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Git kızım sözlerine, gir kızım gözlerine.

Halk bilimi uzmanı, Geredeli eğitimci Dr. Abdullah Demirci’nin, an-
nesi Naciye Demirci’den (2020’de 78 yaşında)  2019 yılında derleyip 
bize getirdiği bir atasözü. Evlenen kızına annesinin verdiği öğütler-
den. Taradığımız başlıca atasözü sözlüklerinde yer almamış.

Yapı olarak iki deyimden oluşmakta: Sözüne gitmek, göze girmek. Bi-
rinci deyim, aile büyüklerinin, tecrübeli saygıdeğer kişilerin, öğret-
men ve ustaların öğüt, tavsiyelerine uygun davranmak; ikinci deyim 
ise söz konusu davranış ve yetenekleri dolayısıyla kişilerin aile bü-
yüklerinin, yaşlıların, öğretmen ve ustaların sevgi, ilgi ve güvenini 
kazanmak anlamındadır.

Eski Türkiye’de genellikle 1960’lı yıllara kadar dede, nine, anne, baba 
ve evli çocukların bir arada yaşadığı “büyük aile”, toplumsal yapımı-
za hâkim durumdaydı. Gelinlerin işleri çok zordu. Büyük ailenin her 
ferdine hizmet etmek, onlarla iyi geçinmek, özellikle de kaynana/
kayınvalide ve kaynata/kayınpederin takdirini, sevgisini kazanmak 
gelinlerin başlıca göreviydi. Tabii, kırsal kesimdeki gelinlerin tarım 
ve hayvancılık işlerine yardım, mutfak çamaşır gibi işlerinin de bu-
lunduğunu söylemeye gerek yok. Yazımızın çerçevesini aşmamak 
için “gelinlik etmek” deyiminin üzerinde durmayacağız. Yaklaşık iki 
sayfayı sadece bu deyime ayırmak gerekir. Bu konuda yeteri kadar 
makale yazılmıştır.

Türkiye düğünlerinde, gelin ve güveye kuracakları ailede, herkese 
nasıl davranacakları, ev işlerini nasıl görecekleri, çocuklarını nasıl 
yetiştirecekleri, özellikle de aralarında huzur, mutluluğu nasıl sağ-
layacakları konusunda bazı nasihatlerde bulunulması eski bir gele-
nektir. Düğün, evlilik nasihatleri, yaygın olarak kına gecesi, düğün 
sabahı veya gelin evden uğurlanırken dede, nine, anne baba, teyze 

ATASÖZÜ ARAŞTIRMALARINA 
KATKILAR: DÖRT ATASÖZÜ 

ÜZERİNE
Nail Tan



35

..Nail Tan..

EKİM 2021 TÜRK DİLİ

veya evli abla, ağabey ve yengeler tarafından verilir. Gelin yanında güveye de 
nasihatte bulunulur. Nasihatlerin bir bölümü, kına veya düğün türkülerine 
dahi girmiştir.

Yazımıza konu olan atasözünde (Naciye Demirci’nin açıklamalarına göre), 
anne evlenen kızına yeni yuvasındaki büyüklerin (özellikle kaynana ve kay-
natanın) sözlerine, tavsiyelerine göre hareket edip onların gözüne girmesini, 
yani kendisini beğendirip sevdirmesini öğütlemektedir. Bilindiği gibi atasöz-
lerimizin önemli bir bölümünde, tecrübelere dayalı nasihat/öğüt verme özelli-
ği görülür. Bir makalemizde vaktiyle gelin ve güveye düğün öncesi aile büyük-
leri, akraba ve dostları tarafından verilen nasihatleri/öğütleri incelemiş, çe-
şitli örnekler sıralamıştık (Tan, 1996: 19-21). Konumuz atasözü hâline gelmiş 
düğün öğütlerinden biri olduğu için sözlüklere girmiş eş veya yakın anlamlı 
bazı atasözlerini hatırlatmakta yarar görüyoruz:

Aşını, eşini, işini bil (Parlatır, 2007: 105).

Sabah kalkınca; önce baş, sonra aş, sonra iş (Tan, 1999: 22).

Elin işte, gözün eşte olsun (Yurtbaşı, 2013: 190).

Kadın doyurmalı, doğurmalı, dokumalı (Tan, 1999: 22).

Erkek getirmeyi, kadın yetirmeyi bilmeli (Yurtbaşı, 2013: 192).

Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer (Aksoy, 2013: 269).

Erine göre bağla başını; tencereye/ateşine/narına göre kaynat/pişir aşını 
(Yurtbaşı, 2013: 191).

Dişi kuş yapar yuvayı, içini dışını sıvayı sıvayı (Yurtbaşı, 2013: 189).

Yuvayı yapan da yıkan da dişi kuştur (Albayrak, 2009: 905).

Vardığın yer kör ise kıp, topal ise sek (Yurtbaşı, 2013: 702).

Vardığın yerin gözü körse, birisini de sen yum (Parlatır, 2007: 534).

Mermer iyi taştan, muhabbet/iyilik iki baştan (Aksoy, 2013: 389).

Atasözü sayılmayan ancak ona yakın kalıplaşmış, öğüt veren ölçülü sözlerden 
de birkaç örnek verelim:

Çıktığın kapı diken olsun

Vardığın yer mekân olsun

  (Tan, 1999: 21)

Çıktığın ev benim

Gittiğin ev senin

  (Tan, 1999: 21)

Sabah yap işini eltin görsün

Akşam yap işini kocan görsün

   (Tan, 1999: 21)
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Atasözünü “Evlenen kadın ve erkekler, aile büyüklerinin isteklerine, tavsiyele-
rine göre hareket ettiklerinde önemli ölçüde yuvalarında huzur ve mutluluğu 
bulurlar.” anlamıyla genel atasözü sözlüklerine alabiliriz.

Kaynanasız gelin, avlosuz köyçüye benzer.

Aile hayatı, gelin kaynana/kayınvalide ilişkilerine dair bir atasözü daha. Tara-
dığımız belli başlı atasözü sözlüklerine girmemiş. Bolu Gerede Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni (2020’de Dörtdivan Çok 
Programlı Anadolu Lisesinde görevli) Yasin Şen’in 2018-2019 öğretim yılında 
öğrencilerine verdiği halk kültürü ürünleri derleme ödevi sonucu yayımladı-
ğı kitabından seçtik (Şen, 2019: 48). 11 Adalet sınıfı öğrencisi Fatma Nur Bö-
lükbaşı, aile büyüklerinden derlemiş. Sözün kaynak kişisi belirtilmediği gibi 
anlamı da açıklanmamış. Geredeli halk bilimci, emekli Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni Dr. Abdullah Demirci’nin yardımıyla sözü değerlendirme imkânını 
bulduk.

Gerede köylerinde “avlo”; bahçe, bostan ve harman yerlerine hayvanların gir-
memesi için kazık, germeç ve uzun sırıklarla oluşturulan koruma çitine, ahşap 
duvara verilen addır. “Köyçü” ise bahçe anlamındadır. Atasözünde, tecrübeyle 
kazanılan düşünce; mecazi anlam yüklenmeksizin, doğrudan bir benzetme 
yoluyla ifade edilmiştir. Kaynanası/kayınvalidesi bulunmayan gelinlerin, et-
rafı çevrilmemiş bahçeler gibi çeşitli tehlikeler karşısında korumasız kalacağı 
hatırlatılarak gelin kaynana ilişkisinin olumlu yönüne değinilmektedir.

Sosyokültürel hayatımızda yakın yıllara kadar geniş/büyük ailede yaşıyorduk. 
Dede, nine, anne baba, evli kardeşler ve çocukları birlikte oturuyorlardı. “Ge-
lin kaynana ilişkisi çok önemliydi. “Gelin, kaynana toprağından yaratılmış (Ka-
yadibi, Yeşilova/Burdur. TDK, 2016: 123) atasözü, aralarındaki huy, davranış 
benzerliğine işaret etmektedir. Oğulların genellikle annelerine hem fizik hem 
de ruhi özellikler yönleriyle benzeyen kızlarla evlendikleri bilgisi Freud psiko-
lojisinde yer almaktadır.

Sözün altı çeşitlemesine bazı sözlüklerde rastlanılmıştır:
Kaynana, gelinin altın duvağıdır (Albayrak, 2009: 612).

Kaynanasız gelin, tasmasız nalın (Afyon. TDK, 2016: 160).

Kaynanasız gelin, tasmasız lalın [nâlin, nalın] (Albayrak, 2009: 612).

Duvarı hatıl, gelini hatun saklar/tutar (Şebinkarahisar/Giresun; Gün-
düzbey, Yeşilyurt/Malatya. TDK, 2016: 97).

Kaynanalı gelin hatun gelin, kaynanasız gelin natır gelin (Üçer, 1998: 
114).

Kaynanalı gelin keklik gelin, kaynanasız gelin çöplük gelin (Üçer, 1998: 
114).
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Atasözü; “Kayınvalide/kaynana hayat tecrübesiyle gelinini daima tehlikelere 
karşı uyarır ve korur. Gelinler, kaynanalar için öz kızları gibidir.” anlamıyla 
sözlüklere alınabilir görüşündeyiz.

Tavı gelir, yeli eser.

Bolu Geredeli halk bilimci, emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dr. Abdul-
lah Demirci’nin 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sünde savunduğu “Gerede Birinci Avşar Köyü Monografisi” başlıklı yüksek li-
sans tezinde yer alan bir atasözü. Belirtilen köyden, annesi Naciye Demirci’nin 
(2020’de 78 yaşında) babası Fehmi Bilen’den (2004’te 84 yaşında öldü) 1992-
1997 yılları arasında derlediği atasözü ve deyimlerin arasından seçtik. Derle-
mede, sözün anlamı belirtilmemiş.

Taradığımız başlıca atasözü sözlüklerinde rastlamadığımız bu sözün anlamını 
öğrenmek amacıyla derleyici Dr. Demirci ile 21 Nisan 2020 tarihinde bir te-
lefon görüşmesi yaptık. Dedesinin çiftçilikten sonra Gerede’de marangozluk 
yaparak geçimini sağladığını belirten Dr. Demirci, şu açıklamada bulundu: 

“Tarımda, yağmur sonrası toprağın/tarlaların nemlenip yumuşayarak saban 
veya pullukla sürülecek duruma gelmesi ‘tav’ terimiyle ifade edilir. ‘Tavsız 
ekme, tatsız yeme.’ derler Bolu köylüleri. Tavsız sürülen tarlada buğday ekmek 
zor olur. Ekilse de yarısı bitmez. Yel ise harman zamanı beklenir. Yel esmez-
se samanla tahıl birbirinden ayrılmaz. Tarımdaki bu tabiat gerçeklerinden 
yola çıkılarak üretilmiş atasözünde; her işin en uygun, en elverişli zamanda, 
şartlarda yapılması gerektiği, bu şartların, zamanın mutlaka geleceği beklen-
tisi, umudunun kaybedilmemesi tavsiye edilmekte, öğütlenmektedir. Kısaca 
söylemek gerekirse, her işin bir tavı yani vakti, zamanı, uygun şartları vardır. 
Demirciler demiri dövüp şekil vermek için onu yanan kömürde kızdırır, tav-
larlar.”

Gençlerin büyümesi, evlenecek çağa gelmesi “tava gelmek” deyimiyle anlatılır. 
“Tavlamak”, evlenmek amacıyla genç kızın gönlünü çalmak ve demiri dövüp 
şekil vermek için kızdırmak anlamlarına gelir. Tarım ve hayvancılıkta, hay-
vanların iyi beslenip etlenmesi, semirmesi de “tavlanmak” olarak ifade edilir. 
TDK’nin Derleme Sözlüğü’nde başka anlamlarda kullanıldığına dair de çeşitli 
örnekler bulunmaktadır.

Atasözü sözlüklerinin tamamında yer alan “Demir tavında dövülür.” atasözü, 
“Her iş zamanında ve yerinde yapılır.” anlamında olup (Aksoy, 2013: 233) Şina-
si’nin Dûrub-ı Emsâl-i Osmaniyyesi’nde de vardır (Şinasî-E. Tevfik, 1885; Parla-
tır-Çetin, 2005: 227).

Ele aldığımız atasözündeki “tav” ve “yel” kavramları mecazi olarak uygun za-
man, şartları işaret etmektedir. Bu hatırlatma ile birlikte, kastedilen uygun za-
man ve şartların sabırla beklenmesi gerektiği öğüdü de verilmektedir. Sözün 
yakın anlamlı bazı çeşitlemeleri sözlüklere girmiştir. Örnekler:
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Demir tavında, dilber çağında [sevilir] (Tülbentçi, 1977: 173).

Demir tavında, iş çağında (Tülbentçi, 1977: 173).

Demir tavında yaraşır (Şinasî-E. Tevfik 1885; Parlatır-Çetin, 2005: 
227).

Demiri kızgın iken dövmeli (Tülbentçi, 1977: 173).

Demir kızınca örsle çekiç depreşir (Albayrak, 2009: 337).

Tandır ıssı/sıcak iken ekmek tutar (Van; Erzurum; Sivrihisar/Eskişehir; 
Yolboyu, Susuz/Kars; Ereğli/Konya; Doğanbey, Beyşehir, Konya. TDK, 
2016: 207).

Tandır tavında gerek (Gündüzbey, Yeşilyurt/Malatya; Gürün/Sivas. 
TDK, 2016: 208).

Tutkal tavında yapışır (Samsun. TDK, 2016: 212).

Sözü, “Her işte başarı için, gerekli şartları hazırlamak ve uygun zamanı bekle-
mek gerekir.” anlamıyla sözlüklere alabiliriz.

Satın alınan sarımsak sapınaca tatlıdır.

Rafet Görgülü’nün Ankara Şereflikoçhisar ilçesi Parlasan köyünden derleyip 
anlamını açıklamadan yayımladığı bir atasözü (Görgülü, 2009: 213). Para ve-
rerek satın alınan giyecek, yiyecek ve her çeşit malın sahibince çok değerli ol-
duğunu; çünkü alın teriyle para kazanılırken çok büyük güçlükler yaşandığını 
ifade etmektedir. Sözdeki sarımsak, sadece bir simge/semboldür. Mecazi ola-
rak helal parayla satın alınan bütün mallar kastedilmektedir.

Halk kültürümüzde hediye çok sevilir, hediye alma verme teşvik edilir. Hedi-
ye, para vermediğimiz için, kolaylıkla elimizden çıkarabileceğimiz, bir köşeye 
atabileceğimiz bir mal değildir. Bize duyulan sevgi ve saygının ifadesidir. Bu 
yüzden, büyük küçük, ucuz pahalı demeden saklanır. Hayatımızda hediye ka-
dar değer verdiğimiz başka mal, eşyalar da vardır. Helal kazançla satın alınan-
lar gibi. Komşunun bahçesinde yetiştirip göz hakkı olarak armağan ettiği üç 
beş kg. elma veya bir demet sarımsağın birazının kullanılmayıp çürüdüğüne, 
atıldığına şahit olabiliriz ama pazardan satın alınan hiçbir yiyeceğin tanesi-
nin bile ziyanına geleneksel kültürün hâkim olduğu hiçbir ailede izin verilmez. 
Çünkü, helal para kolay kazanılmamaktadır. Atasözümüz bu düşünceyi çok 
güzel ifade etmektedir. Sap bölümü sarımsağın uzun süre dayanmasını sağ-
lar. Kış için saklanan sarımsakların sapları kesilmez. Taze sarımsakların ye-
şil sapları da salatalara, cacıklara doğranır. Kökün lezzetini verir. Sarımsak ve 
sap, satın aldığımız nesneleri, malları temsil ediyor. Satın aldığımız nesneleri, 
malları her yönüyle korumamız ve kullanmamız gerektiğini öğütlüyor.

Sözdeki eylemin tersi, satın alınmayan ve bedava, parasız elde edilen mal, nes-
nelere değer verilmemesidir. Hediye, armağanların farklı durumunu az önce 
açıklamıştık. Bunlar dışında para vermeden elde edilen mal, nesneler önce se-
vinçle karşılanır. Şöyle ki:



39

..Nail Tan..

EKİM 2021 TÜRK DİLİ

Bedava sirke baldan tatlıdır/tatlı olur (Aksoy, 2013: 184).

Bedava sirke/pekmez baldan tatlı olur (Parlatır, 2007: 129).

Beleş/bahşiş atın dişine/yaşına/dizginine/yularına bakılmaz (Aksoy, 
2013: 184).

Parasız alınan hayvanın yularına bakılmaz (Parlatır, 2007: 465).

Ancak, zaman geçince bedava, beleş, havadan gelen, emek sarf edilmeyen bu 
mal, nesnelerin bir değeri kalmaz. Kötü kullanılır veya bilinçsizce tüketilir:

Bedavadan gelen bedavaya gider (Albayrak, 2009: 233).

Havadan gelen havaya gider (Tülbentçi, 1977: 278).

Haydan gelen Hû’ya gider, selden gelen suya gider (Parlatır, 2007: 275).

Haydan gelen huya gider, davuldan gelen zurnaya (Tülbentçi, 1977: 
278).

Emek geçmeyen malın kıymeti bilinmez (Gündüzbey, Yeşilyurt/Malat-
ya. TDK, 2016: 110).

Ele aldığımız sözün, bazı atasözü sözlüklerinde şu eş veya yakın anlamlı çeşit-
lemelerine rastlanmıştır:

Satın alma sarımsak, sapına kadar tatlı olur (Albayrak, 2009: 777).

Kişinin para verip aldığı şey, kötü de olsa değerli kabul edilir.
Satın alınan armut sapından tatlı (Tülbentçi, 1977: 473).

Sarımsak sapından arlanmaz (Gündüzbey, Yeşilyurt/Malatya. TDK, 
2016: 199).

Çarşıdan gelen üzüm, çöpüne kadar tatlı olur (Bor/Niğde. TDK, 2016: 
76).

Atasözünü, “Satın alınan mal, nesne ve hizmetler parasız elde edilenlere göre 
kişiler için daha değerlidir. Onların bazı eksik ve kusurlarına bakılmaz.” anla-
mıyla sözlüklere alabiliriz.
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