyor da benimki koyanın kapısını kınyor çok mu
yani, canlan sağ olsun gider yaptırınm.” demiş.

Bu örnekte de rekabet hissedilen ilk unsurdur. Ancak kış mevsiminde
arıların oğul atması örneğinde olduğu gibi tezatlar ve uyumsuzluklar yoluyla
mizah güçlendirilmeye çalışılmıştır. Burada dikkati çeken bir diğer konu da
uzlaşma unsurudur. Her iki tipimiz de işlerindeki ve sözlerindeki abartıların
farkındadır ve topluluk içinde bunu ortaya dökmemek konusunda uzlaşmaya
varırlar. Fıkranın ffinalinde bu sözleşmenin çok da işe yaramadığı ortaya
çıkar.

Kaynak Şahıs: Yaşar Çakır, 1955 Keşap tlçesi Karaishak Köyü doğumlu, lise mezunu, emekli.
Televizyon tamirciliği, sıhhi tesisatçılık, Televizyon yayıncılığı, mum imalatçılığı gibi farklı işlerle
uğraşmıştır. Repertuarında başka mahalli fıkra tiplerine ait ffikraların yanı sıra Nasreddin Hoca, mciii
Çavuş, Bekri Mustafa ve Bektaşi gibi çok sayıda yaygın fıkra tipine ait anlatma mevcuttur. Isiyin ve
Sümes’in de yakın dostu olup çalışmamız süresince yer verilen fıkralar kendisinden tespit edilmiştir.
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Her ikisinin de kahramanı oldukları bir diğer ffikra:

Sümes’le İsiyin o yıl bah kaça satacakları konusunda ortak bir flyat
belirlemişler. Ama İsiyin anlaşmayı bozup ffiyatı düşürmüş. Sümes çıkışınca
da “Ben hal mı sattım sanki? Ben bahmı ilaç için verdim. Ben vermeseydim
bütün köyün ihtiyarları ölecekti. “ demiş.

İsiyin bu fıkrada Sümes’le yaptığı uzlaşmayı bozma sebebini
açıklarken yine üstünlük unsurundan yararlanmakta, kendi balının ilaç
niyetine tüketildiğini ifade etmektedir.

Onların meşhur arılarına dair diğer bir fıkra:

İsiyinle Sümes bir gün yine arılarını yarıştırırken Sümes “İsiyin bir
gün tarlada gezerken gökyüzünde para kadar bulut yok şap diye kafama
bir şey düştü; meğer benim arılar hah damla tırlarmış.” der. Bunun üzerine
İsiyin “Yahu Sümes senin arılarda bel gevşekliği var, Körkaravulcan kuşunu
kes, etini arılara yedir, iyi gelir.” der.

Sümes’in abartı yoluyla üstünlük duygusunu vurgulamaya çalıştığı bu
fıkrada İsiyin devreye girmiş ve günlük hayattaki bir olayla anlatılan abartılı
sergüzeşt arasında kurduğu bağ yoluyla fıkranın komiğini oluşturmuştur.
Zira bölgede eskiden bağırsak rahatsızlığı yaşayanlara Körkaravulcan adı
verilen kuşun eti yedirilirmiş.

Rekabet ve çekişmeye paralel olarak aynı akıbeti paylaştıkları fıkralar
da vardır:

İsiyin pancar sarmasını çok severmiş. Sümes’in hanımı da sarmayı
çok güzel yaparmış. Bir gün İsiyin Sümes ‘in evinde pancar sarması yedikten
sonra Sümes’le beraber dışarı çıkmak için ayaklanmış. Bu sırada Sümes’i
hanımı kocasının paltosunu tutmuş. İsiyin bu ya “Yenge bunca yaşına gelmiş
niye hala paltosunu tutarsın bu adamın?” deyince Sümes anında “Eh İsiyin,
onun akşam yediğini sen yeseydin pantolonumu da giydirirdin.” demiş. Gel
zaman git zaman bu muhabbet duyulmuş. Müftü de bunları çağırıp nasihat
etmeye niyetlenmiş. Bir gün Sümes heyecanla İsiyin ‘in yanına gelmiş. “İsiyin
durum çok kötü, müifiü bizi çağırıyormuş.” demiş. İsiyin “çağırsın yahu ne
olacak.” demiş. Sümes “Öyle deme yahu ben korkuyorum; bizi karakol
çağırır, mahkeme çağırır, maliye çağırır; müifiü neylesin bizi, gitmeyelim.”
demiş. İsiyin “Ben anladım durumu herhalde bizi müezzin tayin edecek
camiye.” demiş.

Başlarından geçen gerçek bir maceraya atfen anlatılan bu fıkrada Türk
mizah edebiyatının belki de en güçlü unsurlarından biri olan müstehcenlikten
yararlanılmıştır. Akabinde ise bu durumun toplum müesseseleri içindeki
yansımaları fıkranın gelişme bölümünü oluşturmuştur. Sonuçta ise
karakterleri ve yaşantıları ile taban tabana zıt bir beklenti ile mizah ortaya
çıkartılmıştır.

Sümes’le İsiyin bir ahbaplarının isteğini kırmayıp fındık bahçesindeki
otları biçmeye gitmişler. Hava da çok sıcakmış. İşlerini bitirip denizin
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kenarından dönerlerken sıcaktan iyice fenalaşmışlar ve denize girmeye karar
vermişler. Bir kayanın arkasında üstlerini çıkarmaya başlamışlar. İsiyin geri
dönünce şaşkına dönmüş. Meğer Sümes anadan üryan soyunmuş. Sümes’in
önüne bakınca şaşkınhğı bir kat daha artmış “Ula Sümes o ne öyle karayılan
gibi yeri çizip gelir. Dur ben de benimkini bir belime dolayayım o zaman.”
demiş. Bunlar denizin soğuk suyuna girip serinlemişler. Denizden çıkarken
Sümes başlamış şükretmeye ~AJlah ‘ım iyi ki burada ölüp kalmadım yoksa
kim teşhis edip tanıyacaktı beni” diye. İsiyin bozulmuş bu işe “Ula Sümes 50
yıiık dostuz elbet ben teşhis ederdim seni.” demiş. Sümes hemen gereğini
yapmış “Yahu İsiyin şu hale bak denize girmeden önce nasıldı, girdikten
sonra nasıl oldu. Meme başı kadar kalmış sen beni nasıl teşhis edecektin bu
halde.” demiş.

Bu fıkrada da müstehcenlik ön plandadır. Ancak buradaki müstehcenlik,
iki tipin aralarındaki rekabetin farklı bir yansıması şeklindedir.

Sadece İsiyin’in ve etrafındaki bazı tali tiplerin kahramanı oldukları
fıkralara bakıldığında yine üstünlük, abartma ve övünmenin temel motifler
olduğunu görmekteyiz.

İsiyin bir gün çalıştığı fabrikadaki ustabaşı ile maça gitmeye karar
verir. Maça gitmeden önce “Şurada iki kadeh rakı içelim de gidelim.” deyip
bir meyhaneye girerier. Gelenler gidenler derken akşam olur. Bu arada da
zilzurna sarhoş olurlar. Meyhanenin kapanma saati geçtiği halde bunlar
dışarı çıkmazlar. Hal böyle olunca da meyhaneci bunları polise şika~yet eder.
Polis bunları derdest edip karakola götürür, nezarete atar. Karakol’un amiri
de Ordulu Polis Halis’i aratmazmış. Gece yarısına doğru amir gelir bunlara
sormaya başlar. “Bu gece ne gecesi ulan?” der. İsiyin “Gündüz maç vardı
herhalde Pazar” deyince amir tokadı aşırır. Tekrar sorar “Bu gece ne gecesi
ulan?” Pazartesi olmaz, Sah olmaz, Çarşamba olmaz, Perşembe, Cuma
hiçbiri olmaz. Bu arada da epey bir dayak yer İsiyin. Meğer o gece Kandil
gecesiymiş. İki kafadar yedikleri dayaktan sonra karakoldan dışarı atıhr.
Yaz günü gece olmasına rağmen ortalık cıvıl cıvıldır. Bunlar bir yere oturup
dondurma yalamaya başlarlar. İsiyin bombayı patlatır: “Usta! Bak gördün mü
sen bana fabrikada hava atarsın ama seni “kıçı kırık” polis, beni koskoca amir
dövüyor.” der.

Toplumsal ve mesleki statü üzerine kurgulanmış bu ffikrada İsiyin,
kendisine dayak atan amirle statüsünü eş değerde tutmuş ve bunu tali fıkra
tipine üstünlük sağlamak için bir bahane olarak kullanmıştır. Bu fıkra da diğer
pek çok fıkra gibi kahramanların gerçek sergüzeştlerinden uyarlanmıştır.

İsiyin Keşap ‘in en iyi a vcılarındanmış. Bir gün ahbapları ısrar etmiş
birlikte ava gitmişler. Yanındakiler serçeye bile kurşun atarlarmış. Yanlarında
bir de delikanh varmış. Biraz sonra İsiyin “Yahu şu tepeye çıkalım, orada
domuz vardır.” demiş. Diğerlerinin gözünde büyüdüğü için tepeye çıkmak
istememişler. Delikanlı “Ben çıkarım” deyip İsiyin’in yanına takılmış. “Ula
oğlum domuz adamı ne yapar hiç gördün mü, yurdun mu?” diye sormuş
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İsiyin. Çocuk “Ohooo” demiş. Neyse bunlar çıkmışlar tepeye, şanslarından
da domuz daha yeni su içmiş iz bırakmış orada. İsiyin önde delikanh arkada
giderlermiş. İsiyin de o aralar nezleymiş durmadan burnunu çekermiş.
Bunlar giderken birden domuz kalkmış İsiyin basmış kurşunu; hayvan
aşağıya kayınca delikanhya bağırmış “Ula oğlu ne duruyorsun bassana
kurşunu”. Çocuk mermiyi atmış “Dayı vurdum merak etme” deyince de
“Tabi tabi bilmem mi” demiş. Domuzu düze indirmişler. Tabi çocuk korkudan
bembeyaz kesilmiş, ona su içirip rahatlatmışlar. Ardından da dağıhp evlerine
gitmişler. Delikanh köye gidince kahveye girmiş başlamış anlatmaya “Ula
sizin avcılığınıza başlayayım, Keşap’ta bir adam var İsiyin diye, aha parmak
kadar adam koklaya koklaya gitti domuzu buldu töm diye vurdu.”

En son verdiğimiz örnek, şu ana kadar tanıtılan ffikralar içinde değişik
kompozisyonuyla dikkat çekici bir fıkradır. Zira ~siyin ilk kez burada kendini
övmez, bu işi fıkranın tali tipi olan delikanlı yapar. Ancak derlememiz
esnasında bu fıkranın İsiyin ve Sümes’in de bulunduğu bir ortamda Isiyin’in
usta bir avcı olması bahsi sırasında anlatılması, örtülü üstünlük izleri
taşımaktadır.

Diğer bir fıkra da şöyledir:

İsiyin 14-15 yaşlarında iken bir kafadarıyla İstanbul ‘a kaçmış. Oraya
vannca içki içip sarhoş olmuşlar. Zaptiyeler bunları fark edince, durumu
kurtarmak için zaptiyeler sormuşlar: “Kaymakoğlu ‘nun evini bilir misiniz
polis abiler.” Onlar da “Biliriz biliriz gelin gösterelim.” deyip bunları doğru
karakola götürmüşler. Karakola gelince “Valla biz bilmeyiz ama burada
Ordulu Polis Halis var o kesin bilir, siz hele onu bir bekleyin. “ demiş polisler.
Polis Halis de oranın kelek keseniymiş, namı almış yürümüş. Tabi bizim
kahramanlar da bilirlermiş onu. Hal böyle olunca bunları korku sarmış,
İsiyin başlamış yalvarmaya: “Polis abi bak ben taş küçüğü değilim adam
küçüğüyüm, yarın ben de geleceğim askere senin nöbetini de ben tutarım,
dövme bizi kurbanın olayım.” demiş.

Kahramanlarımızın içine düştükleri zor durumdan kurtulmak için
İsiyin’in aklına parlak bir ffikir gelir ve hemen söyler kendisini döven zaptiyeye.
Bu parlak fikir dayak yememek adına aslında yerine getirilemeyecek sözler
vermektir.

İsiyin’in toru topu bir dönüm kadar fındık bahçesi varmış. Ama
iddiasına göre o bahçeden her sene tonlarca fındık çıkarmış. Senenin birinde
İsiyin’e yaylaya gidip gitmediği sormuşlar. “Yaylaya gitmeye ne gerek var;
fındık yığınının üstüne çıktım mı yayla ayağımın altında” demiş.

Sümes ve etrafındaki tali tiplerin kahramanı oldukları fıkralara
bakıldığında da tıpkı İsiyin’de olduğu gibi üstünlük, abartma ve övünmenin
temel motifler olduğunu görmekteyiz.

Sümes, üç kovan arısından bahsederken coşmuş yine. “Yahu benim
anlar bu sene öyle çok bal verdiler ki kovanlardaki çerçeveler yetmemiş;
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yan köydekilerin kapısını çalıp ‘Bize kap verin kardeş, sahibimiz gelmedi,
bal Yağlıdere deresine akıyor, derenin kimyası değişti’ demişler. Biliyor
musunuz işte bundan sonra çocuklar yağh ekmek istedikçe anaları artık yağ
yerine derenin suyunu ekmeğe sürüp veriyorlar çocuklara.” demiş.

Sümes’in başrolde olduğu bu fıkrada yine anlar üzerinden bir abartı
ve övünme ortaya konulmuştur. Kahramanımız bir hayvan masalını andıran
bu fıkra içinde aynı zamanda bir derenin suyunun tatlı olmasını anılarına
bağlayarak adeta bir efsane oluşturuvenir.

Bir diğer fıkra:

Sümes’in üç, İsiyin’in dört arı kovanı varmış. Ama tüm köyün en çok
bahnı kendilerinin çıkardıklarını iddia eder, övünürlermiş. Bir gün köylüler
kendi aralarında meyve kıthğından bahsederken Sümes dayanamamış.
“Sormayın yahu benim arılar kovandan bir çıktılar ne kadar meyve ağacı
varsa hepsinin tomurcuklarını silkelediler.” demiş.

Sümes’e dair son örnek:

Sümes senenin birinde dört-beş kivi ağacı dikmiş. Ardından da
Samsun’a iki yüz eii boş kasa ısmarlamış.

Sonuç

İsiyin ve Sümes, kimi zaman birlikte kimi zaman da münferit olarak yer
aldıkları fıkralar yoluyla, zaman içinde tanınmaya ve sözlü aktarım sürecinde
hızla yer edinmeye başlamış mahalli fıkra tipleridir. Çoğu gerçekçi öykülerine
ve sergüzeştlerine dayalı olarak anlatılan fıkraların gerek kompozisyon
gerekse tipolojik özellikler bakımında fıkra türünün özelliklerini taşıdığı
görülmektedir. Fıkralarında evrensel bir olgu olan insanlar arası üstünlük
ve rekabet konuları, çoğunlukla işlenen motif olmuştur. Bu temel konulara
abartılar ve komiği destekleyici diğer yan unsunlar da ekienmek suretiyle
standart bir yapı oluşturulmuştur.
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