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ÖZET
Sözlü kültür ürünü olan atasözleri, yaz›l› kültüre geçildikten sonra da devaml›l›¤›n› korumuﬂtur. Ancak, ça¤daﬂ kent toplumu taraf›ndan atasözlerinin belleklerde korunan kal›b›na “yeniden-üretim” sürecinin
de eklendi¤i söylenebilir. Bu çal›ﬂmada “Ekﬂi Sözlük” adl› Internet sitesi kullan›c›lar›n›n “sakla saman› gelir
zaman›” atasözünü nas›l al›mlad›¤› ve bu atasözü üzerinden ürettikleri varyantlar örnek seçilerek atasözlerinin toplumun karakterini yans›t›p yans›tmad›¤›, atasözlerinin parodisinin yap›lmas›n›n sözlü kültüre etkileri, yaz›l› kültürün sözlü kültür üzerindeki etkisi ba¤lam›nda ele al›nacakt›r.
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ABSTRACT
As an orality product, proverbs, keep its continuity in the written culture as well. But it is possible to
say that a process of reproduction puts the preserved patterns of proverbs into modern city folklore. This
study discusses on a Turkish proverb “sakla saman› gelir zaman›” (means keeping something for a later
date), how it is perceived by Sourtimes Web-site users. Also included that if the proverbs project the character of society or not. It will be discussed the effects of making parodies of proverbs to orality in the context of
effects of written culture on orality with the examples of variants reproducted by that proverb.
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Sözlü kültürün en önemli ürünlerinden olan atasözleri, yaz›l› kültüre geçildikten sonra da etki gücünü korumuﬂtur; ancak ça¤daﬂ kent hayat›nda atasözünün korunan kal›b›na bir “yeniden yarat›m” sürecinin de eklemlendi¤i söylenebilir. Bu çal›ﬂmada “sakla saman› gelir zaman›” atasözünden hareketle “Ekﬂi
Sözlük” adl› Internet sitesi kullan›c›lar›n›n atasözünü nas›l al›mlad›¤› ve atasözü üzerinden üretti¤i varyantlar incelenecektir. Bu çerçevede, atasözlerinin
toplumun karakterini yans›t›p yans›tmad›¤›, yaz›l› kültürün sözlü kültürü tüketip tüketmedi¤i, atasözlerinin parodisinin yap›lmas›n›n sözlü kültüre katk›s›
ya da zarar› tart›ﬂ›lacakt›r.
“Ekﬂi Sözlük”, kullan›c›lar taraf›n-

dan oluﬂturulan ve her ﬂey hakk›nda tan›mlar ve örnekler içeren ironik ve sanal
bir ça¤daﬂ kent sözlü¤üdür. Sitenin kullan›c› ve okuyucular› genellikle üniversite ö¤rencisi ya da yüksek tahsilli, çal›ﬂan, entelektüel, genç bir kitledir. Site
yazarlar› diledi¤i her konu, kavram ya
da kiﬂi hakk›nda bilgi yazabilirler. Bu
çal›ﬂman›n konusu ba¤lam›nda sitede
“sakla saman› gelir zaman›” atasözü
üzerinden üretilen -ayn› zamanda atasözünün eski kullan›m›na da gönderme
yapan- varyantlar (“sakla saman› böcekler yesin”, “sakla saman› gelir zam an›”,
“sakla saman› alt›ndan su yürütürsün”,
sakla saman› ders çal›ﬂ›rken yersin”…vb) kullan›lacakt›r.
Öncelikle atasözleri üzerine yap›lan
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çal›ﬂmalarda s›kça üzerinde durulan bir
soruna de¤inmek yerinde olacakt›r:
“Atasözü halk›n kimli¤ini yans›t›r m›?”
Türk Dili Ders Notlar› adl› kitapta “Atasözleri Ulusal De¤erleri Yans›t›r” baﬂl›kl› yaz›da “Her ulusun atasözleri, kendi
varl›¤›n›n ve benli¤inin aynas›d›r” (261)
ifadelerine rastlan›r. Yusuf Çotuksöken
de Atasözlerimiz adl› kitab›nda “Türk
Atasözleri Hangi Konular› Kapsar? Nas›l Bir Dünya Görüﬂü Ortaya Koyar?” (9)
baﬂl›kl› yaz›da atasözlerinin toplumun
karakterini yans›tt›¤›na iﬂaret eder.
Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaﬂ›mlar
adl› kitapta yer alan Lutz Röhrich ve
Wolfgang Mieder imzal› yaz›da ise “Atasözleri ‘Milli Karakteri’ Yans›t›r m›?” sorusuna verilen cevapta böyle bir araﬂt›rmada ortaya ç›kacak yöntem sorunundan ve bu sorun çözülmeden yap›lacak
çal›ﬂmalar›n yetersiz kalaca¤›ndan söz
edilir. Atasözlerinin toplumun karakterini yans›tt›¤›n› varsayacak olursak, “sakla saman› gelir zaman›” atasözünün
Türk halk›n›n tutumlu, savurgan olmayan bir halk oldu¤una iﬂaret etti¤i söylenebilir. Peki atasözünün ça¤daﬂ kentteki
varyantlar› nas›l de¤erlendirilmelidir?
Var olan atasözünün parodisini yapan,
söz kal›b›n› ve bununla beraber sözün
taﬂ›d›¤› felsefeyi olumsuzlayan varyantlar, bu halk›n karakterinin de¤iﬂti¤ine;
tutumlulu¤un art›k bir de¤er taﬂ›mad›¤›
anlam›na ve beraberinde halk›n atalar›n›n deneyimlerini önemsemedi¤i, alaya
ald›¤› düﬂüncesine mi götürmelidir?
Walter J. Ong Sözlü ve Yaz›l› Kültür adl› kitab›nda birçok antropologun
görüﬂü olarak “sözlü gelenekler geçmiﬂe
iliﬂkin boﬂ bir meraktan ziyade, toplumun güncel kültür de¤erlerini yans›t[›r]” (65) ifadesine yer verir. O halde
atasözlerinin ça¤daﬂ kent yaﬂam›nda yerini almas›, ancak beraberinde parodik
varyantlar taﬂ›mas› ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›d›r. Sözlü kültür toplumlar› art›k olmasalar da gelenekleri devam etmektedir
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ve bu devam sürecinde ça¤daﬂ kent, gelene¤i kendisi için kabul edilebilir hâle
getirmektedir. Atasözlerinin tek baﬂ›na
toplumun karakterini yans›tt›¤›n› düﬂünmek do¤ru bir yarg› de¤ildir; toplumdaki tarihsel de¤iﬂiklikleri de ortaya ç›karmaya yetmez. Atasözleri genellikle
olumlu, iyiye teﬂvik eden, tecrübelerin
aktar›ld›¤› yo¤un anlaml› kal›plard›r;
çünkü sözlü kültürde do¤ru ve yanl›ﬂ
aras›ndaki s›n›r çizgisi belirgindir. Yaz›l›
kültürlerde, özellikle de ça¤daﬂ kent yaﬂam›nda do¤ru ve yanl›ﬂ aras›ndaki s›n›r çizgisi netli¤ini yitirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu nedenle ça¤daﬂ insan, eski ve yeni tüm bilgileri sorgular; atasözünün
iﬂaret etti¤i yo¤un anlam bir taraftan
saklan›rken di¤er taraftan bu anlam
üzerinden karﬂ›t ya da üst-anlamlar türetilir. Atasözü, toplumun kimli¤ini yans›tmada kesin ve güvenilir bir kaynak
olmasa da bu yeniden-oluﬂum sürecinin
nedenselli¤ini anlamada yard›mc› olabilir.
Atasözlerinin yeniden-üretiminin
sözlü kültüre zarar verip vermedi¤i de
tart›ﬂma konusudur. Walter J. Ong, “yaz›” için “etimoloji deste¤ine bile gerek
kalmadan baﬂka anlamlar› içine çekmeye e¤ilimli, kendinden öncekini yutan
son derece emperyalist bir etkinlik” (25)
tan›m›n› yapar. Bu durumda Ong’a göre
üretilen parodiler atasözlerinin önceki
anlamlar›n› yutan emperyalist bir eylemin ürünüdür. Ancak Wolfgang Mieder’e
göre:
Bugün atasözünün kesin, veciz, genellenen ve ço¤unluk tek yönlü bilgeli¤ine ve de geçerlilik iddias›na karﬂ› muhalefeti adeta bizzat davet etmektedir, ve
günümüzde, geçerli oldu¤u geçmiﬂ yüzy›llara göre daha belirgindir bu.
Günümüze intikal eden bütün de¤er ve normlar›n sorgulanmas›, bizi ayn›
zamanda atasözlerine karﬂ› da eleﬂtirel
bir tutuma götürmelidir. (357)
Ong’un “emperyalist” olarak nite-
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lendirdi¤i yaz›, Wieder’e göre ça¤daﬂ
dünyan›n sorgulama arac›d›r. Yüzy›llarca baﬂkalar›n›n deneyimlerini özetleyen
atasözleri kal›plaﬂm›ﬂ hâliyle kullan›ld›ktan sonra modern insan taraf›ndan
parodiye al›nmas›, art›k ihtiyac› yeterince karﬂ›lamad›¤› ya da güvenilirli¤ini
kaybetmeye baﬂlad›¤›n› gösterebilir mi?
“Modern Dilde Kullan›lan Atasözlerinin
Biyolojisi” baﬂl›kl› makalenin “atasözü
parodileri ve yeni oluﬂumlar” alt baﬂl›¤›nda Wieder, “Günümüzde art›k atasözlerine mutlak ‘do¤ru söz’ gözüyle bak›lm›yor. Aksine, daha çok var olan geleneksel atasözlerine bir mesafe oluﬂturan
‘anti-atasözleri’ne, de¤iﬂtirmelere, parodilere meydan vermektedir”(358) der.
Wieder’in görüﬂü Ekﬂi Sözlük yazarlar›na bak›ld›¤›nda do¤rulanabilir. Wieder’in “ifadenin olumsuzlanmas› ya da
tersine çevrilmesi” (358) ﬂeklinde yap›lan parodi örnekleri ve yazarlar›n getirdi¤i yorumlar ﬂöyledir: “Sakla saman›
böcekler yesin”: Biriktirme tak›nt›s›
olanlara söylenebilecek kontra atasözü.
Bu parodi ile “sakla saman› gelir zaman›” atasözünde vurgulanan ‘tasarruf’ anlam›, ‘biriktirme tak›nt›s›’ ﬂeklinde ironi
malzemesi olmuﬂtur. “Sakla saman› ders
çal›ﬂ›rken yersin”: Çok ders çal›ﬂan kiﬂilere ‘inek’ ﬂeklinde hitap etme al›ﬂkanl›¤› üzerine türetilmiﬂ bir atasözü benzeri.
Bu atasözünde ise gençler aras›nda ‘ders
çal›ﬂmak’ eyleminin ‘ineklemek’ ve ‘çal›ﬂkan’ ö¤rencinin ‘inek’ olarak adland›r›lmas› ile ba¤lant› kurularak, atasözünün
tözel anlam› olumsuzlan›r ve alay konusu edilir. “Sakla saman› k›ﬂ›n yersin”:
Bu atasözünde ise parodi, önceki dönem
milletvekillerinden birinin kulland›¤›
atasözünü yanl›ﬂ söylemesine gönderme
yapmaktad›r.
Wieder’in tespit etti¤i parodi yapma
ﬂekillerinden biri de “tek bir kelimenin
hatta tek bir harfin de¤iﬂtirilmesi”dir;
“komik efekt de¤iﬂikli¤in görünürdeki
önemsizli¤ine dayan›r. Burada atasözü
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parodileri, dille oynama güdüsünün bir
sonucudur” (359). Ekﬂi Sözlük’te geçen
”sakla saman› gelir zam an›” söz grubu,
çok küçük bir de¤iﬂiklikle hem komik
efektin sa¤lanmas› hem de anlamdaki
ironik göndermeye örnektir. Yazarlar›n
bu varyant için yapt›¤› aç›klama ise ﬂöyledir: “Saman fiyatlar› tavan yap›nca
zengin olaca¤›na inanan kiﬂi repli¤i”
stokçu bakkal süpermarket vs atasözü”.
Atasözünün ‘saklama, biriktirme’ anlam› sakl› tutulurken yap›lan küçük bir
kelime bölünmesi ile parodi, toplumsal
bir soruna ironik bir yaklaﬂ›mla iﬂaret
eder. Sözlü kültürdeki atasözünün bir
söz kal›b›yla yo¤un bir anlam› dile getirmesi, bu varyantlarda da söz konusudur.
“Sakla saman› gelir zam an›” örne¤inde,
hem bir atasözüne gönderme yap›ld›¤›
hem de halk için olumsuz etkileri olan
bir ekonomik olay›n “zam”›n, tüccarlar
taraf›ndan olumlu anlaﬂ›lmas› ikilemi
vurgulan›r.
Wieder’den al›nt›lanan parodi yöntemlerinden biri de “imajlar› farkl› ve z›t
iki atasözünün birleﬂtirilmesidir”(359);
ona göre “atasözlerine alayc› ilaveler yap›ld›¤›nda atasözü kendini ek cümlede
parodileﬂtirmektedir. Devam› ise atasözünü aç›klar gibi görünürken ayn› zamanda karﬂ› bir iddiay› veya aç›klanan
bir ahlaks›zl›¤› da beraberinde getirir”
(360). “Sakla saman› gelir zaman›” atasözü ve “her sakall›ya baba demek” deyimi birleﬂtirilerek oluﬂturulan “sakla her
sakall›y› zaman› gelince baba dersin”
ﬂeklinde birleﬂtirilmiﬂ; birbiriyle sadece
ses benzerli¤i taﬂ›yan bu söz gruplar›yla
ironi sa¤lanm›ﬂt›r. Ekﬂi Sözlük’te, yine
ayn› atasözünden hareketle “saman alt›ndan su yürütmek” deyimi yard›m›yla
“Sakla saman› alt›ndan su yürütürsün”;
“besle kargay› oysun gözünü” atasözü ile
de “sakla saman› oysun gözünü” ﬂeklinde parodi örnekleri oluﬂturulmuﬂtur.
Sözlü kültürün yaz›l› kültür taraf›ndan tüketiliﬂinden yak›nan Ong, “ata-
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sözleri ve bilmeceler yaln›z bilgi depolamakla kalmaz, ayn› zamanda çevredekileri de sözlü zeka yar›ﬂ›na davet eder;
bir atasözü veya bilmece ortaya at›ld› m›
dinleyicilerden buna karﬂ›l›k daha üstün, daha keskin, daha ak›ll› bir atasözü
veya bilmece beklenir” (60) der. Ancak
Ekﬂi Sözlük örne¤inde görüldü¤ü üzere,
sözlü kültürdeki karﬂ›l›kl› at›ﬂma devam
etmektedir. Bir yazar›n türetti¤i bir atasözüne karﬂ›l›k, baﬂka bir yazar daha ilgi çekici daha komik daha zekice bir yeniden-üretim bulur. Asl›nda bu sözlü
kültürün elektronik ortama aktar›lmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Atasözlerinin ya da bilmecelerin kazand›rd›¤› iletiﬂim hareketlili¤i, ça¤›n koﬂullar›yla
farkl› bir biçim alm›ﬂt›r. Bir arada çok
zaman geçiremeyen insanlar, sanal bir
sözlük arac›l›¤› ile sosyal ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamaktad›rlar; öte yandan sözlü
kültürdeki atasözü üzerinden at›ﬂma gibi bir “sözlü zeka yar›ﬂ›” elektronik ortamda devam etmektedir.
Walter J. Ong’a göre “sözlü kültürlerin üretti¤i, sanat ve insanl›k de¤erleri
aç›s›ndan son derece üstün sözel edimler, insan ruhuna yaz›n›n taht kurmas›yla yiter ve bir daha yarat›lamaz” (27).
Bir baﬂka deyiﬂle Ong’a göre atasözleri
de ‘üstün sözel bir edim’dir ve yaz›l› kültür taraf›ndan yeniden üretimi söz konusu de¤ildir. Oysa Wieder, “Atasözlerinin parodileﬂtirilmesinde, bilinçli ve yarat›c› eleﬂtiri kendini gösterir; ayn› ﬂekilde bugün atasözlerini yeniden oluﬂum
tecrübelerinden mahrum b›rakmak yanl›ﬂ bir davran›ﬂ olur. Zaten atasözlerinden beklentilerimiz de de¤iﬂmiﬂtir. Atasözlerinde, nasihatten, eski bilgilerden
ya da bir önceki neslin tecrübelerinden
ziyade, günümüze ve o anki duruma
uyan fikirler aran›r” (361) der. Sözlü
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kültürün hakim oldu¤u dönemde toplumsal anlamda son derece önemli bir
iﬂlevi bulunan atasözleri, ça¤daﬂ kent
yaﬂam›ndaki koﬂullara ve gereksinimlere uyum sa¤layamad›¤› takdirde yeniden üretilirler. Böylece kullan›mdan
kalkmak, yaln›zca sözlü kültür tarihine
haps olmak yerine gündelik yaﬂama kar›ﬂmalar› sa¤lan›r; iﬂlevleri canland›r›l›r.
Atasözlerinin yeniden-üretim süreçlerine bak›larak, sözlü kültürün ölmedi¤i; ça¤daﬂ kentli toplum taraf›ndan
parodi yoluyla güncel ihtiyaçlara uyarlanarak canl› tutuldu¤u söylenebilir. Mieder’in parodi ﬂekillerine uyan Ekﬂi Sözlük adl› siteden verilen örneklerde görüldü¤ü üzere, parodiler bu güncel ihtiyac› karﬂ›lamak amac›yla do¤muﬂtur; bu
canland›rma etkisi sözlü kültüre zarar
vermez; hem atasözünün kendisini ve
as›l anlam›n› korur hem de bu anlam
üzerinden daha cazip görünebilecek yeni
anlamlar türetir. Bu üretimin kullan›c›lar taraf›ndan sa¤land›¤› bir Internet sitesi yoluyla olmas›, kullan›c›lar› etkileﬂime geçirerek bir at›ﬂma ortam› da kurar.
Bütün bu verilere dayanarak ça¤daﬂ
kentte sözel anlat› kal›plar›n›n yenidenüretimle kullan›ld›¤› ve elektronik ortamda paylaﬂ›larak yay›ld›¤› söylenebilir.
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