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Atasözleri ve deyimler sadece geç-
miflte yaflanm›fl deneyimleri yans›tan ve
sözlü kültüre ait “dil kal›nt›lar›” m›d›r
sorusuna yönelik olarak, günlük yaflan-
t›m›zda kulland›¤›m›z sözel anlat› kal›p-
lar›n› düflündü¤ümüzde bunlar›n sadece
geçmifl kültürün bir parças› olmad›¤›n›,
modern kent yaflam›nda bir iflleve sahip
oldu¤unu görebiliriz. Wolfgang Mieder’›n
belirtti¤i gibi, “günümüzün yönlendirici
dil ve düflüncelerinin ortaya ç›kar›lmas›

çal›flmalar›nda, zorunlu olarak yine ata-
sözleri ve deyimlerle karfl›lafl›yoruz”
(353). Atasözleri ve deyimler, günlük ya-
flamda daha çok bir durumu ya da olay›
uzun uzad›ya anlatmaktansa mevcut
olan duruma en uygun olan bir kal›p ifa-
denin hat›rlat›lmas›yla kullan›lmakta-
d›r. Dolay›s›yla sayfalarca anlat›labile-
cek bir konuyu bir tek cümle ile ifade
edebilmenin sa¤lad›¤› imkân, sözel anla-
t› kal›plar›n›n kullan›lmas›nda etkili
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ÖZET
Atasözleri ve deyimler, “birincil sözlü kültür” döneminde ortaya ç›km›fl olsalar da modern kent yafla-

m›nda kayda de¤er bir rol oynamaya devam etmektedirler. Atasözü ve deyimlerin donmufl kal›plar olmad›¤›
ve zaman içerisinde de¤ifltikleri gözlemlenebilir. Bu durum, atasözlerinin ve deyimlerin k›salt›lm›fl bir bi-
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salt›larak kullan›lmalar›na ra¤men, okurlar bu boflluklar› doldurabilmektedirler. Bu aç›dan, okurlar tara-
f›nda paylafl›lan ve çözümlenen bir “kültürel kod”un kullan›ld›¤› iddia edilebilir. K›salt›lm›fl atasözü ve de-
yimlerin okur ve yazar aras›nda bir iletiflim biçimi yaratt›¤› söylenebilir. Gazete yazarlar›, kal›p sözleri kul-
lan›rken okurlar›n doldurabilece¤i boflluklar b›rakarak okurlar› yaz›n›n bir parças› olmaya davet etmekte-
dirler. Sözlü kültürün yaz›n›n içsellefltirildi¤i modern kent yaflam›nda etkisini sürdürdü¤ü gazete haberle-
rindeki örneklere dayan›larak söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
K›salt›lm›fl atasözleri ve deyimler, sözlü kültür, kent yaflam›, gazeteler.

ABSTRACT
Although proverbs and idioms have been generated in “primary oral cultures”, they still play a consi-

derable role in modern urban life. It could be observed that proverbs and idioms are not frozen forms; on the
contrary, they change in the course of time. For instance, this fact could be illustrated from the samples in
the newspapers in which proverbs and idioms have been used in shorter forms. Although proverbs and
idioms have been used in shorter forms in the newspapers and, readers fill in the blanks and perceive them
as whole. In this respect, it could be claimed that a kind of “cultural code” has been used and this code has
been shared and easily deciphered by the readers. In this regard, it could be argued that “shortened” prover-
bs form a kind of communication betweeen the reader and writer. Since the writers of newspapers leave
blank spaces in proverbs to be filled out by the reader, they invite the readers to become a part of writings.
Precisely, it could be shown from samples in the newspapers that oral culture still exerts it power in modern
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olabilir. Halk Edebiyat› El Kitab›’nda
atasözleri ve deyimlerin belli kelimelerle
söylenmifl donmufl bir biçim oldu¤u ve
içinde yer alan sözcüklerin de¤ifltirile-
meyece¤i gibi cümle kurulufllar›n›n da
bozulamayaca¤› ifade edilmektedir
(149). fiayet atasözleri ve deyimlerin
cümle kuruluflunda de¤ifliklikler yap›l›r-
sa ve bu kal›plaflm›fl sözler geleneksel
olarak kullan›ld›¤› ba¤lam›n d›fl›nda
farkl› bir söylemle karfl›m›za ç›karsa
bunlar› atasözü ya da deyim olarak de-
¤erlendiremeyecek miyiz? Atasözleri ve
deyimler her ne kadar donmufl ifadeler
olarak kabul edilse de modern yaflamda
üzerinde yap›lan de¤iflikliklerle dönüflü-
me u¤rayabilmektedir. Bu yaz›da sözel
anlat› kal›plar›n›n gazetelerde nas›l bir
dönüflüme u¤rat›larak kullan›ld›¤›, ata-
sözleri ve deyimlerin k›salt›lmas›na yö-
nelik örneklerle tart›fl›lacakt›r. 

Wolfgang Mieder, atasözlerinin mo-
dern günlük dildeki kullan›m›na dikkat
çekti¤i “Modern Dillerde Kullan›lan Ata-
sözlerinin Biyolojisi” adl› yaz›s›nda ata-
sözleri ve atasözlerini an›flt›ran sözlerin
okurun dikkatini cezbedici haber man-
fletlerinde haber özeti olarak karfl›m›za
ç›kt›¤›n› söyler. Mieder, bunun nedenini
metnin ifade gücünü artt›rmas›na, met-
ni daha alg›lanabilir ve canl› k›lmas›na
ba¤lamaktad›r: “De¤ifltirilmifl olan bir
çok atasözü asl›nda, okuyucunun dikka-
tini çekmek için, bak›fllar› yakalay›c› ve
pankart olarak kullan›lma ve ona ayn›
zamanda ilân metninin devam›n› okut-
mak için teflvik amac›na hizmet ediyor”
(355). Bu do¤rultuda kal›p sözlerin genifl
halk kitlelerince tüketildi¤i gazetelerde
önemli bir etki gücüne sahip oldu¤unu
söyleyebiliriz. Walter J. Ong’un Sözlü ve
Yaz›l› Kültür: Sözün Teknolojileflmesi ad-
l› çal›flmas›nda geleneksel deyifller, sözlü
kültürde parçalanmamal› derken bunla-
r›n “nesilden nesile bunlar binbir güç-
lükle bir araya getiril[di¤ini] ve koruna-
bilecekleri tek yer[in] insan akl›” oldu-
¤unu söyler (55). Günümüzde yaz›n›n iç-
sellefltirilmesiyle birlikte kültür de¤erle-

rinin aktar›lmas› daha çok yaz› ile sa¤-
lanmaktad›r. 

Günlük yaflamda yo¤un bir içeri¤i
bar›nd›ran atasözleri ve deyimlerin k›-
salt›larak kullan›m› gazetelerde karfl›-
m›za ç›kt›¤›nda, kal›plaflm›fl sözlerin k›-
salt›lmas› ya da yar›m b›rak›lmas› oku-
ru yad›rgatmamakta baflka bir deyiflle
tamamlanmam›fl söz, zihinde bütünlük
kazanarak alg›lanmaktad›r. Örne¤in,
“Ummad›k tafl...” (Milliyet 13 Mart
2005) bafll›¤› ile bir spor karfl›laflmas›n-
daki sürpriz ma¤lubiyet, “Ummad›k tafl
bafl yarar” atasözünün k›salt›lmas› ile
de¤erlendirilmektedir. Yine bir spor ha-
beri manfletinde insan›n yitirdikten son-
ra önemsiz bir f›rsat› gözünde büyüttü-
¤üne dair söylenen “kaçan bal›k büyük
olur” atasözü, yar›m b›rak›larak “Kaçan
bal›k büyük” (Milliyet 11 Nisan 2005)
ifadesiyle hat›rlat›lm›flt›r. Ancak bu ifa-
de as›l ba¤lam›ndan kopar›larak önem-
siz bir f›rsat›n de¤il de önemli bir f›rsa-
t›n kaçt›¤›n› ifade etmek için kullan›l-
m›flt›r. “Tencere dibin kara benimki sen-
den kara” deyimi, alayc› bir ifadeyle
“tencere dibin kara...” (Milliyet 2 Nisan
2005) manfleti ile verilerek futbol klüple-
rinin birbirlerine karfl› yapt›klar› suçla-
malar için kullan›lm›flt›r. Yaz›n›n sonun-
da “deyim” olarak kullan›lan bu söz, ma-
kalenin sonunda tamamlanarak unutul-
mamas› gereken bir “atasözü” olarak de-
¤erlendirilmifltir. “Son piflmanl›k!” (Mil-
liyet 8 Nisan 2005) manfleti ile yap›lan
bir haberde geri dönüflü olmayan bir ha-
taya karfl›l›k haber yazar›n›n yarg›s›yla
“son piflmanl›k fayda vermez (etmez) sö-
zünün k›salt›lmas›yla de¤erlendirilmifl-
tir. Kendi yanl›fllar›m›z› görebilmemiz
gerekti¤ine de¤inin bir yaz›da “i¤neyi
kendimize” (Milliyet 13 Mart 2005) sö-
züyle yarg› bildirmeksizin“i¤neyi kendi-
ne çuvald›z› baflkas›na bat›r” sözünü
ça¤r›flt›rmaktad›r. “B›çak ve Kemik”
(Sabah 8 Nisan 2005) bafll›¤› ile yaz›lan
yaz›, tekstil ve haz›r giyim sanayicileri-
nin yay›mlad›klar› manifestonun ciddiye
al›nmas› gerekti¤i aksi taktirde iflsizli-
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¤in ç›¤ gibi büyüyece¤i “b›çak kemi¤e
dayand›” sözünün hat›rlat›lmas›na ilifl-
kindir. “Sabreden Dervifller” (Vatan 12
Mart 2005) bafll›¤› ile yaz›lan yaz›da
Maroon 5 grubunun ç›kard›¤› albümün
baflar›s› için kullan›lm›flt›r. Bir tak›m ifl-
lerin gerçekleflebilmesi ve istenilen ama-
ca ulafl›labilmesi için sabretmenin ge-
reklili¤ini anlatan “Sabreden dervifl,
murad›na ermifl” atasözünün ça¤r›fl›m›
bu yaz›da güncellefltirilmifltir. “Bundan
iyisi...” (18 Aral›k 2004) manfletli bir ya-
z›da Avrupa Birli¤i yolundaki Türkiye’ye
yönelik baz› taleplerin de¤ifltirildi¤ine
dair bilgi verilen haberde ironi yap›la-
rak “bundan iyisi fiam’da kay›s›” deyimi
an›msat›lmaktad›r. Örneklerden yola
ç›kt›m›zda kal›plaflm›fl sözlerin k›salt›la-
rak kullan›m›n›n gazetelerde yer ald›¤›-
n› ve örneklerden anlafl›laca¤› üzere
spordan siyasete, ekonomiden magazine
kadar genifl bir yelpazede bu sözlerin
karfl›m›za ç›kt›¤›n› görmekteyiz. K›sal-
t›lm›fl kal›p sözler, zihnimizde bir bütün
olarak bulunmuyor olsayd› örne¤in, “b›-
çak ve kemik” sözcüklerinden ya da
“tencere dibin kara” ifadesinden ne an-
layacakt›k? Belki bizim için pek fazla bir
anlam ifade etmeyecekti. Dolay›s›yla bu-
rada “kültürel bir kod”un kullan›m› ve
bu kodun okurlar taraf›ndan al›mlan-
mas› söz konusudur 

Atasözü ve deyimlerin k›salt›larak
kullan›m› ça¤r›fl›ma dayal› kullan›l›r-
ken, okurun zihninde yar›m b›rak›lm›fl
k›s›mlar doldurulabilmektedir. Atasözle-
ri insan zihninde yer edinmifl oldu¤un-
dan kal›plaflm›fl bu sözlerden yaralan-
mak metni daha alg›lan›r k›labilir, ayr›-
ca metne canl›l›k da kazand›rabilir. Ga-
zete yazar›n›n iflledi¤i konuya uygun bir
flekilde kal›p sözden faydalanmas›na ne-
den olarak, yaz›s›nda deneyim sonucu
genel kabul görmüfl bir gerçe¤i yans›t-
maya önem verdi¤ini dolay›s›yla yaz›s›n-
daki fikrî yönünü sa¤lamlaflt›rmaya ça-
l›flt›¤›n› söyleyebiliriz. Zaten k›sa ve özlü
bir anlat›m› olan atasözleri ve deyimle-
rin k›salt›larak kullan›lmas›n›, okurun

zihnini harekete geçirmesine ve boflluk-
lar›n doldurulmas›na olanak sa¤lad›¤›
için bu durum bir anlamda yazar›n oku-
ru ile kurdu¤u iletiflimle aç›klanabilir.
Yani gazete yazar›, metninde iflledi¤i ko-
nuya uygun olarak seçti¤i kal›plaflm›fl
sözü, yar›m b›rakarak okurun bu bofl-
luklar› doldurmas›n› sa¤layarak okuru
yaz›n›n içine dahil etmifl ve böylece yaz›-
n›n etki gücünü artt›rm›fl olabilir. Ancak
burada as›l dikkati çeken, sözlü kültü-
rün bir parças› olan atasözü ve deyimle-
rin k›salt›lm›fl olsa bile bizim zihnimizde
bir bütün olarak tamamlanabilmesidir.
Sözlü kültür döneminde ortaya ç›kan
atasözü ve deyimleri, yaz›l› kültürde
kullan›yor olmam›z bizlerin yaz›y› içsel-
lefltiremedi¤imizi mi göstermektedir?
Sözel anlat› kal›plar›ndan olan atasözü
ve deyimlerin modern yaflamda kullan›-
l›yor olmas›, elbette bizi sözlü kültürün
bir parças› haline getirmez. Ancak yaz›l›
kültürde de sözlü kültür izlerinin hâlâ
bulundu¤u göz ard› edilemez. Kal›p ifa-
delere her ne kadar s›k› s›k›ya ba¤l› ol-
du¤umuzu iddia edemesek de sözlü kül-
tür, süreklili¤ini bir flekilde-k›saltma yo-
luyla oldu¤u gibi- sa¤lamaktad›r. Dola-
y›s›yla atasözleri ve deyimlerin ça¤dafl
kent yaflam›nda bir iflleve sahip oldu¤u
göz önünde bulundurulursa bunlar› “dil
kal›nt›lar›” olarak de¤erlendiremeyiz.
Yaz›n›n içsellefltirildi¤i modern yaflamda
sözlü kültür de¤erlerinin kullan›yor ol-
mas› da Ong’un ifadesiyle “sözlü gelene-
¤in direnifli”ni göstermektedir. 
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