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The Tendency of Otherization in the Turkish Proverbs
La tendance de la représentation de l’autre dans les proverbes turcs
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ÖZET
Ötekileﬂtirme, son dönemlerde sosyal bilimler alan›nda incelemelere konu olan bir kavram olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Ötekileﬂtirme e¤iliminin sözlü kültür alan›nda, halkbilimi disiplinin inceleme alan›
olan atasözlerinde de etkin olan bir olgu oldu¤u görülmektedir. Türk atasözü ve deyimleri özelinde incelendi¤inde “öteki” nin çeﬂitli ba¤lamlarda farkl› nitelikler üstlendi¤i saptanm›ﬂt›r. Kültürel, co¤rafi ve dini nitelikler “öteki”nin özelliklerini belirleyen baﬂl›ca etkenlerdir. “Yabanc›” anlam›nda kullan›lan “el” sözcü¤ünün
çeﬂitli ba¤lamlarda “Türk olmayan” ya da “müslüman olmayan” ﬂeklinde özelleﬂti¤i görülür. Bir sonraki aﬂamada “öteki”nin “düﬂman” olarak nitelendi¤i ve günlük dilde s›kça kullan›lan eski düﬂman›n dost olmayaca¤› söyleminin uluslararas› iliﬂkilerde dahi geçerlili¤ini koruyan bir söylem olarak kitle iletiﬂim araçlar› taraf›ndan kullan›ld›¤› görülmüﬂtür. Bu noktada ötekileﬂtirme e¤iliminin, atasözleri ba¤lam›nda sadece günlük
dile nüfuz etmiﬂ bir e¤ilim olarak de¤il, medyan›n da pekiﬂtirdi¤i bir olgu olarak güçlendi¤i görülmektedir.
Türk atasözü ve deyimlerindeki ötekileﬂtirme e¤ilimini, özellikle yirminci yüzy›l›n son on y›l›nda ve yirmi
birinci yüzy›l›n baﬂlar›nda h›zlanan, paralel ve birbirinin aksine iﬂleyen iki sürecin, küreselleﬂmenin ve Samuel Huntington’›n “Medeniyetler Çat›ﬂmas›” teziyle desteklenen do¤u-bat› geriliminin birarada örneklendi¤i bir alan olarak de¤erlendirmek mümkündür.
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ABSTRACT
In the last decades, particularly in the field of social sciences the notion of “otherization” has been highly discussed. It has been seen that the tendency to “otherize” is a phenomenon highly common in the field
of folklore, most particularly in the Turkish proverbs. In this context it is possible to see that “the other” has
different qualities in different contexts. Ethnic, religious and geographic factors are the most dominant ones
which forms the identity of “the other”. Especially in the Turkish proverbs the foreigner is qualifed as “the
other” and has generally negative implications. Most commonly “non-muslims” and the people who are not
Turkish are called “the others”. In another context it is seen that “the other” is thougt as the “enemy”. In the
international relations this rhetoric still influences the determination of “the other”. In the last years it is
witnessed that the belief of “the old enemy would never be a friend” has been used by the Turkish mass
media as a reflection of the public opinion and the proverbs commonly used. It is seen that there are times
when this tendency loses its validty. Especially in the rural places to define “the other” is more characteristic
but in the urban places to otherize seems to be affected by the individualism. This study aims at analyzing
the reflection of folkloric factors to the general stances of the folks and vice versa. It is possible to see the
validity of the proverbs in the two parallel and at the same time opposite tendancies that the world is passing through during the last decades, globalization and the east-west tension provoked by the “clash of civilisations” thesis of Samuel Huntington
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“Every man is in certain respects:
a. like all other men
b.like some other men
c. like no other men”

“Her insan baz› aç›lardan
a. öteki tüm insanlar gibidir
b. öteki baz› insanlar gibidir
c. öteki hiçkimse gibi de¤ildir.”
Kluckhohn ve Murray
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Bir öteki yaratmak yani “ötekileﬂtirmek”, sosyal bilimlerin son dönemlerde inceleme alan›na giren bir kavramd›r.
Tart›ﬂ›lmaya baﬂlanmas› son dönemlere
rastlasa da “ben”in karﬂ›s›na konumlanan “öteki”nin bütün kültürler için etkin
bir gerçek oldu¤u tart›ﬂ›lamaz. Sözlü
kültür ürünleri olan atasözlerinde de bu
tav›r karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Atasözlerinin do¤duklar› halk›n kültürel, dini, etnik de¤erlerini yans›tt›¤› düﬂünülürse
bu de¤erlerden oluﬂan bir “ben” ya da
“biz” kavram›n›n karﬂ›s›na bu de¤erlere
sahip olmayan “öteki” kavram›n›n konuldu¤u görülmektedir. Di¤er yandan
atasözlerinin “denemelere ya da mant›¤a dayanarak do¤rudan do¤ruya ahlak
dersi ve ö¤üt verdi¤i” (Aça ve Ercan 149)
durumlarda “öteki”ne olan tavr›n yumuﬂad›¤› görülmektedir. Bu çal›ﬂmada
Türk atasözleri özelinde karﬂ›laﬂ›lan
“ötekileﬂtirme”nin boyutlar›, nitelikleri
ve geçmiﬂten günümüze geçirdi¤i de¤iﬂim tart›ﬂ›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
‹lhan Tekeli “Tarih Yaz›c›l›¤› ve
Öteki Kavram› Üzerine Düﬂünceler” adl›
sempozyum bildirisinde “Biz ve onun
karﬂ›s›nda ‘öteki’nin yarat›lmas›n›n bir
toplumsal süreç” oldu¤unu vurgulamaktad›r (1). Bu süreç ﬂüphesiz önyarg›larla
doludur ve bu önyarg›lar olumsuzdur.
“Ötekileﬂtirme” bireyden baﬂlamaktad›r.
“Ben”in d›ﬂ›ndaki herkes “di¤er”dir yani
yabanc›d›r. “Ben”in etraf›nda büyüyen
bu halka bir üst aﬂamada “biz”i kapsar.
Mekansal olarak de¤erlendirildi¤inde de
“buras›”n›n karﬂ›s›nda “oras›” vard›r.
Türk atasözlerinde bu “çekirdek” ötekileﬂtirme “el” sözcü¤ünün kullan›l›ﬂ›nda
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. “Yabanc›” anlam›nda kullan›lan “el” sözcü¤ü “El, adam› cömert der maldan eder, yi¤it der
candan eder”, “El elin eﬂﬂe¤ini türkü ça¤›rarak arar”, “El elin nesine gülerek gi-
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der yas›na”, “Elin ölüsü ele uyur gelir”,
“El kazan› ile aﬂ kaynamaz”, “Elden geler ö¤ün olmaz o da vaktinde bulunmaz”
gibi atasözlerinde olumsuzlanarak kullan›lm›ﬂt›r. Ancak baz› kullan›mlarda
daha yumuﬂak bir tav›r sergilendi¤i görülür. Örne¤in “El için kuyu kazan evvela kendi düﬂer” atasözünde “öteki”ne kötülük yapmamak bir ahlaki ö¤üt olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Halka büyüdükçe nicel olarak artan “biz” ve “ötekiler” etnik, kültürel, dini ve hatta co¤rafi niteliklere göre belirlenmeye baﬂlar. Türk atasözleri özelinde
“Türk olmayan” ve “müslüman olmayan”›n öteki olarak nitelendirildi¤i görülmektedir. Müslümanlar›n gayrimüslimleri küfür kelimesinden türemiﬂ kâfir
ya da “gavur” kelimeleriyle tan›mlamalar› bu nitelemenin s›fatlar› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Türk atasözlerinde “gavura k›z›p oruç bozulmaz”, “Acemi nalbant gavur eﬂﬂe¤inde ö¤renir” gibi ötekini olumsuzlayan örnekler mevcuttur.
Bununla beraber “ana üvey olunca baba
gavur olur” atasözünde görüldü¤ü gibi
“gavur”un olumsuz bir tan›mlama olarak kullan›ld›¤› ve baban›n üvey anne
olan bir evde adeta gavur olaca¤› gibi radikal bir söyleme ulaﬂ›ld›¤› görülmektedir.
Türk atasözlerinde karﬂ›laﬂ›lan
keskin tavr›n yan›nda “el” sözcü¤ünde
örneklendi¤i gibi “öteki”nin etkisizleﬂtirildi¤i durumlar da söz konusudur. “Gavur ekme¤ini yiyen gavurun k›l›c›n› çalar” atasözünde oldu¤u gibi “insan›n
yard›m gördü¤ü yere borçlu olaca¤›n› ve
dolay›s›yla yard›m eden kimse ayr›
inançta da olsa ona hizmet etmek zorunda olundu¤u” (Özdemir 137) anlam›nda
kullan›labilmektedir. Bu örnekte öteki
ve öteki olmayan aras›ndaki ayr›m›n silikleﬂti¤i görülmektedir. “Gavurun tem-
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beli keﬂiﬂ, müslüman›n tembeli derviﬂ
olur” atasözünde ise bu silikleﬂme iki
kavram› eﬂit bir noktaya taﬂ›yarak belirsizleﬂtirmektedir. Keﬂiﬂ de derviﬂ de
tembel kiﬂi olarak nitelenmekte ve müslüman ve gavur aras›ndaki fark ortadan
kalkmaktad›r.
Dinsel kimli¤in etkin oldu¤u bu
noktada karﬂ›m›za “imaj” kavram› ç›kmaktad›r. Daniel-Henri Pageau’ya göre
“Toplumlar ya da insan gruplar› kendilerinin ba¤l› olduklar› kültürel, politik,
ideolojik çevreyi imaj yoluyla saptamaktad›rlar. Bu durumda tasarlanan çevre
bir ikilik sergilemektedir. Ulusal bir
kimlik de ancak karﬂ› tarafa göre vard›r” (Millas 20). Karﬂ› taraftaki öteki kimi zaman “düﬂman” olarak da nitelendirilebilmektedir. Düﬂmanl›k, ötekileﬂtirmenin en radikal boyutudur. Türk atasözlerinde daha çok bireysel halka içinde bu kavram›n kullan›ld›¤› görülmektedir. Ancak günümüzde bu atasözleri daha genel bir çerçeveye oturmuﬂtur. Örne¤in Kardak Kayal›klar› konusunda
yaﬂanan krizde medyada “Domuz derisi
post olmaz, eski düﬂman dost olmaz” gibi atasözlerinin varyantlar› kullan›larak
ulusal kimli¤in karﬂ›s›na öteki ulusun
yerleﬂtirildi¤i görülmektedir. Bu atasözünün birçok manﬂette “Yunan’dan dost
olmaz” ﬂeklinde de¤iﬂtirildi¤ine tan›k
olunmuﬂtur. Sözlü kültür içinde geliﬂen
bir ürün olan atasözleri yaz›l› kültürde
yukar›da da örneklendirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› gibi de¤iﬂime u¤ramaktad›r. 1970’li
y›llardan sonra h›zla ilerleyen küreselleﬂme dalgas›n›n kültürel küreselleﬂme
ba¤lam›nda da etkin oldu¤u ve dolay›s›yla belirsizleﬂen s›n›rlar›n “öteki”ni ortadan kald›rmaya baﬂlad›¤› görülmektedir.
Birçok ulusal kültürde oldu¤u gibi
Türk kültüründe de “öteki”nin kimi za-
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man özelleﬂtirildi¤i görülmektedir. “Arnavut’a sormuﬂlar: ‘Cehenneme gider
misin?” diye? ‘Ayl›k kaç demiﬂ?’” ﬂeklindeki atasözü halk aras›nda s›k s›k kullan›lmaktad›r. Bunun gibi birçok atasözünde kendinden olmayanla yani “öteki”yle ilgili daha çok olumsuz nitelikler
dile getirilmiﬂtir. Bu kullan›m sadece
Türk atasözlerinde görülmemektedir.
Frans›zcadaki “la tête de Turc” yani
“Türk kafas›” bir kal›p olarak benzer ﬂekilde kullan›lmakta ve bir ﬂiddet gösterme arac› ve uyumsuzluk olarak de¤erlendirilmektedir.
Yukar›da aç›mlanmaya çal›ﬂ›lan
Türk atasözü ve deyimlerindeki ötekileﬂtirme e¤ilimi köyden kente nicel ve
nitel olarak de¤iﬂmiﬂtir. Olumsuzlanan
ötekinin “gavur” ba¤lam›nda daha çok
k›rsal kesimde kullan›ld›¤› görülmektedir. Kentte ise “ötekileﬂtirme” daha bireysel bir noktaya ulaﬂm›ﬂt›r. Bu gerçe¤i
gittikçe artan kentsel yaln›zl›¤a ve teknolojinin de etkisiyle daha da derinleﬂen
individualism yani bireycili¤e ba¤lamak
mümkündür. Bireyselleﬂen toplumlarda
azalan biz bilincinin ötekini sadece kendine göre belirleme sonucunu do¤uraca¤› aç›kt›r.
De¤erlendirilen atasözlerindeki ikiliklerin bireysel konumland›rmaya ek
olarak dini ve kültürel bir konumland›rman›n ürünü olarak ortaya ç›kt›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r. Ötekileﬂtirmenin bir
toplumsal süreç oldu¤u sav›ndan hareketle bu sürecin en temel çark› olan halk›n günlük hayatta kulland›¤› atasözlerine yerleﬂmiﬂ olan “öteki” imaj›n›n, kimi durumlarda devlet politikalar›yla çeliﬂti¤i görülmüﬂtür.
Di¤er yandan son on y›lda yaﬂanan
küresel geliﬂmelerin Türk atasözlerinin
dini ba¤lamda öngördü¤ü bir noktaya
vard›¤› ve Samuel Huntington taraf›n-
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dan savunulan “Medeniyetler Çat›ﬂmas›” tezinin yeni bir “ötekileﬂtirme” ça¤›n›n habercisi oldu¤u düﬂünülmektedir.
“Öteki” olan her ﬂeyi olumsuzlama e¤ilimi küreselleﬂmenin ana k›tas› olan
Amerika’da tekrar baﬂlam›ﬂt›r. Bu noktada kültürlerin, dinlerin ve ülkelerin
sözlü kültür ça¤›ndan çok daha radikal
ve tehlikeli bir “ötekileﬂtirme”ye gittikleri görülmektedir. “Elin silah›yla mermi
atan” devletler çabuk y›k›lmakta, ötekinin yas›na gülerek gidilmekte, her gün
dökülen kanlar kay›ts›zl›k duvar›na
çarpmaktad›r. Borç alan üçüncü dünya
ülkeleri örne¤inde de görmekte oldu¤umuz gibi geliﬂmiﬂ ülkelerin ekme¤ini yiyen, onlar›n k›l›c›n› çalmakta ve geliﬂmiﬂ ülkelerin boyunduru¤u alt›nda yaﬂamak zorunda kalmaktad›rlar.
Görüldü¤ü gibi sözlü kültürün savlar› halen içerik olarak geçerliliklerini
ve de¤iﬂerek de olsa etkinliklerini sürdürmektedirler. Ancak 20. ve 21. yüzy›lda yaﬂanan teknolojik s›çrama ve küresel ideolojik de¤iﬂimlerin sözlü kültür
ba¤lam›nda etkiledi¤i en önemli kavramlardan biri ﬂüphesiz “the other” olarak nitelenen “öteki” kavram› olmuﬂtur.
Di¤er yandan de¤iﬂmesi en az muhtemel
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olan e¤ilimin de”ötekileﬂtirmek” oldu¤unu düﬂünmek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Zira
“ben” in oldu¤u her yerde bir “öteki” vard›r ve “her insan baz› aç›lardan asla öteki gibi de¤ildir”. Türk atasözleri özelinde
bu de¤iﬂimi görmek örneklendirildi¤i gibi mümkündür. Saptanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ
olan Türk atasözlerindeki “ötekileﬂtirme” e¤iliminin bu noktada içerdikleri çeliﬂki ve tarihsel olarak kullan›mlar›nda
meydana gelen de¤iﬂiklikler ba¤lam›nda
somut örnekler oluﬂturduklar› görülmektedir.
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