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TüRK yAHuDi KARiKATüRLnniNiıı ıiı,i
Derya AGİŞ l

Özet: Bu çalışmaıJa Türk Yiüudilcrin yayln]irnndirn biri olan Şalom ga2etesinde 3 Ağustos 2005 ve 3 Mayüs
2006laİihleri arasünda yayınlanaJü lrvin Mande] karikatiiılerinin dili incelenmişıir. Gülmeleye yol açan anlam kar-
maşzılitrı süjzlüksel. löidizimsel ve ses]elimseI ol:ırzk üç gİupta loplanmlŞtır. Aynca Ya}udi karikatürlerinin baŞ]ığl
ve kültiircl kavriunlar da dilbiliınsel açıdaı açıklanmüştür. Bu çalışmanın sonırcunda çocuklann vc erkeklerin düa
çok sözlüksel iın]iı,n kamaŞa]anyla. bayanlann ise daha çok sözdiziınscl anlam kanıaşalitrlyla 8ülmcceye yo]açtık
Iitn saptanmüşhr, Sesletimscl aılam kaııı:şiüiınnın bu karikatürleıde çok iız o]duğu görülmüştür.

Anahtar sözciikler: Tüfk Yahudj kültürü; Dilbilimscl Gülme.e Teorisi; di], kültiir, cinsjyet ve yt§; sosyodilbi-
lim: ehıodilbilim

The Language of the Tufki§h Jewi§h Caricafur€s
Abstaact: In üis stırdy. the language of the caricatures of Irvin Mandel pub]ished betwccn Augusr3/20o5 and

May/3/2006 in üe Şalom newspapr, which is one ofüe publications ofüe Turkish Jewish press, is observed. The
semiıntic ambiguilies leadjn8 1o humor iıre dividcd into üree groups as lexica], swtactic, and phonological
ambiguiies. Additionally, üe titlc of the Turkish Jewish caricatures and lie cultura] concepls in these caricafurcs aıe
explajned linguisüical]y. As a rcsu]t of this study. iı was tbund out üat lhe chilüen üıd thc men employ morc
lcxica] ambiguities, whercas the women employ more syntaclic ambi8uities. It was seen üat thc phonological
iuniguitics afe very few in ücse caiicatufes.

Key words: Turkish Jcwish culture: Linguistic Humor Theory; language. culture, gender and agel
sociolinguistics; ethnolin8uistics

l. Giriş
Dünyanıı çeşitli yerlerinde dilbilimsel gülmerc teorileıinin gerekliliğini ve önemini vurgulayan bir-

çok çalışma yapılmıştır. Bu teorileıin açıklanmasında çeşitli fıkraliıra, karikatiirlere. filmlcre ve gösteri
lere başvurulmuştur. Fakat gülmcce teorilerine ilişkin olariık Türkiye'de çok az çıı]ışma mevcutfur vc ya-
pılan araşlrmalann çoğu Nasreddin Hoca fika]anndııki dil ku]laıımına ilişkindiı.

Ben bu çaJışmamda henüz Türkiye'dc gülmece yazl]an ana]izlerinde uygulanmanuş olan Attafdo ve
Raskin'in l99l ylllnda geliştirdikleri teoriye dayanacağüm. Bunu yaparken de 3 Ağustos 2ü)5 ve 3 Ma-
yıs 2006 tarihleıi arasında Şdlom ga"ftesindc yayınlaımış olan Türk Yüudi kafikattirlerindcki bay. ba
yıın ve çocuk stereotiplerine değineceğim. hoblem ve hipotezimi 8elecek b( lümde açıkladıktaı ve geç-
miş çalışmalardan kısaca büsettikten sonİa, Attaı,do ve Raskin'in teorisini açıklayacağım ve topladüğım
verjlerin aııılizlerini ömeklcrle açık]ayaciıgtm. Ömekleri açıkJarken Türk Yahudi kültürüne de değine
ceğim.

2. Problem ve Hipot€zler
2.1. Problem
Amacüm Türk Yüudi karikattir|erinde kullanılıuı gülmeceye yol açan anlam karma§alannı Attardo

ve Raskin ( ]99l ) teorisi açısından incelemektiı. Dolayısıyla, cevap arad]ğım problemim de Titk Yüu-
di karikattirlerindeki hangi stereQtiplerin ne çcşit ıuılaun kaımaşasını kullandığını bulabilmektir.

2.2. Hipotİ er
Bu çalışmada aşağıda hipotozleri test ediyoı,ü]m:

1. Türk Yüudi karikatiirleıinde baylar ve çocuklar daha çok sözlüksel anlam karmaşasına mı başvu,
ruvorlar?
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2. Türk Yıüuc]i karikatiirlerinde bayanlar daha çok sözdizinısel aıJam karmixia!ına mı başvuruyorlıır?

3. Türk Yüudi k.ırikatürlerindc sesletimsel iırrlam karmaşalıırı söz]üksel ve sözdizimsel olanlara

oranla daha mı azJ

3. Geçm§teki Çal4malar
Tiirkiyc'de dilbilimscl gülmece teorilcri üzerine yapıImış olan birçok çalışma Nasrcddin Hoca tıkra

Iar, üzerineiir. Bunlardan biri Türkmen'in ( l996) "Mizahta Üstünlük Teorisi ve Nasreddin Hoça F'ıkra-

Jan": bu çalışmada Hobbes'un lstünlük teorisi Nasreddin Hca fikralınna uygulanmıştır, Aynca, Oğuz

(l997) Nalreddin H(ıa ftkralannı ar4tılma yöntemlcrine değinmiş, Sağlam (l997) Nasreddin Hoca'nın

kimliğine ve l'ıkralanndıki dilbilimsel çelişkilere yer vermiştir, Köksal (l97) gülmeccnin başkıılımnın

kullandığ dili tiıklit etmekten o.taya çıkabileceğini savunmuştur.

Mehmet Özmen ise "l99O Sonrirsı Miza}ı Dergilcrinde Mizah Dili'' adlı rnakalesinde çeşitliTürk ka

rikatür ılergilcrindeki karikatiilerde karakterlclin dilsel öğelcri (bağlaçlıu. zamanlar, kiplcr. v,b.) nasıl

kullandıklannı incclemiştir.
Bcn ise bu çalışmamda Anardo ve Raskin'in ( l99l) Dilbilimsel Gülmece Teorisi'nin ı§ığında Şalom

gazetesi'nin intcmet sitesinde 3 Ağustos 2005 ve 3 Mayıs 2006 tarihleıi ıırasında yayınlınmış olaı lrvin

Mandel tarafından çiziien karikatürlerde kadın. crkck ve çocuklıuın gülmeceye yol açan cümlcleıini in-

celeycccğim.çahşmıun clilbilimsel gülmcıe teoriteri hi*kında loplumdilbilimsel ve ctnodi]bilimscl bir

çalışmadır.

4. Yöntem
Bu çalışmada ıuılırm kamaşalım Attardo ve Raskin'in (l99J) gülmcce teorisi ve Bucaria'nın (20(M)

açıklirmalanna göre aJraliz edilmiştir, Bunlan ge]ecek btilüınde incelemck yerinde olacaktır,

4. l. Attardo ve Raskin'in 1991 Y ında Yeniden Yapılandırdıklan I»bilirns€l Gtilrnece Teorisi

Attiırdo ve Raskin (l99l) şaİalar üzerine dilbilimscl bir teori öncriıler. Bu teori Raskin'in (1985)

ınetne dayıılı anlambilimsel gülmece teorisinin ve Attardo'nun (l9lJ9) beş basamakJı şıla tcınsili mode-

linin genılleıilmi_t rc grlışıınlmiş hulıdıı.

Yenikurduklan ııodeldc Atardo ve Raskin (l99l) alh adet bilgikaynağı olduğunu iieri sürerler. Bu

bilgi kaynaklaı vcya parametrelcri a§ağıda beliltilmiştir:

l. dil, 2. anlahm stratcjileri, 3. hedcf 4. duıurn. 5. mantıksa] mekıuıizma. ve 6. çerçcve zıtlıkları.

Bu paİametİelcr birinci şekildeki gibi birbirleriylc etki]eşim içindcdir:

MantıksaI mekanizmtlar

Hedcl

Çc.çcve zıllüklaIü

Anlatım slratejileri

DıI

Durumlar

l

@

Şekil 1. Bir şaka ile ilgili bilgi kaynaklan (Attardo ve Raskin:l991,368)
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Altı basamaklı bu modcl. Attıfdo'nun beş basam.ıklı modelinin gelişıirilmiş şeklidir. Bir şııkayı oluş
turan bu altı basamaktır. Şakanın temelini ise şekil ve yer i]işkileri sağlar, Dil ise ikinci şekilde görüldü-

ğü gibi çerçeve zıtlıklanırı, nriıntıksal mekiürizmılarü. durumlıuı, hedefi ve aJılatım strtitejilerini dolaylı
oliırıık etkiler.

ÇeIçeve zıtlükları

Manlıksal nrekanizııalaı

Herlef

DurLıün]ıİ

Dil

An]atım stratejileİi

Şekil2. Dilin lınımladığı beş bilgi kaynaiı (Attardo !,e Ralkin:l99l, ]7 ])

Aynca Attardo (J994) dilbilimscl gü]mc.cnin dildcn sapma yoluyla gerçckleşoceğini siiyler. Daha
sonra Attaİdo, Attardo. Ba]tcs vc Pctray (20(u) iki bin (2000) sözel şıüada anlamsal kamıaşa yaratan ba,
zı sIrateji]eriaçıklamtşl:rrdır. Bu çalışmada incelenen şi*aların 7. 5.2'sisöZdizinrsel. fakalo/r 92.5'sisijz-
lüksel çıkmıştır. Bucaria (2004). Attardo ve Raskin'in teoıisine bağJı kalarak anlam karmaşala.nt üç gru-
ba aylna

l. sözlükscl,2. sijzdizimsel. ve 3_ sesleıimsel.

İlk kategori isim ve fiildeki aıılam kaımaşasını, sijzdizimscl ırnlaurr kııımaşası ise ıuılamsal yer değiş
timreleri (dilbilgisel katcgorilerin değişınesi. tüıncecik eklemeleri ve eksjlti) içerir. Sesletimsel anlam
kaımaşası ise ke]imelerdeki Ses benz€şmelerinin anlam çelişkisi veya kiır,ınaşası yiiratmaslnü kapsiır.
Türkçe'yi düşünecek olunak, kclimelcrin güncel konuşma dilinde yazılması da çoğu zaman bu çelişkiye
dahi]dir.

Bcn dc çalışınamda bu üç kalegoıide toplanan anlaın karmilialarünın Türk Yıüudi karikatürlerindeki
bay, bayan ve çocuk kıuııkterler tarafındaır kullanımına değineceğiln.

;1.2. Araçlar
Bu çalışrnada Chi-Squirre testi kullın]lJrak \onuçlır elde edılmıştır. İstalsıiksel program olarak SSP

(Mac oS X) kuIlııılmıştır. Veri toplanmasüna ilişkiıı dctaylar gc]ecck biilüınde açıklıuımııİtadır.

5. Veri
Anıliz ettiğim veriler, Gözleın Gazetcci]ik taraflndan e-bültcn olıuiü ve aynı zaııanda intemette

htto;//www,salom.com.fr adresinde yayınianırı )Lr,r/ lJ7ete\inin l Agusto\ 2lU5 ve 3 Mayıs 2006 ta-

rihlcri ıuasında Inin Mandel taJaf'tndan çizilen ve diya]og]an y&,ılan "Moi,otros AiLe5i" başlıklı 3,1adet
k.ıfikatürünü kapsamaktadır. 'M.r;olro.r'kc]imcsi Yüuıli İspııl,ıluası ı Lııj ıno ı dilinde 'biz' anlamına
gelir; bu dilde, aynı anJiuıdaki İspanyoJca'dati 'nosotros' kelimesini 'n' h;ırfi 'm' haline dönüşınüştüI.

Bu k;ırikatiirlerdeki yaşam Türkiyc Scfiırad kültürünü yiınsıtmi]ktadır (Sefiııadlıı_r 1,102 ü ılında İıpan
ya'dan kovularak Osmanlı İmparatorluğu'na yerleşen Ya}tudilerdir), Veriler bu kaikatürlerin kadıır, cr-
kek ve çocuk diyaloglanndaki SöZlükscl, siizdizımscl vc scslctimsel ırnliım kiırmaşalıınnı içermektedir.

I
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5.1. veri Anatizleri
Hipotczler. Chi squüıre testi kullanılank tesı edilrniştiı. Sonuçlar aşağıdadlı:

§izlül<sel SiizdizinL§€l li§l€tiiİL§el Toplan
I(admlar 5 l1] 0 2:]

Erk€kl€r 12 l5 2 59

Çocuklar l 0 3

Toplarn .19 ].1 lJ5

Tahlo l. lncelenen değcılcr

§izlüksel ıiizdizirlseı Toplam
Kad,nlar l3.259 9.2(n 0,5,1l 2]

Erkek]eİ ]:1.0l2 2].dl() l.:]88

Çocuklar 1.129 1.2(l) 0.07l

Toplam ]9 ],1 2 lJ5

Tablo 2. Beklenen dcğcrlcr

Bağımsızlık dcrecesi: 4
Chi-square = l 9.5288,17648 l234
p < 0.001; p- 0.ü)05
Dağılım önemlidir.
Chi square testi sonuçları üç hipotezimizin de doğIuluğunu göstemektedir. Erkckler Ve çeuklıır ka-

dınlardan düa fazla Sözlüksel. kadınlar ise on]ardan düa fazla sijzdizimsel anlam kıirmaşasına baŞvur

muş olarak gösterilmi§tir. Sesletimsel anlam karmaşaları ise sadece iki adettir ve erkekler tarafından ya-

pülmıştür,

5,2. Sözliiksıl Arılam Karmaşalarına ÖrneRer
(l) Irvin Mandel, "Mozotros Ailesi". Şalom. 29 Maıı 2006

|ıa, ğıı ıc"" ".'gea'a4.re HAdAd ba46rru
düL,l,h/ a krüe, öBd l L^RA F^

İrAlu 
'a!sJ^] ',€

,
-6-

ğ-

]l8

sesletim§el

59

3

Birinci karikatüIde gazetenin f,ırklı gtjrüş]ere sahip oimasına ilişkin bir ömek verilmiştir. Burada da

söz]ükse] anlarn karmaşasına rastlamaktayız. 'Tarafl kclimesi hem yön hem de gijrüş anlamlannda kul-

l!ınılır. Falklı fikirleri Savunar g!ızctecilet sayesinde gazetenin ideolojisi onaya çlkmamıktiıdır: bu taIaf

sız basın olıriık yorumlanmış ve alışıldık zihinsel çerçevenin dışına çıkılmış, mantıksal olaral dil saye-

sinde gazeıenin t ırafsız Olduğu oıtaya ç*mrştır. Bu da ikinci konuşmactya göre 8iızetcyi kolay okunur

kılmıştlf.
Buradaki durum, ıuılatım Stıtejileİi ve kelimenin fark]ı anlamda kullanılması alıŞıldık çerçeveye zlt

düşme yoluyla şakaya yol açmıştır. Ayrüca, 'tabii' kelimesinin 'tabi' şeklinde yazjlması sözel vc samimi
l



biı konuşma sağlamıştır, Fakat kelimenin yazlm kurallarına uygun olmayan bir şekilde yazıimasi sesle-
tiınsel biı ıuılam karma§ası Sayılır. çünkü stizlüklcrdc keiiınc bu şckilde yıuılmamııktıdır ve doğru oJan

telaffuz biçimine görc dc yıuılış sayılmııktadır.

(2) Iıvin Mandel. "Mozotros Ailesi", Şalom, 5 Nisaı 2ü16

İkinci ktıfikatiirde ise pasifist, yani barışsevcr olın.ü ile sportmen olmal ıırasında anlamsal bir bağ
kurularak, sporlar kavgaya ve savaşlııra benzetilmiş ve kaıikatiirdeki kişinin zihnindeki bu sijzlüksel an-

lam kıirmaşası gülmeceye yo] açmışhr, Burada mirntıksal mekırnizma kullanlml her pasifiStin, banşse-
veıin spordan uzak durabileceği, çünkü el ve kol hareketi jçerdiği için sporun kavga olduğunu ortaya koy
muş ve bu noktada gülmece doğmuştur.

(3) lnin Mandel, "Mozo[os Ailcsi". Şal()m. l2 Nisan 2006

Ay.ıca üçüncü kar-ikatiirde Hamuısuz Bayramt'nın oılaya çıkış scbebinin farklı bir şekilde açıklan
ması aılaın karmaşası yaüatmakta. kcliıneye farklı biı mlam katmııktadır. Buradaki baba sözlüksc] an-

lam kamaşasına başvurmakta, çocuk ise Hamursuz, yani Pesah baynmı'nın bıjylc oılaya çıkiğına şüp-
hc duynıaktadır. Adarn 'ba.,-anLar elinin hamurqla erkk işine kırışmılılı11l' düşüncesinden yola çıkmış,
tt.. Adamln çocuğa "4rı". yıuıi Yahudi ispaıyolca'sında "rığıııı " diye hitap etmesi bu ailenin bir Sefa-
rad,üi]etı oldugunu gi].ıerır. Bu Ielimenin İ.pan;olca.ı 'rl/r'Lluı.ldlaı'h'harll Yıüu.li İtpıı1olca'tın
da kullıuıılmıu.

Bu karikatürdeki çcrçevcde bir Pesıüı kutlamasına tanık oluyoruz. Pesai bayramınn doğuşu aslında

şöylcdir: Tann Moşe'ye (HZ, MuSa'ya) bir takım nucizeler gösleril: Firavuır isc bu mucizelerle alay eder:

bunun üzfrine Tanı Mısırlılıuın başına on bela verir: kan. kurbağalar. bit, yırtıcı hayvanlar. bulaşıcı hay-
van hasİı]ığü, yafal,ıf, dolu, çekirgeler. karanlık vc ycni doğan crkcklcrin ijlümü; Tıuın Mnşe'l e hüıiin iı
railoğullanna bir kuzu kurban ctmelerinin gerektiğini söyler: bdylece Tann bu kanı görünce o ev beiadan

§'r\
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korunacaktır; bu aIada lriravun isc lsniloğullannı se*)est bınüınaya kaİar verir

('Pesah'. http://www.sevivon.com/celebnıtions.aspltype=desc&id= l 0).

"Pes.li " kelimesi 'atlama' urlıunına gelir ve bu ketime Tıuın'nın kan göıdüğü evi atlamixjı anlamın-

da kuJlaıılmıştır. İsıailoğullannın Mısır'dıuı çıkışı l5 Nisan 2148 yılıdır; Mısırlılar ekmek yoğurmaya va-

kiı bulınuJıLliınndan mal lı.ıu pıJclcr pililmişlerdir: hu hlıl nım Yahudıler iç ıı hir Özgürluk Baynmı'dır
('PeSah'. http://www.scvivon.com/celebrations.asp]type=desc&id= l 0),

Dördüncü ömekte isc bir metonin,]i ile karşılaşıyoruz, Kişinin kendi kişiliğinden. karşısındııkilerlc

koüruşmasından düa ziyade enscsinin, }ani arkadan talrınm&tı kişinin konuşmasının aküşüna tezat bir du-

rum oluşturıuıık fazla tanınnıayan biri olduğunu o(aya çrkartmaktadr vc gülmeceye yol açmaktadır,

5J. Sözdizimıcl Arılam Karınqalanna Örnekler
Bcşinci kalikatürde çocuklar Noel Baba'nın olınadığına vc aslında insanların birbirine hediye

aldıklıırına ikna oluyoılar, Konuşmalırrında sijzdizimse] anlam karmaşalaü,ü vardtr,

(5) Irvin Mandel, "Mozotros Ailcsi". Şalıım, ,1 ocak 2006

ikna olduktaı sonra bir açıklama getirmeleri Vc kız çcuğunun eksilti kullanmasl buıada gülııoce

oluştunnaktadll. Nııe] Baba. Kıttıliklerin azizidir ve italya'nın Bıııi şchıinin koruyucusu olarak tanımla

nır. Bu.ada m.intüksa] mekanizmalar gülmeceyc yol açılaktad,r. Nıxl baba yoktur, çünkü başkıılıırı hc-

diye dağıtrnaktadrİ, eğer Ntıel Baba değil de. başkalıırı hediyc dağıtıyorsa. Nt)el Baba'nır var]ığlna inan-

mı* çok saçmadır. Böyle bir dufumda manlıksa] mekanjzmalar yoluyla şakaya ulaşılrr.
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(6) tnin Mandcl, "Mozotros Ailesi"^ Şalom. l5 Mart 2006

Allncı kıırikatiirde ise bir Puıim balosu betimlenmiştir, Puim bayramı Pen Yahudi]erin Aman'ın
katliamından kuıluluşunun kutlanmasıdır. Bu Tevrat'ın Esterkitabında (9:22) dayazılıdır;bu bayram Ya
hudi ıkvimine göre Adar ayının l4'ünde kutlanılır ve bu bavnmda kıyalit balol.ur düıanlenir ('Purim',
htÇJ/en,wikipedia.org/wiki/Purim). Kıırikatürde bir kıyafet balosu düzenlenmiş ve kimse bu baloda fark
lı bir şekilde giyinen çifti tanıyamamıştır. Bulada kadının "Neden'J" Sorusunda eksilti vardır, "Ncdcn bu

baloya gelmemeliydik?" sorusunu da sorabilirdi. Okuyucu kendi zihninde bu boşluklan istediği şekilde
taıniünlar. fı*at bu boşluklaı, okuyucunun boşluklan zihninde doğıu kelime]erle doldurmasıyla. şakanın
algr§rnda gereken Süreyi kısaltür.

Adanrın konuşmasında da fiil eksiltisi vardır: "ne kimse bizi tanıyabildi ne de biz kimseyi tanıyabil,
dik" diyebilirdi. ama bu kısa]tma]ar cijm]edcki bağlaçtiın yola çıkıuak gülmcccnin algısırda kolaylık sağ,
lamaktadırlar.

5.4. Sesltlimsel {nlam Karmaşalarrna Örnek

(7) Irvin Mandel. "Mozotros Ailesi". Şalom. 22 Şubat 2006

scsietimsel anlam karmaşalaına gelince, yedinci kaİikalütde ve son ömeğinıjZde "bakiim" flil cüm
lesi günliik dilde söylenildiği gibi yazılmış vc bu çcıçcvede gülmeccnin kolay algısına yol açmüştır. Bu
kelimenin biiyle yazıiması ve kıüramıurın içinden geçirdikleıini belirtmesi hedefteki şııkaya ulaşmada
yıııdımcıdır.

Çerçevese] zıtlık]ar kahramanın Kaşcr ct irralkcn zihninden geç€n zıtlıklardan oluşur. Mantıksal me-

kanizmalıu ise. Yıüudi'nin Kaşer et yemesi ve domuzdan kesinlikle kaçınması gerektiğini gösterir. Fa
kat burada tezat birdurum valdıI: kuş]arda grip, danalarda ise deli dana hasıalığı vardıI. Böyle birdurum-
da katraman vicdıuııyla hesaplaşır. Bu hesaplaşmada kullıuıdığı saınimi dil onun inaıcını da sembolize
ederek gülmeceye yol açar.
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Bununla birlikte. "bakiüm" fiil cümlesi sonsuza dek viu olan anlamındaki 'baki' keliıncsini de çağİş
türır, Böylcce kalakter. domuz eti yemczsc. ccnnctte baki biİ yaşam sürcccğini düşünüİ ve 'bı*ayım' fi-

il cümlesini 'baiiyinı' fiil cüniesini çağnşlracak bir şckildc "bakiim" olarak söyler.

6. Sonuç ve Öneriler
Türk Yahudi kaıikatürleıindc çcrcuklar ve erkeklerin yetişkin bayanlara oranla daha fula sözlükse],

bayırnltrrın isc onlaıa oranla daha fazla sözdizimsel anlam karmaşasına başvurduğu rapıanmıştır. İnce]e-

nen karikatürlerdeki iki sesletimscl anlam kanıaşası yetişkin eıkeklcr t.ırafından yapülınıştır.

Bütün bu an]am karmaşalannın nedenlcri karikatürlerde erkeklerin kendilerini çeşitli ortamlırda sa-

vunmaya çalışınıiirrı. çüuklann etraflaındaki kavramliırı farklı yönlerini inceleyerek tıuıımalaıı ve ka

dınlınn dahı çok eırılı .orgulmu.ıdır,
Kulliınılan 'ijo' kelimesi ve karikatiirlerin baş]ığı olan "Mozotros Ailesi" gibi tcrimler Türkiye'de Is-

paıya'dıırı 1,192 yılında gilmüş olaı Yaiudilerin bu kökenini belinmektediİ- Kaybolına tehlikesiyle

yüz]eşen Judeo Espanyol, yıni Yahudi ispanyolcasınln ya da diğeı adıyla Ladino'nun daha sonraki nc-

sillerc dc akLinlması gereklidir ve Türkçe de dahil çcşitli dillerden etkilenen bu di] üzoıine çeşitli çalış-
ma]ar yapılmalıdır.

Aynca bu dilde yazılmış olan Nasrcddin Hoca fikralan ve Türk Yüudi kültürüne ait flkralar farklı
dilbilimsel gülmecc tcorileli açısından incelenebilir.

Ka)ııakça
Aılıırdo. Siılvatore. ( l99,1). LilguiıliL, Theories aJ ğımor, Berlin and New York: Mouton de Gruyteİ.

Anardo. Sa]valore,, Attardo. Doniüee. H., Baltes. Paul ve Petray. Mamie. J. ( l99,1). "The Linear Or-gimization of
Jokes: Analysis ofTwo Thousand Texts", HtJMoR: Inlernalional Jourrwl ııf Humor Research 7 (.l).1'7 54.

Aıurdo. Salvalore ve Raskin. Viclor (l99l). "Scripl Theory Rcvis(it)ed: Joke Similarity aıd Joke Rcpresenta

tion Modcl". HUMOR: 1İternalioLıüül Jourüıal of Humor Research 1(3 4),293-3.17.
Buc;ıria, Chiırra (2u]1). "t€xical and Syntactic Ambiguily as a source of Humor: The Case of

Newspaper Headlines". Huınıır 11 3.2'79 3$,
oğuz, Öcal. M. (i997), "Nasreddin Hcra Araştırma]arında Metot Meselesi".7'ürk Yırt]u,15 21-

Öznıen. Mehmet (l99)). "l9q] Sonr.ısı Mizah Dergilerinde Miıııtı Dili". Pııpers oflheThird lnıernaıional
Turkish Lınguage Cı,ıngJ,r,J-ı, l996. Ankara. Kılıçars]an Matbaacılık.

Sağlam. Serdaı(1997). " Nasrcddin Hoca: Kimliğive Mi7a}ta'. TürkYurılu,28 3|,
Tüİkmen. Fikret (1996), " Mizahta Üstünlük Teorisive Niısrcddin Hoja Fıkıalan".Iüri ,(,İlıııli,649 655.

Türkmen. Fikret (1997), " MiZü Tmri]en ve Nasrcddin Hoca". Tiirk yurulu,2| -24.

karikatiirler
Mandcl, irvin. (3 Ağusıos 2005 - 3 Ma}-ls 2006). "Mozotroz Ailesi," Şalom

web siteleri:
'Pe.,n.@
'Purim' htto ren uikimdıaorc/t\ıkrPurjm

l22

dcryıuıgis@gmail.conr




