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Gülmeyi Seven ‹nsanlar›n Dili

ﬁaka
Gülmeyi, e¤lenmeyi hepimiz severiz. Bunun için birbirimize güldürücü öyküler anlat›r, ﬂakalar yapar›z. Gülmek insan›n do¤as›nda
var; insan› insan yapan ﬂeylerden biri. Bunun için de, yerinde yap›lan hoﬂ bir ﬂaka gibisi
yoktur. ﬁaka yapmak için en uygun zamansa 1 Nisan. ﬁakan›n zaman› m› olurmuﬂ, diye düﬂünmeyin. 1 Nisan tarihi yüzy›llard›r birçok ülkede bir ﬂaka günü olarak
biliniyor ve kutlan›yor.
Sözlüklerde ﬂakan›n tarifi ﬂöyle yap›l›yor: Güldürmek,

Daha önce Avrupa’da yayg›n olan y›l baﬂlang›c› Mart

e¤lendirmek amac›yla karﬂ›s›ndakini k›rmadan yap›lan

sonu, Nisan baﬂ›yd›. O dönemlerde iletiﬂim koﬂullar›

hareket ya da söylenen söz. Bu tan›m çok önemli,

günümüzdeki gibi olmad›¤›ndan Kral IX. Charles'›n

çünkü ﬂakaya gülerken karﬂ›m›zdaki insanlar› da k›r-

bu karar› her yerde ayn› anda duyulamam›ﬂt›. Halk es-

mamak, onlar› üzmemek gerek. Unutmayal›m ki ﬂaka

ki y›lbaﬂ› gelene¤ini sürdürüyordu. Bu karar› duyan-

yapmak, birisiyle alay etmek demek de¤ildir. Bu ölçü-

lardan da kimileri kar›ndan memnun de¤illerdi ve es-

ye dikkat edilmeden yap›lan ﬂakalar karﬂ›m›zdakileri

ki geleneklerini sürdürdüler, 1 Nisan'da partiler dü-

e¤lendirmez, üzer. Oysa yerinde yap›lan bir ﬂaka ya

zenlediler. Kral›n karar›na uyup y›lbaﬂlar›n› Ocakta

da esprili bir söz gibisi de yoktur. ﬁaka deyince akla

kutlayanlar, onlar› “Nisan aptallar›” olarak nitelendirdi-

gelen ﬂeylerin baﬂ›nda 1 Nisan ﬂakalar› geliyor. Birço-

ler. 1 Nisana “aptallar›n günü” ad›n› verdiler. Bu gün-

¤umuzun 1 Nisanla ilgili bir an›s› vard›r. Peki, nereden

de di¤erlerine sürpriz hediyeler verdiler, yap›lmaya-

geliyor bu ﬂaka günü? Neden Temmuzda, Eylülde

cak partilere davet ettiler, gerçek olmayan haberler

de¤il de Nisan›n birinde kutlan›yor? Bu konuda anla-

ürettiler. Y›llar sonra bugün de bu gelenek sürüyor.

t›lan çeﬂitli öyküler var, ama en kabul göreni ﬂöyle:

Dünyaya yay›lm›ﬂ olan 1 Nisan gelene¤i art›k olmaya-

1564 y›l›nda Fransa Kral› IX. Charles, y›l baﬂlang›c›n›

cak haberlerin yay›ld›¤›, insanlar›n birbirlerine ﬂakalar

Ocak ay›n›n birinci gününe ald›.

yap›p güldü¤ü bir güne dönüﬂtü.
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1 Nisan’da ﬂaka yapma gelene¤ine yaln›zca bireyler



Y›ld›z Tak›m›

de¤il, kimi zaman kurum ya da kuruluﬂlar da kat›l›yor. Tarihte yap›lm›ﬂ en ilginç ﬂakalardan baz›lar›
ﬂöyle: 1957’de BBC’nin sayg›n haber programlar›ndan biri, ›l›k geçen k›ﬂ nedeniyle a¤açlarda art›k spagetti yetiﬂmeye baﬂlad›¤›n› duyurmuﬂtu. Bunun ard›ndan köylülerin art›k a¤açlardan spagetti hasad›
yapmaya baﬂlad›¤› aç›kland›. Bir anda televizyon kanal›na telefon ya¤maya baﬂlad›; tüm izleyiciler kendi
spagetti a¤açlar›n› nas›l yetiﬂtirebileceklerini soruyorlard›. Telefonu açan BBC yetkilileri de “bir kutu domates soslu spagettiyi ekin ve tutmas› için dua edin”

“Türkiye Ulusal Bilimsel Tetkikler Akademisi Konseyi

yan›t›n› veriyordu. Sonunda bunun bir ﬂaka oldu¤u

(TÜBTAK), Maden Teknik Araﬂt›rma Kurumu jeologla-

anlaﬂ›ld›. O y›llarda ‹ngiltere’de Spagetti çok yayg›n

r›ndan Prof. Dr. Ziya Osman Saba'n›n geçen perﬂem-

de¤ildi ve nas›l yap›ld›¤› da çok iyi bilinmiyordu. Bu

be keﬂfetti¤i ve geçici olarak 'B-612' diye adland›r›lan

haberden sonra BBC’nin yöneticilerinden Ian Jacob,

yeni gezegene 'Osman' ad› verilece¤ini aç›klad›. An-

spagettinin nas›l yap›ld›¤›n› ö¤renmek için bir kitap

cak karar protestolarla karﬂ›land›. ‘Prof. Dr. Ziya Os-

kurcalad›¤›n› itiraf etmiﬂ. Bir baﬂka ﬂakaysa ABD’de

man Saba'n›n baﬂar›s›n› tüm kalbimizle kutluyoruz’

yay›mlanan Science and Reason adl› dergide yap›l-

ﬂeklinde baﬂlayan protesto metninde, ‘Türklerin bul-

m›ﬂ. Dergi, Nisan say›s›nda 3,14 olan pi say›s›n›n de-

du¤u bir gezegenin dünya taraf›ndan 'Osman' ad›y-

¤erinin genel bir oylama sonucunda 3’e yuvarland›-

la tan›nmas›na karﬂ›y›z’ denildi. Yüzlerce y›ll›k bilim ve

¤›n› ve bundan böyle bu de¤er üzerinden hesap ya-

astronomi tarihinde ﬂimdiye kadar Türkler taraf›ndan

p›laca¤›n› duyurmuﬂ. Bunun ﬂaka oldu¤u anlaﬂ›l›n-

yap›lan en büyük keﬂfin daha dikkatli adland›r›lmas›

caya kadar dergiye pek çok protesto ya¤m›ﬂ.

gerekti¤i vurgulanan duyuruda, ‘bu dikkatsiz davran›ﬂ› ve halka sormadan bilimsel konularda karar ver-

Bu tür ﬂakalar yaln›zca yabanc› ülkelerde yap›lm›-

di¤i için TÜBTAK'› protesto ediyoruz’ denildi.” Geze-

yor. Türkiye’de yay›mlanan günlük gazetelerden

gene Osman ad›n›n verilmesine karﬂ› olanlar protes-

biriyse 1 Nisan tarihinde ﬂöyle bir haber duyurmuﬂ-

tolar›n› duyurdular, ne var ki bu da bir ﬂakayd›. Çün-

tu okurlar›na:

kü Türkiye Ulusal Bilimsel Tetkikler Akademisi Konseyi
diye bir konsey olmad›¤› gibi Ziya Osman Saba da
jeolog de¤il, 1957 y›l›nda kaybetti¤imiz ünlü bir edebiyatç›yd›. Kald› ki, gezegen keﬂfetme çabalar› jeolojinin de¤il astronominin ilgi alan›na giriyordu.
Gülmek ve ﬂaka yapmak insan›n kendini iyi hissetmesini sa¤l›yor. Ne var ki bir kez daha hat›rlatal›m,
ﬂakalar›n ölçülü olmas› gerek. Karﬂ›m›zdaki insanlar›
k›racak, üzecek ﬂakalar istemedi¤imiz sonuçlara yol
açabilir. Komik olmak sululuk ya da eﬂek ﬂakas› yapmak demek de¤il. Herkesin gönülden güldü¤ü, neﬂeli bir 1 Nisan dileklerimizle…
Gökhan Tok
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