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ÖZET
Geleneksel toplum yap›s›nda kültür aktar›m› görevini üstlenen atasözleri modernleﬂmeyle birlikte yap›sal niteliklerini koruyarak, h›zla de¤iﬂen kültürel de¤erleri ifade etme iﬂlevini üstlenmiﬂtir.
Ça¤daﬂ endüstri reklâmlar›nda kad›nlar›n hem nesne olarak dem de hedef kitle olarak önemli bir konuma sahip oldu¤u görülmektedir. Bu çal›ﬂmada atasözlerinde ifadesini bulan kad›nlara iliﬂkin güzellik anlay›ﬂ›n›n günümüz kent toplumlar›nda karﬂ›l›¤›n› bulup bulmad›¤› konusu irdelenecektir.
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ABSTRACT
With modernization, the proverbs undertaking the mission of cultural transfer in the structure of traditional society have undertaken the function of expressing rapidly changing cultural values by maintaining
their structural qualificiations.It is seen that women have a significant situation as both object and target
mass in modern industrial advertisements. In this article, it will be discussed whether understanding of
woman beauty that seen in proverbs, finds its equivalent in modern urban societies or not.”
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Geleneksel toplum yap›s›nda kültürün aktar›m› görevini üstlenen atasözleri modernleﬂmeyle birlikte yap›sal niteliklerini koruyarak h›zla de¤iﬂen kültürel de¤erlerin ifade edilmesinde kullan›lm›ﬂt›r. Özellikle medyada atasözlerine farkl› iﬂlevler yüklenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada atasözlerinin ﬂeklî özellikleri kullan›larak “kent”leﬂme ile birlikte de¤iﬂen estetik anlay›ﬂ› ba¤lam›nda nas›l biçimlendi¤i ve toplumsal gerçekli¤i yans›t›p yans›tmad›klar› konusu ele al›nacakt›r. Estetik anlay›ﬂ “kad›n” aç›s›ndan de¤erlendirilecek ve kad›nlar›n sahip oldu¤u ya da olmas› gerekti¤i düﬂünülen, bir
anlamda ekonomik iliﬂkiler dolay›mda
dayat›lan “beden” alg›s› üzerinde durulacakt›r. Çal›ﬂmada “bir dirhem et bin
ay›p örter” atasözüyle imlenen “beden

alg›s›n›n” toplumsal yap›da estetik be¤eniyi karﬂ›lay›p karﬂ›lamad›¤› irdelenecektir.
Atasözleri, toplumlar›n yüzy›llar
boyunca elde ettikleri yaﬂam pratiklerinden dam›tarak ürettikleri özlü sözlerdir. Toplumsal düﬂünüﬂ, inan›ﬂ tarz›, yaﬂam felsefesi, ahlâki de¤erlendirmeler,
estetik be¤eniler atasözleriyle dile getirilmektedir.
Kültür, Taylor’un tan›m›yla bir toplumun üyesi olarak, insano¤lunun ö¤rendi¤i, kazand›¤› bilgi, sanat, gelenek,
görenek ve benzeri yetenek, beceri ve
al›ﬂkanl›klar› içine alan bir bütündür
yani bir grubun üyeleri taraf›ndan paylaﬂ›lan al›ﬂkanl›klar, kabul edilen davran›ﬂ, tutum ve de¤erlerdir. Toplumun bir
üyesi olarak bireyin tutumlar›, de¤er
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yarg›lar›, estetik be¤enileri içinde bulunduklar› grubun kültürel özellikleri
çerçevesinde biçimlenmektedir. Atasözleri de kültürel dokunun aktar›m›nda
önemli rol üstlenirler.
Bir tür olarak sahip olduklar› baﬂat
özellikler atasözlerinin toplumsal yaﬂamda sahip olduklar› etkiyi anlaﬂ›l›r
k›lmaktad›r. Atasözleri k›sa, kal›plaﬂm›ﬂ, özlü sözlerdir. Bu yönleriyle kolay
kavran›l›r ve insan zihninde kal›c› bir
yer edinirler. Atasözlerinin ça¤daﬂ endüstri reklâmlar›nda sahip oldu¤u
önemli iﬂlev, reklâmlarda s›kl›kla kullan›lan atasözü formuna sahip ifadelerin
bireylerin bilinçli bir çaba harcamadan
zihnine yerleﬂmesine neden olmaktad›r.
Bu durum psikoloji alan›nda biliﬂsel ö¤renme kuram›yla da aç›klanabilir. “Fark›na varmadan ö¤renme” olarak ifade
edilen biliﬂsel ö¤renme türü bireyin sürekli tekrarlanan, ak›lda kalmas› kolay
olan ifadeleri bilinçli bir çaba harcamadan ö¤renmesiyle aç›klanmaktad›r.
Bozkurt Güvenç ‹nsan ve Kültür
adl› çal›ﬂmas›nda nüfus art›ﬂ›yla birlikte, artan nüfusun tüm ülkeye dengeli bir
ﬂekilde da¤›lmay›p içgöç yoluyla büyük
yerleﬂme merkezleﬂmesinin “kentleﬂme”
olarak yorumland›¤›n› ifade etmiﬂtir
(293). Güvenç’in bu yorumu kentleﬂme
süreciyle birlikte ortaya ç›kan toplumsal
profilin anlaﬂ›lmas› için bir dayanak
oluﬂturmaktad›r. Köy ve di¤er küçük
yerleﬂim birimlerinde de¤iﬂim oldukça
yavaﬂ olmas›na ra¤men, kentlerde medyan›n da etkisiyle bilimsel, kültürel de¤iﬂimler etkili olarak pratik yaﬂamda
yans›mas›n› bulmaktad›r.
Sözlü kültür ürünü olan atasözleri
“kal›psal iﬂlevsellikleri” bak›m›ndan
kent yaﬂam›nda da kullan›m de¤erini yitirmemiﬂtir. Bu düﬂüncenin dayanaklar›ndan birisi piyasaya yeni sürülen
ürünlerin tan›t›m›nda ya da herhangi
bir ürünün sat›ﬂ oran›n›n artt›r›lmas›
hedeflendi¤inde bunu sa¤lamak için ya-

http://www.millifolklor.com

p›lan reklâm kampanyalar›nda kullan›lan sloganlar›n atasözlerinin biçimsel
özelliklerinin ve etkileyici ifade ediﬂ tarz›n›n kullan›lmas›nda görülmektedir.
Walter Ong, Sözlü ve Yaz›l› Kültür adl›
çal›ﬂmas›nda bu durumu sözlü kültür
ba¤lam›nda edinilmiﬂ deneyimin gelecek
kuﬂaklara aktar›lmas›n›n yaz›l› kültürdeki gibi analitik olamayaca¤›n›, bunun
yerine ezberlemeyi kolaylaﬂt›r›c› bir tak›m seçili ﬂiirsel kal›plarla bu aktar›m›n
sa¤land›¤›n›, atasözlerinin de böyle bir
sürecin ürünü oldu¤unu söyleyerek temellendirmektedir (75).
Modernleﬂme, cinsellik, reklâm,
moda, feminizm, kad›n haklar› ve iktidar kavramlar› kad›n bedeninin alg›lanmas› ba¤lam›nda baﬂl› baﬂ›na incelenmeye de¤er konulard›r. Reklâm, moda
ve tüketim kültürü birlikte düﬂünüldü¤ünde medyan›n, hem modernleﬂmenin
bir ürünü, hem de modernleﬂmeyi h›zland›r›c› bir unsur oldu¤u görülmektedir. Kitle iletiﬂim araçlar›n›n toplumlar›
etkilemedeki, hayat tarz› ve kültürel yap›y› de¤iﬂtirmedeki gücü oldukça aç›kt›r.
Mehmet Küçük taraf›ndan derlenen Medya, ‹ktidar, ‹deoloji adl› çal›ﬂmada Habermas’›n medyan›n iﬂlevlerini
özetleyen ﬂu düﬂüncelerine yer verilmiﬂtir: “Medya, toplumda yaﬂayan bireylerin kendi toplumsal gruplar›n›n de¤er
yönelimlerini içselleﬂtirmelerine ve eylem için gerekli genelleﬂmiﬂ yetenekleri
kazanmalar›na, iletiﬂimsel eylemin kültürel bilginin aktar›lmas› ve yenileﬂmesine, grup dayan›ﬂmas› ve kiﬂisel özdeﬂleﬂmenin oluﬂumuna zemin haz›rlamaktad›r” (278). Bu düﬂünceler ›ﬂ›¤›nda
medyan›n toplumsal yaﬂam›n her alan›nda belirleyici bir konumu ve dönüﬂtürücü, biçimlendirici bir etkisi oldu¤u sonucuna ulaﬂ›labilir.
Kültürel hayat üzerinde dönüﬂtürücü ve biçimlendirici etkisi olan medyan›n estetik zevkleri etkilememesi düﬂünülemez. Küçük, çal›ﬂmas›nda Wol-
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ton’un televizyon ve reklâmlar›n insan
yaﬂam› üzerindeki etkilerine ve belirleyicili¤ine iliﬂkin ﬂu düﬂüncelerine yer
vermiﬂtir:
Moda ya da estetik düﬂünce aç›s›ndan televizyon ve dolay›s›yla piyasa
ürünlerinin tan›t›mlar›n›n yap›ld›¤› reklâmlar hem kimlik belirleme, hem de¤iﬂim, hem de meﬂruluk kazand›rma faktörü, yaﬂam biçimleri, modayla ilgili de¤iﬂimlerdeki art›ﬂ›n kendisi arac›l›¤›yla
kitlelere iletildi¤i bir toplum için bir anlamda “estetik düzenleyici” gibidir. (134)
Bu ifade medyan›n, kad›n-erkek,
iyi-kötü gibi kavramlar› yeniden tan›mlayarak, üretip topluma sundu¤u; “modern” insanlar olarak ne giymemiz, nas›l
davranmam›z, beden ölçülerimizin nas›l
olmas› gerekti¤i konusunda bizi bilgilendirdi¤i ve biçimlendirdi¤i yarg›s›n› desteklemektedir.
Reklâmlar temizlik, besin maddeleri, çocuk bak›m› gibi alanlarda önemli
ölçüde kad›nlara hitap eden ürünlerin
sunumunu yapmaktad›r. (Çocuk bezi, g›da maddeleri, giyim, deterjan reklâmlar›n›n izlenmesi bu yarg›n›n do¤rulu¤unu
göstermektedir.) Son günlerde televizyonlar›n reklâm kuﬂa¤›nda yer alan bir
margarin reklam› bu durumu örneklendirmektedir. Bu reklâmda iﬂlerinin yo¤unlu¤u nedeniyle eve geç gelece¤ini
“kar›s›na” haber veren “koca”n›n telefonda “reklâm› yap›lan” margarinle yap›lm›ﬂ yeme¤in kokusunu almas›yla fikrinin de¤iﬂti¤i ve eve erken gelmeye karar
verdi¤i görülmektedir. Yeme¤i yapan,
eﬂini eve erken gelmeye ikna eden kad›nd›r. Kad›n, hem nesne olarak, hem de
hedef kitle olarak reklâmlar›n önemli
unsurudur.
Reklâmlarda s›kça iﬂlenen konulardan birisi de kad›nlar›n “sahip olmalar›
gerekti¤i düﬂünülen” bedensel özelliklerdir. Günümüz kent toplumlar›nda geçerli olan güzellik anlay›ﬂ›n›n “bir dirhem
et bin ay›p örter” atasözünde ifadesini
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bulmad›¤› görülmektedir. Bu atasözü
ataerkil toplum yap›s›n›n bir ürünüdür
ve kad›nlara iliﬂkin estetik be¤eniyi iﬂaret etmektedir. Erkeklerin toplumsal be¤eniye uygun fiziksel yap›lar› olmas› onlar›n bir art›s› olarak de¤erlendirilmiﬂ,
toplumda geçerli olan fiziksel güzelli¤i
taﬂ›mamalar› da bir eksiklik olarak görülmemiﬂtir. Ancak kad›n›n “güzel” anlay›ﬂ›n› karﬂ›lam›yor olmas› bir eksiklik
olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Tabii ayn›
kültürel yap› içinde eﬂzamanl› olarak
farkl› de¤erlendirme tarzlar›n›n varl›¤›n›n yan› s›ra tam karﬂ›t› olan düﬂünceler de ileri sürülebilir.
Günümüzde geçerli olan güzellik
anlay›ﬂ› [bu düﬂünce yine kad›n için geçerlidir, çünkü hâlâ erke¤in göbeksizi
balkonsuz eve benzetilmektedir] kad›n›n
ince bir bedene sahip oldu¤u oranda “güzel” olarak de¤erlendirilebilece¤ini göstermektedir. Güzellik yar›ﬂmalar›nda
“seçici kurul”un be¤enisi do¤rultusunda
güzellikleri tescillenen ve kendilerine
yöneltilen her soruyu “dünya bar›ﬂ›”
vurgusuyla cevapland›ran kad›nlar›n
bedensel özellikleri bir anlamda geçerli
güzellik anlay›ﬂ›n›n ipuçlar›n› vermektedir; “Uzun boy ve ince, ‘zay›f’ bedensel
yap›”. Bu tip yar›ﬂmalar›n yan› s›ra yaz
mevsimi yaklaﬂt›¤›nda gazetelerin sat›ﬂlar›n› artt›rmak için verdikleri, kad›nlar›n “fazlal›klar›ndan” kurtulmalar›n›,
daha sa¤l›kl› olmalar›n› hedeflediklerini
diyet listeleri (kan grubuna, besin gruplar›na göre farkl›l›k gösteren ya da k›sa
sürede zay›flamay› “garantileyen” ﬂok
diyetler vb.) de elde edilmeye çal›ﬂ›lan
bedensel özellikleri dile getirmektedir.
Bir kad›n›n fiziksel güzelli¤inden söz
edildi¤inde kad›n›n güzelli¤i “yeme¤in
salçal›s›, kad›n›n kalçal›s›” yarg›s›yla
de¤il “manken gibi” olup olmamas›yla
ölçülmektedir. Evrensel Gazetesinin 15
A¤ustos 2002 tarihli say›s›nda Susan
Davis’e ait “ﬁiﬂko Amerikal›lar!” baﬂl›kl›
makalede yer alan Camporesi’nin “Tom-
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bul Venüs art›k geçmiﬂe aittir” yarg›s›n›n, söylenenler ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirdi¤inde do¤ru bir tespit oldu¤u görülmektedir.
Ayr›ca kad›nlar aras›nda yayg›n
olarak rastlan›lan hastal›klar›n baﬂ›nda
zay›flamak u¤runa yap›lan yanl›ﬂ diyetlerin veya bu iste¤in do¤urdu¤u psikolojik rahats›zl›klar olan “yeme bozukluklar›”na (anoreksi ve bulimia) yol açmas›
bir tesadüf de¤ildir.
“Bir dirhem etin bin ay›p örter” atasözüyle imlenen estetik be¤eninin günümüzde geçerli olmad›¤› anlay›ﬂ› yaz›l› ve
görsel bas›nda s›kl›kla iﬂlenmekte ve bu
anlay›ﬂ etkili bir sat›ﬂ politikas›na temel
oluﬂturmaktad›r. Son y›llarda neredeyse
hemen her ürünün düﬂük kalorili olanlar› piyasaya sunulmuﬂ ve bunlar›n tan›t›m› yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Tan›t›mlar›n yap›ld›¤› reklâmlarda “kilolu” mutsuz, kimse taraf›ndan be¤enilmeyen, bedenine uygun k›yafet bulamayan kad›nlarla “zay›f” ve çekici, her giydi¤i kendisine yak›ﬂan kad›nlar biraraya getirilmiﬂtir. Bu reklâmlar›n birinde kilolu kad›n bindi¤i asansörden a¤›rl›k yapt›¤›
için ç›kmak zorunda kalm›ﬂ, elinde diyet
bisküvi bulunan, (diyet bisküvi yedi¤i
için de zay›f [güzel ve çekici oldu¤u] vurgulanan) kad›n “form ye, formda kal” diyerek toplumsal güzellik anlay›ﬂ›n› dile
getirmiﬂtir. Bu ifade atasözlerinin taﬂ›d›¤› biçimsel özelliklere sahiptir ve yayg›n bir kullan›ma olanak tan›maktad›r.
Buraya kadar ifade edilenler “kent”
toplumsal yap›s›nda kad›nlara iliﬂkin
güzellik yorumunu aç›klamaktad›r. Ancak “kentleﬂme” sürecinin ayn› ülkede
farkl› yans›malar› oldu¤u, de¤iﬂim h›z›n›n her yerde ayn› olmad›¤› görülmektedir. Yerleﬂim birimi olarak “kent” statüsüne sahip olan fakat geleneksel toplum
yap›s›n›n özelliklerini taﬂ›yan baz› merkezlerde “form ye formda kal” düﬂüncesinin hiçbir ﬂey ifade etmedi¤i görülmektedir. 28 ﬁubat 2003 tarihinde Radi-
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kal Gazetesinde yer alan Yeﬂim Kasap
Aksu’ya ait “Bir dirhem et bin ay›p örter” baﬂl›kl› haber bu durumu örneklendirmektedir:
Van Devlet Hastanesi Diyabet, Tansiyon ve Obezite Merkezi’nden Dr. ‹lhami Gültepe, merkezde yapt›klar› araﬂt›rmada, bölge insan›n›n yüzde 45’inin
obez oldu¤unu belirlediklerini, bunun da
Türkiye ortalamas›n›n üzerinde oldu¤unu kaydetti. Bölgede ﬂiﬂmanl›¤›n özellikle kad›nlarda s›k görüldü¤üne iﬂaret
eden Dr. Gültepe, “Bölge insan› ﬂiﬂmanl›¤› güzellik olarak kabul ediyor. Buradaki en büyük hedefimiz ﬂiﬂmanl›¤›n güzellik olarak kabul edilmesi anlay›ﬂ›n›
y›kmakt›r”.
Kilolu olman›n güzel olmakla eﬂde¤er tutuldu¤u bir kültürel yap›da yaﬂayan Vanl› bir kad›n “form ye formda kal”
ifadesini anlaml› bulmayacakt›r.
Sonuç olarak “bir dirhem et bin
ay›p örter” anlay›ﬂ›n›n kentleﬂme sürecini içselleﬂtirmemiﬂ, de¤iﬂime dirençli
toplumsal gruplarda geçerli bir kullan›m› oldu¤u görülmektedir. Bu oluﬂumu
içselleﬂtirmiﬂ toplumsal gruplarda ise
de¤iﬂen kültürel de¤erlendirmeler söylem tarz› üzerinde ve günün koﬂullar›yla
paralel olarak dönüﬂüme u¤ramaktad›r
ve de¤iﬂen kültürel de¤erler de atasözlerinin biçimsel özelliklerine sahip ifadelerle dile getirilmektedir.
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