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ÖZET
2005 y›l›n›n Nisan ay›nda 84 üniversite ö¤rencisinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen atasözleri anketinden
elde edilen sonuçlar iki aç›dan de¤erlendirilmiﬂtir. ‹lk olarak atasözlerinin birer sözlü kültür ürünü olarak
kal›p ifadeler olduklar› ve bu özellikleri dolay›s›yla ak›lda kal›c› olduklar› görülmüﬂtür. Ayr›ca, bu özellik
sözlü ve yaz›l› kültürlerin düﬂünme süreçlerinin, atasözleri gibi örnekler söz konusu oldu¤unda ortak olmas›
sonucunu do¤urmaktad›r. Bir taraftan da, sonuçlar göstermiﬂtir ki, atasözleri gibi kal›p ifadedeler birbirlerinin yerine geçmek suretiyle kullan›labilmektedir. ‹kinci olarak, atasözleriyle tarihsel deneyimler aras›ndaki
olas› iliﬂki irdelenmiﬂtir. Kal›plaﬂm›ﬂ ifade biçimleri olan atasözleri genel olarak kabul edilmiﬂ belli tarihsel
ve sosyal deneyimleri içerir. Anket kat›l›mc›lar›n›n büyük bir ço¤unlu¤un öncelikle ekonomik içerikli ve tasarrufa yönelik atasözlerini yazmalar›ndan hareketle, ekonomik temellere dayanan cevaplar›n oluﬂturdu¤u
bu kollektif alan›n Türkiye Cumhuriyeti’nin “tasarruf söylemi” ve sosyal tarihiyle iliﬂkisi tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler
Anket, atasözleri, kal›p ifadeler, tasarruf söylemi, toplumsal tarih.
ABSTRACT
Results of the questionnaire in regard to proverbs, which has been done in April 2005 with the participation 84 university students, have been evaluated in two respects. Firstly, proverbs which are the products
of oral cultures are patterned expressions and due to their formulaic patterns they are easy to remember. It
also shows that thinking processes of oral and literate cultures share great deal of similarities in respect to
the verbal expressions like proverbs. In addition to this, results have shown that, patterned expressions like
proverbs could substitute each other. Secondly, the possible relationship between proverbs and historical
experiences has been analyzed. The proverbs which are patterned expression forms contain certain social
and historical experiences generally accepted by people. Based on the fact that the most of the university
students primarily cited proverbs with “economic” contents, it is been argued that this collectivity of answers
in economic grounds could be related to the “saving discourse” of the Turkish Republic and social history.
Key Words
Questionnaire, proverbs, patterned expression forms, saving discourse, social history.

Giriﬂ:
2005 y›l›n›n Nisan ay›nda Arzu Aygün ve Asl› Uçar taraf›ndan Ankara’daki
dört üniversitede gerçekleﬂtirilen atasözleri konulu, 84 ö¤rencinin kat›ld›¤› anketten ilginç sonuçlar ç›km›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n baﬂlang›c›nda hedeflenen, atasözlerinin üniversite ö¤rencileri taraf›ndan kullan›l›ﬂ biçimini belirleyen ölçütlerin neler
oldu¤unu ve genel olarak atasözlerinin
üniversiteli gençler taraf›ndan nas›l
al›mland›¤›n› araﬂt›rmakt›. Bu amaç do¤rultusunda, dört ana baﬂl›k alt›nda (ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki) seçilen

örnek atasözleri, hangi konudaki atasözlerinin daha çok bilindi¤ini tespit etmek
üzere sorularda kullan›ld›. Cinsiyetlerinin, gelir ve e¤itim düzeylerinin bu atasözlerinin bilinirli¤i için ölçüt teﬂkil edip
etmedi¤ini görmek için bunlara iliﬂkin
sorular da yöneltildi.
Ekte verilen anketin sonuçlar› iki
aç›dan de¤erlendirilmiﬂtir. Bu yaz›n›n birinci bölümünde Arzu Aygün taraf›ndan
atasözlerinin biçimsel özelliklerine ve kal›plaﬂm›ﬂ yap›lar›na odaklanarak bir inceleme gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yaz›n›n ikinci
bölümünde ise Asl› Uçar taraf›ndan üni-
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versite ö¤rencileri taraf›ndan en çok al›nt›lanan atasözlerinin hangileri oldu¤undan hareketle kal›plaﬂm›ﬂ ve biçimsel ifadeler olan atasözlerinin hangi toplumsal
deneyimleri içeriyor olabile¤ine dair bir
inceleme gerçekleﬂtirmiﬂtir.
1. Bölüm: Kal›plar Birbirinin Yerine: “Bülbülün Çekti¤i Allah’in Belasidir.”
Yusuf Çotuksöken Atasözlerimiz adl›
yap›t›nda atasözlerini aﬂa¤›daki gibi tan›mlamaktad›r:
Atasözleri, bir ulusun de¤er yarg›lar›n› anlatan özlü sözlerdir. Yüzy›llar boyu
edinilen yaﬂam deneyimlerini içeren atasözleri, o ulusun düﬂünce, özlem, eleﬂtiri,
gözlem ve yarg›lar›n› dile getirir. Di¤er
deyiﬂle atasözleri daima iyiyi, güzeli, do¤ruyu yaratma sürecinde uyulacak ilke ve
kurallar› ö¤ütleyen yap›c› bir dünya görüﬂünün sözcüsüdür. (7)
Bu tan›mda yer almas› gereken ancak yer almayan önemli bir atasözü niteli¤i de atasözlerinin kal›plaﬂm›ﬂ sözler olma niteli¤idir. Tan›m›n neden buna de¤inmedi¤ini tart›ﬂmaktan çok burada
amaçlanan, söz konusu özelli¤in ne kadar
önemli oldu¤unun alt›n› çizmek olacakt›r.
Arzu Aygün ve Asl› Uçar taraf›ndan gerçekleﬂtirilen anket çal›ﬂmas›nda sonuçlar, bu özelli¤in atasözlerinin temel özeliklerinden biri oldu¤unu göstermiﬂtir.
Kal›p halinde var olmak, deyimler
için de geçerli olup, sözlü kültürün önemli göstergelerinden bir tanesidir. Sözlü
kültürde ak›lda tutman›n ne kadar büyük bir rolü oldu¤u tart›ﬂ›lmaz. Kal›plaﬂma da, iﬂte, ak›lda tutma ve ak›lda tutulan› aktarman›n bir yolu olarak ortaya
ç›km›ﬂt›r. Sözlü kültür ürünlerinin bu
önemli özelli¤ini, Sözlü ve Yaz›l› Kültür
adl› kitab›nda Walter J. Ong da vurgulam›ﬂt›r. Kitab›n, “An›msayabildi¤ini Bilirsin: Belle¤i Güçlendirme Sanat› ve Kal›plar” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bölümünde, Ong
ﬂöyle demektedir: “Kelimelerin sözlü kültürde sesle s›n›rlanmas›, anlat›m biçimlerinin yan› s›ra düﬂünme sürecini de etkiler”(48). Buradaki “düﬂünme süreci”
anahtar bir ifadedir. Çünkü sözlü ve yaz›-
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l› kültürde düﬂünme süreçlerinin farkl›
geliﬂiyor olmas›n›n yan› s›ra, bu çal›ﬂmada görülen sonuçlardan biri de ﬂudur ki,
sözlü kültür ürünleri yaz›l› kültürde halen yaﬂamakta ise—ki atasözleri için durum budur—yaz›l› kültürde geliﬂen düﬂünme süreçleri de, eskisine bir ölçüde
yak›n duracakt›r. “Sözlü kültürlerde toplumun ortak mal› olan haz›r kal›plar ve
yo¤un biçimlendirmeler, yaz›l› kültürde
yaz›n›n üstlendi¤i görevlerden baz›lar›n›
görürken, elbette, deneyimlerin zihinsel
düzenleniﬂini, düﬂüncenin tarz›n› da belirler” (51) derken, Ong, sözlü kültürdeki
düﬂünüﬂ biçimine bir ad vermemizi sa¤lar: “kal›plarla düﬂünme”. Kal›plarla düﬂünme, yaz›l› kültürde de devaml›l›¤›
gözlenebilen bir düﬂünme tarz›d›r ve sözlü kültür ürünlerince devaml›l›¤› sa¤lanm›ﬂt›r.Çal›ﬂman›n bu bölümünde, bu düﬂünme biçiminin devaml›l›¤›n› gözlemlenecektir. Devaml›l›k, atasözlerince sa¤lanm›ﬂ, baﬂka baz› kal›p ifadelere de—
yaz›l› kültürün üretti¤i kal›p ifadeler—
yans›m›ﬂt›r.
Anketin sonuçlar›na, ilk olarak atasözlerinin kal›p olarak bilindi¤i kadar
anlamlar›na da hakim olunup olunmad›¤›n› görmek amac›yla bak›ld›¤›nda baz›
ilginç noktalar göze çarpm›ﬂt›r. Haz›rlanacak raporda, “sözlü kültürün zihnimize
“kaz›d›¤›” atasözlerini ne kadar anlayarak ve fark›nda olarak kullan›yoruz?” sorusu temel al›nacakken, sonuçlar atasözlerini ne kadar “anlayarak” kulland›¤›m›z de¤il, onlar›n biçimsel özelliklerinin
onlar› as›l var eden yanlar› oldu¤u göstermiﬂtir.
Ankette, anlama iliﬂkin sorulara
oranla daha az yer ayr›lm›ﬂ olan biçime
iliﬂkin sorular, çal›ﬂman›n temel meraklar›ndan birini bambaﬂka bir yöne çevirmiﬂtir. Bu süreci, sonuçlar›n bir dökümü
ile baﬂlayarak aç›klamak yerinde olacakt›r.
• Anlama ‹liﬂkin Sorular
Bu kategorideki dört soruda;
1) Verilen bir atasözünün anlam› istenmiﬂ (%80 baﬂar›),
2) Verilen bir atasözünün anlamca
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çeliﬂi¤i istenmiﬂ (%79 baﬂar›),
3) Verilen bir aç›klamay› karﬂ›layan
atasözü istenmiﬂ (%82 baﬂar›),
4) Verilen bir atasözünün eﬂ anlaml›s› istenmiﬂtir (%97 baﬂar›).
Ortalama baﬂar›: %84.5
Atasözlerinin anlamlar›na hâkim
olundu¤unu gösteren bu tablo, araﬂt›rma
için, di¤er kategorideki sorulara verilen
yan›tlar›n çizdi¤i manzarayla beraber anlam kazanm›ﬂt›r.
• Aﬂa¤›daki atasözlerindeki boﬂluklar›n doldurulmas› istenmiﬂtir. Alt› çizili
sözcükler, boﬂ b›rak›lan yerlere gelmesi
gerekenlerdir.
1) Bana arkadaﬂ›n› söyle, sana kim
oldu¤unu söyleyeyim.
2) Bülbülün çekti¤i, dili belas›d›r.
3) Üzümünü ye, ba¤›n› sorma.
4) Yi¤idi öldür, hakk›n› yeme.
5) Da¤ ne kadar yüksek olsa, yol
(onun) üstünden aﬂar.
6) K›r at›n yan›nda duran ya huyundan ya suyundan.
Ortalama baﬂar›: %89
Bu kategoride ilgi çekici olan, anlama iliﬂkin sorulardan az bir farkla önde
olan baﬂar› yüzdesi, yani verilen do¤ru
yan›tlar de¤il, yanl›ﬂ yan›tlar olacakt›r.
Görülmüﬂtür ki, bilinmeyen yan›tlar›n
yerine, verilen bölümde yer alan kelimelerden birini içeren baﬂka kal›p ifadeler
kullan›lm›ﬂt›r. Örnek olarak, “Bülbülün
çekti¤i dili belas›d›r” atasözünün, ankette “yarat›lan” varyantlar›na bakal›m:
“Bülbülün çekti¤i aﬂk(›n) belas›d›r.” / “Bülbülün çekti¤i gül(ün) belas›d›r.”: Bu iki varyantta, “dil” yerine uygun görülen “aﬂk” ve “gül” kelimeleri, Divan edebiyat›n›n en çok kullan›lan mazmunlar›ndan (kal›plar›ndan) olan gül ile
bülbülden kaynaklanmaktad›r. Bülbül
güle aﬂ›kt›r. Burada, bir kal›p olan atasözünün içine baﬂka bir kal›p kar›ﬂm›ﬂt›r.
Hareket ettiren kelime “bülbül” olmuﬂtur.
“Bülbülün çekti¤i baﬂ belas›d›r.”
/ “Bülbülün çekti¤i Allah’›n belas›d›r.”: Bu iki varyant da, birer deyimsel
kullan›m olan “baﬂ belas›” ve “Allah’›n
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belas›”ndan kaynaklanmaktad›r. Bu noktada, deyimlerin de kal›p ifadeler olduklar›n› hat›rlatmak gerekir. Hareket ettiren kelime, bu kez “bela” olmuﬂtur.
“Bülbülün çekti¤i çile belas›d›r”:
Bu varyantta, di¤erlerinden daha ilginç
bir durum ortaya ç›km›ﬂt›r. Popüler kültürün, kitle iletiﬂim araçlar›n›n günümüzde kendi “kal›p”lar›n› yaratt›¤›n› düﬂündüren bu varyantta, ünlü bir Türk sanat müzi¤i bestesi olan “Çile Bülbülüm”ün ad›, bir kal›p gibi alg›lanm›ﬂ ya
da hiç fark›nda olunmadan öyle kabul
edilmiﬂ ve atasözünde boﬂ b›rak›lan yere
“çile” yaz›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, bu bestenin de,
divan edebiyat›ndaki, gül-bülbül mazmunundan yararland›¤› iddia edilebilir; kal›plar aras›nda zincirleme bir yer de¤iﬂtirme oldu¤u düﬂünülebilir. Hareket ettiren kelime, yine “bülbül” olmuﬂtur.
Bir baﬂka örnek olarak da “Yi¤idi öldür, hakk›n› yeme” atasözü için ortaya ç›kan bir varyant› verebiliriz.
“Yi¤idi öldür, yo¤urdu yeme.”:
Burada, bu kez iki atasözü birbirine kar›ﬂm›ﬂt›r. “Her yi¤idin bir yo¤urt yiyiﬂi
vard›r.” atasözü, “yi¤it” ile “yo¤urt” kelimeleri aras›nda bilinçalt›nda bir ba¤lant›
oluﬂturmuﬂ ve bu da buraya böyle bir
varyant biçiminde yans›m›ﬂt›r. Bilinçalt›ndan, “yi¤it” kelimesinin bulundu¤u
yerde “yo¤urt” kelimesinin de bulunmas›
gerekti¤i mesaj› gelmiﬂ ve boﬂluk böyle
doldurulmuﬂtur. Hareket ettiren, “yi¤it”
kelimesi olmuﬂtur.
Bu örneklerde, bilinmeyen yerine bir
ﬂey bulunaca¤› zaman, anlamsal ba¤lamdan hareket edilmemiﬂtir; “o an” akla
gelmeyen kal›p yerine hemen bir baﬂkas›na belki de bilinçsizce baﬂvurulmuﬂtur.
Bu da, düﬂünce sürecine iliﬂkin son derece aç›k bir gösterge olarak alg›lanabilir.
Gösterilmeye çal›ﬂ›ld›¤› üzre, anketten ç›kan ilk sonuç, atasözlerinin iﬂaret
ettikleri anlamdan ya da durumdan çok,
ak›lda kolay kalmalar›yla iﬂlevsel olduklar›d›r. Çünkü eksik kalan›n yerine hemen baﬂka kal›plar›n geçti¤i gözlemlenmiﬂtir. Bu da atasözlerinin en önemli ve
belirleyici özelliklerinin biçimleri (kafiye-
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leri, k›sa olmalar›, vs.) oldu¤u anlam›na
gelir. Kal›plarla düﬂünme de, hala sürmektedir, çünkü kal›p ifadeler yaﬂamakta, hatta yaz›l› kültür bir yandan kendi
kal›plar›n› da üretmektedir.
2. Bölüm: Atasözleri, Kollektif
Bilinçd›ﬂ› Ve Toplumsal Tarih: Saklanan Samanlar ve Gelen Zamanlar
‹sidor Levin’e göre atasözlerinin milli karakterolojik, psikolojik bir yorumu
ancak anket araﬂt›rmalar› yard›m›yla yap›labilir (aktaran Röhrich 348). Atasözlerini “millet ruhunun aynas›” olarak kabul
eden ancak herhangi bir bilimsel metoda
dayanmayan çal›ﬂmalar gariplikler koleksiyonundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir
(349). Çal›ﬂman›n bu bölümünde, anketten yola ç›k›larak, yüzy›llar›n oluﬂturdu¤u biçimle kal›plaﬂm›ﬂ olan ve sözlü/yaz›l› gelenek içinde nesilden nesile geçerek
yaﬂayan atasözlerinin, ça¤daﬂ kent yaﬂam›ndaki üniversite ö¤rencileri taraf›ndan
al›mlan›ﬂ›, kollektif bilinçd›ﬂ› ve toplumsal tarih ba¤lamlar›nda de¤erlendirilecektir.
Ekte örne¤i verilen anketin ilk sorusunda, ö¤rencilerden ak›llar›na gelen ilk
beﬂ atasözünü yazmalar› istenmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n % 61’ine karﬂ›l›k gelen 52 kiﬂi
“Sakla saman› gelir zaman›” atasözünü,
% 59’una karﬂ›l›k gelen 50 kiﬂi “Damlaya
damlaya göl olur” atasözünü, % 40’›na
karﬂ›l›k gelen 26 kiﬂi “Ak akçe kara gün
içindir” atasözünü, % 26’s›na karﬂ›l›k gelen 22 kiﬂi “Üzüm üzüme baka baka karar›r” atasözünü, % 21’ine karﬂ›l›k gelen
18 kiﬂi ise “Aya¤›n› yorgan›na göre uzat”
atasözünü yazm›ﬂt›r. Ankete kat›lanlar›n
% 14’lük kesimini oluﬂturan 12 kiﬂi,
“Sakla saman› gelir zaman›”, “Damlaya
damlaya göl olur” veya “Ak akçe kara
gün içindir” atasözlerinden hiçbirini yazmam›ﬂ, geri kalan % 86’l›k kesim bu atasözlerinden en az birini yazm›ﬂt›r. 1980
sonras› do¤umlu ve lisans düzeyinde ö¤renim görmekte olan, çeﬂitli ekonomik seviyelere, siyasi görüﬂlere ve dini tercihlere sahip kat›l›mc›lar›n % 86’s›n› oluﬂturan 72 üniversite ö¤rencisi, neden ilk
etapta tasarrufun önemini anlatan ve çok
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yak›n anlama sahip bu atasözlerini böyle
yüksek bir oranda hat›rlamaktad›r?
84 ö¤renci e¤er hepsi di¤erlerinden
farkl› beﬂ atasözü hat›rlasayd›, anket sonunda 420 farkl› atasözü yaz›lm›ﬂ olurdu, ancak benzer atasözlerinin tekrarlanmas›ndan dolay› anket sonunda 136 atasözü yaz›lm›ﬂt›r. 136 atasözü toplam yaz›labilecek atasözleri içerisinde %34’lük
bir dilime karﬂ›l›k geldi¤inden, geri kalan
% 66’l›k dilim en az iki kiﬂi taraf›ndan
tekrar edilmiﬂtir ve “kollektif” bir alan›
temsil etmektedir. Bu % 66’l›k dilime
bakt›¤›m›zda ise, bu kollektif alan›n
“Sakla saman› gelir zaman›”, “Damlaya
damlaya göl olur” ve “Ak akçe kara gün
içindir” atasözleri etraf›nda oluﬂtu¤u
aç›kça görülmektedir. E¤itim düzeyleri,
yaﬂ aral›klar› ve ayn› co¤rafyada yaﬂamalar› d›ﬂ›nda benzerlik göstermeyen bireylerin oluﬂturduklar› bu kollektif alan›
irdeleyebilmek için öncelikle Carl Gustav
Jung’un “kollektif bilinçd›ﬂ›” kavram›na
bakmak gerekmektedir.
Jung, bilinçd›ﬂ›n› “kiﬂisel bilinçd›ﬂ›”
ve “kollektif bilinçd›ﬂ›” olarak ikiye ay›r›r.
Kollektif terimini bireysel ve kiﬂisel terimlerine z›t olarak kullan›r; bilinçd›ﬂ›n›n
bu parças› bireysel de¤il evrenseldir, bireysel psikeye z›t olarak ço¤u insanda az
veya çok benzer içerikleri ve davran›ﬂ kal›plar›n› taﬂ›r (Shelburne 29). Tarih izlerini insan zihninde b›rakm›ﬂt›r, bedenin
kendisi gibi beyinde tarihsel izleri bünyesinde taﬂ›r (Jung 55). “Bilinçd›ﬂ›m›z da
bedenimiz gibi, geçmiﬂe iliﬂkin kal›nt› ve
an›lar›n yuvaland›¤› bir depodur” (55). Bilinçd›ﬂ›n› çok katmanl› bir yap› olarak ele
alan Jung’a gore, bu katmanlarda, insanl›¤›n varoluﬂundan bu güne kadarki tüm
bilgiler mevcuttur (http://www.analitikpsikoloji.com/analitik/id1.htm). Jung, bunu
kollektif bilinçd›ﬂ› ve arketip kavramlar›yla dile getirir. Arketipler, kollektif (ortak) temel örneklerdir (Jung 51). Arketip,
arkaik karakter taﬂ›yan ve mitolojik ö¤eler içeren bir düzendir (51). “Kat›ﬂ›ks›z
mitolojik motiflere, masallarda, mitlerde,
efsanelerde ve folklorda rastla[nmaktad›r]” (51). Bilinçd›ﬂ›n›n “kollektif” k›sm›,
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bütün insanlarda az veya çok tarihsel izleri ve mitolojik motifleri taﬂ›r. “Bu izler
tarih boyunca atalar›m›z›n yaﬂad›¤› sevinç, korku, hüzün gibi duygular›n yan›s›ra, ortak baz› semboller ve olaylar› içerir”
(http://www.analitikpsikoloji.com/analitik/id1.htm). Jung’a göre “ça¤r›ﬂ›m” metodu bilinçd›ﬂ›n›n bu karanl›k bölgesine
yaklaﬂmam›z› sa¤layan yollardan biridir
(Jung 63).
Üniversite ö¤rencilerinin büyük bir
ço¤unlu¤unun ilk hat›rlad›klar› atasözlerinin “Sakla saman› gelir zaman›” ve
“Damlaya damlaya göl olur” olmas›n›n,
toplumsal ve tarihsel olarak kollektif bir
zemine iﬂaret etti¤i söylenebilir. Bu kollektif zeminin temelinde, ankete kat›lan
gençlerin ortak noktas›n›n “e¤itim” olmas›ndan hareketle, bu atasözlerinin hat›rlanmas›nda yaz›l› kültürün ve e¤itimin
rol oynad›¤› iddia edilebilir. Bu anket çal›ﬂmas›n›n eksikli¤i, bu atasözlerini hat›rlayanlar›n, bu ilk ça¤r›ﬂt›r›lan atasözlerini hangi “ba¤lamda” hat›rlad›klar›
üzerine sorular ve karﬂ›l›kl› görüﬂmeler
içermiyor oluﬂudur. Bu makaleyi yazan›n
kendi deneyimi ve çevresindekilerle bu
konuda yapt›¤› görüﬂmeler, bu atasözlerinin aile ve arkadaﬂ çevresinden çok ilkö¤retim ba¤lam›nda hat›rland›¤›na iliﬂkin
bir hipotezi ortaya koymaktad›r. Ancak,
ankete kat›lanlar›n % 78’i genel olarak
atasözleriyle en çok aile ve arkadaﬂ sohbetlerinde, yani Ong’un tan›m›yla “birincil sözlü kültür” ortamlar›nda karﬂ›laﬂt›klar›n› düﬂünmektedirler. Ong’un “birincil sözlü kültür” kavram›yla kastetti¤i,
“iletiﬂimin yaln›z konuﬂma dilinden oluﬂtu¤u” kültürlerdir (Ong 23). Günümüzde,
ileri teknolijiyle birlikte yaﬂant›m›za giren telefon, radyo, televizyon ve di¤er
elektronik araçlar›n sözlü nitelikleri
“ikincil sözlü kültür”ü oluﬂturur (23-4).
Ankete kat›lan gençler, atasözleriyle
dersler, konferanslar, televizyon, radyo,
gazetelerde karﬂ›laﬂmaktan çok aile ve
arkadaﬂ sohbetlerinde karﬂ›laﬂt›klar›n›
söylerek, iletiﬂimin daha çok konuﬂma dilinden oluﬂtu¤u bir ortama gönderme
yapmaktad›rlar.
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Atasözlerinin gençlerdeki kollektif
hat›rlanma süreci yaz›l› ve sözlü kültür
ortamlar›yla iliﬂkilendirilebilse de, neden
özellikle “Sakla saman› gelir zaman›” gibi
ekonomik içerikli atasözlerinin bask›n bir
ﬂekilde al›mland›¤› sorusunun cevab›
aç›kta kalmaktad›r. Ekonomik s›k›nt›, sefalet ve açl›k gibi deneyimlere kendinden
önceki kuﬂaklara göre daha az deneyimlemiﬂ olan 1980 sonras› do¤umlu gençlerin, ilk hat›rlad›klar› atasözlerinin bir
“tasarruf” söylemine iﬂaret etmesinin,
modern Türkiye’nin oluﬂum sürecinde yaﬂanan ekonomik s›k›nt›lar›n –Birinci
Dünya Savaﬂ›, Kurtuluﬂ Savaﬂ›,1929
Dünya Ekonomik Buhran›, ‹kinci Dünya
Savaﬂ› sürecinde yaﬂanan s›k›nt›lar- ve
bu s›k›nt›lara koﬂut olarak geliﬂtirilen
“tasarrufa” yönelik devletçi-halkç› iktisat
ve e¤itim politikalar›yla iliﬂkisi oldu¤u
ileri sürülebilir. Daha sade bir dille söylenirse, 1980 sonras› kuﬂa¤›n kollektif bilinçd›ﬂ›, ekme¤in kiﬂi baﬂ›na 150 gram
olarak ekmek karnesiyle da¤›t›ld›¤›, “saman›n” bile at›lmayacak kadar k›ymetli
oldu¤u tarihsel ve sosyal bir dönemin izlerini taﬂ›maktad›r. “Sakla saman› gelir
zaman›” atasözü bu dönemin bir arketipi
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
“Sakla saman› gelir zaman›” arketipi iki boyutta ele al›nabilir. Birincisi, aile
ortam›ndaki büyüklerinin deneyim ve
bilgisinin genç nesile aktar›lmas›d›r.
Genç kuﬂak, atalar›n›n açl›k ve k›tl›k deneyimlerine karﬂ›l›k geliﬂtirdi¤i “biriktirme” ve “saklama” kategorilerini bilinçd›ﬂ›nda taﬂ›r. Anneanne ve dedelerin savaﬂ
ihtimaline karﬂ› sand›klarda saklad›¤› yiyecekler, yast›k alt›nda saklanan paralar,
“›ﬂ›¤› söndür”, “yeme¤ini bitir” ikazlar›
arketipin bu boyutunun içinde yer al›r.
Bu boyut daha çok, gençlerin içinde bulundu¤u sözlü kültür ortam›yla ilintili
olarak de¤erlendirilebilir. ‹kinci boyut
ise, asl›nda birinciyi de kapsayan Türkiye Cumhuriyetin kuruluﬂundan itibaren
ﬂekillen toplumsal ve siyasi bir “tasarruf”
söylemidir. Kurtuluﬂ savaﬂ›n›n ertesinde
17 ﬁubat- 4 Mart 1923’te yap›lan ilk Türk
iktisat kongresi olan ‹zmir ‹ktisat Kong-
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resinde, Cumhuriyetin “tasarruf” söyleminin temelleri at›lm›ﬂ ve milli ba¤›ms›zl›¤›n iktisadi ba¤›ms›zl›ktan ayr›lamayaca¤›ndan hareketle misak-› iktisadî esaslar› belirlenmiﬂtir. “Sakla saman› gelir
zaman›” atasözü bu boyutta, temelleri
1923’te ‹zmir ‹ktisat Kongresiyle birlikte
at›lan “Türkiye halk›, sarfetti¤i eﬂyay›
mümkün mertebe kendi yetiﬂtirir. Çok
çal›ﬂ›r; vakitte, servette ve ithalatta israftan kaç›n›r” misak-› iktisadî anlay›ﬂ›na koﬂut olarak “yerli mal› haftalar›yla”
iktisadi misaka göre yetiﬂtirilen insanlar›n kollektif bilinçd›ﬂ›n›n ortak bir göstereni olarak ortaya ç›kmaktad›r (Karabekir 33). Bu ba¤lamda, üniversite ö¤rencilerinin kollektif bilinçd›ﬂ›nda yer alan
“ekonomik” içerikli atasözleri, Atatürk’ün
‹zmir ‹ktisat Kongresinin aç›l›ﬂ›nda söyledi¤i “Bir milletin do¤rudan do¤ruya hayat› ile alakadar olan, o milletin iktisadiyat›d›r” çerçevesinde temellenen d›ﬂar›ya
kapal›, tasarrufa ve üretime yönelik ekonomik ve milli kalk›nma projesinin, d›ﬂa
aç›k, harcamaya ve tüketime yönelik
1980 sonras›ndaki kal›nt›s› olarak da de¤erlendirilebilir (104).
Çal›ﬂman›n bu bölümünde, üniversite ö¤rencileri taraf›ndan ilk hat›rlanan
ve ankette en çok al›nt›lanan “Sakla saman› gelir zaman›”, “Damlaya damlaya
göl olur” ve “Ak akçe kara gün içindir”
atasözleri etraf›nda kümelenmiﬂ alan›n,
toplumsal tarih ile olas› iliﬂkisi k›saca ve
genel bir perspektifte irdelenmiﬂtir. Atasözlerinin hat›rlanmas›yla ilgili bu kollektif alan d›ﬂ›nda kalan, “Ça¤la olup çatlamadan, zerdali olup hoplama”, “Yuvarlanan taﬂ yosun tutmaz” gibi gençlerin
daha özgün ve sözlü kültürlerine ait örnekler ile, atasözü olmayan “‹nsan bildi¤i
nisbetinde ›zd›rap çeker” gibi örnekler,
atasözü yerine yaz›lan deyimler ve müstehcen atasözlerinin çözümlenmesine ayr› bir çal›ﬂma konusu oluﬂturaca¤›ndan
bu çal›ﬂmada yer verilmemiﬂtir.
Sonuç:
‹lk bölümde sözlü kültür ürünü olan
atasözlerinin belirleyici özelliklerinin kal›p ifadeler olmalar› oldu¤u gözlemlen-
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miﬂ, dolay›s›yla onlar›n ak›lda kalmalar›yla iﬂlevsel olduklar› ç›karsanm›ﬂt›r.
Atasözlerinin kal›plaﬂm›ﬂ ifadeler olmalar› ak›lda kalmalar›n› kolaylaﬂt›rmakta,
kimi zaman hatta anket sonuçlar›nda da
gösterildi¤i üzere kal›plar›n yer de¤iﬂtirmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum, sözlü kültürdeki bask›n düﬂünce biçimi olan “kal›plarla düﬂünme”nin, sözlü
kültür ürünü olan atasözleri vas›tas›yla
yaz›l› kültüre de taﬂ›nd›¤› göstermektedir.
‹kinci bölümde ise kal›plaﬂm›ﬂ ifadeler olan atasözlerinden baz›lar›n›n neden
di¤erlerine göre daha ak›lda kal›c› oldu¤u
sorusunun toplumsal ve tarihsel aç›dan
olas› yan›tlar› aranm›ﬂt›r. Anketten ç›kan
sonuçlardan aç›kça görülmektedir ki, ankete kat›lanlar›n büyük bir ço¤unlu¤unun zihnine kaz›nan atasözleri “Sakla saman› gelir zaman›” ve onun türevi olan
ekonomik içerikli ve tasarrufa yönelik
atasözleridir. Bu durumun, Cumhuriyetin tasarruf söylemi ve tarihsel deneyimlerinin günümüz kent yaﬂam›ndaki etkisinin bir göstergesi olarak de¤erlendirilebilece¤i iddia edilmiﬂtir.
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EK:
Atasözleri Anketi
Do¤um Yeri ve Tarihi :
Cinsiyet:
Kad›n Erkek
E¤itim durumu Lisans Lisans üstü
Ailenin ortalama ayl›k geliri :
_
0-500 YTL
_
500- 1500 YTL
_
1500-2500 YTL
_
2500 YTL ve üstü
_
Belirtmek istemiyorum
Siyasi görüﬂ:
_
Sa¤
_
Liberal
_
Sol
_
Politikayla ilgilenmiyorum
_
Belirtmek istemiyorum
Dinî tercih:
_
Müslüman
_
Hristiyan
_
Musevi
_
Ateist
_
Di¤er
_
Belirtmek istemiyorum
1) Akl›n›za gelen ilk beﬂ atasözünü yazar m›s›n›z?
2) Günlük yaﬂant›n›zda atasözleriyle en çok nerelerde karﬂ›laﬂ›yorsunuz?
a) Derslerde ve konferanslarda
b) Dergi ve gazetlerde
c) Televizyon ve radyoda
d) Aile veya arkadaﬂ sohbetlerinde
3) Atasözlerinin günlük hayat›n›zda kendinizi karﬂ›n›zdakine ifade etmede ne kadar yararl› oldu¤unu
düﬂünüyorsunuz?
a) Çok yararl›
b) Yararl›
c) Çok da önemli de¤il
d) Fikrim yok
4) Atasözlerini günlük hayat›n›zda ne s›kl›kla kulland›¤›n›z› düﬂünüyorsunuz?
a) Çok s›k
b) S›k
c) Ara s›ra
d) Nadiren
e) Fikrim yok
5) Aﬂa¤›daki atasözlerinden daha önce duyduklar›n›z›n yan›na (+), duymad›klar›n›z›n yan›na (-) koyar
m›s›n›z?
Her ﬂeyi bilen, hiç bir ﬂey bilmez. ( )
‹yili¤e iyilik olsayd›, koca öküze b›çak olmazd›. ( )
Cahilin ibadetinden alimin uykusu hay›rl›d›r. ( )
ﬁeriat›n kesti¤i parmak ac›maz. ()
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Bozac›n›n ﬂahidi ﬂ›rac› olur. ( )
Gönül kimi severse güzel odur. ( )
Biz k›rk kiﬂiyiz, birbirimizi biliriz. ( )
Aﬂk a¤lat›r, dert söyletir. ( )
Allah ilmi dileyene, mal› diledi¤ine verir. ( )
‹daresiz ev kendi kendine y›k›l›r. ( )
Kâr, zarar›n kardeﬂidir. ( )
Sabreden derviﬂ, murad›na ermiﬂ. ( )
Yi¤idin aln› yere gelmez. ( )
Alemde bekâ, insanda vefa yoktur. ( )
Hocan›n dedi¤ini yap, yapt›¤›n› yapma. ( )
Para paray› çeker. ( )
6) “Ak akçe kara gün içindir” atasözüne aﬂa¤›daki
atasözlerinden hangisi anlam olarak en yak›nd›r?
a) Sakla saman›, gelir zaman›.
b) Damlaya damlaya göl olur.
c) Para paray› çeker.
d) Para ile iman›n kimde oldu¤u bilinmez.
7) “‹ti an çoma¤› haz›rla” atasözüyle aﬂa¤›daki atasözlerinden hangisi çeliﬂir?
a) Minareyi çalan k›l›f›n› haz›rlar.
b) ‹yi insan laf›n›n üstüne gelir.
c) Hac› hac›y› Mekke’de, sofu sofuyu tekkede bulur.
d) Dinsizin hakk›ndan imans›z gelir.
8) Aﬂa¤›daki atasözlerinde boﬂluklar› doldurur musunuz?
 Bana........................... söyle, sana kim oldu¤unu
söyleyeyim.
 Bülbülün çekti¤i...........................belas›d›r.
 ........................... ye, ba¤›n› sorma.
 Yi¤idi öldür,........................... yeme.
 Da¤ ne kadar........................... olsa yol (onun) üstünden aﬂar.

K›r at›n yan›nda duran ya huyundan ya
............................
9) “‹yilik yap denize at, bal›k bilmezse Hâlik bilir”
atasözünün anlam›na aﬂa¤›dakilerden hangisi en
yak›nd›r?
a) ‹yili¤e karﬂ› iyilik etmek pek önemli de¤ildir.
b) Kötülü¤e karﬂ› iyilik etmek gereklidir.
c) ‹yili¤in de¤erini iyilik yapanlar bilir.
d) ‹yi niyetle yap›lan hiçbir iﬂ karﬂ›l›ks›z kalmaz.
10) “Onca akl› baﬂ›nda, erdemli insan vard›r ki, küçük bir ihtiyaçtan dolay› olmad›k iﬂlere kalk›ﬂ›rlar.”
cümlesi aﬂa¤›daki atasözlerinden hangisini aç›klamaktad›r?
a) Deveye hendek atlatmak.
b) Hocan›n dedi¤ini yap, yapt›¤›n› yapma.
c) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
d) Deveyi hamuduyla yutmak.
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