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BIR LETI IM EDIMI OLARAK DINLEME VE TÜRKÇEDE BULUNAN DINLEME TEMALI
ATASÖZLERI ILE DEYIMLER ÜZERINE BIR ÇERIK ANALIZI
A CONTENT ANALYSIS ON TURKISH PROVERBS ANS IDIOMS CONCERNED WITH THE ACT
OF LISTENING, AND LISTENING AS A COMMUNICATIVE ACT
Emet GÜREL**
Merba TAT**
Öz
Bu çalı ma kapsamında, etkili ileti imin temeli olan dinleme konu edilmekte ve Türkçede
yer alan atasözleri ile deyimler üzerinden analiz edilmektedir. Bu do rultuda öncelikle bir ileti im
edimi olan dinleme mercek altına alınmakta ve dinleme kavramına açıklık getirilmektedir. Ardından
dinleme, dinleme süreci ve dinleme türleri konu edilmektedir. Çalı ma, Türkçede bulunan dinleme
temalı atasözleri ve deyimlerin içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmesiyle son bulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: leti im, Dinleme, Türkçe, Atasözü, Deyim, çerik Analizi.

Abstract
The scope of this study is to convey the act of listening, the fundamental feature of affective
communication, and to analyze it through Turkish proverbs and idioms. To do so, listening is
primarily focused on as a communicative act, and explicated as a term. And following that, the
duration and the variation of the act of listening is discussed. This study reaches to a conclusion on
the basis of the method of content analysis on Turkish proverbs and idioms concerned with the act of
listening.
Key Words: Communication, Listening, Turkish, Proverb, Idiom, Content Analysis.

1. Giri
Tüm insan ili kilerinin temelinde bulunan ileti im; olumlu insan ili kileri geli tirebilmenin,
daha tatmin edici bir ya am sürmenin, günümüzün rekabet yo un i ortamında rakiplerden
farklıla manın ve ba arılı olmanın öncülü konumundadır. Toplumsal bir varlık olan insan, di er
insanlarla ileti im kurarak ya amını sürdürmektedir. Söz konusu ili kilerin niteli i ise, ki inin
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dinleme, insanın temel dürtülerinden biridir. Öyle ki ileti im kurma ve sürdürme, anlama ve
anla ılma, bilgi edinme, ö renme ve sorun çözme edimlerinin tümü etkili dinleme becerisi
gerektirmektedir.
2. Dinleme
leti im sürecinin önemli bir aya ı olan dinleme -listening-; sözsel girdileri anlama ve
yorumlama sürecidir. Daha geni bir tanımla dinleme; fiziksel, duygusal ve entelektüel girdileri
anlam arayı ı ile bütünle tiren bir eylemdir. Etkili ileti imin temeli olan dinleme, sözsel iletileri
duyma ve duyduklarına anlam kazandırarak tepkide bulunma olarak ifade bulmaktadır. Dinleme,
ki inin yalnızca sessel ve sözsüz uyaranları algılaması ile ilgili bir süreç de ildir; onları anlaması,
anlamlandırması ve tepki vermesiyle tümlenmektedir.
Dinleme, öncelikle fizyolojik bir edimdir, ancak seslerin kulakla i itilmesinden ve beyine
ula tırılmasından daha fazla bir anlam ifade etmektedir. Duymaktan daha kapsamlı ve sofistike
niteli e sahip olan dinleme, odaklanılmı enerji gerektiren zihinsel bir süreçtir (Allen, 1995: 3).
Dinleme; söylenene dikkat etmenin ötesinde, niyeti gözlemeyi ve anlam arayı ını içeren bir
yeterlili i elzem kılmaktadır. Bu ba lamda dinlemek; dinleyen ki inin, konu an ki inin sesine,
sözcük seçimine, tonlamasına, hızına ve beden diline kar ı duyarlı olması demektir (Mackay, 1997:
4).
Dinleme; insanların çevrelerindeki nesne, olgu ve olaylara, çe itli kavram ve durumlara
ili kin algılarına anlam yüklemek amacıyla ba vurdukları temel edimlerden biridir ve bu nedenle
de ya amsal bir önem arz etmektedir. Dinlemenin nedenlerine ili kin pek çok tespit vardır. Genel
anlamda ele alındı ında dinleme; bir ili ki kurmak, sosyal kabul görmek, bilgilenmek, ö renmek,
anlamak, bir ba kasının öyküsüne katılmak, di er insanların deneyimlerinden ve payla ımlarından
yararlanmak, ba kalarının tutum, de er, görü , inanç ve davranı larını etkilemek, öneri ve
tavsiyelerle insanların sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak, saygı göstermek, ele tirmek ya da
ele tiri almak amacıyla gerçekle tirilen bir eylemdir (Devito, 2009: 79-80; http://www.bbc.co.uk/
skillswise/words/listening/typesoflistening/factsheet1.shtml, 04.07. 2010).
2.1. Dinleme Süreci
Dinleme, anlamaya dayanan birçok i lemin bir arada ve birbirini tamamlar bir ekilde
gerçekle tirildi i bir edimdir. Di er bir ifadeyle belirli bir düzensel akı ı olan eylemler bütünüdür.
Bu anlamıyla dinleme; zamana ba lı, a amasal ve etkile imsel bir süreçtir. Bir süreç olarak dinleme;
konu macının mesajına dikkat kesilerek i itme, i itilen mesajın kodunu çözerek anlamlandırma,
anlamlandırılan mesajı hatırlama, mesajla ilgili ele tirel dü ünme ve hüküm verme, konu macıya
tepki verme a amalarından olu maktadır (Brownell, 1985).
Yalın bir bakı la ele alındı ında dinleme süreci ‘duyma’, ‘yorumlama’, ‘de erlendirme’ ve
‘tepki’ adımlarını içermektedir. ekil. 1.’de görülebilen söz konusu adımlar u ekilde
özetlenebilmektedir:

Duyma

Yorumlama

De erlendirme

Tepki

ekil. 1. Dinleme Süreci ve Ö eleri

•
Duyma: Dinleme sürecinin ilk a aması olan duyma -hearing-, havadaki titre imlerin
kulak zarına çarpmasıyla olu an fiziksel ve fizyolojik bir süreçtir. Ço u zaman duyma ya da e
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göstermeksizin gerçekle tirilirken; dinleme eylemi, geçmi deneyimler, gereksinimler ve ilgiler
temelinde dikkatin belirli uyaranları alma amacıyla yo unla tırılmasıyla gerçekle mektedir
(Sellnow, 2005: 84; Devito, 2009: 81).
•
Yorumlama: Dinleme sürecinde yorumlama -interpreting-, iletilen mesaja açıklama
getirmek ve konu macıyı tam olarak anlamak için ki isel kanıların devreye sokulması anlamına
gelmektedir. Dinleyici sahip oldu u algılar, tutumlar, de erler, geçmi deneyimler, kelime hazinesi,
e itim seviyesi ve kültüre göre mesaja anlam vermektedir (Kushal, 2009: 96). Di er bir deyi le
dinleyici konu macının sözlü ve sözsüz iletilerini anlık izlenimleri, geçmi edinimleri ve bilgileri
üzerinden de erlendirmektedir.
•
De erlendirme: Dinleme sürecinde de erlendirme -evaluation-, dinleme eyleminin
temel amacı olan iletinin nitelik ve niceli i üzerine yargıya varmak anlamına gelmektedir.
De erlendirme a amasında iletiye özü, önemi, niteli i ile niceli i üzerinden de er biçilmekte ve
iletiyi olu turan gerçekler ile konu macının yorumu birbirinden ayrılmaktadır (Lemay ve
Schwamberger, 2007: 10). Dinleme sürecinin bu a amasında, alıcı kendisine ula an iletiden hareket
ederek ne yapması ve nasıl yapması gerekti ine karar vermektedir. Öyle ki verilen karar, tepki
a amasını ekillendirece i için dinleme sürecinin genel görünümü açısından ya amsal önemdedir.
•
Tepki: Dinleme sürecinde tepki -response-, dinleyicinin konu macının iletisi
hakkında ne dü ündü ünü ve ne hissetti ini ortaya koydu u geribildirimdir. Dinleyici; iletiye
tepkisini, konu macı konu urken ya da konu masını bitirdikten sonra verebilmektedir. Dinleyici,
konu macının aktardıklarına ili kin fikrini ve hislerini, sözlü ya da sözsüz ifadelerle beyan
etmektedir. Bu ba lamda tepki, dinleyicinin iletiye olan ilgisini göstermekte ve destekleyici ya da
meydan okuyucu nitelikte olabilmektedir (Brownell, 2009: 11; Wood, 2010: 150).
2.2. Dinleme Türleri
Dinleme; i itmek için kulak vermenin ötesinde bir anlam ifade eden ve konu ulanı anlama,
kavrama, yorumlama i levlerinden olu an bir süreçtir (Çongur, 1999: 85). Dinleme süreci, birçok
de i kenin varlı ı ve etkinli i ile ekillenmektedir. Dinleyicinin amacı ve motivasyonu, dinleyiciyle
konu macı arasındaki etkile im dinleme süreci üzerinde özellikle etkili olmakta ve dinlemenin
çe itli ekillerde gerçekle mesini sa lamaktadır. Bu ba lamda ‘aktif dinleme’ ve ‘pasif dinleme’
olmak üzere iki dinleme türünün varlı ından söz etmek mümkündür.
•
Aktif Dinleme: Aktif dinleme -active listening-, bir dinleyicinin konu macının
meramının ne oldu una ili kin -hem içerik, hem de duygu bakımından- dü üncesini konu macıya
geri gönderme sürecidir (Mutlu, 2004: 100). ‘Etkin dinleme’ olarak da ifade bulan aktif dinleme,
dinleyenin geribildirim sürecini devamlı olarak kullandı ı dinleme türüdür. Bu ba lamda dinleyici
sergiledi i tutum aracılı ıyla konu ana anlattı ı konu ile ilgilendi i ve sorununu gerçekten
dinledi i mesajını vermektedir. Aktif dinlemenin; dinleyicinin muhatabını bütün dikkatiyle
dinleyerek ona büyük bir huzur ve güven sa laması, örtük anlamların ortaya çıkması için olanak
yaratması, konu an ki inin daha iyi tanınmasına vesile olması gibi üstün yönlerinden söz
edilebilmektedir (Cücelo lu, 1994: 185-190).
•
Pasif Dinleme: Pasif dinleme -passive listening-, dinleyicinin yüzeysel bir dikkatle
dinledi i ve dinleme sürecine aktif bir ekilde katılmadı ı dinleme türüdür. ‘Edilgen dinleme’
olarak da ifade bulan bu dinleme türünde, dinleyen ki inin de i ken ve bir anı di erine uymayan
mevcudiyeti belirleyicidir. Öyle ki dinleyen ki i, konu ma biter bitmez ne söyleyece ini ya da
ba ka bir konuyu dü ünmektedir. Dolayısıyla da dinleme sürecine etkin bir ekilde dahil
olamamaktadır.
3. Türkçede Bulunan Dinleme le lgili Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir çerik Analizi
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sıra kültürel bir ifade biçimi ve yönelimdir. Öyle ki insanlar ve toplumlar; geçmi ten bugüne dil
aracılı ıyla ta ınan özgün deneyimler, gelenekler ve inançlar aracılı ıyla dinlemenin önemini, nasıl
dinleyeceklerini, dinleme eylemine nasıl bir özenle yakla acaklarını ve dinleyerek ne gibi yararlar
elde edeceklerini ö renmi lerdir.
Kültürün sözsel ta ıyıcısı olan atasözleri ile deyimler; toplumun dinlemeye ne denli önem
yükledi ini, toplumu olu turan insanlara dinlemeye ili kin ne gibi ö ütler verdi ini ve o toplumda
dinlemenin nasıl gerçekle ti ini ortaya koyar niteliktedir. Bu nedenle çalı manın bu bölümünde,
Türk toplumunda dinleme edimine ili kin bir izlek olu turma dü üncesinden hareketle, Türkçede
bulunan dinleme ile ilgili atasözleri ve deyimler derlenerek içerik analizi yöntemi ile incelenmi tir.
3.1. Ara tırmanın Amacı
Atasözleri ve deyimler; tıpkı sözcükler ve terimler gibi, bir dilin söz varlı ını olu turan
önemli ö elerdendir. Atasözleri; uzun deneme ve gözlemlere dayanarak söylenen, halka mal olan,
bir dü ünce, olay ya da olguyu az sözle daha etkili, daha inandırıcı kılmak için ba vurulan ö üt
verici nitelikteki sözlerdir (Özdemir, 1990: 7). Halkın ortak bilincinin yansıması olan, biçim ve içerik
yönünden ulusal ve özgün nitelikler ta ıyan atasözleri; do ru ve yerinde söz söylemesini bilen
ki iler tarafından geçmi ya am deneyimlerinin söze dökülerek somutla tırılmasıyla olu mu lardır.
Tarihsel süreç içerisinde önce sözlü kültür, ardından yazılı kültür aracılı ıyla nesiller boyu
aktarılmı lardır. Deyimler ise, bir kavram veya durumu ilgi çekici bir anlatım ya da yapı ile ifade
eden, ço unlukla gerçek anlamlarından az çok ayrı an kalıpla mı söz öbekleridir (Aksoy, 1993:
23). Deyimlerin atasözlerinden farkı; genel bir kural belirtmenin ötesinde çok özel bir durum,
kavram, gerçek ya da ki i hakkında kısa yoldan bilgi vermeleridir (Akyalçın, 2010: 8-9).
Bir toplumun hayata bakı açısının, de erlerinin, geleneklerinin, inançlarının, dünya
görü ü ve deneyimlerinin söze bürünmü biçimleri olan atasözleri ve deyimler; etkili birer kültürel
referanstırlar. Sözlü kültürün destekleyici ve bölünmez bir parçası olarak i lev görmelerinin yanı
sıra bir toplumun ulusal karakteri ile atalarının gelenekleri hakkında bilgi edinmede önemli birer
kaynak olarak kabul edilmektedir (Ba göz, 2006: 87).
Halkın atasözü ve deyim olarak biçimlendirdi i kültürel içerikler üzerinde
gerçekle tirilecek inceleme ve analizlerin halk inanı ları, deneyimleri, davranı biçimleri, de erleri,
dünyayı algılayı biçimleri, ahlak ilkeleri, halkın onayladıkları ve reddettikleri hakkında kayda
de er veriler sunaca ı dü üncesinden temellenen bu çalı manın amacı, Türkçede dinleme temalı
atasözü ile deyimlerin nasıl bir a ırlı a sahip olduklarını belirlemek ve söz konusu bulgulardan
hareket ederek Türk kültüründe dinlemenin rol ve önemini saptamaktır.
3.2. Ara tırmanın Yöntemi
Çalı ma kapsamında, Türkçede bulunan dinleme temalı atasözleri ve deyimler içerik
analizi yöntemiyle incelenmi ve saptanan kategoriler uyarınca de erlendirilmi tir. “ çerik analizi;
belirgin ileti im içeri inin nesnel, sistematik ve nicel tasvirini amaçlayan bir ara tırma tekni idir”
(Berelson, 1952: 18). Kamusal alana yönelik üretilen ve kurgulanan metinlerin çözümlenmesini
olanaklı kılan içerik analizi; mevcut metinlerin nicel ve nitel boyutlarından hareket ederek mevcut
olmayan, di er bir deyi le bilinmeyen sosyal gerçe in bazı boyut ve kesitlerine yönelik bulgulara
ula mayı amaçlamaktadır (Gökçe, 2006: 20-21).
Ara tırma, nitel yöntemle tasarlanmı tır. Nitel içerik analizi, metin içerisinde geçen terim
ile ifadelerin taranarak bulunması ve bir sistem dahilinde kategorilere ayrılarak analiz edilmesi
eklinde uygulanmaktadır. Analiz edilen içerik, metnin görünen içeri i ve metnin ardında yer alan
anlam içeri i olabilmektedir (Demir, 2009: 310). Bu ba lamda kelime/söz ve anlam/konu
temelinde bir tarama gerçekle tirilerek Türkçede bulunan dinleme ile ilgili kavram ve eylemleri
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ili kin kavramsal çerçeve temel alınarak kategorilere ayrılmı ve içerik analizine tabi tutulmu tur.
Ara tırmanın temel veri birimlerini te kil eden söz konusu kategoriler ‘kulak’, ‘duyma -i itme’,
‘duy(a)mama’, ‘dinleme’, ‘dinlemenin önemi’, ‘dinleme ve söz-laf ile söyleme ili kisi’, ‘dinlemenin
i levleri’, ‘nitelikli dinleme’, ‘dinleme türleri’, ‘dinlemenin be duyuyla ba lantısı’ ve
‘dinle(ye)meme’ olarak sıralanabilmektedir.

3.3. Ara tırmanın Evreni
Ara tırmanın genel evrenini, Türkçede yer alan atasözleri ve deyimler olu turmaktadır. Bu
ba lamda ara tırma, Türk Dil Kurumu* tarafından hazırlanan ‘Atasözleri ve Deyimler Sözlü ü’
isimli eser üzerinden gerçekle tirilmi tir.
3.4. Ara tırmanın Kısıtı
Ara tırmanın kısıtını, ara tırma evrenine alınmayan atasözleri ve deyimler sözlükleri
olu turmaktadır. Söz konusu sözlüklerin ara tırmaya dahil edilmemelerin nedeni resmi, akademik
ve genel kabul görmü nitelikte olmamalarıdır.
3.5. Ara tırmanın Bulguları
Ara tırma kapsamında kelime/söz ve anlam/konu temelinde taranarak elde edilen veriler,
‘atasözü’ ve ‘deyim’ gruplaması üzerinden tablola tırılmı tır. Tarama çalı ması ‘dinleme’ ve
‘duyma -i itme-’ eylemleri ile ‘kulak’ terimleri üzerinden gerçekle tirilmi tir. Bu ba lamda
dinleme, duyma -i itme- ile kulak kelimelerini içeren ya da anlamsal izdü üme sahip olan
atasözleri ve deyimler, Tablo. 1.’de sunulmu tur.
Atasözleri
•
Anamın -babamın- ölece ini bilseydim kula ı dolu
darıya satardım
•
Az söyle çok dinle
•
Ba a ır gerek, kulak sa ır
•
Bir dokun bin ah i it -dinle•
Bir -sa - elinin verdi ini öbür -sol- elin duymasın
•
Bir söyle on dinle
•
Bostana dadanan e e in kuyru u, kula ı olmaz
•
Boynuz kulaktan sonra çıkar, ama kula ı geçer
•
Deve boynuz ararken kulaktan olmu
•
Devletli ile deli bildi ini i ler
•
E ek kula ı kesilmekle küheylan olmaz
•
Gem almayan atın ölümü yakındır
•
Gönül ferman dinlemez
•
Gürültü istemeyen kazancı -bakırcı- dükkanına
girmez -hırkasını ba ına çeker
•
Hocanın söyledi ini dinle -dedi ini yap- yaptı ını
yapma
•
ki dinle, bir söyle
•
ki kulak, bir dil için
•
stedi ini söyleyen istemedi ini i itir

Deyimler
•
Acı duymak
•
A ız a ıza vermek
•
A zı kulaklarına varmak
•
A zından çıkanı -çıkan sözü- kula ı
duymamak -i itmemek•
Alaka duymak
•
Anlayıp dinlemek
•
Antipati duymak
•
Arzu duymak
•
At pazarında e ek osurtmuyoruz!
•
Azap duymak
•
Azar i itmek
•
Ba ını dinlemek
•
Bildi ini yapmak
•
Bir kula ından girip öbür kula ından
çıkmak
•
Bir kimseye -bir eye- ihtiyaç duymak
•
-Bir eye- kulak -kulaklarını- tıkamak
•
- Bir eye- kulak vermek
•
-Bir eye- merak duymak
•
-Bir eyden zevk duymak

* Türk Dil Kurumu -TDK-, ‘Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ adı altında 1932 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla
kurulmu tur. Amacı Türk dilinin öz güzelli ini ve zenginli ini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında de erine
yara ır yüksekli e eri tirmektir. Cemiyet, 1936 yılında yapılan kurultayla Türk Dil Kurumu adını almı tır
(http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=77; 11.08.2012).
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Kara -kötü- haber tez duyulur
•
Kendi söyler, kendi dinler
•
Kızım sana söylüyorum -dedim- gelinim sen i it
-anla•
Kös dinleyen, davula kulak vermez
•
Kul kullanan, bir gözünü kör, bir kula ını sa ır
etmeli
•
Kulaktan burun yakın, karde ten karın yakın
•
Mısır’daki sa ır sultan bile duydu
•
Namaza meyli olmayanın kula ı ezanda olmaz
•
Sa ır için iki kere keramet olmaz
•
Sa ır i itmez -duymaz- uydurur -yakı tırır•
Sakalım yok ki sözüm dinlensin
•
Sarho a dokunma kendi yıkılsın (E deyi : De me
sarho a yıkılana kadar gitsin)
•
Söyleyenden dinleyen arif gerek
•
Sözü söyle alana, kula ında kalana
•
Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir
•
Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır
•
Yerin kula ı var

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
gelmek)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-Bir eyi- içinde duymak
-Birine- sempati duymak
-Birinin- a zının içine girmek
-Birinin- kula ını bükmek
-Birinin- kula ını çekmek
-Birinin- kula ını çınlatmak
-Birinin- kula ını doldurmak
-Birinin- kula ının zarı patlamak
Boynuz isterken kulaktan olmak
Burnunun dikine -do rusuna- gitmek
Cankula ı ile dinlemek
Davul çalsan i itmez
Dedi inden dı arı çıkmak
Devede kulak -kulak gibi- kalmak
Duvar gibi
Duymazlıktan gelmek
Duyulur duyulmaz
Ele avuca sı mamak
Elini kula ına atmak
Ense kulak yerinde olmak
Eski kula ı kesiklerden olmak
Eziklik duymak
Ferahlık duymak
Ferman dinlememek
Geç! (E deyi : Geç efendim!)
Gem almamak
Gemi azıya almak
Gereksinme duymak
Göz kulak olmak
Gurur duymak
Güven duymak
Güvensizlik duymak
Hayranlık duymak
Haz duymak
Heyecan duymak
Hicap duymak
Ho nutluk duymak
Hüzün duymak
lgi duymak
liklerinde duymak
stek duymak
itmezli e getirmek (E deyi : itmezlikten
tiyak duymak
Kafa -kafayı veya kafasını- dinlemek
Kafasının dikine gitmek
Kelle kulak yerinde
Kendini dinlemek
Kıvanç duymak
Kin duymak
Koku -kokusunu- duymak -almakKoyun kaval dinler gibi dinlemek
Kös dinlemek
Kula ı a ır i itmek
Kula ı -bir eyde- olmak
Kula ı -kulakları- çınlasın
Kula ı dikilmek
Kula ı duvar olmak
Kula ı kiri te olmak
Kula ı ok amak
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Kula ı ters taraftan göstermek
Kula ına çalınmak
Kula ına çarpmak
Kula ına fısıldamak
Kula ına gelmek
Kula ına girmemek
Kula ına gitmek
Kula ına inanmamak
Kula ına kar suyu kaçırmak
Kula ına kar suyu kaçmak
Kula ına koymak -sokmakKula ına küpe olmak -etmekKula ına söylemek
Kula ını açmak
Kulak arkası -ardı- etmek
Kulak asmak
Kulak kabartmak
Kulak kesilmek
Kulak kıvırmak
Kulak misafiri olmak
Kulak -kula ını- tırmalamak
Kulak tutmak
Kulak vermek
Kulakları dolmak
Kulakları paslanmak
Kulakları patlatmak
Kulaklarına kadar kızarmak
Kulaklarını dikmek
Kulaklarının pasını gidermek
Ku ku duymak
Laf anlamaz
Laf aramızda
Laf dinlemek
Laf i itmek
Lafı kıçından dinlemek
Merhamet duymak
Minnet duymak
Nato kafa, nato mermer
Ne hali varsa görsün
Nedamet duymak
Nefret duymak
Onur duymak
Ölümün solu unu ensesinde duymak
Övünç duymak
Özlemini duymak
Papara -paparasını- yemek
Pi manlık duymak
Pürdikkat kesilmek
Rahatsızlık duymak
Ruhu -bile- duymamak
Sa eliyle sol kula ını göstermek
Saygı duymak
Sevincinden a zı kulaklarına varmak
Söz dinlemek -tutmakSöz i itmek
Söze yatmak
eytan kula ına kur un
Takatsizlik duymak
Tepki duymak
Utanç duymak
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Uzun kulaktan haber almak
Vicdan azabı duymak
Yabancılık duymak
Yakınlık duymak
Yarım kulak dinlemek
Yeis duymak
Yüre i i mek
Zılgıt yemek

Tablo 1: Türkçede Bulunan Dinlemeyle li kili Kavram ve Eylemleri Konu Alan Atasözleri ile Deyimler

Türkçede bulunan dinlemeyle ili kili kavram ve eylemleri konu alan atasözleri ile deyimler
incelendi inde, özellikle ileti im sürecinde dinlemenin önemine ve i levlerine dikkat çeker nitelikte
oldukları görülebilmektedir. Bulguların ortaya koydu u üzere, dinleme sürecinin ilk a aması olan
duyma ya da di er bir ifadeyle i itme de yo un bir ekilde konu edilmektedir. Öyle ki duyma
-i itme-; hem sessel iletileri fizyolojik olarak algılama, hem de çe itli duyguları hissetme
metaforuyla i lenmi tir. Önem arz eden bir di er bulgu, duyma ve dinleme eylemlerinin ba langıç
noktası olan kulak ile ilgili birçok atasözü ve deyimin var olmasıdır. Tablo. 1.’de sunulan atasözleri
ve deyimlerin sayısal da ılımına bakıldı ında, dinlemeyle ili kili kavram ve eylemleri konu alan
deyimlerin atasözlerine kıyasla bir hayli fazla oldu unu ifade etmek mümkündür.
3.5.1. Kulak le lgili Atasözleri ve Deyimler
Dinleme, i itmek ve anlamlandırmak için kulak vermektir. Bu ba lamda öncelikle fizyolojik
bir eylemdir ve ilgili oldu u uzuv kulaktır. Sessel iletiler, ilk olarak kula a gelmekte, ardından ise
beyne iletilmektedir. Dolayısıyla kulak, duymayı ve dinlemeyi refere eden bir organdır. Kulak
olmaksızın duyma ya da dinleme ediminde bulunmak mümkün de ildir. Ara tırma bulguları
uyarınca kulak ile ilgili atasözleri ve deyimler, Türkçede önemli bir yer i gal etmektedir.
Atasözleri
•
Anamın -babamın- ölece ini bilseydim kula ı
dolu darıya satardım
•
Ba a ır gerek, kulak sa ır
•
Bostana dadanan e e in kuyru u, kula ı olmaz
•
Boynuz kulaktan sonra çıkar, ama kula ı geçer
•
Deve boynuz ararken kulaktan olmu
•
E ek kula ı kesilmekle küheylan olmaz
•
ki kulak, bir dil için
•
Kös dinleyen, davula kulak vermez
•
Kul kullanan, bir gözünü kör, bir kula ını sa ır
etmeli
•
Kulaktan burun yakın, karde ten karın yakın
•
Namaza meyli olmayanın kula ı ezanda olmaz
•
Sözü söyle alana, kula ında kalana
•
Yerin kula ı var

Deyimler
•
A zı kulaklarına varmak
•
A zından çıkanı -çıkan sözü- kula ı duymamak
-i itmemek
•
Bir kula ından girip öbür kula ından çıkmak
•
-Bir eye- kulak -kulaklarını- tıkamak
•
-Bir eye- kulak vermek
•
-Birinin- kula ını bükmek
•
-Birinin- kula ını çekmek
•
-Birinin- kula ını çınlatmak
•
-Birinin- kula ını doldurmak
•
-Birinin- kula ının zarı patlamak
•
Boynuz isterken kulaktan olmak
•
Cankula ı ile dinlemek
•
Davul çalsan i itmez
•
Devede kulak -kulak gibi- kalmak
•
Duvar gibi
•
Elini kula ına atmak
•
Ense kulak yerinde olmak
•
Eski kula ı kesiklerden olmak
•
Göz kulak olmak
•
Kelle kulak yerinde
•
Kula ı a ır i itmek
•
Kula ı -bir eyde- olmak
•
Kula ı -kulakları- çınlasın
•
Kula ı dikilmek
•
Kula ı duvar olmak
•
Kula ı kiri te olmak
•
Kula ı ok amak
•
Kula ı ters taraftan göstermek
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Kula ına çalınmak
Kula ına çarpmak
Kula ına fısıldamak
Kula ına gelmek
Kula ına girmemek
Kula ına gitmek
Kula ına inanmamak
Kula ına kar suyu kaçırmak
Kula ına kar suyu kaçmak
Kula ına koymak -sokmakKula ına küpe olmak -etmekKula ına söylemek
Kula ını açmak
Kulak arkası -ardı- etmek
Kulak asmak
Kulak kabartmak
Kulak kesilmek
Kulak kıvırmak
Kulak misafiri olmak
Kulak -kula ını- tırmalamak
Kulak tutmak
Kulak vermek
Kulakları dolmak
Kulakları paslanmak
Kulakları patlatmak
Kulaklarına kadar kızarmak
Kulaklarını dikmek
Kulaklarının pasını gidermek
Sa eliyle sol kula ını göstermek
Sevincinden a zı kulaklarına varmak
eytan kula ına kur un
Uzun kulaktan haber almak
Yarım kulak dinlemek

Tablo 2: Türkçede Bulunan Kulak le lgili Atasözleri ve Deyimler

Türkçede yer alan kulak ile ilgili atasözleri ve deyimler, ileti im sürecinde duyma ve
dinlemenin önemini vurgulamaktadır. Tablo. 2.’de sunulan atasözleri ve deyimlerin niceliksel ve
niteliksel açılımları, bir uzuv olarak kula ın duyma ve dinleme sürecindeki rolüne dikkat
çekmektedir. Bu ba lamda ‘iki kulak bir dil için’ atasözü, çok dinleyip az söylemek gerekti ine
vurgu yapmaktadır. ‘Davul çalsan i itmez’, ‘duvar gibi’ ve ‘kula ı davul olmak’ deyimleri ise,
anlam/konu temelinde kulakta var olan fizyolojik bir soruna, sa ırlık durumuna i aret
etmektedirler.
Kategoriye ili kin bulgular mercek altına alındı ında, kulak kelimesini içeren, ancak
duyma ya da dinleme edimine gönderme niteli i ta ımayan atasözleri ile deyimler de göze
çarpmaktadır. ‘Anamın -babamın- ölece ini bilseydim kula ı dolu darıya satardım’, ‘bostana
dadanan e e in, kuyru u, kula ı olmaz’, ‘boynuz kulaktan sonra çıkar ama kula ı geçer’, ‘deve
boynuz ararken kulaktan olmu ’ ‘e ek kula ı kesilmekle küheylan olmaz’, ‘karde ten karın,
kulaktan burun yakın’ gibi atasözleri ile ‘boynuz isterken kulaktan olmak’, ‘devede kulak kalmak’,
‘ense kulak yerinde olmak’, ‘kelle kulak yerinde’, ‘kulak kıvırmak’, ‘kula ı ters taraftan göstermek’,
‘ eytan kula ına kur un’ gibi deyimlerin örneklendirdi i üzere kulak salt duyma ya da dinleme
göndermesi yapan bir kelime de ildir. Bu paralelde ‘a zı kulaklarına varmak’, ‘kulaklarına kadar
kızarmak’ ve ‘sevincinden a zı kulaklarına varmak’ deyimlerinde kulak, yüzün bir bölgesi olması
sıfatıyla yer almaktadır.
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yönelimlidir. Örne in ‘-bir eye- kulak vermek’, ‘cankula ı ile dinlemek’, ‘kula ı -bir eyde- olmak’,
‘kula ı dikilmek’, ‘kula ını açmak’, ‘kulak kesilmek’, ‘kulak tutmak’, ‘kulak vermek’, ‘kulaklarını
dikmek’ deyimleri de er vererek ve önemseyerek dinlemek anlamındadır. ‘Bir eye- kulak
-kulaklarını- tıkamak’, ‘bir kula ından girip öbür kula ından çıkmak’, ‘kula ı a ır i itmek’,
‘kula ına girmemek’, ‘kulak arkası -ardı- etmek’, ‘yarım kulak dinlemek’ deyimleri ise çe itli
nedenlerle duymazlıktan gelme ve dinlememe durumunu ifade etmektedir. ‘Kula ına çalınmak’,
‘kula ına çarpmak’, ‘kula ına gelmek’, ‘kula ına kar suyu kaçırmak’, ‘kula ına kar suyu kaçmak’,
‘kulak kabartmak’, ‘kulak misafiri olmak’ deyimleri tesadüfen ya da dolaylı olarak duymak
anlamında kullanılmaktadır. ‘-Birinin- kula ını bükmek’ ve ‘-birinin- kula ını çekmek’ deyimleri,
uyarmak ve cezalandırmak; ‘kula ına küpe olmak -etmek-’ deyimi ise ba a gelen bir durumdan
alınan dersi unutmamak demektir.
3.5.2. Duyma - itme- le lgili Atasözleri ve Deyimler
Duyma ya da di er bir deyi le i itme, sessel iletileri kulak aracılı ıyla algılamak anlamına
gelmektedir. Duyma, dinleme sürecinin ilk adımını olu turmakta ve daha dar kapsamlı bir eylem
olmasına ra men sıklıkla dinleme ile karı tırılmaktadır. Duyma ve dinleme birbirinden farklı,
ancak birbiriyle ili kili iki eylemdir. Ara tırma bulguları, duyma -i itme- ile ilgili atasözleri ve
deyimlerin Türkçede büyük bir a ırlı a sahip olduklarını ortaya koymaktadır.
Atasözleri
•
Bir -sa - elinin verdi ini öbür -sol- elin
duymasın
•
Bir dokun bin ah i it -dinle•
stedi ini söyleyen istemedi ini i itir
•
Kara -kötü- haber tez duyulur
•
Kızım sana söylüyorum -dedim- gelinim sen i it
-anla
•
Mısır’daki sa ır sultan bile duydu
•
Sa ır i itmez -duymaz- uydurur -yakı tırır-

Deyimler
•
Acı duymak
•
A ız a ıza vermek
•
A zından çıkanı -çıkan sözü- kula ı duymamak
-i itmemek•
Alaka duymak
•
Antipati duymak
•
Arzu duymak
•
Azap duymak
•
Azar i itmek
•
-Bir eyi- içinde duymak
•
-Bir kimseye- bir eye ihtiyaç duymak
•
-Bir eye- merak duymak
•
-Bir eyden- zevk duymak
•
-Birine- sempati duymak
•
Davul çalsan i itmez
•
Duvar gibi
•
Duymazlıktan gelmek
•
Duyulur duyulmaz
•
Eziklik duymak
•
Ferahlık duymak
•
Gereksinme duymak
•
Göz kulak olmak
•
Gurur duymak
•
Güven duymak
•
Güvensizlik duymak
•
Hayranlık duymak
•
Haz duymak
•
Heyecan duymak
•
Hicap duymak
•
Ho nutluk duymak
•
Hüzün duymak
•
htiyaç duymak
•
lgi duymak
•
liklerinde duymak
•
stek duymak
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itmezli e

getirmek

(E deyi :

itmezlikten

tiyak duymak
Kıvanç duymak
Kin duymak
Koku -kokusunu- duymak
Kula ı a ır i itmek
Kula ı duvar olmak
Kula ına çarpmak
Kulak tutmak
Kulak vermek
Ku ku duymak -beslemekLaf aramızda
Laf i itmek
Merak duymak
Merhamet duymak
Minnet duymak
Nedamet duymak
Nefret duymak
Onur duymak
Ölümün solu unu ensesinde duymak
Övünç duymak
Özlemini duymak
Papara -paparasını- yemek
Pi manlık duymak
Rahatsızlık duymak
Ruhu -bile- duymamak
Saygı duymak
Sempati duymak
Söz i itmek
Takatsizlik duymak
Tepki duymak
Utanç duymak
Uzun kulaktan haber almak
Vicdan azabı duymak
Yabancılık duymak
Yakınlık duymak
Yeis duymak
Zılgıt yemek

Tablo 3: Türkçede Bulunan Duyma - itme- le lgili Atasözleri ve Deyimler

Tablo. 3.’de de görüldü ü gibi duyma, di er bir ifadeyle i itme ile ilgili deyimler, sayısal
olarak atasözlerine kıyasla daha fazladır. Duyma -i itme- kategorisindeki atasözleri ve deyimlerin,
içeriksel olarak dinlemenin kar ılı ı olan söz -laf- ve türevlerini temel alması öncelikle dikkat çeken
bir bulgudur. ‘ stedi ini söyleyen istemedi ini i itir’, ‘kara -kötü- haber tez duyulur’, ‘kızım sana
söylüyorum -dedim- gelinim sen i it- anla’ gibi atasözleri ve ‘a ız a ıza vermek’, ‘azar i itmek’, ‘laf
aramızda’, ‘laf i itmek’, ‘papara -paparasını- yemek’, ‘söz i itmek’, ‘zılgıt yemek’ gibi deyimler bu
bulguyu do rulamaktadır.
Duymak; bilgi almak, ö renmek, haber almak demektir. Bu ba lamda ‘kara -kötü- haber
tez duyulur’, ‘Mısır’daki sa ır sultan bile duydu’ atasözleri ile ‘duyulur duyulmaz’, ‘ruhu -bileduymamak’, ‘uzun kulaktan haber almak’ deyimleri duyma aracılı ıyla haber almak, haberli olmak
durumunu tanımlamaktadır. Duyma ile ilgili deyimlere ili kin en ilginç nokta, metaforik
kullanımın yaygınlı ıdır. ‘Acı duymak’, ‘alaka duymak’, ‘antipati duymak’, ‘arzu duymak’, ‘azap
duymak’, ‘-birine- sempati duymak’, ‘-bir kimseye- bir eye- ihtiyaç duymak’, ‘-bir eye- merak
duymak’, ‘-bir eyden- zevk duymak’, ‘-bir eyi- içinde duymak’, ‘eziklik duymak’, ‘ferahlık
duymak’, ‘gereksinim duymak’, ‘gurur duymak’, ‘güven duymak’, ‘güvensizlik duymak’,
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‘hüzün duymak’, ‘ilgi duymak’, ‘iliklerinde duymak’, ‘i tiyak duymak’, ‘kıvanç duymak’, ‘kin
duymak’, ‘koku -kokusunu- duymak’, ‘ku ku duymak’, ‘merhamet duymak’, ‘minnet duymak’,
‘nedamet duymak’, ‘nefret duymak’, ‘onur duymak’, ‘ölümün solu unu ensesinde duymak’,
‘övünç duymak’, ‘özlemini duymak’, ‘pi manlık duymak’, ‘rahatsızlık duymak’, ‘ruhu -bileduymamak’, ‘saygı duymak’, ‘takatsizlik duymak’, ‘tepki duymak’, ‘vicdan azabı duymak’,
‘yabancılık duymak’, ‘yakınlık duymak’, ‘yeis duymak’ gibi deyimler metaforik kullanıma örnek
te kil etmektedir. Söz konusu deyimlerde duymak, genel olarak hissetmek anlamında
kullanılmı tır. Bulguların ortaya koydu u üzere duymak, yalnızca sessel uyaranları kulakla almak
de ildir. Duymak, sessel iletileri i itmek kadar, duyularla ilgili olan; kulak kadar, kalple ve ruhla
gerçekle tirilen bir eylemdir.
3.5.3. Duy(a)mama - it(e)meme- le ilgili Atasözleri ve Deyimler
Duy(a)mama ya da e deyi le i it(e)meme; bazen dinleyicinin kendisinden, bazen
konu macıdan, bazen de çevreden kaynaklanan nedenlerle sessel iletileri algılayamamak anlamına
gelmektedir. Duy(a)mama -i it(e)meme hali, ileti im sürecinin i leyi ine ket vuran bir niteliktedir.
Atasözleri
•
Bir -sa - elin verdi ini öbür -sol- elin duymasın
•
stedi ini söyleyen istemedi ini i itir
•
Kul kullanan bir gözünü kör, bir kula ını sa ır
etmeli
•
Sa ır i itmez -duymaz- uydurur
yakı tırır-

Deyimler
•
A ız a ıza vermek
•
A zından çıkanı -çıkan sözü- kula ı duymamak
-i itmemek•
Davul çalsan i itmez
•
Duvar gibi
•
Duymazlıktan gelmek
•
itmezli e getirmek (E deyi :
itmezlikten
gelmek)
•
Kula ı a ır i itmek
•
Kula ı duvar olmak
•
Laf aramızda
•
Ruhu -bile- duymamak

Tablo 4: Türkçede Bulunan Duy(a)mama - it(e)meme- le ilgili Atasözleri ve Deyimler

Tabloda görüldü ü gibi duy(a)mama, öncelikle dinleyicinin kendisinden kaynaklanan
nedenlerle gerçekle mektedir. ‘Sa ır i itmez -duymaz- uydurur -yakı tırır-’ ile ‘davul çalsan
i itmez’, ‘duvar gibi’, ‘kula ı a ır i itmek’, ‘kula ı duvar olmak’ deyimleri, kulaktaki herhangi bir
sorun ya da sa ırlık nedeniyle duyamama veya yanlı duyma durumunu ifade etmektedir.
‘Duymazlıktan gelmek’ ve ‘i itmezli e getirmek’ ya da e deyi iyle ‘i itmezlikten gelmek’ deyimleri
ise, herhangi bir fizyolojik sorunu olmamakla birlikte dinleyicinin bilerek ve isteyerek duymamayı
seçmesi anlamına gelmektedir.
‘ stedi ini söyleyen istemedi ini i itir’ atasözü ve ‘a zından çıkanı -çıkan sözü- kula ı
duymamak -i itmemek-’ deyimi, duymayı konu ma süreciyle ili kilendirmekte ve konu macının
ho lanmayaca ı sözler duymamak için kendi sözlerine dikkat etmesi gereklili ini vurgulamaktadır.
‘A ız a ıza vermek’ ve ‘laf aramızda’ deyimleri ise, konu macı ve dinleyici dı ında kalan ki i ya da
ki ilerin duy(a)mama hallerini tanımlamaktadır.
‘Bir -sa - elin verdi ini öbür -sol- elin duymasın’ atasözü ise, birine yapılan iyili in gizli
tutulması anlamında kullanılmakta ve kültürel bir nitelik arz etmektedir. Bu paralelde ‘kul
kullanan bir gözünü kör, bir kula ını sa ır etmeli’ atasözü, insan ili kilerinin yürüyebilmesi için
bazı durumlarda duymazlıktan gelmek gerekti ine dikkat çekmektedir.
3.5.4. Dinleme le lgili Atasözleri ve Deyimler
Dinleme; konu maya, dü ünmeye ve fikir üretmeye anlam katan bir süreçtir. Bireyler,
örgütler ve toplumlar açısından ileti imin ve etkile imin temelidir. Ara tırma bulguları, dinlemenin
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koymaktadır.
Atasözleri
•
Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar
•
Az söyle çok dinle
•
Bir dokun bin ah i it -dinle•
Bir söyle on dinle
•
Devletli ile deli bildi ini i ler
•
Gem almayan atın ölümü yakındır
•
Gönül ferman dinlemez
•
Gürültü istemeyen kazancı -bakırcı- dükkanına
girmez -hırkasını ba ına çeker
•
Hocanın söyledi ini dinle -dedi ini yap-,
yaptı ını yapma
•
ki dinle bir söyle
•
Kendi söyler, kendi dinler
•
Kös dinleyen, davula kulak vermez
•
Sakalım yok ki sözüm dinlensin
•
Sarho a dokunma kendi yıkılsın (E deyi :
De me sarho a yıkılana kadar gitsin)
•
Söyleyenden dinleyen arif gerek
•
Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir
•
Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deyimler
Anlayıp dinlemek
At pazarında e ek osurtmuyoruz!
Ba ını dinlemek
Bildi ini yapmak
-Birinin- a zının içine girmek
Burnunun dikine -do rusuna- gitmek
Cankula ı ile dinlemek
Dedi inden -dı arı- çıkmak
Dikine gitmek
Duvar gibi
Ferman dinlememek
Geç! (E deyi : Geç efendim!)
Gemi azıya almak
Kafa -kafayı veya kafasını- dinlemek
Kafasının dikine gitmek
Kendini dinlemek
Koyun kaval dinler gibi dinlemek
Kös dinlemek
Kula ı bir eyde olmak
Kula ı dikilmek
Kula ı duvar olmak
Kula ı kiri te olmak
Kula ını açmak
Kula ına çalınmak
Kula ına çarpmak
Kula ına gelmek
Kula ına gitmek
Kula ına kar suyu kaçırmak
Kula ına kar suyu kaçmak
Kulak asmak
Kulak kabartmak
Kulak kesilmek
Kulak misafiri olmak
Kulak tutmak
Kulak vermek
Kulakları dolmak
Kulakları paslanmak
Kulaklarının pasını gidermek
Laf dinlemek
Lafı kıçından dinlemek
Pürdikkat kesilmek
Söz dinlemek -tutmakSöze yatmak
Yarım kulak dinlemek
Yüre i i mek

Tablo 5: Türkçede Bulunan Dinleme le lgili Atasözleri ve Deyimler

Türkçede bulunan dinleme ile ilgili atasözleri ile deyimler, Tablo. 5.’te sunulmu tur. Genel
olarak ele alındı ında atasözlerinin dinlemenin önem ve i levlerini, deyimlerin ise nitelikli ve
niteliksiz dinlemeyi konu ettikleri görülebilmektedir. Nitelik açısından de erlendirildi inde,
konu maya kıyasla dinlemenin önemine i aret eden atasözleri dikkat çekmektedir. ‘Az söyle çok
dinle’, ‘bir söyle on dinle’ ve ‘iki dinle bir söyle’ bu kapsamda örnek verilebilmektedir. ‘Bir dokun
bin ah i it -dinle-’ atasözü ise, farklı, ancak karı tırılan iki eylem olan dinleme ve i itmenin
birbirlerinin yerine kullanımları açısından ilginç bir örnektir.
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tarafından verilen ö ütleri benimsemek vurgulanan bir temadır. ‘Atalar sözü tutmayanı yabana
atarlar’, ‘devletli ile deli bildi ini i ler, ‘ulu sözü dinlemeyen uluyakalır’ gibi atasözleri ve
‘burnunun dikine -do rusuna- gitmek’, ‘dedi inden -dı arı- çıkmak’, ‘dikine gitmek’, ‘gemi azıya
almak’, ‘kafasının dikine gitmek’, ‘laf dinlemek’, ‘söz dinlemek -tutmak-’ gibi deyimler ö üt
dinlemenin önemine ve büyüklerin sözlerine uygun hareket etmenin gereklili ine i aret
etmektedir. ‘Ferman dinlememek’ deyimi de bu paralelde, yasa, yol, yöntem tanımamak anlamında
kullanılmaktadır.
Dinleme temalı deyimlerde, metaforik kullanımın varlı ı da ilgi çekicidir. Bu ba lamda
‘gürültü istemeyen kazancı -bakırcı- dükkanına girmez -hırkasını ba ına çeker’ atasözü ile ‘ba ını’
dinlemek’, ‘kafa-kafayı veya kafasını dinlemek’, ‘kendini dinlemek’ deyimlerinde, dinlemek asıl
anlamı dı ında kullanılmı tır. ‘Ba ını’ dinlemek’ ve ‘kafa-kafayı veya kafasını dinlemek’ deyimleri,
zihni yoran sorunlardan uzak kalmak demektir. Anlam/konu temelinde benzer bir niteli i olan
‘gürültü istemeyen kazancı -bakırcı- dükkanına girmez -hırkasını ba ına çeker’ atasözü ise, kafasını
dinlemek isteyen ki inin gürültülü patırtılı i lerde görev almayaca ı anlamını ifade etmektedir.
‘Kendini dinlemek’ deyimi ise, hastalık kuruntusu içinde olmak ya da yalnız ve sakin kalmak
anlamına gelmektedir.
3.5.5. Dinlemenin Önemini Konu Alan Atasözleri ile Deyimler
Dinleme, bilhassa ki ilerarası ileti im sürecinin i leyi inde ve etkinli inde son derece
önemli bir role sahiptir. Buna kar ın ihmal edilen ya da gere ince önemsenmeyen bir nitelik arz
etmektedir. Ara tırma kapsamında, Türkçede dinlemenin önemine i aret eden atasözlerinin varlı ı
tespit edilmi tir. Ancak dinlemenin önemini temel alan hiçbir deyime rastlanmamı tır.
Atasözleri
•
Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar
•
Az söyle çok dinle
•
Ba a ır gerek, kulak sa ır
•
Bir söyle on dinle
•
Gem almayan atın ölümü yakındır
•
Hocanın söyledi ini dinle, yaptı ını yapma
•
ki dinle bir söyle
•
ki kulak bir dil için
•
Sarho a dokunma kendi yıkılsın (E deyi : De me
sarho a yıkılana kadar gitsin)
•
Söyleyenden dinleyen arif gerek
•
Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır

Deyimler

Tablo 6: Türkçede Bulunan ve Dinlemenin Önemini Vurgulayan Atasözleri ile Deyimler

Tablo. 6.’da görüldü ü üzere, dinlemenin önemini vurgulayan atasözleri öncelikle
dinlemenin konu maya kıyasla üstünlü üne dikkat çekmektedir. ‘Az söyle çok dinle’, ‘ba a ır
gerek, kulak sa ır’, ‘bir söyle on dinle’, ‘iki dinle bir söyle’, ‘iki kulak bir dil için’ gibi atasözleri olur
olmaz konu mak yerine dinlemenin tercih edilmesinin daha yerinde olaca ının altını çizmektedir.
Dinlemenin önemine dikkat çeken atasözlerinin bir di er vurguları, büyük sözü
dinlememenin olumsuz ve zararlı sonuçlar do urma olasılı ının yüksekli idir. ‘Atalar sözü
tutmayanı yabana atarlar’, ‘gem almayan atın ölümü yakındır’,’sarho a dokunma kendi yıkılsın’ ya
da e deyi le ‘de me sarho a yıkılana kadar gitsin’ ve ‘ulu sözü dinlemeyen uluyakalır’ gibi
atasözleri anlam/konu temelinde söz/ö üt dinlemenin gereklili ini konu etmektedir. Bu ba lamda
dinleme, özellikle de büyüklerin nasihatlerini dinleme; ö renmenin, ya amını idame ettirebilmenin,
toplum içinde varlık gösterebilmenin ön ko ulu olarak de erlendirilebilmektedir.
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Deyimler
Etkile imsel bir nitelik arz eden ki ilerarası ileti im sürecinde dinleme ve konu ma
-söyleme- birbirini bütünleyen iki edimdir. Bu ba lamda dinleme ile konu ma, ardı ık ve döngüsel
bir ekilde i leyerek anlam yaratmaktadırlar. leti im sürecinde kaynak ve alıcı; bazen dinleme,
bazen de konu ma eylemini gerçekle tirerek bilgi, duygu ve dü üncenin de i toku una aracılık
etmektedir. Öyle ki ara tırma bulguları da, Türkçede bulunan atasözü ve deyimlerin dinleme ve
konu ma -söyleme- eylemlerinin birbirini tamlayan niteliklerine dikkat çekmektedir.
Atasözleri
•
Az söyle çok dinle
•
Bir dokun bin ah i it -dinle•
Bir söyle on dinle
•
Devletli ile deli bildi ini i ler
•
Gem almayan atın ölümü yakındır
•
Hocanın söyledi ini dinle, yaptı ını yapma
•
ki dinle, bir söyle
•
ki kulak, bir dil için
•
stedi ini söyleyen istemedi ini i itir
•
Kendi söyler, kendi dinler
•
Sakalım yok ki sözüm dinlensin
•
Sarho a dokunma kendi yıkılsın (E deyi :
De me sarho a yıkılana kadar gitsin)
•
Söyleyenden dinleyen arif gerek
•
Sözü söyle alana, kula ında kalana
•
Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir
•
Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır

Deyimler
•
A ız a ıza vermek
•
A zı kulaklarına varmak
•
A zından çıkanı -çıkan sözü- kula ı duymamak
-i itmemek•
Bildi ini yapmak
•
-Birinin- a zının içine girmek
•
Burnunun dikine -do rusuna- gitmek
•
Dedi inden -dı arı- çıkmak
•
Gemi azıya almak
•
Kula ına çalınmak
•
Kula ına fısıldamak
•
Kula ına söylemek
•
Kulak -kula ını- tırmalamak
•
Kulakları dolmak
•
Laf anlamaz
•
Laf aramızda
•
Laf dinlemek
•
Laf i itmek
•
Lafı kıçından dinlemek
•
Nato kafa nato mermer
•
Ne hali varsa görsün
•
Sevincinden a zı kulaklarına varmak
•
Söz i itmek
•
Söze yatmak
•
Yüre i i mek

Tablo 7: Türkçede Bulunan Dinleme ile Söz -Laf- ve Konu mayı -Söylemeyi- Birbirine Ba ıtlayan Atasözleri ve
Deyimler

Tabloda görüldü ü üzere dinleme ile söz -laf- ve konu ma -söyleme- kavramlarını birbirine
ba ıtlayan atasözleri, dinleme ve konu manın birbirini bütünleyen iki edim oldu undan hareket
ederek etkili ileti im için birlikte ve ardı ık ekilde kullanılmalarını salık vermektedirler. Bulgular
incelendi inde dinlemenin görece önemine i aret eden ve söylemeye -konu maya- kıyasla
dinlemenin ye lenmesi gerekti ini vurgulayan atasözü ve deyimlerin çoklu u dikkat çekmektedir.
‘Az söyle, çok dinle’, ‘bir söyle on dinle’, ‘iki dinle, bir söyle’, ‘iki kulak, bir dil için’ atasözleri,
bunların en göze çarpanlarıdır.
Kategoriye ili kin bir di er ilginç bulgu, etkili dinleme için güzel konu manın varlı ına
i aret eden atasözleri ve deyimlerin varlı ıdır. ‘Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir’ atasözü ile
‘yüre i i mek’ deyimi, söz konusu bulguyu örneklendirmektedir. ‘A zından çıkanı -çıkan sözükula ı duymamak -i itmemek-’ deyimi, dinlemenin sadece konu anı dinlemek eklinde
gerçekle tirilen bir eylem olmadı ına dikkat çekmektedir. Etkili ileti im için konu an ki i kendisine
ve söylediklerine de kulak vermeli, kendisini dürtüsel konu ma konusunda frenlemelidir.
‘ stedi ini söyleyen istemedi ini i itir’ atasözü de, bu sava kar ılık gelmektedir. ki ki inin birbirine
pek yakın durarak ba kaları i itmeyecek ekilde konu maları anlamına gelen ‘a ız a ıza vermek’
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açısından ilginç bir örnektir. Benzer ekilde ‘laf aramızda’ deyimi, üzerinde konu ulan konuyu
dinleyici ve konu macı haricinde ba kası ya da ba kaları duymasın, bilmesin anlamını vermektedir.
Bu paralelde ‘kula ına fısıldamak’ ile ‘kula ına söylemek’ deyimleri de, ileti imin üçüncü ahıslara
kapalı gerçekle mesi durumunu ifade etmektedir.
Anlam/konu temelinde yapılan de erlendirmede büyük sözü dinlemenin, verilen ö ütlere
de er vermenin önemsenmi oldu u görülmektedir. ‘Devletli ile deli bildi ini i ler’, ‘gem almayan
atın ölümü yakındır’, ‘sarho a dokunma kendi yıkılsın’ ya da e deyi iyle ‘de me sarho a yıkılana
kadar gitsin’ gibi atasözleri ile ‘bildi ini yapmak’, ‘burnunun dikine -do rusuna- gitmek’,
‘dedi inden -dı arı- çıkmak’, ‘gemi azıya almak’, ‘laf anlamaz’, ‘nato kafa, nato mermer’, ‘ne hali
varsa görsün’ gibi deyimlerin i aret etti i üzere söz/ö üt dinlememek zararlı sonuçlar do urma
olasılı ı yüksek olan bir eylemdir.
3.5.7. Dinlemenin

levlerini Konu Alan Atasözleri ve Deyimler

Sessel iletileri anlam arayı ıyla bütünle tiren bir süreç olan dinleme, duruma ve ortama
göre çe itli amaçlarla gerçekle tirilebilen bir eylemdir. Büyük önem arz eden bu i levler, dinleme
sürecine anlam kazandırarak i leyi i ve niteli i üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır.
•
•
•
-anla•
•
•

Atasözleri
Gem almayan atın ölümü yakındır
Hocanın söyledi ini dinle, yaptı ını yapma
Kızım sana söylüyorum -dedim- gelinim sen i it
Kös dinleyen davula kulak vermez
Sakalım yok ki sözüm dinlensin
Ulu söz dinlemeyen, uluyakalır

Tablo 8: Türkçede Bulunan Dinlemenin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deyimler
Anlayıp dinlemek
Azar i itmek
Ba ını dinlemek
-Birinin- kula ını doldurmak
-Birinin- kula ını çınlatmak
-Birinin- kula ını bükmek
Dedi inden -dı arı- çıkmak
Göz kulak olmak
Kafa -kafayı veya kafasını- dinlemek
Kendini dinlemek
Kula ı -kulakları- çınlasın
Kula ına koymak -sokmakKula ına küpe olmak -etmekKula ını bükmek
Kula ını çekmek
Kulakları paslanmak
Kulaklarının pasını gidermek
Laf dinlemek
Laf i itmek
Söz dinlemek
Söz i itmek
Söze yatmak
Papara -paparasını- yemek
Zılgıt yemek

levleri ile lgili Atasözleri ve Deyimler

Dinleme ili ki kurmak, anlamak, bilgilenmek, bir konuya hakim olmak, ö renmek, ele tiri
almak ya da ele tirmek, ba kasının/ba kalarının öyküsüne/öykülerine katılmak, anlayı ve
deneyimlerinden yararlanmak ya da görü ve dü üncelerini etkilemek, e lenmek ve sosyalle mek
gibi nedenlerle gerçekle tirilen bir eylemdir. Tablo. 8.’de sunulan ara tırma bulguları, Türkçede
bulunan atasözleri ve deyimlerin dinlemenin çe itli i levlerini konu etti ini ortaya koymaktadır.
‘Hocanın söyledi ini dinle, yaptı ını yapma’, ‘kızım sana söylüyorum -dedim- gelinim sen
i it -anla-’ atasözleri ile ‘anlayıp dinlemek’, ‘-birinin- kula ını doldurmak’, ‘göz kulak olmak’
deyimleri; dinlemenin anlama, bilgilenme ve ö renme i levlerine gönderme niteli i ta ımaktadır.
‘Gem almayan atın ölümü yakındır’, ‘sakalım yok ki sözüm dinlensin’, ‘ulu sözü dinlemeyen
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‘söz dinlemek’ ve ‘söze yatmak’ deyimleri dinlemenin söylenen bir sözü, ö üdü benimseme ve
ba kalarının deneyimlerinden yararlanma konusundaki rolünü sergilemektedir. ‘-Birinin- kula ını
çınlatmak’, ‘kula ı -kulakları- çınlasın’ ve ‘laf dinlemek’ deyimleri, dinlemenin ileti im kurma
amaçlı kullanımını örneklendirmektedir. ‘Kös dinleyen davula kulak vermez’ atasözü ile ‘kös
dinlemek’ deyimi, dinleme ile deneyim kazanma ba lantısına i aret etmektedir. ‘Azar i itmek’,
‘kula ını bükmek’, ‘kula ını çekmek’, ‘kula ına koymak -sokmak-’, ‘laf i itmek’, ‘söz i itmek’,
‘papara -paparasını yemek’ ve ‘zılgıt yemek’ deyimleri; dinlemenin uyarma ve telkin etme
i levlerini göstermektedir. ‘Kulakları paslanmak’ ve ‘kulaklarının pasını gidermek’ deyimleri ise,
müzik dinleme anlamına gelmekte ve dinlemenin e lenme i levine vurgu yapmaktadırlar.
Bunların yanı sıra ‘ba ını dinlemek’, ‘kafa -kafayı veya kafasını- dinlemek’, ‘kendini
dinlemek’ gibi deyimler dinlemenin içsel ileti im i levine ili kin yol haritası sunmaları açısından
ilgi çekicidir. Öyle ki bu deyimler zihni yoran sorunlardan uzak kalmak anlamına gelmekte ve
dinlemenin çok da konu edilmeyen farklı bir i levini, ki iye içkin boyutunu ortaya koymaktadırlar.
3.5.8. Nitelikli Dinlemeyi Konu Alan Atasözleri ile Deyimler
Etkili dinlemeye engel olan unsurların ortadan kaldırılmasıyla meydana gelen nitelikli
dinleme; yalnız i itmenin ötesinde i itilenlerin de erlendirilmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması,
dinleyicinin i itti i bilgilere önem atfetmesi, di er ileti im türleri içinde dinlemenin daha fazla yer
tutması, iletilen mesajın bütüncül olarak objektif biçimde de erlendirilmesi, konu macı ve mesaja
dikkatin yöneltilmesi durumunu ifade etmektedir.
•
•
•
•
•

Atasözleri
Az söyle, çok dinle
Bir söyle on dinle
ki dinle, bir söyle
ki kulak, bir dil için
Söyleyenden dinleyen arif gerek

•
•
•
•
•
•

Deyimler
Anlayıp dinlemek
-Bir eye- kulak vermek
-Birinin- a zının içine girmek
Cankula ı ile dinlemek
Kula ı ok amak
Pürdikkat dinlemek

Tablo 9: Türkçede Bulunan ve Nitelikli Dinlemeyi Konu Alan Atasözleri ile Deyimler

Tablo. 9.’da görüldü ü gibi Türkçede bulunan atasözü ve deyimler, nitelikli dinlemenin
önemine ve etkinli ine vurgu yapar niteliktedir. Bu ba lamda ‘az söyle, çok dinle’, ‘bir söyle on
dinle’ ve ‘iki dinle bir söyle’ gibi atasözleri konu mak yerine dinlenmesi gerekti ine i aret
etmektedir. ‘ ki kulak bir dil için’ atasözü, dinlemenin konu maya kıyasla görece önemini
fizyonomi üzerinden açıklamaktadır. ‘Söyleyenden dinleyen arif gerek’ atasözü ise, konu an ki inin
ne demek istedi ini ancak dikkatli dinleyen ve o konudan haberdar olan ki inin anlayabilece ini
ifade etmektedir.
Deyimlere göz atıldı ında, ‘anlayıp dinlemek’ deyiminin dinleme eyleminin bir olayı
anlamadaki rolünü anlattı ı görülmektedir. ‘-Bir eye- kulak vermek’ ve ‘can kula ı ile dinlemek’
deyimleri de, de er vererek ve önemseyerek dikkatlice dinleme temasını i lemektedir. Bu paralelde
kulak, duyma ve dinleme gibi kavramlardan herhangi birini içermemekle birlikte ‘-birinin- a zının
içine girmek’ deyimi ise, hayranlıkla ve büyük zevkle dinlemek anlamını vermektedir.
3.5.9. Dinleme Türleri ile lgili Atasözleri ve Deyimler
Dinleme; dinleyicinin amacı, dinleme sürecindeki genel tutumu ve konu macıyla olan
etkile imi açısından ‘aktif dinleme’ ve ‘pasif dinleme’ olmak üzere iki ana ba lık uyarınca ele
alınabilmektedir. Aktif dinleme; dinleyicinin konu anın anlattıklarına içten bir ilgi gösterdi i,
konu macı ile kar ılıklı anlamaya dayanan bir ili ki kurabildi i dinleme türüdür. Pasif dinleme ise,
dinleyicinin dinleme sürecine etkin bir ekilde katılmadı ı dinleme türüdür. Aktif dinleme
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geribildirim yetersizli i ile karakterize olmaktadır.
Aktif Dinleme le lgili Atasözleri
Söz söyleyenden dinleyen arif gerek

•

•
•
•
uydurur•
•

Pasif Dinleme le lgili Atasözleri
Namaza meyli olmayanın kula ı davulda olmaz
Sa ır için iki kere keramet olmaz
Sa ır i itmez -duymaz- yakı tırır
Sözü söyle alana, kula ında kalana
Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
gelmek)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktif Dinleme le lgili Deyimler
Anlayıp dinlemek
-Bir eye- kulak vermek
-Birinin- a zının içine girmek
Cankula ı ile dinlemek
Göz kulak olmak
Kula ı -bir eyde- olmak
Kula ı dikilmek
Kula ı kiri te olmak
Kula ına koymak -sokmakKula ını açmak
Kulak asmak
Kulak kesilmek
Kulak tutmak
Kulak vermek
Kulaklarını dikmek
Pürdikkat dinlemek
Pasif Dinleme le lgili Deyimler
Bir kula ından girip öbür kula ından çıkmak
-Bir eye- kulak -kulaklarını- tıkamak
Davul çalsan i itmez
Duymazlıktan gelmek
itmezli e getirmek (E deyi :
itmezlikten
Koyun kaval dinler gibi dinlemek
Kula ı a ır i itmek
Kula ına çarpmak
Kula ına girmemek
Kulak arkası -ardı- etmek
Kulak kabartmak
Kulak misafiri olmak
Kulakları dolmak
Lafı kıçından dinlemek
Yarım kulak dinlemek
Yüre i i mek

Tablo 10: Türkçede Bulunan Dinleme Türlerini Konu Alan Atasözleri ile Deyimler

ki temel dinleme türü olan aktif dinleme ve pasif dinleme, Türkçede bulunan atasözleri ve
deyimlerde konu edilmi tir. Dinleme türleri ile ilgili atasözü ve deyimlerin sayısal da ılımına
bakıldı ında, her iki dinleme türüne ili kin deyimler atasözlerine kıyasla daha fazladır. Bununla
birlikte aktif dinlemenin ve pasif dinlemenin özellikle kulak ile ili kilendirilmesi dikkat çekicidir.
3.5.10. Dinleme ve Be Duyuyu Temel Alan Atasözleri ile Deyimler
Duyma -i itme-, insanda bulunan ve insanın çevreyi algılamasına yardımcı olan be
duyudan biridir. Her biri ayrı ayrı görevleri ifa etmekle yükümlü olan bu duyular, birbirleriyle de
etkile im içindedir. Bu ba lamda dinleme, duyularla ba lantılı zihinsel bir süreçtir. Ara tırma
bulguları da, dinlemenin di er duyularla olan ba lantısına ve etkile imine i aret etmektedir.
•
•
etmeli
•

Atasözleri
Bir dokun, bin ah i it -dinleKul kullanan bir gözünü kör, bir kula ını sa ır
Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir

•
•
•
•
•
•

Deyimler
Acı duymak
Ele avuca sı mamak
Elini kula ına atmak
Göz kulak olmak
Koku-kokusunu- duymak
Kula ı ok amak
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•
•

Sa eliyle sol kula ını göstermek
Papara -paparasını- yemek
Zılgıt yemek

Tablo 11: Türkçede Bulunan ve Dinleme ile Be Duyunun Etkile imine

aret Eden Atasözü ve Deyimler

Tablo. 11.’de görüldü ü gibi Türkçede bulunan atasözü ve deyimler, dinlemenin be duyu
ile olan ili kisini az da olsa konu etmektedir. Bu ba lamda ‘kul kullanan bir gözünü kör, bir
kula ını sa ır etmeli’ atasözü ile ‘göz kulak olmak’ deyimi, dinleme ve görme ba lantısını temel
almaktadır. ‘Bir dokun, bin ah i it’ ya da e deyi le ‘bir dokun bin ah dinle’ atasözü ile ‘ele avuca
sı mamak’ ve ‘elini kula ına atmak’ deyimleri dinlemenin dokunma ile olan ortaklı ına dikkat
çekmektedir. ‘Kula ı ok amak’ deyimi ise, mecaz olarak dokunmayı kullanarak kula a ho gelmek
anlamını vermektedir. ‘Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir’ atasözü ile ‘acı duymak’, ‘papara
-paparasını- yemek’ ve ‘zılgıt yemek’ deyimleri, dinlemenin tatma ile ili kisini vurgulamaktadır.
Dinleme ve koku alma ile ilgili bir atasözünün varlı ı tespit edilememi tir, ancak ‘koku duymak’ ya
da e deyi le ‘kokusunu duymak’ deyimi koku ile duyma -i itme- edimini metaforik olarak
ili kilendirmektedir.
3.5.11. Dinle(ye)meme le lgili Atasözleri ve Deyimler
Dinleme, etkili ileti imin gereklerindendir. Bu ba lamda dinle(ye)memek, ileti im akı ını
kesintiye u ratan ve etkisizli e sevk eden en önemli nedenlerden biridir. Dinle(ye)memek,
konu macıdan, dinleyiciden, konudan ya da ortamdan kaynaklanan pek çok de i ken yüzünden
gerçekle ebilmektedir. Ara tırma bulguları uyarınca, Türkçede bulunan atasözü ve deyimlerin
dinle(ye)meme eylemine odaklandıkları, ancak genellikle dinle(ye)memeyi konu maya ve
konu macıya ba ladıkları dikkat çekmektedir.
Atasözleri
•
Devletli ile deli bildi ini i ler
•
Gem almayan atın ölümü yakındır
•
Gönül ferman dinlemez
•
Kendi söyler kendi dinler
•
Namaza meyli olmayanın kula ı ezanda olmaz
•
Sa ır duymaz -i itmez- uydurur
yakı tırır•
Sa ır için iki kere keramet olmaz
•
Sakalım yok ki sözüm dinlensin
•
Sarho a dokunma kendi yıkılsın (E deyi :
Sarho a dokunma kendi yıkılsın)
•
Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir
•
Ulu sözü dinlemeyen uluyakalır

Deyimler
•
A zından çıkanı -çıkan sözü- kula ı duymamak
-i itmemek•
At pazarında e ek osurtmuyoruz!
•
Bildi ini yapmak
•
Bir kula ından girip öbür kula ından çıkmak
•
-Bir eye- kulak -kulaklarını- tıkamak
•
Burnunun dikine -do rusuna- gitmek
•
Davul çalsan i itmez
•
Dedi inden -dı arı- çıkmak
•
Dikine gitmek
•
Duvar gibi
•
Duymazlıktan gelmek
•
Ele avuca sı mamak
•
Ferman dinlememek
•
Geç -Geç efendim•
Gemi azıya almak
•
itmezli e getirmek (E deyi :
itmezlikten
gelmek)
•
Kafasının dikine gitmek
•
Koyun kaval dinler gibi dinlemek
•
Kös dinlemek
•
Kula ı a ır i itmek
•
Kula ı duvar olmak
•
Kula ına girmemek
•
Kulak arkası -ardı- etmek
•
Kulak -kula ını- tırmalamak
•
Kulakları dolmak
•
Kulakları paslanmak
•
Laf anlamaz
•
Lafı kıçından dinlemek
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•
•
•

Nato kafa nato mermer
Ne hali varsa görsün
Yarım kulak dinlemek
Yüre i i mek

Tablo 12: Türkçede Bulunan ve Dinle(yeme)meyi Konu Alan Atasözü ve Deyimler

Ara tırma bulgularından hareketle Türkçede dinle(yeme)meyi konu alan atasözlerinin
deyimlere kıyasla oldukça azınlıkta olması dikkat çekmektedir. Atasözlerinin dinle(ye)meme
eylemini konu etmemelerinin temel nedeni, ileti im sürecinde dinlemenin öneminin ve
i levselli inin tüm toplumlarda tarih boyunca kabul görmü
olmasıdır. Bu nedenle
dinle(ye)memek, genellikle deyimler üzerinden açıklanmı tır.
Tablo. 12.’ye göz atıldı ında, ‘kendi söyler kendi dinler’, ‘kös dinleyen davula kulak
vermez’, ‘namaza meyli olmayanın kula ı ezanda olmaz’, ‘sa ır duymaz -i itmez- uydurur
-yakı tırır’, ‘sa ır için iki kere keramet olmaz’ ve ‘ulu sözü dinlemeyen uluyakalır’ atasözlerinin
dinle(ye)meme eylemini öncelikle dinleyici ile ili kilendirdikleri görülmektedir. Bir di er atasözü
olan ‘sakalım yok ki sözüm dinlensin’, dinle(ye)memeyi konu macının vasıfları ile
ba lantılandırarak ancak ya lı kimselerin söz ve ö ütlerinin dinlenece i vurgusunu yapmaktadır.
Bu ba lamda ‘tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir’, dinle(ye)meme eyleminin nedeni olarak
konu ulan konuya i aret ederek güzel ve etkili konu manın dinlemeyi beraberinde getirece ini
ifade etmektedir. ‘Devletli ile deli bildi ini i ler’, ‘gem almayan atın ölümü yakındır’, ‘gönül ferman
dinlemez’ ve ‘sarho a dokunma kendi yıkılsın’, e deyi le ‘de me sarho a yıkılana kadar gitsin’
atasözleri ise, anlam/konu temelinde söz dinle(ye)memeyi konu almaktadır.
Deyimlere bakıldı ında, dinle(ye)memenin öncelikle dinleyici ile ili kilendirildi i göze
çarpmaktadır. ‘A zından çıkanı -çıkan sözü- kula ı duymamak’ atasözü, sözlerini tartmadan
söylemek anlamına gelmekte ve dinleme ediminin yalnızca ki inin hitap etti i ki i ya da ki iler için
de il, kendisi için de geçerli oldu unu ifade etmektedir. ‘Lafı kıçından dinlemek’, ‘kula ına
girmemek’ ve ‘yarım kulak dinlemek’ deyimleri; söylenen sözleri önemsemeksizin, dikkate
almaksızın dinlemek anlamına gelmektedir.
i mek’ deyimleri,
‘Kula ı dolmak’, ‘kulak -kula ını tırmalamak’ ve ‘yüre i
dinle(ye)memeyi dinlenilen konuya ba lamaktadır. Bu kapsamda ‘kula ı dolmak’, aynı eyi
dinlemekten usanmak; ‘kulak -kula ını tırmalamak’, kula ını rahatsız etmek; ‘yüre i i mek’, can
sıkıcı eyler dinlemekten bunalmak haline gönderme yapmaktadır. ‘Kulakları paslanmak’ deyimi
ise, dinle(yeme)meyi müzik üzerinden açımlayarak çoktan beri müzik dinlememek anlamında
kullanılmaktadır.
‘-Bir eye- kulak -kulaklarını- tıkamak, ‘duymazlıktan gelmek’, ‘i itmezli e getirmek’ ya da
e deyi le ‘i itmezlikten gelmek’ duymamı gibi davranma durumunu tanımlamaktadır. ‘Davul
çalsan i itmez’, ‘duvar gibi’, ‘kula ı a ır i itmek’ ve ‘kula ı duvar olmak’ ise, kula ın iyi i itmemesi
ve sa ır olması nedeniyle duyamamayı ya da dinleyememeyi anlatmaktadır. Anlam/konu
temelinde dinle(yeme)meye gönderme yapan ‘bildi ini yapmak’, ‘burnunun dikine -do rusunagitmek’, ‘dikine gitmek’, ‘dedi inden -dı arı- çıkmak’, ‘ele avuca sı mamak’, ‘ferman dinlememek’,
‘gemi azıya almak’, ‘kafasının dikine gitmek’, ‘laf anlamaz’, ‘nato kafa nato mermer’ ve ‘ne hali
varsa görsün’ deyimleri ise ö üt ve uyarı dinlememe durumunu ifade etmektedir.
‘At pazarında e ek osurtmak!’ ve ‘geç!’ ya da e deyi le ‘geç efendim!’, dinle(ye)meme ve
dinleme durumlarına ili kin ikaz niteli i ta ıyan iki deyimdir. Bu ba lamda ‘at pazarında e ek
osurtmuyoruz!’, söyleneni dinlemeyen ki inin kabaca uyarılması olarak kar ılık bulmaktadır. ‘Geç!’
-‘geç efendim!’- ise; kulak asma, önem verme anlamında kullanılmaktadır. Her iki deyimin ünlem
i areti ihtiva etmeleri de, anlatılanı dinle(ye)meyen ve anlatılanı dinleyen ki iyi sertçe uyarma
misyonlarını daha görünür kılmaktadır.
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Bir ileti im edimi olan dinleme, ortak anlam arayı ına ve yaratımına hizmet eden bir
davranı tır. Bireyler, örgütler ve toplumlar ya amlarını büyük oranda dinleme sayesinde idame
ettirmektedirler. Var olu ve etkile im temelli bir nitelik arz eden dinleme, etkili ileti imin temel ta ı
olmasının yanı sıra kültürel süreklilik açısından da büyük önem ta ımaktadır. Uygarlık tarihinin
dönüm noktalarından biri olan sözlü kültür, yazılı kültür ile görsel kültürün etkinli ine ra men
hala güçlüdür ve dinleme aracılı ıyla hayata geçmektedir. Bu ba lamda dinleme, tüm i levselli i
ile geçmi ten bugüne uzanan bir zaman çizgisinde toplumun ve kültürün devamlılı ını
sa lamaktadır.
Dinleme, do u tan gelen bir dürtü olmasının yanı sıra bir ileti im becerisidir. Dolayısıyla
ö renilebilmekte ve geli tirilebilmektedir. Toplumun bir ferdi olan birey nasıl dinleyece ini,
toplumun dinlemeye nasıl bir önem atfetti ini, dinleyerek neler kazanabilece ini ya da
dinlemeyerek neler kaybedebilece ini ileti imde oldu u di er bireylerden, kurumlardan ve
toplumun kültürünü olu turan kodlamalardan ö renmektedir. Bu anlamıyla dinleme, atavi bir
mirastır. Dinlemeye ili kin bilgiler, tıpkı di er bilgiler gibi, ku aktan ku a a aktarılmakta ve önceki
ku akların deneyimleri gelecek ku akları ekillendirmektedir.
Bir topluma özgü de erleri, toplumsal bir varlık olan dil üzerinden ö renmek ve analiz
etmek mümkündür. Atasözleri ve deyimler, söz konusu analiz için elveri li bir evren
sunmaktadırlar. Çalı ma kapsamında gerçekle tirilen ara tırma, atasözleri ve deyimleri hareket
noktası olarak kabul ederek Türk toplumunun dinlemeye ili kin yönelimini belirlemeyi
amaçlamaktadır. Bu ba lamda ara tırma bulguları, Türkçede bulunan atasözleri ve deyimlerde
dinleme eyleminin ve dinleme eylemi ile ilgili kavram ve eylemlerin yo un olarak konu edildi ini
ortaya koymaktadır. Öyle ki dinlemenin önemi, dinlemenin i levleri, dinleme türleri, dinleme
sürecinin ilk adımı olan duyma -i itme-, dinleme eyleminin gerçekle mesini sa layan öncelikli
uzuv olan kulak, dinlemenin be duyuyla olan ba lantısı ve mecazi kullanımları sık i lenen temalar
olarak göze çarpmaktadır.
Kelime/söz ve anlam/konu temelinde derlenen atasözleri ve deyimler, dinlemenin
öneminin ileti im sürecinin etkinli i ve i leyi i açısından ele alındı ını göstermektedir. Bu
ba lamda dinleme, tümleyen eylemi olan konu ma -söyleme- ve söz/laf kavramlarıyla ba lantılı
olarak ele alınmaktadır. Dikkat çeken bir di er bulgu, dinlemenin konu maktan daha ye oldu una
dairdir. Atasözleri ve deyimler aracılı ıyla, etkili ileti im için dinlemeye özen gösterilmesi mesajı
verilmekte ve konu mak yerine dinlemenin tercih edilmesi gerekti i vurgulanmaktadır.
Ara tırma, dinleme edimine kulak ve duyma temaları üzerinden çok fazla gönderme
yapıldı ını ortaya koymaktadır. Duyma-i itme- ve dinleme; ardı ık olarak gerçekle erek birbirlerini
tümledikleri kadar, birbirlerinden farklı olan iki eylemdir. Bu nedenle de sıklıkla
karı tırılmaktadırlar. Bulgular, atasözleri ile deyimlerin duyma ve dinleme arasındaki farklılı a
i aret eder ekilde tasarlanmı olduklarını göstermektedir. Ancak her iki eylemin zaman zaman
birbirlerinin anlamlarına denk dü ecek ekilde kullanıldıkları durumlar da vardır. Duyma
kategorisiyle ilgili en ilginç saptama, duyma eyleminin mecazi kullanımının yo unlu udur. Bu
durum, duymanın yalnızca kulakla gerçekle tirilen bir edim olmadı ına, kalbi ve ruhu da içeren
niteli ine kanıt olarak de erlendirilebilmektedir.
Dinleme, bir çok nedenle gerçekle tirilebilen ve çe itli amaçlara hizmet eden bir eylemdir.
Dinlemenin geni i lev yelpazesi, Türkçede bulunan atasözleri ile deyimlerde de tüm açıklı ıyla
i lenmi tir. Bu ba lamda önem arz eden bir di er önemli bulgu, söz/ö üt dinleme temasının çok
fazla vurgulanmı olmasıdır. Atasözleri ve deyimler mercek altına alındı ında, büyüklerin
sözlerine/nasihatlerine uygun hareket etmenin yarar ve zararlarının tüm açıklı ıyla konu edildi i
görülebilmektedir.
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Ara tırma bulgularının da tanıtladı ı üzere, Türk toplumunun dinleme eylemine bakı açısı
Türkçede bulunan atasözleri ile deyimlere yansımaktadır. Dinleme, bir kültürdür. Bir toplumun
dinlemeye verdi i önem, o toplumda dinlemenin nasıl gerçekle tirildi ini ve ileti im sürecinin
nasıl i ledi ini göstermektedir. Bu ba lamda Türk kültüründe dinleme, önemsenen bir de erdir.
Öyle ki Batı toplumlarında, iletinin anla ılırlı ı konu anın sorumlulu undayken; Türk toplumunda
iletiyi anlama sorumlulu u dinleyiciye atfedilmi tir. Sonsöz olarak Türkçede bulunan dinleme ile
ilgili atasözleri ile deyimlerden hareketle, Türk toplumunda az konu up çok dinlemenin, sükut
etmenin ve büyük sözü dinlemenin yüceltilmi oldu unu ifade etmek mümkündür.
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