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NASRETT N HOCA FIKRALARINA GÖRE TÜRK K ML
N TEL KLER*

N OLU TURAN TEMEL

LEADING QUALITIES CONSTITUTE THE TURKISH IDENTITY ACCORDING TO THE
NASRETTIN HODJA ANECDOTES
eref BOYRAZ*
Özet
Gerçekte kültürel evrenimizde, “ya ayan” ve “ya amakta olan” diye iki farklı Nasrettin Hoca
bulunmaktadır. Bu itibarla Nasrettin Hoca ve fıkraları hakkında çalı ılırken bu durumun mutlaka göz önünde
bulundurulması ve metodolojinin de bu gerçe e uygun biçimde olu turulması gerekmektedir. Di er bir deyi le
edebiyat tarihçisi ile kültürbilimcinin çalı aca ı Nasrettin Hocalar farklı kimselerdir, dolayısıyla bu iki disiplinin
çalı anı, konuya farklı açılardan yakla malıdır.
Fıkralar, sahip oldukları yapısal ve i levsel özellikleri dolayısıyla toplumda en fazla ra bet gören
sözlü anlatım türlerindendir. Bunlara bir de tipolojik özellikleri bilinen ve sevilen bir kahraman ilave edilmi se
ra betleri daha da artmı demektir. Ra bette sınır tanımayan Nasrettin Hoca fıkraları, toplumdaki olumsuz tip
ve davranı ları ele tirirken aslında, zımnında Türk kimli inin bazı temel niteliklerini de gözler önüne
sermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fıkra, Nasrettin Hoca, Kimlik, Türk.

Abstract
Actually, in our cultural universe we have two different Nasrettin Hodja who “lives” and “keeps
living” too. Therefore, studying about Nasrettin Hodja and his anecdotes, this situation needs to be taken into
consideration and also methodology should be constituted in accordance with this essence. In other words,
literary historian and cultural-scientist study about different Nasrettin Hodjas, so they should adopt different
methods of approach.
Anecdotes are really popular oral genres in the society because of their structural and functional
features. A hero whose typological features are known and loved by the society also increases the popularity of
this oral genre. In this context, Nasrettin Hodja anecdotes, while criticising the dissonant people and negative
attitudes in the society, display the leading qualities of Turkish identity.
Key Words: Anecdote, Nasrettin Hodja, Identity, Turk.

1. Hoca’ya Göre Yöntem
lgilileri tarafından artık çok iyi bilinmektedir ki kültürel evrenimizde parlayan iki Nasrettin Hoca
yıldızı bulunmaktadır. Bunlardan biri 1208-1284 yılları arasında Orta Anadolu’da ya adı ı söylenilen1 ki idir
*

*
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Bu çalı ma, stanbul Büyük ehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ler Daire Ba kanlı ı’nın 24-25 Ekim 2008 tarihleri arasında
stanbul’da düzenlemi oldu u “Do umunun 800. Yılında Nasreddin Hoca Sempozyumu”nda sunulan bildirinin gözden
geçirilmi eklidir.
Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sivas.
Burada “söylenilen” kelimesini tercih etmemizin birkaç nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 1208’de Sivrihisar’ın Hortu
Köyü’nde do up 1284’te Ak ehir’de öldü ü belirtilen (Konyalı 2005: 226-260) ki inin fıkralardaki kahraman olup olmadı ı

82

(Kurgan 1996: 10-12; Konyalı 2005: 226-260); di eri ise o günden bugüne, üç kıta üzerinde (Constantin
2005: 163-207; Kurgan 1996: 30-37) hâlâ ya amını sürdüren gülmece tipi2dir. Bu iki yıldıza M. Sabri Koz
(1984: 8)’un deyimiyle kısaca “Ya amı Nasrettin Hoca” ve “Ya ayan Nasrettin Hoca” da denilebilir.
Ya adıkları co rafya ve zamanın farklılı ı do al olarak ya amı ve ya ayan Nasrettin Hoca’ların boyut ve
niteliklerinde çok daha büyük farklılıkların ortaya çıkmasını sa lamı tır. Nitelik ve nicelik itibariyle
böylesine farklı iki ki iyi, biri di erine ba lı olsa bile, aynı mihenk ta ında, aynı mikyaslarla de erlendirmek
tabiî ki do ru olmayacaktır.3 O bakımdan Nasrettin Hoca hakkında konu up yazarken bu hususun asla ve
kat‘a gözden ırak tutulmaması gerekmektedir ve bu ba lamda örne in Nasrettin Hoca’nın tarihî ki ili inden
bahsederken fıkraları onun a zından çıkmı gibi kabul ederek hükümlerimizi tamamen onların üzerine in a
etmemeliyiz, etsek bile daima bir ihtiyat payı bırakmalıyız ya da “Falanca filanca fıkralar Hoca’ya ait
de ildir, olamaz.” mantı ıyla bir kısım realiteleri görmezden gelerek halkın Nasrettin Hoca algısına sırtımızı
dönmemeliyiz. Zira hem sözlü kültür ortamında fıkralar her an de i ime açıktır ve bazen bir kelimenin
de i mesi bile bizi çok farklı sulara götürebilmektedir hem de Hoca’nın hayatı hakkında bilgi verirken
kullandı ımız fıkralar sonradan üretilerek ona mal edilmi olabilirler ki kaynaklar buna ili kin örnekleri artık
ispata gerek bırakmayacak ekilde bol miktarda sunmaktadırlar. Üstelik performans teorinin (teori hakkında
bilgi için bkz. (Çobano lu 2002: 265-316)), kısmî de olsa “Her anlatım, bir yeniden yaratmadır.” ilkesi
kar ısında kaçıncı defa anlatıldı ı bilinmeyen fıkraların ne denli de i ti i de bilinememektedir. Bu durumda
Hoca’ya veya ça ına aitli i yüzde yüz kesin olmayan fıkralardan yola çıkılarak Nasrettin Hoca’nın tarihî
ki ili i hakkında verilen bilgiler ne kadar sa lıklı olabilir?
Di er taraftan Hoca’ya ait de il diye elenen fıkralar hem Hoca’nın hem de Hoca’yı yeti tiren
artların ve halkın daha iyi anla ılmasını sa layabilirler. Bu itibarla Hoca hakkında yapılacak her türlü
çalı mada her eyden önce ona hangi perspektiften -edebiyat tarihçili i açısından mı halkbilimci, yeni adıyla
söyleyecek olursak kültürbilimci gözüyle mi- yakla ılaca ı ba tan tespit edilmeli ve özellikle seçti imiz
materyalin perspektif ve metodumuza uygunlu una azami dikkat gösterilmelidir.4
2. Mesaj Hamili Olarak Fıkralar
Bilindi i üzere insanın, hayatını insana özgü vasıflarla sürdürebilmesi ve terakki etmesi, çevresiyle
kurmu oldu u ileti ime ba lıdır ve ku kusuz ileti imde de temel gaye mesajı ilgili noktaya tevdi etmektir.
Mesajı ilgili noktaya tevdi etmenin de tabiî ki birçok yolu bulunmaktadır ve bu yollar herhangi bir vasıta
kullanılıp kullanılmaması bakımından do rudan ve dolaylı olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır.
Gönderilen mesajın niteli i, ondan beklenen sonucun âciliyet durumu, hedef kitlenin yapısı ve ileti im ortamı
gibi faktörler bu iki gruptan birini seçmemizi sa lamaktadır. Fakat kitlesel ileti imde büyük oranda dolaylı
yollar tercih edilmektedir. Zira dolaylısı, ister tanıyalım ister tanımayalım mesajın daha geni kitlelere, daha
etkili bir biçimde aktarılması ve geni zamanlara hitap etmesi bakımlarından di erine oranla daha etkilidir.
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yolunda, dahası böyle bir ki inin hakikaten ya ayıp ya amadı ı konusunda delil yetersizli i bulunması veya delillerin
güvenilirli inin sorgulanabilir olması dolayısıyla hâlâ üphelerin giderilememi olmasıdır. kincisi ise Nasrettin Hoca’nın tarihi
ki ili i hakkında gerek Türkiye’de ve gerekse dı arıda [onun gerçekte Ahi Evran (Bayram 2001) veya Nasırüddin Tusi (Veliyev
1985: 292-293) oldu u, Kazakistanlı (A a 1997: 125-126; Kara 2008), Do u Türkistanlı, Özbekistanlı (Özkan; 1996: 195-197;
Nasrattıno lu 1996: 237-238) oldu u ve hatta gerçekte böyle birinin bulunmayıp Arapların Cuha’sını (Cuha’nın kimli i ile
Nasrettin Hoca arasındaki ba lantılar, benzerlik ve farklılıklar hakkında bkz. (Bardavid 1997: 87-95; Aykut 2005: 115-128))
Nasrettin Hoca adıyla kendimize mal etti imiz (Constantin 2005: 173-174; Sayers 2006: 662) yolunda] bazı farklı görü lerin
dillendiriliyor olmasıdır. Fakat söz konusu görü ler içerisinde, sunulan deliller dikkate alındı ında, bu delilleri geçersiz kılacak daha
güçlü veriler ortaya çıkıncaya kadar imdilik Nasrettin Hoca’nın yukarıda belirtilen tarihler arasında, Orta Anadolu’da ya adı ını
kabul etmek, akla daha uygun görünmektedir. Di er taraftan velev ki Cuha’yı kendimize mal etmi olalım -ki bu görü ün pek do ru
oldu unu dü ünmüyoruz zira birkaç fıkrayı ondan ödünçleme yapmı olmamız (Bu konudaki örnekler için bkz. (Özdemir 1990:
291-302)), ki bundan daha do al bir ey olamaz, bizim Nasrettin Hoca’nın varlı ını ortadan kaldırmaz- veya ba ka Türk
topraklarında ya amı ken onu ülkemize ithal etmi olalım e er onu benimseyip üzerine kendi damgamızı vurmu sak o artık bizden
biri olmu tur. Ba ka bir dilden alınan bir kelime kendi hançeremize uygun hâle getirilmi ve bizde yeni anlamlar yüklenmi se o
artık kimin malıdır? Aynen bunun gibi Nasrettin Hoca’nın orijini ithal ise bile o artık bizden biri olmu tur.
Sözlü kültür ortamında artlar müsaitse bir yerde ortaya çıkan herhangi bir kültürel ö e, durgun suya atılan sert bir cismin
olu turdu u halkalar gibi -giderek etkisini azaltsa bile- etrafa yayılır. Nasrettin Hoca fenomeni de tıpkı bunun gibi Anadolu’nun
ortasında ortaya çıkmı ve Osmanlının sa ladı ı uygun vasat sayesinde aynen onun gibi üç kıta üzerine, sözlü veya yazılı kaynaklar
vasıtasıyla yayılmı tır. Fakat sudaki halkalar gibi giderek etkisini azaltarak de il, bilakis güçlendirerek yayılmasını sürdürmü tür.
Nasrettin Hoca’yı de erlendirirken sergilenen yakla ımlar ve bunlardaki problemler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (O uz 1996:
71-74; 1997: 37-39).
Örneklendirecek olursak lahanadan dolma mı, tur u mu yapılacak; önce buna karar verilmeli ve ardından lahanamız ona göre
seçilmelidir. Zira dolmalıktan tur u, tur uluktan da dolma olamayaca ı malumdur.
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Ayrıca hedef kitlenin ço unun tanınmıyor olması da mesajın dolaylı yoldan iletilmesini zorunlu kılmaktadır.
Çünkü mesajı do rudan iletme, nisbî de olsa muhatapla belirli bir oranda samimiyet gerektirmektedir.
te mesajı dolaylı yollardan iletme araçlarından biri de sözlü anlatım türleridir. Sözlü anlatım türleri
hem anlatma ve dinleme ihtiyacımızı5 kar ılamakta hem de estetik duygularımızı tatmin edip geli tirmemize
yardımcı olmaktadır. Bundan da öte yukarıda da belirtildi i üzere daha kaliteli ve az zahmetli bir hayat için
gerekli olan bilgileri, ideal toplum düzeni ve insan tipolojisi, dünya görü ümüz, hangi durumlarda nasıl
davranılması gerekti i gibi konulardaki mesajları estetize edilmi bir vaziyette paketleyip ba kalarına
aktarmamızı sa lamaktadırlar. Bu aktarma i i hem do rudan herhangi bir muhatap seçilmedi i -ki do rudan
muhatap seçilmesi bazen muhataplar için kırıcı, incitici olabilir- hem göreceli de olsa bazen kimilerinin sıkıcı
buldu u vaaz üslubunu kullanmadı ı hem de daha geni kitlelere bir e lence formatında yapıldı ı için çok
daha etkilidir.
Bu kadar çok i leve ve pedagojik açıdan de erini yükseltici niteliklere sahip oldu u için olsa gerek
ki sözlü anlatılar, anlatma ve dinleme hususunda daima insanlardan ra bet görmü hatta kar ıla ılan yeni
durumlara uygun yeni örneklerle zenginle tirilmi tir. Sözlü anlatılar hazinesi zenginle tirilirken de zihnin
izledi i rota gayet basittir: Ya ba ka kültürlerden ödünçlenen anlatılar tanıdık kahramanlara mal edilmektedir
(Nasrettin Hoca’dan örnekler için bkz. (Özdemir 1990: 291-302; Duman 1997: 97-100)) ya da daha önce
defalarca dinlenmi veya anlatılmı oldu u için yapısı iyice ö renilmi , etkileri açık bir ekilde görülmü
anlatı türlerinden, verilmek istenen mesajlara uygun olanı seçilerek “adamın biri” gibi belirsiz veya daha
önceki anlatılardan iyice tanınmı , bilinen bir kahramanın merkeze yerle tirilmesiyle kurgu
tamamlanmaktadır. Fakat genellikle belirsiz kahramanlar yerine, bazı özellikleriyle halk hafızasında iyice yer
etmi , tanınmı ki iler oturtulmaktadır kurgunun merkezine. Zira tanıdıklar, dü üncelerimizin me rula tırılıp
benimsetilmesi, daha iyi anlatılması için etkili birer referans i levi görmektedirler. te böylece eski
kahramanlarla modern zamanların anlatıları ortaya çıkarılmaktadır.6
Yeni anlatılar ithal edilirken veya olu turulurken ba vurulan ve “joker kahraman” diyebilece imiz
bu tür isimlere Türk kültüründen Kelo lan, Köro lu7, ncili Çavu , Bekri Mustafa, Nasrettin Hoca gibi
örnekleri sıralayabiliriz. Fakat eldeki veriler, bunlar içerisinde joker kahraman olarak en çok Nasrettin
Hoca’nın kullanıldı ını göstermektedir. Bu ba lamda Nasrettin Hoca ikinci dünya sava ına katılıp Alman
karargahına girmekte, Hitlerle veya onun komutan ya da askerleriyle sohbet etmekte, Rusya’da Komünist
Parti kurultayında konu ma yapmakta, basın toplantısı düzenlemekte, uça a binmekte, münasebetsiz vakitte
telefonla arayanlara haddini bildirmekte, para ütçü kıza evlenme teklifinde bulunmakta (bkz. Özkan 1999b:
23-26, 28, 365-371), siyasi mesajlar vermekte, hayat pahalılı ı, kemer sıkma politikaları gibi konularda
dü üncelerini dile getirmekte8 (Tan 1990: 331-341), internette çetle mektedir.9 Böylece Nasrettin Hoca bir
yandan tarihî ki ili ini de gölgede bırakacak ekilde, zamanı a an ve kıtalar arası ya ayan bir tipe dönü ürken
bir yandan da tıpkı di er joker kahramanlar gibi çe itli hayat görü leri do rultusunda, temelde aynı fakat
teferruatta farklı, çok boyutlu bir ki ili e bürünmü tür.
Yukarıda verdi imiz joker kahramanlar listesinden ismi en sık kullanılanın Nasrettin Hoca olu u ve
di er dört kahramandan ikisinin de yine fıkra kahramanı olması, sözlü anlatılar içerisinde mesajlarımızı
gönderirken en sık müracaat etti imiz türlerden birinin fıkralar oldu u anlamına gelmektedir ki hakikaten de
öyle gibidir. Zira sözlü anlatıların tür bazında kemiyet bakımından bir envanteri çıkarılsa sanırız fıkralar ya
birinci ya da en kötü ihtimalle ikinci sırada yer alırlar. Bu da tabiî ki tesadüfî bir durum olmayıp fıkranın
e lendirici, bundan da öte güldürücü yapısından ve kısa olmasından kaynaklanmaktadır.
Fıkralar bilindi i gibi genellikle mizah, hiciv ve mesaj üçlüsünün ahenkli birlikteli inden meydana
gelmektedirler. Fıkranın esas hedefi toplumdaki aksaklıkları, yanlı lıkları, bazı tiplerin eylem veya
söylemlerindeki çarpıklıkları yani genelde olumsuz durumları dile getirmek ve böylece düzeltilmesini
5
6
7
8
9

Sözlü anlatım türlerinin hangi ihtiyaçlardan do du u, ne gibi i levleri oldu u, nasıl ve hangi oranlarda, niçin süreklilik arz ettikleri
konularında detaylı bilgi için eref Boyraz (2008: 105-116)’ın çalı masına bakılabilir.
Bu durumla ilgili olarak hatırladı ımız bariz örneklerden biri de Tunus’ta okudu umuz Cuha fıkralarında kar ımıza çıkmı tır:
Fıkranın birinde Cuha olimpik yüzme havuzunda yarı maya katılıyor, di erinde ise sinemaya gidiyordu.
Kanaatimizce Köro lu adına anlatılan yirmiyi a kın kol (Alptekin 1997: 124-180) ve bu meyanda Köro lu’nun Bolu Beyi ile olan
mücadelesi, Köro lu’nun joker kahramana dönü türülmesi neticesinde ortaya çıkmı tır.
Nasrettin Hoca’yı joker kahramana dönü türme ekil ve sebepleri ile bunlara ili kin örnek metinler için bkz. (Tan 1990: 331-341;
Özkan 1999b: 23-26, 28, 365-371; im ek 2008: 88).
Bir yandan bu ekilde Hoca adına yeni fıkralar üretilirken bir yandan da Hoca’nın kimi fıkraları ya isimsizle tirilmekte, yani
Hoca’nın ismi kaldırılıp yerine “adamın biri” ifadesi konulmakta ya da ba kalarının adına anlatılmaktadır. Hoca’ya mal edilenlerin
yanında nispeten daha az olan bu tarz fıkralar da ba lı ba ına ayrı bir çalı ma konusudur.
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sa lamak oldu undan olumsuzlukların do rudan söylenmesi can yakabilir veya incitebilir. Bu da
olumsuzlukları düzeltmek öyle dursun daha büyük sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir. Di er taraftan
olumsuzlukların dile getirilmemesi de çözüm de ildir. O bakımdan dolaylı, örtülü bir anlatımın10 seçilmesi
kaçınılmaz hâle gelmektedir. Bu sebeple esas verilmek istenen mesaj, mizah ve hiciv adlı iki katmanlı bir
ambalaja sarılarak sunulma yoluna gidilmi tir. Çünkü böylece ki i incitme ihtimali yüksek olan mesajdan
önce gülmece unsuruyla11 kar ıla makta ve gülmenin etkisi de mesajın inciticili ini ya da acısını
hafifletmektedir. Bu durum da elbette ki fıkraların üretim ve tüketim miktarını artırmada doping etkisi
yapmaktadır.
te gerek Nasrettin Hoca’nın tipolojik özellikleri ve gerekse yukarıdan beri anlatmaya çalı tı ımız
genelde sözlü anlatılarla, özelde ise fıkralarla ilgili durum ve nitelikler, onun fıkralarının bolca ra bet
görmesini sa lamı tır. Zamanı ve zemini a arak günümüze kadar gelebilmesi, geni co rafyalarda varyantlar
halinde hâlâ anlatılıyor olması ve kültürümüze bazı düsturları deyim ve atasözü kılı ında hediye etmesi,
Nasrettin Hoca fıkralarının çok ciddi bir mü teri potansiyeline sahip oldu unu göstermektedir. Mü terinin,
i ine yaramayanı, kendisine u ya da bu ekilde hitap etmeyeni kolayca revaçtan dü ürmesi gerçe i
kar ısında Hoca’nın fıkralarının hâlâ üretiliyor ve tüketiliyor olması onların, tüketicinin kültürüyle aynı
kodları ta ıdı ı anlamına da gelmektedir. Bu sebeple Hoca’nın fıkralarının kültürel kodlarının tespiti, onun
hitap etti i kitlenin ve özellikle de Türk kimli inin tespiti demektir.
3.Millî Kimlik ve Nasrettin Hoca Fıkralarına Göre Türk Kimli ini Olu turan Temel Nitelikler
Bu dü ünceler ı ı ında çalı mada, Nasrettin Hoca fıkralarından hareketle Türk kimli ini olu turan
temel dinamikler tespit edilmeye çalı ılacaktır. Bunu yaparken temel hareket noktamız fıkralardaki mesajlar
olacaktır. Zira hem fıkraların esas üretim ve tüketim amacını onlar olu turmaktadır hem de Türk kimli inin
nirengi noktalarını fıkraların mesajları ve onların mefhum-ı muhalifini göstermektedir. Ancak burada
unutulmaması gereken bir ba ka husus daha vardır ki o da mesajların göreceli olmasıdır. Yani aynı fıkradan
herkes kendi anlayı ve bakı açısı çerçevesinde farklı mesajlar çıkarabilir ki bunun en iyi örne ini fıkralara
tasavvufî anlamlar yükleyerek onları erh etmede (Halıcı 1994) görmekteyiz. Bu durum hem Nasrettin Hoca
fıkralarının herkesin derdine ifa olabilecek bir iksir oldu unu göstermekte hem de onların nasıl bu kadar
yaygınlık kazanabildi ini açıklamaktadır. Tekrar mesajların görecelili i konusuna dönecek olursak biz, çok
fazla derine inmeden, ortalama her zihnin kavrayabilece i birinci dereceden mesajları çıkararak çalı mamızı
yaptı ımızı söyleyebiliriz.
Tabiî bu noktada pe inen u hususu da belirtmek gerekir ki burada Türk kimli inin nitelikleri adına
verilen özelliklerin bazıları sadece bize özgü nitelikler olmayacaktır. Onların bir kısmının ba ka milletlere de
uyabilece i görülecektir ki bu da gayet do aldır. Çünkü farklı milletlerden olmamıza ra men fıtraten getirmi
oldu umuz ortak yanlarımız da bulunmaktadır. Aynı anlatı/fıkraların ba ka milletlerde görülmesi de zaten
büyük oranda buradan kaynaklanmaktadır. Di er taraftan sadece bize has özelliklerin verilmesi, ortak
yanlarımızın dı arıda bırakılması, kimli imizin bir yanının eksik kalması demektir. Bu durumun da önüne
geçmek gayesiyle tespit edebildi imiz tüm özellikler verilmeye çalı ılmı tır. Ayrıca Türkçe Sözlük (2005:
1182)’ün “herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü” biçimindeki kimlik tanımı da tüm
özellikleri belirtmemizi zorunlu kılmaktadır. Zira tanımdan da anla ılaca ı üzere kimlik, sadece bize özgü
niteliklerden de il, sahip olunan özelliklerin bütününden olu maktadır.
Kimlik özelliklerimize geçmeden önce belirtmek istedi imiz bir ba ka husus daha vardır ki o da
birazdan a a ıda genellikle olumsuz özelliklerimizin sıralanacak olmasıdır. Bu da son derece normaldir,
çünkü yukarıda da anlatıldı ı üzere fıkralar do ası gere i ekseriyetle olumsuzluklar üzerinde durmaktadır.
Fıkralar olumsuzlukları sergileyerek insanları do ru ve ideal olana sevk etmeye çalı tı ına göre mefhum-ı
muhalifinden hareketle olumlu veya olumladı ımız kimlik özelliklerimizi de çıkarabiliriz.
Bu noktada, konunun daha iyi anla ılması için “kimlik” ve “milli kimlik” kavramları üzerinde bir
parça durmanın yerinde olaca ını dü ünüyoruz. Yukarıda Türkçe Sözlük’ten alıntıladı ımız tanımdan da
anla ılaca ı üzere kimlik, herhangi bir varlı a özgü, onu di erlerinden ayırmamıza yarayan özelliklerin
bütünüdür. Buna göre millî kimlik de bir milleti di erlerinden ayırmamıza yarayan, ona özgü niteliklerin
tamamı eklinde tanımlanabilir. Sadık Tural (2000: 15)’a göre ise milli kimlik, “ba ka milletlerin bizi nasıl
10
11

Nasrettin Hoca fıkralarında mesajın dolaylı yollardan nasıl iletildi i konusunda bkz. (Yavuz 1997: 107-115).
Fıkralarda gülmeyi sa layan unsurlar ve gülme teorileri hakkında detaylı bilgi için bkz. (Türkmen 1996a: 263-270; 1996b: 47-52).
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tanımladıkları veya bizim kendimizi tanıtma ve tanımlamada vitrine çıkardı ımız de er ve davranı lardır.”
ve yine ona göre kimli imizi olu turan be ana kaynak vardır. Bunlar; “1. gelenek ve göreneklerimizin yol
açtı ı, 2. Dinî inançlarımızın sebep oldu u, 3. Alay edilme, gülünç dü me korkusunun do urdu u, 4. Yazılı
hukukun telkin etti i, 5. Dı arıdan ithal ve iktibas ederek kendimize adapte etti imiz de er, norm ve sosyal
kontrol unsurları (16)”dır.
Özetle millî kimlik denildi inde; kayna ı ne olursa olsun bir millete özgü niteliklerin toplamı akla
gelmektedir. Bu niteliklerden bazıları farklı oranlarda da olsa ba ka milletlerde de bulunabilir ki bu da gayet
do al bir durumdur.
Buna göre Nasrettin Hoca fıkralarından tespit edebildi imiz, Türk kimli ine ili kin temel nitelikleri
u ekilde sıralayabiliriz:12
1. Ba kasının özeline kar ı oldukça meraklıyızdır ve hatta bazen bu, can sıkacak boyutlara kadar
ula abilmektedir. Yuvarlanan Kaftan (Koz 1984: 13)13, Baklava Tepsisi (19), Karın Çok Geziyor
(24),Yorgan Gitti, Kavga Bitti (25) gibi fıkralarda ba kalarının özel hayatına kar ı ne kadar meraklı
oldu umuz çe itli örnekleriyle sergilenmekte ve bu tutumumuz ele tirilmektedir. Meraklı olma özelli imiz,
Türk kimli ine ili kin çalı maları bulunan Mahmut Tezcan (1997: 237)’ın tespitleri arasında da yer
almaktadır.14 Bu ba lamda bir yerde kaza veya kavga oldu unda ya da birileri farklı bir i yaptı ında,
örne in bir hafriyat çalı masında, bazen kendimizi ve ba kalarını tehlikeye sokacak, rahatsız edecek biçimde
durup olan biteni seyretmeye koyuldu umuzu ve bunun örneklerinin hiç de az olmadı ını hatırlatmak isteriz.
2. Kusurlarımızın, eksikliklerimizin ba kaları tarafından görülmesini, bilinmesini istemeyiz.
Dolayısıyla bunu mümkün oldu u kadar saklamaya, saklamak mümkün de ilse ba ka sebeplerle hafifletmeye
veya yön de i tirmeye, hedef a ırtmaya, mantı a bürümeye çalı ırız. Buna kısaca, gururumuza dü kün bir
milletiz de diyebiliriz. Tezcan (1997: 185-188)’ın da bahsetti i bu özelli imize Yuvarlanan Kaftan15 (13),
Dü mesem da necektim (15), Merdiven Satma (15-16), Acemi Bülbül (19-20), Döve Döve Helva (22),
Dostlar Alı veri te Görsün (22), Ben De Onu Dü ünüyordum (28), Utancından (36), Eksik Altın (38),
Perdeyi Bulamazlar (50) fıkraları iyi birer örnektir.
3. Ba kalarının kusuru, acısıyla alay ederiz ve onları kendimize e lence yaparız “Dü mesem de
necektim (15)” fıkrasında oldu u gibi.
4. Toplumda yaranmak için zenginin i ine ko an, ona yaltaklık eden ve bu da yetmiyormu gibi
ba kalarını da buna mecbur bırakan insanlar vardır: Elin E e ini Aramak (16).
5. Üstümüze vazife olmayan konularda bile yargılayıcıyızdır. Elin E e ini Aramak (16) fıkrasında
zenginin e e ini gerekti i gibi aramayan Hoca’nın kom uları tarafından yargılanması buna iyi bir örnektir.
6. Toplum düzenini bozmamak için tasvip etmesek de beklentileri yerine getirmeye çalı ırız. Yani
bir anlamda kendimizi toplumun beklentilerine feda ederiz: Elin E e ini Aramak (16).
7. Herhangi bir i ini bizim fikrimizi almadan yaptırmaya çalı anlara pek sıcak bakmayız ve
gönülsüz hareket ederiz: Elin E e ini Aramak (16).
8. Toplumda zor durumdaki insanlardan istifade etmeye çalı an gözü açık insanlar bulunmaktadır.
Bunlara fırsat vermemeye ve uygun bir üslupla hadlerini bildirmeye çalı ırız: Yeme in Bu usu (17).
12

13

14

15

Tabiî bu noktada unu da unutmamak gerekir ki çıkardı ımız özellikler, okudu umuz 100 kadar fıkrayla sınırlıdır ki bildiri
boyutundaki bir çalı mada da böylesi bir sınırlamaya gitmek kaçınılmazdır. Zira kimi bildirilerde esas amaç, bir konuyu bütünüyle
ele almak de il, örneklemeler yaparak konuya dikkat çekmektir. Dolayısıyla elde edilen malzeme, ba ka fıkralarla kolaylıkla
zenginle tirilebilir, hatta zenginle tirilmelidir de.
Kimlik özelliklerimizi çıkarırken tespit edebildi imiz kadarıyla en son be inci baskısını yapmı olan M. Sabri Koz (1984)’un
çalı ması kullanılmı tır. Bu sebeple fıkra adları sıralanırken her seferinde tekrara dü memek için parantez içerisinde sadece fıkranın,
söz konusu eserde yer aldı ı sayfa numarası belirtilecektir.
Tezcan, söz konusu tespitlerini yaptı ı çalı masında her ne kadar “ki ilik” kavramını kullansa da bize göre esas anlatılmak istenen
kimlik’tir. Zira verilen örnekler hep kimlikle alakalıdır. Bu ba lamda Tezcan’ın kimlik kavramı yerine ki ilik’i kullanmasının do ru
olmadı ını dü ünüyoruz. Çünkü ki ilik, sadece bireye özgüdür; kimlik ise ki ili i de içerisine alacak ekilde daha geni kapsamlı bir
kavramdır. Di er taraftan Tezcan (1997: 10-11)’ın verdi i ki ilik tanımları da ekseriyetle psikoloji penceresinden bakılarak
olu turulmu , birey odaklı tanımlardır. Oysa çalı masının esasını bireyin ki ilik özellikleri de il, genelde milletlerin, özelde ise
Türklerin ve Erzurumluların yani grupların kimlik özellikleri olu turmaktadır (123-275). Bireye göre biçilen elbise grubun ve hatta
gruplar toplulu u olan milletin üzerine ne kadar uyabilir?
Aynı fıkra birden fazla kimlik özelli imizde örnek olarak gösterilebilir. Bu, söz konusu fıkradaki mesajın sayısına ba lıdır. Mesaj
arttıkça fıkranın örnek gösterildi i yer de artmaktadır.
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9. Dü künün, garibanın yanındayızdır: Yeme in Bu usu (17).
10. Bazen hiç olmayacak konuları bile mahkemeye ta ırız: Yeme in Bu usu (17).
11. Haklılı ımızı ba kalarına, özellikle de statüsü bizden daha da yukarıda olanlara onaylatmak
isteriz: Sen de Haklısın (17-18).
12. Bir meselede taraflardan birinin muhakkak haklı, di erininse haksız olması gerekti ini
dü ünürüz. Yani siyah beyazcıyızdır, gri alanların varlı ını göremeyiz. Bir anlamda orta yolcu de ilizdir,
uçlarda geziniriz. Sen de Haklısın (17-18) fıkrasında bu durumu açıkça görmek mümkündür. M. Tezcan, bu
özelli imizi “orta yolculu un benimsenmemesi (1997: 235-236)” eklinde ifade etmektedir.
13. Toplum düzeninin devamı için bazen insanları idare ederiz ve aynı konuda iki tarafa da hak
veririz. Sen de Haklısın (17-18) Bazı toplumsal kurallar kimi hususları kerhen de olsa kabul etmemizi sa lar:
Bana Görünme de (27).
14. Bazen cevabı çok açık konuları bile kendimize dert ediniriz ve sorularımızla birilerini rahatsız
ederiz: çinde Gitmeyin De (18), Dünyanın Dengesi (23), Minare Deyince (25).
15. Kendi malımızı çalana kar ı bile bazen ho görülü davranabiliriz: Acemi Bülbül (19-20).
16. Çok istedi imiz bir eyi elde etmek adına pi kinli e vererek kötü durumumuzu ho göstermeye
çalı abiliriz: Döve Döve Helva (22).
17. Kendi gerçekli imizi ba kasınınkine tercih ederiz. Gerçekleri kendi i imize geldi i ekilde
yorumlarız. Hayatta kar ıla tı ımız her eyi kendi penceremizden ve kendi bilgimiz nispetinde
de erlendiririz. Oysa durum bazen bizim gördü ümüzden, dü ündü ümüzden oldukça farklıdır. Yaylanın Su
Dolusu (19), Ahır Dolusu Öküz (21), Havası Aynı (30), Bu Da Dü ünür (41-42), Bir Yıl Sonra (42-43), Bu
Nasıl Memleket (43), Hangi Kıyamet (53), Ben Nasıl Kurtarayım (54), te imdi Ku a Benzedin (55)
fıkraları bu hükümleri ispatlamaktadır.
18. Bazen desinler diye, imaj için bile bile zararımıza i ler yaparız. Yani “gösteri tüketimi (Tezcan
1997: 196-198)” heveslisiyizdir. Dostlar Alı Veri te Görsün (22) fıkrasında oldu u gibi sırf gösteri olsun
diye gerçekte kendimize zarar veren i ler yaparız.
19. nsanları görünü lerine, kıyafetlerine göre de erlendirir ve ona göre itibar gösteririz. Özden
ziyade kabu a önem veririz: Ye Kürküm Ye (23).
20. Erkek egemen bir toplum yapısına sahibizdir. Gerdek sabahı kocasından, akrabalardan kimlere
görünüp kimlere görünmemesi gerekti ini ö renmeye çalı an kadın figürü, Bana Görünme De (27)
fıkrasında bunu açıkça ortaya koymaktadır. Di er taraftan fıkraların ço unda kahraman olarak erkek cinsinin
daha fazla olu u da sosyal hayatta erkekten yana bir a ırlı ın oldu unu göstermektedir.
21. Olumsuz bir durumla kar ıla tı ımızda, daha beterini dü ünerek ükreder ve kendimizi
avutmaya çalı ırız. Yani bir anlamda her durumda hayatımızdan memnunuzdur. yi Ki (28), Ya çinde Ben
De Olsaydım (52-53) fıkraları bunu açıkça gözler önüne sermektedir ve bu aynı zamanda kanaatkar
oldu umuz (Tezcan 1997: 191-193) anlamına gelmektedir.
22. Misafirperverizdir. Bize misafir gelen ki i ya da ki ileri elimizdekilerin en iyisiyle a ırlamaya,
onları mümkün oldu u kadar ho nut etmeye çalı ırız. Kimin çi Yanıyor (28), Suyunun Suyu (47)
fıkralarında bunu görmek mümkündür. (Bu özeli imiz için ayrıca bkz. (Tezcan 1997. 230-234)).
23. Dolaylı anlatımı severiz. Özellikle olumsuz özellikleri dile getirmeye çalı ırken do rudan
söylemek yerini dolaylı yolu tercih ederiz. Zira kar ımızdakini kırmaktan çekiniriz (Tezcan 1997: 236).
Kimin çi Yanıyor (28), Berber Mi Nalbant Mı (45) fıkrasında baldan fazla yenilmesini istemeyen ev
sahibinin ve ona cevabını yapı tıran Hoca’nın yaptı ı gibi.
24. Ba kalarının yanında hiç özele tiri yapmayız, ancak yalnız kaldı ımızda belki. Senin Gençli ini
De Bilirim (29) fıkrasında kar ımıza çıkan bu durum yine gururuna dü kün bir millet olmamızdan
kaynaklanmaktadır.
25. imize gelmedi inde kendimizi sa ımızı, solumuzu bilemeyecek kadar bilmezli e veririz, “ nce
Eleyip Sık Dokumak (30)”, “Karanlıkta Sa , Sol (30)”, “Ben Nasıl Kurtarayım (54)” fıkralarında oldu u
gibi.
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26. Zaman zaman kurnazlık yapmaya çalı ırız. Bunun için de hilekârlı a ba vurur, rü vet verir veya
alırız (Tezcan 1997: 188-191). Sesi ve Kokusu (31), Aceleye Geldi De (32), Bal Çömle i (34), pe Un
Sermek (38), Ba ını Unutmasın (40), E e in Aklı (46), Nasıl Olsa (51-52) fıkraları bu özelli imize iyi birer
örnektir.
27. Alaycı bir yapımız vardır. Ba kalarıyla alay ederek e lenmeye çalı ırız. Kolayı Var Ba
A rısının (31), Bunca Tavu a Bir Horoz (31-32), E e in Kadı Olu u (37) fıkralarında alaycılı ımızın hangi
boyutlara vardı ını görmek mümkündür.
28. Ba ka insanlara kar ı güvensizizdir. Hoca’ya göre gölde abdest alırken yönümüzü
elbiselerimizden yana dönmemiz (33/34), a aca çıktı ımızda pabucumuzu yanımıza almamız gerekti inin
arka planında bu gerçek yatıyor olsa gerektir. Alı veri te muhakkak pazarlık etmeye çalı mamızın altında da
bu özelli imiz bulunmaktadır (Tezcan 1997: 178180).
29. Her eye ra men ümidimizi kaybetmeyiz. Ya Tutarsa (48) fıkrası ve “Çıkmadık candan ümit
kesilmez.” atasözü bunu açıkça göstermektedir.
Sözün kısası Nasrettin Hoca, toplum düzenindeki bazı yanlı lık ve çarpıklıkları, toplumdaki kimi
tiplerin yanlı eylem veya söylemlerini ele tirerek düzeltme konusunda referansı kuvvetli bir joker
kahramana, fıkraları da herkesin meramını ifade etme noktasında gerekti inde ba vurdu u sihirli bir iksire
dönü türülmü tür. Bu nedenle onun fıkraları, onu üretip tüketen insanların ortalama kimlik özelliklerini iyi
bir ekilde yansıtmaktadır. Yukarıda verilen örnekler de bunu açıkça göstermektedir ve örnekleri ço altmak
da mümkündür.
Bu çalı ma aynı zamanda Nasrettin Hoca fıkralarının, davranı bilimciler için de önemli veriler
sunabildi ini ortaya koymaktadır.
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