DEYİM NEDİR
Deyim, dil biliminde; kavramları, durumları hoşa giden bir
anlatımla ya da özel bir yapı ya da söz dizimi içinde belirten ve
çoğunlukla kendi öz anlamlarından ayrı anlamlara gelen
sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da
tümcedir. İki veya daha çok sözcükten kurulu bir çeşit dil
ifadesi olan deyimler, duygu ve düşünceleri, dikkati çekecek
biçimde anlatan ad, önad, belirteç, yalın ve birleşik eylem
görünüşlü dilsel yapılardır. Ya tam bir tümcedirler ya da bir
söz öbeğidirler.
Türkçe, deyim bakımından çok zengin bir dildir. Değişik
ulusların birbirine benzer deyimleri olduğu gibi, gerçekte
deyimler; bir toplumun dünya görüşünü, yaşamı algılayışını
gösterir.
Deyimler kökleşmiş, kalıplaşmış olduklarından, kullanılırken
bozmamak gerekir. Örneğin; “akla karayı seçmek” deyimi, “akı
karayı seçmek” olarak söylenirse yanlış olur. Çünkü “akla
karayı seçmek”, çok zahmet çekmek anlamındadır, “akı karayı
seçmek” ise, uyanık olmayı ve bilgiçliği anlatır.
Deyim ve atasözü arasında net bir fark vardır; deyim, bir
durum bildirir, bir kavram belirtir, kesin değildir. Atasözü ise,
bir hüküm bildirir, değişmez bir doğruyu söyler. Örneğin; “et
tırnak olmak” bir deyimdir, çok yakın ilgi kurmak anlamında
kullanılır. “Et tırnaktan ayrılmaz” cümlesi atasözüdür; hüküm
bildirmekle birlikte bir doğruyu ifade eder.
DEYİMLERİN KAYNAKLARI
1

Deyimlerin kaynakları üzerine, Tanzimat Dönemi’nden
itibaren çalışmalar yapılmıştır. Deyimlerin birer mecaz anlamı
olduğu gibi, hikâyesi ve efsanesi de vardır. Ancak bunların çok
azının nereden geldiğini biliyoruz. Bu kitapta derlediğimiz
deyimlerin kaynaklarından bazıları söylentiye, bazıları da ünlü
kişilerle ilgili fıkra ve olaylara, anılara dayanmaktadır. Kiminin
de etimolojik yapısı incelendiğinde nereden geldiği ortaya
çıkar. Örneğin; “ağız yapmak”, meyve satıcılarının, alıcıya
beğendirmek için, meyveyi diziş şekillerinin adıdır. “Ağzından
baklayı çıkarmak” bir fıkradan alınmıştır. “Ahfeş’in keçisi” ise
tarihi bir olaydan kaynaklıdır. Deyimleri, kavram yönünden iki
bölüme ayırabiliriz:
a) Değişmece (mecaz) anlamlı olanlar,
“Devede kulak”, “başlı başına”, “abayı yakmak”, “hapı
yutmak” gibi…
b) Sözcüklerin, gerçek anlamlarına yakın anlamda kullanıldığı
deyimler.
“Çoğu gitti azı kaldı”, “hem suçlu hem güçlü”, “ağzına layık”
“âdet yerini bulsun” gibi…
Deyimlerin anlamları, kaynaklandıkları olaylar ve
değişmeceler (mecaz) iyi bilinirse hem konuşan hem de yazan
açısından tadına doyulmaz bir anlatım ortaya çıkar.
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ÖYKÜLERİ VE KAYNAKLARIYLA TÜRKÇE DEYİMLER
A
Abayı Yakmak
Aceleye Gelmek
Acemi Çaylak
Adam Olmak, Babası Gibi Eşek Olmamak
Adam Yerine Koymamak
Ağaca Çıksa Pabucu Yerde Kalmaz
Ağız Yapmak
Ağzı Ateş Püskürmek
Ağzından Baklayı Çıkarmak
Ağzını Hayra Açmak
Ağzınla Kuş Tutsan Nafile
Ahfeş'in Keçisi
Akıl Tokmağı
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Akla Karayı Seçmek
Aklı Kesmek
Al Külahını, Eyvallahı da İçinde
Ali Cengiz Oyunu
Ali Kıran Baş Kesen
Ali Paşa Vergisi
Allah Versin
Alnı Açık Olmak
Altı Kaval Üstü Şişhane
Altın Yumurtlayan Tavuğu Kesmek
Altından Çapanoğlu Çıkmak
Alyon Kesilmek
Amasya’nın Bardağı Biri Olmazsa Bir Daha
Ananız Taş Yesin, Yarım Yarım Beş Yesin
Anasının Algısı Başında İmiş
Arafat’ta Soyulmuş Hacıya Dönmek
Arkanızda Deniz Önünüzde Domuz
Asayiş Berkemal
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Aslan Payı
Ateş Almaya mı Geldin?
Ateş Pahası
Atı Alan Üsküdar’ı Geçti
Atma Recep Hepimiz Din Kardeşiyiz
Avucunu Yala
Ayakları Suya Ermek
Ayıkla Pirincin Taşını

B
Bal Mumu Yapıştırmak
Balık Baştan Kokar
Balık Kavağa Çıkınca
Balta Olmak
Bastığı Yerde Ot Bitmemek
Baş Bizim Olsun da Düşünürüz
Başına Devlet Kuşu Konmak
Başının Kaygısına Düşmek
Bedavadan Geçinmek
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Bel Bağlamak
Benden Sonra Tufan
Benim Oğlum Bina Okur Döner Döner Yine Okur
Beterin Beteri Var
Bir Çuval İnciri Berbat Etmek
Bize de mi Lolo
Boyunun Ölçüsünü Almak
Bu Boru Değil
Burnunun Dibinde
Buyurun Cenaze Namazına

C-Ç
Canlı Cenaze
Cemaziyelevvelini Bilmek
Cep Harçlığı
Çadırını Başına Yıkmak
Çalım Satmak
Çam Devirmek (Pot Kırmak)
Çattık Belaya Müstefilatun
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Çil Yavrusu Gibi Dağılmak
Çile Doldurmak
Çingene Çalar, Kürt Oynar
Çizmeden Yukarı Çıkmak

D
Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak
Dananın Altında Buzağı Aramak
Dananın Kuyruğu Kopmak
Demokles'in Kılıcı
Denize Düşen Yılana Sarılır
Derdini Marko Paşa'ya Anlatmak
Dereyi Görmeden Paçaları Sıvamak
Deve Yapmak
Dilinde Tüy Bitmek
Dimyat’a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak
Diş Bilemek
Diş Kirası
Dokuz Doğurmak
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Dolap Çevirmek
Dostlar Alışverişte Görsün

E-F
Eli Kulağında
Eline Su Dökemez
Elinin Hamuru İle Erkek İşine Karışmak
Enini Boyuna Uydurmak
Eski Çamlar Bardak Oldu
Eski Kulağı Kesiklerden
Eski Tas Eski Hamam
Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek
Etekleri Zil Çalmak
Fincancı Katırlarını Ürkütmek
Foyası Meydana Çıktı

G
Gâvur Ölüsü Gibi
Gayret Dayıya Düştü
Geçme Namert Köprüsünden Koy Aparsın Su Seni
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Geçti Bor'un Pazarı Sür Eşeğini Niğde'ye
Geldi Kafiye, Gitti Safiye
Gemileri Yakmak
Gırgır Geçmek
Gölge Etme Başka İhsan İstemem
Göz Kırpmak
Gözden Sürmeyi Çekmek
Gözüne Girmek
Güme Gitmek
Güvendiği Dağlara Kar Yağmak

H
Haddini Bilmek
Halep Oradaysa Arşın Burada
Hapı Yutmak
Hariçten Gazel Okumak
Hoşafın Yağı Kesilmek

İ
İki Dirhem Bir Çekirdek
9

İlk Göz Ağrısı
İnada Binmek
İnce Eleyip Sık Dokumak
İncir Çekirdeğini Doldurmaz
İnsanoğlu Kuş Misali
İpe Un Sermek
İpin Ucu Elinde Olmak
İpliği Pazara Çıkmak
İpsiz Sapsız
İstim Arkadan Gelsin
İşi Sağlama Bağlamak

K
Kabak Başına Patlamak
Kabak Tadı Vermek
Kambur Kambur Üstüne
Karaman'ın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu
Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmak
Kaz Gibi Yolmak
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Kazan Kaldırmak
Kazın Ayağı Öyle Değil
Keçeyi Sudan Çıkarmak
Keçileri Kaçırmak
Kel Başa Şimşir Tarak
Kılıç Hakkı
Kırk Dereden Su Getirmek
Kısa Kes Aydın Abası (Havası) Olsun
Kozunu Paylaşmak
Kör Dövüşü
Kös Dinlemek
Kulp Takmak
Kuyruk Acısı
Külahları Değişmek

L
Laf Ola Padişahım
Leb Demeden Lebleyi Anlamak

M-N
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Mavi Boncuk
Maymun Gözünü Açtı
Meteliğe Kurşun Atmak
Mısır'daki Sağır Sultan Duydu
Mim Koymak
Muhavere-i Tebabüliye
Musul Çeşmesi’nden Su İçmek
Mürekkep Yalamak
Nane Yemek
Nasip İse Gelir Hint'ten Yemen'den
Ne Şam'ın Şekeri Ne Arap'ın Yüzü
Nuh Der Peygamber Demez

O-Ö
O Kadar Uzun Boylu Değil
Ocağına İncir Dikmek
Oğlan Aldı Oyuna Gitti, Çoban Aldı Koyuna Gitti
Okkanın Altına Gitmek
On Parmağında On Kara
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Onun İpi İle Kuyuya İnilmez
Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu
Ölme Eşeğim Ölme
Ölür müsün Öldürür müsün?

P-R
Pabucu Dama Atılmak
Pabuç Bırakmamak
Pösteki Saydırmak
Pusulayı Şaşırmak
Püf Noktası
Rahmet Okutmak

S-Ş
Saçını Süpürge Etmek
Sakalını Kaptırmak
Saman Altından Su Yürütmek
Sapı Silik
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
Sarpa Sarmak
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Sırra Kadem Basmak
Suratı Sirke Satmak
Suya Sabuna Dokunmamak
Şakaya Gelmek
Şapa Oturmak

T
Tabanları Yağlamak
Tadını Kaçırmak
Talihi Yâr Olmak
Taş Üstünde Taş Bırakmamak
Tepeden İnme
Tilkiyi Yüzüp Kuyruğuna Gelmek
Toprağı Bol Olmak
Tut Kelin Perçeminden
Tuz Ekmek Hakkı
Tuzlayayım da Kokma

Ü-V
Üsküdar’da Sabah Oldu
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Vermeyince Mabut Neylesin Sultan Mahmut
Vur Abalıya

Y
Yağlı Kuyruk
Yağma Hasan’ın Böreği
Yaş Tahtaya Basmak
Yaya Kaldın Tatar Ağası
Ye Kürküm Ye
Yelkenleri Suya İndirmek
Yem Borusu
Yok Devenin Başı
Yorgan Gitti, Kavga Bitti

Z
Zıvanadan Çıkmak
Zülfüyâre Dokunmak
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A
ABAYI YAKMAK
Birisine âşık olmak, tutulmak, gönül vermek.
"Aba", bilhassa tekkelere mensup olan dervişlerin giydiği,
kalın yün kumaştan, elbise üstüne giyilen bir çeşit üstlüktür.
Eski tekkelerde klasik olarak bir cami veya mescidin yanı sıra,
şadırvanlı bir iç avlu bulunurdu. Bu dört köşe avlunun
etrafında dervişhan hücreleri, büyük bir dershane, mutfak,
kiler ve ambar gibi binalar olurdu.
Kış aylarında dershanenin ocağı harlı harlı yanarak içeriyi
ısıtırdı. Böyle bir dergâhta bir gün, sırtlan abalı dervişler, şeyh
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efendinin dersine ve tasavvuf bahsinde anlattıklarına o kadar
dalmışlar ve kendilerinden geçmişler ki arkası ocağa dönük
olan ve sırtındaki abası yanan derviş bile kendi sırtından çıkan
dumanı fark etmemiş. Ar aşkına, yâr aşkına (Allah aşkına)
yanan derviş, dünya ateşinin farkına varmamış.
Bu olay, dilimize bu deyimi kazandırmıştır.

ACELEYE GELMEK
Acele yapılan işten istenilen sonucu alamamak.
Nasreddin Hoca’nın mahallesinde düğün varmış. Hoca’yı
çağırmamışlar. Hoca, “Belki unutmuşlardır, birazdan
çağırırlar.” diye bir süre beklemiş. Derken yemek zamanı
yaklaşmış ama gelen giden olmayınca Hoca’yı bir telaş almış.
Düğün evinin askerde bir oğlu varmış. Hoca, hemen bir zarf
almış, doğru düğün evinin yolunu tutmuş.
“Müjde, oğlunuzdan mektup var.” diyerek, zarfı düğün
sahibine uzatmış. Düğün sahibi zarfı alıp bakmış ki ne zarf
üzerinde yazı ne de içinde mektup var. “Hoca efendi, bu zarf
boş.” deyince Hoca;
“Aceleye geldi de onun için zarfın içi boş.” demiş.

ACEMİ ÇAYLAK
Toy, hayat tecrübesi olmayan, beceriksiz.
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Çaylak; kartal ailesinden etçil ve yırtıcı bir kuştur. Gövdesi ağır
olduğu için, yavrularına uçmayı öğretmek çok vakit alır. Bu
uçma çalışmaları esnasında yavrularını sık sık yere
düşürürmüş. Çaylak yavrularının toylukları yüzünden uçmayı
bir türlü öğrenememeleri, halk arasında bu deyimin
doğmasına sebep olmuştur.

ADAM OLMAK, BABASI GİBİ EŞEK OLMAMAK
İnsanlığa faydalı hâle gelmek. Bir işe yaramak.
Abdurrahman Şeref Bey, Galatasaray Lisesi'nde tarih dersleri
okutuyormuş. Abdülhamid'in cahil ve görgüsüz paşalarından
birinin çocuğuna sınıfta herkesin içinde, “Adam ol, baban gibi
eşek olma.” demiş. Çocuk, Hoca’nın bu sözünü hemen
babasına yetiştirmiş. Paşa çok kızmış. Hoca’nın haddini
bildirmek üzere okula gitmiş. Hoca, müdürün odasına
çağrılmış. Paşa hiddetle, “Hoca efendi, ben bir paşayım. Bana
eşek demeye ne hakkınız var? Ne cesaret bu!” der.
Abdurrahman Şeref Bey, “Ne ilgisi var paşam. Ben öyle bir şey
söylemedim. Hem sizi tanımam ki.” diye cevaplar. Paşa; “Evet
söylemişsiniz. Talebeniz olan oğluma, ‘Adam ol, baban gibi
eşek olma!’ demişsiniz.”
Abdurrahman Şeref Bey, “Ha… Evet… Çocuğunuzu derse
çalışmadığı için azarladım. Fakat sözlerimle size hakaret
etmedim. Aksine sizi örnek gösterdim: ‘Adam ol baban gibi!
Eşek olma.’ dedim.” der. Paşa, söyleyecek söz bulamaz.
Hoca’ya teşekkür ederek okuldan ayrılır.
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ADAM YERİNE KOYMAMAK
Bir kimseye değer vermemek, adamdan saymamak.
Bir insan adam yerine konup saygı görmek istiyorsa, bir
makama ilmî ve ahlaki faziletleriyle gelmelidir. Onun bunun
torpili, hatırı ve nüfuzuyla bir yerlere gelenler adam yerine
konulmadığı gibi, saygı da görmezler. Kethüdazade Arif
Efendi, hatır gönül yoluyla tanıdıklarından birinin oğluna bir
memuriyet verilmesini ister. Devrin şeyhülislamına bir tavsiye
mektubuyla birlikte delikanlıyı gönderir. Şeyhülislamdan,
“Önce imtihana girsin. Kazanırsa bir yer bulunur, tayinini
yaparız.” cevabını alır. Aradan zaman geçtikten sonra Arif
Efendi ile şeyhülislam karşılaşırlar. Arif Efendi, “Efendi
hazretleri, size gönderdiğim adama; imtihana girsin, kazanırsa
bir yerlere tayin ederiz, demişsiniz. Siz bu makama imtihanla
mı geldiniz?” deyince şeyhülislam, “Beni de işte bunun için
adam yerine koymuyorlar ya.” diye cevap vermiş.

AĞACA ÇIKSA PABUCU YERDE KALMAZ
"Çok ihtiyatlıdır, kolay kolay başı derde girmez." manasında
bir deyimdir.
Nasreddin Hoca bir gün, ayağında yeni pabuçları ile
dolaşırken, mahallenin şakacı afacanları, pabuçlarını saklamak
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ve Hoca’ya arattırmak için bir plan kurmuşlar. Hoca karşıdan
gelirken, güya kendi aralarında bahse giriyormuş gibi
davranarak, yüksek sesle konuşmuşlar. “Hoca şu ağaca çıkar
çıkmaz…” diye çekişmişler. Hoca, çocukların yapmacık
hâllerinden kuşkuya düşmüş; işin içinde bir bityeniği sezmiş.
Çocuklar, aralarında bahse tutuştuklarını söylemiş, Hoca’ya
ağaca çıkıp çıkamayacağını sormuşlar. “Çıkarım elbet.” demiş
Hoca ve yeni pabuçlarını koynuna soktuğu gibi başlamış ağaca
tırmanmaya. Çocuklar hep bir ağızdan, “Hoca’m, pabuçlarını
yerde bırak, ağacın üstünde onları ne yapacaksın?” deyince işi
anlayan Hoca, cevabı yapıştırmış: “Belki ağaçtan öteye,
karşıma bir yol çıkar.”
Akıllı ve uyanık kişiler için, “Ağaca çıksa, pabucu yerde
kalmaz.” denmesi, bu fıkradan kalmıştır.

AĞIZ YAPMAK
Birini yanıltmak, kandırmak maksadıyla, duygu ve
düşüncelerini olduğundan başka türlü gösterecek biçimde
konuşmak.
Meyvecilerin, meyvelerini satmak için tuttukları bir düzen
vardır. Bir şeyin üzerine yığdıkları meyveleri, müşteriye olduğu
gibi takdim etmezler. En öne meyvelerin en irilerini ve en
parlaklarını birer birer sıralarlar. Çürük, lekeli ve görüntüsü
bozuk olan meyveleri iç kısma ve alta getirirler. En öndeki iri,
parlak ve gösterişli meyveleri gören müşteride alma arzusu
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uyanır. Satış da böylece kolaylaşır. Meyvelerin satılması için
meyvelerin bu şekilde düzenlenmesine “ağız yapmak” denir.

AĞZI ATEŞ PÜSKÜRMEK
Haddinden fazla kızmak, öfkelenmek.
Ticaret yapmak helaldir; ama ticaretin de kendine göre
birtakım riskleri vardır. Bir tüccarın büyük bir alacağı varmış.
Tüccar, borcunu alabilmek için, diğerini dava etmiş. Borçlu
mahkemeye gelirken sırtında kıymetli bir seccadeyle gelmiş.
Alacaklı da ağzına beş altın koyarak…
Kadı, borçluya, borcunu ödemesini söyleyince, “Kadı efendi,
hâlime bak hâlime!” demiş. Söz sırası alacaklıya gelince o da
ağzındaki altınları göstererek konuşmaya başlamış. İşin farkına
varan kadı, “Hâline bakıp sana acıyorum, hâlin yaman fakat bu
adamın ağzı ateş püskürüyor.” demiş.

AĞZINDAN BAKLAYI ÇIKARMAK
Sabrı tükenip, o zamana kadar söylenmeyenleri
söyleyivermek.
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Eski zamanlarda bir derviş varmış, sövmekle ünlüymüş. Bağlı
olduğu tekkenin şeyhi, onu sövmekten vazgeçirmek için bir
bakla tanesini okuyup üfleyerek dervişe verir. Dilinin altına
koymasını, orada kaldıkça sövemeyeceğini söyler.
Yağmurlu bir günde derviş, şeyhle bir sokaktan geçerken,
evlerden birinin penceresi hızla açılır, bir kız çocuğu başını
uzatarak, “Şeyh efendi, biraz durur musunuz…” der, pencereyi
kapatır. Yağmur sicim gibidir. Sırılsıklam olan şeyh, niçin
durduğunu sormak üzereyken aynı pencere yine açılır, aynı kız
tekrar görünür, birkaç dakika daha beklemelerini rica eder.
Biraz daha ıslanan şeyhle derviş gitmek üzereyken kız
pencereden bağırır:
“Gidebilirsiniz artık.”
Merak ederler, niçin durduklarını sorarlar kıza. Kız; “Efendim.”
der, “tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları
tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa,
piliçleri tepeli olurmuş. Annem sizi geçerken gördü de onun
için beklettik.”
Şeyh, münasebetsizliğin böylesi karşısında öfkelenerek;
“Derviş!” der;
“Çıkar ağzından baklayı!”

AĞZINI HAYRA AÇMAK
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Hep kötü olasılıklardan söz edenler için, uyarı niteliğinde
kullanılır.
Çok varlıklı ancak cimri bir adam ölmüş. Mirasçıları cenazeyi
gömdükten sonra biraz yorgunluk çıkarmak için bir
kahvehaneye gitmişler. Garsona; “Soğuk bir şurubunuz var
mı?” diye sormuşlar. Garson; “Var, hem de ölüyü diriltecek
nitelikte.” deyince, mirasçılar hep bir ağızdan; “Aman! Ağzını
hayra aç!” demişler.

AĞZIYLA KUŞ TUTMAK
Ne yapılırsa yapılsın, yaranılamamak.
Osmanlı Devleti’nin güçlü zamanlarında, Fransa ile iyi ilişkiler
kurulmuş, Fransa, Osmanlı Padişahını en büyük hükümdar
olarak tanımıştı. Akdeniz’de Türk bayrağı çekerek,
Barbaros’un emrine giren Fransız donanması gibi, Fransız
ordusu da Osmanlı desteğine güveniyordu. O devirlerde,
Topkapı Sarayı’nın arz odasında, huzura kabul edilmeyi
bekleyen Fransız elçisi, işinin önemli ve acele olduğunu bir
türlü anlatamamış, içeri alınmayı sağlayamamış. Binbir rica ve
ısrar sonunda kızlar ağası, sabırsızlanan elçiye şöyle der:
“Siz ne laf anlamaz adamlarsınız yahu! Şevketli Sultanımız
Hazretleri bugün çok hiddetli. Demincek bir Frenk hokkabaz
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burada idi. Adamcağız ne hünerler gösterdi. Külahının
altından tavşanlar çıkardı, alev alev yanan demir çubukları
ağzında söndürdü, sekiz arşın uzaklıktaki iğneye iplik taktı,
havaya bir kuş uçurdu, uçan kuşa bir şeyler söyledi, kuş gelip
ağzına kondu, o da ağzıyla ayaklarından yakaladı. Sultanımız
onu bile huzurdan kovdu. Senin anlayacağın, ağzınla kuş
tutsan nafile; ama daha büyük hünerlerin varsa bir kere Zat-ı
Şahane’ye arz edeyim.”

AHFEŞ’İN KEÇİSİ GİBİ BAŞINI SALLAMAK
Söylenen sözü, anlamadan onaylamak.
Arap bilginlerinden olan Ahfeş, öğrenciyken, dersini ezberler,
arkadaşlarına anlatırmış. Bir süre sonra arkadaşları, onun bu
huyundan bıkıp usanmışlar. Onu gören bir bahane bulup
uzaklaşırmış.
Ahfeş bakmış ki kendini kimse dinlemiyor, pazardan bir keçi
almış. Derslerini onun karşısında anlatmaya başlamış. Keçinin
dinleyişinden güç almak için boynuna bir ip bağlamış ve her
sözünün sonunda, “evet” anlamında başını sallaması için ipini
çekermiş. Zamanla keçi, bu baş sallamalara öyle alışmış ki
Ahfeş’in her sözünün sonunda, başını kendiliğinden sallamaya
başlamış.
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Bu olay anıştırılarak, sözü anlamadan kafa sallayanlara
“Ahfeş’in keçisi gibi başını sallıyor.” denir.

AKIL TOKMAĞI
Kişinin aklını başına getiren, olumlu yöne döndüren ani
olaylardan söz edilirken, “akıl tokmağı” deyimi kullanılır.
Eskiden sinirleri bozulanları, evliyalara, türbelere götürüp,
okuturlardı. Türbedar olan zat, hastayı muayene eder, sonra
ya alıkoyar ya da başka bir türbeye götürülmesini tavsiye
ederdi.
Bazen birkaç gün için türbede bırakılan hasta, gündüzleri
türbedar tarafından okunup üflenir, kimi zaman, “akıl
tokmağı” denilen, ağaçtan yapılmış bir tokmağı türbedar,
ansızın hastanın başına hafiften indirirdi.
Habersiz başına indirilen tokmak darbesiyle hasta, hafızasını
yeniden toplardı. Belki de şimdiki şok tedavisinin elektriksiz
bir çeşidi olan bu usul, kişilerin üzerinde ani ve olumlu tesiri
olan olaylarda, “akıl tokmağı” deyiminin kullanılmasına neden
olmuştur.

AKLA KARAYI SEÇMEK
Bir işin üstesinden gelene kadar çok zorluk çekmek, güçlükle
başarmak.
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Dinimize göre, sabah namazının kılınma vakti, güneş
doğuncaya kadar geçerlidir. Ortalık ağarmaya başlayıp da ak
iplik ile kara iplik birbirinden seçilinceye kadar sabah namazı
kılma süresi devam eder. Ağır hastalar, bütün gece sancı ve
ıstırap içinde kıvranarak uyuyamadıklarından, sabahı zor
ederler.

AKLI KESMEK
Bir şeyin olabileceğine inanmak.
Ünlü bilim adamı ve filozof İbni Sina’yı, babası küçük yaşta,
matematiğe ağırlık verilen bir okula göndermiş. Ancak İbni
Sina, bu okulda cebir ve geometri derslerinde başarılı
olamamış. Bu yüzden bir gün okuldan kaçmış. Yolda bir
kervana katılmış. Bir süre gittikten sonra kervan konaklamış.
Su alması için İbni Sina’yı yakındaki bir kuyuya göndermişler.
İbni Sina, kuyu ipinin, sürtündüğü taşı kestiğini görünce
düşünmeye başlamış. “İp, çok sert olan taşı kesmiş. Demek ki
sürekli sürtüne sürtüne çok sert olan şeyler bile aşınıyor. İp,
taşı kesiyorsa, neden benim aklım da cebiri ve geometriyi
kesmesin!” Böyle düşününce, kovayı attığı gibi okuluna geri
dönmüş.
İbni Sina, dünyanın en ünlü bilim adamlarından biri olmuştur.

AL KÜLAHINI EYVALLAHI DA İÇİNDE
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Bu deyim, sabredip zor bir işin üstesinden gelemeyen veya bir
işten usanıp bıkan ve o işi bırakan insanlar tarafından
kullanılır. “Bana yaptığın iyilikten vazgeçiyor, sana da teşekkür
ediyorum.” anlamındadır.
Külah, Farsça bir kelimedir. Üstü sivri bir başlıktır. Bu başlığı
daha çok Mevleviler ve Bektaşiler giyermiş. Mevlevilerin
giydikleri külaha “Külah-ı Mevlevi” denirmiş. Bu kelime daha
sonraları “külah giydirmek”, “külah yapmak” ve “külah
peşinde olmak” gibi deyimlere kaynaklık etmiştir.
Evvelce Bektaşi olmak isteyen biri dergâha girer ve
Bektaşiliğin esaslarını öğrenir. Bir gün Bektaşi şeyhi onu
huzuruna kabul eder. “Evlat, sen de bir Bektaşi oldun, bundan
sonra sık sık halkın içine gireceksin.” diyen şeyh, elinde
tuttuğu külahı Bektaşi'ye vererek, “Al bu sabır külahını. Her
işte ve her şeyde sabır gösterip ‘eyvallah’ diyeceksin. Esas
imtihan işte bu, haydi yolun açık olsun.” der. Bektaşi, başına
külahı geçirir, şeyhinin elini öper.
Bir gün alışveriş için pazara çıkar. Nohutun fiyatını sorar, “Beş
kuruş.” cevabını alır. “Eyvallah!” der ve sormaya devam eder:
- Peynir kaça?
- Dokuza...
- Zeytin ne kadar?
- Altıya...
- Eyvallah!
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Bektaşi, birkaç gün sonra tekrar pazara çıkar. Görür ki fiyatlar
artmış, bazı gıda maddeleri de ortadan kalkmış. Her şeye
“Eyvallah” diyen ve her şeyi sabırla karşılayan Bektaşi,
dervişlik yoluna girdiğine inanmaya başlar.
Gene başka bir gün pazara çıkan Bektaşi, ihtiyaç hissettiği
şeylerin fiyatını sorar
- Evlat, peynir kaça?
- Yirmi, erenler.
- Zeytin?
- On beş, baba!
- Bana bir kilo soğan tart bakalım.
- Ne soğanı baba, bulursan elliye al.
Soğanın daha önceki fiyatını düşüne düşüne, bakkal çırağına
uzattığı şişeye gaz konulmasını ister. “Sen uyuyor musun
baba, gaz nerede?” cevabını alan Bektaşi, hemen dergâha
koşar ve şeyhin huzuruna çıkar. Şeyh, “Ne oldu, hayrola?”
diye sorar. Bektaşi, külahını çıkararak şeyhin önüne bırakır.
“Verdiğiniz külahı geri veriyorum, sabır da içinde eyvallah da.”
der ve dergâhtan hızla uzaklaşır.
Kulaklara küpe şükür ve sabır,
Al külahı, eyvallahı içinde.
Hak yoluna giren buna inanır,
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Al külahı, eyvallahı içinde.

ALİ CENGİZ OYUNU
Kurnazca ve haince bir hile, dalavere, dolap çevirme.
Vaktiyle bir padişah, “Ali Cengiz” oyunu adlı sihirli bir hüneri
öğrenmek ister. Oyunun aslı, istenildiği zaman istenilen kılığa
girmektir. Oyunu bilen derviş, sırrını kimselere söylemez;
sırrını öğrettiklerini de öldürürmüş. Fakir ama akıllı bir genç,
bu işi üzerine alır. Dervişten hile ile bu oyunu öğrenir. Derviş,
onu öldürmek için peşine düşer. Kılıktan kılığa giren genç,
dervişten kurtulmayı başarır. Sonunda sansar kılığına girip
dervişi boğar. Sonra padişaha, Ali Cengiz oyununun ne
olduğunu öğretir ve padişahın kızıyla evlenir.

ALİ KIRAN BAŞ KESEN
Külhanbeyi ağzında, “Ali kıran baş kesen” diye bir deyim
vardır. Bıçkın ve acımasız serseriler hakkında kullanılır. Bu
deyim aslında, “Dal kıran baş keser” atasözünden galattır.
Atalarımızın, insanları ağaç ve bitki sevgisine teşvik için, dal
kıranın baş kesmiş kadar suçlu olduğunu belirtmeleri, eskiden
beri Türk-İslam töresinde ağaç ve bitki hukukunun derinliğini
gösterir.
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ALİ PAŞA VERGİSİ
Önce verilip sonra geri alınan bir şey... Kıymetli bir hediye.
Osmanlı vezirlerinden olan Ali Paşa, sayılı akşamcılardanmış.
Her akşam sofrasında cariyelerini de bulundurur, onlara
oyunlar oynatır, badeler sundururmuş. Oyun sırasında
cariyelerden her birine kıymetli hediyeler verirmiş. Sofranın
sonuna doğru hediyelerin miktarı da değeri de artarmış. Fakat
ertesi sabah aklı başına gelen Ali Paşa, cariyeleri çağırtarak,
verdiği hediyeleri birer birer geri alırmış.
Zamanla, Paşa’nın bu hareketine alışılır olmuş. Her içki
akşamının sabahında cariyelerden, akşamki aldıkları
hediyelerin geri alınması, gelenek hâline gelmiş. Hediyeler
geri verilirken gönülsüz davranan cariyelere ötekiler, “Ali Paşa
vergisi bu kadar durur kızım!” diyerek, hediyeleri geri
vermenin doğal olduğunu anlatmak isterlermiş.

ALLAH VERSİN
“Maşallah işlerin yolunda, buna memnun oluyorum.” Bu
deyimin ikinci anlamı da dilenciye, “Sadaka veremeyeceğim,
boşuna bekleme.” demektir.
Zengin bir adam, evinin penceresinde otururken, evin
yanından geçen bir Bektaşi, “Hu erenler, babaya birkaç kuruş
bağışla.” demiş. Zengin adam başını çevirip, evin içindekine
yüksek sesle bağırmış; “Mehmet, Recep'e söyle, Recep
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vekilharca söylesin, vekilharç Ayvaz'a söylesin, Ayvaz gitsin şu
Bektaşi'ye ‘Allah versin.’ desin!” Bunun üzerine Bektaşi de
adama şu karşılığı vermiş:
“Ulu Tanrı’m, Cebrail'e söyle, Cebrail Mikail'e söylesin, Mikail
İsrafil'e söylesin, İsrafil’de Azrail'e söylesin, Azrail de gelsin şu
adamın canını alsın.”
Çalış, didin Allah versin,
Oturanı kimse sevmez.
Çalış, didin Allah versin,
Rızık ara, dolaş ve gez.

ALNI AÇIK (YÜZÜ AK)
Geçmişinde, utanılacak davranışların bulunmaması.
Eskiden suçluların alınlarına, cezalarına uygun olarak kızgın
demirle damga vururlar ve suçluların, bu usulle topluluk
içinde tanınmaları sağlanırmış. Şimdiki gibi adli kayıtlar
yokmuş. Alnından damgalanan suçlular, bu damgalarını
halktan saklamak için, alınlarını göstermeyecek şekilde başları
öne eğik dolaşırlar, külahlarıyla alınlarını kapatmaya
çalışırlarmış.

ALTI KAVAL ÜSTÜ ŞİŞHANE
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Beceriksizce giyinmiş, giysilerini birbirine uydurup
yakıştıramamış, yeni ile eskiyi bir anda giyinmiş kişiler için
söylenen bir deyimdir.
Tüfek çeşitleri arasında, avcıların kullandığı, adına “çifte”
denilen bir cins tüfek vardır. Avcılardan biri, paralel
namlulardan birisini, “kaval”; yani, yivsiz, setsiz olup, saçma
atmaya yarayan namlu yapmış, üstüne de “şişhane” denilen
geniş çaplı bir namlu takmış. Bu uydurma durumu ile tüfek,
gülünç bir hâl almış. Öteki avcılar arasında alay konusu olmuş.
“Altı kaval, üstü şişhane, ne biçim tüfek bu böyle.” demişler.
Bu deyim de bu hikâyeden kalmış.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESMEK
Sürekli yarar sağlayan bir şeyin, açgözlülükle, birden büyük
kazanç sağlamak amacıyla elden çıkarılması.
Bir adamın tavuğu her sabah altın bir yumurta yumurtlarmış.
Adam bir gün kendi kendine, “Bizim tavuğun içinde bir hazine
olmalı.” diye düşünmüş. Bu hazineye bir an önce kavuşmak
için almış bıçağı eline, kesmiş tavuğu. Bir de karnına bakmış ki
ne altın var ne de gümüş! Öteki tavuklardan bir başkalığı yok.
Açgözlülükle büyük kazanç beklerken, her gün ele geçirdiği
altın yumurtadan da olmuş.

ALTINDAN ÇAPANOĞLU ÇIKMAK
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Çapanoğlu Ahmet Paşa, Yozgat şehrinin kurucularındandır.
1764 Sivas Valisi iken görevden alınır, bir süre sonra da
öldürülür. Yerine büyük oğlu Mustafa Bey, daha sonra da
Süleyman Bey geçer. Süleyman Bey, Yozgat’ı imar ettikten
sonra Ankara, Amasya, Elazığ, Maraş, Niğde ve Tarsus gibi
illeri idare etmeye başlar. Çapanoğullarının bu ünü her yana
yayılır. Yalnız halk arasında değil, devlet adamları arasında da
“Çapanoğlu” ismi ünlü olur.
Rivayete göre, devlet adamlarından biri, halktan bazı
insanların aleyhine verilecek kararı sonuçlandırmak için
soruşturma yaparken, Çapanoğullarından birinin adı da bu
olaya karışır. Çapanoğullarının nüfuzundan çekinen diğer bir
memur, “Bu işi fazla kurcalamayalım bence, altından bir
Çapanoğlu çıkar.” der. Soruşturma aynen kapatılır.

ALYON KESİLMEK
Birinin zenginliğinden ya da zengin rolünde görünmesinden
söz ederken kullanılan bir deyimdir. “Alyon kadar zengin.”,
“Alyon kesildi.”
Antioine Alion, Abdülmecid zamanında İstanbul’da
zenginliğiyle ün salmış bir Fransız’dır. 1789 Fransız
Devrimi’nde İstanbul’a gelen bir ailedendir. Bir zaman,
İstanbul Belediyesi’nde önemli işler yapmıştır. Bu ailenin
İstanbul’da bir bankası vardı. Kışın Beyoğlu’nda büyük bir
konakta; yazın da Büyükdere’de otururlardı. Zenginlikleri kısa
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zamanda çevrede duyulmuş, ün salmış olmakla birlikte,
Türkçeye de bir deyim olarak yerleşmiş oldular.

AMASYA’NIN BARDAĞI, BİRİ OLMAZSA BİR DAHA
Bir kimsenin ya da nesnenin tek olmadığını, benzerlerinin de
bulunabileceğini söyleyerek, önemini azaltmak için kullanılan
bir deyimdir.
Eskiden Amasya’da topraktan bardaklar yapılırmış. Ancak
bunlar iyi fırınlanamadığı için dayanıksız olurmuş. Bardak
alanlar, birkaç gün bile kullanamadan, bardak hemen
kırılırmış. Bir gün, adamın birinin aldığı bardaklar da çıtır çıtır
kırılınca, adam çok öfkelenmiş ve demiş ki:
“Oh ne güzel iş! Amasya’nın bardağı, biri olmazsa bir daha!”

ANANIZ TAŞ YESİN, YARIM YARIM BEŞ YESİN
“Sizin için özveride bulunuyor görünüyorum ama sizden daha
kârlı çıkacağım.” anlamındadır.
Bir kadının on çocuğu varmış. Her sabah on yumurta haşlar,
çocuklarına dağıtırmış. Çocuklar, annelerine acır; “Anne, sana
bir şey kalmadı. Sen ne yiyeceksin?” der, üzülürlermiş.
Anneleri; “Aman çocuklarım,” dermiş, “ben taş yiyeyim, yeter
ki siz doyun.”
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Çocuklar buna dayanamaz, her biri yumurtasını ikiye bölüp
annesine verirmiş. Anneleri, her birinin verdiği yarımşar
yumurtayı afiyetle yerken; “Ananız taş yesin, yarım yarım beş
yesin.” dermiş.

ANASININ ALGISI BAŞINDA İMİŞ
Daha çok kadınlar arasında kullanılan bir deyimdir; herhangi
bir tehlikeyi ucuz atlatan kadınlar için söylenir.
“Algış”, sevgi, vergi, çalgı kelimeleri gibi, “almak” yükleminden
türemiş olan “algı” kelimesinin değişmesi ile ortaya çıkmış bir
kelimedir.
Geleneklerimiz arasında, “gelin almaya gitmek” özel bir yeri
olan, güzel bir törendir. Ana-baba evini terk eden, yeni bir
yuvaya, yeni bir yaşantıya giden gelin, gelecekteki hayatı ile
ilgili olarak tedirginlik ve kuşku içinde olurdu. Kızının, yeni
yuvasında bolluk, bereket, sağlık ve mutluluk içinde
yaşamasını isteyen anası, gelinin başını okuyup üfler, dua
eder, geleceği için iyi dileklerde bulunur. Buna “Algış Duası”
denir.

ARAFAT’TA SOYULMUŞ HACIYA DÖNMEK
Varını yoğunu birdenbire yitiren, yoksullaşan insanlar için
kullanılır.
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Arafat, Mekke’ye altı saatlik uzakta bir dağdır. İslam
geleneğine göre hacıların, hacı olmadan önce bu dağa çıkıp
dua etmeleri gerekir. Ancak hacı adayları, çırılçıplak, yalnızca
birer ehrama bürünürler.

ARKANIZDA DENİZ ÖNÜNÜZDE DOMUZ
Bir gayeye ulaşmak adına karar vererek bir işe başlayınca;
sonuca varmak için çaba göstermenin daha iyi olacağını,
yarıda bırakmanın ve geri dönmenin tehlikeli olduğunu
anlatan bir deyimdir.
Endülüs'ü fetheden ve Müslüman bir kumandan olan İbni
Zeyyad, Hazar Türklerinden Afrika'ya göç etmiş bulunan
Berberi kabilesine mensuptu.
Babası Zeyyad, Müslümanlığı kabul etmişti. Endülüs'ü almaya
gönderilen Tarık, 711'de kendi adını taşıyan Cebelitarık
sahiline çıktı. Askerlerinin geri çekilme ümidini kırmak için
gemilerini yaktıktan sonra, onlara hitaben: “Önünüzde
düşman, arkanızda deniz; zaferden başka selamet yolu
yoktur!” der.

ASAYİŞ BERKEMAL
Sultan Abdülaziz’in son yıllarında, Musul ve Bağdat gibi illerde
toplum içi anarşik olaylar artar. Irak ve çevresinde yabancı
devletlerin de etkisi ile iyice asayiş bozulur. Durumları
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İstanbul’dan gizlemeye çalışan devrin yetkilileri, Vilayet
gazetesinin her baskısında şu şekilde manşet atarlardı: “Saye-i
asayiş, vaye-i padişahide, vilayetin her bir tarafında emn-ü
asayiş berkemaldir.” (Padişahın şahane idaresi altında,
vilayetimizin her tarafında asayiş ve huzur hâkimdir.)
Yine büyük olaylardan sonra ertesi gün aynı manşet verilince,
bölgenin ünlü şairlerinden Kerküklü Şeyh Rıza Efendi
dayanamayıp, aşağıdaki beyti yazıp, gazeteye gönderir.
“Katl ü nehb-i eşkıyadan millet oldu payimal,
Emn-ü asayiş yine, elhamdülillah berkemal!”
(Eşkıyanın cinayet ve yağması yüzünden millet ayaklar altında
kaldı ama Allah’a şükür, asayiş yine de sağlanmış durumda.)

ASLAN PAYI
Bir paylaşımda, en güçlünün aldığı pay.
Hak, kuvvetlinin olmamalıdır. Aksi hâlde cemiyette huzur ve
güven kalmaz. Hak, hak edenin olmalıdır. Hak etmeden,
alınlar terlemeden elde edilen kazançlar, insanlar arasındaki
adalet duygusunu zedeler.
Ormanda bir grup hayvan avlanırken, diğer grup da kralları
olan aslanın hizmetinde bulunurmuş. Bir gün, avladıkları
büyük bir hayvanı paylaşmak için aslanın başkanlığında
toplanmışlar. Kaplan, sırtlan, kurt, tilki ve çakal; halka
37

olmuşlar. Aslan da hayvanın parçalanarak taksim edilmesi işini
kurda vermiş. Kurt, avı eşit bir şekilde paylaştırmaya kalkınca
kükreyen aslan, bir pençe ile kurdu yere sermiş. Daha sonra
taksim işini tilkiye vermiş. Tilki, avın ön butlarını ayırmış:
“Bunlar efendimizin sabah kahvaltısıdır.” demiş. Arka butlarını
göstermiş, “Bunlar, efendimizin öğle yemeğidir.” Gövdesini
göstererek, “Bu da akşam yemeğidir. Geri kalan işkembe ve
bağırsakları biz kendi aramızda paylaşırız.” demiş.
Aslan keyifli keyifli tilkiye sormuş: “Aferin, sen bu taksimi
nereden öğrendin?” Tilki de “Yerde uzanan şu kurt babadan
öğrendim.” cevabını vermiş.

ATEŞ ALMAYA MI GELDİN?
Ziyaretini çok kısa tutan, gelir gelmez gitmeye kalkan kişilere
söylenen, “Çok çabuk gidiyorsun.” anlamında bir deyimdir.
Eskiden kibrit yokmuş. Ateş sönünce, ateş küreği ile komşuya
gidilir, bir parça ateş alınırmış. Ateş almak için komşuya geçen
kadınlar, kürekteki ateş sönmesin diye oturup çene
çalamazlar ve acele ederlermiş. Kapıdan içeri girmeyerek, kısa
bir konuşmadan sonra gitmek isteyen ziyaretçilere; “Ateş
almaya mı geldin?” denmesi de işte bu devirlerden kalmadır.

ATEŞ PAHASI
“Çok pahalı” anlamında kullanılan bir deyimdir.
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Kanuni Sultan Süleyman, adamlarıyla avlanmaya çıkmış.
İstanbul çevresinde avlanırken oldukça uzaklaşmışlar. Hava
birden bozmuş ve çok şiddetli bir yağmura tutulmuşlar.
Islanmış ve üşümüş olarak bir kömürcü kulübesine sığınmışlar.
Her ne kadar kendilerini tanıtmak istemeseler de kömürcü, işi
anlamış. Bunlara hemen bol ateş yakmış, ısıtmış, sıcak bir
şeyler ikram etmiş. Gidecekleri sırada Sultan Süleyman,
kömürcüye ateş yaktığından dolayı kaç para borçları olduğunu
sormuş. O da “Bin altın.” demiş. Parayı çok fazla bulan
vezirinin, “Bu ateşin ücreti çok pahalı.” demesi üzerine
Padişah, “Bu ateş değdi, pahasını da verin.” deyince bu deyim,
“Ateş pahası” olarak dilimize yadigâr kalmıştır.

ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ
Becerikli, kurnaz, eli çabuk olanların, bir işi ötekilerden daha
önce sonuçlandırdığını belirten bir deyim.
Bolu Beyi’ne başkaldıran Köroğlu, bir gün atını çaldırmış.
Köroğlu, değerli ve akıllı bir hayvan olan atını aramak için
diyar diyar dolaştıktan sonra, İstanbul'da satılık hayvanlar
arasında kendi atını bulmuş. Onu tanımayan satıcıya, müşteri
gibi görünmüş. Önce şöyle bir binip deneyeceğini, sonra satın
alacağını söyleyerek ata atlamış, hayvan da sahibini
tanıdığından, atı mahmuzlamasıyla şimşek gibi fırlayıp
kaybolmuş. Kıyıya varınca da sala fazla para verip Üsküdar'a
çektirmiş. Öfkesinden küplere binip izlemeye yeltenen at
cambazına, kalabalıktan biri seslenmiş:
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“Beyhude çabalama, atı alan Üsküdar'ı geçti! O adam,
Köroğlu’nun kendisi idi.”

ATMA RECEP, DİN KARDEŞİYİZ
Balkan Devletlerinin mühim bir kısmı ve bu meyanda
Arnavutluk da Osmanlı İmparatorluğu haritasına dâhil iken, bu
ülkeleri idare etmek çok zordu. Bu devirlerde sık sık dağa
çıkan Arnavut eşkıyalarını takip eden hükümet kuvvetleri,
Recep isminde bir sergerdenin avanesini kuşatıp sıkıştırıyorlar.
Çıkar yol kalmadığını gören Arnavutlar ve başlarındaki Recep,
saklandıkları yerden bağırıyorlar: “More atmayın, biz de din
kardeşiyiz, teslim olacağız.”
Teslim oluyorlar, az bir ceza ile kurtuluyorlar. Fakat palavracı
Arnavut, bu olayı şurada burada anlatırken, “More vallahi
geberttirecektim zaptiyeleri, çoluğumuz çocuğumuz var, deyip
ağladılar, acıdım da bıraktım.” şeklinde konuşunca, etrafında
toplanıp dinleyenler arasında olayın iç yüzünü bilen birisi,
“Atma Recep biz de din kardeşiyiz...” der, Arnavut Recep
şaşırır.

AVUCUNU YALA
“Beklediğin olmadı; umduğunu bulamadın.” anlamında
kullanılan bir deyimdir.

40

Bu deyim, kışın karlı ve soğuk havalarda inine kapanarak,
tabanlarının altını yalamak suretiyle karın doyurmaya uğraşan
ayıların hareketinden alınmadır.
Çünkü ayılar, kışın arasa da yiyecek bulamaz, hareket edecek
olsa da boşuna enerji tüketmiş olurlar. Bunu iyi bilen ayılar,
kış uykusuna yatarlar. Ayağını yalamakla yetinir, yazın
gelmesini beklerler. Başka yapacak bir şeyleri yoktur.

AYAKLARI SUYA ERMEK
Hatasını anladı, gerçeği buldu, anlamındadır.
Uykuda gezme hastalığı olan kişilerin yatağı etrafına, sahanlar
ve tepsiler içinde su koyarlarmış. Hasta, uyku arasında
yataktan kalkıp yürürken, ayakları bu sulara deyince
uyanırmış.
Günlük hayatta, yanlış bir iş yapmaya yeltenirken, herhangi
bir ikaz üzerine hatasını anlayarak vazgeçen ve doğru yola
sapanlar için, “ayakları suya erdi” deyimi kullanılır.

AYIKLA PİRİNCİN TAŞINI
Bir zorluğu çözümlerken, bir engeli ortadan kaldırmaya
çalışırken bazen hiç beklenmedik sürpriz olaylar çıkar ve daha
büyük engeller karşınıza dikilir. Böyle durumlarda kullanılır bu
deyim.
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Deyimin öyküsü, Osmanlı tarihine dayanır. Yavuz Sultan
Selim’in, Yemen’i Osmanlı topraklarına katmasından bir süre
sonra Yemen’de isyan çıkmış, uzun uğraşlar sonunda Yemen
Fatihi Sinan Paşa, duruma hâkim olmuş; Yemen bundan sonra
400 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmıştı.
Söylentiye göre, Sinan Paşa’nın askerleri bir gün çölde
konaklamış. Yemek pişirmek üzere hasır torbalar içindeki mısır
pirinçlerini, yere serdikleri büyük bir çadırın üstüne dökmüş
ve taşlarını ayıklamaya başlamışlar.
Bu sırada bir fırtına çıkmış ve rüzgârın savurduğu bir kum
bulutu pirinçlerin üstüne inerek, ufak bir tümsek hâlinde
yığılmış. Kumların altında kalan pirinçlere bakakalan
yeniçeriler arasından şakacı bir asker, arkadaşlarına, “Biz
Allah’ın nimetini taşlı diye beğenmiyorduk, bizim gibi
günahkâr kullara üç beş taş az bile gelir. Asıl şimdi ayıklayın
bakalım pirincin taşını. Ulu Tanrı’mız, Kâbe’ye hücum eden fil
sahiplerinin başına ebabil kuşlarından taş yağdırmıştı. Bizim
başımıza da daha büyük taş yağdırmadan hemen tövbe
edelim.” diyerek, arkadaşlarını güldürmüş.

B
BALMUMU YAPIŞTIRMAK
Yapılacak bir işi unutmamak için kullanılan mecazi bir deyim.
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Eskiden, mahalle mekteplerinde okuyan çocuklar, kitapta
derslerinin yarım kaldığı satırın başına, nohut veya mercimek
kadar bir balmumu yapıştırır, ertesi ders, oradan devam
ederlerdi. Bu balmumu, derste nerede kaldıklarını
unutmamak için bir işaretti.
Günlük yaşamda da önemli olayları kastederek, “Unutmamak
için balmumu yapıştırdım.” sözünü mecazi olarak kullanırız.

BALIK BAŞTAN KOKAR
Bir toplulukta baş olan kimsenin davranışları, o topluluğu
etkileyeceği için, olumsuz davranışı görüldüğünde kullanılan
bir deyimdir.
Eskiden paşalardan biri, vekilharcıyla pazara alışverişe çıkar.
Paşa arabasında otururken vekilharç, eve gerekli şeyleri
almaya başlar. Bir ara vekilharcın, bir balıkçıdan aldığı balıkları
koklayıp yere bıraktığı, paşanın dikkatini çeker. “Ne
yapıyorsun öyle?” diye sorar. Vekilharç; “Bozuk olup
olmadığını anlamak için kokluyorum.” der. “İyi ama” der paşa,
“benim bildiğim balık, baştan kokar, oysa sen kuyruğunu
kokluyorsun.”
Vekilharç, “Her birinin ayrı ayrı bozuk olduğunu biliyorum.
Ama hangisinin daha az bozulmuş olduğunu anlamak için,
kokunun kuyruğa kadar gelip gelmediğini anlamaya
çalışıyorum.” cevabını verir.
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BALIK KAVAĞA ÇIKINCA
Hiçbir zaman olmayacak işler için söylenen bir deyim.
Eski İstanbul şimdiye göre tam anlamıyla balık ve balıkçı
şehriymiş. Tutulan balıkların satılması, Yemiş İskelesi ve Balık
Pazarı’ndan başlayan ve bu merkezlerin etrafında mahalle
mahalle büyüyen pazarlarda yapılırmış. Balığın çok fazla çıktığı
günlerde ise, Tophane’den Rumeli Kavağı’na ve Üsküdar’dan
Anadolu Kavağı’na kadar her yere çeşitli vasıtalarla götürülüp
satılırmış. Fiyat kırmak isteyen ya da çok düşük fiyata almak
isteyen müşterilerine de balıkçılar, “Oooo! O fiyata ancak,
balığı kavağa çıkardığımızda satarız biz.” derlermiş.

BALTA OLMAK
İstediğini almak veya yaptırmak için birine musallat olmak.
İstanbul'da, Osmanlı'nın Duraklama ve Gerileme Devirlerinde
her zamanki gibi yeniçeriler, zorbalığı ele almışlar. Astıkları
astık, kestikleri kestik imiş. Ticaretle uğraşanların başlarına
bela kesilmişler ve ticaretten zorla pay almaya başlamışlar.
Yeniçeriler, nerede bir iş yapılacaksa ücret almak için iş
yerlerine ve İstanbul'a mal getiren gemilerin de başına balta
asarlarmış. Geminin yük sahibi ve kaptanı, yükün boşaltma ve
satış işine karışmaz, bu işi, yeniçeri zorbaları yaparmış.
Paradan da aslan payını alırlar, kimse de ağzını açamazmış.
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BASTIĞI YERDE OT BİTMEMEK
Gittiği yere uğursuzluk götürmek.
Kentin birine yeni bir vali atanmış. Valinin, ermişlere büyük
saygısı varmış. Görevlileri çağırmış. “Bu ilde ermişlerden
kimler vardır?” diye sormuş. “Yukarı mahallede oturan yaşlı
bir adam var. Herkes onu ermiş olarak kabul eder ve sayar.”
demişler. “Öyleyse o kişinin evine götürün beni.” demiş vali.
Vali ve adamları, ermişin evine varmışlar. O sırada yaşlı adam,
evinin damını düzeltiyormuş. Aşağıdan kendisine
seslenmişler: “Dede! Vali seni görmek istiyor.” Dede, “Kusura
bakmayın, yaşlı olduğum için aşağıya inemeyeceğim.” deyince
vali, alçak gönüllülük gösterip dama çıkmış. Yaşlı adam onu
damda saygıyla karşılamış. Valinin koluna girmiş, bir yandan
konuşuyor bir yandan da damda dolaşıyorlarmış.
“Damı her yıl onarmak gerek. Toprak iyice sıkıştırılmazsa
yağmur sızar aşağıya…” Yaşlı adam konuşurken, valiyi de
durmadan damda dolaştırıyormuş.
“Dama serdiğimiz toprağı ne denli temizlesek de yine
aralarında ot tohumları kalıyor. Onlar da azıcık su görse
köklenip filizleniyor. Vali bey, biraz da şurada dolaşalım… Ne
diyordum? Otu zamanında temizlemezsek sonra baş
edemiyoruz… Aman vali bey biraz da şu bacanın yanına
gidelim.”
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Vali, damda sürekli dolaşmalarının nedenini bir türlü
anlayamamış. Sonunda dayanamamış; “Ermiş Baba,
anlattıkların iyi güzel de beni neden böyle dolaştırıp
duruyorsun?” diye sormuş. Yaşlı adam; “Anlatayım efendim.”
demiş; “Hükümetin ayağını bastığı yerde ot bitmez, derler. Siz
de bir hükümet adamısınız. Damda ot bitmesin diye sizi
dolaştırıyorum!”

BAŞ BİZİM OLSUN DA DÜŞÜNÜRÜZ
Ümitsizliğe düşünce veya sonu bilinmeyen bir iş için harekete
geçip geçmeyeceğimiz zaman söylenen bir deyimdir.
Katerina karşısında zaaflarına yenik düşen ve ordusunu Rus'a
karşı büyük bir zaferden mahrum eden Baltacı Mehmed Paşa,
bu davranışından dolayı hapsedilir. Paşa, hayatından ümidini
keser. Onun bu ümitsiz ve saç sakal birbirine karışmış hâlini
gören bir dostu, ona tıraş olmasını söyler. Paşa da “Baş bizim
olsun da düşünürüz.” cevabını verir.

BAŞINA DEVLET KUŞU KONMAK
Beklenmeyen, büyük, önemli kısmet; şans.

46

Bir rivayete göre, vaktiyle İran’da hükümdarlar öldüğü zaman,
bütün şehir halkı sarayın önündeki meydanda toplanırmış.
Sarayın balkonundan, adına “devlet kuşu” denilen bir kuş
uçurulur, kimin başına konarsa o adam ülkeye hükümdar
olurmuş.
Gerçi tarihte; gerek İsa’dan önce İran’da yaşayan Medler ve
Persler, gerek İsa’dan sonra yaşayan kavimler zamanında,
böyle garip bir yolla hükümdar seçildiğini gösterir bir kayıt
yoktur; üstelik böyle bir seçim yapılmış olması, mantığa da
uygun düşmemektedir. Ama hak etmediği yerlere, şans eseri
gelenler için, “başına devlet kuşu kondu” denmesi, yukarıda
sözü edilen rivayetten gelmiş olsa da yerinde ve anlamlı bir
sözdür.

BAŞININ KAYGISINA DÜŞMEK
Kendi derdine düşmek, yalnızca kendi derdiyle ilgilenmek.
Her ormanın bir tilkisi vardır, derler ya… Bir gün ormanda bir
tilki, yolda resimli bir kitap bulmuş. Kitaba bakarken bunu kurt
görmüş. “Tilki kardeş, o nedir?” demiş. Tilki, “Bu bir
fermandır. Bana padişah tarafından gönderildi. Şu gördüğün
her yer bana ait. İstersen birlikte gezip dolaşalım.” demiş.
Kurtla gezip dolaşırken, uzaktan bir grup avcının geldiğini
görmüşler. Tilki kaçmaya başlayınca kurt, “Beni bırakıp nereye
gidiyorsun, arkadaşlık bu mudur?” demiş. Tilki de “Başımın
kaygısına düştüm; eşi, dostu, arkadaşı kim düşünür?” demiş.
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BEDAVADAN GEÇİNMEK
İş yapmadan rızkını temin etmek, başkalarından karşılıksız
faydalanmak.
Padişah I. Ahmed, sarayın penceresinden, binbir güçlükle
kürek çeken bir kayıkçıyı seyrederken, İncili Çavuş içeri girmiş.
Padişah da pencereden kayıkçıyı göstererek, “Bak İncili Çavuş,
bir lokma ekmek için ne kadar eziyet çekiyor.” deyince İncili,
“Haklısınız, çok insan geçinmek için zahmet çeker. Fakat şu
ölümlü dünyada bedava geçinen üç kişi var.” der. Padişah
meraklanır:
- Kim bu üç kişi?
- Biri silahtar ağanın imamı, öteki kızlar ağasının berberi, diğeri
de kulunuz!
- Anlayamadım, nasıl oluyor da bedavadan geçiniyorsunuz?
- Çok basit efendimiz. Silahtar ağa namaz kılmadığı hâlde
imama maaş verir. Kızlar ağasının başı kel, kendisi kösedir, boş
yere berbere para verir. Benim görevim de sultanımızı
güldürüp öfkesini teskin etmek. Böylelikle geçinip giderim.

BEL BAĞLAMAK
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Birisine güvenmek, bir işe ümit bağlamak anlamında
kullanılan “bel bağlamak” deyimi, dilimize; tarikat ritüelleriyle
yansımış bir deyimdir.
Sufiler, bir tarikata girmek ve ikrar vermek anlamında “bel
bağlamak” derler. Fütüvvet ehli ve kendi halklarına dâhil
olanlar bellerine “şet” (yünden dokunmuş kemer)
kuşatagelmişlerdir.
Mevlevilikte buna “elifi nemed” (keçeden dokunmuş uzunca
kuşak), Bektaşilikte de “tığ-bend” denir. Bir kişi tarikata
girince, beline bağlanan bu kuşak, dervişin, artık o yolun
bütün yasaklarını kabul ettiği, bütün emirlerini yerine
getireceği anlamına gelir ve bu husus da kuşak kuşatma
merasiminde kendisine telkin olunurdu.

BENDEN SONRA TUFAN
Kendinden sonrakileri, sonra olacakları düşünmeyenler için
kullanılan bir deyimdir.
Fransa Kralı XV. Louis, kendinden başkasını düşünmeyen,
halkın sorunlarıyla ilgilenmeyen bir kişiymiş. Ülkede düzen
iyice bozulmuş ama kral, zevk ve eğlence içinde yaşam
sürüyormuş. Çevresindeki adamları; “Kralım, halkın öfkesi
büyüyor. Günün birinde krallığınız tehlikeye girecek.” diye
uyardıklarında; “Ne olursa olsun, nasıl olsa ben yaşarken
saltanatım sürer.” dermiş: “Ötesini, benden sonra kral
olacaklar düşünsün, isterse benden sonra tufan olsun!”
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BENİM OĞLUM BİNA OKUR, DÖNER DÖNER YİNE OKUR
Hep aynı şeyleri tekrarlamak, çok çalışmak ama bir türlü
ilerleyememek; yerinde saymak.
Eskiden medreselerde Arapça öğretim yapılırdı. Arapça
dersinin temeli “emsile bina” idi. “Bina”, Arapça dil bilgisinde
fiillerin çatılarını, “emsile” de fiil çekimi ve örneklerini içerirdi.
Bu ders, medreseye ilk başlayan çocuklar için çok zordu. Fakat
bunları herkes öğrenmek zorundaydı. Arapça cümle yapmak,
“bina” ve “emsile”yi öğrenmekle mümkündü. Bu dersin
zorluğundan, hocaların sertliği ve titizliğinden dolayı sınıfta
kalan öğrenciler, eğitimlerini yarıda kesmek zorunda
kalmışlardır. Bu durum ana ve babaları o kadar bezdirmiştir ki
“Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.” diye dert
yanmışlardır.

BETERİN BETERİ VAR
Kötünün daha kötüsü var.
Eşkıyanın biri, yaptıklarından dolayı idam cezasına çarptırılır.
Eşkıya, idam edileceği yere götürülürken devamlı, “Allah
beterinden saklasın.” diyormuş. Bu sözleri duyan muhafız,
“Yahu idam edilmeye gidiyorsun, daha bunun beteri olur
mu?” diye sormuş. Bu esnada bir süvari, atıyla hızla yanlarına
gelmiş. Atlı, muhafız kumandanına padişahın fermanını
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uzatmış. Fermanda, ölüm cezasının asılarak değil; kazığa
geçirilerek gerçekleştirilmesi emrediliyormuş. Suçlu bunu
öğrenince, “Gördün mü beterin beterini?” demiş.

BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETMEK
Yanlış bir davranış veya sözle, olumlu giden bir işi bozmak.
İncir, satılmak üzere hazırlanırken, içlerinde çürük, kurtlu,
hastalıklı olanlar ayrılır. İyi ayıklanmaz da içlerinde kurtlu,
çürük olanlar kalırsa, ötekileri de bozar, çürütür. İyi
ayıklanmayan bir iki çürük incirin, bir çuval inciri bozması gibi,
bir toplulukta bir kişinin ağzından çıkan münasebetsiz,
gereksiz bir söz de topluluğun neşesini kaçırır, keyfini bozar.

BİZE DE Mİ LOLO
Bile bile yalan söyleyen, kandırmak isteyen birine; yalanlarının
farkında olduğumuzu, bizi kandıramayacağını anlatmak için
kullandığımız bir deyimdir.
Adamın biri, hakaret ettiği bir kimse tarafından mahkemeye
verildiği için üzgündür. Mahkeme ceza verirse diye korkar.
Bunu gören bir akıl hocası yanına sokularak, “Sen,” der,
“mahkemede sorulan sorulara hiç cevap verme. Israr
ederlerse, ‘lo lo lo’ de. Seni dilsiz sanırlar, o zaman cezadan da
kurtulursun. Yalnız bunun için, sarı liranı alırım.”
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Adam bu fikri beğenir. Lirayı vereceğine söz vererek
mahkemeye gider. Yargıcın her sözüne, “Lo, lo, lo…” diyerek
cevap verir ve beraat eder. Sevinerek evine dönerken akıl
hocası yolunu keser. “Ver bakalım bizim lirayı.” der. Adam,
mahkemedeki dilsiz oyununu ustasına da tekrar ederek, “Lo lo
lo…” deyince, akıl hocası şaşırarak kızar ve bağırır: “Bize de mi
lolo?”

BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALMAK
Giriştiği işte umduğunu, beklediğini bulamamak, başarısız
olmak.
Bir yaz günü birkaç genç, şehrin kıyısındaki ırmağa yıkanmaya
gitmişler. Hepsi soyunup ırmağa atlamış. Uzun boylu olanı,
boyunun uzunluğu ile gururlanarak arkadaşlarına büyüklük
taslayıp, “Bu ırmağın en derin yeri bile boyumu geçmez, sizin
gibi kısa boylu değilim.” demiş. Diğer arkadaşları buna bir
oyun oynamaya karar vermişler. Irmağın en derin yerlerinde
yüzmüşler, yüzme bilmeyen uzun boylu arkadaşlarına, “Gel,
bak buraları derin değil. Burada boyunu ölç de görelim.”
demişler.
Uzun boylu arkadaşları bu söze inanmış, onların bulunduğu
derin yerlere gireyim derken, su boyunu aşmış, çırpınarak
batağa saplanmış. Telaşa kapılan arkadaşları, biçareyi sudan
zor kurtarıp baygın bir hâlde evine getirmişler. Kapıyı
heyecanla açan çocuğun anası, “Ne oldu oğluma?” diye
sormuş. İçlerinden hazırcevap biri, “Bir şey yok teyzeciğim.
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Merak etme. Oğlun ırmakta boyunun ölçüsünü alıyordu, azıcık
kısa geldi, boyuna göre tabut yapılacaktı ama bize dua et!”
demiş.

BU BORU DEĞİL
Eskiden askerî okullarda nerdeyse bütün işler, boru sesine
göre yapılır; öğrenciler, bu boru sesine göre hareket
ederlermiş. “Kalk borusu, yat borusu, karavana, paydos, derse
gir, dersten çık, istirahat…” vs. gibi birçok boru sesi varmış.
Hikâyenin geçtiği askerî lisede o gün, sınıf kıdemlisi bir
öğrenci, sınıfa dalıp, “Çocuklar, size havadisim var! Duydunuz
mu?” diye bağırınca diğer öğrenciler de “Duymadık. Ne ise
borusu çalar, biz de duyarız.” demişler. Kıdemli öğrenci de
“Çocuklar! Bu boru değil! Yarın yeni padişah tahta çıkıyor.
Şenlikler var. Sınıf komutanının özel emri var. Bütün dersler
paydos.” deyince, diğer öğrenciler de çok sevinirler bu işe. O
günden sonra o okul ve diğer okullarda öğrenciler,
aralarındaki konuşmaya, “Dinle! Bu boru değil! Anlatacaklarım
çok önemli...” diyerek başlamışlar.

BURNUNUN DİBİNDE
Çok yakınında.
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Osmanlı devlet adamlarından Vehbi Molla’nın burnu çok
büyükmüş. Bu kusurundan ötürü, koca burunlu olarak
anılırmış. Bir gün Vehbi Molla, birkaç dostuyla evde
otururken, yangın çıktığı haberi gelmiş. Yangının nerede
olduğunu anlamak için üst kata çıkmışlar. Kimisi yangının
uzakta olduğunu kimisi de yakında olduğunu söylemiş. O
sırada Vehbi Molla, yangının yakında bir yerde olduğunu
anlatmak için; “Burnumuzun dibinde.” der demez, orada
bulunanlardan biri, “O sizin burnunuzun dibinde.” demiş.

BUYURUN CENAZE NAMAZINA
IV. Murad zamanında tütün, içki ve keyif verici madde yasağı
koyar ve yasağa uymayanları şiddetle cezalandırır. Bugünkü
Üsküdar civarında bir kahvehanede tütün vs. içildiği
istihbaratını alır. Derviş kılığında tebdili kıyafet buraya gider.
Selam verir oturur. Kahveci yanına gelip, “Baba erenler kahve
içer mi?” diye sorar. Padişah, “Evet.” der. Kahveci, “Peki,
tütün içer misin?” diye sorunca, “Hayır.” der. Kahveci
işkillenir. “Tütün içmiyor da ne işi var burada? Zaten padişahın
tebdili kıyafet dolaştığı haberleri var!” diye düşünerek, eli
titreye titreye kahveyi götürür ve sorar: “Baba erenler ismini
bağışlar mı?”
- Murad.
- Peki, isimde “sultan” da var mı?
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Padişah, “Elbette var.” deyince, kahvecinin beti benzi atar.
Zangır zangır titrer ve “Öyleyse buyurun cenaze namazına.”
der, olduğu yere yığılır. IV. Murad, bu lafa çok güler ve
kahveciyi bir defalığına affeder.

C-Ç
CANLI CENAZE
Çok zayıf, gücü kuvveti yerinde olmayan.
Bu deyim, daha çok hastalıklı ve iyi beslenemeyen insanlar
için söylenir. Bu tip insanlar, “püf” desen uçacak gibi
mecalsizdirler. Vaktiyle bir Bektaşi, bir köye imam olmuş.
Köylülere demiş ki “Cenaze olursa, onu yalnız başıma,
kimsenin olmadığı bir odada ben yıkayacağım.” Köylüler bu işi
merak etmiş, aralarında, “Bu imam acaba cenazeyi niçin yalnız
yıkamak istiyor? Herhâlde bir bildiği vardır. Acaba bunu nasıl
öğrensek?” diye konuşurlarken içlerinden biri, “Ben yalandan
öleyim, o vesile ile ne yaptığını öğrenirim.” demiş.
Köylüler, Bektaşi'nin huzuruna ölü taklidi yapan adamı
götürmüşler. Bektaşi, ölüyü yıkamak için odaya girip, iyice
kaynamış olan suyu, teneşirde yatan adamın üzerine dökünce,
ölü taklidi yapan adam yattığı yerden ayağa fırlamış. Fakat
Bektaşi onu bırakmamış. Adamı bastıra bastıra boğmuş.
Kefenleyip tabuta koymuş ve kapıyı açıp alnındaki terleri
silerek, merakla bekleyen köylülere, “Bana bakın! Bir daha
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adam ölmeden canlı canlı bana getirmeyin. Yoksa kendinize
yeni bir imam bulursunuz!” demiş.

CEMAZİYELEVVELİNİ BİLMEK
Bu deyimi; geçmişteki hayatının hiç de iyi geçmediğini
bildiğimiz kimseler için söyleriz.
Eskiden devlet dairelerinde, şimdiki gibi dosyalama usulü
yokmuş. Biriken evrak her ay toplanır, bez torbalara konularak
üzerlerine, -o zamanlar Arap takvimi kullanıldığı içincemaziyelevvel, recep, şaban gibi ayların adları yazılır ve
saklanırmış. O devirde, Ahmet ile Mehmet adında iki kâtip
varmış.
Bir gün Ahmet hastalanır, arkadaşı Mehmet, onu ziyarete
gider. Ahmet’in karısı, pişirdiği kahveyi misafirine bir türlü
ikram edemez. (O devirde kadın, yabancı erkeğe görünmezdi.)
Bunu anlayan Ahmet, ateşli hasta olduğu hâlde yataktan
kalkarak, kapıdan uzatılan kahveyi Mehmet’e sunar. Bu arada
Mehmet, arkadaşının sırtında, gömleğinin ortasında kocaman
bir “cemaziyelevvel” yazısı görür. Meğer Ahmet, dairesindeki
evrak torbalarından çalıp çalıp kendine, çocuklarına çamaşır
diktirirmiş.
Bir zaman sonra Ahmet, çalıştığı dairenin, dolayısıyla
Mehmet’in amiri olur ve emrindekilere, ahlaklı olmaları
üzerine nutuklar, öğütler vermeye başlar. Bu öğütlerden bıkan
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Mehmet, bir gün dayanamayıp bağırır: “İleri geri konuşup
durmasın! Ben onun cemaziyelevvelini bilirim!”
Sonra da cemaziyelevvel torbasından bozma gömlek
hikâyesini, arkadaşlarına bir bir anlatır.

CEP HARÇLIĞI
Osmanlı padişahlarına her yıl Mısır’dan, bir miktar altın para
gönderilirdi. Bu paraya “cep harçlığı” denirdi. Bu deyim
sonraları, başka kaynaklardan saraya gönderilen paralar için
de kullanıldı.
“Cep harçlığı” deyimi bugün, bir kimseye ufak tefek ihtiyaçları
adına verilen para için söylenmektedir.

ÇADIRINI BAŞINA YIKMAK
Osmanlı hükümdarları, sefer esnasında hareketlerinden ve
hizmetlerinden hoşnut olmadıkları vezirlerini azletmek için,
kaldıkları çadırın direklerini söktürüp başlarına yıktırırlardı. Bu
hareket, iktidardan düşme manasında eski Türk
geleneklerinde mevcut olup, Orta Asya’dan itibaren
uygulanmıştır.
Fatih’in, Karaman Seferi sırasında Mahmud Paşa’nın;Yavuz’un
da Çaldıran dönüşünde Hersekzade Ahmed Paşa ile
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Dukakinoğlu Ahmed Paşa’nın çadırlarını başlarına yıktırmaları
tarihteki meşhur olaylardandır.

ÇALIM SATMAK
Böbürlenip büyüklenmek, gösteriş yapmak.
Ecel erişince bir tüccar, Allah'ın rahmetine kavuşur. Her şeyini
haylaz, tembel ve beceriksiz oğluna bırakır. Fırsat bu fırsat
oğlan, babasından kalan her şeyi yer, bitirir. Üzerine kürk
giyerek her gün gelir boş dükkâna oturur. Oğlunu evlendirmek
isteyen bir köylü, alışveriş için şehre gelir. Aradığını hiçbir
mağazada bulamaz. Sonunda bu mirasyedinin mağazasına
gelir. Bakar ki bir adam içeride çalımlı çalımlı dolaşıyor. Köylü
oradan geçen birine; “Bu kürklü adam ne satıyor?” diye sorar.
Adamdan, “Çalım satıyor!” cevabını alır.

ÇAM DEVİRMEK (POT KIRMAK)
Başkalarını kızdıracak, üzecek; gereksiz, münasebetsiz söz
söylemek.
Zengin bir adamın, Göztepe Erenköy taraflarında, sekiz on
dönüm bahçeli, büyük bir köşkü varmış. Adam, bu bahçenin
bir köşesine bir bina daha yaptırmaya karar vermiş. Eski
binalar hep ahşap yapıldığı için, gereken keresteyi tomruk
hâlinde getirtmiş ve inşaat yaptıracağı yere istif ettirmiş.
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Bu tomrukların içinde çam, gürgen, meşe ve ceviz ağaçları da
bulunuyormuş. Sayfiye mevsimi olmadığı için Nişantaşı’ndaki
konağında oturan zengin adam, bir sabah köşküne gitmiş ve
köşkün saf bekçisine emir vermiş: “Bir hızarcı bul, bahçedeki
ağaçların arasındaki çamları biçtir, tahta ve kalas yaptır.”
Saf uşak da efendisinin emri üzerine hızarcıları bulmuş. Çam
tomrukları yerine, köşkün bahçesinde ne kadar kıymetli çam
ağacı varsa kestirip devirtmiş. Bu akılsız uşağın adı; “Çam
Deviren Uşak” olarak kalmış.

ÇATTIK BELAYA MÜSTEFİLATUN
Çapraşık ve içinden çıkılması kolay olmayacak durumlar.
Vaktiyle İzmir Lisesi’nde edebiyat sınavına giren bir
öğrenciden, müstefilatun vezninde bir kelime söylemesini
istemişler.
Çocuk düşünmüş, bir türlü bulamamış. “Çattık belaya
müstefilatun.” diye mırıldanıyormuş. Öğretmenlerden birinin
kulağına gitmiş bu. “Ne dedin, ne dedin? Bir daha söyle.”
demiş. Zavallı öğrenci, bir kabahat işlediğini sanarak, “Yok
efendim, ben bir şey demedim.” deyince, gülmüşler ve
“Oğlum, işte buldun, ‘çattık belaya’ kelimesi müstefilatun
veznindedir.” diyerek, öğrenciye iyi not vermişler.

ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞILMAK
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Topluluk hâlinde bulunan insanların, hayvanların her birinin
bir yana dağılması.
Keklik kuşunun bir adı da “çil”dir. Tüylerindeki benekler
yüzünden bu isim verilmiştir. Dişi keklik yavru çıkarınca,
onlarla hiç ilgilenmez, kendi başlarına bırakır. Yumurtadan
çıkan yavrular, seke seke çevreye dağıldıklarından, sözün
buradan kaynaklandığı söylenebilir.

ÇİLE DOLDURMAK
Zahmetli ve sıkıntılı bir hayat sürmek ve bu durumun sona
ermesini beklemek.
Tasavvufta, dervişlerin bir odaya çekilip yeme, içme ve uyku
gibi ihtiyaçlarını azaltarak kırk gün kendilerini ibadete
vermelerine “çile doldurmak” denir.
Çile, eskiden beri her dinde, mezhep ve tarikatta uygulanan
bir imtihan devresidir. Mesela, Mevlevilerde dergâhın bin bir
gün hizmetinde bulunan kimse Mevlevi olurmuş. Aslında
Farsça bir kelime olan çile (çille), dünya zevklerinden
uzaklaşıp, kırk gün ibadete dalmak demektir. Zaten kelime,
“kırk” anlamındaki “çihil” kelimesinden gelir.

ÇİNGENE ÇALAR KÜRT OYNAR
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Kimin ne yaptığının bilinmediği, düzensiz, karmakarışık bir iş.
Tanzimat Dönemi’nde (1839 ve sonrası) Çingene lakabıyla
tanınan Hüsam Efendi, İstanbul Belediye Başkanı; Kürt Ahmet
Efendi ise onun muhasebecisiymiş. Hazırcevaplığıyla tanınan
Keçecizade Fuat Paşa'nın bulunduğu bir toplantıda
konuşulurken konu, İstanbul Belediyesi'ne gelmiş. Belediyede
ne var ne yok sorusu üzerine Fuat Paşa şu cevabı vermiş:
“Çingene çalar, Kürt oynar!”

ÇİZMEDEN YUKARI ÇIKMAK
19. yüzyılda, Fransız ressamlarından Delacroix, Paris’te bir
resim sergisi açmıştı. Sergiyi gezenlerden bir kişi, büyükçe bir
şövalye tablosunun önünde uzun süre durarak, yakından
uzaktan ciddi ciddi seyreder, beğenmediğini belirten bir
biçimde de başını sallarmış. Bu durum ilgisini çekince ressam,
yanına gelerek sormuş:
- Bu tablo ile çok ilgilendiğiniz belli oluyor.
- Evet. Şövalyenin çizmesindeki körük kıvrımlarında hatalar
var.
- Peki, nasıl anladınız, işiniz bu mu?
Adam, “Ben kunduracıyım, çizme dikerim.” deyince ressam,
hemen tuvalini ve boyalarını getirerek, adamın söylediği
biçimde çizmeyi düzeltmiş ve gerçekten de daha iyi olduğunu
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görmekten memnun olup, adama teşekkür etmiş. Fakat
adam, yine tablonun başından ayrılmadan, bu kez de
şövalyenin pantolonunda ve kemerinde de hatalar olduğunu
belirtince, bu çokbilmişliğe dayanamayan ressam, “Bak
dostum! Sen kunduracısın, çizmeden yukarı çıkma!” demiş.

D
DAĞDAN GELİP BAĞDAKİNİ KOVMAK
Hakkı olmadığı hâlde, emek verilen bir yeri, bir işi,
sahiplerinden zorla almaya çalışmak.
Köylünün biri kendine, ekecek bir saha açmak için dağdaki
fundalık ve çalıları söküp temizliyormuş. Ayrık otu gibi çabuk
üreyip etrafı kaplayan otları da söküp söküp atmış. Bu ayrık
otlarından biri, arazinin eğiminden olsa gerek, çok bakımlı bir
bağın içine düşmüş. Bağ sahibi de bunu önemsememiş. Fakat
bir de bakmış ki bağının her tarafının ayrık otlarıyla dolduğunu
görmüş. Bir sürü işçi tutarak, bağını bu ayrık otlarından
temizletmiş, iyice masrafa girmiş. Toprağın derinliklerine
salkım saçak kök salan bu ayrık otlarını temizletirken, kendi
kendine şöyle mırıldanmış: “Dağdan geldiniz, bağdaki
asmalarımı kovmaya kalktınız. Öyle yağma yok!”

DANANIN ALTINDA BUZAĞI ARAMAK
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Başkasını suçlamak için bahaneler bulmak.
Eskiden zengin bir ağa, sahip olduğu bütün hayvanları,
yavrularını yarı yarıya paylaşmak için verir. Her yıl hayvanlar
yavruladıktan sonra köye gider, yavruları iyice sayar,
kulaklarına özel damgasını vurarak bunları defterine
kaydedermiş. Köylülere de aksi davranır, her hayvanı
yavrularıyla görmek ister, köylülere, “Hani bunun kuzusu, hani
bunun oğlağı, hani bunun malağı?” diye bağırıp çağırırmış.
Sayım yaptığı bir gün, inek sandığı bir dananın altında
buzağısını göremeyince boynuzundan tutup, “Hani bunun
buzağısı?” diye bağırmaya başlamış. Ağa, bir hırsızlık
yakaladığını düşünerek şamatayı artırmış. Köylülerden biri
durumu anlayıp, “Ağam, ağam! O hayvan inek değil, danadır.
Erkek hayvanın buzağısı olur mu?” deyince, ağanın da hevesi
kursağında kalmış.

DANANIN KUYRUĞU KOPMAK
Gizli gizli süren anlaşmazlığın, patlak vererek ortaya çıkması
veya korkulan bir sonucun gerçekleşmesi.
Geçmişte düzenbaz ve yalancı bir adam varmış. Tüccar ve
esnafa borç vermediği hâlde vermiş gibi gözükür, onların
aleyhine dava açar, şahitler ve kadıya rüşvet vererek davayı
kazanır, haksız kazanç elde edermiş. Bu sahtekâr adam bir
gün, kasabanın sözü geçen bir adamı hakkında dava açmış,
kadıya da rüşvet olarak bir dana göndermiş. Davalı tüccar
bunu öğrenince, daha büyük bir danayı kadıya teslim etmiş.
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İşin tadının kaçtığını anlayan kadı, her iki danayı getirtip
mahkemenin avlusuna bağlatmış. Kadı, makamına kurulup
herkesin önünde şunları söylemiş:
- Bu davayı görmek için uzun zaman vicdanımla savaştım. Ben
adalet için çalışırım. Gelin görün ki iki taraf da evime birer
dana göndermiş. Şimdi kimin haklı, kimin haksız olduğunu
danalara bakıp anlayalım.
Avludaki danalar, kuyruklarından birbirine bağlanır ve kuyruk
altlarına neft sürülerek hayvanlara birer diken batırılır.
Hayvanlar böğürerek, birbirlerini aksi yönlerde çekerler. Bu
arada kadı bağırarak, “Kimin danasının kuyruğu koparsa, o
taraf haksız çıkacak ve adalet yerini bulacak.” der. Kısa bir
çekişmeden sonra sahtekârın getirdiği dananın kuyruğu kopar
ve hayvan, can acısıyla sokağa fırlar.

DEMOKLES’İN KILICI
Devamlı bir tehlike altında yaşamak.
Kurnaz ve gaddarlığı ile tanınan Dionysios'un, Demokles
adında bir hizmetçisi vardı. Durmadan krallığın nimetlerinden,
faydalarından ve kolaylıklarından konuşup efendisini
usandıran bu adama Dionysios bir gün, “Senin de bir müddet
krallığın mutluluğunu tatmanı istiyorum.” diyerek, tahtını ona
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bırakır. Demokles tahta oturduktan sonra, tahtın tam
üstünde, bir tek at kılına bağlı olarak asılı duran bir kılıç görür.
Her an başına düşecekmiş gibi duran kılıç, Demokles'in tahtta
mutluluk içinde değil, korku ve huzursuzluk içinde oturmasına
sebep olur. Böylece Demokles, krallığın dışarıdan görüldüğü
gibi mutluluk ve refahtan ibaret olmadığını anlar.

DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR
Dönem, II. Mahmud dönemi ve Kavalalı Mehmed Paşa, Mısır
Valisidir. Kendine aşırı güvenen Kavalalı Mehmed Paşa’nın
amacı, önce Suriye, ardından da Osmanlı’yı ele geçirmektir.
Oğlu İbrahim Paşa, Suriye’yi ele geçirmiş, Osmanlı’nın
yolladığı gücü de yenmiş, İstanbul’a doğru yola çıkmıştı.
II. Mahmud, ordu o an için bunlarla baş edebilecek vaziyette
olmadığından, Ruslardan yardım isteme taraftarıdır. Rus Çarı
Nikola’dan yardım ister. Bir Osmanlı sultanının Ruslardan
yardım istemesi yadırganır. Birtakım vezirler, “Bu nasıl iştir?”
diye mırıldanınca Sultan Mahmud, “Ne yapalım? Düştük
denize, sarılırız yılana.” der.

DERDİNİ MARKO PAŞA’YA ANLATMAK
Marko Paşa, Sultan Abdülaziz döneminde yaşayan bir Rum
hekimidir. Üstat bir hekim olan Paşa, çokça hastayı tedavi
eder ve sağlığına kavuşturur. Halk arasında da çok ünlüdür,
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her gün belki yüzlerce insan kapısını çalar, hastalıklarına çare
arar.
Zamanla, bunca insanın bırakın derdine çare olmayı, dinlemek
bile imkânsız bir hâl alır. Bu duruma kendince bir çözüm bulur.
Kapısına gelen hastalarını dikkatle dinler ve onlara şöyle der:
“Anladım, anladım ama ne?” Biçare hasta da bu anlamsız soru
karşısında, herhâlde iyi anlatamadım diye düşünür ve tekrar
anlatır. Ama yine Marko Paşa; “Anladım ama ne?” der.
Bu böyle olunca, hastalar çareyi oradan uzaklaşmakta
bulurlar. Ve gitgide, Marko Paşa’nın ünü unutulur.

DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAK
Zamansız iş yapmak, ortada hiçbir sebep yokken hazırlanmaya
kalkışmak.
“Serap”, ışığın kumlara yansımasıyla ve kumların uzaktan su
gibi görünmesiyle oluşur.
Hiç serap görmemiş biri, kervanla çölde giderken, sıcağın ve
yorgunluğun etkisiyle serap görmüş. Suya yaklaştıklarını
sanarak, sevinçle koşmaya başlamış. Bu hareketi gören
tecrübeli bir güngörmüş, “Oğlum, o gördüğün su değil,
seraptır. Dereye varmadan paçaları sıvama.” demiş.
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DEVE YAPMAK
Hak sahibini aldatarak, ona ait bir şeyi kendine mal etmek,
zimmetine geçirmek.
Eskiden, çarşıda, pazarda, evde; şaka yollu, çocukların elindeki
yiyecek ve içecek maddeleri büyükler tarafından aldatılarak
alınır, büyükler de deve yaptıklarını söylerlerdi! “Sen elindeki
incirleri bana verirsen, onları çiğneyip sana kocaman bir deve
yapacağım.” diye çocukları aldatırlardı. Tabii bu oyuna
aldanan olduğu gibi, aldanmayan çocuklar da vardı. Böylelikle
zeki ve kurnaz çocuklarla, saf ve aptal çocuklar daha bu
yaşlarda belli olurdu.

DİLİNDE TÜY BİTMEK
Öğüt vermekten, yol göstermekten bıkıp usanmak.
Çok geveze bir adam varmış. Yerli yersiz konuşur,
çevresindekileri usandırırmış. Arkadaşları ne denli uyardılarsa
da onu bu huyundan vazgeçirememişler. Sonunda şakacı bir
arkadaşı, gevezeyi karşısına almış. “Bak arkadaşım,” demiş,
“dilin yüzünden başın beladan kurtulmuyor. Susmasını
öğrenmelisin. Sen, dil kaygan olduğu için çok konuşuyorsun.
Bak, kulak, burun hiç konuşuyor mu? Demek ki dil de onlar
gibi yerinde dursaydı, sen de konuşmayacak, zor durumda
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kalmayacaktın. Öyleyse dilini hareketsizliğe alıştırmalısın.
Diline bir şey ektiğini ve onların büyüyüp ağzını tıkadığını
varsay. Böylece dilin, dura dura kayganlığını yitirsin.”
Geveze, bu öğüdü ciddiye almış. Bir süre konuşmadan
durmuş. Arkadaşları bu duruma şaşırmışlar. “Neden
konuşmuyorsun?” diye sormuşlar. Geveze; “Artık
konuşamıyorum.” demiş; “Geçen gün ekmiştim de dilimde tüy
bitti.”

DİMYAT’A PİRİNCE GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLMAK
Daha fazla kazanacağını, daha iyisini elde edeceğini umarken,
elindekinden olmak anlamında bir deyimdir.
Dimyat Mısır’da, Süveyş Kanalı ağzında ve Port Said
yakınlarında bir iskeledir. Eskiden Mısır’ın meşhur pirinçleri,
ince hasırdan örülmüş torbalar içinde buradan Türkiye’ye
gelirdi.
Dimyat’a pirinç almaya giden bir Türk tüccarının bindiği gemi,
Akdeniz’de Arap korsanları tarafından soyulmuş ve
adamcağızın kemerindeki bütün altınlarını almışlar.
Binbir müşkülat içinde Türkiye’ye dönen pirinç tüccarı, o yıl
iflas etmek durumuna düşmüş. İstanbul’dan kalkmış,
memleketi olan Karaman’a gitmiş. O sene tarlasından kalkan
buğdayları da bulgur tüccarlarına sattığından, kendi ev halkı
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kışın bulgursuz kalmışlar. Dimyat’a pirince giderken evdeki
bulgurdan olmak sözü, buradan kalmıştır.

DİŞ BİLEMEK
Bir başkasına kötülük yapmak için fırsat kollamak.
Atalarımız, diş temizliğini ve ağız bakımını, Orta Asya'dan beri
ihmal etmedikleri gibi, İslamiyet'ten sonra da
sürdürmüşlerdir.
Türk ordusunun, düşmanla karşılaştığı sıralar; uzaktan
düşman askerleri, Türk askerlerinin dişlerine bir şeyler
sürterek temizlediklerini görmüşler. Türklerin, kendilerini
yemek için dişlerini bilediklerini zanneden düşman askerleri,
daha savaşa girmeden, meydanı Türklere bırakıp kaçmışlar.

DİŞ KİRASI
Yapılan ikramla yetinmeyip daha isteyenler için “diş kirası”
deyimi kullanılır.
Eskiden, ramazan aylarında iftara gidilen konaklarda, armağan
yerine verilen paraya “diş kirası” denirmiş.
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Devlet adamlarının konaklarında “iftar”, önemli bir olaydı.
İftara gelen seçkin konuklara büyük ikramlarda bulunulur,
fukara takımına da “diş kirası” adıyla para verilirdi.

DOKUZ DOĞURMAK
Vakti zamanında, Çengeloğlu Tahir Paşa, o dönem için asayişi
bozuk olan İzmir’de, geceleri belirli saatler arasında sokağa
çıkma yasağı uygulamış. Bir gece, o saatlerde, yasağa uymayıp
sokakta olan insanları zaptiyeler toplayıp, karakol avlusuna
getirmişler. Bu sorguyu da bizzat Tahir Paşa yapmış. Sırayla
her birine teker teker çok ağır sorular sormuş.
Paşa, baştan dokuzuncu sıradakine gelince tekrar sormuş:
“Yahu sen? Tellalları duymadın mı? Ne diye sokaktasın bu
vakitte?” Adam bir telaşlı bir terli; “Paşa Hazretleri, karım
doğuruyordu. Valla ebe aramaya çıktım. Bir iki adım sonra
zaptiyeler tuttu beni. Zavallı karım ne hâldedir bilmiyorum.”
demiş.
Tahir Paşa, bir hata edildiğini anladıysa da sakallarını
sıvazlayıp, “Seni bu kez affediyorum. Amma o karın olacak
hatuna söyle, bir daha öyle olur olmaz saatlerde doğurmaya
kalkmasın.” demiş. Adam kan ter içinde, koşa koşa eve,
karısının yattığı yatağın başına gelmiş. “Nasılsın? Neyimiz
oldu?” diye sormuş. Karısı da “Sen ne biçim adamsın! Ebe
bulmaya diye gittin, kim bilir nerelerde eğlendin? Sen benim
nasıl doğurduğumu biliyor musun?” demiş. Adam ise
hararetle, “Ah bre hatun, sen neler diyorsun? Sen bir kere
70

doğurdun. Ben sıradaki sekiz kişiden sorgu nöbeti bana
gelinceye kadar dokuz doğurdum.” demiş.

DOLAP ÇEVİRMEK
Eskiden paşa, vezir, sadrazam, komutan gibi ileri gelen veya
mal varlığı iyi olan kişilerin konakları olurdu. Bu büyük
evlerde, kadınların bulunduğu bölüme “haremlik”,
erkeklerinkine “selamlık” adı verilirdi. Bu iki bölüm arasındaki
duvara, tam bir ekseni etrafında dönen, silindir biçiminde,
kapaksız bir dolap yerleştirilirdi. Yarısı açık, yarısı kapalı bu
dolabın içinde sıra sıra geniş ve dar raflar bulunurdu. Kadınlar
kısmında pişen yemekler, içecekler, diğer ikramlar, bu dolap
ile erkekler kısmına servis edilirdi. Kadınlar, ikram edecekleri
şeyleri, dolabın kapalı kısmına yerleştirip, erkeklerin tarafına
çevirir; tabaklar, fincanlar boşalınca dolap, erkekler tarafından
kadınlar tarafına çevrilirdi. Böylece kadın erkek birbirini
görmeden, servis yapılmış olurdu.
İşte bu servis dolaplarının zaman zaman gönül işlerinde
kullanıldığı da olurmuş. Örneğin; delikanlının biri sevdalısına,
kimsenin haberi olmadan, çaktırmadan mektup, çiçek vesaire
verecek olursa bu dolaptan yararlanırmış. Delikanlıya mendil
mi gelecek; yine bu dolap hizmet verirmiş.

DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN
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Aslında doğru dürüst bir işle meşgul değilken, öyleymiş gibi
göstererek; boş durmamak için yapılan, fazla kârı olmayan
işler hakkında söylenen bir deyim.
Nasreddin Hoca, yumurtanın sekizini bir akçeye alır, dokuzunu
bir akçeye satarmış. Hoca’nın bu acayip ticaretini görenler,
nedenini sormuşlar. Hoca da cevaben, “Dostlar alışverişte
görsün.” demiş.

E-F
ELİ KULAĞINDA
Hemen, az sonra beklenen işler için kullanılan bir deyim.
İslamiyet’in ilk yıllarında ezan okunurken, Mekkeli müşrikler
(inanmayanlar) alay ettikleri ve okuyanı şaşırttıkları için, ilk
müezzin Bilali Habeşi, ezanı, elleri ile kulaklarını tıkayarak
okurdu. Birisi yanındakine, “Ezan okundu mu?” diye sorduğu
zaman, eğer ezan çok yakın ise, diğeri şöyle cevap verir:
“Hayır okunmadı ama eli kulağında.” Olması çok yakın işler
için, “eli kulağında” sözünün kullanılması buradan kalmıştır.

ELİNE SU DÖKEMEZ
İki kişiyi karşılaştırırken, daha önemsiz, değersiz, yeteneksiz
gördüğümüz kişi için bu deyimi kullanırız.
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Eskiden, namaz abdesti alınırken, abdest alan kişi bir usta ise,
çırakları, kalfaları; medrese hocası ise mollaları; öğretmen ise
öğrencileri, eline ibrikle su dökerek, abdest almasına yardımcı
olurlardı.
Böyle önemli bir kişinin eline, yolu yordamınca ibrikten su
dökmek için, o kişiye biraz yakın olmak, onun yanında iyi kötü
bir yer almış bulunmak gerekirdi. Yoksa her önüne gelenin
yapacağı iş değildi.
İşte bu nedenle, iki değerli kişi ölçülürken, bilgisi, yeteneği,
zekâsı daha az olan için bu deyim kullanılır.

ELİNİN HAMURU İLE ERKEK İŞİNE KARIŞMAK
Yapamayacağı bir işe kalkışmak.
Köyün birinde bir erkek, evinin bahçesinde çamurdan kerpiç,
karısı da duvar dibindeki ocakta, sacın üstünde yağlı gözleme
yapıyormuş. Erkek, ikide bir gözlemenin iyi pişip pişmediğine
karışırmış. Karısı da kocasının kestiği kerpiçlerin düzgün
olmadığını söyler, kocasının beceriksizliğini yüzüne vururmuş.
Adam dayanamamış ve karısına, “Ben elimin çamuru ile senin
işine karışmayacağım. Sen de elinin hamuru ile erkek işine
karışma.” demiş.

ENİNİ BOYUNA UYDURMAK
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Zorlamayla da olsa bir çıkar yol bulmak.
Akşehir’e bir İranlı gelmiş. “İran’da yüz elli odalı, şu ende, şu
boyda büyük saraylar vardır…” diye abartılı bir biçimde
anlatmaya başlamış. Nasreddin Hoca altta kalacak değil ya;
“Bursa’da yeni yapılan kaplıcanın boyu beş bin arşın…” diye
söze başlamış ki Bursa’dan geldiğini belirten başka bir İranlı
yanlarına gelmiş. Hoca, eski hızını sürdüremeyip, “Eni de elli
arşındır.” demiş. İranlı, “Hoca, bu kaplıcanın eni boyuna
uymadı.” deyince Hoca; “Ben onun enini boyuna
uyduracaktım ama pek ters zamanda şu İranlı arkadaşın
meclisimize katıldı.” demiş.

ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLDU
Devir değişti, her şey farklı olmaya başladı.
Küçük bir çam ormanının yanında şirin mi şirin bir köy varmış.
Bu köyden Mehmet, askere gitmiş. Vatani görevini yaparken
köylüler, köye güzellik veren çam ormanını yok etmişler. Artık
ormanın gölgesinde kimse oturmuyor, kuşlar cıvıldamıyor,
sincaplar da zıplamıyormuş. Kesilen çam ağaçlarından ibrik,
bardak ve testi gibi su kapları yapmışlar.
Askerliğini bitiren Mehmet, bir gün köye dönmüş. Evini
barkını, anasını ve nişanlısı ile buluştuğu çam ormanını çok
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özlemiş. Yemyeşil çam ormanının yerinde yeller estiğini ve
deve dikenlerinin her yeri kapladığını görünce çok üzülmüş ve
etrafındakilere, “Bu güzel ormanı ne yaptınız?” diye sormuş.
Köylülerden biri, “Eski çamlar bardak oldu.” demiş.

ESKİ KULAĞI KESİKLERDEN
Kurnaz, becerikli, iş bilir, her işin altından kalkan…
Hacı Bektaşi Veli'nin tarikatına girmek isteyenlere, tarikatın
şartları açıklanır, gerekli öğütler verilir ve tekkenin girişinde
derviş adayının kulağına bir delik açılarak küpe takılırmış.
Tarikatın şartlarından biri de hiç evlenmemekmiş. Sonradan
bu kuralı bozanların kulaklarından küpeleri çekilerek alınır ve
bu yırtık kulakla dolaşırlarmış. Halk, cezalı dervişlere, “kulağı
kesikler” diye hitap edermiş.
Osmanlı sultanlarından Yavuz Selim'in kulağındaki küpe, bu
tarikatın işaretlerinden biri olarak bilinir. Sultan Selim'in,
şeyhin eşiğine baş koyup kulağını deldirdiği rivayet edilir.

ESKİ TAS ESKİ HAMAM
Değişen bir şey yok, eski durum sürüyor.
Zamanında Edirne’de, vakıflara ait harap bir hamam varmış.
Hamam, bakımsızlıktan, işsiz güçsüzlerin barınağı olmuş.
Sonunda vakıf yönetimi bu hamamı onartmaya karar vermiş.
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Hamamın yıkılıp yeniden yapılması için gerekli ödenek
ayrılmış. Onarma işini bir görevli üzerine almış. Bu görevli işe
başlamış ama hamamı tepeden tırnağa onarmak yerine, ufak
tefek yenileştirmelerle yetinmiş. Orasını burasını sıvatmış,
küçük eklemeler yapmış. Bu iş için ayrılan binlerce altını da
cebine atmış.
Sonunda eski hamamın dört yanını güzelce boyattıktan sonra
yöneticileri çağırmış. “Onarım bitti. Hamam güzelce yenilendi,
gelin teslim alın.” demiş. Vakıf yöneticileri gelmişler. Bir de ne
görsünler! Hamam allanıp pullanmış ama gerçek bir
onarımdan eser yok.
Kurulda, açıkgöz bir üye varmış. Hamamın köşe bucağını
dolaşırken, eski hamam zamanından kalma birkaç tane eski
tas bulmuş. Bunları getirip vakıf yöneticilerine gösterdikten
sonra şöyle demiş: “Vakıf işi katakulli kaldırmaz. Çünkü vakıf,
bağışlarla yürür. Bu hamamın yeniden yapılmadığının kanıtı,
şu elimdeki taslardır. Gördüğünüz gibi her şey eski tas, eski
hamam! Bu onarım işi kabul edilemez. Yeniden yapılmalıdır.”
Bunun üzerine hamam yıktırılıp, yeniden yaptırılmış.

EŞEK SUDAN GELİNCEYE KADAR DÖVMEK
Adamakıllı dövmek anlamında kullanılan bir deyim.
Balkan Harbi sıralarında, cephedeki bir askerî birlikte su
ihtiyacını her bölüğün saka neferleri temin ederdi.
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O zamanlar, mekkâre katırlarından başka adına “karanfil kolu”
denilen, merkepli nakliye kolları da vardı. Her bölüğe de bir
merkep tahsis edilirmiş. Saka neferleri, bu eşeklere
yükledikleri fıçılarla, ordugâha yarım saat uzaklıktaki bir
pınardan su taşırlarmış.
Bölüklerden birisinin saka neferi çok saf ve tembel imiş. Bir
gün pınar başında yatmış, uyumuş. Eşek de çimenler üzerinde
otlarken uzaklara gitmiş.
Uyandığı zaman akşam olmak üzereymiş. Merkebi aramış,
bulamamış. Koşarak bölüğe gelmiş. Susuzluktan kıvranan
bölüğün çavuş ve onbaşıları, sakayı yakaladıkları gibi bölük
kumandanı alaylı yüzbaşının karşısına çıkarmışlar.
Çok sert ve aksi bir adam olan yüzbaşı, saka neferini sorguya
çekmiş. Neticede uyuduğunu ve eşeğini kaçırdığını öğrenince,
hemen etrafa atlılar çıkarıp, eşeği aratmaya göndermiş. Sakayı
da çadırın direğine bağlayıp başlamış dayak atmaya. Can acısı
ile avaz avaz bağıran saka, “Aman yüzbaşım, ölüyorum, bir
daha uyumayacağım. Artık dövme!” diye yalvardıkça yüzbaşı,
“Acele etme, daha eşek bulunamadı. Eşek sudan gelinceye
kadar dayak yiyeceksin ki bir daha eşeğine sahip olup,
muharebe yerinde, vazife başında uyumayacaksın.” demiş.

ETEKLERİ ZİL ÇALMAK
Çok sevinip mutlu olmak.
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Bir zamanlar Anadolu'nun bir yerinde, herkesin sevip hürmet
ettiği güler yüzlü, tatlı dilli bir şeyh yaşarmış. Şeyhin,
pabuçlarının sivri ucunda ve cüppesinin eteklerinde yüzlerce
kuzu çıngırağı bulunurmuş. Şeyhin uzaktan gelişi, bu
çıngırakların çıkarttığı seslerden anlaşılırmış.
Bir gün şeyhe, bu çıngırakları niçin taktığını sormuşlar. O da
“Yürürken yerdeki karıncaları ürkütüp, çiğnenerek ölmelerine
engel olmak için.” diye cevap vermiş. Bir gün güvenlik güçleri,
çok tehlikeli bir hırsız çetesinin, saklandığı yerden çıkmasını
beklerken, çıngıraklı şeyh oradan geçiyormuş. Azılı hırsızlar,
çıngırak sesini duyunca ortaya çıkmış ve kaçmaya çalışırken
yakalanmışlar.
Azılı bir çetenin yakalanmasına sebep olan çıngıraklı şeyhi
halk, sevincinden kucaklayıp havaya kaldırırken, şeyhin
eteklerindeki çıngıraklar daha fazla ses çıkarmış, âdeta zil
çalmış. Halk da bu çıkan sesten çok mutlu olmuş. Bu olaydan
sonra o yerin ahalisi, bir şeye çok sevinip mutlu olanları
görünce, “Ne o? Eteklerin zil çalıyor.” demeye başlamış.

FİNCANCI KARTIRLARINI ÜRKÜTMEK
Zararı dokunabilecek bir kimseyi kızdırmak.
Nasreddin Hoca, bir gün mezarlıkta gezinirken ayağı kayar,
eski, çökmüş bir mezara düşer. “Şuraya ölü gibi uzansam,
acaba sorgu melekleri gelir mi?” diye düşünmeye başlar.
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Mezara upuzun uzanır, gözlerini kapar, hayale dalar. O sırada,
uzaktan uzağa çan sesleri duyulur. Sesler gittikçe yaklaşır.
Hoca, “Eyvah! Ters zamanda meraka kapıldım, galiba kıyamet
kopuyor. Dur bakayım dünya ne durumda?” diyerek ayağa
kalkar. O sırada, fincan yüklü katırlar mezarın başına gelir.
Hoca birden kalkınca ürkerler, çifte atmaya, oraya buraya
koşmaya başlarlar. Yükleri devrilir, fincanlar kırılır.
Katırcılar, Hoca’yı yakalayıp sorgularlar. Hoca; “Ben ahiret
ehlindenim, dünyayı seyre çıkmıştım.” der. Katırcılar, “Biz
sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririz.” diyerek
Hoca’yı bir güzel döverler. Ellerinden güç bela kurtulan Hoca,
geç vakit evine döner, karısı sorar; “Efendi, ne oldu?” Hoca,
“Öbür dünyadan geliyorum.” der. Karısı; “Ne var ne yok öbür
dünyada?” deyince Hoca da “Fincancı katırlarını ürkütmezsen
bir şey yok!” der.

FOYASI ORTAYA ÇIKMAK
Bir kimsenin kötü niteliğinin ortaya çıkması.
Parıltısını artırmak için, elmas taşların altına konan ince metal
yaprağa “foya” adı verilir. Foya, elmasın rengini daha koyu
gösterir. Bu da elmasın albenisini artırır.
Bir kişi, elmas taşlı bir yüzük almış. Bir süre sonra elmas
düşmüş. Bir de bakmış ki elmasın yerinde kâğıt gibi bir madde
kalmış. Hemen, yüzüğü aldığı kuyumcuya gitmiş. Kuyumcu;
“Elmas düşünce foyası ortaya çıkmış.” demiş.
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G
GÂVUR ÖLÜSÜ GİBİ
Çok ağır, hareketsiz, hantal…
İnancımıza göre, mümin olarak ölen bir kimsenin ruhu,
bekletilmeden melekler tarafından cennete götürülür ve
buradaki makamı gösterilirmiş. Bundan dolayı, mümin ölüsü
mezara götürülürken devamlı, “Çabuk olun, çabuk olun!” der,
tabut hızla mezara götürülürmüş. Oysa ölen kâfirse,
cehennemdeki yeri gösterilir, ölü buraya gitmekten korkar,
tabutu taşıyanlara “Yavaş olun, yavaş olun.” dermiş.

GAYRET DAYIYA DÜŞTÜ
Ağır bir iş, ancak o işi yapabilecek kimsenin sorumluluğuna
verilmeli.
Osmanlılarda, Yeniçeri Ocağı’ndaki subaylara, “ocak dayısı”
adı verilirmiş. Ocağa alınan acemiler, Okmeydanı'ndaki eğitim
alanında çok sıkı bir eğitime tabi tutulurlarmış. Bu
çalışmalarda, yere çakılan bilek kalınlığında bakır bir çivinin
üstüne, kırk kat çuha sarılır ve bu, hedef olarak kullanılırmış.
Acemi yeniçeriler bir kılıç darbesiyle hedefi kesip
parçalayabilirlerse, savaşa katılma hakkını kazanırlarmış. Bir
aceminin bu işi başaramadığını gören ocak dayısı, kılıcını eline
almış, “Anlaşıldı, siz daha toysunuz. Gayret dayıya düştü. Ya
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Allah!” diyerek, bir vuruşta hedefi ikiye bölerek, kılıcın nasıl
kullanılacağını göstermiş.

GEÇME NAMERT KÖPRÜSÜNDEN KOY APARSIN SU SENİ
Köpeğe dolanmaktansa, çalıya dolanmak yeğdir, derler. Yani
terbiyesiz ve namert bir insanla karşılaşmaktansa onun
bulunduğu yere uğramamak çok daha iyidir.
Eskiden Adapazarı'na gidebilmek için sekiz gözlü köprüden
geçmek gerekiyormuş. Zaman zaman Deli Dumrul misali,
zorbalardan biri, bu köprünün üzerinden gelip geçenden,
haraç olarak geçiş parası alıyormuş. Günlerden bir gün fakir
bir derviş, köprüden geçmek istemiş. Zorba yakasına
yapışarak, geçiş parası istemiş. İhtiyar, kendisinin fakir bir
derviş olduğunu, parası olmadığını ne kadar söylemişse de kâr
etmemiş. Geri dönerek zorbaya da birkaç söz etmiş: “Geçme
namert köprüsünden, koy aparsan su seni. Sinme tilki
gölgesinde, koy yesin aslan seni.” dedikten sonra, “Destur ya
pir!” diyerek nehrin içine dalmış. Derviş suya girdikçe, Allah'ın
hikmetinden olacak su çekilmiş, sular yatağını değiştirmiş,
nehir kurumuş. Nehir kuruduğu için de köprüye gerek
kalmamış. Zorbanın ağzı da bir karış açık kalmış.

GEÇTİ BOR’UN PAZARI, SÜR EŞEĞİNİ NİĞDE’YE
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Fırsatı kaçırdın. Fırsat insanın eline bir kere geçer. Artık bu işin
üzerinde durma zamanı geçti. Yeni bir fırsat kollaman gerekir
anlamında kullanılır.
Bor, Niğde'nin güzel bir ilçesidir. Pazarı da meşhurdur. Salı
günü kurulan bu pazarda, insanın aradığı her şey bulunurmuş.
Söylentiye göre; pazara gelmekte olan bir köylü, bir su
kenarında hem kendini hem de eşeğini dinlendirmek ister.
Eşeği ağaca bağlar. Bir ağacın altına oturur. Dinlenirken
uyuyakalır. Uyandığında vaktin iyice ilerlediğini görür. Eşeğine
atlar, yola koyulur. Artık pazar dağılmıştır. İşini bitirip köye
dönmekte olan köylüler, adamın hâlini görünce, “Geçti Bor'un
pazarı, sür eşeğini Niğde'ye.” derler.

GELDİ KAFİYE GİTTİ SAFİYE
Değersiz bir şeyi ararken, değerli bir şeyi kaybetmek.
Şairlerden biri, “Sabaha dek okşadım seni.” diye bir mısra
yazar. İkinci mısrayı yazacak ama bir türlü kafiye uyduramaz.
Bu şairin, Safiye adında oldukça bilgili ve güzel bir karısı vardır.
Şairden de memnun değildir. Kocasından ayrılmak istemesine
rağmen bir türlü ondan boşanamaz. Kadın, efendisinin yanına
gelir:
- Efendi, ne düşünüyorsun?
- Hiç...
- Hiç olur mu? Söyle!
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- Bir şiirin ancak bir mısrasını yazabildim. İkinci mısra için
kafiye düşünüyorum.
- Bundan kolay ne var?
- Nasıl kolay?
- Boşadım seni, dersin. Okşadım seni, için güzel bir kafiye olur.
Adam, “Tamam, boşadım seni.” der demez kadın, başına
örtüsünü alarak, “Beni boşadın, allahaısmarladık.” der ve
kapıdan çıkar gider. Bunun üzerine şair, “Geldi kafiye, gitti
Safiye.” diye kendi kendine mırıldanır.

GEMİLERİ YAKMAK
Gemiyle işgale gittikleri bir yerde ordusu, rakibin gücü
karşısında korku duymaya başlayınca Sezar, askerlerini yüksek
bir tepeye çıkartır ve aşağıda kalan birkaç askere, gemileri
ateşe vermelerini söyler. Geldikleri gemiler gözlerinin ününde
çatır çatır yanan ordu, şok geçirmiştir. Sezar; “Gördüğünüz
gibi gemileri yaktık, artık dönüş yok. Ya bu savaşı kazanırsınız
ya da hepimiz burada ölürüz.” şeklinde bir konuşma yapar.
Savaş, Sezar’ın ordularının ezici zaferiyle sonuçlanır.

GIRGIR GEÇMEK
Alay etmek, takılmak, dalga geçmek.
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Kıraathanenin birinde bir adam, boş bir nargileyi, marpucu ile
sürekli çekip fokurdatıyormuş. Nargilenin çıkardığı sesten
rahatsız olan bir müşteri sormuş: “Yahu birader! Tömbeki yok,
ateşi yok, dumanı yok. Niye boş nargileyi çekip duruyorsun?”
Adam, “Ben onun dumanında değil, gırgırındayım. O, ‘gır gır’
ettikçe keyfim geliyor.” demiş.

GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEM
Fayda beklenilmeyen, zararlarının da dokunulmaması
istenenler için söylenen bir deyim.
Ünlü Yunan filozofu Diyojen, yazın kumlar, kışın da karlar
arasında çıplak ayakla bir fıçı içinde gezen, eşyası bir değnek
ve torbadan ibaret olan bir bilge kişiydi. Kendini Eflatun'un
dediği gibi, “iki ayaklı ve tüysüz bir hayvan olarak” kabul eder,
gündüz fenerle insan aramaya çıkarmış. Günlerden bir gün
Büyük İskender, fıçısında güneşlenen Diyojen'in önünde
durarak, bir şey isteyip istemediğini sorar. Diyojen;
“Güneşime engel olmamanı isterim.” der.
Bu söz, zaman içinde, “Gölge etme, başka ihsan istemem.”
şekline dönüşmüştür.

GÖZDEN SÜRMEYİ ÇEKMEK
Hırsızlıkta usta ve hünerli olmak.
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Osmanlı Türkleri, kara ordusuna önem verdikleri gibi, deniz
kuvvetlerine de önem vermişlerdir. Deniz kuvvetleri, o
devirde bütün denizleri Türk Gölü hâline getirmiş, nice
leventler ve gemi kaptanları yetiştirmiş, nice mükemmel savaş
gemileri yapmıştır. Direkleri gümüşten, halatları ibrişimden ve
yelkenleri atlastan yapılan bu gemiler, İstanbul
tersanelerinden çıkarmış. Tersane civarı boy boy ve göz göz
yığılmış; Bolu, Karamürsel ve Kastamonu'dan getirilmiş
kerestelerle dolar taşarmış. Bu keresteler, “göz” adı verilen
yerlere sürülür ve boy boy sıralanır, kullanılacakları zaman
gözlerden birer birer çekilirmiş.
Zamanın usta ve becerikli hırsızları, göz adı verilen kayık
odalarından, gemi yapımında kullanılan tahtaları çaktırmadan
aşırırlarmış. Bekçilerin de ruhu duymazmış. İşte sürme
keresteler, gözden böyle çekilirmiş.

GÖZ KIRPMAK
Birçok anlamı olan bir deyimdir.
1- Göz kapağını bilinçli ya da bilinçsizce açıp kapamak.
2- Bir kimsenin hâlini hatırını, gözünü açıp kapayarak sormak.
3- Söylediği sözün doğru olmadığını, yanındakilere işaretle
anlatmak için gözünü açıp kapamak.
4- Bir erkeğin, bir kadınla dostluk kurması için gözünü açıp
kapayarak işaret etmesi.
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Nasreddin Hoca’nın bir küçük bir de büyük öküzü varmış. Bir
gün çift sürerken, küçük öküz işi yarım bırakıp kaçmış. Hoca,
büyük öküzü yakalayıp dövmeye başlamış. Bunu görenler,
“Hoca, niçin küçük öküzü değil de büyük öküzü dövüyorsun?”
diye sormuşlar. Hoca, “Suç büyük öküzündür. O, küçük öküze
göz kırpar.” demiş.

GÖZÜNE GİRMEK
Davranış güzelliği, çalışkanlık ve yetenekle, birinin sevgi ve
güvenini kazanmak.
Kimimiz öğretmenimizin, patronumuzun kimimiz de anne ve
babamızın gözüne girmek isteriz. Çalışkanlık ve efendiliğimizle
öğretmenimizi, disiplin ve üretkenliğimizle patronumuzu,
hayırlı bir evlat olarak da anne ve babamızı memnun etmeye
çalışırız.
Recep, şaban derken ramazan ayı yaklaşmış. Mahalle
kahvesinde, ramazanın ne zaman başlayacağına dair sohbetler
ediliyormuş. Orada bulunan hocanın biri, “Ay görülmeyince
ramazan başlamaz.” dermiş. Bu sözleri duyan Bektaşi, eve
gelir gelmez hanımına, “Hanım perdeleri iyice kapat.” demiş.
Karısı:
-Niçin efendi?
-A hanım, niçin olacak? Yakında ramazan ayı başlayacakmış.
Müslümanlar oruç tutacaklarmış.
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-Ne var bunda efendi? İyi ya sen de oruç tutarsın.
-Hanım ne diyorsam onu yap!
Bektaşi, geceleri mahalle kahvesine gidip gelirken temkinli
davranıyor, ayı görmemek için hep yere bakıyormuş. Bir gün
yağmur yağmış, sokaktaki çukurlar sularla dolmuş, hava da
açılmış. Bektaşi, bir akşam kahveye giderken ayı görmemek
için başını yerden kaldırmıyormuş yine. Fakat gözü birden bir
su birikintisine çarpmış, orada, gökteki ayın sudaki
yansımasını görmüş. Öfkelenen Bektaşi, “Bre mübarek! Başımı
yerden göğe kaldırmıyorum diye, yere inerek gözüme mi
gireceksin? Nereme girersen gir, oruç falan tutmayacağım.”
demiş.

GÜME GİTMEK
Yeniçeriler, o dönemlerde, olaylara müdahale edip, gözaltına
alacakları adamları kodeslere götürürlermiş. İçeri atarken de
“Hooop... Güümm!” derlermiş. Ahali de bir olay sırasında
suçsuz yere içeri alınan insan için, “Vay be! Adam bağıra
çağıra güme gitti!” dermiş. Bu deyim, buradan kalmıştır.

GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞMAK
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Güvenilen kimseden yardım gelmemesi, güvenilen şeyin işe
yaramaması.
Napolyon, 1812’de 363 bin kişilik büyük bir ordu ile Moskova
üzerine yürüdü. Ağır kış koşulları altında, bu seferde başarı
elde edemediği gibi ordusunun büyük bir bölümünü de yitirdi.
Yalnızca 26 bin kişiyle ülkesine döndü. Bu hezimetteki kış
mevsiminin ve karın etkisini vurgulamak için, “güvendiği
dağlara kar yağmak” sözü deyimleşmiştir.

H
HADDİNİ BİLMEK
Bir insanın neler yapması gerektiğini bilerek onun sınırlarını
geçmemesi.
“Had” kelimesi, Arapça “sınır, derece, gerçek değer ve ceza”
anlamlarındadır.
Kıbrıslı Kemal Paşa ile Erzurumlu Sait Paşa, birbirlerini takdir
etmelerine rağmen birbirlerini sevmezlermiş. Sait Paşa'nın
adamlarından biri, bir gün Kemal Paşa'yı çekiştirmeye
başlayınca Sait Paşa adamın sözünü keserek, “Kişi haddini
bilmeli. Kemal Paşa'yı beğenmiyor, onu çekiştiriyorsunuz ama
siz onun mühürdarı bile olamazsınız. Memlekete kimin daha
faydalı olacağını takdir edip, gerekirse yerimizi ona vermek
büyüklüğünü göstermeliyiz.” der.
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HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA
Atıp tutmamak, yapılmayan şeylerle övünmemek gerekir
anlamında kullanılır.
Söylentiye göre Halep'ten göç eden biri, gerekli gereksiz,
Halep'te iken yaptıklarından abartılı bir şekilde söz edermiş.
Bir gün bir toplantıda, atlayıp sıçramaktan konuşulurken,
Halepli palavracı, “Ben Halep'te kırk arşın yer atlardım.”
deyince, orada bulunanlardan biri, dayanamamış, “Be birader,
Halep orada ise arşın burada, atla da görelim.” demiş.

HAPI YUTMAK
Kötü ve zor bir duruma düşmek.
Bu deyimin hikâyesi, IV. Murad devrine aittir. Padişah, keyif
veren her şeyi, tütünü, içkiyi ve afyon yutmayı yasaklamıştı.
Bu konuda kimseye de müsamaha gösterilmiyordu. IV. Murad,
çok sevdiği Hekimbaşı Emir Çelebi'nin afyon taşıdığını ve
yuttuğunu, saray casuslarından haber alır. Bu habere inanmaz
ama tedbiri de elden bırakmaz. Padişah, Emir Çelebi'yi satranç
oynamaya davet eder. Oyunun tam ortasında, “Çelebi,
kuşağını çöz, içinde ne var ise boşalt.” der. Çelebi, başına
gelecekleri anlar. Kuşağında ne var ne yok hepsini ortaya
döker. Padişah, mercimek büyüklüğündeki afyon haplarını
görünce sorar:
- Çelebi bunlar ne?
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- Etkisiz afyon hapları.
- Bunlarla ne yapıyorsun?
- Bunları hastalara veriyorum.
- Peki, hastalara zararı dokunmuyor mu?
- Hayır, padişahım.
- Madem öyle, bunları birer birer yutmaya başla bakalım.
Çelebi çaresiz, itiraz etmeden afyon haplarını birer birer
yutmaya başlar. Üzerine de bir bardak şerbet içer, sonra da
ruhunu teslim eder.

Eğrilip kıvrılıp yoldan çıkanda
Mutlaka hapı yutar demişler.
Bir sıçrar, iki sıçrar üçüncüde
Mutlaka hapı yutar, demişler.

HARİÇTEN GAZEL OKUMAK
Bilmediği, aklı ermediği, üstüne vazife olmayan işlere
karışmak, söz söyleyip akıl öğretmek.
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Eskiden İstanbul'da, müzik dinlemek ve hoşça vakit geçirmek
için sazlı sözlü eğlence yerlerine gidilirmiş. İçkili olan böyle
yerlerde kafaları çeken müşterilerden güzel sesli olanlar, aşka
gelip oturdukları masadan gazel okumaya başlarlarmış. Bunlar
arasında sahnedeki sanatçıları bile gölgede bırakanlar varmış,
bu sebeple disiplini sağlamak için, sahnedeki saz takımının
arkasına, “Hariçten gazel okumak yasaktır.” diye bir uyarı
yazısı asılırmış.

HOŞAFIN YAĞI KESİLMEK
Güzel bir şey karşısında söyleyecek söz, yapacak bir şey
bulamaz duruma gelmek.
Yeniçeri ocaklarında efrada yemek dağıtılırken mutfak
meydancısı, elinde tuttuğu üzeri ayet ve dualar yazılı kallavi
koca kepçe ile evvela yağlı yemekleri ve pilavı dağıtır, sonra da
hoşaflara daldırırmış. Hâl böyle olunca, sofralara gelen hoşaf
bakracının üstünde, bir parmak kalınlığında yağ tabakası
yüzermiş. Bu durumu gören yeniçeri ağalarından akıllı birisi
meydancıya emir vererek, “Kepçeyi yağlı yemeklere
batırmadan evvel, temiz iken hoşafları dağıt, sonra yemek
dağıtımına geç.” demiş. Demiş amma bu sefer sofralara giden
hoşaf bakraçlarının üzerinde yağ tabakasını göremeyen
yeniçeriler isyan bayrağını çekmişler. “Hakkımızı yiyorlar,
istihkakımızdan çalıyorlar, zira hoşafın yağını bile kestiler, yağlı
hoşaf isterük!" diye bağırmışlar.
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İ
İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK
Keçiboynuzunun Yunancada adı “keration” İngilizcede
“carob”, Arapçada “kırrıt”tır. Keçiboynuzunun tohumu
yıllarca, elmas ölçmek için kullanılmış. Elmaslar, keçiboynuzu
tohumları ile tartılıp satılırmış. Bu nedenle keçiboynuzu, kırat
veya karat dediğimiz ölçü birimine isim babalığı yapmış.
Prof. Dr. Aydın Akkaya’nın açıklamasına göre; keçiboynuzu
çekirdeği, doğada ağırlığı değişmeyen bir tohumdur. Tohumlu
bitkilerden yalnız keçiboynuzu, uzun süre suda bekletildikten
sonra filiz verebilir. Bu hem çok kuruduğu ve meyvesinden
çıktıktan sonra son ve sabit ağırlığını aldığı için hem de içine su
alma ihtimali çok az ve çok uzun süreye bağlı olduğu içindir.
Bu sebeple Araplar, Selçuklular, Osmanlılar dönemlerinde
ağırlık ölçüsü olarak kullanılmıştır. Dört tanesi bir dirhem
eder; dirhem üç gram ağırlığa eş kabul edilirdi. Satıcı, iki
dirhemlik bir şey satarken “sekiz çekirdek” deyip, bu da benim
ikramım olsun derse, müşterinin saygın ve itibarlı olduğunu
gösterirmiş. Çok şık ve gösterişli giyinen kişilere, “iki dirhem
bir çekirdek” denmesinin kökü buymuş.

İLK GÖZ AĞRISI
İlk sevgili, ilk doğan çocuk ya da torun.
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Eskiden savaşlar şimdikinden çok olduğu için, Anadolu’nun
hemen her köyünden, hemen her hanesinden şu ya da bu
cephede savaşan bir asker olurmuş. Bu askerlerin geride kalan
anaları, kardeşleri, hanımları, nişanlıları ve yavukluları da
olurmuş elbette. Bu biçareler, vatanını, milletini, dinini
muhafaza için cephe cephe koşan yiğitleriyle elbet gurur
duyarlarmış ama ağlamadan, gözyaşı dökmeden de gün
geçirmezlermiş.
Bazen aşikâr, bazen gizli gizli ağlayan genç kız ve gelinlerin göz
pınarları kuruyup, gözleri çapaklanmaya ve ağrımaya
başlarmış. Birbirleriyle konuşurken, o zamanın terbiyesi icabı,
“Senin yavuklun, senin kocan.” diyemezler, utanırlarmış.
“Benim göz ağrımdan hiç mektup gelmiyor, seninkinden
haber var mı?” diye sorarlarmış. Bu deyim; sevdiklerimiz
içinde, ilk olan anlamında kullanılır.

İNADA BİNMEK
Söz ve eyleminde direnmek.
Bir ramazan ayında kente gelen bir köylü, her nasılsa köyüne
dönmekte geç kalmış. O sırada yatsı ezanı okunmuş. Caminin
önünden geçerken onu imam görmüş. “Namaz vakti nereye
gidiyorsun? Sen Müslüman değil misin? Haydi camiye…”
diyerek, köylüyü camiye sokmuş. Köylü çaresiz, camiye girmiş.
Yatsı namazı kılınmış. Ardından yirmi rekât teravih namazı
başlamış. Ömründe hiç teravih namazı kılmamış olan köylü,
bakmış namazın biteceği yok, dışarıda hayvanların başında
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bekleyen oğluna seslenmiş: “Sen hayvanların başından
ayrılma. İmamla iş inada bindi.”

İNCE ELEYİP SIK DOKUMAK
Bir şeyi en küçük ayrıntılarına değin gözden geçirmek.
Nasreddin Hoca evini onartmış. Çıkan molozlar sokağı
kapatınca, mahalleli şikâyete başlamış. Hoca bir gün eline
kazma alıp sokağı kazmaya başlamış. Ne yaptığını soranlara,
“Mahalleli söyleniyor, sokak ortasında kalan molozları
gömeceğim.” demiş. “Ya buradan çıkan toprağı ne
yapacaksın?” diye sorduklarında Hoca öfkelenmiş; “Yook! Bak
ben o kadar ince eleyip sık dokumaya gelemem.” demiş.

İNCİR ÇEKİRDEĞİNİ DOLDURMAZ
Çok küçük, az ya da önemsiz şeyler için söylenen bir deyimdir.
Padişahın biri dedikodudan hiç hoşlanmazmış. Mırıltı ile
konuşanların da dedikodu yaptıklarına inandığı için,
dedikoduyu ve mırıltıyı yasaklamış. Adamın biri bu yasağa
uymamış. Durmadan mırıldanıyormuş. Bunu yakalayıp kadının
karşısına çıkarmışlar. Kadı, adama yüz sopa vurulmasına karar
vermiş. Adamı kentin alanına getirmişler. Falakaya yatırıp
ayaklarına vurmaya başlamışlar ama adam değneği yedikçe
mırıldanıyormuş. Sonunda vuran adam dayanamamış; “Bu
kadar sopa yiyorsun, yine de mırıldanıyorsun. Nedir
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mırıldandığın şey?” diye sormuş. Dayak yiyen adam, “Aklıma
bir şey takıldı da mırıldanarak, onun ne olduğunu bulmaya
çalışıyorum.” diye karşılık vermiş.
Bu kez dayakçıyı bir merak almış. O da başlamış, “Acaba neyi
bulmaya çalışıyor?” diye mırıldanmaya. Derken bu merak,
alandakileri de sarmış. Onlar da mırıldanarak, “Acaba neyi
arıyor?” diye düşünmeye başlamışlar. Halk, toplu olarak
kadının karşısına getirilmiş. Kadı da başlamış mırıldanmaya.
Padişah bu durumu duyunca çok öfkelenmiş. Halkı susturmak
için bir yol bulmuş. “Bana altından bir saray yaptırın, size ne
aradığını söyleyeyim.” demiş. Halk, neleri var neleri yok ortaya
koymuş, saray yapılmış ama padişah ne söyleyeceğini
bilemediği için, bu kez başka bir istekte bulunmuş. “Sarayın
çevresine, benzersiz bir bahçe yapsınlar, o zaman ben de ne
aradıklarını söylerim.” demiş.
Artık, neyi aradıklarını bilmek, halkın biricik tutkusu hâline
gelmiş. Kolları sıvayıp, eşsiz bir bahçe yapmışlar. Bahçenin
yapımı bitmeye yaklaşırken, padişahı almış bir telaş. Onun
imdadına, akıllı vezir yetişmiş. “Sultanım,” demiş, “bu çok
kolay bir iş. Bahçenizdeki tüm incirleri toplatıp, çekirdeklerini
halka dağıtın. İçlerini doldurup getirmelerini isteyin.
Göreceksiniz, hiçbiri incir çekirdeğini dolduramayacaktır.”
Padişah, denileni yapmış. Halk aylarca uğraşmış ama hiç kimse
incir çekirdeklerini dolduramamış. O denli yoğun
çalışıyorlarmış ki hiçbirinin mırıldanmak aklından bile
geçmiyormuş artık.
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İNSANOĞLU KUŞ MİSALİ
Zamanında Üsküdar’da bir “Miskinler Tekkesi” bulunurmuş.
Adından da anlaşılacağı üzere buraya yurdun en tembel, en
miskin insanları takılırmış. İşte burada iki miskin, kendilerine
iki sandalye bulmuş oturuyorlarmış. Gel zaman git zaman
havalar gittikçe soğumaya başlamış. Tekkenin de penceresi
açık ama kimsenin ayağa kalkıp pencereyi kapatmaya mecali
yok.
Birinci miskin: “Yahu havalar iyice soğudu, şu pencereyi
kapatmak lazım.”
İkinci miskin: “Doğru söylüyorsun mirim, kapatmak lazım.”
Aradan saatler geçer, haftalar geçer, hatta ay geçer, yine aynı
diyalog aralarında sürer gider. Sonunda birinci miskin daha
fazla dayanamaz, bütün gücünü toplayıp karşı pencereye
ulaşır, camı kapatır ve hemen oracıktaki bir iskemleye kendini
bırakır. Sonra öteki miskin arkadaşına şunları der: “Ya mirim
gördün mü? İnsanoğlu kuş misali… Dün neredeydim, bugün
neredeyim.”

İPE UN SERMEK
İstenilen işi yapmamak için çeşitli bahaneler uydurmak, güç
koşullar öne sürmek, güçlük çıkarmak anlamında bir deyim.
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Nasreddin Hoca’nın, aldığını bir türlü geri vermeyen ya da
kırık dökük, delik, kopuk, sakat olarak geri getiren bir
komşusu, Hoca’dan bir gün urgan ister. Hoca da “Bizim hanım
biraz evvel urganın üzerine un serdi, veremeyiz.” der.
Komşusu güler; “Aman hocam, hiç urgan üstüne un durur
mu? İpe un serilir mi?” diye sorunca, Hoca cevabı yapıştırır.
“Neden serilmesin? Vermeye gönlüm olmayınca, ipe un da
serilir elbet.”

İPİN UCU ELİNDE OLMAK
Bir işi, biri çevirir olmak; idarenin, başka birisinin elinde
olması.
Evvelce, uzun bir medrese eğitiminden sonra diploma alan bir
medrese öğrencisi, şehrin camilerinin birinde vaaz vermeye
heves etmiş. Ancak ilk defa bir kalabalığın karşısına
çıkacağından, bir yanlışlık yapar da rezil olurum korkusuyla
yakın bir arkadaşından yardım istemiş. Arkadaşına, “Ben ayak
bileğime bir ip bağlayayım. Sen de kürsünün yanına otur, ipin
ucundan tut. Vaaz esnasında yanlış söz edersem sen ipi
çekersin. Ben de anlar, yanlışımı düzeltirim.” demiş.
Genç ve hevesli vaiz kürsüye çıkmış. Arkadaşı, kürsünün
yanında ipin ucundan tutarken cemaat de ne söyleyeceğini
diye merak edermiş. Duadan sonra vaiz, “Kâle’n-Nebi” diyecek
olmuş. “Kâle’n-Nebi” diye başladığı sırada, cemaatten biri
oturacak yer ararken, yanlışlıkla ayağı ipe takılmış. Şaşırdığını
sanan vaiz, yanlışını düzeltmek için “kıyle” diye söze başlamış.
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Arkadaşı da yanlışını anlasın da düzeltsin diye ipi çekmiş. Vaiz
iyice şaşırmış ve “kûle” demiş. İp yine çekilmiş. Cemaat de
gülmeye başlamış. Vaiz ne söyleyeceğini şaşırmış ve
arkadaşına kızmış. Kendi kendine, “Onu dost bildim. İlk
vaazımda beni cemaate rezil etti.” diye söylenmiş. Molla,
cemaate şöyle seslenerek kürsüden inmiş: “Ey cemaati
Müslim! Sizlere çok şeyler söylemek isterdim. Ne yapayım ki
ipin ucu başkasının elinde, beni yanılttı, kusura bakmayın.”

İPLİĞİ PAZARA ÇIKMAK
Yalanı ve kusuru anlaşılmak; ortaya çıkmak.
Eskiden, bereket ve kanaat vardı. Yiyimden giyime kadar
hemen hemen her şey evde kızlarımız ve kadınlarımız
tarafından yapılırdı. Çarşıdan eve sadece üç beyaz girerdi. Tuz,
şeker ve un… Genç kızlar ve kadınlar, evlerde yün ve
pamuktan iplik büker, bunları pazara, satmak için
götürürlerdi. İpliği güzel ve gereğince kıvırmak ustalık isterdi,
herkesin harcı değildi. Yeni yetişen kızların ipliği pazarda
beğenilip, çabuk satılırsa bu, bir övünç kaynağı olurdu.

İPSİZ SAPSIZ
1-Serseri, hayta. 2- Yersiz, saçma söz.
Şimdi olduğu gibi eskiden de Anadolu’dan, İstanbul’a çalışmak
üzere adamlar gelir, bunların çoğu da herhangi bir mesleğe
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sahip olmadıklarından ya hamallıkla ya da kazma kürekle
çalışarak işe başlarlarmış. Bunların içinden öyleleri olurmuş ki
hamallık yapmak için kazma ve kürekleri bile bulunmazmış. Bir
ip veya tutacak bir sap sahibi olamayan bu kişiler için
söylenen, “ipsiz sapsız” deyimi, işe yaramayan adamlar ve
yersiz, saçma sözler için de kullanılmıştır.

İSTİM ARKADAN GELSİN
“Önce yapılacak işleri yapayım, her işi oldubittiye getireyim;
gerekli hazırlıklar, ihtiyaçlar sonradan tamamlansın.” ilkesiyle
iş görme durumu.
Zamanın İran Şahı, Urumiye Gölü'nde saray hizmetlerinde
kullanılmak için alınan bir istimbota binmiş. Fakat buhar
kazanı hareket için yeterli buhar tutamadığından, istimbot
birkaç dakika hareket edememiş. Bu beklemeden canı sıkılan
Şah, kızgınlıkla neyi, niçin beklediklerini sormuş.
Yanındakilerin, “İstim bekliyoruz Şah Hazretleri!” cevabı
üzerine, istim kelimesinin ne olduğunu bilmeyen Şah,
köpürerek bağırmış: “Canım bu ne saygısızlık? Bir istim için
şah bekletilir mi? Biz gidelim, istim arkadan gelsin.”

İŞİ SAĞLAMA BAĞLAMAK
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Bir işin bitirilmesine engel olacak etkenleri ortadan kaldırmak,
aksamadan yürümesini sağlayacak gerekli tedbirleri almak.
Bu deyimin de hikâyesi, yine bizim Nasreddin Hoca'nın bir
alışverişine dayanmaktadır. Nasreddin Hoca, borcunu bir türlü
alacaklısına ödeyemez. Adam her gördüğü yerde Hoca'dan
alacağını ister. Hoca alacaklısına, “Üzülme ağa, senin paranı
verme zamanı yaklaştı.” der. Alacaklı, “Ne zaman Hoca?” diye
sorar. “Gayet kısa zamanda... Evin önüne çalı diktim. Çalılar
büyüyecek, buradan koyunlar geçecek, koyunların yünü bu
çalılara takılacak, onları toplayacağım, ip yapıp satacağım.
Kazanacağım parayla önce senin borcunu ödeyeceğim.”
dedikten sonra Hoca, adamın memnun memnun güldüğünü
görünce, “İşini sağlama bağlayınca gülersin tabii.” der.

K
KABAK BAŞINA PATLAMAK
Pek çok kişiyi ilgilendiren bir olaydan dolayı yalnızca bir kişinin
zarar görmesini anlatan bir deyimdir.
Bektaşi’nin biri, güneşli bir gün kırda gezintiye çıkmış. Bir süre
sonra yorulmuş, dinlenmek için ceviz ağacının altına uzanmış.
Gözü ağaçtaki cevizlere ilişmiş. Bir de yerdeki kabaklara
bakmış. “Şu Allah’ın işine akıl ermez. Koskoca ceviz ağacında
küçük küçük meyveler, küçücük dalda koca koca kabaklar
oluyor.” derken, o sırada kafasına, ağaçtan bir ceviz düşmüş.
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Kafası biraz acımış. “Yanılmışım Tanrı’m. Eğer ceviz ağacında
kabak olsaydı, kabak başımda patlayacaktı.” demiş.

KABAK TADI VERMEK
Aynı şeyleri sık sık söyleyip, birilerini bıktırmak, usandırmak ya
da aynı olayların tekrarlanarak sıkıntı yaratması.
Bekri Mustafa, bir gün Ahmet Ağa ismindeki bir arkadaşının
evine misafirliğe gitmiş. Ev sahibi, cimri mi cimriymiş. Bekri'ye
her gün, kabaktan yapılmış yemekler ikram etmiş. Sabrı
tükenen Bekri Mustafa, “Bu iş kabak tadı verdi.” diyerek, bir
akşam arkadaşının evinin yanında bulunan bir camiye gitmiş,
minareye çıkarak şunları söylemiş:
“Ahmet derler var bir kişi
Hayra yorar yoktur işi.
Sabah akşam kabak aşı
Yenir mi ya Resulallah!”

KAMBUR KAMBUR ÜSTÜNE
Bir sıkıntı bitmeden bir başka sıkıntının başlaması, tersliklerin
üst üste gelmesi.
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Kamburun biri, bir perşembe günü hamama gitmiş. Hamamda
kimse yokmuş. Kambur, göbek taşının üzerine otururken,
nereden çıktıklarına akıl erdiremediği bir sürü cüce çevresini
sarmış. Kamburu kızdırmak için ellerinden geleni yapmışlar
ama kambur çok iyi huylu, yumuşak başlı bir kişi olduğu için
onlara aldırmamış. Cüceler, kamburu kızdırabilmek için, son
bir çare olarak, o gün perşembe olmasına rağmen, “çarşamba,
çarşamba” demeye başlamışlar. Kambur da onlara uymuş,
başlamışlar hep birlikte, “çarşamba, çarşamba…” diye
bağırmaya.
Cüceler artık kamburun uyumlu, iyi huylu bir insan olduğunu
iyice anlamışlar. Kendisine yardım etmeye karar vermişler.
Tutup sırtındaki kamburu bir torba gibi çekerek almışlar.
Kambur adam, bu dertten kurtulunca çok sevinmiş.
Kambur, hamamdan çıkınca başka bir kambur arkadaşına
rastlamış. Ona, başına gelenleri anlatmış. O da sonraki
perşembe günü aynı hamama gitmiş. Cüceler, onun da
çevresini sarmışlar, “çarşambadır, çarşamba” demeye
başlamışlar. Ancak bu kambur, inatçı ve aksi biriymiş.
Cücelere katılmamış, inadına, “perşembedir perşembe” diye
tutturmuş. Adamın bu tavrı karşısında cüceler öfkelenmiş.
Ona ceza vermeyi kararlaştırmışlar. Öteki kamburun sırtından
aldıkları kamburu, onun sırtına yüklemişler. Kambur;
“Yapmayın! Hiç kambur kambur üstüne olur mu?” diye
bağırdıysa da cüceler, oralı olmamışlar ve geldikleri gibi
gitmişler.
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KARAMAN’IN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU
“Şimdi her şey olağan görünüyor ama bu işin altından neler
çıkacak belli değil.” anlamında kullanılan bir deyimdir.
Anadolu'da kudretli bir beylik olan Karamanoğlu Beyliği vardı.
Karamanoğlu Mehmed Bey, bir daha isyan etmeyeceğine dair
II. Murad'a söz verir. Buna rağmen sonradan yine bir hileye
başvurur. Karamanoğlu Mehmed Bey, Karaman cinsi
koyunlardan özel olarak seçilip yetiştirilmiş büyük bir koçu II.
Murad’a verirken, “Bu can bu koçta olduğu müddetçe,
Osmanlı Devleti'ne isyan etmeyeceğim.” diye birkaç defa
yemin eder.
Karamanoğlu Mehmed Bey, koçun öldüğünü haber aldıktan
sonra, “İşte bu can, koçtan ayrıldı, ettiğim yeminin de hükmü
kalmadı.” diye övünecektir. Böylece Karamanoğlu Mehmed
Bey, vermiş olduğu sözden dönmüş ve kendisine
güvenilmeyeceğini göstermiş olur.

KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAK
İyilik yapayım derken, birine büyük zarar vermek ya da bir işi
düzelteyim derken büsbütün bozmak.
Düğünlerde, perşembe günü gelin hanımın yüzü süslenirmiş.
Eskiden “kalemkâr” denilen kadınlar, gelinin yüzüne saatlerce
makyaj yaparlarmış. Gelinin kaşlarına, gözlerine özel
kalemlerle şekil verirlermiş. Bu tür işler yapılırken, düğün
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evinde de davetliler çalgı çalıp oyunlar oynarlarmış. Ortalıkta
oynamakta olan genç kızlardan birinin her nasılsa ayağı
kaymış, bu arada makyaj yapan kadına çarparak yere düşmüş.
Kadının elindeki sert uçlu kalem, gelin hanımın gözüne batmış,
zavallı kör olmuş. Bu olaydan sonra gelin hanım yüzünden
makyajcı kadın da işinden olmuş. Bu kadını kimse çağırıp bir
daha ona iş vermemiş. Herkes, “Bu kaş yaparken göz çıkaran
kadını istemeyiz.” demiş.

KAZ GİBİ YOLMAK
Varını yoğunu elinden almak.
Padişah, yanında veziri ile birlikte tebdili kıyafet yola düşmüş.
Bir evin önünden geçerken bahçede çalışan bir kız görmüş.
Selamdan sonra aralarında şöyle bir konuşma geçmiş:
- Bacanız eğri.
- Baca eğri ama dumanı doğru tüter.
- Annen nerede?
- Biri, iki etmeye gitti.
- Baban nerede?
- Azı çok etmeye gitti.
- Sana bir kaz göndersem yolar mısın?
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- Hem de cıyaklatmadan.
Bu konuşmadan sonra, vezirle birlikte kızın yanından
ayrılmışlar fakat vezir merak içindeymiş, konuşmalardan hiçbir
şey anlamamış. Ne konuştuklarını sormuş padişaha. Padişah;
“Sen vezirsin, anlamış olman gerekirdi, akşama kadar ya
açıklarsın ya da kellen gider.” demiş. Vezir, padişahı saraya
bıraktıktan sonra gerisin geri kızın yanına dönmüş. Padişahla
ne konuştuklarını sormuş. Kız, “Bir kese altın verirsen
söylerim.” demiş ve almış bir kese altını.
- Padişah bana, “bacanız eğri” derken, gözümün şaşı olduğunu
ima etti. Ben de “gözüm şaşı ama doğru görüyorum” dedim.
- Ya ikinci soru?
Tekrar bir kese altın almış kız.
- Benim annem ebedir, bir kadını doğum yaptırmaya gitti,
dedim.
Bir kese altın daha…
- Babam çiftçidir, tarlaya tohum ekmeye gitti, dedim.
“Ya bir kaz göndersem yolar mısın derken?” diye soran vezir,
o an anlamış başına geleni!

KAZAN KALDIRMAK
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İsyan etmek anlamında kullanılan bir deyimdir.
Yeniçerilerin her bir ortasında (tabur), bir mutfak ve aşçısı ve
bir de aşçı ustası vardı. Her orta kendi yemeğini kendi
arzusuna göre ayrı ayrı pişirirdi. Bunun için orta efradı, kendi
yevmiyelerinden her hafta kumanya parası olarak levazım
heyetine bir para verir ve bu para ile bir haftalık yemek
ihtiyacı temin edilirdi. Hükümet bunların iaşeleriyle
uğraşmazdı; yalnız yeniçerilere verilecek etin fiyatı muayyen
olup, et fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun, yeniçerilere o
fiyattan fazlaya verilmezdi. Fakat hükümet, bu miktardan
fazlasının parasını, hazineden kasaplara öderdi. Yeniçerilerin
yemekleri her ortanın kendi mutfağında pişerdi; yemek pişen
kazan, mukaddes sayılırdı. Bir isyan olduğunda bu kazanlar
meydanlara çıkarılırdı ki buna, “kazan kaldırma”
denilmekteydi.

KAZIN AYAĞI ÖYLE DEĞİL
“Sen öyle düşünüyorsun ama yanılgı içindesin. İşler senin
bildiğin ve düşündüğün gibi değil.” anlamındadır.
Bu deyimin kaynağı yine Nasreddin Hoca'mız. Hoca bir gün,
Timur'a kızarmış bir kaz götürürken yolda canı çekmiş, hemen
kazın bir bacağını gövdesine indirmiş. Hoca'yı huzura kabul
eden Timur, bakmış ki kendisine sunulan kızarmış kaz tek
ayaklı. Kendisi de malum topal. Hoca bunu bilerek hakaret
olsun, diye yaptı zannedip, ona çok kızmış.
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Hoca durumu hemen sezerek, “Ulu hakanım, bizim Akşehir'in
kazları hep tek bacaklıdır. Bakın çeşme başındaki kazlara.”
demiş ve çeşme başında tek bacaklarını altlarına almış
uyuklayan kazları göstermiş. Timur, Hoca'ya bakarak gülmüş,
“Yoo, Hoca, kazın ayağı öyle değil.” demiş. Adamlarına, çeşme
başındaki kazlara değnekle dokunmaları için emir vermiş.
Kazlar, uykularından uyandırılınca iki ayakları üstünde
kaçışmaya başlamışlar. Hoca'nın yüzüne alaylı alaylı bakan
Timur, “Hani Akşehir'in kazları tek ayaklı idi?” diye sorunca
Hoca, “Vallahi hakanım, eğer o değnekleri size vursalardı,
tövbeler olsun, dört ayaklı bile olur kaçardınız.” diye cevap
vermiş.

KEÇEYİ SUDAN ÇIKARMAK
Kötü olan durumu düzeltip, iyi bir sonuca ulaştırmak,
rahatlatmak.
Antepli âlim ve şair Hasırcızade, bir gün İstanbul'a gelmiş.
Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa'nın ziyaretine gitmiş.
Sadrazamın huzuruna çıkar çıkmaz içinden geldiği gibi bir
beyit söylemiş ve böylece Paşa'nın takdirini kazanmış. Paşa,
misafirine, “Üstadım, sizin ilminizi duyarım, çoktandır sizinle
tanışmak isterdim.” demiş.
Hasırcızade:
- Teşekkür ederim Paşa’m…

107

Paşa:
- Siz Hasırcızadesiniz, ben Keçecizadeyim… Hasırla, keçe
arasında yakın bir ilişki vardır. Bu bakımdan tanıdık sayılırız.
- Evet Paşa’m, siz keçeyi sudan çıkarmışsınız. Bizim hasır hâlâ
ayaklar altında.
Hasırcızade, bu sözlerle, Fuad Paşa'nın işleri yoluna koyup,
mevki ve makam sahibi olduğunu, kendisinin ise layık olduğu
yerlere gelemediğini anlatmak istemiş.

KEÇİLERİ KAÇIRMAK
Sosyal ve toplumsal olaylara uyum sağlayamayıp, düşünce
dengesini bozmak, aklını kaybetmek.
İnsuyu Mağarası, Burdur'a on iki kilometre uzaklıkta olan,
içinde sarkıt ve dikitlerle, irili ufaklı göller bulunan, Türkiye'nin
en büyük ve en ilgi çekici mağaralarından biridir. Bu mağara
sonradan keşfedilmiştir. Dağda keçilerini otlatan bir çoban,
öğle sıcağında, bir ağacın altında uyuyakalmış. Uyandığında
keçilerin otladığı yerde bulunmadığını görmüş.
Aramış, aramış, keçilerini bir türlü bulamamış. Kendi kendine,
“Şimdi keçilerin sahibine ne söyleyeceğim? Ağa beni döve
döve öldürür, koca sürü nereye kaybolur?” demiş. Çoban,
sağa sola koştururken, “Çobanlık görevimi yapamadım,
keçileri kaçırdım.” diye yakınırmış. Önüne gelene, “Keçileri
kaçırdım, şimdi ben ne yapacağım?” diye sormaya ve anlamlı
108

anlamsız konuşmaya başlamış. Köylüler de merak edip keçileri
aramaya başlamışlar. Bu arada suları içip serinleyen keçiler,
mağaradan çıkmış, çobanın bıraktığı yerde otlamaya
başlamışlar. Köylüler sürüyü yerinde bulunca şaşırmış ve
keçileri tek tek saymışlar. Ortada bir durumun olmadığını
gören köylüler, çobanın aklını oynattığına hükmetmişler.

KEL BAŞA ŞİMŞİR TARAK
Parasal gücü olmayan kimselerin, pahalı şeyler satın alması.
Şimşir sözcüğü, “kılıç” anlamına gelir. Deyimde kullanılan
“şimşir” sözü, çok sert ve dayanıklı olduğundan, tarak, cetvel
vb. eşyaların yapımında kullanılan şimşir ağacından
gelmektedir.
Eskiden zengin bir aile, kızlarını gelin ediyormuş. Oğlan evine,
âdet olduğu üzere, bohça bohça hediyeler gitmiş. Kayınvalide,
iki görümce ve eltilere, yaş ve aile içindeki durumlarına göre;
altın, gümüş kaplamalı, fil dişi ve şimşir taraklar, diğer
armağanlarla birlikte verilmiş. Küçük elti ağır ve ateşli bir
hastalık geçirdiğinden saçları dökülmüş. Aile içindekilerden
başka kimsenin, kadıncağızın kelliğinden haberi yokmuş.
Kendisine verile verile şimşir tarak verilmesi, küçük eltinin çok
canını sıkmış. Kelliğini unutup, armağanları getiren kadına
sızlanmış: “Herkese altın, gümüş tarak, bana da şimşir öyle
mi? Yeni gelin, daha bu eve adımını atmadan benimle
uğraşmaya başladı...” Oğlan anası gelininin bu hareketinden
utanmış ve üzüntü duymuş. O kızgınlıkla çıkışmış: “Seninki gibi
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kel başa, şimşir tarak çok bile.” deyivermiş. Bu deyim; yoksul
ya da durumu kötü bir kişinin, vaziyetine uymayan, pahalı,
gereksiz şeyler almaya kalkması gibi durumlarda kullanılır.

KILIÇ HAKKI
Kişinin kendi emeği, alın teri ile elde ettiği şeyler için kullanılan
bir deyimdir.
Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethettikten kısa bir süre
sonra, cuma namazını kılmak için camiye gitmiş. O sırada
camide bulunan softalardan biri, “Ey Büyük Sultan! İstanbul’u,
bizim gibi din adamlarının duaları sayesinde aldığını sakın
unutma!” demiş. Büyük zaferi küçümseyip kendilerine mal
etmelerine canı sıkılan Fatih, elini kılıcının üstüne götürmüş ve
“Dualarınız için sağ olun. Bu zaferde, siz de sakın kılıcın hakkını
unutmayın!” demiş.

KIRK DEREDEN SU GETİRMEK
Birini kandırmak için bir yığın gerekçe ileri sürmek, aldatıcı
sözler söylemek.
Bir köyde zalim bir ağa varmış. Köylülerin dere kıyısındaki
tarlalarına el koyup bir değirmen yaptırmış. Şiddetli bir
fırtınayla bir gün değirmen yerle bir olmuş. Ağa yeniden
yaptırmış. Ardından bir süre sonra yangın çıkmış, değirmen
yanmış. Ağa bu kez de yaptırmış değirmeni. Tatlı tatlı gelir
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elde ederken, değirmenin suyu kurumuş. Ağa, adamlarını dört
yana salmış. Çevredeki kırk derenin suyunu kendi
değirmenine çevirtmiş. Köylüler susuz kalmışlar.
Sonunda bir bahar mevsiminde bardaktan boşanırcasına
yağmur yağmış. Kırk dere de yağmur sularıyla kabarmış. Sel
suları, değirmenle birlikte ağanın evini de sürükleyip
götürmüş. Ağa bakmış ki olmayacak, değirmencilikten
vazgeçmiş. Köylüler de yeniden suya kavuşmuşlar.

KISA KES AYDIN ABASI (HAVASI) OLSUN
Sözü fazla uzatma anlamındadır.
Aba, yünden dövülerek yapılan kalın ve kaba bir kumaş
cinsidir. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlüğe de aynı
ad verilir. Bu kelime, değişik tür ve anlamdaki deyimlerin
doğmasına da sebep olmuştur: “Aba altından değnek
göstermek, abayı sermek, abayı yakmak” gibi.
Balıkesir, eskiden en güzel aba kumaşlarının dokunduğu
yermiş. Günlerden bir gün Balıkesir'e yolu düşen bir adam,
buranın meşhur aba kumaşından bir elbiselik almış,
memleketine götürmüş. Elbise diktirmek için doğru terzisine
gitmiş. Terzi, adamın ölçüsünü aldıktan sonra, “Bu aba hem
üstlük hem de şalvar dikmeye yetmez.” deyince tepesi atan
müşteri, kızgınlıkla terziye bağırmış: “Yahu nasıl yetmez?
Etekleri kısa olsun, kısa kes Aydın abası olsun.” demiş. Bu söz,
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dükkânda bulunan diğer müşterilerin de çok hoşuna gitmiş ve
dilden dile dolaşır olmuş.

KOZUNU PAYLAŞMAK
Aralarındaki anlaşmazlığı, güç üstünlüğüne dayanarak sona
erdirmek.
“Koz” ceviz manasına gelir. Eskiden Kastamonu'nun iki köyü
arasında ortak olarak kullanılan bir cevizlik vardı. Ceviz
toplama mevsimi gelince bir gün belirlenir ve iki köy halkı
cevizlikte buluşur, cevizleri paylaşırlardı. Ancak her seferinde
haksızlık olduğu ileri sürülerek kavga çıkardı. Hatta olay öyle
bir seviyeye geldi ki köylerde kavgaya müsait, eli sopa tutan
delikanlılar, koz paylaşma gününden önce günlerce hazırlık
yaparlardı. Bir ana, oğlunun büyüdüğünü anlatmak için,
“Benim oğlan kozunu paylaşacak çağa geldi.” derdi.

KÖR DÖVÜŞÜ
Bir işin birkaç kişi tarafından yapılması sırasında ortaya çıkan
düzensizliği anlatan bir deyimdir.
Nasreddin Hoca çocukluğunda, öteberi almak için çarşıya
gidiyormuş. Bir kahvenin önünden geçerken içeride birkaç
körün oturduğunu görmüş. Onlarla biraz şakalaşmak istemiş.
Yanlarına sokularak elindeki para kesesini şıkırdatmış. “Alın bu

112

paraları da dilediğiniz gibi paylaşın.” dedikten sonra, keseyi
kendi cebine koyarak bir köşeye çekilmiş.
“Sana verdi!”
“Ben de hakkımı isterim.”
“Beni aldatmaya kalkmayın!” diyerek bağrışan körler
birbirlerine girmişler. Onları izleyen Nasreddin, “Kör dövüşü
işte buna derler.” demiş ve oradan uzaklaşmış.

KÖS DİNLEMEK
Konuşulanları anlamadan dinlemek, dinler gibi görünüp
dinlememek.
Eskiden savaşa giderken “kös” denilen büyük davullar, at ya
da devenin iki yanına yüklenir, askeri coşturmak için
çalınırmış. Günün birinde böyle bir kös devesi yaşlanmış. Bunu
serbest bırakmışlar. Deve, geze geze bir yonca tarlasına
gelmiş, başlamış otlamaya. Onu uzaktan gören tarla sahibi,
deveyi kaçırmak için eline bir teneke alıp çalmaya başlamış.
Deve hiç oralı olmadan otlamayı sürdürüyormuş. O sırada
yoldan geçen biri, “Boşuna uğraşma, o deve kös dinlemeye
alışkındır. Senin çıkardığın ses ona vız gelir.” demiş.

KULP TAKMAK
Bir kimseyi, bir şeyi kusurlu göstermek için bahane bulmak.
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Nüzhet adlı bir şaire “deli” lakabını takıp Deli Nüzhet
diyorlarmış. Bu şairin yolu bir gün Amasya’ya düşmüş. Bir
kahveye giderek bir fincan kahve istemiş. Kahveci, tanımadığı
bu müşteriye özen göstermeyerek, kahveyi kulpsuz bir
fincanla getirmiş. Deli Nüzhet, bu davranıştan hoşlanmamış.
Kahveciye, “Arkadaş sen bu fincanı al İstanbul’a götür.”
demiş. Kahveci biraz utanmış. “Kusura bakmayın, kulplu
fincanım kalmadı da onun için…” demiş.
Şair Nüzhet, “deli” lakabının kendisine İstanbul’da takıldığını
sezdirerek; “Yok. Kusura baktığım yok. İstanbul’da her şeye bir
kulp takıyorlar. Eminim senin fincana da ne yapıp edip kulp
takarlar.” demiş.

KUYRUK ACISI
Vaktiyle yapılan bir kötülükten dolayı intikam alma isteği.
Rivayete göre, bir adamın çok sevdiği bir çocuğuyla, yavru
iken bulup besleyerek büyüttükleri bir yılanı varmış. Adam,
yılana her gün bir kap süt verir, yılan da bunun karşılığı olarak
adama bir altın bırakırmış. Zamanla adam zengin olmuş. Hac
görevini yerine getirmek istemiş. Hacca gitmeden önce
karısına, yılanın sütünü düzenli olarak vermesini ve oğlunu
yılandan uzak tutmasını tembihlemiş.
Her gün yılanın getirdiği bir altına kanaat etmeyen evin oğlu,
altınların tamamını ele geçirmek istemiş. Yılana sütünü verip
altını alacağı sırada, bıçağı çıkararak yılanın kuyruğunu kesmiş.
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Yılan kuyruk acısıyla çocuğa saldırıp onu sokarak öldürmüş.
Baba, uzun süren hac yolculuğundan döndüğünde oğlunun
ölmüş, yılanın da evden uzaklaştırılmış olduğunu görmüş.
Zamanla adam, oğlunun acısını unutmuş. Yılanı tekrar eve
getirmek istemiş. Yılanın yuvasını bularak ona birkaç kap süt
götürmüş. Yılan delikten başını çıkararak adama şöyle
seslenmiş:
“Boşuna uğraşma, sende evlat, bende bu kuyruk acısı oldukça
birbirimizle kolay kolay dost olamayız.”

KÜLAHLARI DEĞİŞMEK
Araları açılmak, ilişkileri bozulmak.
Yoksul bir adam, eline geçen beş on kuruşla yeni bir külah
almış. Giderken, birisi gelip başındaki yeni külahı kapmış.
Kaçarken de kendi eski külahını bırakmış. Yoksul adam, onun
arkasından koştuysa da yakalayamayacağını anlayınca, “Git
bakalım! Yarın öbür dünyada değişiriz külahları!” demiş.

L
LAF OLA PADİŞAHIM
Saçma sapan konuşan kişilerin anlamsız konuşmalarını
tanımlamak için kullanılan bir deyimdir.
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İncili Çavuş, bir gece yarısı saraya gelmiş. Padişahı
uyandırarak, yarı uykulu padişaha şunları sormuş:
- Efendimiz zurna çalmasını bilir mi?
- Hayır, bilmem.
- Pederiniz sultan hazretleri de bilmez miydi?
- Hayır bilmezdi. Niçin sordun?
- Hiç, laf ola padişahım. Bendeniz de bilmem de…
Bu münasebetsizlik için kızan padişah, İncili Çavuş'u
cezalandırmayı düşünürken İncili, şöyle söylemiş: “Sultanım,
zatı devletleriniz geçen gün, elinizde oynadığınız bir altın top
için, ‘Kim münasebetsiz bir zamanda, münasebetsiz bir lakırtı
söylerse, ona vereceğim.’ demişti de.”

LEB DEMEDEN LEBLEBİYİ ANLAMAK
Karşısındakinin daha söze başlar başlamaz ne demek istediğini
anlamak, akıllı ve uyanık olmak.
Medrese öğrencilerinden ukala bir molla varmış. Farsçadan
imtihana girmiş. “Ne soracaklar?” diye öğretmenlerinin ağzına
bakıyormuş. Hocalardan biri, Farsça, “dudak” anlamına gelen
“lep” sözüyle işe başlamış. Ukala molla, “leblebi” diye lafa
karışmış, “Leb, leblebi kelimesinin bir hecesidir, efendim.”
demiş. İmtihandaki hocalar gülmüşler. Soruyu soran hoca,
“Maşallah ‘leb’ demeden ‘leblebi’yi anladın. Yine de lafın
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sonunu beklesen iyi olurdu, çünkü akıllı olan, icabında
susmasını bilmeli.” demiş.

M-N
MAVİ BONCUK
Herkesin gönlünü alan, herkese gönlünü sevdiren, kimin
yanında olduğu belli olmayan, herkese ümit veren kişiler için
kullanılan bir deyimdir.
Gerçi Nasreddin Hoca kaynaklı bu deyimde biraz kurnazlık
varsa da gönül yıkmamak, gönüller yapmak bir Tanrı
buyruğudur.
Güya Nasreddin Hoca'nın iki karısı varmış. Kadınlar her zaman
olduğu gibi birbirlerini kıskanırlarmış. Bir gün Hoca'yı
sıkıştırmışlar: “Hangimizi daha çok seviyorsun söyle.” Hoca,
zeki adam, kadınların sen ben davasına düşmemeleri için, her
ikisine de birbirinden habersiz birer mavi boncuk vermiş ve
şöyle demiş: “Bu mavi boncuk benim aşkımın nişanesidir,
sakın bunu başkasına gösterme.” Kadınlar, “Hangimizi daha
çok seviyorsun?” dediklerinde Hoca, cevabı hemen
yapıştırırmış: “Canım ne sıkıştırıp duruyorsunuz? Mavi boncuk
kimde ise benim gönlüm ondadır.”

117

MAYMUN GÖZÜNÜ AÇTI
“En kötü olaydan gereken dersi aldı.” anlamında kullanılır.
Evvelce bir adamın her şeyi taklit eden bir maymunu varmış.
Her gün maymununu, yanında dükkâna götürür, namaz vakti
gelince da onu dükkâna gözcülük etsin diye kapının önüne
bırakırmış. Bir gün maymun dükkânda, sahibi de namazda
iken hırsızın biri, maymunun karşısına geçip esnemeye
başlamış. Maymun da aynısını taklit etmiş. Derken adam
uyuma taklidi yapmış. Maymun da aynısını yaparak sonunda
uyuyakalmış. Hırsız da fırsattan istifade dükkânda ne varsa
alıp götürmüş. Dükkân sahibi camiden gelip de dükkânının
soyulduğunu görünce maymuna bir güzel dayak atmış.
Hırsız, birkaç gün sonra yine çıkagelmiş. Bu defa maymun,
yediği dayağın etkisiyle, karşısında esneyen hırsızı taklit
etmemiş. Maymun, “Pışşşt, pışşşt!” yapmış. Hırsız da kendi
kendine, “Maymun gözünü açtı, artık burada ekmek yok.”
demiş.

METELİĞE KURŞUN ATMAK
Beş kuruşsuz kalmak, hiç parası olmamak.
Metelik, eskiden kullanılan, on para değerinde olan bir sikke.
Sikke de madenî para veya bu paralara vurulan damga
demektir.
118

Köyden çıkıp okuyarak yükselen, mal mülk ve şöhret sahibi
olan bir adam, köyünde yaptırdığı evde, gümüş paraları
hedefe koyup atış talimi yaparmış. Onu ziyarete gelenler,
gümüş mecidiyeye ateş ederken görünce, içlerinden biri,
“Baksana, bizimki meteliğe kurşun atıyor.” demiş.

MISIR’DAKİ SAĞIR SULTAN DUYDU
Bu olaydan herkes haberdar oldu; ama bu ilgisiz ve kaygısız
kişi, olayı daha yeni duydu, anlamında kullanılır.
Mısır Kölemenlerinden bir sultanın kulağı ağır işitirmiş. Her
şey olup bittikten sonra muttali olur, gizli devlet işleri
konuşulacağı zaman da gizli bir odada vezirleriyle konuşup
öyle karar verirmiş. Bu deyim, bu sultanın durumundan yola
çıkılarak dillere yerleşmiştir.

MİM KOYMAK
Unutulmaması için bir şeyi işaret etmek, dikkate almak.
“Mim”, Arap alfabesinin yirmi yedinci harfi olup “ebced”
hesabında kırk sayısına tekabül eder. Aynı zamanda
muharrem ayını bildiren bir işarettir. Günümüzde
kullandığımız; birinin hoşuna gitmeyen bir davranışı sebebiyle
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onu, hakkında iyi düşünülmeyenler arasına koymak anlamına
gelen “mimlemek” kelimesi buradan doğmuştur.
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sıralarında Osmanlı Devleti,
Çanakkale, Suriye, Galiçya ve Kafkas cephelerinde savaşıyor,
bu savaşlarda birçok asker kaybı oluyordu. Cepheden gelen
bütün telgraflarda, “Aman, daha asker, daha asker gönderin.”
istekleri doluydu. Onun için hükümet, İstanbul sokaklarına
kâtipler gönderip, askere alınabilecek erkekleri tespit
ediyordu. Kâtip Kâşif Efendi, sokağın başındaki ilk kapıyı çaldı.
Çıkan kadına şu soruları sordu:
- Evde kaç erkek var?
- Bir tane.
- Yaşı kaç?
- 17…
- Güzel… Adı?
- Mehmet.
Hüsnü Efendi bunları, deftere uzun uzun yazdı. Diğer bir
kapıya geçtiler. Orada da bir erkek çocuk vardı. Adı Mehmet.
Diğer evlerde de erkek çocukların adları çoğu defa Mehmet
çıkıyordu. Kâşif Efendi, arkadaşı Hüsnü Efendi'nin sıkıntısını
görmüş, ona bir kolaylık sağlamıştı. Her Mehmet ismi yerine
(M) harfi karşılığı olan “mim” koymak daha kolay olacaktı.
Bundan sondaki evlerde Mehmet adıyla karşılaştıklarında
Kâşif Efendi bağırıyordu: “Bir mim koy!”
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MUHAVERE-İ TEBABÜLİYE
Kalabalık toplantı ortamlarında, kişilerin ayrı ayrı birbirleriyle
lafladığı ve seslerin bir uğultuya dönüştüğü durumlar için
kullanılan bir deyimdir.
Efsaneye göre Nuh’un torunları, gökyüzüne tırmanmak için
birçok kattan meydan gelen ve son katı tapınak olarak
düzenlenen bir kule yapmışlar. Gökyüzünü hâkimiyeti altına
almak isteyen insanın kendini beğenmişliğini ve nefesine
güvenini simgeleyen bu kule hakkında Tevrat ve İncil ile Yunan
mitolojisinde de değişik varyantlar vardır. Her kafadan bir
sesin çıktığı, kalabalık bir mekânda meclis adabını çiğneyerek
ikişer kişinin birbirleriyle lafladığı ve seslerin bir uğultuya
dönüştüğü durumlar, tam da muhavere-i tebabüliye sayılır.

MUSUL ÇEŞMESİ’NDEN SU İÇMEK
Uygun olmayan bir hareket yapan ya da laf söyleyenler
hakkında kullanılan bir deyimdir.
Musul’da Yunus Nebi zamanından kalma bir çeşme varmış.
Suyundan içen mazlumlara şifa, zalimlere zehir olurmuş. Ne
zaman şehre bir zalim vali gönderilse, halk bir müddet sonra
onu götürüp, bu çeşmeden su içirir ve birkaç günde
göçürterek, zulmünden kurtulurmuş. Musul’un zarif kişileri
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arasında zalimlere karşı, “İçtiğin, Yunus Nebi çeşmesi ola!”
demek bir deyim olmuş.

MÜREKKEP YALAMAK
Okumak, öğrenim görmek.
Uzun yıllar tahsil görmüş, ilim öğrenmiş kişiler hakkında,
“mürekkep yalamış” denir. Bu deyim bize, matbaadan evvelki
zamanların elyazması kitaplarının ve hattatlarının yahut
zanaatkârların yadigârıdır. El yazması kitapların sayfaları
hazırlanırken, pürüzleri kaybolsun ve kalemin kayganlığı
sağlansın diye parşömenlerin üzeri “aher” denilen bir tür sıvı
ile cilalanır ardından da mühürlenirmiş. Aher, yumurta akı ve
nişasta ile hazırlanan muhallebi kıvamında olup, kâğıt
üzerinde bir tabaka oluşturur. Kitap kurtlarının pek sevdiği
aher, aslında suyu görünce hemen erir. Aherlerin bu
özelliğinden dolayı eski zamanların hattatları yahut kopya
usulü kitap çoğaltan zanaatkârları bir hata yaptıkları vakit, onu
silmek için (mürekkep silgisi henüz icat edilmemiştir), serçe
parmaklarının ucunu ağızlarında ıslatıp, hatalı harf veya
kelimenin üzerine sürerler, böylece zemindeki aher dağılır ve
aherle birlikte hata da kendiliğinden kaybolup gidermiş. Bazen
bütün bir cümlenin silinmesi gerektiğinde aynı işlemi
tekrarlamak gerekir, hattatın serçe parmağına gelen
mürekkep, ister istemez diline geçer, böylece hattat,
mürekkebi yalamış olur.
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Mürekkep, bezir isinden hazırlandığı için, suda çözülmesi
tabidir. Bu yüzden el yazması eserler, asla su ve türevleri ile
temas ettirilmez. Ancak kitap henüz yazılma aşamasındayken,
mürekkebin bu özelliği hattatların işine yarar, gerek divitlerin
ucunda kalan mürekkep lekelerini gidermek ve temizlemek,
gerekse sayfaya küçük bir tırfil yahut imla koymak için diviti
tekrar mürekkebe bandırarak israf etmek yerine, ucunu
dillerine değdirir ve oradaki mürekkebin çözülüp
kullanılmasını sağlarlarmış. Bu durumda da dillerinin
mürekkep olması, yani mürekkebi yalamış olmaları
kaçınılmazdır. Sonuçta eskiler, bir insanın yaladığı mürekkep
miktarca ilminin ziyadeleştiğini varsayarlar ve okuma yazma
bilenlerin pek az olduğu çağlarda, azıcık da olsa mürekkep
yalamış olmayı toplum içinde saygı alameti olarak alırlarmış.

NANE YEMEK
Uygun olmayan bir iş yapmak ya da bir davranışta bulunmak.
“Nan” Arapça “ekmek” demektir. Osmanlı Türkçesinde “nan-ı
aziz” diye geçer. Eskiden üç beş medrese mollası ramazanda,
köylere teravih namazı kıldırmaya gidiyorlarmış. Köyün
birinde muhtardan nan-ı aziz istemişler. Muhtar, “O dediğiniz
naneden bizim köyde bulunmaz.” demiş. Mollalar, “Karnımız
aç, bize nan gerek.” dediklerinde, “Açsanız ekmek getireyim,
biz öyle nane yemeyiz.” deyince muhtar, mollalar gülmüşler
ve “nan”ın anlamını muhtara açıklamışlar.
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NASİP İSE GELİR HİNT’TEN YEMEN’DEN
Bir şey bir insana nasip ve kısmet olmuşsa, bu onun ayağına
gelir.
Eskiden Semerkant, bilim ve sanat merkezi olan bir Türk şehri
idi. Semercilik sanatında çok ileri gitmişti. Bir kervancı, bir gün
şehrin ünlü semer ustalarından birinin dükkânına gider.
Semerci ustası namaza gitmiştir. Çırak dükkânda yalnızdır.
Kervancı uzak yola gideceğini, develerinden birinin semersiz
olduğunu çırağa söyler. Hemen acele bir semer ister. Çırak,
hazır semer olmadığını, sipariş üzere semer yaptıklarını beyan
eder. Kervancı işi acele olduğu için, telaşla sağa sola bakınır.
Bu arada dükkânın tavanında asılı eski bir semer görür. Eski de
olsa yenisinin fiyatına alacağını söyler. Çırak eski semeri
kervancıya satar. Ustası namazdan geldikten sonra bu
alışverişi öğrenir, fakat usta bundan memnun olmaz. Meğer
adamcağız bunca yıldır kazandığı paralarını bu satılan eski
semerin içinde saklarmış. Çırak bu duruma çok üzülür. Semeri
arayıp bulmak için yollara düşer. Ustasının, “Oğul, gel gitme
beyhude Semerkant'a, Buhara'ya. Bulur elbet seni bir gün,
nasip araya araya.” demesine bakmaz, semerin arkasından
birkaç ay dolaşır, sonunda bulamadan geri döner. Usta,
çırağının geri döndüğüne sevinir, onu teselli ederek der ki:
“Nasip ise gelir Hint'ten Yemen'den. Nasip değilse ne gelir
elden.”
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Altı ay sonra kervancı, eski semerle birlikte dükkâna çıkagelir.
Çırak adamı tanır ve ustasına da durumu anlatır. Kervancı,
“Oğlum, bu semeri senden satın aldım ama aklıma takıldı.
“Ustasının haberi olmadan bu çocuk, bu semeri bana sattı. Ya
ustası gelip darılırsa?” diye üzüldüm. Alın eski semeri, bana
yenisini yapın.” der. Böylelikle semerci ustası, yıllardır
biriktirdiklerine kavuşmuş olur.

NE ŞAM’IN ŞEKERİ NE ARAP’IN YÜZÜ
Çıkar sağlayacağımı bilsem bile onunla karşılaşmak istemem
anlamında kullanılır.
Dün Osmanlı, bugün ise Suriye toprakları içinde bulunan Şam,
tatlıları ve şekeri ile ünlü imiş. İngilizler, bütün Araplar gibi,
Şam halkını da Türklere karşı kışkırttıkları için Şam halkı
huzursuz olmuş ve bu şehri idare etmek güçleşmiş. Ünlü şair
Ziya Paşa bile burada valilik yapmaktan bıkmış usanmış.
Şam'da Ziya Paşa gibi idarecilik yapıp da İstanbul'a dönenler,
bir toplantıda hatıralarını anlatırken, Şam'ın baklava ve
şekerlerinden söz açılmış. İçlerinde bulunan ve Şam'da
idarecilik yapan biri, “Aman istemem, ne Şam'ın şekeri, ne
Arap'ın yüzü.” demiş.

NUH DER PEYGAMBER DEMEZ
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Katı düşünceli, dediğim dedik, dünyaya tek pencereden bakan,
düşüncelerini değiştirmeyen, inatçı.
İnatçı ve katı düşüncelere sahip olmak, düşüncelerinde ısrar
etmek, insan ve toplum için bir fayda getirmez. Aksine esnek,
ılımlı ve her türlü görüşe açık olan insan, toplum için bir
kazançtır. Çünkü dünya yerinde durmuyor. Her saat ve her
gün yeni icatlar ve keşiflerle karşı karşıyayız. İnsan daima
yenilikler peşinde koşuyor.
İnsanların yanlış yollara saptıkların gören Allah, onları doğru
yola iletmek için, onlara zaman zaman peygamberler
göndermiştir. Bunlardan biri de Nuh Aleyhisselamdır. Hazreti
Nuh, yıllarca insanları iyiliğe, doğruluğa ve güzelliğe çağırdı.
Ona oğulları Ham, Sam ve Yasef'le birlikte pek az insan inandı.
Bunun üzerine Allah, kâfirleri cezalandırmaya karar verdi.
Büyük bir tufan indireceğini, Nuh'tan, büyük ve üç katlı bir
gemi yapmasını, bütün canlılardan erkekli dişili birer çift
alarak gemiye bindirmesini istedi.
Nuh, 600 yaşında iken gemi bitti. Yam dışında kendisine
inanan oğulları Nuh'a yardım etti. İnanmayan ve hâlâ
sapıklıklarına devam eden halk inat ediyor, Nuh'u peygamber
olarak kabul etmiyordu. Nihayet, ilk yağmurlar yağdı. Nuh, her
canlıdan birer çift gemiye koydurdu. Oğlu Yam ve diğerleri
gemiye binmek istemedi. Oğlu Yam, diğer kâfirlerle babasının
aleyhinde çalışıyor, Nuh diyor da peygamber demiyordu. Kırk
gün, kırk gece yağan yağmurlar sel olup taştı, yeryüzünü seller
sular doldurdu ve böylece inananlar kurtuldu, inanmayanlar
da helak oldu.
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O-Ö
O KADAR UZUN (BOYLU) DEĞİL
Bir konuşmada atıp tutan, ileri giden ve haddini bilmeyenler
için söylenir.
İçimizde eli boş, gönlü hoş (!) tembel insanlar, can
sıkıntısından ne yapacaklarını bilemezler. Vakit öldürmek için
ulu orta konuşurlar. Bunların kendileri gibi eli boş, gönlü hoş
(!) dinleyenleri de vardır. Geveze ve boşboğaz adamın biri, bir
yere misafirliğe gitmiş. Sürekli ve anlamsız konuşmalarıyla ev
sahibini usandırmış. Bir ara ev sahibi misafirine mahsus, adını
sormuş. Geveze adam, ismini abartılı bir şekilde uzatarak,
“Muuusaaa!” demiş. O da ev sahibinin ismini sormuş. Ev
sahibi de “Benim ki de Musa ama o kadar uzun değil, azıcık
kısa.” demiş.

OCAĞINA İNCİR DİKMEK
Birinin evini barkını dağıtmak, mutlu ve huzur içinde
yaşamasına engel olmak, ocağını söndürmek.
Yaptığı zulümlerle tanınan bir devlet adamı, konağının
bahçesini düzenletiyormuş. Kocaman bir incir ağacını,
görüntüyü bozuyor diye kestirmek istemiş. Bahçede bulunan
İncili Çavuş bunu duyunca, devlet adamına şöyle seslenmiş:
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- İncir ağacı yerinde dursun, kestirmeyiniz.
- Niçin?
- Nasıl olsa bir gün birinin ocağına dikersiniz.

OĞLAN ALDI OYUNA GİTTİ, ÇOBAN ALDI KOYUNA GİTTİ
Malı mülkü ve elde olanları, parayı pulu sorumsuzca, geleceği
düşünmeden harcadılar anlamında bir deyim.
Para harcamaktan korkan cimri bir köylü ile onun bir keçisi
varmış. Keçi bir gün hastalanmış. Öleceği anlaşılınca
kesmişler. Cimri, akşam yemeğinde et yiyeceği için sevinip
gezerken, tencerede pişen etin yarısını oğlu gelip yemiş ve
diğer yarısını da çobana vermiş. Çoktandır et yüzü görmeyen
aile, uyuz keçinin etinden tencerede bir şey kalmadığını
görünce üzülmüş. Cimri adam akşam eve gelince karısı ona
boş tencereyi göstererek, “Oğlan aldı oyuna gitti, çoban aldı
koyuna gitti. Sen de suyuna şepit batır.” demiş.

OKKANIN ALTINA GİTMEK
Haksızlığa ve iftiraya uğramak, yok yere suçlanıp ceza
görmek.
Okka, eskiden kullanılan 1238 gram ağırlığında bir ağırlık
ölçüsü birimi. Eskiden 400 dirhem, bir okka gelirdi. Dirhem de
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okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,148 gramlık bir ağırlık
ölçüsüdür.
Eskiden çarşı esnafını kontrol eden, gerekirse cezalandıran
iktisap ağalarından birine, “Falanca bakkalın dirhemleri
noksandır.” diye şikâyet etmişler.
Ağa, şikâyet edilen dükkâna baskın yapmış, okka ve
dirhemlerle teraziyi alıp doğru kadıya götürmüş. Dükkân
sahibi de tutuklanmış. Kadı efendi, dükkân sahibine bir
diyeceği olup olmadığını sormuş. Adam da “Kadı efendi
hazretleri, eşim hamile idi, doğum sancıları vardı. Dükkânı
bırakıp eve gidecektim ki beni yakalayıp huzurunuza
getirdiler. Bana bir saat izin verin, ebe bulup eve götüreyim,
tekrar gelirim.” demiş. Kadı efendi, adamın kendisine rüşvet
vermek için para almaya gideceğini anlamış ve adamın eve
gitmesine izin vermiş. Bakkal derhâl eve koşmuş, karısının
altınlarını almış ve yoldan biraz zift alarak her altının üstüne
zift yapıştırmış. Kadı, huzurunda şikâyetçileri dinlemiş,
sonunda dükkân sahibine sözü vermiş. Adam, “Kadı efendi,
ben kırk yıllık esnafım. Kullandığım okka ve dirhemler demir
ve bakır karışımı olup tunçtan yapılmıştır. Belki kullanıla
kullanıla aşınmış olabilir, şu okkalara bir bakayım.” demiş.
Kadı efendinin önündeki terazinin bir kefesinde bir okka,
ötekinde de adamın eksik okkası duruyormuş. Kontrol etmek
için aldığı okkaların altına ziftli altınları yapıştırıp koyan bakkal,
okkaların eksik olmadığını söylemiş. Herkes, biraz önce
kefeleri aynı hizada olmayan terazinin nasıl olup da
düzeldiğini bir türlü anlayamamış. Kadı efendi ise işin iç
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yüzünü anlayarak, bakkalın lehine karar vermiş. Sevinip, evine
koşarak giden bakkal, altınlarını soran karısına durumu
anlatınca, karısı, “Desene, benim altınlar okkanın altına gitti.”
demiş.

ON PARMAĞINDA ON KARA
Herkese iftira atan, her olaya olumsuz açıdan yaklaşan
kimseler için söylenir.
Eskiden Anadolu’nun bir kasabasında, sözü geçen, hatırı sayılır
bir medrese hocası varmış. Bu hoca, sırtını yörenin önde gelen
ağalarına dayamış, kasaba memurları üzerinde egemenlik
kurmuş. Onun fikri alınmadan bir iş görülemez olmuş. Hoca,
aynı zamanda mahkemede de üyeymiş.
Bir gün mahkemeye büyük bir miras işi gelmiş. Bu işi kendi
çıkarı doğrultusunda çözmenin tek yolunun, hoca efendiye
rüşvet vermek olduğunu iyi bilen davacı, hocanın yanına gidip
durumu anlatmış. Hoca, “Bu konunun senin istediğin gibi
çözülmesi için on altın getirmen gerek.” demiş. Davacı, “Hoca
efendi, ancak sekiz altın bulabilirim. İki altını bağışlarsanız çok
sevinirim.” diyerek karşılık vermiş. Hoca da “Olmaz, bir kuruş
aşağı olursa kabul etmem.” demiş.
O sırada öğle ezanı okunmuş. Pazarlık, yarıda kalmış. Birlikte
camiye gitmişler. Namazdan sonra hoca kürsüye çıkıp vaaza
başlamış. Sözü iftiraya getirerek on parmağını açmış.
“İftiracının on parmağında on kara vardır.” demiş. Gözlerini
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davacıya dikip, açık parmaklarını biraz daha kaldırarak
eklemiş: “Sekiz değil, dokuz da değil… On, on.”

ONUN İPİ İLE KUYUYA İNİLMEZ
Ona güvenilmez, onun dediğine inanılmaz, o insanı yolda
bırakır anlamında kullanılır.
Eskiden, kendir ve keten liflerinden çul, yular, ip, urgan ve
halat gibi günlük işlerde kullanılan eşyalar yapılırdı. Bu işlerle
uğraşan, hileli malzeme ile çürük ip yapan Ali Usta adında biri
varmış. Hatta bu adama İpi Çürük Ali Usta demeye
başlamışlar. Bu ustanın yaptığı ip ve urganlar, olmadık yerde
kopar, birçok kazalara sebep olurmuş. Bir gün, derin bir
kuyuya bir kuzu düşmüş. Kuyuya inmeye hazırlanan biri, ev
sahibinden urgan istemiş. Getirilen urganı beğenmemiş. “Bu
urgan, İpi Çürük Ali Usta'nın malıdır. Onun ipiyle kuyuya
inilmez.” demiş. Ev sahibi, “Haksızlık ediyorsun, Ali Usta'nın
ipiyle kuyuya inilir, ama aynı iple çıkılır mı çıkılmaz mı orasını
bilemem.” deyince çevresinde bulunanlar gülüşmüşler.

ÖKÜZ ÖLDÜ ORTAKLIK BOZULDU
Aradaki yakınlığın dayanağı yok olduğundan, yakınlık da
kalmadı anlamında kullanılır.
Evvelce fakir bir köylünün çift sürmekte kullandığı bir çift
öküzü varmış. Bunlardan biri ölmüş. Köylü, toprak ağasına
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giderek yalvar yakar bir öküz parası istemiş. Ağa, köylüye,
“Öküzün parasını ödeyinceye kadar hayvan, ortak malımız
sayılacak. Elli dönüm tarlamı süreceksin, ağılıma bakacaksın,
harmanda yardım edeceksin.” diyerek, ağır şartlar ileri
sürmüş.
Ağanın şartlarını kabul eden köylü, ona kul köle olmuş. Fakat
aradan üç yıl geçtikten sonra parasının yarıdan fazlası ödenen
öküz, gördüğü ağır işlere dayanamayıp ölmüş. Ağa, eskisi gibi
köylüye angarya işlerini yaptırmak istemiş. Sabrı tükenen
köylü, “Ağam, gayrı öküz öldü, ortaklık bozuldu.” deyip ağanın
zulmünden kurtulmuş.

ÖLME EŞEĞİM ÖLME
Umutsuz, boşu boşuna bekleyişi anlatmak için kullanılan bir
deyimdir.
Bu hikâyenin de kaynağı yine Nasreddin Hoca. Memlekette bir
sene kıtlık olmuş; arpa, buğday kalmamış. Kış da gelip çatmış.
Nasreddin Hoca, eşeğinin her gün arpasını azaltmaya ve
hayvanın günlük payından kesmeye mecbur kalmış. Her gün
birer parmak eksilen arpa, son zamanlarda iyice azalmış.
Hoca, hayvana yem verirken onunla konuşur gibi yaparmış;
“Aman benim emektar eşeğim, sakın açlıktan ölme. Senin için
on dönüm yonca ektirdim. Hele bir bahar gelsin, hepsi de
senin olacak, bol bol yonca yiyeceksin. Yalnız şimdi biraz
tasarruf etmemiz lazım.” deyip, arpayı günden güne
azaltırmış. Buna alışamayan eşek, günden güne zayıflamış,
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iskeleti çıkmış ve bir sabah Hoca, ahıra girince eşeğin ölüsüyle
karşılaşmış, “Vah zavallı eşeğim vah… Tam tasarrufa alışmıştın
ama ecel sana zaman tanımadı. Yemyeşil yoncalara hasret
gittin.” demiş.

ÖLÜR MÜSÜN ÖLDÜRÜR MÜSÜN?
“Öylesine bir iş yaptın ki buna fırsat tanıdığıma pişmanım.
Şimdi kime zarar vereyim, kendime mi yoksa bu işi yapana
mı?” anlamında kullanılır.
Vaktiyle bir ağanın kâhyası hacca gitmiş. Hac dönüşü ağasına
bir hediye getirmek istemiş. Ağası da yaşlıymış. Bundan dolayı
ona mukaddes topraklardan güzel, bembeyaz bir kefen almış.
Kefeni koltuğunun altına alıp ağayı ziyarete gitmiş. Ağanın
evine varınca onun uyuduğunu söylemişler. İçeri girmek
isteyen eski kâhya, yeni kâhya ile tartışmaya başlamış. Ağa,
tartışmadan dolayı uyanıp başını uzatınca, yeni kâhya ağaya,
“Eski kâhyan sana hacdan hediye olarak bir kefen getirmiş.
Sen ölür müsün yoksa bu adamı öldürür müsün?” demiş.

P-R
PABUCU DAMA ATILMAK
Kendinden üstün birinin çıkmasıyla, artık ilgi görmemek.
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Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkârların bağlı bulunduğu
teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da düzene sokuyordu.
Kusurlu malın, malzemeden çalmanın ve kalitesiz işin önüne
geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı. Bir ayakkabı aldınız
veya tamir ettirdiniz diyelim. Ama kusurlu çıktı. Böyle
durumlarda heyet, şikâyeti ve sanatkârı dinliyor. Eğer şikâyet
eden gerçekten haklıysa, o ayakkabıların bedeli şikâyetçiye
ödeniyordu. Ayakkabılar da ibreti âlem olsun diye ayakkabıyı
imal edenin çatısına atılıyordu. Gelen geçen de buna bakıp
kimin iyi, kimin kötü ayakkabı tamir ettiğini biliyordu.

PABUÇ BIRAKMAMAK
Bir şeyden korkmamak, baskıdan yılmamak, başarmak için
sonuna dek mücadele etmek.
Beceriksiz, pısırık, korkak adamın birini, yüksek bir devlet
görevine getirmişler. Tahta yeni çıkan padişah için yapılan
kutlama törenine bu adam da katılmış. Sıra ile ileri gelen
devlet adamları, padişahın karşısına gelip, bağlılıklarını
bildiriyorlarmış. Sıra bu beceriksiz adama gelmiş. Padişahın
karşısına gelip, yere eğilmiş. Sonra geri geri çekilirken ayağı
halıya takılmış. Pabuçlarından biri ayağından çıkmış. Padişahın
karşısında pabucunu almaya çekindiği için, ayağı yalın olarak
eski yerine çekilmiş.
Yanında bulunan, zamanın ileri gelenlerinden biri, onun
kulağına eğilerek, “Beyefendi, bu ne heyecan! Daha şimdiden
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pabuç bıraktın. Bundan sonra daha neler neler gelecek
başına.” demiş.

PÖSTEKİ SAYDIRMAK
İçinden çıkılmaz bir iş yükleyip, birini uğraştırmak.
Farsça bir kelime olan “pösteki” koyun veya keçi postu
demektir. Bu deyim, insanlar verim ve sonuç alınamayacak
işlerde çalıştırıldığı zaman söylenir. Evvelce delilerin tedavi
edildiği yere “tımarhane” denirdi. Buraya gelenler tedavi
edilir, iyileşenler evlerine gönderilirmiş. Hastaları evlerine
göndermeden son bir muayeneye tabi tutmak âdettenmiş.
Hastaya bir koyun pöstekisi verilir, pöstekinin kıllarını
saymasını isterlermiş. Hasta, kılları saymaya başlarsa,
tedavinin sürdürüleceğine, “Yok, bu imkânsız, sayılmaz.”
derse, iyi olduğuna işaretmiş.

PUSULAYI ŞAŞIRMAK
Doğru yoldan ayrılmak ve güç duruma düşerek ne yapacağını
bilemez hâle gelmek.
Valilerden biri, afyon çekmeden hiçbir işe bakamaz, kendini
bir türlü toparlayamazmış. Sadece kâtibinin bildiği bu
alışkanlığını herkesten gizler, afyon kutusuna “pusula” adını
vererek, ihtiyaç duyduğu zaman kâtibinden istermiş.
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Bir gün, kendisine bir dilekçe vermeye gelen adamın biri,
valinin karşısında saygı için eğilince, cebinden afyon kutusunu
düşürür. Kutunun içindeki haplar saçılır. Adam, afyonkeş
olduğu anlaşılıp vali kızacak diye korkarken, aynı alışkanlığa
müptela olan ve bunun ne demek olduğunu bilen vali,
kâtibine, “Adamcağız pusulasını şaşırdı. Dilekçesini al,
haplarını da topla.” der.

PÜF NOKTASI
Bir işin en ince ve önemli noktası.
Vaktiyle testi ve çanak-çömlek imal edilen kasabalardan
birinde, uzun yıllar bu meslekte çalışan bir çırak, kalfa olup
artık kendi başına bir dükkân açmayı arzu eder olmuş. Ne
yazık ki her defasında ustası ona, “Sen daha bu işin püf
noktasını bilmiyorsun, biraz daha emek vermen gerekiyor.”
dermiş.
Ustanın bu sonu gelmez nasihatlerinden sıkılan kalfa, artık
dayanamaz ve gidip bir dükkân açar. Açar açmasına da yeni
dükkânında güzel güzel yaptığı testiler, küpler, vazolar,
sürahiler onca titizliğe ve emeğe rağmen orasından
burasından yarılmaya, yer yer çatlamaya başlar. Kalfa bir türlü
bu çatlamaların önüne geçemez. Nihayet ustasına gider ve
durumu anlatır. Usta, “Sana demedim mi evladım? Sen bu işin
püf noktasını henüz öğrenmedin. Bu sanatın bir püf noktası
vardır.”
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Usta bunun üzerine tezgâha bir miktar çamur koyar ve “Haydi,
der, geç bakalım tezgâhın başına da bir testi çıkar. Ben de
sana püf noktasını göstereyim.” der. Eski çırak, ayağıyla
merdaneyi döndürüp çamura şekil vermeye başladığında usta,
önünde dönen çanağa arada sırada "püf!" diye üfleyerek,
zamanla testiyi çatlatacak olan bazı küçük hava kabarcıklarını
patlatıp giderir. Böylece çırak da bu sanatın püf denilen
noktasını öğrenmiş olur. Her sanatın incelik gereken nazik
kısmına da o günden sonra “püf noktası” denilmeye başlanır.

RAHMET OKUTMAK
Gelenin gidenden daha kötü çıkması, gelenin gideni aratması.
Eskiden, yaşlı hırsızın biri, hastalanarak yataklara düşmüş ve
Allah'a şöyle yalvarmış: “Ey büyük Allah'ım, ne kazandıysam
hepsini hırsızlıktan kazandım. Bu kadar günahla huzuruna
nasıl çıkacağım? Dünyada herkes arkamdan lanet okuyacak,
öldü de kurtulduk, diyecekler, sen beni affet!” Bunu duyan
hırsızın oğlu, “Baba sen hiç merak etme. Ben seni her gün
rahmetle andırırım. Yüreğin rahat olsun.” demiş.
Babası öldükten sonra evi geçindirmeye ve baba mesleğini
sürdürmeye başlamış. Hırsızlık için girdiği evden iğneden
ipliğe ne varsa hepsini götürür, evi tamtakır bırakırmış. Evleri
soyulanlar, hırsızın babasını arar olmuşlar. “Allah rahmet
eylesin, babası da hırsızdı ama girdiği evlerden ihtiyacı kadar
alır çıkardı. Oğlu gibi girdiği evi soyup soğana çevirmezdi.”
demişler.
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S-Ş

SAÇINI SÜPÜRGE ETMEK
Bir kadının, isteyerek birinin hizmetinde bulunup, çok emek
vermesi.
Eskiden kadınlar, saçlarını topuklarına kadar uzatırlardı. En
uzun saç da en güzel saç kabul edilirdi. Kadın evini süpürmek
için yere eğilince arkasındaki çift örgülü saçlar yere düşer ve
bir süpürge gibi her yeri öperdi. Bu durum, kadınların
cefakârlığı göz önüne alınarak, “saçını süpürge etmek” olarak
deyimleşip, dilimize yerleşmiştir.

SAKALINI KAPTIRMAK
Başkasının emrine girip onun sözünden çıkmamak, hatta onun
oyuncağı olmak.
Vaktiyle zengin bir ihtiyar, karısının üstüne genç ve güzel bir
hanımla evlenmiş. Genç hanım, zengin ihtiyarın sakalındaki
beyaz kılları birer birer ayıklamış. Sonunda adamın seyrek
siyah sakalı ortaya çıkmış. Bu durumu gören eski karısı kızıp,
geri kalan siyah kılları cımbızla bir bir temizlemiş. Adamcağız
cascavlak kalmış. Dışarı çıkınca ihtiyarı gören ahbapları şaşırıp
kahkahalarla gülmüşler. Zavallı adam boynunu büküp, “Ne
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yapayım, kadın kısmına sakalımı hepten kaptırdım. Yenisi
akları, eskisi de siyahlarını cımbızladı.” diye dert yanmış.

SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTMEK
Yaptığı bir işi, hiç kimseye belli etmeden yapmak; herkesi
birbirine düşürmek.
Geniş bir ovanın üzerinde bir köy, bu köyün de bir tanecik
ırmağı varmış. Irmağın suları aynı anda köyün bütün
tarlalarına yetecek kadar gür olmadığından, her gün bu ırmağı
bir köylü, kendi tarlasına sulamak için kullanıyor, diğerleri de
sıranın kendisine geleceği günü bekliyorlarmış. Ancak bir gün
köyün açıkgözlerinden biri, ırmaktan kendi tarlasına gizli bir
kanal yapıp, diğer köylüler bu durumu fark etmesin diye
kanalın üstünü toprak ve samanlarla kapatmış. Böylece
tarlasına her gün yeteri kadar su geliyor, bolca mahsul
alıyormuş. Bir süre sonra ırmağın suları azalıp, bu açıkgözün
tarlasından bereket fışkırınca, köylüler vaziyetten kuşkulanıp
adamın tarlasına baskın yapmışlar. Bir de bakmışlar ki kanallar
suyla dolu ve üzerinde otlar yüzüyor. Cevap belli: “Ulan
köftehor, saman altından ne su yürütüyorsun!”

SAPI SİLİK
Serseri ve kişiliği olmayan insanlar için kullanılan bir deyim.
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Eskiden savaşlarda kullanılan kılıç, kama, pala ve hançer gibi
kesici ve delici silahları yapan ustalar, isimlerini bunların
saplarına ve kabzalarına kazırlardı. Bu da silahların patentini
gösterirdi. Bu sanatla ünlenen ustalar da vardı. Bunların
yaptıkları silahlar her yerde aranır ve pahalı olarak satılırdı. Bu
ustaların yaptıkları silahlar, kullanıla kullanıla aşındığı ve
sapında yazılı olan isim silindiği hâlde esnekliğini ve
sağlamlığını korurdu.
Her yerde olduğu gibi bu silahların taklitleri de yapılırdı. Sahte
silahları yapanlar ve satanlar falanca ünlü bir ustanın
yapımıdır, diye alıcıları aldatmaya çalışırlardı. Silahları satın
almak isteyenler önce, bu silahı yapan ustanın ismini ararlar,
bulamadıkları zaman da “Bunun sapındaki isim silik, iyice
okunmuyor.” diyerek, silahları almazlardı.

SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA
Yeri ve kimliği bilinmeyen kişiler için kullanılan bir deyimdir.
Bir köyde, ağanın biri pencerenin önüne oturmuş, sokağı,
gelip gideni, seyrediyormuş, Sokakta daha önce kendisiyle iş
yapan birini görmüş ve hemen uşağını çağırmış. “Oğlum
Ahmet, şimdi sokaktan bir tanıdığım geçti. Adı Mehmet.
Ayağında sarı çizmeler var, koş, onu çağır gel.” demiş. Uşak
aceleyle evden çıkmış. Görmüş ki şehirdeki erkeklerin hepsi
sarı çizmeli.
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Uşak, bunlardan birinin adını sormuş. Adam, isminin Mehmet
olduğunu söyleyince uşak, onu ağasının yanına getirmiş. Ağa,
gelenin çağırttığı kişi olmadığını görünce uşağa çıkışmış. Uşak
da “Ne bileyim ağam, herkesin ayağında sarı çizme var.
Birçoğunun adı da Mehmet.” demiş.

SARPA SARMAK
Bir işin, içinden çıkılmaz hâl alması.
Fatih Sultan Mehmed döneminin kadılarından Hızır Bey
şakacı, hoşsohbet bir adammış. Bir gün toplulukta
konuşulurken söz, dönüp dolaşıp kadılara gelmiş. Orada
bulunanlardan biri, “Davalı ya da davacıdan biri hatırlı, ileri
gelen bir kimse olursa kadının işi zorlaşır değil mi?” diye
sorunca Hızır Bey şöyle yanıtlamış: “Evet, o zaman kadının işi
gerçekten zorlaşır. Ama ya iki taraf da büyüklerden kimseler
olursa kadının durumu ne olur hiç düşündünüz mü?”
Bir yeniçeri ağası söze girerek; “İşte o zaman iş, sarpa sarar.”
demiş.

SIRRA KADEM BASMAK
Ortalıktan yok olmak, görünmemek.
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Sır, “gizli şey” demektir. Tasavvuf çevrelerinde ve özellikle
Mevlevilikte bu kelimenin “sırlamak” şeklinde fiil yapılmış hâli
sıkça kullanılır. Sırlamak, “kapmak, örtmek ses ve hava
akımına müsaade etmeyecek derecede bir yere gizlemek”
anlamına gelir. Nitekim Mevleviler kapıyı yahut “pencere
kapa” yerine, “sırla, sırret” derler. Sıralamak ve sıralanmak ise
gömülmek, ölünün gömülmesi anlamında da kullanılır.

SURATI SİRKE SATMAK
Asık suratlı, üzgün ve bezgin olmak.
Gülmekten nasibini almamış ve mesleğinin ustası olmayan
asabi bir bakkal, en iyi ballarını camekânına sıralar,
komşusundan üstün görünmek istermiş. Fakat komşusu
aksine güler yüzlü mü güler yüzlü bir adammış. Bu güler yüzlü
adam, asık suratlı adamın dükkânına gidenleri geri
çevirmezmiş. Dükkâna girip de nefis ve ucuz ballara bakan
müşteriler, dükkân sahibinin ilgisizliğinden dolayı, güler yüzlü
adamın dükkânına gelirlermiş.
Asık suratlı adam, en ucuz ve en iyi balların kendisinde
olmasına rağmen bir şişe bal bile satamazmış. Bir gün bunun
sebebini araştırmaya karar vermiş ve âlimlerden birine gitmiş.
Durumu anlatmış ve sormuş: “Bunun hikmeti nedir?” Âlim de
“Evlat sen dükkânda bal satıyorsun ama yüzün sirke satıyor,
müşteri sana elbette gelmez.” demiş.
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SUYA SABUNA DOKUNMAMAK
Bir kimseyi rahatsız etmeyecek, hiçbir sorun yaratmayacak bir
yol izlemek, kendine zarar gelmeyecek biçimde davranmak.
İyilikten anlamayan adamın biri, bir toplulukta, kendisine çok
iyilik etmiş birinin hakkında ileri geri konuşmuş. Bunu işiten iyi
kalpli adamın, canı sıkılmış. Nankör adamı bir köşede
yakalayıp bir güzel dövmüş. Ardından da ağır sözler
söyledikten sonra bırakmış. Ne yaptığını soranlara, “Suya
sabuna dokunmadan, bir güzel yuğdum arıttım.” demiş.

ŞAKAYA GELMEK
Şakaya katlanır olmak.
Vaktiyle Abdülaziz (1861-1876), sadrazamı Ali Paşa'yı
hokkabaz seyretmeye davet eder. Padişah, hokkabazın
yaptıklarını neşeyle seyreder. Bir ara hokkabazın başına
giydiği külahı Ali Paşa'ya uzatarak giymesini ister, Ali Paşa,
“Ferman efendimizindir.” deyip, cebinden sadaret mührünü
çıkarır ve padişahın önüne bırakır. Sonra da külahı giymek
ister. Padişah mührü işaret ederek, “Paşa bu nedir?” der. Ali
Paşa, “Devleti Âliye'nin sadaret makamını işgal eden adam, bu
rütbe ve mührü taşıdıkça başına hokkabaz külahı giyemez.”
cevabını verir. Padişah da “ Paşa, sen de hiç şakaya
gelmezsin.” der.
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ŞAPA OTURMAK
İçinden çıkılması güç bir duruma düşmek.
Kızıldeniz’in eski adı Şap Denizi imiş. Mercana benzeyen beyaz
taşlar, bu denizden getirilirmiş. Bu taşlar su altında hacimlerini
büyüterek yayılırmış. Seyir haritalarında normal gösterilen
yerlerde bu şap kayaları büyüdükleri için tehlikelere neden
olurmuş.
Eskiden hacca gemiyle giden hacı adayları için en sık başa
gelen en önemli tehlike buymuş. Hacı bekleyen ahali, “İnşallah
bizimkiler şapa oturmaz.” deyip dua ederlermiş.

T
TABANLARI YAĞLAMAK
Uzak bir yere yürüyerek gitmek için, bütün gücünü toplayıp
yola koyulmak, bir yerden koşarak uzaklaşmak.
Bir gün Nasreddin Hoca, yağmurlu bir günde evinin
balkonunda oturmuş, gelen geçenleri seyrediyormuş. Bu
arada herkes, yağan yağmurdan kaçışmaya başlamış. Bunlar
arasında Hoca'nın tanıdığı yaşlı başlı, ak sakallı, cüppesiyle
yağmurdan kaçan bir adam da varmış. Hoca, adama oturduğu
yerden seslenerek, “Çoluk çocuğun koşmasına şaşırmadım da
senin şu saçın ve sakalınla Allah'ın rahmetinden kaçtığını biraz
tuhaf karşıladım.” demiş.
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Zavallı adam evine yürüyerek gitmiş, gitmiş ama yağmurdan
da sırılsıklam olmuş. Bir başka yağmurlu gün, bunun tam tersi
olmuş. Daha önce yağmurdan sırılsıklam olan adam, evinin
penceresine oturmuş, yağmuru ve yağmurdan kaçan insanları
seyrederken bir ara paçalarını sıvayıp yağmurdan kaçan
Hoca'yı görmüş. “Bu ne hâl Hoca? Ele verirsin talkını, kendin
yutarsın salkımı.” demiş. Hoca bu, hiç altta kalır mı? Hemen
cevabı yapıştırmış:
- Ben senin gibi yağmurdan kaçmıyorum ki. Allah'ın rahmetini
çiğnememek için tabanları yağlıyorum.

TADINI KAÇIRMAK
Bir şeyin ölçüsünü kaçırıp zevkini bozmak.
Şehre gelen saf bir köylü, çarşı pazar dolaşırken manav
dükkânında taze incirler görmüş ve onlardan bir kilo almış,
mendiline doldurarak köyünün yolunu tutmuş. Yolda giderken
incirlerin tadına bakmış, yedikçe yiyeceği gelmiş. İncirin tadı
damağında kalmış.
Aylar sonra tekrar şehre inmiş. Daha önce incir aldığı manavı
arayıp bulmuş. Mevsimi olmadığından manavda incir yokmuş.
İncirin de adını bilmediğinden, manava, “İncir var mı?” diye
soramamış. İnciri tarif ederek manava anlatmaya çalışmış.
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Manav, “Olsa olsa bunun anlatmak istediği patlıcandır.”
diyerek, köylüye bir okka patlıcan vermiş.
Patlıcanları incire benzetemeyen köylü, o zamandan bu
zamana kadar, meyvenin boyu büyümüştür, rengi değişmiştir,
diyerek patlıcanlardan birinin tadına bakmış. Çiğnedikçe
tatsız, tuzsuz bir şey olduğunu anlamış. Suratını ekşiterek
manava, “Bak hemşehrim, gücenme dediğime, sen bunların
boylarını fazla uzatıp bu sefer tadını kaçırmışsın.” demiş.

TALİHİ YÂR OLMAK
Bahtı açılmak, şansı gülmek, işleri yolunda gitmek.
Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520 -1566) gözdesi, entrikaları
ile tanınan ve Osmanlı Sarayı’nın güzel ve zeki sultanlarından
olan Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Sultan'ı, Sadrazam Rüstem
Paşa ile evlendirmek ister. Mihrimah Sultan'ın, nice yakışıklı
yiğitler ve bahadırlar dururken Rüstem Paşa'ya layık
görülmesi, rakiplerinin hoşuna gitmez. Bu izdivacı engellemek
isteyenler, Rüstem Paşa'nın cüzzamlı olduğu söylentisini
yayarlar. Kanuni, Rüstem Paşa'nın doktorlar tarafından
muayene edilmesini ister.
Bu sırada Diyarbakır'da görevli olarak bulunan Rüstem Paşa,
saray başhekimi ile hamama gider. Hamamda Rüstem
Paşa'nın iç çamaşırında bit bulunur. Bunu gören hekim,
cüzzam hastalığına yakalananların vücudunda bit
yaşayamayacağına inandığı için, Rüstem Paşa'nın hasta
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olmadığına karar verir. Sonunda Paşa ile Mihrimah Sultan
evlenir. Böylece bu dedikodu da ortadan kalkmış olur.

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAMAK
Tümüyle yıkmak, yerle bir etmek.
Zalim bir bey, Akşehir’den köylere çıkmış, bir hafta kadar
gezip dönmüş. Nasreddin Hoca, beyi çarşıda görünce, “Nasıl,
eğlendin mi bari?” diye sormuş. Bey, “Aman Hoca’m pek
zevkli geçti gezintim. Cuma günü halk namazdayken deprem
oldu, caminin kubbesi yıkıldı. Yirmi otuz kişi ezildi. Yaralıların
iniltisi ömür mü ömür. Cumartesi günü bir yangın oldu, birkaç
kişi yandı. Halkın telaşı görülecek şeydi doğrusu. Pazar günü
sel bastı, bir hayli adam ve hayvan boğuldu. Pazartesi günü bir
manda boşanmış, birkaç kişiyi sürüp öldürdü, güç bela
yakaladılar. Çarşamba günü bir ev çöktü, enkaz altından ev
halkını çıkardım. Sözün kısası, bütün hafta böyle eğlenceyle
geçti.” demiş.
Hoca bunları duyunca, “Bereket versin ki çabuk geldin. Bir
hafta daha kalsaydın köyde taş üstünde taş kalmazdı.” diyerek
karşılık vermiş.
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TEPEDEN İNME
Yüksek bir makamdan gelen emir, aniden gelen ve kaçınılması
imkânsız bulunan durumlarda kullanılan bir deyim.
Bir gün, bir balık, yavrularını etrafına toplamış onlara nasihat
ediyor, hayatta karşılaşabilecekleri tehlikeleri anlatıyormuş:
“Yavrularım, buna olta derler, sakın ucundaki yeme aldanıp da
ağzınıza almayın. Sonra kendinizi yukarıda bulursunuz. Buna
zoka derler, sakın yutmayın. Buna ağ derler, sakın içine
düşmeyin. Buraya dalyan derler, sakın semtine uğramayın.”
demiş.
Fakat bu sırada balıkçının biri, birden serpme ağı yukarıdan
aşağıya indirivermiş. Ana balık ve yavruları ağın içinde kalınca
şaşırmışlar. Yavrular, annelerinin yüzüne bakarak sormuşlar:
“Peki ama sen bize bu tehlikeden hiç bahsetmedin. Bu ağdan
nasıl kurtulacağız?”
“Yavrularım, buna tepeden inme derler. Hiç çaresi yoktur.”

TİLKİYİ YÜZÜP KUYRUĞUNA GELMEK
Bir işin sonunun gelmesine az kalması.
İki avcı, bir kış günü dağa avlanmaya gitmiş. Akşama doğru bir
tilki inini dumanlayıp, dumandan kaçan tilkileri birer birer
vurmuşlar. Havanın iyice karardığını fark eden avcılardan biri,
arkadaşını ikaz ederek kar ve tipiye tutulmadan dönmek
istemiş. Arkadaşı ise, tilkiyi yüzdükten sonra dönelim, demiş.
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Bu konuda ısrar etmiş, “Tilkiyi yüzdük kuyruğuna geldik, hele
bitirelim, gideriz.” demiş. Bu arada, öldürülen tilkilerin
kokusunu alan kurtlar çevrelerini sarmış. Tilkileri kurtlara
bırakan iki avcı, canlarını zor kurtarmış. Emekler de boşa
gitmiş.

TOPRAĞI BOL OLMAK
Genelde Müslüman olmayan ölülerin anılmasında kullanılan
bir deyimdir.
İlk Çağ inançlarına göre, insanlar öldükleri vakit birtakım
eşyaları ile birlikte gömülürlerdi. Tanrılarına sunmak ve öte
dünyada kullanmak üzere mezarlara birlikte götürdükleri bu
eşyalar, genellikle kıymetli maden ve taşlardan mamul kap
kacak ile takılardan oluşurdu. Türk Beyleri de İslamiyet’ten
önceki zamanlarda “korugan” dedikleri mezarlarına altın,
gümüş ve mücevherleriyle birlikte gömülürler, sonra da
üzerine toprak yığdırtarak höyük yapılmasını vasiyet ederlerdi.
Eski medeniyetlerin beşiği olan Orta Doğu ve Anadolu'da, pek
çok ünlü hükümdarlara ait bu tür mezar ve höyükler hâlâ
bulunmaktadır.
Altın ve hazine her zaman insanoğlunun ihtiraslarını
kamçılamış, nerede ve ne kadar kutsal olursa olsun elde
edilmek için insanı kanunsuz yollara sevk etmiştir.
Höyüklerdeki hazineler de zamanla yağmalanmaya başlanınca
ölenin ruhunun muazzep edildiği düşüncesiyle üzerine toprak
yığılır ve gittikçe daha büyük höyükler yapılır olmuş. O kadar
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ki ölenin yakınları ve cenaze merasimine katılanların birer
küfe toprak getirip mezarın üstüne atmaları gelenek hâlini
almış. Öyle ya, mezarın üzerinde toprak ne kadar bol olursa,
düşmanlar ve art niyetliler tarafından açılması ve hazinenin
yağmalanması, o kadar engellenmiş olurdu. Bu durumda
toprağı bol olan kişi de öte dünyada rahat edecek, en azından
kullanmaya eşyası ve tanrılara sunmaya hediyesi bulunacaktır.
Bugün dilimizde yaşayan "toprağı bol olmak" deyimi, aslında
ölen kişi hakkında iyi dilek ifade eder. Türklerin İslam
dairesine girdikten sonra yavaş yavaş terk ettikleri bu höyük
geleneğinden sonra, "toprağı bol olmak" deyimi de genelde
gayrimüslimler hakkında kullanılmıştır.

TUT KELİN PERÇEMİNDEN
Birinde olmayan bir şeyi isteyenin eline bir şey geçmeyeceğini
anlatmak için kullanılan bir deyimdir.
Masal kahramanı Keloğlan, bir gün arkadaşlarıyla dağa odun
kesmeye gitmiş. Ormanda yollarını şaşırıp bir kocakarının
kulübesine sığınmışlar. Aslında bir cadı olan bu kocakarı,
Keloğlan ve diğer arkadaşlarını perçemlerinden, kulübenin
direğine sihirli bir düğümle bağlamış.
Kurnaz Keloğlan, cadının dereye su almaya gitmesini
beklemiş. Kocakarı dereye su almaya gidince, kelini örten
perçeminden kurtulmuş. Arkadaşlarına tehlikeyi anlatarak,
onları oradan kaçırmış. Aslında Keloğlan'ın perçemi, atların
kuyruklarından yapılmış eğreti bir saçmış.
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TUZ EKMEK HAKKI
Bir kimsenin, diğer bir kimseyi yedirip içirmesiyle onun
üzerinde doğan hakkı.
Tuz, Halil İbrahim Peygamber tarafından bulunmuş, İbrahim
Peygamber Kâbe'yi yapınca Allah'ın rahmetini istemiş. Allah
ondan fakiri giydirmesini, açları doyurmasını dilemiştir. Halil
İbrahim, bunu nasıl yapacağını Allah'a sormuş, O da Kâbe’den
arta kalan toprakları dört bir yana savurmasını istemiş.
Allah'ın buyruğuna uyan İbrahim, yere düşen toz zerrelerinin
tuza dönüştüğünü görmüş. Hazreti İbrahim, Allah'ın emirlerini
yerine getirerek çıplakları giydirmiş, açları da doyurmuştur.
Anlatırlar ki birbirinden habersiz iki kişi, birbirlerinin
yemeklerini yemişler. Nasıl olduysa… Bu, onlara ömür boyu
unutulmayacak olan dostluğun ve samimiyetin kapılarını
açmış. Bu fazilet, onları tek bir kalp hâline getirmiş ve bu birlik
onları kutsallaştırmıştır.

TUZLAYAYIM DA KOKMA
“Hep tepeden konuşuyorsun ama hiçbir şey bilmiyor,
mantıksız, temelsiz laflar ediyorsun. Bundan dolayı sana değer
vermiyorum.” anlamındadır.
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Yolda giderken iki köylü, arkadaş olur. Biri az çok görgülü ve
güngörmüş, diğeri ise acemi çaylağın biriymiş. Yolda giderken
deniz görünmüş. Toy olanı, denizi masmavi görünce, “Bu
suları boyamak için kim bilir ne kadar boya katmışlardır?”
demiş. Arkadaşı, “Deniz hiç boyanır mı? Bu renk, göğün mavi
rengidir.” dese de toy olan inat etmiş. İş, kavgaya ve ağız
dalaşına kadar gitmiş sonunda anlaşıp tekrar yola revan
olmuşlar.
Daha sonra acemi köylü, yüzünü yıkamak için kıyısından
yürüdükleri denizden bir avuç su almış, suyun tuzlu olduğunu
anlamış. Bu sefer de “Bu suyu tuzlamak için ne kadar tuz
kullandılar?” demiş. Öfkelenen arkadaşı, “Denize düşenler
kokmasın diye tuzlamışlar. Seni de tuzlayayım da kokma.”
diyerek arkadaşını denize atmış.

Ü-V
ÜSKÜDAR’DA SABAH OLDU
Bir şeyin zamanını geçirmek, geç kalmak, fırsatı kaçırmak.
Üsküdar'da yakın planda iki Selâtin Camii (Osmanlı
İmparatorluğu döneminde, sultanların yaptırdıkları camilere
verilen ad) bulunur. İlki Üsküdar İskelesi meydanındaki Yeni
Valide Camii, diğeri ise Mihrimah Sultan Camii'dir. Bu
camilerin güzel, gür ve yanık sesli müezzinleri, sabah
ezanlarını, karşı sahildeki müezzinlerden daha önce
okurlarmış. Gayeleri, Yıldız Sarayı'ndaki padişaha, sabahın
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sakin vaktinde seslerini duyurup onun dikkatini çekmek, ihsan
koparmak, sonunda saray müezzinliğine tayinlerini
sağlamakmış.
Üsküdar'da sabah ezanları okunurken, Beşiktaş'taki halk ve
esnaf uyanır, diğerlerini de uyandırırmış. Uykuya
dayanamayan ve uykudan bir türlü uyanamayan insanlara da
“Hayır vakti tamamdır, duymuyor musun? Dinle bak,
Üsküdar'da sabah oldu.” derlermiş.

VERMEYİNCE MABUT, NEYLESİN SULTAN MAHMUD
Sultan Mahmud, kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış.
Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Bakmış, herkes
bir şeyler istiyor.
“Tıkandı Baba, çay getir.”
“Tıkandı Baba, oralet getir.”
Bu durum, Sultan Mahmud'un dikkatini çekmiş. “Hele baba
anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?” diye sormuş.
“Uzun mesele evlat.” demiş Tıkandı Baba. “Anlat baba anlat,
merak ettim.” deyip çekmiş sandalyeyi Sultan Mahmud.
Tıkandı Baba da “peki” deyip başlamış anlatmaya: “Bir gece
rüyamda birçok insan gördüm ve her birinin bir çeşmesi vardı
ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu.
Benimki de onlarınki kadar aksın, diye içimden geçirdim. Bir
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çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak
kırıldı ve akan su damlamaya başladı. Bu sefer içimden,
‘Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın.’
dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya
başladı. Ben yine açmak için uğraşırken Cebrail göründü ve
‘Tıkandı baba, tıkandı. Uğraşma artık.’ dedi. O gün bugün
adım, Tıkandı Baba’ya çıktı ve hangi işe elimi attıysam olmadı.
Şimdi de burada çaycılık yapıp geçinmeye çalışıyoruz.”
Tıkandı Baba'nın anlattıkları Sultan Mahmud'un dikkatini
çekmiş. Çayını içtikten sonra dışarı çıkmış ve adamlarına, “Her
gün bu adama bir tepsi baklava getireceksiniz. Her dilimin
altında bir altın koyacaksınız ve bir ay boyunca buna devam
edeceksiniz.” demiş. Sultan Mahmud'un adamları “peki”
demişler ve ertesi akşam bir tepsi baklavayı getirmişler.
Tıkandı Baba'ya baklavaları vermişler. Tıkandı Baba baklavayı
almış, bakmış baklava nefis. “Uzun zamandır tatlı da
yiyememiştik. Şöyle ağız tadıyla bir güzel yiyelim.” diye
içinden geçirmiş. Baklava tepsisini almış evin yolunu tutmuş.
Yolda giderken “Ben en iyisi bu baklavayı satayım, evin
ihtiyaçlarını gidereyim.” demiş ve işlek bir yol kenarına geçip,
başlamış bağırmaya: “Taze baklava, güzel baklava!” Bu esnada
oradan geçen bir Yahudi, baklavaları beğenmiş. Üç aşağı beş
yukarı anlaşmışlar ve Tıkandı Baba baklavayı satıp elde ettiği
para ile evin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış. Yahudi,
baklavayı alıp evine gitmiş. Bir dilim baklava almış, yerken
ağzına bir şey gelmiş. Bir bakmış ki altın. Şaşırmış, diğer dilim
diğer dilim derken bir bakmış, her dilimin altında altın.
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Ertesi akşam Yahudi, acaba yine gelir mi diyerek aynı yere
geçip başlamış beklemeye. Sultanın adamları ertesi akşam
yine bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı Baba yine
baklavayı satmak için aynı yere gitmiş. Yahudi hiçbir şey
olmamış gibi, “Baba, baklavan güzeldi. Biraz indirim yaparsan
her akşam senden alırım.” demiş ve anlaşmışlar. Tıkandı
Baba’ya her akşam baklavalar gelmiş ve Yahudi de her akşam
baklavaları satın almış. Aradan bir ay geçince Sultan Mahmud;
“Bizim Tıkandı Baba'ya bir bakalım.” deyip yanına gitmiş. Bu
sefer padişah kıyafetleri ile içeri girmiş. Girmiş girmesine ama
bir de ne görsün, Tıkandı Baba eskisi gibi darmadağın. Sultan;
“Tıkandı Baba sana baklavalar gelmedi mi?” diye sormuş.
- Geldi Sultanım.
- Peki, ne yaptın sen o kadar baklavayı?
- Efendim, satıp evin ihtiyaçlarını giderdim, sağ olasınız,
duacınızım.
Sultan şöyle bir tebessüm etmiş. “Anlaşıldı Tıkandı Baba,
anlaşıldı. Hadi benimle gel.” deyip almış ve devletin hazine
odasına götürmüş onu. “Baba, şuradan küreği al ve hazinenin
içine daldır, küreğine ne kadar gelirse hepsi senindir.” demiş.
Tıkandı Baba o heyecanla küreği tersten hazinenin içine bir
daldırıp çıkarmış ama bir tane altın bile küreğin ucuna
düşmemiş. Sultan, “Baba, senin buradan da nasibin yok. Sen
bizim şu askerlerle beraber git onlar sana ne yapacağını
anlatırlar.” demiş ve askerlerden birini çağırmış. “Alın bu
adamı Üsküdar'ın en güzel yerine götürün ve bir tane taş
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beğensin. O taşı ne kadar uzağa atarsa o mesafe arasını ona
verin.” demiş. Padişahın adamları "peki" deyip adamı alıp
Üsküdar'a götürmüşler. “Baba, hele şuradan bir taş beğen
bakalım.” demişler. Baba:
- Niçin?
- Hele sen bir beğen bakalım.
Baba, şu yamuk, bu küçük, derken kocaman bir kayayı
beğenip almış eline ve sormuş:
- Ne olacak şimdi?
- Baba, sen bu taşı atacaksın ne kadar uzağa giderse o mesafe
arasını padişahımız sana bağışladı.
Adam taşı kaldırmış tam atacakken taş elinden kayıp başına
düşmüş. Adamcağız oracıkta ölmüş. Askerler bu durumu
Padişaha haber vermişler. İşte o zaman Sultan Mahmud, o
meşhur sözünü söylemiş: “Vermeyince mabut, neylesin Sultan
Mahmud.”

VUR ABALIYA
Bütün özverinin ve işlerin yumuşak başlı kimselerden
beklenmesi, sessiz ya da güçsüz kimselerin hakkının yenmesi
durumunda söylenir.
Eskiden zenginler çuha şalvar, fakir köylüler de aba giyerlerdi.
Şehirli, küstah ve ahlaksız bir zengin, zavallı bir köylünün
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karısına göz koymuş. İşin içine namus meselesi de girince olay
dallanıp budaklanmış. Ağa ile köylü arasında tekme tokat,
gırtlak gırtlağa bir boğuşma başlamış. Halk da kavga edenlerin
etrafına toplanmış. Dükkân sahiplerinden biri kavgayı
yatıştırmak için çıraklarını gönderirken arkalarından da
bağırmış:
- Seyre bakmayın, vurun, ayırın!
Genç çıraklar uzaktan ustalarına seslenmişler:
- Usta hangisine vuralım?
Dükkân sahibi şaşırmış, başına dert açmamak için aklını başına
toplamış, çıraklarına, “Bu da sorulur mu? Abalıya vurun,
abalıya vurun.” demiş.
Zavallı köylü neye uğradığını bilememiş. Uğradığı haksızlığa mı
dayağa mı alnına sürülen kara lekeye mi yansın?

Y
YAĞLI KUYRUK
Kolay ve bolca faydalanılabilecek kaynak veya sömürülecek,
istifade edilecek kişi.
Güneydoğuda Hindistan'a, kuzeybatıda Aral Gölü'ne,
güneybatıda İran Körfezi'ne ve kuzeydoğuda Kaşgar'a kadar
olan topraklara hükmeden Gazneli Mahmud (997-1030), bir
157

gün yolda giderken bir deliyle karşılaşır. Onunla alay etmek
ister. “Deli benden ne dilersin?” der. Deli de “Karnım aç, yağlı
bir kuyruk dilerim.” cevabını verir. Sultan Mahmud, adama
kaynamış bir şalgam verilmesini emreder. Divane, verilen
şalgamı iştahla yerken, nasıl bulduğunu sorar. O da, “Siz
sultan olalı kuyruğun yağı da kalmamış.” der. Kıssadan hisse…

YAĞMA HASAN’IN BÖREĞİ
Hakkı olanın da olmayanın da kolayca faydalandığı, sahipsiz,
hiç kimsenin korumadığı mal mülk kaynağı.
Fatih'in Gebze'de ölümünden (1481) sonra İstanbul'da
kıyamet kopmuş, zaten fırsat bekleyen asi yeniçeriler de
İstanbul'a dağılmışlar. Kimse canından ve malından emin
değilmiş. Yağmacı yeniçeriler, önce kendilerini aldatan
Sadrazam Karamani Mehmed Paşa'yı parçalayıp konağını
yağmalamışlar. Daha sonra şehirdeki zenginlerin konaklarına
hücum edip her tarafı talan etmişler. Zengin Yahudilerin
oturdukları semtlere akın eden zorbalar, büyük yağmalar
yapmışlar.
Bu sırada Hasan adlı bir yeniçerinin işlettiği börekçi dükkânını
da yağma eden yeniçeriler, işin aslını öğrenince, “Oldu bir
kere, Yağma Hasan'ın böreğidir.” diye, börekleri yemeye
devam etmişler.
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YAŞ TAHTAYA BASMAK
Aldanmak, aldatılmak.
İkinci Abdülhamid dönemi devlet adamlarından Hasan Fehmi
Paşa’nın konağında bir gün temizlik yapılıyormuş. Paşa, tahta
merdivenden inerken, ıslak basamaklardan ayağı kaymış ve
düşmüş. Ayağı incindiği için birkaç gün topallayarak dolaşmış.
Onu öyle görenler, “Bizim paşa yaş tahtaya basmış.” diyerek
gülüşmüşler.

YAYA KALDIN TATAR AĞASI
“Güvendiklerinden hayır gelmeyeceği için, istediğini elde
edemeyeceksin, başarısızlığa uğrayacaksın.” anlamında
kullanılan bir deyimdir.
Posta teşkilatının günümüzdeki gibi olmadığı zamanlarda, her
türlü haber ve mektupları, “tatar” adı verilen posta sürücüsü
taşırmış. Tatarlar da sınıf sınıfmış. Yüz tatarı, bir tatar ağası
komuta edermiş. Posta tatarları atlara biner, sık sık konak
değiştirerek postayı gerekli yerlere ulaştırırlarmış. Konağa
yaklaştıklarında, “Hayvanları hazırlayın!” anlamında nara
atarlar, hiç beklemeden, dingin atlara binip yeni bir konağa
kadar at sürerlermiş.
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Bir gün önemli bir haber götüren tatar ağası, konaklardan
birinde atın hazır olmadığını görmüş. “Menzilci!” diye
bağırmış menzilciye.
- Nerede atlar?
- Efendim, atları köyün imamı götürmüştü, daha gelmedi.
- Senin imam dediğin herifin dinini üzengi, imamını kaltak
yapar, üstüne binerim şimdi ha!
- Büyük konuşma, işte şimdi yaya kaldın tatar ağası, demiş
menzilci.
Böylece tatar ağası yaya kalmış. Başka bir konak yerine yaya
gidip, at getirmek zorunda kalmış.

YE KÜRKÜM YE
Gösterilen saygının kişiliğe değil de dış görünüşe ilişkin
olduğunu anlatmak için söylenen bir deyimdir.
Nasreddin Hoca, bir gün tanımadığı bir yerde düğüne gider.
Davetsiz misafir ya, kılık kıyafeti düzgün ve iyi olmadığı için
itibar ve iltifat görmez, kapıdan geri çevrilir. Hoca, bu duruma
çok bozulur. Hemen evine gider, gösterişli libasını ve kürkünü
üstüne geçirir tekrar düğüne gider. Bu sefer itibar ve iltifatın
sınırı yoktur. Başköşeye oturtulur. Yemekler gelince sofraya
buyur edilir. Hoca, sofranın başına kürkünü yerleştirip, “Ye
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kürküm ye. Bu iltifat ve ikram bana değil, sanadır.” der. Ders
alana çok bile...

YELKENLERİ SUYA İNDİRMEK
Gerçekleri görüp durumu düzeltmek, direnmekten vazgeçmek,
durumuna göre hareket etmek; alçaklarda oturup kendini
gözetmek, haddini bilmek, daha önce yaptıklarından dönmek.
Eskiden yelkenli gemiler, rüzgâr veya kürek gücüyle
yüzdürülürdü. Bir gemi yabancı sulara girince, saygı ifadesi
olarak yelkenlerini indirirmiş. Fatih Sultan Mehmed, Rumeli
Hisarı’nı yaptırdıktan sonra, Karadeniz'den gelen bir Ceneviz
gemisine, yelkenlerini indirmesi emredilmiş. Fatih,
yelkenlerini indirmeyen gemilerin topa tutulmasını emretmiş.
Gemiler de yelkenleriyle birlikte denizin dibini boylamış.

YEM BORUSU
İnsanı mutlu etmek için söylenen oyalayıcı ve aldatıcı söz.
Osmanlılar döneminde Arabistan'a asker gönderilmiş. Bu
arada yiyecek, içecek ve hayvan yeminde hesap hatası
yapılmış. Kızıldeniz'e gelindiğinde hiçbir şey kalmamış. Asker,
yiyecek ve içecek yokluğuna bir süre dayanmış ama hayvanlar
huysuzlanmaya başlamış. Akıllı bir subay, normal zamanlarda
yem vaktinde çalınan yem borusunu çaldırmış. Hayvanlar sesi
duyunca yem verilecek zannıyla bir müddet sakinleşmişler.
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YOK DEVENİN BAŞI
“Daha neler, çok abartıyorsun.” Bu deyim; varı yok, yoğu var
göstermek için de kullanılır.
Bir hacı adayı, çölde haftalardır deve üzerinde Hicaz'a yolculuk
yaparken, bir gece uykusunda bir rüya görmüş. Rüyasında
kendi evinde karısı ve çocuklarıyla berabermiş. Karısı yer
döşeklerini sermiş, örtü ve yorganları düzeltiyormuş. Adam
karısına seslenmiş:
- Hanım, döşekleri serdin mi?
- Serdim, serdim, hepsi hazır, seni bekliyor.
- Öyle ise hemen yatayım mı?
- Yat kocacığım, yat da dinlen.
Yatağa yatmak için kendini bırakan zavallı adam, devenin
sırtından kumlara düşmüş. Uyanıp, can acısıyla bağırıp
çağırmaya başlamış. Kervancılar gelip adamı yerden
kaldırmışlar. Devesini de çöktürmüşler. Uyku sersemi adam
deveye ters binmiş. Kimse işin farkında değilmiş. Tekrar yola
revan olmuşlar. Sıcak beynine vuran hacı adayı, “Her yanım
kırıldı.” diye inlerken devenin başını aramış fakat bir türlü
bulamamış. Bu sefer de “Yok, yok, vallahi yok, devenin başı
yok.” diye bağırarak yolculara seslenirmiş. Yanına gelenler,
“Ne oluyorsun?” diye sormuşlar. “Yahu size yok bu devenin
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başı diyorum, devenin başını nereye koydunuz?” diye şaşkın
şaşkın söylenmeye başlamış.

YORGAN GİTTİ KAVGA BİTTİ
Anlaşmazlığa neden olan şey ortadan kalkınca, kavga da sona
erer.
Nasreddin Hoca, bir gece uyurken, dışarıdan gelen gürültüyle
uyanır. Gürültünün gittikçe arttığını görünce meraklanır.
Yorgana bürünüp sokağa çıkar. Adamlar Hoca'yı böyle
görünce, üzerine hücum ederler. Yorganı kaptıkları gibi
kaçarlar. Hoca, yorgansız eve dönünce, hanımı dışarıdaki
gürültünün ne olduğunu sorar. Hoca, “Gürültü bizim yorgan
içinmiş. Yorgan gitti, kavga bitti.” der.

Z
ZIVANADAN ÇIKMAK
Taşkın, aşırı davranışlarda bulunmak, aklını oynatmak,
delirmek, çok sinirlenmek, öfkelenmek.
Zıvana, Farsça bir kelime olup, bir kilit dilinin yerleşmesi için
açılmış delik anlamına gelir. Kapı zıvanadan çıkınca dik
durmaz, devrilir. Kapı nasıl zıvanadan çıkıp ayakta duramazsa,
çok sinirlenen bir kimse de kapı gibi ayakta duramaz, yıkılır.
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ZÜLFÜYÂRE DOKUNMAK
Gücendirici, kırıcı sözler söylemek, böyle davranışlarda
bulunmak.
Eskiden devlet işlerini eleştiren, devleti veya bir daireyi
yönetenlere dokundurucu, iğneli yazı ve sözle sataşanlara
“zülfüyâre dokunuyor” derlerdi. Bir de bunun hikâyesini,
âşıkla maşukun ağzından dinleyelim:
Âşığın sevdiği kız alıngan, her sözden bir anlam çıkaran bir
afetmiş. Yüzünün her iki yanındaki zülüfler, âşığın hem hoşuna
gider hem de onları bukleli ipeklere benzettirmiş. Bu
benzetmelerden gücenen afet, “Demek benim zülüflerim ipek
teller gibi cansız ve ruhsuz mu geldi sana?” diye âşığa sitem
edermiş.
Genç âşık bir gün sevgilisiyle, güllerin açtığı, bülbüllerin öttüğü
bir bahçede gezerken hırçın bir rüzgâr esmiş. Bu rüzgâr
sevgilisinin saçlarını dağıttığı için kızmış. Sevgilisi bundan da
bir anlam çıkarmış: “Anlıyorum, sen rüzgârı bahane ederek,
benim ihmalimi yüzüme vurmak istiyor, saç ve zülüflerimi
taramadığımı ima ediyorsun.” demiş. Âşık sevgilisinin bu
sitemlerinden usanınca, ağzına bir daha onun adını almamış.
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TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ
A
Aba altından sopa göstermek
Sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden
gizliye korkutmak.
Abacı, kebeci, ara yerde sen neci?
“Tamam, ilgililer bu işe karışabilirler, ama sen neci
oluyorsun?” anlamında kullanılır.
Abayı yakmak
Gönül verip âşık olmak, tutulmak.
Abbas yolcu
1- Yola çıkmaya kesin kararlı. 2- Ölmek üzere (olan).
Abesle iştigal etmek
Yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek.
Abuk sabuk konuşmak
Düşünmeden, birbiriyle ilgisi olmayan, tutarsız, saçma sapan
söz söylemek.
Abur cubur
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Yararlı olup olmadığı düşünülmeksizin rastgele yenen, yemek
yerini tutmayan yiyecekler.
Aceleye getirmek (dara getirmek)
1- Bir işi gerektiği gibi yapmayıp, zaman darlığından
yararlanarak birini aldatmak. 2- Zaman darlığı sebebiyle
gereken özeni göstermemek.
Acemi çaylak
Toy, tecrübesiz, beceriksiz.
Acı çekmek (duymak)
1- Ağrı, sızı duymak. 2- Üzülmek, üzüntü içinde kalmak.
Acısı içine işlemek
Bir şeyin verdiği acı, üzüntü, benliğinde derin iz bırakmak.
Acısını çekmek
Yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntüyü yaşamak.
Acısını çıkarmak
1- Acılığını yok etmek. 2- Önceden uğradığı maddi ve manevi
zararı sonradan gidermek. 3- Öç almak.
Acı soğuk
Keskin, hoşa gitmeyen, çok üşütücü soğuk.
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Acı söz
İnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan ağır söz.
Aç acına
Aç olarak, hiçbir şey yemeden.
Açığa çıkarılmak (alınmak)
İşinden çıkarılmak, görevine son verilmek.
Açığa vurmak
Gizli saklı bir şeyi herkese duyurmak, ortaya çıkarmak.
Açığı çıkmak
Saklamakla görevli bulunduğu para, eşya veya başka bir şeyin,
sayım sonucu eksik olduğu anlaşılmak.
Açığını bulmak
Herhangi bir işteki eksiği, hileyi veya zararı ortaya çıkarmak.
Açık alınla
Başarı, şeref, övünç ve dürüstlükle.
Açık çek vermek
Bir kimseye sınırsız, istediği gibi davranma yetkisi tanımak.
Açık fikirli
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Olayları, gelişmeleri, yenilikleri iyi anlayıp, gereği gibi
karşılayan; düşündüğünü olduğu gibi söyleyebilen kimse.
Açık kalpli
Samimi, içi temiz, içi dışı bir olan kimse.
Açık kapı bırakmak
Gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak,
kesip atmamak, ileriyi düşünerek ılımlı davranmak.
Açık konuşmak
Gerçeği sakınmadan, çekinmeden söylemek.
Açık saçık
Göreneğe, terbiyeye aykırı derecede açık (söz, davranış,
elbise).
Açık seçik
Çok açık, çok belirgin, ayrıntılarına kadar görülebilen.
Açıkta kalmak
1- İş ve görev bulamamak. 2- Yersiz yurtsuz kalmak. 3Kimilerinin elde ettikleri bir yarardan mahrum olmak.
Açıktan kazanmak
Ortaya hiçbir emek ve sermaye koymadan gelir elde etmek,
para kazanmak.
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Açık vermek
1- Geliri, giderini karşılamamak. 2- Ortaya çıkmaması gereken
şeyi farkında olmadan belli etmek.
Açlıktan nefesi kokmak
1- Çok fazla yoksulluk içinde bulunmak. 2- Uzun zaman bir şey
yemediği anlaşılmak.
Açmaza düşmek
İçinden çıkılması oldukça güç bir durumda kalmak.
Aç susuz kalmak
Çok yoksul bir duruma düşmek, fakirlikten yaşayamaz hâle
gelmek.
Adama dönmek
Hoşa giden bir duruma gelmek, düzelmek.
Adamdan saymak
Değeri olmadığı hâlde bir kimseye kıymet vermek, saygı
duymak.
Adam etmek
1- Eğitmek, yetiştirmek, belli bir seviyeye getirmek. 2- Tamir
edip kullanılır hâle getirmek, bir yeri düzene sokmak.
Adam evladı
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İyi bir ailenin iyi yetiştirilmiş; özü, sözü doğru çocuğu.
Adam içine çıkmak
Topluluğa karışmak, eşe dosta gitmek, değerli insanların
bulunduğu yerlerde olmak ve onlarla görüşmek.
Adam olmak
1- Yetişip büyümek, gelişmek, iş güç sahibi olmak. 2- Onarılıp
işe yarar hâle gelmek.
Adam (insan) sarrafı
Tecrübesi sayesinde insanların iyisini kötüsünü çabuk
anlayacak duruma gelmiş kimse.
Adam sen de
Bir işin önemli olmadığını, aldırılmaması gerektiğini anlatmak
için söylenir.
Adam sırasına geçmek
Toplumda kendisine daha önce değer verilmezken, artık
kendisine önem ve değer verilir olmak.
A’dan Z’ye kadar
Bütünüyle, baştan aşağı.
Adı batmak
Adı anılmaz olmak, unutulmak, sözü edilmez olmak.
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Adı çıkmak
Kötü bir şöhret kazanmak.
Adı kalmak
Bir kimse veya şey ortadan kalktıktan, öldükten sonra adı
dillerde dolaşır olmak.
Adı karışmak
İyi karşılanmayan bir olayla ilgisinin bulunduğu, o olaya
karıştığı söylenmek.
Adım atmamak
Kesinlikle gitmemek, uğramamak, aramamak.
Adını anmamak
Bir şeyden, bir kimseden hiç söz etmemek; unutmuş
görünmek.
Adını koymak
1- İsim vermek. 2- Bir şeyin karşılığını veya fiyatını
kararlaştırmak.
Adını vermek
1- Birinin adını bildirmek. 2- Biri tarafından salık verildiğini,
gönderildiği kimseye söylemek.
Aforoz etmek
171

1- Kilise birliğinden çıkarmak. 2- Birini yakını olmaktan
çıkarmak, ilgiyi kesip uzaklaştırmak, ilişkileri tamamen
koparmak.
Ağır aksak
Pek yavaş olarak, düzgün olmayarak.
Ağır basmak
1- Ağırlığı fazla gelmek. 2- Bir işte etkili olmak, gücü üstün
gelmek, istediğini yaptırmak.
Ağır başlı
Ciddi, olgun, hareketlerinde ölçülü, işlerini düşüne taşına
yapan kimse.
Ağırdan almak
Bir işi yapmakta acele etmemek, yavaş davranmak, isteksiz
görünmek.
Ağır elli
1- Oldukça yavaş iş yapan, çabuk yapmayan. 2- Vurduğu
zaman çok acıtıp can yakan.
Ağır gelmek
1- Ağrına gitmek, onuruna dokunmak. 2- Yapılması güç
gelmek.
Ağır hastalık
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Sonu ölümle neticelenebilecek gibi olan tehlikeli hastalık.
Ağır söz
Kişinin gönlünü inciten, gücüne giden, onuruna dokunan,
dayanılması güç söz.
Ağız aramak (veya yoklamak)
Öğrenilmek istenilen şeyi söyletecek yolda dil kullanmak.
Ağız birliği etmek
Daha önce bir konuda anlaşarak aynı şeyi yapmak ya da
söylemek.
Ağızdan laf almak
Bir kişinin bildiği şeyleri, ustalıklı konuşmalarla ona
sezdirmeden öğrenmek.
Ağızda sakız gibi çiğnemek
Bir düşünceyi, bir sözü tekrar edip durmak.
Ağız değiştirmek
Daha önce söylediğinin tersini söylemeye başlamak.
Ağız, dil vermemek
1- Söz söyleyemeyecek kadar hasta olmak. 2- Herhangi bir
sebeple hiç konuşmamak, susmak.

173

Ağız eğmek
Yalvarmak, hiç de layık olmayan birine yüzsuyu dökmek.
Ağız kalabalığı
Birbirini tutmayan, gereksiz, konu dışı sözler.
Ağız kalabalığına getirmek
Birini, gereksiz sözler söyleyip çok konuşmak yolu ile
şaşırtmak, dikkatini dağıtıp aldatmak.
Ağız kavafı
Karşısındakini ikna etmek için diller döken, çok konuşan,
gerekli gereksiz söz söyleyen kimse.
Ağız yapmak
Birini aldatma, yanıltma, oyalama amacıyla duygularını,
düşüncelerini, olduğundan başka türlü gösterecek biçimde
konuşmak.
Ağzı açık ayran delisi
Yeni gördüğü her şeye alık alık bakan, anlamsız bir hayranlıkla
seyredip şaşıran.
Ağzı (bir karış) açık kalmak
Çok şaşırmak, şaşakalmak.
B
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Baba adam
Ağırbaşlı, iyi yürekli, olgun, hoşgörülü, yaşlıca adam.
Babası tutmak (veya babaları üstünde olmak)
Çok fazla öfkelenmek, kızgınlığı her hâliyle belli olmak.
Babana rahmet
“Yaptığın iş, söylediğin söz çok yerinde; Allah senden razı
olsun." anlamında hoşnutluk, memnunluk bildirmek için
kullanılır.
Baba ocağı (evi veya yurdu)
Dededen, babadan kalma ev; toprak, yurt.
Babasının hayrına
Hiçbir çıkar gözetmeksizin.
Bağ bozmak
1- Bağda son kalan ürünün toplanması. 2- Bu işlerin yapıldığı
mevsim (güz), gün.
Bağrına basmak
1- Kucaklamak, kolları ile sararak göğsüne yaslamak. 2- Birini
gözetip kayırmak, koruyup yetiştirmek.
Bağrına taş basmak
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Uğradığı zarara, felakete, sesini çıkarmadan katlanmak.
Bağrını delmek
İçine işlemek, pek dokunmak, dertli olmasına yol açmak.
Bağrı yanık
Çok acı çekmiş; dert, sıkıntı, darlık, kahır görmüş; yaslı.
Bahse girmek
Görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey
verilmesini kabul eden sözlü anlaşma yapmak.
Bahtı kara
Mutsuz, dertten kurtulamayan, işleri hep ters giden.
Baklayı ağzından çıkarmak
Sabrı tükenip, o zamana kadar sakladığı şeyleri söylemek.
Bal alacak çiçeği bilmek
Çıkar sağlanacak yeri veya şeyi bulmak, bu konuda nasıl
hareket edileceğini bilmek.
Baldırı çıplak
İşsiz güçsüz, serseri, başıboş; ayak takımından.
Bal dök yala
Bir yerin çok temiz, pırıl pırıl olduğunu anlatmak için kullanılır.
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Balgam atmak
Bir iş ya da konu üzerinde kuşku uyandıracak söz söylemek.
Bal gibi
1- Çok tatlı. 2- Çok iyi, adamakıllı, pekâlâ.
Balık istifi
Çok sıkışık bir durumda.
Balık kavağa çıkınca
Gerçekleşmesi mümkün olmayacak işleri anlatmak için
kullanılır.
Balon uçurmak
İlgililerin ne diyeceklerini anlamak veya insanların
telaşlanmalarını sağlamak amacıyla, aslı olmayan bir haber
yaymak.
Balta olmak
Musallat olmak, asılmak, direnerek bir şey istemek, istediğini
yaptırmak için sürekli ısrar etmek.
Baltayı taşa vurmak
Bilmeyerek karşısındakini kıracak söz söylemek, pot kırmak.
Bam teline basmak
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Bir kimseyi, duyarlılık gösterdiği konuda kızdıracak söz
söylemek, öfkelendirecek bir şey yapmak.
Bana mısın dememek
Aldırış etmemek, ona hiçbir şeyin etkili olmaması.
Barut fıçısı
Her an karışıklık, kavga ve savaşın çıkacağı yer.
Barut kesilmek
Çok öfkelenmek, kızmak, sinirlenmek.
Basıp gitmek
Aklına koyduğu şeyi yapmak amacıyla, o an bulunduğu yerden
kimseye danışmadan ayrılmak.
Basireti bağlanmak
Gerçeği göremez, iyi düşünüp kavrayamaz bir duruma
düşmek.
Baskın çıkmak
Üstünlüğünü göstermek, karşısındakini geçmek.
Bastığı yeri bilmemek
1- Çok fazla sevinmek. 2- Dengesiz hareketlerde bulunmak,
durumunu kontrol edememek, şaşkınlıktan nerede olduğunu
bilememek.
178

Baston yutmuş gibi
Dimdik duran ve yürüyen kimsenin durumu.
Başa baş gelmek
Birbirine denk, eşit olmak; birlikte olmak.
Başa çıkarmak
1- Bir işi bitirmek, sona erdirmek, başarmak. 2- Bir kişiye aşırı
ölçüde ilgi gösterip çok şımartmak.
Başa çıkmak
Gücünün üstünlüğünü kanıtlamak, bir şeye gücü yetmek.
Başa geçmek
1- En üstün yeri almak. 2- Herhangi bir konuda önemce ilk
sırayı almak.
Başa gelmek
Kötü bir duruma uğramak.
Başa güreşmek
1- Yağlı güreşte başpehlivanlık için güreşmek. 2- En üstün
sonucu almak için mücadele etmek, yarışmada birinciliği
almak için uğraşmak.
Baş ağrısı
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Varlığı tedirginlik verici şey, rahatsız edici kimse.
Baş ağrıtmak
Yerli yersiz konuşarak, gereksiz sözler söyleyerek, çok
konuşarak birisini rahatsız etmek.
Başa kakmak
Yapılan iyiliği yüzüne vurarak birisini üzmek, incitmek.
Baş alamamak
Çok uğraştıran bir konudan kurtulup da vakit ve fırsat
bulamamak.
Baş aşağı gitmek
Sürekli kötüleşmek, zarar görmek.
Baş başa kalmak
Biriyle yalnız kalmak, iki kişi bir arada yalnız kalmak.
Baş başa (kafa kafaya) vermek
Birbirinin düşüncesinden yararlanmak üzere birkaç kişi
toplanıp bir konuyu görüşmek, bir konuda dertleşmek.
Baş belası
Sürekli rahatsız eden, yük olan, bir kimseye musallat olup
sıkıntı veren ve uzaklaştırılamayan kişi ya da şey.
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Baş çekmek
Önayak olmak, öncülük etmek.
Baş edememek
Gücü yetmemek, başarı kazanamamak, bir işi başarmakta
zorluk çekmek.
Baş eğmek
Direnmekten vazgeçip güçlünün buyruğuna girmek, teslim
olmak.
Baş göstermek
Ortaya çıkmak, belirmek, vuku bulmak.
Baş göz etmek
Evlendirmek.
Başı ağrımak
Bir işten dolayı sorumlu duruma düşmek, kaygı duymak.
Başı altından çıkmak
Kötü bir şeyin, kötü bir durumun, birinin gizli düzeni ve
tertibiyle meydana gelmesi.
Başı bağlı olmak
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1- Evli ya da nişanlı olmak. 2- Serbest, özgür olmayan, bir yere
bağımlı olan.
Başıboş bırakmak
Bir kimsenin üzerindeki denetimi ve gözetimi kaldırmak, kendi
bildiğine bırakmak.
Başı darda kalmak (başı dara düşmek)
Çok sıkıntılı, çaresiz bir durumda olmak; parasızlıktan dolayı
güç bir durumda kalmak.
Başı derde girmek
Can sıkıcı, üzücü, istemediği bir duruma düşmek.
Başı dik gezmek
Utanılacak bir durumu olmadan, onurlu şekilde toplumda yer
almak.
Başı dönmek
1- Bir şey karşısında şaşırmak. 2- Sıkıntı meydana getiren bir
durum karşısında bunalmak. 3- Dengesini yitirmek, gözleri
kararmak; çevresi kararıyor, dönüyor, kayıyor duygusu içinde
sarsılmak.
Başı göğe ermek
Beklenmeyen, umulmayan bir mutluluğa, sevince ulaşmak.
Başı kalabalık (olmak)
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Bir iş dolayısıyla yanında çok fazla kişinin olması.
Başına belayı satın almak
Sıkıntı, üzüntü ve tedirginlik verici olduğunu sonradan anladığı
bir işe, kendi isteği ile girmiş bulunmak.
Başına bir hâl gelmek
Büyük, içinden çıkılması zor güçlüklerle karşılaşmak; kötü
duruma düşmek.
Başına buyruk
Dilediğini izin almaksızın yapan, istediği gibi davranan.
Başına çalmak
Bir şeyi sert, öfkeli ve kızgın bir davranış içinde vermek.
Başına çorap örmek
Bir kimseye, haberi olmadan, kötü duruma sokucu davranışta
bulunmak, alt etmek için gizlice plan kurmak.
Başına çökmek
1- İştahla sofraya oturmak. 2- Bir işi çabuk bitirmek üzere
oturup ele almak. 3- Birini altına alıp dövmek.
Başına devlet kuşu konmak
Ummadığı, beklemediği bir nimete ya da varlığa kavuşmak.
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Başına dolamak
İçinden çıkılması zor bir işi, birine musallat etmek.
Başına iş açmak
Uğraştırıcı ve üzücü bir işin çıkmasına yol açmak.
Başında kavak yeli esmek
1- Sorumluluk duygusundan uzak, zevk ve eğlence peşinde
koşmak (genç için). 2- Gerçekleşmeyecek şeyler düşünerek
vakit geçirmek.
Başından atmak
1- Gereksiz görülen bir bağlılığa, bir ilişkiye son vermek; bir
istekte bulunan kişiyi yanından uzaklaştırmak. 2- Yapılması zor
bir işi yapmaktan kendini kurtarmak ya da o işi bir başkasına
yüklemek.
Başından aşağı kaynar sular dökülmek
Çok kötü, üzücü, sıkıntı verici ya da utandırıcı bir olay
karşısında vücudunu ter basmak, ürpermek.
Başından büyük işlere girişmek (veya kalkışmak)
Gücünün üstünde olan işleri yapmaya kalkışmak.
Başından korkmak
Hayatından kaygı duymak, cezalandırılmaktan korkmak.
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Başını ağrıtmak
1- Gereksiz sözlerle birini bunaltmak. 2- Bir iş için birini
uğraştırmak, sıkmak.
Başını alıp gitmek
Nereye gideceğini bildirmeden, izin almadan gitmek.
Başını bağlamak
Evlendirmek.
Başını belaya sokmak
Bir kimseyi, zarar göreceği, kötü sonuçlarla karşılaşacağı bir
işe sokmak.
Başını bir yere bağlamak
Bir işe yerleştirmek, işsizlikten kurtarmak.
Başını boş bırakmak
Denetimsiz, yalnız ve serbest bırakmak.
Başını derde sokmak
Sıkıcı, yorucu, üzücü bir işe girmek veya getirilmek.
Başını dinlemek
Sessiz, sakin bir ortama çekilmek; kalabalıktan ve gürültüden
uzaklaşmak.
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Başını ezmek
Birini hareket edemez, kötülük yapamaz ya da başını kaldırıp
bir işi göremez duruma getirmek.
Başını kaşıyacak vakti olmamak
Çok meşgul olmak, başka bir işi yapmaya hiç vakti olmamak.
Başının çaresine bakmak
Kimsenin yardımı olmadan kendi işini kendi yapmak, kendini
zor durumdan kurtarmak.
Başının derdine düşmek
Başka bir şeyle ilgilenemeyecek kadar sıkıntılı, üzücü ve
tehlikeli bir duruma çare bulmaya çalışmak.
Başının etini yemek
Sürekli olarak, bıktırıncaya kadar, ısrarla birinden bir şey
istemek; bu sebeple onu rahatsız edip üzmek.
Başını taştan taşa vurmak
Fırsatı kaçırdığı için çok pişman olmak, çaresiz kalarak
kahırlanmak.
Başını vermek
Bir ideal uğrunda kendini feda etmek, canını vermek.
Başını yemek
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Bir kimsenin büyük zarar görmesine ya da ölmesine yol
açmak.
Başı sıkışmak
Herhangi bir güçlük karşısında kalmak, bunalmak.
Başı tutmak
1- Önde olmak. 2- Gürültüden, üzüntüden ve çok
konuşmadan başı ağrımak.
Baş koymak
Bir şey uğruna ölümü göze almak.
Baş sallamak
1- Anlasa da anlamasa da karşısındakinin her sözünü uygun
bulur görünmek.
Baş tacı etmek
Değer vermek, çok üstün tutmak, çok sevmek.
Baştan aşağı
Tamamıyla, hepsi, bütünüyle.
Baştan kara gitmek
Sonunu düşünmeyerek, hatta sonucun kötü olacağını bildiği
hâlde hesapsız, batarcasına bir yol tutmak; felakete doğru
gitmek.
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Baştan savma
Üstünkörü, özen gösterilmeden, gelişigüzel yapılan.
Baş üstünde yeri var
“Sevgi, ilgi ve saygı ile karşılanıp ağırlanır." anlamında
kullanılır.
Baş vermek
1- İnandığı bir şey uğrunda ölmek, canını vermek. 2- Belirmek,
kimi bitkilerin başak tutmaya başlaması.
Battı balık yan gider
İşlerin kötü gittiğine, düzelmeyeceğine, bu konuda da umut
kalmadığına göre artık istenildiği gibi davranılabilir, anlamında
kullanılır.
Bayrak açmak
1- Bir dava yolunda toplanmaya çağırmak. 2- Gönüllü asker
toplamaya girişmek.
Bayram etmek
Çok sevinmek.
Bela aramak
Kavga çıkararak, önüne gelene çatarak ya da başka sebeplerle
kendisi için tehlikeli bir durum oluşmasına yol açmak.
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Belasını bulmak
Kendi yol açtığı tehlikeli bir durumun içine düşmek, hak ettiği
cezayı görmek.
Belayı satın almak
Kendi davranışları yüzünden tehlikeyi üstüne çekmek.
Bel bağlamak
Güvenmek, birisinin kendisine yardım edeceğine inanmak,
inanıp arkasından gitmek.
Beli bükülmek
1- Yaşlılık yüzünden güçsüz kalmak, bir iş yapamaz duruma
gelmek. 2- Üzüntü ve kederden ruhsal bir çöküntüye düşmek.
Belini doğrultmak
Kötüye giden durumunu yeniden düzeltmek, güçlenmek,
kaybettiği itibarını ve ekonomik gücünü yeniden kazanmak.
Belini kırmak
1- Birini bir şey yapamaz duruma getirmek. 2- Bir işin en güç
tarafını yapmak.
Ben hancı, sen yolcu (oldukça)
“Özel ilişkilerimiz sürüp gittikçe senin bana işin düşer" ya da
"Nasıl olsa yine karşılaşacağız" anlamında kullanılır.
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Benlik davası
Önde görünmek, her şeyde söz sahibi olmak, her şeyi kendi
düşüncesine uydurmak, hep dediğini yaptırmak çabası ve
tutkusu.
Benzi atmak
Bir sebepten ötürü ansızın yüzünün rengi sararmak, solmak.
Bereket versin
1- "Allah size bol kazanç versin." anlamında iyi dilek sözü. 2Çok şükür ki iyi ki (hoşnutluk anlatır).
Beti bereketi kalmamak
Bolluğun, verimliliğin kalmaması, sona ermesi.
Beyin yıkamak
Bir insanı, kendine özgü düşünce ve dünya görüşüne
yabancılaştırmak, başka yönlerde düşünür ve davranır
duruma getirmek.
Beylik söz
Etkisi kalmamış, herkesin kullanageldiği söz.
Beyni bulanmak
1- Sersemlemek, sağlıklı düşünemez olmak. 2- Kötü bir şey
olacağını sezinleyip huzuru kaçmak.
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Beyninden vurulmuşa dönmek
Umulmadık, beklenmedik bir olay karşısında şaşkınlığa
düşmek, düşünce yeteneğini yitirir gibi olmak.
Beynine girmek
1- Akla uygun gelmek. 2- Bir kimseyi türlü yollara başvurarak
bir şey yapmaya inandırmak, kandırmak. 3- Ezberlemek,
aklında tutmak.
Bıçak kemiğe dayanmak
Çekilen sıkıntının artık katlanamayacak bir hâl alması.
Bıyığı terlemek
Bıyığı yeni yeni çıkmaya başlamak.
Bıyık altından gülmek
Birinin içine düştüğü duruma belli etmeden gülmek.
Sevindiğini belli etmeyerek onunla eğlenmek, içinden onunla
alay etmek.
Bildiğini okumak
Kim ne derse desin, istediği gibi davranmak.
Bile bile lades
Bile bile aldanmış görünmek, öyle gerektiği için kötü bir
durumu kabullenmek.
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Bin dereden su getirmek
Birini kandırmak için dil dökmek, birçok sebep ileri sürmek,
aldatıcı sözler sarf etmek.
Bindiği dalı kesmek
Kendisi için gerekli ve yararlı olan şeyi kendi eliyle yok etmek.
Bir atımlık barutu olmak (veya kalmak)
1- Bir konuda yapacağı çok az şeyi olmak. 2- Dayanacak pek az
gücü kalmak.
Bir ayağı çukurda olmak
Çok yaşlanmış olmak, yaşayacak çok az zamanı kalmış olmak.
Bir ayak önce (evvel)
Çok çabuk, bir an önce, ivedi olarak.
Bir baltaya sap olmak
Belirli bir sanat ya da iş sahibi olmak.
Bir bardak suda fırtına koparmak
Çok basit, küçük, önemsiz bir şeyi büyütüp içinden zor çıkılır
bir olay hâline getirmek.
Birbirine düşmek
Aralarında anlaşmazlık çıkıp birbirine kötü bakmaya başlamak.
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Birbirine girmek
1- Aralarında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüşmek,
çarpışmak, saldırmak. 2- Bir kaza sonucu araçların birbirine
çarpması.
Bir çuval inciri berbat etmek
İyi olan, yolunda giden bir durumu yanlış davranışlarla
bozmak, olumsuz bir gidişe sokmak.
Bir dalda durmamak
Sık sık düşünce, iş ya da tutum değiştirmek.
Bir dediği iki olmamak
Her istediği hemen yapılmak, yerine getirilmek.
Bir deri bir kemik kalmak
Çok zayıflamak, kilo kaybına uğramak.
Bir dikili ağacı olmamak
Malı, mülkü veya evi olmamak.
Bire bin katmak
Olduğundan çok göstermek, abartmak.
Birebir gelmek
Etkisini hemen ve kesin olarak göstermek.
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Bir eli yağda, bir eli balda
Bolluk, varlık, rahat ve huzur içinde olmak.
Bir elle verdiğini öbür elle almak
Bir kimseye yaptığı iyiliği, yararı, başka bir yola başvurarak
sağladığı çıkarla ödetmek.
Bir gömlek aşağı
Bir derece daha düşük.
Bir hâl olmak
1- Bir şeyi çok yapa yapa usanmak, yorulmak, fenalık gelmek,
bezmek. 2- Daha önce görülmeyen davranışlar içinde olmak,
huyu değişmek. 3- Kazaya uğramış olmak.

C
Cadı kazanı
Fesadın ve dedikodunun çok olduğu, herkesin birbirine
düştüğü, türlü düşmanlıkların kaynaştığı, hile ve düzenlerin
kurulduğu yer.
Caka satmak
Çalım satmak, gösteriş yapmak.
Cana can katmak
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İnsanda yaşama sevincini artırmak; insana neşe, heves
vermek.
Can alıcı yer (nokta)
Bir şeyin en önemli yeri, en temel noktası.
Can atmak
Herhangi bir şeye sahip olmayı ya da herhangi bir şeye
erişmeyi çok istemek.
Cana yakın
Sevimli, sokulgan, insana pek sıcak davranan.
Can baş üstüne
İstenilen, arzu edilen şeyin büyük bir memnunlukla
yapılacağını anlatır.
Can çekişmek
Ölmek üzere bulunmak.
Can damarı
Bir şeyin en önemli noktası, en mühim unsuru; bir şeyin
yaşaması için en önemli araç.
Can damarına basmak
Bir işin en önemli noktası üzerinde durmak ya da bir şeyin en
duyarlı noktasını açığa çıkarmak.
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Can dayanmamak
Bir acı, üzüntü, sıkıntı ve istek karşısında direnme gücü
kalmamak; dayanıklılığı yitirmek.
Can düşmanı
Öldürmeyi bile düşünen, aşırı kin ve düşmanlık besleyen, dost
olmayan.
Can havli
Ölüm korkusundan kaynaklanan güçlü bir tepkiyle (bir eylem
yapmak).
Canevinden vurmak
En etkileyici, en can alıcı yönden saldırmak; bir daha yaşama
imkânı kalmayacak şekilde vurmak.
Canı burnuna gelmek
Bir şey yaparken çok zorluk çekmek, bunalmak.
Canı (gönlü) çekmek
Bir şeyi istemek, istek duymak, çok arzulamak.
Canı çıkmak
1- Ölmek. 2- Çok yorulmak. 3- Çok yıpranmak.
Canı gitmek
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Önem ve değer verdiği, beğendiği bir şeye zarar gelecek diye
çok korkmak, kaygılanmak.
Canına değmek
1- Çok hoşlanmak, yararına yapılan işten ötürü çok sevinmek.
2- Ruhu şad olmak.
Canına kıymak
1- İntihar etmek, kendini öldürmek. 2- Acımadan öldürmek. 3Kendini yoracak, yıpratacak kadar iş görmek.
Canına minnet
İhtiyacı olduğu hâlde arayıp da bulamadığı şeyler.
Canına okumak
1- Bir kimseye büyük bir zarar vermek, kötülük etmek. 2- İyi
bir şeyi kötü hâle getirmek, heder etmek, harcamak.
Canına tak demek
Sabrı kalmamak, bir sıkıntıya dayanamaz duruma gelmek.
Canına yandığım (yandığımın)
Kimi zaman sevgi ve hayranlık kimi zaman da kızgınlık ve öfke
gibi duyguları anlatmak için kullanılır.
Canına yetmek
Bezmek, bıkmak, bir zorluğa dayanamayacak duruma gelmek.
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Canından bezmek
Çektiği sıkıntılar yüzünden içinde olduğu hayatı artık
istemeyecek bir duruma gelmek.
Canını bağışlamak
Öldürebileceği bir kişiyi öldürmekten vazgeçmek.
Canını dişine takmak
Büyük sıkıntıları, tehlikeleri göze alarak bir işi başarmaya
çalışmak.
Canını sokakta bulmak
Sağlığını koruması, kendini yıpratmaması ve tedbir alması
gerektiğini anlatmak için kullanılır.
Canının içine sokacağı gelmek
Birine karşı büyük ölçüde sevgi duymak, birinden çok
hoşlanmak.
Canı tatlı
Acıya, üzüntüye ve sıkıntıya katlanmayan.
Canı tez
Sabırsız, beklemeye tahammülü olmayan, ivecen.
Can kalmamak
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Gücü, kuvveti kesilmek; bitkin bir duruma düşmek.
Can kaygısına düşmek
Her şeyi bırakıp, içine düştüğü tehlikeden varlığını kurtarma
ve koruma çabasında olmak.
Cankulağıyla dinlemek
Kendini vererek, büyük bir dikkatle dinlemek.
Canla başla
Seve seve, her türlü zorluğa göğüs gererek, var gücüyle, hiçbir
fedakârlıktan kaçınmayarak.
Canlı cenaze
Çok zayıf, güçsüz, zayıflıktan kemikleri çıkmış kimse.
Canlı yayın
Kişilerin ses ve davranışlarını o anda ve doğrudan doğruya
veren radyo ve televizyon yayını.
Can pazarı
Herkesin kendi canının kaygısına düştüğü ve kendi canını
kurtarmaya çalıştığı tehlikeli bir durum, yer.
Can sağlığı
Esenlik, kişinin sağlıklı olması.
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Can sıkıntısı
Yapılacak iş ve bir şeyle oyalanma imkânı bulamamaktan
duyulan tedirginlik, içine düşülen bunalım.
Can yoldaşı
Yalnızlıktan kurtulmak için birlikte yaşanılan kimse.
Cart curt etmek
Gözdağı vermek ya da övünmek amacıyla abartılı konuşmak.
Cebi delik
Parasız, cebinde para tutmasını bilmeyen.
Cebini doldurmak
Karşılaştığı fırsatları değerlendirerek bol para kazanmak.
Cemaziyelevvelini bilmek
Bir kimsenin herkesçe bilinmeyen, geçmişteki kötü bir yönünü
veya kötü durumunu bilmek.
Cendereye sokmak
Çok sıkıştırmak, manevi baskı altına almak.
Cevabı yapıştırmak
Karşısındakine; beklemediği, ters ve güç duruma düşürücü bir
cevap vermek.
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Ciğeri beş para etmemek
Değersiz, kendisine güvenilmez, korkak, aşağılık (bir kimse
olmak).
Ciğerimin köşesi
1- Çok sevdiğim. 2- Sevgili evladım.
Ciğerini okumak
Karşısındakinin gizli düşüncelerini bilmek, aklından geçenleri
anlamak.
Ciğerini sökmek
Bir kimseyi büyük ölçüde zarar ve ziyana uğratmak.
Cin çarpmışa dönmek
Neye uğradığını anlayamayacak kadar kötü duruma düşmek.
Cin fikirli
Zeki, çok kurnaz, her zaman kendi çıkarını kollayan, çok
anlayışlı.
Cinleri başına toplanmak
Öfkelenmek, kızmak, çok sinirlenmek.

D
Dağ fare doğurdu
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Önemli gibi görünen şeylerden önemsiz bir sonuç çıkması
durumunda söylenir.
Dağa çıkmak
Hükümete, kanunlara karşı gelerek dağlara çekilmek,
buralarda eşkıyalık etmek.
Dağa kaldırmak
Herhangi bir sebepten ötürü birini zorla dağa veya ıssız bir
yere götürüp orada alıkoymak.
Dağarcığına atmak
Yeni bilgilerini, eski bilgilerine katmak; yeni bilgileri zihnine
yerleştirmek.
Dağdan gelip bağdakini kovmak
Daha sonradan geldiği bir yeri sahiplenmek ya da karıştığı bir
işte eskiden beri bulunan bir kişinin yerini almaya çalışmak.
Dağlara düşmek
Sıkıntı, üzüntü sebebiyle insanlardan kaçıp ıssız yerlerde yaşar
olmak.
Dağları devirmek
Çok büyük güçlüklerin altından kalkmak, ağır işleri başarmak.
Dalavere çevirmek
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Yalan, dolan ve hile ile kötü bir iş yapmak; düzen kurarak
gizlice başkasını aldatmak.
Dal budak salmak
1- Karmaşık biçimde yayılıp genişlemek. 2- Soy ya da dostluk
yönünden genişleyip yayılmak.
Daldan dala konmak
Çok sık, düşünce ya da konu değiştirmek.
Dalına basmak
Hiç hoşlanmadığı şeyleri yaparak birisini öfkelendirmek.
Dallanıp budaklanmak
Genişleyip yayılmak. Gittikçe büyüyerek karışık bir durum
almak.
Damdan düşer gibi
Aniden, yersiz olarak (söz söylemek).
Damgasını vurmak
Biri hakkında kötü bir yargıya varmak.
Demokles’in kılıcı
Kişiyi korku ve baskı altında tutan büyük ceza tehdidi.
Dananın kuyruğu kopmak
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Olay patlak vermek, beklenen ve korkulan sonucun
gerçekleşmesi.
Danışıklı dövüş
Şike; önceden aralarında bir anlaşma olduğu hâlde, sanki
böyle bir anlaşma yokmuş gibi davranarak başkalarını
aldatmak.
Dara düşmek
1- Paraca sıkıntıya uğramak. 2- Sıkıntılı, tehlikeli bir durumla
karşılaşmak.
Dara getirmek
Aceleye getirmek, gerektiği gibi zaman ayıramamak.
Dar gelirli
Geçim sıkıntısı çeken. Kazancı, normal olarak geçimini
sağlamaya yetmeyen.
Darısı (dostlar) başına
“Kavuştuğum başarı ve mutluluğa tüm dostlarımın da
kavuşmasını isterim" anlamında kullanılır.
Dar kafalı
Anlayışı, kavrayışı az; yeniliklere açık olmayan.
Davul çalmak
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Bir şeyi herkesin duyabileceği biçimde ortalığa yaymak.
Defe (tefe) koymak
Dedikodusunu yapmak, kınayan bir dille başkalarına
anlatmak, alaya almak.
Defterden silmek
İlişkisini kesmek, yok saymak, adını anmaz olmak, unutmak.
Defteri dürülmek
1- İşine son verilerek bir yerden uzaklaştırılmak. 2- Ölmek ya
da öldürülmek.
Defteri kapamak
İlgiyi kesmek, uğraşmaz olmak, söz konusu işi yapmaz olmak.
Deli divane olmak
Bir şeyi, bir kimseyi aşırı derecede sevmek, ona tutkun olmak.
Deli fişek
Atak, delişmen, delice işler yapan, şımarık.
Deliksiz uyku
Hiç uyanmadan, çok rahat, uzun süreli uyku.
Demir atmak
1- Çapasını denize atmak. 2- Bir yerde uzun süre kalmak.
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Dem tutmak
Bir çalgıya, bir başka çalgı veya sesle eşlik etmek.
Denizden çıkmış balığa dönmek
Yeni bir işe, ortama, duruma alışmakta zorluk çekmek.
Derdine düşmek
Yapılması gereken bir şeyi gerçekleştirmenin yollarını aramak.
Dert ortağı
1- Aynı derdin, sıkıntının içinde bulunanlardan her biri. 2- Bir
kimsenin derdini paylaştığı, anlattığı yakın dostu.
Devede kulak
Bütüne göre çok ufak bir parça.
Deve kini
Bitmeyen, geçmeyen, unutulmayan büyük kin.
Deveye hendek atlatmak
Birisine yapılması çok zor, hemen hemen yapamayacağı bir işi
yaptırmaya çalışmak.
Devlet kuşu
Umulmadık iyi talih; zenginlik, mutluluk getiren talih.
Dışı seni yakar, içi beni
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Dıştan görünüşü herkesi imrendirecek kadar güzel ama içyüzü
elverişsiz, kötü, sahibini üzücü.
Diken üstünde oturmak
Bir yerde tedirginlik duymak, her an kalkmak durumunu
belirtir olmak, huzursuz olmak.
Dikine gitmek
İnatçılık etmek, bildiğini yapmaya çalışmak, kimsenin uyarısına
kulak asmamak.
Dikiş tutturamamak
Bir yerde, bir işte; bir sebepten ötürü başarı sağlayamayıp
uzun süre kalmamak.
Dikiz etmek
Bir yeri, olayı, birinin hareketlerini gizlice ve gözünü
ayırmadan dikkatlice izlemek.
Dilden dile dolaşmak
Her yerde, pek çok kimse tarafından bahis konusu olmak.
Dil dökmek
Kandırmak, inandırmak ya da yararlanmak için tatlı sözler
söylemek.
Dil ebesi
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Çok fazla ve esprili konuşan.
Dile (dillere) düşmek
Hakkında dedikodu yapılmak.
Dile gelmek
Konuşma yeteneği yokken konuşmak, dillenmek.
Dile getirmek
1- Bir meseleyi belirtmek, ortaya atmak, anlatmak, açıklamak.
2- Birini konuşturmak.
Dile kolay
Söylenmesi kolay ama yapılması ortaya konması ya da
katlanılması çok güç.
Dili açılmak
Birden konuşmaya başlamış olmak.
Dili dolaşmak
Heyecan, korku ya da bir hastalık sebebiyle söyleyeceğini
şaşırmak, karıştırmak, açık olarak ifade edememek.
Dili dönmemek
1- Bir sözü doğru ve düzgün söylemeyi becerememek,
yanlışsız konuşamamak. 2- Amacını iyi anlatamamak.
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Dilinden kurtulamamak
Yaptığı bir kabahatten ötürü sürekli olarak, bir kimsenin
sitem, eleştiri ve sataşmalarına uğramak.
Dilinde tüy bitmek
Sık sık söylemekten bıkmak, usanmak.
Diline dolamak
1- Bir kimsenin dedikodusunu yapmak, kötü tarafını her yerde
söylemek. 2- Bir şeyi her fırsatta söyler olmak.
Dilinin altında bir şey olmak
Bir kimsenin sözlerinden, açıkça söylemediği bir şeyler
olduğunu anlamak.
Dilinin ucuna gelmek
1- Tam söyleyecekken vazgeçip söylememek. 2- Hatırladığı
şeyi söyleyecekken yine unutuvermek.
Dilini tutmak
Sonunu düşünerek gelişigüzel konuşmaktan sakınmak, ölçülü
konuşmak, rastgele konuşmamak.
Dilini yutmak
Büyük bir korku, şaşkınlık ya da sevinç karşısında konuşamaz
hâle gelmek.
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Dilin kemiği yok
1- Önceden söylediği sözü başka biçimlere sokarak inkâr
etmek. 2- İnsan konuşurken bazı hatalar yapabilir, doğru ve
yanlış her şeyi söyleyebilir.
Dili olsa da söylese
“Cansız nesneler, hayvanlar konuşabilseler, bazı olaylara
tanıklık edebilseler ne iyi olurdu.” anlamında kullanılır.
Dili tutulmak
Herhangi bir sebepten ötürü söz söyleyemez duruma gelmek.
Dili uzun
İncitici, kırıcı sözler söyleyen, saygısız kimse.
Dili varmamak
Bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak.
Dillere destan olmak
Bir olayın veya niteliğin halk arasında yayılması.
Diline pelesenk etmek
Bir sözü her zaman, yerli yersiz tekrarlamak.
Dil uzatmak
Bir kimse veya bir şey için kötü söz söylemek.
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Dil yarası
Acı, ağır ve kötü sözün gönülde bıraktığı kırgınlık.
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak
Daha iyisini elde etmek uğruna çalışırken elindekilerini de
yitirmek.
Dinden imandan çıkmak
Çok sinirlenmek, öfkelenmek, kızgınlık duymak.
Dinden imandan olmak
Dini inancını yitirmek, mürtet olmak.
Dini bütün
Dinin emirlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışan, inancı
sağlam olan, dinine çok bağlı.
Dipsiz kile boş ambar
Para, mal tutamayanın durumunu ya da verimsiz, sonuçsuz bir
işi anlatmak için kullanılır.
Dirlik düzenlik
Bir arada yaşayan, çalışan kimseler arasında iyi geçim, güven,
sevgi ve anlaşma hâli.
Dirsek çevirmek
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Daha önce birlikte iş yaptığı, anlaştığı kimseden, artık ihtiyaç
duymadığı için yüz çevirmek; bir kimseyi kendinden
uzaklaştıracak davranışlarda bulunmak.
Dirsek çürütmek
Okumak, öğrenim görmek için uzun yıllar çalışmak.
Diş bilemek
Öç almak, kötülük yapmak için fırsat kollamak; öfkesini
gösterir durum almak.
Dişe dokunur
Hatırı sayılır, işe yarar, belirtilmeye değer, önemli.
Diş geçirememek
Etkisiz kalmak, güç yetirememek, hükmünü yürütüp sözünü
dinletememek.
Diş göstermek
Güçlü olduğunu, kendine güvendiğini, saldırabileceğini
davranışlarıyla belli etmek; tehdit etmek.
Dişinden tırnağından artırmak
Yiyeceğinden, içeceğinden vb. ihtiyaçlarından keserek zorla
biriktirmek.
Dişine göre
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Yapabileceği, gücünün yeteceği, becerebileceği, uygun bir
durum.
Dişini sıkmak
Darlığa, sıkıntıya dayanmak; her türlü zorluğa katlanmak.
Dişini tırnağına takmak
Çok büyük zorluklara, sıkıntılara, darlıklara katlanarak bütün
gücünü kullanıp çalışmak.
Diş kirası
1- Eskiden sarayda ya da konaklarda zenginlerin, iftara
çağırdıkları yoksullara verdikleri armağan veya para. 2Harcadığı emek dışında bir kimsenin fazladan sağladığı çıkar.
Dişinin kovuğuna bile gitmemek
Çok az gelmek (yiyecekler için).
Diz boyu
Dize kadar (yükseklik veya alçaklık için).
Diz çökmek
1- Dizini yere koyarak oturmak. 2- Teslim olmak.
Dize gelmek
Teslim olmak, boyun eğmek, yenilmek, güçlünün buyruğunu
kabullenmek.
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Dize getirmek
Kendisine karşı geleni alt ederek buyruğunu dinler duruma
getirmek, boyun eğdirmek.
Dizgini (dizginleri) ele almak
Yönetimi ele geçirmek, işi kendisi yönetmeye başlamak.
Dizginleri salıvermek
Başıboş bırakmak, sıkı tuttuğu yönetimi gevşetmek.
Dizini dövmek
Çok pişman olmak.
Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek
Korkudan, heyecandan, yorgunluktan ayakta duramayacak
hâle gelmek.
Dizlerine kapanmak
Yalvarmak, kendini küçük düşürecek kadar çok yalvarmak,
başını dizlerinin üzerine koymak.
Dobra dobra söylemek
Hiçbir şeyden çekinmeden, sözü eğip bükmeden, dosdoğru,
açık açık konuşmak.
Doğmamış çocuğa don biçmek
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Henüz ele geçmemiş bir şey, gerçekleşmesi kesin olarak
bilinmeyen bir durum için hazırlık yapmak.
Dokuz doğurmak
1- Bir işi güçlükle ve sıkıntı içinde sonuca ulaştırmak. 2Merakla, heyecanla, sabırsızlıkla, sıkıntı çekerek beklemek.
Dokuz köyden kovulmak
Geçimsizliği, hatalı davranışları yüzünden birçok yerden
atılmak.
Dolap çevirmek
Hile, düzen ve dalavere ile iş yapmak.
Dolma yutmak
Kanıp aldanmak.
Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı
İçinden çıkılamayan güç bir durum karşısında söylenir.
Domuzdan kıl çekmek
Sevilmeyen, eli sıkı olan, cimri bir kimseden bir şey alabilmek.
Don gömlek
Çıplak, üzerinde sadece don ve gömlek var denilecek kadar
soyunmuş hâlde.
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Dostlar alışverişte görsün
Gösteriş olsun; amaç iş yapıyor görünmek, iş yapmak değil.
Dökülüp saçılmak
1- Bir şey uğruna fazla para harcamak, masraf etmek. 2Soyunmak, çok açık giyinmek.
Dört ayak üstüne düşmek
Tehlikeli bir durumdan hiç zarar görmeden kurtulmak.
Dört başı mamur
Her yanı bakımlı, elverişli, güzel, tam istenildiği gibi.
Dört dönmek
Bir işi yapmak için korku, heyecan, telaş, şaşkınlık içinde sağa
sola koşmak, çare aramak.
Dört elle sarılmak
Yapacağı işe büyük bir önem verip özen göstererek girişmek.
Dört gözle beklemek
Özleyerek, çok isteyerek, büyük bir sabırsızlıkla beklemek.
Dudak bükmek
Umursamamak, beğenmemek, küçümsemek.
Dudak ısırmak
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Hayret etmek, şaşırmak.
Dudak ısırtmak
1- Hayran bırakmak. 2- Şaşkınlığa, hayrete düşürmek.
Duman attırmak
Geride bırakmak, zor duruma düşürmek, birini yıldırmak.
Duman etmek
Bozmak, ortalığı dağıtmak, yok etmek; yenmek, birine karşı
başarı sağlamak.
Dumanı üstünde
1- Çok taze (sebze ve meyve için). 2- Çok yeni, üzerinden
zaman geçmemiş.
Duman olmak
1. Ortadan kaybolmak. 2- Durumu, düzeni, işi bozulmak. Kötü
olmak.
Durduk yerde
1- Hiç gereği yokken. 2- Kolaylıkla, hiç emek ve çaba
harcamadan.
Durup dinlenmeden
Sürekli olarak, ara vermeden, arka arkaya.
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Durup dururken
1- Birden bire, ansızın. 2- Hiç gereği veya sebebi yokken.
Dut yemiş bülbüle dönmek
Susmak; konuşkanlığını, sevincini, neşesini yitirmek; sesi
çıkmaz olmak.
Düğüm noktası
Bir meselenin sonuçlandırılması için çözülmesi, açıklığa
kavuşturulması gereken en güç yanı.
Düğün evi gibi
Çok kalabalık ve telaşlı görülen yer.
Dümen çevirmek
Düzen kurup, hileli iş yapmak.
Dümen kırmak
Yön değiştirmek.
Dümen suyunda gitmek
Birine bağımlı olmak, birinin tuttuğu yolu izlemek, hemen her
şeyde ona uyarak onun istediğini yapmak.
Dünkü çocuk
Deneyimi az, toy acemi.
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Dünya başına yıkılmak
Dara düşmek, felakete uğramak, umutlarını yitirmek, çok
üzülüp acı çekmek.
Dünyadan elini eteğini çekmek
Bir kenara çekilip toplum ile ilişkisini kesmek, toplumun
yaşayışına karışmaz olmak, daha çok ibadetle meşgul olmak
ve dünya işleriyle ilgilenmez olmak.
Dünya gözü ile
Ölmeden önce, yaşarken.
Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak
Dünyada insanın başına neler gelebileceğini öğrenmek,
zorluklarla karşılaşmak, tecrübe kazanmak.
Dünyanın öbür ucu
Çok uzak yer.
Dünya yıkılsa umurunda değil
Hiçbir şeyle ilgilenmemek, sorumluluk duymamak.
Dünyayı tozpembe görmek
İyimser olmak, üzücü durumlara bile iyi gözle bakmak.
Düşeş atmak

219

Umulmadık bir başarı kazanmak.
Düşman çatlatmak
Nispet yapmak, iyi durum ve başarılarıyla düşmanı kızdırmak
ve kıskandırmak.
Düşman kesilmek
Düşman olmak, düşman gibi görünüp tavır almak.
Düşünüp taşınmak
Bir meseleyi enine boyuna tartmak, konuyu bütün yönleriyle
incelemek, iyice düşünüp ona göre davranmak.
Düşüp kalkmak
1- Yakın arkadaşlık etmek. 2- Yasa ve gelenek dışı kadın ve
erkekle birlikte yaşamak veya sık sık bir araya gelmek.
Düttürü Leyla
Gülünç, tuhaf, daracık ve kısacık giyinmiş kadın.

E
Ecel aman verirse
Ölmezsem, ömür yeterse.
Ecel teri dökmek
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Çok korkmak, heyecan içinde bulunup terlemek, korku ve
bunalım içinde olmak.
Eceli gelmek
Ölmek, sonu gelmek, yok oluş vakti gelmek.
Eceline susamak
Ölümüne yol açacak kadar tehlikeli işlere girişmek.
Eciş bücüş
Çarpık çurpuk, eğri büğrü, düzgün yanı olmayan, çirkin bir
biçim almış bulunan.
Edebiyat yapmak
Bir işe yaramayan, konuyu açıklamaya yetmeyen, gerçeği
yansıtmayan süslü, parlak ve gereksiz sözler söylemek.
Efkâr dağıtmak
Sıkıntıyı gidermek, üzüntüyü yok etmeye çalışmak.
Eğri (gözle) bakmak
Kötü düşünce besleyerek bakmak.
Ekmeğinden etmek
İşinden çıkarmak veya atmak.
Ekmeğine yağ sürmek
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Birinin yararına göre eylemde bulunmak, istemese de birinin
işine yarayacak biçimde hareket etmek.
Ekmeğini kazanmak
Geçimini temin edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak parayı
kazanmak.
Ekmeğini taştan çıkarmak
En zor işleri bile yapıp geçimini sağlayacak beceride olmak,
her türlü işi yapmak.
Ekmek elden su gölden
Kendisi kazanmayıp başkalarının kazancı ile geçinen
kimselerin durumunu anlatmak için kullanılır.
Ekmek kapısı
Çalışıp para kazanılan, geçim sağlayan iş yeri.
Ekmek parası
Kazanç, geçinmek için kazanılan para.
Eksik gedik
Ufak tefek ihtiyaçlar.
Ekşi yüz
Somurtkan, asık yüz.
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El açmak
1- Dilenmek. 2- Başkasının yardımını almak için yalvarmak.
El altından
Kimsenin haberi olmadan, gizlice.
El atmak
1- Bir işe girişmek. 2- Birisinin işine karışmak.
El ayak çekilmek
Ortalıkta kimse kalmamak, ıssızlaşıp sessizleşmek.
El basmak
Yemin etmek, kutsal bir şey üzerine el koyarak ant içmek.
El çabukluğu
1- Bir işi çok çabuk yapabilme ustalığı. 2- Hilesini kimseye
sezdirmeyecek biçimde yapabilme.
Elde avuçta bir şey kalmamak
Parasını, malını, tüm varlığını harcayıp bitirmiş olmak.
Elde etmek
1- Bir şeye sahip olmak. 2- Bir kimseyi kendi yanına çekmek.
Elde kalmak
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1- Bir malın satılmayıp geride kalan kısmı. 2- Harcanandan
arta kalmış olan.
Elden ayaktan düşmek (veya kesilmek)
Yaşlılık, hastalık sebebiyle iş yapamaz, yürüyemez, kendi işini
göremez duruma gelmek.
Elden çıkmak
Malı olmaktan çıkmak.
Elden düşme
Az kullanılmış.
Elden ele dolaşmak
Pek çok kişi tarafından kullanılmak, birçok sahip eline geçmek.
Elden geçirmek
Eksiklikleri düzeltmek, onarmak; denetlemek için pek çok şeyi
ele alıp yoklamak, gözden geçirmek.
Elden gitmek
Bir şeyi yitirmek, ondan yoksun kalmak.
Ele almak
1- Bir şey üzerinde çalışmaya başlamış olmak. 2- İncelemek,
araştırmak veya tenkit etmek.
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Ele avuca sığmamak
1- Şımarık davranmak. 2- Söz dinlememek, kural tanımamak,
zapt edilememek.
Ele geçirmek
Sahip olmak, kaçan bir kimseyi yakalamak.
El elde baş başta
1- Masrafla paranın birbirine denk gelmesi. 2- Yapılan işin
sonunda ne kâr ne de zarar edilmesi.
Elekten geçirmek
Titizlikle seçmek; iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı birbirinden
ayırmak.
El ele vermek
Güçleri birleştirip iş birliği yapmak, yardımlaşmak.
El emeği
1- Elle yapılan işe harcanan emek. 2- Elle yapılan çalışmanın
karşılığı.
Ele vermek
Bulunduğu yeri haber vererek suçluyu yakalatmak.
Eli açık
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Cömert, çok para harcayan, sakınmadan para verebilen.
Eli altında olmak
1- İstediği anda ele alıp kullanabileceği bir yerde bulunmak. 2Buyruğunda olmak.
Eli ayağı buz kesilmek
1- Korku, heyecan ve üzüntüden ne yapacağını bilemez
duruma gelmek, donup kalmak. 2- Çok üşümek.
Eli ayağı tutmak
İş yapabilecek güçte olmak, bedenî gücü var olmak.
Eli bayraklı
Kavgacı, şirret, edepsiz.
Eli bol
Cömert, esirgemeyen, çok para ve eşyası olan.
Eli boş dönmek
Umduğunu alamadan geri dönmek.
Eli böğründe kalmak
Çaresiz kalmak, bir şey yapamaz duruma gelmek, başarısızlığa
uğramak.
Eli cebine gitmemek (veya varmamak)
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Cimri olmak, para harcamaya kıyamamak.
Eli çabuk
Süratli iş gören.
Eli darda
Geçimi için para sıkıntısı çeken.
Eli değmemek
Bir işi yapmaya zaman bulamamak.
Elifi görse mertek sanır
Cahil, okuması yazması yoktur.
Eli hafif
İncitmeden, can yakmadan iş gören.
Eli kalem tutmak
1- Yazı yazmayı bilmek. 2- Düşüncelerini derli toplu güzel bir
ifade ile yazabilmek.
Elinden iş çıkmamak
Çabuk iş yapamamak.
Elinden tutmak
1- Destek olmak, ilerlemesi için yardımda bulunmak. 2Yürümesine, kalkmasına, inmesine, çıkmasına yardım etmek.
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Eline düşmek
1- Birine muhtaç olmak. 2- Yakalanmak. 3- Düşmanın ya da
kendisine hıncı bulunan birinin hâkimiyetinde kalmak.
Eline su dökemez
Sözü edilen kişi, değerce ondan çok geride.
Elini çabuk tutmak
Hızlı davranmak, acele etmek.
Elini kana bulamak
Birini öldürmek veya yaralamak.
Elini kolunu sallaya sallaya gelmek
Bir işten sonuç almaksızın dönmek, gelirken hiçbir armağan
getirmemek.
Elini kolunu sallaya sallaya gezmek
Pervasızca, çekinmeden, kimseden korkmadan dolaşmak.
Elinin hamuruyla erkek işine karışmak
Anlamadığı, bilmediği, beceremediği işleri yapmaya kalkışmak
(kadınlar için).
Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak
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Çok nazlı olmak, evde hiçbir iş yapmamak, zor işlerden
kaçınmak.
Eli sıkı
Kolay para harcamayan, cimri, çok tutumlu.
Eli uzun
Hırsız, fırsat buldukça bir şeyler aşırmaktan geri kalmayan.
Eli varmamak
Bir işi yapmaya gönlü razı olmamak.
Eli yatmak
Bir işe eli alışkın olmak, bir işi yapabilecek el becerisi
bulunmak.
Eliyle koymuş gibi bulmak
Aradığı şeyi söylenen yerde çok kolay bulmak.
El kadar
Küçük, küçücük.
El kaldırmak
1- Kendisinden büyüğe vurmak için elini kaldırmak. 2- Bir şey
söylemek istediğini, oy verdiğini elini kaldırarak belirtmek.
El kapısı
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1- Bir kızın gelin gittiği ev. 2- Yabancıların memleketi, evi,
yurdu.
El koymak
1- Bir meselenin yetkili organlarca incelenmeye başlaması. 2Buyruğu altına almak, hükümetçe uygun görülen mal, arazi ve
kuruluşa hâkim olmak.
Elle tutulur gözle görülür
Çok açık, gizli bir tarafı yok.
El üstünde tutulmak
Çok değer verilip sevilmek, kendisine büyük ölçüde saygı
gösterilmek.
El yordamıyla
Tahminlerine, sezgilerine dayanıp elle yoklayarak.
Emeği geçmek
Bir şeyin yapılmasında kendisinin de katkısı bulunmak.
Emir kulu
Kendisine emredilen işi yapmak zorunda olan kimse.
Eninde sonunda
Nihayet, en sonunda.
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Enine boyuna
1- Her yönü ile eksiksiz, bütün ihtimalleri göz önünde tutarak.
2- İri yarı, gösterişli (adam).
Ensesi kalın
Parası çok, varlıklı, sözü geçer, ödeme gücü yüksek (kimse).
Ensesinde boza pişirmek
Sıkıştırıp tedirgin etmek, eziyet etmek.
Ensesine yapışmak
Yakalamak.
Ense yapmak
Yemek, içmek ve keyfine bakmak, hiç iş yapmamak.
Esamesi okunmamak
Adı anılmamak, değer verilmemek.
Es geçmek
Dikkate almamak, sözleri arasında o konuya dokunmamak.
Esip savurmak
Bağırıp çağırmak, öfke ile atıp tutmak.
Eski çamlar bardak oldu
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Devir değişti, eski durumların, tutumların bir önemi kalmadı.
Eski defterleri karıştırmak
Eski olayları, işleri, bir çıkar umuduyla tekrar ele almak,
yeniden gündeme getirmek.
Eski hamam eski tas
Hiçbir şey değişmemiş, eski durumda kalmış.
Eski kafalı
Yeniliğe açık olmayan, yaşayış ve düşünce itibarıyla eskiye
bağlı.
Eski kurt
Tecrübeli, görmüş ve geçirmiş, mesleğini iyi bilen, hileyi ve
düzeni deneyimi sayesinde hemen anlayan.
Eski toprak
Yaşlılığına rağmen dinçliğini, dayanıklılığını hâlâ sürdüren,
gücünü kaybetmemiş kimse.
Eşeğini sağlam kazığa bağlamak
İşini güvenli kılacak önlemler almak.
Eşek sudan gelinceye kadar dövmek
Adamakıllı, çok ve iyi dövmek.
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Eşek şakası
Ağır, hoşa gitmeyen, incitici, kaba şaka.
Eşiğine yüz sürmek
Bir isteğinin yerine getirilmesi için bir kimseye yalvarmak,
önünde eğilmek.
Eşiğini aşındırmak
Bir işi yaptırmak, gördürmek için bir yere çok gidip gelmek.
Eşref saati
1- İş görecek kimsenin uysal davranacağı, aksilik
çıkarmayacağı zaman. 2- Bir işin olumlu yola girmesi için en
uygun zaman.
Eteği ayağına dolaşmak
Telaş, korku ve heyecandan yürüyüşünü ve yapacağı işi
şaşırmak.
Eteğine yapışmak
1- Bir kimsenin manevi desteğini istemek. 2- Varlıklı, sözü
geçer bir kimseden yardım ve himaye istemek.
Etekleri tutuşmak
Çok telaşlanmak, heyecanlanmak.
Etekleri zil çalmak
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Çok sevinmek.
Etek öpmek
Yaltaklanmak, dalkavukluk etmek; birine yaranmak için katına
çıkıp o kimsenin eteğini öpme davranışı içinde olmak.
Eti ne budu ne?
1- İmkânları, parası az. 2- Çelimsiz, zayıf, küçük.
Eti senin kemiği benim
Çocuk velilerinin öğretmene ya da ustaya, çocuğun eğitiminde
kendine tam yetki verdiğini anlatmak için söylenir.
Et kafalı
Akılsız, anlayışı az, kavrayışı kıt olan.
Etliye sütlüye karışmamak
Kendini alakadar etmeyen meselelerden, toplumu derinden
etkileyen olaylardan uzak durmak, kaçınmak ve hiçbiriyle
ilgilenmemek.
Etrafında dört dönmek
İstediğini elde etmek amacıyla bir kimsenin, bir şeyin
yanından ayrılmamak, ona aşırı ilgi göstermek.
Et tırnak olmak
Sıkı bir ilişkiye girmek, birbirinden kopmamak.
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Ettiğini bulmak
Yaptığı bir kötülüğün cezasını görmek.
Ev açmak
Ayrı bir eve çıkmak, yerleşmek.
Evde kalmak
Yaşı ilerleyen kızın evlenememesi.
Evdeki hesap çarşıya uymamak
Önceden tasarlanan, düşünülen bir işin umulduğu gibi
gitmemesi, başka bir yönde gelişmesi.
Evlat acısı gibi içine çökmek
Kaybettiği bir şey için çok üzülmek.
Eyere de gelir semere de
Her işe uyar, her işe yarar, ince işler için de kaba işler için de
kullanılabilir.
Eyüp sabrı
Peygamberlerden Hz. Eyüp’ün, başına gelen hastalığa
sabredip, bundan dolayı şikâyet etmemesi; güçlük ve
üzüntülere, hastalığa karşı sabretmesinden hareketle, en ağır
ve sürekli üzüntülerden bile yakınmayanın büyük ve uzun
sabrını anlatmak için kullanılır.
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Eyvallah demek
1- Razı olmak, kabul etmek. 2- Ayrılırken “allahaısmarladık”
anlamında kullanılır.
Eyvallah etmemek
Minnet altına girip boyun eğmemek.
Ezbere iş görmek
İncelemeden, özenmeden, gerekli olan bilgiyi almadan,
gelişigüzel iş yapmak.
Ezilip büzülmek
Güç bir duruma düştüğünü, utandığını, sıkıldığını
davranışlarıyla belli etmek.
F
Faka basmak
Tuzağa düşmek, aldatılmak.
Fareler cirit atıyor
Bir yerin ıssız olması, kimselerin bulunmaması.
Felce uğramak
1- Bir işin tamamen bozulması, durup ilerleyemez olması. 2Hastalık sebebiyle organlarının bir kısmı çalışamaz duruma
gelmek, kötürüm olmak.
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Feleğin çemberinden geçmek
Hayatta çok günler görmüş, acı tatlı olaylar yaşayıp tecrübe
kazanmış, olgunlaşmış.
Fellik fellik aramak
Telaşla, hemen her köşeye bakarak heyecanla aramak.
Felsefe yapmak
Olayların sebep ve sonuçları üzerine kendince birtakım soyut
düşünceler ileri sürmek.
Fena etmek
Kötü duruma düşürmek, işini bozmak, zor durumda bırakmak,
dövmek.
Fener alayı
Bayram gecelerinde kalabalık halk topluluklarının, ellerinde
fener veya meşalelerle şehri dolaşarak yaptıkları gösteri.
Feragat sahibi
Gönlü tok, özveri gösterebilen, fedakârlık yapabilen.
Fermanlı deli
Deli olduğu herkesçe bilinen, zırdeli.
Ferman dinlememek
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Kural, yasa, söz dinlememek; hiçbir yerden buyruk almamak.
Fesat kumkuması
Tamamıyla kötülük düşünen, insanları birbirine düşürecek
işler yapan, ortalığı karıştıran.
Fırıldak çevirmek
Düzen kurmak, hileli iş görmek.
Fırsat düşkünü
Çıkar sağlamak, kötülük yapmak için fırsat kollayan kimse.
Fikir almak
Birinin düşüncesinden yararlanmak.
Fikir vermek
1- Bir konuda düşüncesini bildirmek. 2- Bir konuda yol
gösterici bilgi edinmek.
Fikir yürütmek
Bir konu üzerinde kendi düşüncesini söylemek, tahminlerde
bulunmak.
Fincancı katırlarını ürkütmek
Zararı dokunacak bir kimsenin hoşuna gitmeyen bir davranışta
bulunmak.
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Fink atmak
Hiçbir şeye aldırmadan gönlünce gezip eğlenmek, şurada
burada oynayıp zıplamak.
Fiskos etmek
Birilerinin bulunduğu bir yerde birkaç kişi gizlice ve alçak sesle
konuşmak.
Fitil olmak
1- Çok içip sarhoş olmak. 2- Aşırı ölçüde kızmak.
Fitne sokmak
İnsanları birbirine düşürecek, aralarını bozacak davranışta
bulunmak, sözler sarf etmek.
Fiyat biçmek
Bir şeyin değerini belirlemek, para karşılığını tespit etmek.
Fiyatı dondurmak
Fiyatın yükselmesini önlemek, fiyatların olduğu gibi kalmasını
sağlamak.
Fiyat kırmak
Fiyatı birilerinin verdiğinden az vermek, fiyatı düşürmek.
Fol yok yumurta yok
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Ortada (bir konu ile ilgili) hiçbir belirti olmadığı hâlde varmış
gibi bir kuşkuya düşmek.
Fora etmek
Açmak, çözmek.
Formül bulmak
Bir çözüm, işi çözümleyecek çıkar yol bulmak.
Forsu kalmamak
Sözü geçmez olmak; bir konuda saygınlığı, gücü kalmamak.
Foyası meydana çıkmak
Yalanı, dolanı, hilesi, kötü niteliği, kusuru ortaya çıkmak.
Fukara babası
Yoksulları koruyup gözeten, onlara yardım elini uzatan, elden
geldiğince yardım etmeyi seven kimse.
Funda demir etmek
Demir atma komutu vermek.
Fütur getirmemek
Bezginlik getirmemek, umutsuzluğa düşmemek.

G
Gafil avlanmak
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Hiç beklenmedik bir sırada yakalanmak, habersiz ve hazırlıksız
olduğu sırada zor duruma düşürülmek.
Gaflet basmak
Uykusu gelmek.
Gam yememek
Kaygılanmamak, tasa etmemek, üzülmemek.
Gani gönüllü
Cömert, eli bol, vermekten kaçınmayan.
Gâvur etmek
Boşuna harcamak, işe yaramaz duruma getirmek, yerinde
harcamamak.
Gâvur inadı
Yok edilemeyen, önüne geçilemeyen, yumuşatılamayan inat.
Gazel okumak
1- Gazel söylemek. 2- Kandırmak ve oyalamak için boş sözler
söylemek.
Gece kuşu
Geceleri gezip dolaşan, bunu huy edinen kimse.
Geceyi gündüze katmak
241

Ara vermeden, devamlı çalışmak; büyük çaba göstermek.
Geçer akçe
Herkesçe aranılan, beğenilen, değerli (şey).
Geçimini sağlamak
Yaşamak için gerekli olanı elde etmek.
Geçmişini karıştırmak
Birinin ölmüşlerini yermek veya onlara sövmek.
Geçti Bor’un pazarı sür eşeğini Niğde’ye
"İş işten geçti artık, fırsatı kaçırdın." anlamında kullanılır.
Gelip çatmak
Vakti gelmek, kaçınılmaz olmak, çok yakında olmak.
Gel keyfim gel
Bir durumdan duyulan memnunluk duymayı, işlerin yolunda
gitmesini anlatılır.
Gel zaman git zaman
Aradan epeyce bir zaman geçtikten sonra.
Gemi azıya almak
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1- Söz dinlemez olmak. 2- Atın, gemi azıları arasına alıp etkisiz
bırakarak, süvarisinin yönetiminden çıkması ve kendi
istediğince koşması.
Geniş gönüllü
Heyecan ve telaş göstermeyen, merak etmeyen, olayları hoş
karşılayan.
Geri basmak
Geri geri gitmek.
Geri çekilmek
1- Kaçmak, bulunduğu yerden arka arkaya doğru gitmek. 2Karıştığı bir işi sürdürmekten ya da sürdürenler arasında
bulunmaktan vazgeçmek.
Geri çevirmek
1- İade etmek, geldiği yere göndermek, kabul etmemek.
Geri durmamak
Bir işe girmekten kaçınmamak, o işe girişmek.
Geri hizmet
1- Ordunun çeşitli gereksinimleri ile ilgili işlerin tümü. 2Etkinliği ikinci dereceden sayılan, kolay görev.
Geri kafalı
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Yenilikleri kabul etmeyen, bağnaz, kafası hurafelerle dolu.
Gıcık tutmak
Bir süre boğaz gıcıklanmasına yakalanmak, konuşamamak.
Gıcık vermek
1- Birini kızdırıp sinirlendirmek. 2- Boğazı yakıp kaşındırarak
öksürmeye yol açmak.
Gık dememek
Hiç sesini çıkarmamak, yakınmamak, karşı çıkmamak.
Gına gelmek
Usanmak, bıkmak.
Gırla gitmek
1- Bol bol ortaya dökülüp harcanmak. 2- Uzun sürmek.
Gırtlağına kadar borca girmek
Pek çok, ödenmesi zor olacak şekilde borçlanmak.
Gırtlak gırtlağa gelmek
Kıyasıya dövüşmek ya da dövecek hâle gelmek.
Gidiş o gidiş
“Gitti ve kendisinden bir daha haber alınamadı" anlamında
kullanılır.
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Göbeği çatlamak
Birçok güçlükleri yenmek için çok uğraşmak, pek çok çaba sarf
etmek.
Göğsü kabarmak
İftihar etmek, övünç duymak.
Göğüs geçirmek
Üzüntülü bir şekilde soluk almak, içini çekmek.
Göğüs germek
Bir zorluğa dayanmak, karşı koymak.
Göklere çıkarmak
Aşırı ölçüde övmek.
Gölge düşürmek
Bir şeyin önemini ve değerini azaltacak, ününü düşürecek işler
yapmak.
Gölge etmek
1- Işığa engel olmak. 2- Bir işin yapılmasına engel olmaya
çalışmak.
Gölgesinden korkmak
Çok korkak olmak, en basit işlere bile girmekten korkar olmak.
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Gönlü kalmak
1- Gücenmek. 2- İstediği hâlde elde edemediği şey üzerinde
isteği devam etmek.
Gönlü kara
Başkaları hakkında kötü düşünen, onların iyiliğini istemeyen.
Gönülden geçirmek
Bir şeyi yapmayı düşünmek, olmasını istemek, o şeyi düşünür
olmak.
Gönlünden kopmak
Birine iyilik yapma ya da bir şeyi verme isteğinin, aniden
içinde doğuvermesi.
Gönlüne göre
İsteğine uygun olarak, dilediğine göre.
Gönlü tok
Fazla para ve mal istemeyen, zorunlu ihtiyacı kadarı ile
yetinen, imkânları az da olsa bunu hissettirmeyen, bu
durumda dahi cömert olan.
Gönül almak
1- Sevindirmek, hoşnut etmek. 2- Kırılan, gücenen bir kimseyi
güzel söz ve davranışlarla yeniden hoşnut etmek.
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Gönülden çıkarmak
Anmaz ve sevmez olmak.
Gönül eri
Açık yürekli, güvenilir, hoşgörüsü geniş, ehli dil (kimse).
Gönül kırmak (yıkmak)
Birini çok üzecek, gücendirecek davranışta bulunmak.
Gönüllü gönülsüz
Pek de istekli olmayarak.
Gönül okşamak
Birini hoş bir davranış ve sözle sevindirmek.
Gönül yapmak
Hoşa giden davranışlarla veya sözle birinin kırgınlığını
gidermek.
Görüş açısı
Bir soruna yaklaşma, onu ele alma biçimi.
Gövde gösterisi
Belli bir amaç için güçlerini birleştiren kalabalıkların yaptıkları
gösteri.
Göz açamamak
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İşlerinin yoğun oluşu sebebiyle başka bir şeyle ilgilenme
imkânı bulamamak.
Göz açıp kapayıncaya kadar
Çok çabuk, kısa bir zamanda.
Göz açtırmamak
Baskı altında bulundurarak başka bir şeyle uğraşmasına fırsat
vermemek.

H
Ha Hoca Ali, ha Ali Hoca
Farklı gibi gösterilen iki şeyin, gerçekte hiçbir farkının
olmaması. “İkisi de bir” anlamında kullanılır.
Habbeyi kubbe yapmak
Önemsiz, küçük bir şeyi büyütüp mesele çıkarmak.
Haber uçurmak
Çabucak, gizlice haber göndermek.
Hacet kalmamak
Gereği olmamak, lüzumu kalmamak.
Haddini bildirmek
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Yetkisi dışındaki işlere karıştığı için sert bir karşılık vererek onu
cezalandırmak, yola getirmek, uslandırmak, yetki sınırını
bildirmek.
Haddini bilmek
Kendi değer ve yeteneğini bilmek, üstün görmemek, kendi
yapabileceği şeylerin ötesine geçmemek.
Hafife almak
Küçümsemek, önem vermemek.
Hakkı geçmek
1- Birisinin payından bir başkasının almış olması. 2- Bir şeyde
veya bir kimsede emeği bulunmak.
Hakkından gelmek
1- Güç bir işi başarı ile sonuçlandırmak. 2- Öç almak, yenmek
veya cezasını vermek.
Hakkını helal etmek
Geçen hakkını, emeğini bağışlamak.
Hakkını vermek
1- Bir şeyin layıkıyla yapılması için ne gerekiyorsa ondan
kaçınmamak. 2- Birinin çalışmasını gereğince değerlendirmek,
hakkı olan şeyi vermek.
Hakkını yemek
249

Birinin hakkı olan şeyi vermemek, onu kendisine mal etmek.
Hakk-ı sükût (sus payı)
Bir konu üzerinde konuşmaması, bildiği şeyi söylememesi
karşılığında bir kimseye sağlanan yarar.
Hâlden anlamak
Bir kimsenin içinde bulunduğu zor durumu kavrayarak,
anlayıp sezerek hoşgörülü olmak, anlayış göstermek.
Hâle yola koymak
Düzenlemek, tertiplemek, iyi işler bir duruma getirmek.
Hâli vakti yerinde
Zengin, oldukça varlıklı, para durumu iyi.
Halis muhlis
Saf, katışıksız, temiz, eksiksiz, içinde yabancı madde
bulunmayan.
Halka verir talkını kendi yutar salkımı
Kendi verdiği öğütlere kendisi uymaz.
Hallaç pamuğu gibi atmak
Bir arada, toplu bulunan şeyleri ya da kimseleri dağıtmak,
parçalamak; bu yolla sağa sola, her birini bir yana atmak.
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Halt etmek
Yakışıksız davranmak, uygunsuz bir söz söylemek veya kötü bir
şey yapmak.
Ham ervah
Çiğ adam; yersiz ve yakışıksız sözleri, davranışları olan kaba
kimse.
Hangi dağda kurt öldü?
Kendisinden hiç umulmayan, beklenilmeyen bir kimsenin
olumlu davranışı görüldüğünde; “Nasıl oldu da böyle güzel bir
iş, bir iyilik yaptı?" anlamında söylenir.
Hangi rüzgâr attı?
“Nasıl oldu da gelebildin? Hiç görünmüyordun, sen de gelir
miydin?” anlamında, uzun süre bir yerde görünmeyen kimse
için kullanılır.
Hangi taşı kaldırsan altından çıkar
1- Hemen her işte parmağı vardır. 2- Her işten anlar, her işe
karışır ya da her işten anladığı izlenimi verir.
Hanım evladı
Nazlı büyütülmüş, zora gelmeyen, çıtkırıldım kimse.
Hapı yutmak
Kötü bir duruma düşmek, zarar ve ziyana uğramak.
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Haram olmak
Bir şeyden gerektiği gibi yararlanamaz olmak.
Haram para
Dinî bakımdan yasaklanmış yollardan elde edilen para.
Haram yemek
Dinî inançlara aykırı olarak kazanç sağlamak, haksız olarak bir
şeye el atmak.
Harfi harfine
Tastamam, uygun, tıpatıp, gerçekte olduğu gibi.
Har vurup harman savurmak
Hesapsızca, düşüncesizce harcamak; malını, parasını
ölçüsüzce, bol bol harcayıp tüketmek.
Hasret çekmek
Özlem duymak, epeydir ayrı kaldığı yere ya da kimseye
kavuşma isteği içinde olmak.
Hasret gitmek
Özlediği, sevdiği bir yere ya da kimseye kavuşamadan ölmek.
Hasret kalmak
Özlemini duyduğu şeye uzun zaman kavuşamamak.
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Hastası olmak
Bir şeye çok düşkün olmak.
Haşır neşir olmak
Aralarında bulunduğu kimselerle kaynaşmak, bir arada
bulunup uğraşmak; kimi işlerle ilgilenip durmak.
Hatır belası
Sayılan ve sevilen kimse için katlanılan sıkıntı.
Hatır gönül tanımamak (bilmemek)
1- İsterse en sevdiği ve saydığı olsun, gücenmesini göze alarak
doğru bildiğini yapmak. 2- Kırıcı davranışlarda bulunmak.
Hatırı kalmak
Gücenmek, kırılmak.
Hatırından çıkmamak
Sevdiği, saygı duyduğu birinin istediği bir şeyi yapmayı
reddedememek, gönlünü kırmaktan çekinmek.
Hatırı sayılır
1- Önemli, saygı değer, saygın (kimse). 2- Oldukça çok.
Hava almak
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1- Temiz havalı bir yere çıkarak dolaşmak, dinlenmek,
ciğerlere temiz hava çekmek. 2- Eline bir şey geçmemek,
umduğunu bulamamak. 3- İçine hava girmek.
Hava basmak
1- Büyüklenmek, kibirlenmek, olduğundan fazla görünmeye
çalışmak. 2- Bir şeyin içine hava doldurmak.
Havada kalmak
1- Yüksek bir yerde durmak. 2- Sonuca bağlanamamak. 3- Bir
iddia, dayanaksız olduğundan ispat edilememek.
Havadan sudan konuşmak
Öylesine, gelişigüzel, rastgele konuşmak.
Hava hoş
Şu ya da bu şekilde olması arasında bir fark olmamak.
Havanda su dövmek
Bir işle boşuna uğraşmak.
Hava parası
Bir yeri tutmak, kiralamak ya da bir şeyi elde etmek için değeri
dışında açıktan verilen para.
Havsalası almamak
Aklı kabul etmemek.
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Hayal kırıklığı
Gerçekleşmesi istenilen veya umulan bir şeyin
gerçekleşmemesinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı.
Hayal meyal
Belli belirsiz, açık seçik belli olmayan, bulanık (bir şekilde
hatırlanan).
Hayatını kazanmak
Çalışıp elde ettiği para ile geçimini sağlamak.
Hayatını yaşamak
Canının istediği gibi hayatını sürdürmek.
Hayat memat meselesi
Sonucu çok tehlikeli olan, ölüm kokan bir durum.
Hayat pahalılığı
Yiyecek, içecek ve giyecek gibi geçim için gerekli olan
maddelerin pahalı olması.
Hayır işlemek
Dine ve insanlığa uygun, iyi davranışlarda bulunmak.
Hayır kalmamak
İşe yarar, beğenilecek bir yanı ve tarafı kalmamak.
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Hazıra konmak
Hiçbir emek sarf etmeden, çaba göstermeden başkasının
emeği ile ortaya çıkmış olan şeyden yararlanmak.
Helal süt emmiş olmak
İyi huylu, doğru yoldan sapmayan, temiz bir kişi.
Hem kel hem fodul
Bu kadar kusuruna, bu yeteneksizliğine rağmen bir de
övünüyor, üstünlük taslıyor, anlamında kullanılır.
Hem nalına hem mıhına (vurmak)
Birbirine zıt olan iki yanı da desteklemek.
Hem suçlu hem güçlü
Gerçekte kendisi suçlu olduğu hâlde suç işlememiş gibi
davranan ve karşısındakini suçlamaya çalışan kimse.
Her kafadan bir ses (çıkmak)
Bir konu üzerinde herkesin istediği gibi, rastgele konuşulması
ve bu konuşmalardan bir sonuç alınamaması.
Her telden çalmak
Pek çok konuda bilgi sahibi olmak, içinde bulunduğu ortamın
şartlarına göre her çeşit iş yapabilir olmak.
Hesaba çekmek
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Bir kişiyi, bir makamı yaptığı işler üzerine açıklama ve
savunma yapmaya çağırmak.
Hesaba dökmek
Bir konu ile ilgili işlemlerin hesabını kâğıt üzerinde yapmak.
Hesaba katmak (almak)
Bir işi yaparken ya da yürütürken bir başka şeyi de göz önünde
bulundurmak.
Hesaba (kitaba) gelmez
1- Beklenmedik, umulmadık. 2- Sayılmayacak kadar çok, pek
fazla, sayısız.
Hesabı kesmek
Alışverişi ya da ilgiyi kesmek.
Hesabını bilmek
Boş yere para harcamamak, tutumlu davranmak.
Hesabını görmek
1- Alacağını ödeyip ilişkisini kesmek. 2- Cezalandırmak,
vücudunu ortadan kaldırmak ya da öldürmek.

I-İ
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Icığını cıcığını çıkarmak
1- Her yanını ellemek, didiklemek. 2- Bir meseleyi en ince
ayrıntılarına kadar soruşturmak, incelemek.
Ikınıp sıkınmak
Bir işi yapabilmek için kendini çok zorlamak.
Isıtıp ısıtıp önüne koymak
Daha önce meydana gelmiş bir olayı ya da bir işi, bir
düşünceyi yeniden, sık sık tekrarlamak.
Iska geçmek
1- Hedefe isabet ettirememek, vuramamak. 2- Üzerinde
durmamak, önem vermemek, atlamak.
Iskartaya çıkarmak
İşe yaramaz, değersiz bularak bir yana atmak.
Işık tutmak
1- Karanlık bir yeri ışıkla aydınlatmak. 2- Bilgisiyle,
düşüncesiyle bir konuya açıklık getirmek, tutacağı yolu
göstermek.
İbret almak
Kötü bir olaydan etkilenerek ders almak.
İcabına bakmak
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1- Gereğini yerine getirmek. 2- Yok etmek, ortadan kaldırmak.
İç çekmek
Üzüntüyle göğüs geçirmek, derin derin soluk alıp hıçkırıkla
ağlamak.
İç etmek
Eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeden kendisine mal
etmek, ortadan kaldırıp kimseye göstermemek.
İç gıcıklamak
1- Huylandırmak. 2- İstek uyandırmak.
İçi açılmak
Sıkıntısı dağılıp gitmek, ferahlamak.
İçi cız etmek
Ansızın içi sızlamak, çok üzülmek.
İçi çekmek
Canı arzu etmek, istek duymak.
İçi dışı bir
İkircikli olmayan, ikiyüzlü davranmayan, düşündüğünü açıkça
söyleyen, özü sözü bir olan.
İçi dışına çıkmak
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1- Kusmaktan ötürü çok fena olmak. 2- Bindiği taşıtın çok
sarsılması yüzünden bedeni rahatsızlık duymak.
İçi erimek
Kaygı duymak, çok üzülmek.
İçi geçmek
1- İstemediği hâlde uyuyakalmak. 2- İşe yaramaz duruma
gelmek. 3- Yaşlılıktan, zayıflıktan gücü azalmış olmak; hiçbir
şeye ilgi duymamak.
İçi gitmek
Çok fazla istek duymak.
İçi içine sığmamak
Çok heyecanlanmak, coşkunluk duymak ve sevincini belli
etmekten kendini alamamak.
İçi kabarmak (kalkmak)
1- Midesi bulanmak. 2- Duygulanıp heyecanlanmak. 3- Taşkın
bir ağlama duygusu içinde olmak.
İçi kan ağlamak
İçten, büyük bir üzüntü duymak; dıştan belli etmeyerek çok
acımak.
İçi kazınmak

260

Çok acıktığından ötürü midesinde eziklik duymak.
İçinden pazarlıklı
Sinsi, yapacağı kötülükleri sezdirmeyen.
İçine atmak
1- Derdini, sıkıntısını kimseye söylememek. 2- Kendisine
yapılan kötülüğe karşı sesini çıkarmamakla beraber, bunu
unutmamak.
İçine dert olmak
Yapmak istediği bir şeyi yapamadığı için kaygılanıp üzüntü
duymak.
İçine doğmak
Malum olmak, bir işin olduğunu ya da olacağını sezinlemek,
tahmin etmek.
İçine işlemek
Duygulanmak, etkilenmek, dokunmak.
İçine çekilmek (kapanmak)
Duygularını kimseye açmamak, çevresindeki kişilerle ilişkisini
kesmek, yalnızlığa gömülmek.
İçine kurt düşmek
Kuşkulanmak, kendisine zarar geleceğinden şüphe etmek.
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İçine sindirmek
Benimsemek, iyice kabul etmek.
İçine sinmemek
1- İçi rahat etmemek, yaptığı şeyden memnun olmamak. 2İstediği gibi olmadığı için rahatlık, mutluluk duymamak; tadına
varamamak.
İçine sokacağı gelmek
Birini aşırı ölçüde, çok sevmek.
İçini dökmek
Dertlerini, sıkıntılarını, üzüntülerini anlatmak.
İçini (bir) kurt yemek
Sürekli olarak bir kaygı içinde olmak.
İçi parçalanmak (paralanmak)
Birine acıyarak çok üzülmek.
İçi sızlamak
Bir şey veya kişinin içine düştüğü durum sebebiyle üzülmek.
İçler acısı
Oldukça üzücü, çok acıklı.
İçli dışlı olmak
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Teklifsiz, çok samimi, sıkı fıkı, senli benli olmak.
İçtikleri su ayrı gitmemek
Sıkı fıkı dost, samimi arkadaş olmak; birbirlerinden
saklayacakları bir şeyleri bulunmamak.
İdare etmek
1- Yönetmek, çekip çevirmek. 2- Tutumlu olmak, kullanmak.
3- Elvermek, yetmek, yetişmek, korumak, kurtarmak. 4- Hoş
görmek, göz yummak. 5- Örtbas etmek.
İfade vermek
Sorguya cevap vermek.
İflahını kesmek
Gücünü tamamıyla yok edip bir daha karşı koyamayacak,
düzelemeyecek, iş yapamayacak duruma getirmek.
İfrit olmak
Çok öfkelenmek; aşırı ölçüde, kendini kaybedecek kadar
sinirlenip kızmak.
İğne atsan yere düşmez
Çok kalabalık, yürünecek gibi değil.
İğne ile kuyu kazmak
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Zor denecek bir işi yetersiz araç ve gereçlerle başarmaya
çalışmak.
İğne ipliğe dönmek
Aşırı derecede zayıflamak, kilo vermek.
İğneli söz
Dokunaklı, kırıcı, üzücü söz.
İki ahbap çavuşlar
Hemen her yerde birlikte görülen, birbirlerinden ayrılmayan
iki arkadaş, dost.
İki arada bir derede (kalmak)
Sıkışık, zor şartlar altında (kalmak).
İki ayağını bir pabuca sokmak
Bir kimseyi, bir işi yapması için zorlamak, sıkıntıya sokmak.
İki cami arasında kalmış beynamaza dönmek
İki yoldan hangisini tutacağını; şöyle mi böyle mi yapacağını
bilememek; şaşırıp bir şey yapamaz olmak.
İki cihanda yüzü ak olmak
Doğru ve faziletli yaşayıp, dünya ve ahirette mükâfat görmek.
İki çift söz etmek
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Bir araya gelip birkaç söz söylemek.
İki eli kanda olsa
Ne kadar önemli olursa olsun, elindeki iş hiç bırakılamayacak
derecede olsa bile.
İki eli (birinin) yakasında olmak
Ahirette, hesap gününde ondan davacı olmak; hakkını
istemek.
İki gözü iki çeşme
Sürekli, çok ağlayarak.
İkili oynamak
Birbirine karşı olanlardan hem birini hem ötekini çıkarı için
destelemek.
İki paralık etmek
Değerini, onurunu çok düşürmek.
İki rahmetten biri
Ağır hasta olan birisi için “ya şifa, ya ölüm” anlamında
kullanılır.
İki sözü bir araya getirememek
Düşüncelerini, duygularını düzgün bir biçimde anlatamamak,
güzel konuşma becerisinden yoksun olmak.
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İki yakası bir araya gelmemek
Geçim sıkıntısı içinde olmak ve borçtan kurtulamamak, gelir
ve giderini denkleştirememek.
İleri geri konuşmak
Yersiz, kırıcı, yaralayıcı biçimde konuşmak.
İlk göz ağrısı
1- İlk doğan çocuk. 2- İlk sevgili.
İmana gelmek
1- Hak dini olan İslam’ı kabul etmek. 2- En sonunda doğruyu
söylemek. 3- Önceden kabul etmediği şeyi sonradan kabul
edip uymak.
İnce eleyip sık dokumak
Titizlik göstermek, bir şeyi en ince ayrıntılarına kadar
araştırmak, gözden geçirmek.
İn cin top oynamak
Issız, sessiz olmak, bir yerde hiçbir canlı yaratık bulunmamak.
İncir çekirdeğini doldurmaz
Çok az veya pek önemsiz.
İnsan eti yemek
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Birini çekiştirmek.
İnsan evladı
İyi, anlayışlı, ahlak sahibi insan.
İnsan hâli
Olabilir, doğaldır, hoş karşılamak gerekir.
İnsanlıktan çıkmak
1- Çok zayıflamış, bir deri bir kemik kalmış olmak. 2- İnsani
niteliklerini yitirmek, insana yakışmayacak davranışlarda
bulunmak.
İpe çekmek
Asarak öldürmek.
İpe un sermek
İstenilen işi yapmamak için birtakım bahaneler, sebepler ileri
sürmek, güçlük çıkarmak, engeller göstermek.
İpi koparmak
Bağlı bulunduğu yer ya da kişi ile ilişkisini kesmek, aradaki
anlaşmazlığı artırmak.
İpin ucunu kaçırmak
Bir yeri yönetmede veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü
kaçırıp, artık duruma hâkim olamamak; çıkmaza girmek.
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İpi sapı yok
Birbirini tutmaz, yersiz, anlamsız, işsiz, yersiz yurtsuz, saçma
sapan.
İpiyle kuyuya inilmez
Kendisine güvenilmez, ona güvenilerek bir işe girilmez.
İple çekmek
Zamanın gelmesini sabırsızlıkla beklemek, çok istemek.
İpucu vermek
Aranılan şeyi bulmaya yarayan işareti, onu açıklamaya
yarayan bilgiyi vermek.
İsabet etmek
1- Nişan alınan yere değmek, rastlamak. 2- Çıkmak. 3- Yerinde
iş görmüş olmak.
İskele vermek
Vapura binmek, vapurdan inmek için iskeleyi uzatmak.
İstifini bozmamak
Bir olay karşısında aldırış etmemek, durum ve davranışını hiç
değiştirmemek.
İş ayağa düşmek
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İşin sorumsuz, yetkisiz ve beceriksizlerin elinde kalması.
İş başa düşmek
Beklediği yardım gelmeyince, kendi işini kendi yapmak
zorunda kalmak.
İş çığırından çıkmak
Bir işin asıl amaçtan çıkarak düzelmesi güç bir durum alması,
bir bozukluk ve kargaşalık baş göstermesi.
İşi düşmek
Birinin yardımına ihtiyaç duymak.
İşe koşmak
Birini bir iş yapmak üzere görevlendirmek, göndermek.
İşi azıtmak
Yanlış ve aşırı yollara sapmak.
İşi başından aşmak
Pek çok işi olmak, iş içinde kaybolmak.
İşi iş olmak
İşi yolunda, iyi olmak; hâlinden memnun bulunmak.
İşinden olmak
Bir süredir yaptığı işi elinden gitmek, görevini yitirmek.
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İşi sıkı tutmak
Gevşekliğe yol açmamak, işe gereken önemi vermek ve sağlıklı
yürümesini sağlamak.
İşi tıkırında olmak
İşi çok uygun ve iyi olmak.
İşi yokuşa sürmek
Yapılabilir, görülebilir işi yapmamak için güçlük çıkarmak,
bahaneler ileri sürmek.
İşkembeden atmak
Uydurarak söylemek, tutarı olmayan sözler sarf etmek.
İşten el çektirmek
Görevden uzaklaştırmak.
İte kaka
Zorla, güçlükle.
İt sürüsü kadar
Gereğinden fazla, oldukça çok, kalabalık.
İyi gözle bakmamak
Birisi hakkında iyi düşünmemek, kötü niyet beslemek.
İyi gün dostu
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Dostlarının sıkıntılı günlerinde onlardan kaçan kimse.
İyi saatte olsunlar
Cinlerden söz edilirken kullanılır.
İzinden yürümek
Birine içten bağlanarak onun başladığı işi aynı anlayışla
sürdürmek, fikirlerini ve hareketlerini aynen benimsemek.
İzi silinmek
Yok olmak, ortadan kaybolmak.

K
Kabak (birinin) başına (başında) patlamak
Birçok kimsenin ilgili olduğu olaydan yalnızca bir kimsenin
zararlı çıkması; beklenmediği hâlde, bir işin zararlı sonucuna
katlanmak.
Kabak tadı vermek
Bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak.
Kabına sığmamak
Sevinç ve heyecanından taşkın hareketlerde bulunmak.
Kabir azabı çekmek
Çok sıkılmak, eziyet çekmek.
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Kabuğuna çekilmek
Tek başına kalmak, dış dünya ile ilgisini kesmek, kimse ile
görüşmemek.
Kaçın kurası
Aldatılması güç, kurnaz; güngörmüş, geçirmiş; tecrübeli.
Kafadan atmak
Bir konu üzerinde inceleme yapmadan, rastgele konuşmak.
Kafadan kontak (sakat)
Düşüncesiz, delice işler yapan, aklı kıt.
Kafa dengi
Davranışları, anlayışları, dünya görüşleri birbirine uymuş
kimselerden her biri.
Kafa patlatmak
Bir konu üzerinde pek çok düşünmek, zihin yormak.
Kafa tutmak
Karşı gelmek, direnmek, boyun eğmemek.
Kafası almamak
1- Anlayıp kavrayamamak. 2- Zihin yorgunluğundan ötürü
anlayamaz olmak. 3- Olabileceğine inanmamak.
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Kafası işlemek (çalışmak)
Bir konu üzerinde kavrayışı çok iyi olmak.
Kafası kazan (gibi) olmak (veya kafası şişmek)
1- Zihni yorulmak. 2- Gürültülü, patırtılı şeyler dinlemekten
rahatsız olmak, yorgunluk duymak.
Kafası kızmak
Çok öfkelenip sinirlenmek.
Kafasına dank etmek
Çoktandır anlayamadığı bir meseleyi bir olay sebebiyle
birdenbire kavramak, doğruyu yakalamak.
Kafasına koymak
Bir şeyi yapmaya kararlı olup zamanını beklemek.
Kafası yerinde olmamak
1- O anda kafası çok yorgun olmak. 2- Başka şeyler
düşündüğünden, o anda konuşulana hemen intibak
edememek.
Kafese girmek
1- Hapse girmek. 2- Aldatılmak, hile yoluyla kendisinden çıkar
sağlanmak, oyuna gelmek.
Kafese koymak
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Tuzağa düşürüp çıkar sağlamak.
Kâğıda dökmek
Düşüncelerini, duygularını yazıya geçirmek.
Kâğıt üzerinde kalmak
Yapılması kararlaştırıldığı hâlde uygulanmamak; konuşulan,
kararlaştırılanın yazıda kalması.
Kalbini kırmak
İncitmek, küstürecek kadar üzmek, gönlünü kırmak,
gücendirmek.
Kalburla su taşımak
Verimsiz, verim alınamayacak, olmayacak bir işle uğraşmak.
Kaldırım mühendisi
İşsiz güçsüz, sokaklarda dolaşan kimse.
Kale almamak
Önemsiz görmek, sözünü etmeye değer bulmamak.
Kalem efendisi
Kalemde çalışan görevli, yazman.
Kalem oynatmak
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1- Yazı yazmak. 2- Bir yazıyı düzeltmek. 3- Bir yazıda değişiklik
yapmak.
Kaleyi içinden fethetmek
Karşı taraftan birinin yardımını alarak davasını kazanmak.
Kalıbını basmak
Bir şeye bütün içtenliği ile güvenmek, bir şeyi doğrulamak.
Kalıbının adamı olmamak
Görünüşünden bekleneni yapamaz olmak, umulanı ortaya
koymamak.
Kalıptan kalıba girmek
1- Sık sık iş değiştirmek. 2- Çıkar sağlamak için değişik kılıklara
girmek.
Kalp kazanmak
Güzel bir davranış ve sözle birilerinin sevgisini kazanmak,
ilgisini çekmek.
Kambersiz düğün olmaz
Bir toplantı, eğlence veya iş, en çok ilgili kişiler bulunmadan
yapılırsa tadı çıkmaz anlamında, alay yollu kullanılır.
Kambur üstüne kambur (kambur kambur üstüne)
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Sıkıntı üstüne sıkıntı, terslik üstüne terslik, borç üstüne borç,
aksilikler birbirini kovalıyor anlamında kullanılır.
Kanadı altına almak
Korumak, gözetmek, himayesi altına almak.
Kan ağlamak
Büyük bir üzüntü içinde olup yakınmak.
Kana susamak
Birini öldürme hırsı içinde olmak.
Kan başına sıçramak (beynine çıkmak)
Çok sinirlenmek, öfkelenmek.
Kancayı takmak
Bir kimsenin zararı, kötülüğü için uğraşmak.
Kandilli temenna
Eli yere kadar uzatarak yapılan selamlama.
Kan gövdeyi götürmek
Çok kan akıtılmış olmak, çok insan öldürülmek.
Kan gütmek
Kan dökerek öç almayı istemek.
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Kanı ağır
Davranışları yavaş, sevimsiz, konuşması insana sıkıntı veren,
hoşa gitmeyen kimse.
Kanı bozuk
Soysuz, iğrenç işler yapmaktan geri durmayan.
Kanı kaynamak
1- Hareketli, coşkun olmak. 2- Birine içten bir sevgi beslemek,
yakınlık duymak.
Kanına girmek
1- Birini öldürtmek veya öldürmek. 2- Bir şeyi harcamak, ziyan
etmek.
Kanına susamak
Belasını aramak, kendisinin öldürülmesine yol açacak bir
davranışta bulunmak.
Kanını emmek
Hiç insaf etmeden sömürmek, varını yoğunu elinden almak.
Kanı pahasına
Yaralanmayı veya öldürülmeyi göze alarak.
Kanı sıcak
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Sevimli, kendisini sevdiren, sempatik, sıcakkanlı.
Kanıyla ödemek
Yaptığı işin cezasını hayatıyla ödemek.
Kan kusmak
Çok eziyet, sıkıntı çekmek.
Kan kusturmak
Çok büyük sıkıntı ve eziyet çektirmek.
Kanlı bıçaklı olmak
Birbirlerinin kanını dökecek, birbirlerini öldürecek kadar
birbirlerine düşman olmak.
Kan ter içinde kalmak
Çok yorgun, terli, bitkin ve perişan durumda olmak.
Kan tutmak
1- Kan görünce bayılmak. 2- Korku ve heyecandan şok
geçirmek, kaçamamak, olduğu yere yığılıp kalmak.
Kapağı atmak
Sıkıntılı bir yerden kurtulup rahat edeceği bir yere kavuşmak;
uygun bir yere yerleşmek, işe girmek.
Kapalı kutu
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İçinde ne sakladığını belli etmeyen, niteliği gizli kalan.
Kapı dışarı etmek
Kovmak, dışarı atmak.
Kapı kapı dolaşmak
1- Ev ev gezmek, her eve uğramak. 2- Hemen her devlet
dairesine başvurmak.
Kapı komşu
Bitişikte oturan komşu, evleri yan yana olan ailelerden her
biri.
Kapısında büyümek
Birinin evinde eğitim görüp yetişmek.
Kapısını aşındırmak
İstediğini elde edinceye kadar birinin yanına çok sık gidip
gelmek.
Kapı yoldaşı
Herhangi bir yerde aynı hizmette bulananlardan her biri.
Kapıyı açmak
1- Başlamak. 2- Bir işte birilerine örnek olmak.
Kara çalmak
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Birine iftira etmek, leke sürmek, haksız yere suçlamak.
Kara gün dostu
Yalnız iyi günlerde değil sıkıntılı, üzücü, düşkünlük günlerinde
de insanın yardımına koşan, dostunu yalnız bırakmayan
kimse.
Karalar bağlamak (giymek)
Bir felaket dolayısıyla yas tutmak, siyah elbise giymek ya da
siyah örtü bağlamak.
Kara liste
Zararlı görülüp cezalandırılmaları, öldürülmeleri düşünülen
kimseler hakkında tutulan liste.
Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu
“Dış görünüşe aldanmamalı, bir kişi ya da iş olağan görünebilir
ancak altından neler çıkabileceği hiç belli olmaz, o sonra
görünür.” anlamında kullanılır.
Karar kılmak
Dönüp dolaşıp o şeyin üstünde durmak, onu tercih etmek,
birçok şeyi deneyip onu seçmek.
Karda gezip izini belli etmemek
Kimsenin sezemeyeceği biçimde gizli bir iş çevirmek, uygunsuz
işler yapmak.
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Kardeş payı yapmak
Eşit oranlarda bölmek, taksim etmek, paylaştırmak.
Karga tulumba etmek
Birkaç kişinin, birini kollarından bacaklarından tutup havaya
kaldırması.
Karınca duası gibi
Çok küçük, sık ve okunaksız, birbirine girmiş (yazı).
Karınca yuvası gibi kaynamak
Çok kalabalık ve hareketli (bir yer).
Karınca kararınca
Az, önemsiz ve küçük de olsa, gücü yettiği kadar, elinden
geldiğince.
Karnı geniş
Hiçbir şeyi tasa etmeyen, titizlenmeyen, gamsız, umarsız.
Karnı karnına geçmek
Çok acıkmak, çok zayıflamış olmak.
Karnı tok sırtı pek
Geçimi iyi, hâli vakti yerinde, para sıkıntısı olmayan, birinin
yardımına ihtiyaç duymayan (kimse).
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Karnı zil çalmak
Çok acıkmış olmak.
Karşı durmak
Bir güce boyun eğmemek, direnmek.
Kasıp kavurmak
1- Bir afetin çok zarar vermesi. 2- Baskı yaparak, kıyıcı
davranışlarda bulunarak bir topluluğu ezmek; zulmetmek,
ortalığı korku ve dehşet içinde bırakmak.
Kaş göz etmek
Kaş ve göz hareketleriyle bir işaret vermeye, istediğini bu yolla
anlatmaya çalışmak.
Kaşıkla yedirip, sapıyla göz çıkarmak
Bir iyilik yaptıktan sonra, bu iyiliği hiçe indirecek bir kötülük
yapmak.
Kaşla göz arasında
Çok çabuk, kimsenin sezmesine fırsat vermeyecek kadar az bir
zaman içinde.
Kaşlarını çatmak
Kızgın, öfkeli ve sinirli olduğunu kaşlarını birbirine
yaklaştırarak göstermeye çalışmak.
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Kaş yapayım derken göz çıkarmak
İşi düzelteyim, bir iyilik yapayım derken büsbütün bozmak ve
büyük bir zarar vermek.
Kayıtsız kalmak
Umursamamak, önem vermemek, ilgi göstermemek.
Kazan kaldırmak
Yönetime karşı topluca karşı gelmek, başkaldırmak.
Kazık yutmuş gibi
Dimdik (duran, oturan, yürüyen).
Kazın ayağı öyle değil
“Durum, mesele, senin sandığın gibi değil.” anlamında
kullanılır.
Keçileri kaçırmak
Düşünme yeteneğini kaybetmek, aklını oynatmak, delirmek,
bunalım içinde olmak.
Kedi ciğere bakar gibi (bakmak)
İmrenerek, iştahla, ele geçirme isteği ile bakmak.
Kedi olalı bir fare tutmak
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İlk defa, neden sonra kendisinden beklenen bir işi
yapabilmesi.
Kefeni yırtmak
Ağır bir hastanın, ölüm tehlikesini atlaması.
Kel başa şimşir tarak
Pek çok ihtiyaç giderilmeyi beklerken, gereksiz özenti ve
gösterişi belirtmek için kullanılır.
Keli görünmek
Bir kabahati, kusuru ortaya çıkmak.
Kel kâhya
Bilgisi olsun olmasın her işe karışan, burnunu sokan.
Kelleyi koltuğuna almak
Ölümü göze alarak bir işe kalkışmak.
Kemerleri sıkmak
Tutumlu davranmak, açlığa ve susuzluğa katlanmak.
Kendi göbeğini kendi kesmek
İstediği yardım gelmeyince kendi işini kendi yapmak
durumunda kalmak.
Kendi kendine gelin güvey olmak
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Başkalarının ne diyeceğini hesaba katmadan, bir işi sadece
kendi başına tasarlayıp olmuş sayarak sevinmek.
Kendi kendini yemek
İstediği iş olmadı diye gizli gizli üzülmek, kaygı duymak.
Kendinden geçmek
1- Kendini kaybetmek, bayılmak, bilinci işlemez olmak. 2Sevindirici bir olay karşısında coşkuya kapılmak, duygulanmak.
Kendinden pay (paha) biçmek
Bir durumu kendi durumu ile ölçüştürmek.
Kendine yedirememek
Yapılan bir işi onur kırıcı görüp, kişiliğine dokunmuş sayarak
tepki göstermek; kendisinin başkasına yapması söz konusu
olan işi, kişiliği için uygun görmeyip yapmamak.
Kendine yontmak
Ortaya çıkan fırsattan yararlanıp başkalarını düşünmeyerek
hep kendi çıkarını sağlayacak yönde hareket etmek.
Kendini ağırdan satmak
Kendisinden yapılması istenen işi, birçok ricadan, birçok
ısrardan sonra yapmayı kabul etmek.
Kendini ateşe atmak
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Bilerek zor ve tehlikeli bir işe girişmek.
Kendini dev aynasında görmek
Kendisini olduğundan büyük bir adam sanmak; üstün,
yetenekli, güçlü görmek.
Kendini dinlemek
1- Önemsiz, küçük rahatsızlıkları büyütmek; hastalık
kuruntusu içinde bulunmak. 2- Yalnız, sakin kalmak.
Kendini göstermek
1- Ortaya çıkmak, belirmek. 2- Beğenilecek, takdir edilecek
niteliklerini ortaya koymak; gücünü göstermek.
Kendini kaptırmak
Bir şeyin etkisinden kendini kurtaramamak.
Kendini toplamak
1- Kötü, bozuk olan durumunu düzeltmek. 2- Bir konu
üzerinde dikkatini yoğunlaştırmak. 3- Şişmanlamak.
Kendini tutamamak
Bir durum karşısında sessiz ve heyecana kapılmadan durmayı
başaramamak, kendine hâkim olamamak.
Kendini vermek
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Bir şeye bütün varlığıyla bağlanmak, başka şeylerle ilgisini
kesip yalnızca onunla ilgilenmek, bir şeyi tüm gücüyle
yapmaya çalışmak.
Kendi yağıyla kavrulmak
Elindekiyle yetinmeye, kimseye muhtaç olmadan yaşamaya
çalışmak; ihtiyaçlarını kendi karşılayarak kimseden yardım
istememek.
Kene gibi yapışmak
Yakasını bir türlü bırakmamak; istenmediği hâlde, çıkar
sağladığı için birinin peşini bırakmamak.
Kesenin ağzını açmak
Bol para harcamaya başlamak.
Keyif çatmak
Neşeli olmak, hoş ve eğlenceli zaman geçirmek.
Kılı kırk yarmak
Titizlenmek, çok dikkat ederek en ince ayrıntılarına kadar
incelemek, önemle üstünde durmak.
Kılına dokunmamak
Bir kimseye zarar verebilecek en ufak davranıştan bile
kaçınmak.
Kılını bile kıpırdatmamak (veya oynatmamak)
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Bir durum karşısında en küçük bir tepki bile göstermemek,
ilgisiz kalmak, harekete geçmemek.
Kıl payı (kalmak)
Çok az, az bir fark (kalmak).
Kırıp geçirmek
1- Yakıp yıkarak, baskı yaparak, öldürerek büyük zarar
vermek. 2- Çok sert davranarak darıltmak. 3- Garip olan söz ve
davranışlarıyla herkesi güldürmekten katıltmak.
Kırk tarakta bezi bulunmak
Birbirinden farklı birçok işle uğraşmak, birçok ilişkisi
bulunmak, gizli ilişkileri olmak.
Kısmeti açılmak
1- Kazancı artıp bolluğa erişmek. 2- Bir kızı isteyenlerin
çoğalması.
Kısmetini (nimetini) ayağıyla tepmek
Kavuşacağı iyi bir durumu, kıymetini bilmeyerek reddetmek;
istememek, değerlendirememek.
Kıssadan hisse almak
Bir olaydan, anlatılan bir hikâyeden ders almak.
Kıt kanaat (geçinmek)
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Yoksulluk içinde, zar zor ve güçlükle (geçinmek).
Kıvamına gelmek (bulmak)
En uygun zamanda, gerekli ve istenilen şartların yerinde
olması, istenilen duruma gelmesi.
Kıyamet kopmak
1- Kıyamet günü gelmek. 2- Bir yerde çok gürültü, patırtı,
kavga, telaşın olması.
Kızıl (kızılca) kıyamet kopmak
Bir meselede büyük, aşırı, gürültülü bir kavgaya yol açmak;
yüksek sesli tartışma başlatmak.
Kilit noktası
Bütün işlerin çözümlenmesi ona bağlı olan önemli unsur,
üzerinde durulması gereken en önemli nokta, makam veya
yer.
Kim vurduya gitmek
Bir kargaşa anında ve kalabalık arasında kimin tarafından
vurulduğu veya dövüldüğü belli olmamak.
Kirişi kırmak
Kaçıp gitmek, bulunduğu yerden gizlice ve çabucak ayrılmak.
Kirli çamaşırlarını ortaya dökmek
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Ayıp, suç ve kusurlarını, gizli kalmış yolsuzluklarını açığa
çıkarmak; açıklamak, söylemek.
Kitabına uydurmak
Yasal olmayan bir işi, kimi boşluklardan yararlanarak yasalmış
gibi göstermek.
Kokusu çıkmak
Gizli yapılmış bir işin, daha sonra herkes tarafından bilinir
olmaya başlaması.
Kolaçan etmek
Çevresini ya da kendisinden istenilen yeri dolaşıp ne var ne
yok diye bakmak, olup biteni anlamak amacıyla dolaşmak.
Koltukları kabarmak
Kendisine ya da yakınlarına yapılan övgüden ötürü kıvanç
duyup büyüklenmek, böbürlenmek.
Kolu kanadı kırılmak
Çaresiz duruma düşmek, bir şey yapamaz hâle gelmek.
Korktuğu başına gelmek
Endişe duyduğu, kaygılandığı, olmasını istemediği şeyle karşı
karşıya gelmek.
Koyun kaval dinler gibi
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Düşünmeden, hiçbir şeyi anlamadan, ne denildiğini
kavramadan dinlemek.
Kozunu paylaşmak
Aradaki anlaşmazlığı, zora başvurarak, üstün olan güce
dayandırarak çözümlemek, sona erdirmek.
Kök salmak
1- Bir yere iyice, ayrılmamacasına yerleşmek. 2- İyice
tutunmak, köklenmek, sağlamlaşmak, yayılmak.
Kök söktürmek
Uğraştırmak, güçlük çıkarmak, engel olmak.
Köküne kibrit suyu dökmek
Bir daha belirmeyecek, ortaya çıkmayacak biçimde yok etmek,
ortadan kaldırmak.
Köprüleri atmak
Girişilen, başlanılan bir işten vazgeçmeye ya da geri dönmeye
imkânı kalmayacak şekilde kesin bir davranış göstermek;
ilişkileri bir daha kurulamayacak biçimde bozmak.
Kör değneğini beller gibi
Bir değişiklik, yenilik düşünmeden, hep aynı biçimde
davrananların durumunu anlatmak için kullanılır.
Kör dövüşü
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Sonuç alınamayacak ve birbirini engelleyecek biçimde,
birbirinden habersiz, düzensiz ve uyumsuz çabalama.
Köstek olmak
Engel olmak.
Körü körüne
Düşünüp taşınmadan, nasıl sonuçlanacağını hesaplamadan,
dikkat etmeden.
Köşe bucak
Göze çarpmayan, önemsiz yer.
Kötüye kullanmak
Suiistimal etmek, yetkisini yanlış bir yolda kullanmak,
istenilmeyen yolda yararlanmak.
Kraldan çok kralcı olmak
Birinin davasını ondan daha çok savunur olmak.
Kucak açmak
İhtiyaç sahibi birine sığınacak yer vermek, onu korumak.
Kulağı delik
Olup bitenleri çabuk haber alan, hemen her şeyden haberi
olan.
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Kulağı kirişte (olmak)
Söylenecek sözü, gelecek haberi dikkatlice (beklemek).
Kulağına çalınmak
Bir söz, bir haber başkasına söylenirken, kendisi de şöyle
böyle duymak.
Kulağına kar suyu kaçmak
Rahatını bozan bir haber işitmek, sıkışık bir duruma düşmek.
Kulağına küpe olmak
Başına gelen bir işten, gördüğü olaydan ders alıp hiç
unutmamak.
Kulağını açmak
Bütün dikkatini vererek dinlemek, söylenenlere dikkat etmek.
Kulağını bükmek
Dikkatli olması için uyarıda bulanmak.
Kulak asmamak
Aldırıp önemsememek, dinlememek.
Kulak dolgunluğu
Duya duya elde edinilen kısmi bilgi.
Kulak kabartmak
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Çaktırmadan, belli etmemeye çalışarak dinlemek.
Kulak kesilmek
Çok iyi, bütün dikkatini vererek dinlemek; dikkatini toplayarak
duymaya çalışmak.
Kulaklarını çınlatmak
Birini iyi duygularla anmak.
Kul köle (veya kurban) olmak
Tam bir doğruluk içinde gönülden bağlanmak, bağlılığın
gerektirdiği fedakârlığı yapmaya hazır olmak.
Kulp takmak
Bir kusur, bir bahane bulmak.
Kumpas kurmak
Birini aldatmak için tuzak kurmak, gizli bir iş düzenlemek.
Kurtlarını dökmek
Öteden beri yapmak istediği şeyi bol bol yapıp hevesini almak.
Kurt masalı okumak
İnandırıcı, gereksiz, asılsız sözler (söylemek).
Kuru iftira
Hiçbir kanıtı olmayan suçlama.
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Kuru kalabalık
1- Yararsız kırık dökük eşya. 2- Hiçbir işe yaramayan insan
topluluğu.
Kuru kuruya
Boşuna, boş yere.
Kuş beyinli
Akılsız, aptal, ahmak.
Kuş kadar canı olmak
Küçük, cılız, zayıf, çelimsiz bir vücuda sahip olmak.
Kuş sütüyle beslemek
En pahalı, değerli, az bulunur besinlerle yiyip içirmek.
Kuş uçmaz, kervan geçmez
Çok ıssız, sapa, kır, insanın uğramadığı yer.
Kuş uçurtmamak
Hiç kimsenin geçmesine, kaçmasına izin vermemek; imkân
tanımamak, bunun için çok dikkatli davranmak.
Kuvvetten düşmek (kesilmek)
Gücü iyice azalmak.
Kuyruğuna basmak
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Birini tahrik etmek, incitip saldırmasına yol açmak.
Kuyruklu yalan
İnsanın kanması için süslenmiş büyük yalan.
Kuyruk sallamak
Yaltaklanmak, birisine yaranmak için yapmacık davranışlarda
bulunup şirin görünmeye çalışmak.
Kuyusunu kazmak
Birinin kötü duruma düşmesi, felakete uğraması, zarar
görmesini sağlamak için zemin hazırlamak, tuzak kurmak.
Küçük dilini yutmak
Çok şaşmak, hayrete düşmek, donakalmak, hiçbir şey
söyleyemez hâle gelmek.
Küçük düşürmek
Onurunu kırmak, birilerinin yanında itibarını sarsmak ve
değerini düşürmek.
Küçük görmek
Önemsememek, değer vermemek.
Külahıma anlat
“Söylediklerin hiç de inandırıcı değil, sana inanmıyorum.”
anlamında kullanılır.
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Külahını ters giydirmek
Çok kurnaz olmak; oyuna getirmek, kendisine iyi
davranmayanları bir hile ile yaptıklarına pişman etmek.
Külahları değişmek
Araları bozulmak, bozuşmak anlamında tehdit olarak
kullanılır.
Kül yutmamak
Oyuna gelmemek, tuzağa düşmemek, kurnazca yapılan bir
hileye aldanmamak.
Künyesi bozuk
Eskiden kötü durumları görülmüş olan, kötü işlere girmiş
bulunan.
Küplere binmek
Haddinden fazla öfkelenmek, kızmak, sağa sola ateş saçmak.
Küpünü doldurmak
Eline geçen fırsatları değerlendirerek çok para biriktirmek.
Kürek kadar (pabuç kadar) dili olmak
Hemen her söze cevap yetiştirmek, büyüklerine karşı
saygısızca karşılıklar verir olmak.

L
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Laçka olmak
1- Herhangi bir işin gevşek ve düzensiz yürütülmesi. 2- Mil ya
da vida gibi makine bölümlerinin eskiyip aşınarak işe yaramaz
hâle gelmesi.
Lafa boğmak
Birinin söz söylemesine fırsat vermeyip meseleyi gereksiz ve
boş sözlerle anlaşılmaz kılmak, gürültüye getirip uzatmak.
Laf (söz) altında kalmamak
Bir münakaşa sırasında söylenen her dokunaklı söze karşılık
vermek, söz altında ezilmemek.
Lafa tutmak
Birini konuşarak, gereksiz meseleler anlatarak işinden
alıkoymak.
Lafı (sözü) çevirmek
Konuşmasının sakıncalı bir biçim aldığını fark edince söze
başka bir yön vermek, başka konuya geçmek.
Laf işitmek
Birisi tarafından paylanmak, azarlanmak.
Laf olsun diye
Rastgele, belli bir amaç gütmeden.
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Laf (söz) taşımak
Aralarını açmak maksadıyla birinin bir kimse hakkında
söylediği hoş olmayan sözlerini o kimseye ulaştırmak, söz
getirip götürmek.
Lamı cimi yok
Hiçbir bahane, itiraz, mazeret, duraksama, karşı gelme yok
anlamında kullanılır.
Lastikli söz
Değişik manalara gelen söz.
Leb demeden leblebiyi anlamak
Daha sözün başında ne demek istediğini anlamak, anlayışlı ve
kavrayışlı olmak.
Leke sürmek
Suç yüklemek, birinin onurunu sarsacak biçimde iftirada
bulunmak.
Leyleğin yuvadan attığı yavru
Yakınlarından ilgi görmeyen, çevresinin uzaklaştırdığı kimse.
Lokma ağzında büyümek
Herhangi bir sebepten, acı ya da üzüntüden dolayı lokmasını
yutamamak, yiyememek.
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Lokmasını saymak
Birinin ne kadar yediğine bakmak, çok yiyeceğinden korkmak.
Lök gibi oturmak
Bir yere bütün ağırlığıyla çökmek, oturup kalmak.
Lügat paralamak
Anlaşılmaz, süslü, parlak, ağdalı, konuşma dilinde geçmeyen
kelimelerle konuşmak.

M
Madalyonun ters (öteki) yüzü
Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba
katılması gereken olumsuz yönü.
Madik atmak
Hile, düzen ve oyunla aldatmak; dolap çevirmek.
Mahalleyi ayağa kaldırmak
Bağırıp çağırarak, gürültü kopararak konu komşuyu rahatsız
etmek, telaşlandırmak.
Mahşer midillisi
Kısa boylu, fitneci kimse.
Makaraları koyvermek
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Kendini tutamayıp kahkahayla gülmeye başlamak, uzun uzun
gülmek.
Makas almak
Birinin yanağını orta parmakla işaret parmağı arasında sıkmak.
Mal bulmuş mağribi gibi
Büyük bir zenginliğe kavuşmuşçasına büyük sevinç ve coşku
ile.
Mal etmek
1- Bir malı hakkı olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermek
veya saymak. 2- Bir mala, bir değer karşılığında sahip olmak.
Malın gözü
1- Aşağılık ve düzenci kimse. 2- İffetsiz. 3- İyi mal.
Mana vermek
Kendine göre bir yargıya varmak, yorumlamak.
Maneviyatı bozulmak
Moral gücü sarsılmak, kendine güveni yitirmek, kendini
güçsüz ve dirençsiz hissetmek.
Mantar gibi yerden bitmek
Birdenbire ya da kendiliğinden ortaya çıkmak.
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Maraza çıkarmak
Anlaşmazlığa yol açacak işler yapmak, kavgaya yol açmak.
Martaval atmak
İnanılmayacak şeyler uydurmak, yalan söylemek.
Mart içeri pire dışarı
Birbirinden hoşlanmayan iki kişiden biri gelince ötekinin dışarı
çıkışını anlatmak için kullanılır.
Masal okumak
İnandırıcı olmayan, oyalayıcı ve avutucu sözler söylemek.
Maskara olmak
Gülünç hâllere düşmek, alay konusu olmak.
Maskesi düşmek
Gerçek yüzü, kimliği, niteliği ortaya çıkmak.
Masrafa girmek
Çok para harcamak.
Masrafı çekmek
Bir iş için gereken parayı ödemek, gideri karşılamak.
Matrak geçmek
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Alay etmek, karşısındakiyle eğlenmek, dalga geçmek.
Maval okumak
Tutarlı, inandırıcı olmayan, yalan sözler söylemek.
Mayası bozuk
Karaktersiz, kötü yaradılışlı, aşağılık (kişi).
Maymun iştahlı
Kararsız, hevesi çabuk geçen; bugün şunu yarın ötekini
beğenen.
Mekik dokumak
İki yer arasında durmadan gidip gelmek.
Mendil açmak
Dilenmek.
Mesken tutmak
Yerleşmek.
Meteliğe kurşun atmak
Parasız pulsuz kalmak, hiç parası olmamak.
Metelik vermemek
Değer vermemek, umursamamak, aldırış etmemek.
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Meydanı boş bulmak
Kendisine mâni olacak kimse bulunmadığı için aşırı
davranışlarda bulunmak, bir şeyden çekinmemek.
Meydan okumak
Kavga ya da yarışmaya çağırmak, korkmadığını ve
çekinmediğini açıkça bildirmek.
Meydan vermemek
Olumsuz bir olay ya da durumun gerçekleşmesine imkân ve
zaman vermemek, engel olmak.
Mezar kaçkını
Çok zayıf, bitkin, güçsüz düşmüş kişi.
Mırın kırın etmek
Bir isteği yerine getirmemek için çeşitli bahaneler ileri sürüp
nazlanmak.
Mızıkçılık etmek
Bir oyunu ya da birlikte yapılan bir işi çeşitli bahaneler ileri
sürerek bozmaya çalışmak, razı olmamak.
Mim koymak
1- Bir şeyin unutulmaması için işaret koymak. 2- Önemli
bularak üstünde durmak, dikkate almak, önemli şeyler
arasında saymak.
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Muhallebi çocuğu
Nazlı, el bebek gül bebek büyütülmüş, dayanıksız, narin kimse.
Mumla aramak
Çok istek ve özlemle aramak.
Mürekkebi kurumadan
Bir şeyin yazılmasından çok kısa bir süre sonra.
Mürekkep yalamış
Az çok öğrenim görmüş, okuyup yazmış, belli bir kültüre sahip
olmuş kimse.

N
Nabza göre şerbet vermek
Birinin hoşuna gidecek, eğilimlerine cevap verecek biçimde
davranmak.
Nabzını yoklamak
Eğilimini, niyetini, düşüncelerini, arzularını anlamaya çalışmak.
Nalıncı keseri gibi kendine yontmak
Hemen her işte kendi çıkarını düşünerek hareket etmek.
Nato kafa nato mermer
Söz anlamaz, söz dinlemez taş gibi kafa anlamında kullanılır.
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Naza çekmek
Kendini ağır satmak, bir isteği yerine getirmekte yapmacıklı
davranışlarla isteksiz gibi davranmak.
Nazı geçmek
İstediklerini yaptıracak kadar hatırı sayılır olmak.
Ne akar ne kokar
Kimseye ne faydası ne de zararı dokunan pısırık, çekingen
kimseler için kullanılır.
Nefes aldırmamak
Dinlenmesine fırsat vermemek, sıkıştırmak, rahat
bırakmamak.
Nefes tüketmek
Bir şeyi anlatmaktan çok yorulmak.
Nefsine yedirememek
Kendine yakıştıramamak, o şeyi yapmayı kendisi için onur
kırıcı, ağır bulmak.
Nefsini köreltmek
Birtakım yollarla iştah duygusunu dindirmek.
Ne mal olduğunu anlamak
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Asıl niteliğini, işe yaramaz oluşunu, kötü niyet beslediğini
anlamak.
Ne menem
Ne türlü, nasıl, ne çeşit?
Ne od var ne ocak
Aşırı yoksulluğu, geçim darlığını anlatmak için kullanılır.
Ne oldum delisi olmak
Beklemediği bir duruma yükselip şımarmak, ölçüsüz
hareketler yapmak.
Ne olur ne olmaz
Her ihtimale karşı, ne olacağı belli değil.
Ne pahasına olursa olsun
Her türlü sıkıntı ve tehlikeyi göze almak.
Nerede akşam orada sabah
Gece kalacağı bir yeri yok, neresi rast gelirse orada kalıp yatar
anlamında kullanılır.
Ne şiş yansın ne kebap
İki taraf da korunsun, gücendirilmesin, ikisinin de zarar
görmeyeceği bir yol bulunsun anlamında kullanılır.
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Ne tadı var ne tuzu
Hoşa gidecek, zevk alınacak, beğenilecek bir şey değil.
Nevri dönmek
Çok öfkelenmek, sinirlenip kızmak.
Ne yârden geçer ne serden
İstediği şey fedakârlığı gerektirdiği hâlde, fedakârlığa
yanaşmayan ama istediğinden de vazgeçmeyen kimseler için
kullanılır.
Neye uğradığını bilememek
Beklenmedik bir durumla karşılaşıp hiçbir şey yapamamak,
şaşırıp kalmak.
Niyeti bozuk
Kötü bir davranışta bulunması beklenen, kötülük düşündüğü
sezilen.
Noktası noktasına
Tastamam, eksiksiz, tamamen, birbiriyle tıpatıp aynı.
Notunu vermek
Kıymetini tespit etmek, ne nitelikte bir kişi olduğu konusunda
kanıya varmak.
Nuh der peygamber demez
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Son derece inatçıdır, düşüncelerini bir türlü değiştirmez,
söylediklerinde ve inançlarında direnir.
Nuh Nebi’den kalma
Çok eski modası geçmiş, köhnemiş (eşya, bina).
Numara yapmak
Bir hareketi yalandan yapmak, bir şeyi gerçekmiş gibi
söyleyerek karşısındakini aldatmak.
Nutku tutulmak
Korkudan, üzüntüden, heyecandan konuşamaz olmak.

O
Ocağı kör kalmak
Soyunu sürdürecek çocuğu bulanmamak, soyu tükenmiş
olmak.
Ocağına düşmek
Birine, yardım etmesi için yalvarmak, koruması için sığınmak.
Ocağına incir dikmek
Birinin evini barkını dağıtmak, düzenini altüst etmek, yuvasını
yıkıp toparlanamaz hâle getirmek.
Ocağını söndürmek
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Ailenin dağılmasına sebep olmak, çoluk çocuğunu yok etmek.
Oğul balı
1- Evlat, evladın ana babaya yansıyan geliri. 2- Oğul arılarının
yaptığı bal.
Okkanın altına girmek
Haksız yere eziyet çekmek, zarar ve ceza görmek.
Ok yaydan çıkmak
Geri dönülemeyecek bir iş yapmak, söz söylemek ya da bir
harekette bulunmak.
Olan biten
Olup geçenler, olanların hepsi, meydana gelenler.
Oldu bittiye getirmek
Emrivaki yapmak, geri dönülmesi güç ve imkânsız bir durum
oluşturmak.
Oldum bittim (veya oldum olası)
Başından beri, öteden beri, ilk zamandan beri, kendimi
bildiğimden beri.
Oldu olacak kırıldı nacak
“Olanlar oldu, iş işten geçti. Olanlar, geri dönülemeyecek bir
durum aldı, bunu kabul etmek gerek.” anlamında kullanılır.
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Olmayacak duaya âmin demek
Sonuç vermeyecek bir işle uğraşmak ya da buna destek
vermek.
Olur olmaz
1- Meydana gelmesinden hemen sonra. 2- Rastgele, sıradan.
3- Gerekli gereksiz, yerli yersiz, önemli önemsiz, durumu
gözetilmeden yapılan (iş) ya da söylenen (söz).
Oluruna bırakmak
Bir işin yapılabildiği, olabildiği kadarıyla yetinmek, müdahale
etmeden bekleyip sonucuna ne olursa olsun razı olmak.
Omuz omuza
1- Birbirine destek vererek, dayanışarak. 2- Yan yana, çok
sıkışık.
Omuz silkmek
Aldırmamak, önem vermemek, benimsememek.
On parmağında on kara
İnsanlara leke sürmeyi, kara çalmayı, iftira atmayı huy edinmiş
(kimse).
On parmağında on marifet
Çok hünerli, becerikli, ustalığı çok, elinden her iş gelir.
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Onuruna dokunmak
Onurunu, haysiyetini incitmek.
Oralarda (oralı) olmamak
Anlamamış, sezmemiş gibi davranmak.
Ortada kalmak
1- Yersiz yurtsuz kalmak, barınacak yer bulamamak. 2- İki şey
arasında kalmak. 3- (Bir şeyi) kimsenin üzerine almaması.
Ortadan kalkmak
1- Görünmez, bulunmaz olmak. 2- Yok olmak.
Ortadan kaybolmak
Nereye gittiği bilinmemek, sezdirmeden gitmek, görünmez
hâle gelmek.
Orta hâlli
Ne zengin ne yoksul; ne iyi ne kötü; ne çirkin ne güzel.
Ortalığı birbirine katmak
Kargaşa çıkarmak, herkesi birbirine düşürmek.
Orta malı
1- Herkesin yararlandığı (şey). 2- Her isteyenle ilişkide
bulunan.
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Ortaya dökmek
1- Gizli olan ne varsa açıklamak. 2- Çıkarıp göstermek.
O tarakta bezi olmamak
Bir şeyle, bir işle ilişiği bulunmamak, o şeyle ilgilenmemek.
Ot yoldurmak
Çok güçlük çıkarmak, zor bir iş gördürmek, çok uğraştırmak.
Oya koymak
Bir işin sonucunu belirlemek üzere oy verilmesini istemek,
oylama yoluyla bir topluluğun görüşünü almak.
Oy birliği
Bir toplantıya katılan, bir meseleyi konuşan kimselerin aynı
düşüncede olup aynı yönde oy kullanmaları.
Oyuna gelmek
Aldatılmak, tuzağa düşürülmek.
Oyunbozanlık etmek
Mızıkçılık etmek, birlikte yapılması gereken işten tek taraflı
vazgeçmek.
Oyun etmek
Aldatmak, kurnazlıkla birini tuzağa düşürmek.
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Ö
Öbür (öteki) dünya
Ahiret; insanların öldükten sonra gidecekleri ve ebedî olarak
kalacakları âlem.
Ödü patlamak
Ani bir olay sebebiyle çok korkmak.
Öküzün altında buzağı aramak
Kimi sebepler, bahaneler uydurarak suç ve suçlu bulma
çabasında olmak.
Öküz öldü, ortaklık bozuldu
Aradaki yakınlık dayanağı kalkınca, yakınlığın kalmaması.
Ölçüyü kaçırmak
Uygun derecenin üstüne çıkmak, aşırı gitmek.
Ölme eşeğim ölme (yaza yonca bitecek)
Umutsuz bir bekleyişi anlatmak için kullanılır.
Ölmek var, dönmek yok
Neye mal olursa olsun, iş sonuna kadar götürülecektir,
yapılmasından kaçınılmayacaktır anlamında kullanılır.
Ölü fiyatına
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Değerinden çok ucuza, az bir para ile.
Ölü mevsim
İşin veya alışverişin az olduğu, durgun geçtiği zaman dilimi.
Ölümü göze almak
Yaptığı iş uğruna ölmekten korkmamak, yürekli davranmak.
Ölümüne susamak
Yapmakta olduğu tehlikeli işte, ölümü kendi üzerine çekecek
davranışta bulunmak.
Ölüp ölüp dirilmek
1- Çok ağır bir hastalıktan kurtulmak. 2- Art arda gelen
sıkıntılı, acı veren durumlara düşmek.
Ölür müsün öldürür müsün?
“Öyle ters bir iş yaptı ki ona mı ceza vermeliyim kendime mi?”
anlamında kullanılır.
Ömrü billah
Hiçbir zaman ya da şimdiye kadar.
Ömrüne bereket
“Var ol, sağ ol, ömrün uzun olsun.” anlamında kullanılır.
Ömrü vefa etmemek
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Bir şeye kavuşamadan, bir sonuca ulaşamadan ölmek.
Ömür adam
Beğenilen, çok hoşa giden, değişik düşünceleri olan adam.
Ömür çürütmek
Uzun süre bir şey için emek vermiş olmak ya da boşuna zaman
harcamış olmak.
Ömür törpüsü
İnsanı yıpratan, yoran, sıkıntıya sokan, uzun ve yorucu iş.
Önayak olmak
Bir işin yapılmasında ilk başlayan olup herkesi arkasından
sürüklemek.
Önüne gelen
Olur olmaz kimse, herkes, karşısına çıkan.
Öpüp başına koymak
Bir şeyi minnetle karşılamak, seve seve kabul etmek.
Örtbas etmek
Kötü bir durumu gizlemek, yayılmasını önlemek.
Örümcek kafalı
Geri düşünceli, yenilikleri kolay kabul etmeyen (kimse).
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Ötesi çıkmaz sokak
Takip edilen yol yanlıştır, bu yolla bir yere gidilemez, sonuç
alınamaz, bir yere kadar gidilir ama daha fazla gidilemez
anlamında kullanılır.
Özenip bezenmek
Çok özen gösterip titizlikle, ayrıntılarına varıncaya değin ele
almak.
Özrü kabahatinden büyük
Bir kabahat için özür dilerken, daha büyük bir kabahat işleyen
kimse için söylenir.
Özü sözü bir
Düşünceleri, söyledikleri ve yaptıkları bir olan, ne
düşünüyorsa onu söyleyen, içi dışı bir olan kimse.

P
Pabucu dama atılmak
Kendisinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek, değer
ve itibarını kaybetmek.
Pabucunu ters giydirmek
Güç bir duruma düşürerek telaşlandırmak, bu telaşla
kaçmasına sebep olmak.
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Pabuç bırakmamak
Yılmamak, korkmayıp yapacağından vazgeçmemek.
Pabuç pahalı
Girişilen işin tehlikeli olduğunu anlatmak için kullanılır.
Paçaları sıvamak
Bir işi yapmak için hazırlanmak.
Paçası düşük
Giyimine, kılık kıyafetine pek dikkat etmeyen, sünepe.
Paçayı kaptırmak
1- Yakalanmak, ele geçmek. 2- Giriştiği işten vazgeçmek
istediği hâlde kendini kurtaramamak. 3- Dilediği gibi
davranamamak.
Paçavrasını çıkarmak
Çok hırpalamak, sağlam yerini koymamak, işe yaramaz bir
duruma getirmek.
Paçayı kurtarmak
Bir ilişkiden veya önce girişip sonra pişman olduğu bir işten
yakasını sıyırmak.
Paha biçilmez
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Çok pahalı, kıymeti ölçülemeyecek kadar yüksek.
Pahalıya mal olmak
Kolay elde edilememek; para, özveri ve emek gerektirmek;
zarara ve sıkıntıya yol açmak.
Palas pandıras
Acele olarak, hazırlanmaya zaman bulamadan.
Palavra atmak
Abartarak söylemek, yalan söylemek, olmayacak şeylerden
söz etmek.
Paldır küldür
1- Büyük bir gürültü ile. 2- Ansızın ve kurallara uymaksızın.
Pamuk ipliği ile bağlamak
Etkisi az sürecek, köksüz, geçici bir çözüm yolu bulmak.
Paniğe kapılmak
Çok korkmak, telaşa sürüklenmek.
Papara yemek
Çok azarlanmak.
Para babası
Çok zengin, parası bol olan.
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Para canlısı
Parayı çok seven, paraya düşkün.
Para dökmek
Bir şey için çok para harcamak.
Para etmemek
1- İşe yaramamak, etkili olmamak. 2- Değeri pahasına
satılamamak.
Parasını sokağa atmak
Değeri olmayan bir işe ya da mala para vermek.
Para kesmek
1- Çok para kazanmak. 2- Devletin çok para basması.
Para sızdırmak
Kandırarak, zorlayarak birinden para almak.
Para tutmak
1- Parasını idareli harcayıp kalanını biriktirmek. 2- Satın alınan
şeyin karşılığını para olarak hesaplamak.
Paraya çevirmek
Bir malı verip yerine para almak.
Paraya kıymak
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Gereken yerde para harcamaktan kaçınmamak.
Paraya para dememek
1- Çok para kazanmak. 2- Bol para harcamak. 3- Elde olan
parayı az bulmak.
Para yapmak
Para kazanıp biriktirmek.
Para yedirmek
İşini yaptırmak için birilerine kanunsuz yoldan, hak
etmedikleri parayı vermek; rüşvet vermek.
Parmağı ağzında kalmak
Çok şaşırmak, hayrete düşmek.
Parmağına dolamak
Bir konuyu her fırsatta, her yerde ele alıp konuşmak, o konu
ile uğraşmak.
Parmağında oynatmak
Birine her istediğini yaptırmak, onu kukla gibi kullanmak.
Parmağını bile oynatmamak
Hiç tepki göstermemek, kayıtsız kalmak.
Parmak basmak
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1- Bir nokta üzerine dikkati ya da ilgiyi çekmek. 2- İmza yerine
parmağını mürekkebe batırarak bir yere bastırmak.
Parmak hesabı
1- Parmakları kullanmak suretiyle yapılan hesap. 2- Hece
vezni.
Parmak ısırmak
Büyük şaşkınlık duymak, hayrete düşmek.
Parmak kadar (çocuk)
Yaşça çok küçük, pek küçük (çocuk).
Parmakla gösterilmek
1- Bir şeyin az bulunur nitelikte olması. 2. Seçkin, ünlü olmak.
Parmaklarını yemek
Bir yemeğin çok lezzetli olduğunu anlatmak için kullanılır.
Parsayı başkası toplamak
Verilen emeğin karşılığını, emek verenin değil, bir başkasının
alması.
Partiyi kaybetmek
1- Biriyle çekiştiği bir konuda yenilmek. 2- Elde etmeye
çalıştığı bir kazancı bir başkasına kaptırmak.
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Pasaportunu vermek
Kovmak, işten atmak.
Pas geçmek
Üzerinde durmamak, caymak, vazgeçmek, aldırış etmemek.
Patırtı çıkarmak
Kavga, kargaşa, gürültü çıkarmak.
Patlak vermek
Gizlenen ya da hoş karşılanmayan bir durumun aniden ortaya
çıkması.
Pay biçmek
Bir fikir elde edebilmek için, durumu bir şey ile kıyaslamak.
Paye vermek
Adam yerine koymak, değer vermek.
Payidar olmak
Kalmak, yok olmamak, yaşamak.
Perdesi yırtık
Ar damarı çatlamış, utanmaz, arlanmaz.
Pergelleri açmak
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Uzun adımlarla yürümeye başlamak.
Pay çıkarmak
Bir olay ya da davranıştan tecrübe kazanmak, hisse kapmak,
tutulacak yolu belirlemek.
Pestil gibi olmak
Çok yorulmuş olmak; kımıldayamayacak kadar bitkin, güçsüz
düşmek.
Pestilini çıkarmak
1- Çok dövmek. 2- Çok çalıştırıp adamakıllı yormak. 3- İyice
ezmek.
Peşini bırakmamak
Bir şeyi izlemekten vazgeçmemek.
Peşkeş çekmek
Kendisinin veya bir başkasının malını bir çıkar uğruna birisine
uygunsuz olarak vermek.
Peyda olmak
Ortaya çıkmak, belirmek, oluşmak.
Pılıyı pırtıyı toplamak
Hemen bütün eşyalarını toplayarak bir yere gitmek üzere
hazırlık yapmak.
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Pire için yorgan yakmak
Önemsiz bir şey için kızıp daha büyük zarara yol açacak
davranış içine girmek.
Pireyi deve yapmak
Küçük, basit bir olayı büyütüp mesele yapmak, aşırı abartmak.
Pisi pisine
Boş yere, boşuna.
Pis pis gülmek
Birinin düştüğü kötü duruma, öç alır gibi, arsız arsız gülmek.
Pişkinliğe vurmak
Çıkarı için kötü bir davranışa veya söze aldırmamak.
Pişmiş aşa su katmak
Yoluna girmiş, bitmek üzere olan bir işi bozmak ya da
aksatmak.
Pişmiş kelle gibi sırıtmak
Anlamsız, çirkin ve yersiz, dişlerini göstererek gülmek.
Posasını çıkarmak
1- Birini çok dövmek. 2- Bir kişi veya şeyi sonuna kadar
sömürmek.
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Posta koymak
Birini korkutmak, gözdağı vermek, tehdit etmek.
Postayı kesmek
İlişkiyi kesmek, gidip gelişi sona erdirmek.
Post elden gitmek
1- Öldürülmek. 2- Bulunduğu yüksek makamdan ayrılmak
zorunda kalmak.
Post kavgası
Bir makamı, işi ya da iktidarı ele geçirme çekişmesi.
Postu kurtarmak
Can tehlikesini atlatmak, öldürülme tehlikesi olan yerden
kaçıp kurtulmak.
Postu sermek
Kısa bir süre için gittiği yerde, saygısızca ve sorumsuzca uzun
süre kalmak.
Pot kırmak
Gaf yapmak, farkında olmayarak karşısındakini kıracak,
incitecek söz söylemek.
Pösteki saymak
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İçinden çıkılması zor ve anlamsız bir işle uğraşmak.
Punduna getirmek
Bir şeyi yapmak için uygun şartları elde etmek, fırsat kollamak.
Pusulayı şaşırmak
1- Ne yapacağını bilemez duruma düşmek. 2- Doğru tutum ve
davranıştan ayrılmak.
Put gibi
Kımıltısız, sessiz, anlamsız bir bakışla durmak.
Püf noktası
Bir işin en ince, en önemli yeri.
Püsküllü bela
Kendisinden kurtulunması bir türlü mümkün olmayan, büyük
sıkıntı, zarar veren kimse veya şey.

R
Rafa kaldırmak (koymak)
Bir iş üzerinde artık durmamak, o işi kenara itmek, ihmal
etmek.
Rahat durmamak
Yaramazlık etmek, kımıldayıp durmak.
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Rahatına bakmak
Hiçbir şeye aldırış etmeden rahatını sağlamaya çalışmak.
Rahatlık (rahat) batmak
Rahat, iyi bir yerdeyken o yeri, olmayacak nedenlerden ötürü
terk eden insanlar için sitem biçiminde söylenir.
Rahat yüzü görmemek
Huzur, bolluk, hiç rahatlık görmemek; sürekli sıkıntı, darlık
içinde bulunmak.
Rahmetli olmak
Vefat etmek, ölmek.
Ramak kalmak
Bir şeyin olmasına çok az kalmak anlamında kullanılır.
Rayına oturmak
Bozulmuş, düzensiz hâle gelmiş bir işi yoluna koymak, iyi
duruma getirmek.
Rekor kırmak
Eski rekoru aşıp yeni, üstün bir sonuç elde etmek.
Rengi atmak
1- Solmak. 2- Korku, heyecan sebebiyle benzi sararmak.
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Renkten renge girmek
Heyecan, korku ve utanmadan dolayı yüzünün rengi
değişmek, sıkılmak.
Renk vermemek
Bir konu ile ilgili duygularını, düşüncelerini belli etmemek;
bildiği hâlde bilmez gibi görünmek.
Resmiyete dökmek
Bir iş veya duruma resmiyet kazandırmak, onu resmî
kanallardan halletme yolunu seçmek.
Rest çekmek
1- Kesin tavır almak, herhangi bir konuda son sözü söylemek.
2- Bir oyunda önündeki paranın tümünü ortaya koymak.
Ruhu bile duymamak
Anlamamak; hiçbir bilgisi, haberi bulunmamak; olan biteni
sezememek.
Ruhunu teslim etmek
Ölmek.
Rüyasında bile görememek
Olacağını hiç aklına getirmemek, ihtimal vermemek.
Rüzgâr gelecek delikleri tıkamak
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İstenmeyen bir duruma veya zarar gelebilecek bir gelişmeye
karşı her türlü önlemi almak.

S-Ş
Saat bu saat
Ele geçen fırsatı kullanmanın tam zamanı, en iyi, en elverişli
an bu andır.
Saati saatine uymamak
Bir kimsenin durumunun, huyunun sık sık değişir olması.
Sabaha çıkamamak
Sabahtan önce ölmek, sabaha kadar yaşayamamak.
Sabahı etmek (veya bulmak)
Sabahlamak, bir sebeple sabaha kadar uyumamak, bir konu ile
uğraşmak.
Sabır taşı
Çok sabırlı kimse, türlü sıkıntılara katlanan.
Sabrı taşmak
Katlanamaz, dayanamaz, sabredemez olmak; tahammül gücü
kalmamak.
Saç ağartmak
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Bir işte uzun zaman çalışıp emek vermiş olmak.
Saçı bitmedik (yetim)
Doğalı çok olmamış, henüz yeni doğmuş çocuk (yetim).
Saçına ak düşmek
Yaşlanmak, ihtiyarlamaya başlamak.
Saçını başını yolmak
1- Birini çok fazla dövüp hırpalamak. 2- Çok üzülmek,
üzüntüsünden dövünmek.
Saçını süpürge etmek
(Kadın) çok büyük istekle çalışıp hizmet etmek, özveri ile
birileri uğruna çalışmak.
Saç saça baş başa
(Kadınlar) kıyasıya kavgaya tutuşmak, birbirlerini hırpalayarak
kapışıp dövüşmek.
Saç sakal birbirine karışmak
Üstü başı perişan, uzun süre saç ve sakal tıraşı olmamış,
kendine çekidüzen vermemiş olmak.
Safra bastırmak
Açlığını yatıştırmak için az miktarda yemek yemek.
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Sağ gözünü sol gözünden sakınmak
Çok kıskanmak, üzerine titremek.
Sağır sultan bile duydu
İşitmedik kimse kalmadı, hemen herkes işitti, duymayan
kalmadı.
Sağı solu (belli) olmamak
Bir durum karşısında nasıl davranacağı, ne tavır takınacağı
belli olmamak.
Sağlam kazığa bağlamak
Bir işin aksamadan yürümesini sağlayacak önlemleri alarak
güvenilir bir duruma koymak.
Sağlam ayakkabı değil
Doğruluğuna, namusluluğuna güvenilmez; kişiliği kuşku veren.
Sağmal inek
Kendisinden durmadan çıkar sağlanan, sömürülen, istismar
edilen kimse.
Sahip çıkmak
1- Biriyle ilgilenip korumak. 2- Bir şeyin kendisine ait olduğunu
söylemek.
Sakalı ele vermek
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Başkasının sözünden çıkmayacak bir duruma düşmek, birinin
idaresine girmek.
Sakız gibi yapışmak
Peşini bırakmamak, ayrılmamak, istediğini yaptırmaya
çalışmak.
Salkım saçak
Dağınık, düzensiz bir durumda; her parçası bir yana ayrılmış.
Sallantıda kalmak
Bir çözüme bağlanamamak, nasıl olacağı bilinmeden öylece
kalmak.
Saltanat sürmek
1- Bolluk, verimlilik içinde yaşamak. 2- Hükümdarlık etmek.
Saman altından su yürütmek
Hiç kimseye sezdirmeden iş çevirmek, ortalığı birbirine
karıştırmak.
Saman gibi
Tatsız, yavan.
Sapı silik
Serseri, başıboş, kişiliksiz.
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Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
Kim olduğu, nerede oturduğu bilinmeyen kimse.
Sarmaş dolaş olmak
Birbirine sarılıp kucaklaşmak, birbirini iyice kucaklamak.
Sarpa sarmak
Bir işin, çözülmesi çok güç bir durum alması; zorlukların
belirmesi.
Satıp savmak
Eldeki malı veya eşyaları yok pahasına satmak, ucuza satıp
tüketmek.
Sayıp dökmek
Ne var ne yok hepsini söylemek, arka arkaya sıralamak.
Sebil etmek
Bolca vermek, dağıtmak.
Sedyelik olmak
Ayakta duramayacak hâle gelmek.
Seferber olmak
Bir işe eldeki tüm imkânları kullanarak girişmek.
Selamı sabahı kesmek
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Dostluğu, arkadaşlığı, ahbaplığı kesmek, her türlü ilişkiye son
vermek; selamına bile karşılık vermemek.
Selam verip borçlu çıkmak
Küçük bir ilgi göstermek karşılığında hemen kendisine bir iş
yüklenilmesi.
Sen giderken ben geliyordum
“Ben bu oyunları senden daha iyi bilirim, ben daha
tecrübeliyim, beni aldatamazsın.” anlamında kullanılır.
Seninki (tatlı) can da benim ki (elinki) patlıcan mı?
“Senin canın kıymetli de benimki kıymetli değil mi?”
anlamında kullanılır.
Senli benli olmak
Çok samimi, içten, teklifsiz biçimde olmak.
Sen sağ ben selamet
İşin sonuçlanması, artık yapacak bir şeyin kalmaması.
Sepet havası çalmak
Birini işten çıkarmak, yol vermek, yanından uzaklaştırmak.
Sere serpe
Rahatça, sıkışık olmayarak, açılıp saçılarak, çekinmeden,
serbestçe.
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Sermayeyi kediye yüklemek
Parasını yiyip bitirmek, işini ve parasını kaybetmek, batırmak.
Ser verip sır vermemek
Dürüst, güvenilir, ağzı sıkı olmak; ne kadar zorlanırsa zorlansın
kimseye sırrını söylememek.
Ses çıkarmamak
1- İtiraz etmemek, hoş görerek karşı çıkmamak. 2- Hiç
konuşmamak, susmak.
Sesini kesmek
1- Söylemekte iken susmak, bir şey söylemez olmak. 2- Bir
kişiyi söylerken susturmak, artık söyletmemek.
Ses seda çıkmamak
1- Hiçbir tepki görülmemek. 2- Haber çıkmamak.
Ses vermemek
1- Herhangi bir sesi çıkarmamak. 2- Bir çağrıya kulak
vermemek.
Seyirci kalmak
Bir olay karşısında hiç tepki göstermemek, işe karışmamak.
Sıcağı sıcağına
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Hemen, olayın üzerinden fazla zaman geçmeden,
unutulmadan.
Sıcak yüz göstermek
Yakınlık göstererek karşılamak.
Sıdkı sıyrılmak
Birinden soğumuş olmak, tiksinmek.
Sıfıra sıfır, elde var sıfır
“Hiçbir şey elde edemedik, bütün çalışmalar boşa gitti.”
anlamında kullanılır.
Sıfırı tüketmek
1- Elinde avucunda bir şey kalmamak, malı ve parayı bitirmek.
2- Gücü kalmamak.
Sıkboğaz etmek
Bir şey yaptırmak için birini zorlamak, baskı altına almak.
Sıkı durmak
Güçlü, dayanıklı olmak; güçlü görünerek dikkatli olmak.
Sıkı fıkı
Çok samimi, birbirine çok bağlı, içten ve teklifsiz.
Sıkıntı basmak
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Çok daralmak, sıkılmak, can sıkıntısı duymak, ruhen boşlukta
olmak.
Sıkıntı çekmek
1- Zorluk, darlık ya da yoksulluk içinde yaşamak. 2- Ruhen
tedirginlik duymak.
Sıkıntıya gelememek
Kendini dara düşürücü işlere dayanıklı olamamak, bu işleri
yapma yeteneği bulunmamak.
Sır küpü
Çok şey bilen, çok şey bildiği hâlde kimseye söylemeyen.
Sır olmak
Aklın eremeyeceği biçimde ortadan kaybolmak.
Sırra kadem basmak
Ortalıktan yok olmak.
Sırım gibi
İnce yapılı olmasına mukabil güçlü, dayanıklı.
Sonradan görme
Sonradan zenginleşerek gösteriş, kibarlık, övünme gibi
davranışlarda bulunan.
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Soyup soğana çevirmek
1- Her şeyini, varını yoğunu elinden almak. 2- (Hırsız) bir yeri
ya da kişiyi iyice soymak.
Sökün etmek
Bir şeyin çıkagelmesi; art arda gelmek, birbiri ardından
görünmek.
Söz açmak
Bir konu hakkında konuşmaya başlamak.
Söz almak
1- Konuşmaya başlamak için toplantı başkanından izin almak,
öyle konuşmaya başlamak. 2- Erkek tarafının, istenilen kızın
verileceğine dair, kızın ailesinden olumlu cevap alması.
Söz geçirmek
Dediğini yaptırmak.
Söz kesmek
Evlenmek için anlaşıp kesin karar vermek.
Söz sahibi olmak
Herhangi bir konuda konuşmaya yetkisi bulunmak.
Sözüm meclisten dışarı
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“Konuşmam arasında hoşunuza gitmeyecek, kaba olabilecek,
ağza alınması doğru olmayan sözler kullanacağım ancak
bunların sizinle ilgisi yoktur.” anlamında kullanılır.
Sözüm ona
“Güya, sanki, sözde” anlamlarında kullanılır.
Sözünde durmak
Verdiği sözün gereğini yerine getirmek.
Sözünü balla kestim
“Sözünüzü kesmemi hoş görün; özür dilerim, sözünüzü
kesmek zorunda kaldım.” anlamında kullanılır.
Sözünün eri olmak
Verdiği sözü ne pahasına olursa olsun yerine getiren bir kişi
olmak.
Sözünü tutmak
1- Verdiği sözü yerine getirmek. 2- Birinin verdiği öğüde
uymak.
Sözünü yabana atmamak
Bir kimsenin söylediklerine önem vermek.
Sucuk gibi ıslanmak
Baştan aşağı, elbisesinin ve vücudunun her yanının ıslanması.
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Sudan cevap
Üstünkörü, tutar yanı olmayan, baştan savma cevap.
Sudan ucuz
Çok ucuz, âdeta bedava gibi.
Su dökünmek
Yıkanmak.
Su gibi akmak
1- Zamanın çok hızlı geçip gitmesi. 2- Bol bol gelmek ya da
gitmek (para, yiyecek vs.).
Su gibi ezberlemek
Çok iyi, yanlışsız ve takılmadan söyleyebilecek ölçüde
ezberlemek.
Su götürmez
Kesin, başka bir yoruma açık olmayan.
Su katılmamış
Saf, katıksız, bozulmamış, başka bir etkiyle değişmemiş olan,
hilesiz.
Su koyvermek

341

1- Sebze ve etin, pişerken suyunu salıvermesi. 2- Cıvıtmak,
sözünde durmamak.
Sululuk etmek
Taşkın hareketlerde bulunmak, ciddi davranmamak.
Surat asmak
Kaşlarını çatıp yüzüne küskün ve dargın bir anlam vermek.
Surat bir karış
Öfkeli, kızgın, üzüntülü ve somurtkan.
Suratını ekşitmek
Hoşnutsuzluğunu yüz ifadesiyle belli etmek.
Sus payı
Bir kimseye bildiklerini söylememesi karşılığında verilen para,
susmalık.
Suya götürüp susuz getirmek
Birinden daha kurnaz olmak, onu aldatabilecek kadar akıllı ve
kabiliyetli olmak.
Suya sabuna dokunmamak
Sakıncalı konulardan uzak durmak, davranışlarıyla birilerini
incitmeyecek yol tutmak.
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Suyu bulandırmak
İyi, olumlu, yolunda giden bir işi art niyetle karıştırmak.
Suyu kaynamak
İş başından uzaklaştırılması zamanı yakın olmak.
Suyu mu çıktı?
“Beğenilmeyecek nesi var, ne kusurunu gördün ki orada
kalmıyorsun?” anlamında kullanılır.
Suyun başı
1- Suyun çıktığı yer, kaynak. 2- En çok yarar sağlanacak yer. 3Bir iş için en önemli olan, iş en son kendisinde bitecek kişi.
Mevki.
Suyundan gitmek
Bir kimseyi öfkelendirmeyecek biçimde hareket edip,
davranışlarını onun isteğine, eğilimlerine uydurmak.
Suyunu çekmek
1- Yemeğin çok kaynayıp, hiç suyunun kalmaması. 2- Paranın
tükenmesi.
Suyunun suyu
Çok uzaktan ilgisi bulunan şey.
Su yüzü görmemiş
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Hiç yıkanmamış, çok kirli.
Su yüzüne çıkmak
Belli olmak, aydınlanmak.
Süklüm püklüm
Korkup çekinerek, ezilip büzülerek, utanıp sıkılarak.
Sükûtla geçiştirmek
Asıl mesele üzerinde bir şey konuşmamak, sessizce atlamak.
Sünger çekmek
Unutmak, silmek, hiçbir şey olmamış saymak.
Süngüsü düşük
Eski atılganlığı, neşesi, canlılığı, etkinliği kalmamış.
Sürüncemede kalmak
Gecikmek, bir türlü sonuçlanamamak.
Sürüden ayrılmak
Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol takip etmek.
Süt dökmüş kedi gibi
Bir kabahat işleyip de bu kabahatinden dolayı utanan, korkan,
çekinen kimsenin durumunu anlatmak için kullanılır.
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Süt kuzusu
1- Henüz meme emen kuzu. 2- Çok küçük bebek, yavru,
korunması gereken küçük çocuk. 3- Çok nazlı, el bebek gül
bebek büyütülmüş kimse.
Sütliman olmak
Dingin, gürültüsüz, sakin olmak.
Sütü bozuk
Kötü soydan gelen ve ahlaksızlık eden kimse.
Şad olmak
Sevinmek, mutlu olmak.
Şafak atmak
Aniden, önemli bir durumla karşı karşıya kaldığını anlamak, bu
sebeple tedirgin olmak.
Şafak sökmek
Güneşin doğmaya başlamasıyla gece karanlığının yavaş yavaş
kaybolup, ortalığın aydınlanmaya başlaması.
Şaha kalkmak
1- Atın, ön ayaklarını yerden kesip arka ayakları üstünde yerde
durması. 2- Coşmak, kükremek, başkaldırmak.
Şaka gibi gelmek
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Bir türlü inanamamak.
Şaka götürmemek
1- Şakadan hoşlanmamak. 2- Bir işin ya da durumun;
dikkatsizliğe, önemsenmemeye gelmemesi.
Şaka kaldırmak
Kendisine yapılan şakalara katlanmak, dayanmak.
Şamar oğlanı
Herkesin hıncını aldığı, dövdüğü, çattığı, söylendiği kimse.
Şamata koparmak
Gürültü, patırtı yapmak.
Şapa oturmak
Güç bir duruma düşmek, çıkmaza girmek.
Şart koşmak
Bir işin yapılmasını önceden bir şarta bağlamak.
Şeref vermek
Onurlandırmak, yapıp ettikleriyle övünç kaynağı olmak.
Şerefini korumak
Onurunu, kişiliğini gözetmek.
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Şeşi beş görmek
Yanlış görmek, görüşünde aldanmak.
Şeyhin kerameti kendinden menkul
Çok büyük işler yaptığını belirtiyor ama bunu doğrulayacak ne
kanıt ne de kimse var ortalıkta.
Şeytana uymak
Dinin emirleri dışına çıkmak, haram olan işlere bulaşmak,
doğru yoldan ayrılmak.
Şeytan dürtmek
Durup dururken uygunsuz, kötü bir davranışta bulunmak.
Şeytan görsün yüzünü
Hiç görüşmemek, bir arada bulunmak istememek.
Şeytanın ayağını kırmak
1- Aksiliği, uğursuzluğu yenmek. 2- Herhangi bir sebepten
ötürü yapamadığı bir şeyi yapmak.
Şeytan kulağına kurşun
İyi bir durumdan, işten, gidişten söz ederken, “Aman nazar
değmesin, Allah kötülerin şerrinden korusun, şeytandan uzak
bulundursun.” anlamında kullanılır.
Şeytanın yattığı yeri bilmek
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Çok kurnaz ve açıkgöz olmak; bilinmesi, hatırlanması güç
şeyleri bilmek; pek çok şeyden haberdar olmak.
Şıp diye geçmek
Ansızın, birdenbire geçmek.
Şifayı bulmak (veya kapmak)
Hastalanmak.
Şimdiden tezi yok
Hemen, hiç durmadan, hiç vakit kaybetmeden.
Şimşekleri üzerine çekmek
Söz ve davranışlarıyla çevresindekileri kızdırmak; rahatsız
etmek; sert eleştirilerine, saldırılarına hedef ve neden olmak.

T
Tabana kuvvet
Bir yere ulaşmak için binecek bir şeyin olmaması, yayan
gitmekten başka bir çarenin kalmaması.
Tabanları kaldırmak
Çok hızlı yürümeye ya da çok hızlı koşarak kaçmaya başlamak.
Tabanları yağlamak
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1- Uzak bir yere yayan olarak gitmek için hazırlanmak. 2Hızlıca koşarak kaçmak.
Taban tabana zıt
Birbirinin tamamen karşıtı olmak, birbirine çok aykırı.
Taban tepmek (patlatmak)
Yayan olarak çok uzun yol yürümek, çok sık gidip gelmek.
Tabanvayla gitmek
Araçla değil de yürüyerek gitmek.
Tadı damağında kalmak
Tadını, lezzetini bir türlü unutamamak.
Tadına varamamak
Bir şeydeki ince güzelliği duyamamak, hissedememek ya da
kavrayamamak.
Tadında bırakmak
Ölçülü olup aşırılığa kaçmamak.
Tadını almak
1- Bir şeyin lezzetini almak. 2- Yaptığı işten zevk duymaya
başlamak.
Tadını çıkarmak
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Bir şeyin sağladığı güzelliklerden ya da imkânlardan istediği
gibi yararlanmak.
Tadını kaçırmak
Zevkine varılmaya çalışılan bir şeyde aşırılığa kaçarak olumsuz
bir durum oluşturmak, zevki bozmak.
Tadı tuzu kalmamak
Eski zevk veren yanı kalmamak, yavanlaşmak, güzel ve çekici
durumunun ortadan kalkması.
Tahtası eksik
Aklı noksan, deli.
Takım taklavat
Hepsi; parçalarıyla birlikte.
Takıp takıştırmak
Özenerek süslenmek.
Takke düştü kel göründü
Kusuru, kabahati örten şey ortadan kalkınca bütün çirkinlikler,
hileler, ayıplar ortaya çıktı.
Tam adamını bulmak
1- En uygun kişiyi seçmek. 2- En uygunsuz kişiyi seçmek.
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Tamtakır kuru bakır
İçinde hiçbir şey yok, bomboş.
Tam üstüne basmak
İstenilen şeyi bulmak, fikir ve davranışlarında isabet
kaydetmek, istenilen sözü söylemek.
Tanrı misafiri
Eve kendiliğinden gelen konuk.
Taraf tutmak
Bir yanı desteklemek, yan çıkmak.
Tarihe karışmak
Yalnız adı anılır olmak veya etkisi yok olmak.
Tası tarağı toplamak
Gitmek üzere bütün eşyasını toplamak.
Taş atmak
Birine dokunacak, onu incitecek söz söylemek.
Taş attı da kolu mu yoruldu?
“Bu kazancı sağlamak için hiç yoruldu mu? Emek verdi mi?
Para harcadı mı?” anlamında kullanılır.
Taşa tutmak
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Üst üste taş atmak, sürekli taşlamak.
Taş çatlasa
Ne yapılsa, ne denli zorlansa, gerçekleşmesi imkânsız
anlamında kullanılır.
Taş çıkartmak
Birinin, ötekinden, niteliğiyle üstün olması.
Taşı gediğine koymak
Zekice bir hareketle, gerekli bir sözü tam zamanında ve
yerinde söylemek.
Taşı sıksa suyunu çıkarmak
Bedence çok kuvvetli, dinç kimse.
Taş kesilmek
Çok şaşırıp ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemez olmak;
sesini çıkaramamak, hareket edememek.
Taş üstünde taş bırakmamak (koymamak)
Her şeyi yıkıp yerle bir etmek.
Taş yürekli
Hiç acıma hissi taşımayan, merhametsiz.
Tatlı dil
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Gönül alıcı, hoşa giden, kırmayan konuşma biçimi ya da söz.
Tatlı sert
Kırmamakla birlikte yumuşak da olmayan söz ya da davranış.
Tatlı su Firengi
Batılılık taslayan, Batılı gibi davranan Doğulu Hristiyan.
Tatlıya bağlamak
Bir anlaşmazlığı, tarafları memnun edecek biçimde bir çözüme
ulaştırmak.
Tava getirmek
Gereği kadar ısıtmak.
Tavına getirmek
Bir işi en uygun duruma getirmek.
Tava gelmek
1- Yumuşamak, kanmak. 2- Süzülecek duruma gelmek.
Tavır almak (takınmak)
Belli bir durum ve davranış almak.
Tavşana kaç tazıya tut
Birbirine karşı olan tarafları çatışma için kışkırtmak,
davranışlarında yüreklendirmek.
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Tavşanın suyunu suyu
İki şey arasında çok uzak bir ilgi olduğunu anlatmak için
kullanılır.
Tavşan yürekli
Korkak, ürkek, çekingen.
Tazıya dönmek
1- Oldukça zayıflamış olmak. 2- Sırılsıklam, çok ıslanmış olmak.
Tebelleş olmak
Kancayı takmak, musallat olmak, istediğini yaptırıncaya kadar
yakasını bırakmamak.
Tebdil gezmek
Tanınmamak için kılık değiştirerek gezmek.
Tefe koymak
Biriyle ilgili olarak alaylı dedikodu yapmak.
Tekerine çomak sokmak
Birinin yolunda giden işini engellemek, aksatmak gibi
davranışlarda bulunmak.
Telaşa düşmek
Heyecanlanmak, aceleci olmak.
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Tellenip pullanmak
Kimi bezeme teli ve süslerle iyice süslemek.
Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp koymak
Bir meseleyi sürekli anlatmak, yeni bir şeymiş gibi birçok defa
söz konusu etmek.
Temel atmak
1- Bir yapının temellerini yapmaya başlamak. 2- Bir işe
başlamak, ilk davranışta bulunmak, girişmek.
Temel taşı
1- Bir yapının temeline konan taş. 2- Bir şeye temel olan öge,
kişi, bir şeyin asli unsuru, en güçlü dayanağı.
Temize çekmek
Karalama hâlindeki bir yazıyı yeniden, silintisiz ve kazıntısız bir
şekilde kâğıda yazmak.
Temize çıkmak
Bir kimsenin suçsuz olduğunun anlaşılması.
Temiz para
1- Kesintiden sonra elde kalan para miktarı. 2- Doğru yoldan
kazanılmış para.
Tencerede pişirip kapağında yemek
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Kıt kanaat geçinmek, olanıyla yetinmek.
Tencere dibin kara seninki benden kara
“Kötülükte, kusur yönünde sen benden daha betersin.”
anlamında kullanılır.
Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş
İki kişi bir araya gelmiş, birleşmiş, yakışmışlar birbirlerine.
Tepeden bakmak
Başkalarını küçümsemek, kendini üstün görmek.
Tepeden inme
1- Beklenmedik, şaşırtıcı, ansızın gelen. 2- Yüksek bir
makamdan çıkan buyruk, emir.
Tepeden tırnağa (kadar)
Her yanı, baştan aşağı, bütün vücudu.
Tepesi atmak
Çok sinirlenmek, birden öfkelenmek.
Tepesine binmek
1- Şımarıklığı sebebiyle her istediğini yapmak, yaptırmak. 2Kendinden güçsüzleri ezmek, onlara kötü davranmak.
Tepesi üstü
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Tepe taklak, başı yere gelmek üzere.
Tepe tepe kullanmak
Yıpranacağını, eskiyeceğini düşünmeden, sakınmadan istediği
gibi kullanmak.
Terbiyesini vermek
Yaptığı kırıcı hareketler, kullandığı kötü sözler için kendisini
sertçe uyarmak, azarlamak, gerekirse dövmek.
Tereciye tere satmak
Birine, çok iyi bildiği bir konuda bilgi vermeye çalışmak.
Tereyağından kıl çeker gibi
Hiç kimseye zarar vermeden, çok kolaylıkla kimseye
hissettirmeden, kimi sorumluluklardan kurtularak.
Tersi dönmek
Şaşkınlıktan, bulunduğu ve gideceği yeri kestirememek.
Ters tarafından kalkmak
Aksi, huysuz ve ters olmak.
Ters yüz etmek
İçini dışına, altını üstüne getirmek ya da çevirmek.
Ters yüz geri dönmek
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İstediğini elde edemeden, eli boş dönmek.
Teslim bayrağı çekmek
1- Yenilgiyi kabullenmek, teslim olmak. 2- Bir çekişme
sonunda karşısındakinin istediğini yapmaya razı olmak.
Tetikte olmak
Her an uyanık ve hazır bulunmak.
Tezgâhı kurmak
İşe başlamak üzere tüm araç ve gereçleri hazırlamak,
çalışmaya başlamak.
Tezkeresini eline vermek
Kovmak, işten atmak, işine son vermek.
Tıka basa doldurmak
Doldururken çok bastırıp sıkıştırmak, hiç boş yer bırakmamak.
Tıka basa yemek
Haddinden fazla yemek, çok yemek, mideyi rahatsız edecek
kadar çok yemek.
Tımarhane kaçkını
Delice işler yapan kimse.
Tıpış tıpış yürümek
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1- Kısa adımlarla çabuk yürümek. 2- İster istemez bir yere
gitmek.
Tırnak göstermek
Gözdağı vermek, korkutmak.
Tırpan atmak
1- İstemediği kişilerin bir yerdeki görevlerine son vermek. 2Kırıp geçirmek, topluca öldürmek, kıyıma uğratmak.
Tohuma kaçmak
Yaşlanmak, evlenme çağı geçip kartlaşmak.
Tok evin aç kedisi
Varlıklı olduğu hâlde doymayan, ihtiyacı olmadığı hâlde
açgözlülük eden, her gördüğüne sahip olmak isteyen (kimse).
Tokat aşk etmek
Ansızın el içi ile vurmak.
Tok gözlü
Mala, paraya, yiyeceğe düşkün olmayan; cömert.
Tok sözlü
Sözünü esirgemeden, çekinmeden, hatır gönül dinlemeden
söyleyen.
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Tongaya basmak
Tuzağa düşmek.
Topu atmak
İflas etmek.
Topa tutmak
1- Bir yeri top ateşi altında bulundurmak. 2- Bir kimseye kırıcı,
ağır sözler söylemek.
Topun ağzında
Tehlikeye, saldırıya en yakın yerde olmak.
Toprağı bol olsun
Müslüman olmayan ölülerin anılması sırasında kullanılır.
Topu topu
(Azımsanan şeyler için) olup olacağı, yalnızca, hepsi.
Toz kondurmamak
Bir şeyi kusursuz göstermek, onda bir kusurun olabileceğini
kabul etmemek.
Toz olmak
Ortadan kaybolmak, kaçmak, uzaklaşmak.
Tozu dumana katmak
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1- Ortalığı altüst etmek, karışıklığa yol açmak, gürültü patırtı
çıkarmak. 2- Çok fazla toz kaldırarak koşmak veya kaçmak.
Tur atmak
Dolaşmak.
Turnayı gözünden vurmak
Hiç beklenmedik bir kazanç sağlama imkânını ele geçirmek.
Turp gibi
Çok sağlıklı, sağlam, rahatı yerinde.
Turşu gibi olmak
Çok yorgun, bitkin düşmek.
Turşusunu kurmak
Bir şeyi kullanmak ve harcamak gerekirken kıyamamak
durumunda söylenir.
Tut kelin perçeminden
Güç bir durumda çözümün zor olduğunu anlatmak için
kullanılır.
Tuttuğunu koparmak
Her girişiminden başarıyla çıkmak, her işi becermek.
Tutunacak dalı olmamak
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Güveneceği, dayanacağı kimse bulunmamak.
Tuz biber ekmek
Bir üzüntünün acısını, bir kusurun ağırlığını daha da artırmak.
Tuz (la) buz olmak
Kırılıp parçalanmak, çok küçük parçalara ayrılmak,
paramparça olmak.
Tuzlayayım da kokma
Bilip bilmeden konuşanlar, yüksekten atanlar, düşüncesinde
aldananlar için küçümseme sözü olarak kullanılır.
Tuzluya mal olmak
Oldukça çok para harcanarak sağlanmış olmak.
Tuzu kuru
Hiçbir derdi, sıkıntısı olmayan; kazancı yerinde olduğu için
kaygılanmayan.
Tükürdüğünü yalamak
Verdiği sözden geri dönerek benliğini küçültmek.
Tümen tümen
Pek çok.
Türküsünü çağırmak
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Birinin hoşuna gidecek davranış ortaya koymak, söz söylemek,
onun tarafını tutmak.
Türkü yakmak
Bir türküye ezgi uydurmak.
Tütünü tepesinden çıkmak
Bir acının ateşiyle yanıp tutuşmak, çok üzülmek.
Tüy dikmek
Kötü bir işi, ortaya konan bir söz ya da davranışla daha da
kötüleştirmek.
Tüyleri diken diken olmak
Korku, heyecan, endişe veya üşümekten, vücuttaki tüylerin,
kılların kabarması, dikilmesi.
Tüyü düzmek
Önceleri kötü olan kılık kıyafetini düzeltmek, iyi yaşama
kavuşmuş gibi güzel giyinir olmak.
U-Ü
Ucu bucağı olmamak
Bir yerin çok geniş, sonu yokmuş gibi görünmesi.
Ucu dokunmak
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Bir işten birinin zarar görmesi, söylenen bir sözün birine zarar
vermesi.
Ucunu kaçırmak
Çıkmaza girmek, denetimi elinden kaçırmak.
Ucunda bir şey olmak
Bir şeyde gizli bir amaç bulunmak.
Ucu ucuna
Ancak yetişecek kadar.
Ucuz atlatmak
Güç ve tehlikeli durumdan az bir zararla sıyrılmak.
Uçan kuşa borcu (borçlu) olmak
Pek çok kişiye borçlu olmak.
Uçan kuştan medet ummak
Pek sıkıntıda bulunup, bu sıkıntıdan kurtulmak için her türlü
çareye, olmadık yerlere başvurmak, yardım istemek.
Uçsuz bucaksız
Çok geniş.
Uçkuruna sağlam
Namuslu, iffetine bağlı.
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Uç vermek
1- Baş vermek (çıban). 2- Bitmek, sürmek (bitki). 3- Gelişme,
büyüme başlangıcı göstermek. 4- Bilinmeyeni açıklığa
kavuşturucu belirtilerin ortaya çıkması.
Ulu orta söz söylemek
Bir şeyin aslını bilmeden, düşünüp tartmadan, çekinmeden,
açıktan açığa konuşmak.
Uma uma döndük muma
Umut edilen, beklenilen şeyler gerçekleşmeyince hayal
kırıklığına uğramak, kötü durumlara düşmek, zayıflayıp güç
yitirmek.
Umurunda olmamak
Aldırış etmemek, önem vermemek.
Ununu elemiş, eleğini asmış
Hayatta yapmak istediklerini yapmış, geri kalan ömrü
süresince artık yapacak önemli bir işi kalmamış kimseler için
söylenir.
Utancından yere geçmek
Çok utanmak, kimsenin yüzüne bakamayıp sanki saklanacak
yer aramak.
Uyku bastırmak
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Aşırı derecede uykusu gelmek, uyuma isteği duymak.
Uyku çekmek
Rahat ve huzurlu bir şekilde çok uyumak.
Uyku gözünden akmak
Çok uykusu gelmek, göz kapakları kapanmak.
Uykusu kaçmak
1- Uyuması gerekirken herhangi bir sebepten ötürü
uyuyamamak. 2- Bir sorun yüzünden kaygılanmak, endişe
duymak.
Uykusunu almak
Gerektiği kadar uyumuş olmak.
Uzağı (ileriyi) görmek
Gelecekte ne olacağını sezmek, kestirmek.
Uzun etmek
1- Nazlanmak, sözünde direnmek. 2- Sözü uzatmak, tartışmayı
sürdürmek. 3- Aşırı gitmek.
Üç aşağı beş yukarı
Az bir farkla, az fazla ya da az eksik olmak üzere, yaklaşık
olarak.
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Üç buçuk atmak
Çok korkmak, korku içinde olmak, istenmeyen bir durum
olacak diye korkup durmak.
Üçe beşe bakmamak
Alışverişte fiyat konusunda küçük farkları önemsememek,
almak ya da satmak konusunda cimri davranmamak.
Üç otuzluk
Yaşı hayli ilerlemiş (kimse).
Ümidini kesmek
Artık ummaz olmak, olacağını beklememek.
Üst baş
Kılık kıyafet, giyim kuşam.
Üste çıkmak
Suçlu olduğu hâlde suçsuz durumda olduğunu söyleyip
karşısındakini suçlamak.
Üstesinden gelmek
Becermek, üzerine aldığı işi başarmak, yapmak.
Üste vermek
Fazladan ödeme yapmak.
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Üst perdeden konuşmak
1- Üstünlük taslayarak konuşmak. 2- Çok yüksek sesle
konuşmak.
Üstü başı dökülmek
Kılık ve kıyafeti çok eski olmak, perişan durumda bulunmak.
Üstü kapalı konuşmak
Açık, kesin ifadeler kullanmadan konuşup, dinleyenin
kavrayışına bırakmak.
Üstünde durmak
Bir işe önem vermek, o işle yakından ilgilenmek, uğraşmak.
Üstünden atmak
Başından savmak, bir şeyi ödev olarak kabul etmemek,
başkasını ilgilendirdiğini belirtmek.
Üstünden dökülmek
Bir giysinin bol ve biçimsiz olması, yakışmaması.
Üstüne almak
1- Alınmak, bir hareketin kendisine karşı yapıldığını sanarak
kaygılanmak. 2- Bir görevi üstlendiğini kabul etmek.
Üstüne atmak
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Kendi yaptığı bir suçu birine yüklemek.
Üstüne basmak
1- Yerinde bir fikir beyan etmek. 2- İyice belirtmek.
Üstüne bir bardak (soğuk) su içmek
O işten umudunu kesmek, o işin olacağına inanmamak,
parasını ya da malını almaktan vazgeçmek.
Üstüne (üzerine) düşmek
1- Bir şeyi elde etmek için çok uğraşmak. 2- (Çocuğu) sevme
ya da korumada çok ileri gitmek.
Üstüne geçirmek
1- Bir malın tapusunu kendi üzerine yazdırmak ya da
çıkartmak. 2- Bir çocuğu evlat edinmek, kendi nüfusunu
kaydettirmek.
Üstüne gelmek
Bir şey konuşulurken ya da yapılırken çıkagelmek.
Üstüne gül koklamamak
Sevdiği birinden başkasını sevmemek, başkası ile ilişki
kurmamak.
Üstüne (yatmak) oturmak
Hiç hakkı değilken başkasının malını kendine mal etmek.
369

Üstüne titremek
Pek fazla sevgi, özen göstermek; zarar gelmesin diye itinalı
davranmak.
Üstüne toz kondurmamak
Bir şeyin kusur ve eksiği olduğunu kabul etmemek.
Üstüne üstüne gitmek
1- Bir konuda bir kimseye sürekli baskı yapmak. 2- Güç bir
şeyden yılmayıp, sonucu tehlikeli de olsa, çekinmeden o şeyle
uğraşmak.
Üstüne varmak
1- Bir şeyi yapmasını zorlayarak istemek. 2- Bir kadının, evli bir
erkekle evlenmesi.
Üstüne yıkmak
1- Kendi işlediği bir suçu başkasına yüklemek. 2- Kendisinin de
sorumlu olduğu bir işin ağırlığını başkasına yüklemek.
Üstüne yürümek
Yıldırmak, korkutmak amacıyla saldıracakmış gibi yapmak ya
da saldırmak.
Üzüm üzüm üzülmek
Haddinden fazla, çok üzülmek.
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V
Vadesi gelmek (yetmek)
1- Ömrü sona ermek, eceli gelmek, ölmek. 2- Süresi dolmak,
ödeme zamanı gelmek.
Vakit geçirmek
Oyalanmak, bazı şeylerle meşgul olarak zamanın geçmesini
sağlamak.
Vakit kazanmak
1- Karşı tarafı oyalayarak zamanı uzatmak. 2- Bir şeye ayrılan
ya da harcanan zamanı uzatmak.
Vakitli vakitsiz
Rastgele bir zamanda, gelişigüzel, uygun bir zamanı
gözetmeden.
Vaktini almak
Epey zaman harcanmasını gerektirmek, başka bir işe ayrılmış
zamanı tutmak.
Vaktini öldürmek
Zamanını yararsız, gereksiz, boş işlerle ya da hiç iş yapmadan,
boş yere geçirmek.
Vaktini şaşmamak
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Tam zamanında.
Vara yoğa karışmak
Her şeye; üstüne lazım olsun olmasın her işe karışmak.
Varlık göstermek
Beğenilir bir iş yapmak; kendini kanıtlayacak, göze görünür bir
görevi yerine getirmek; kendini göstermek.
Varlıkta darlık çekmek
Elinde her imkân olduğu hâlde bunlardan yararlanamamak,
sıkıntıya düşmek.
Vebali boynuna olmak
Bir işin günahını yüklenmek.
Velveleye vermek
Gereksiz bir heyecana, telaşa düşürmek.
Verip veriştirmek
Ağır sözler söylemek, ağzına ne gelirse söylemek.
Veryansın etmek
Hiç insaf göstermeden, acımadan saldırmak; ağzına geleni
söylemek.
Vıcık vıcık
372

Sulu ve gevşek olmak, basıldığında ses çıkarmak.
Vıdı vıdı etmek
Söylenip durmak, hemen her şeyi eleştirip, beğenmediğini
söyleyerek durmadan konuşmak, etrafındakileri rahatsız
etmek.
Vız gelmek (vız gelip tırıs gitmek)
Hiç önemsememek, aldırış etmemek.
Viraneye çevirmek
Yakıp yıkmak, yıkıntı durumuna getirmek, harap etmek.
Voli vurmak
Haksız olarak kazanç elde etmek.
Volta atmak
Bir aşağı bir yukarı dolaşmak, gidip gelmek.
Vur abalıya
Bütün yükün yumuşak huylu kişiye yüklenmesi; sessiz, güçsüz
kimsenin hırpalanması.
Vurduğu yerden ses getirmek
Eli ağır olmak, çok kuvvetli vurmak.
Vurdumduymaz Kör Ayvaz
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Umursamaz, aldırmaz, duygusuz ve kayıtsız kimse.
Vur patlasın çal oynasın
Aşırı zevk ve eğlence; aşırı zevk ve eğlenceye düşkün kimsenin
parasını bu yolda harcaması.
Vurucu güç
Çok etkin silahlarla donatılmış, özel eğitim görmüş askerî
birlik.
Vücuda getirmek
Oluşturmak, meydana getirmek, var etmek.
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Yabana atmak
Önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde
durmamak.
Yabancılık çekmek
Bir iş ya da çevrede yabancı olmaktan dolayı ortaya çıkan
zorlukların etkisinde kalmak.
Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli
“Bu işi mutlaka yapmalısın, başka yolu yok, aksi takdirde
burada kalamazsın.” anlamında kullanılır.
Ya devlet başa ya kuzgun leşe
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Giriştiğim iş beni ya büyük bir varlığa ve mevkiye ulaştıracak
ya da mahvedecek, batıracak, anlamında söylenir.
Yâd etmek
Anmak, hatırlamak.
Yağ bağlamak
Semirmek, üzerine biriken yağın katılaşması.
Yağ bal olsun
Yediğin, içtiğin helal ve afiyet olsun, anlamında söylenir.
Yağcılık etmek
Dalkavukluk etmek, övmek, pohpohlamak.
Yağlı kapı
Çalıştırdığı kimselere bol kazanç sağlayan kimse, kuruluş, aile
ya da yer.
Yağlı kuyruk
Kolayca ve bolca yararlanılabilecek kaynak; basitçe
sömürülebilecek iş veya kimse.
Yağlı müşteri
Bol paralı, çok alışveriş yapan zengin alıcı.
Yağma gitmek
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Bir şeyin çok alıcı bulup çok satılması.
Yağma Hasan’ın böreği
Hakkı olanın da olmayanın da kolayca yararlandığı, kimsenin
korumadığı, her yanından sömürülen kaynak.
Yağma yok
“Öyle şey olmaz, buna izin vermezler, kolay kolay elde
edemezsin.” anlamında, bir tutumun ya da davranışın
yanlışlığı ifade etmek için kullanılır.
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
Bir tehlikeden, güç bir durumdan kaçarken daha kötüsüyle
karşılaşmak.
Yağmur yağarken küpünü doldurmak
Kazanma fırsatı varken ondan yararlanıp para veya mal
edinmek.
Yağ tulumu
Çok şişman, çok yağlı.
Ya herrü (herro) ya merrü (merro)
Tehlikeyi göze almak, girişilen işte, batmayı da çıkmayı da
kabullenmek.
Yahudi pazarlığı
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Tarafların, çıkarlarını düşünerek çekişe çekişe yaptıkları
pazarlık.
Yaka paça
Hiçbir itiraz dinlemeden, zorla, kuvvet kullanarak (götürmek).
Yakası açılmadık
Hiç duyulmadık, bilinmedik, ayıp söz, küfür.
Yakasına sarılmak
İstediği şeyi almak ya da dövmek için tutup bırakmamak,
zorlamak.
Yakasını bırakmamak
Bezdirecek kadar üstüne düşmek, ısrar etmek, yanından
ayrılmamak.
Yakasını kaptırmak
Bir şeyin, bir kimsenin etkisinden kendisini kurtaramamak,
ona bağlanmış olmak.
Yakayı sıyırmak
Kurtulmak, kaçmak.
Yaka silkmek
Bıkıp usanmak; bir iş, durum, yer ya da kimsenin olumsuz
yanlarından tedirginlik duyduğunu belirtmek.
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Yakayı ele vermek
Yakalanmak, kaçamayarak ele geçmek.
Yakayı kurtarmak
Umulmazken bir işten ya da kimseden kurtulmak, kaçmak.
Yakışık almamak
Yerinde olmamak, uygun düşmemek, yaraşmamak.
Yalancı pehlivan
Yapamayacağı bir işi yapabilecekmiş gibi görünen kimse,
palavracı.
Yalancısı olmak
Doğruluğu bilinmeyen, inanılmayacak sözleri bir başkasından
işiterek söylemiş olmak.
Yalayıp yutmak
1- İştahla, hiçbir şey bırakmadan yiyip bitirmek. 2- Kötü bir söz
ya da davranış karşısında sessiz kalıp, kabullenmek.
Yalpa vurmak
İki yana, sağa sola; bir o yana, bir bu yana sallanarak yürümek.
Yan bakmak
Beğenmeyerek, kötü niyetle, düşmanca bakmak.
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Yan basmak
1- Aldanmak. 2- Kaypaklık edip dürüst davranmamak.
Yan çizmek
Kendisine yüklenen bir görevden kaçmak.
Yandan çarklı
1- Şekeri yanına konmuş olan kahve veya çay. 2- Bir omzu
düşük olarak yürüyen. 3- Çarkı yanda olan gemi.
Yan gelip yatmak
Yapacak işleri olduğu hâlde yapmamak, rahatına bakmak,
keyfince yaşamak.
Yangına körükle gitmek
Anlaşmazlığı, gerginliği, kargaşalığı artırıcı, her iki tarafı
kışkırtıcı söz ve davranışlarda bulunmak.
Yan gözle bakmak
1- Kötü niyetle, düşmanca bakmak. 2- Göz ucuyla bakmak.
Yanık ses
Hüzünlü, çok dertli, içindeki acıyı dile getiren ses.
Yanına bırakmamak
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Kendisine yapılan kötülüklerin öcünü almak, cezasını sert
karşılıklarla vermek.
Yanına (kâr) kalmak
Kendisinden öç alınmamak, yaptığı kötülüğün sert karşılık
görmemesi, cezasız kalmak.
Yanına salavatla varılır
Çok öfkeli, kızgın ve kibirlidir.
Yanından bile geçmemiş
Hiç ilgisi yok, en ufak benzerliği bile yok.
Yanıp tutuşmak
1- Elde etmek için güçlü bir istek duymak, elde edemediği için
de büyük üzüntü içinde olmak. 2- Kuvvetli bir aşkla sevmek.
Yanlış ata oynamak
Kazanmak için girişilen işte tutulan yol, güvenilen kimsenin
dayanıksız ve çürük çıkması, dolayısıyla aldanmış olmak.
Yanlış kapı çalmak
İsteğinin yapılamayacağı bir yere başvurmak.
Yara açmak
1- Bir şeyin yüzünde, özellikle de vücudun bir yerinde yara
oluşmasına sebep olmak. 2- Büyük dert, acı, üzüntü vermek.
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Yaraya merhem olmak
Acil ihtiyaçları karşılamak.
Yardan atmak
Bir kimseyi aldatarak kazaya uğratmak, tehlikeli bir durumun
içine itmek, türlü belalara sokmak.
Yarı buçuk
Tam değil, çok az, tamamlanmamış, baştan savma.
Yarım adam
Güçsüz, sakat, zayıf, hasta kimse.
Yarım ağızla (söylemek)
İsteksizce, istemeye istemeye, gönülsüzce (söylemek).
Yarım yamalak
Gelişigüzel, üstünkörü, eksik ve kusurlu.
Yarından tezi yok
En kısa zamanda, çok çabuk, geciktirmeden.
Yarı yolda bırakmak
Verilen desteği, yapılan yardımı sonuna kadar götürmemek.
Ya sabır çekmek
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Kötülüklere, sıkıntılara, üzücü olaylara karşı tepki
göstermemeye çalışıp, sabır göstermek.
Yaşını başını almış (olmak)
Yaşı epeyce ilerlemiş olmak, yaşlanmış veya olgunlaşmış
olmak.
Yaş tahtaya (yere) basmamak
Kolay kolay tuzağa düşmemek, uyanık davranmak.
Yatağa düşmek
Hastalık yüzünden yatmak zorunda kalmak, ayağa
kalkamayacak durumda olmak.
Yataklık etmek
Bir suçluya yardım etmek, onu gizlemek, barındırmak.
Yaygarayı basmak
Bağırıp çağırmak, önemli bir nedeni olmadığı hâlde feryat
etmek.
Yazboz tahtasına çevirmek
Bir konuda birbirine uymayan kararlar almak, kararsızlık
yüzünden bir konuda sık sık fikir değiştirmek.
Yedi düvel
Bütün devletler, herkes, bütün dünya.
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Yediği naneye bak
Yersiz, uygunsuz iş yapanlar için kullanılır.
Yedi kat yabancı
El; ne akraba, ne tanıdık, hiçbir yakınlığı yok.
Yeğ tutmak
Bir şeyi başka bir şeyden daha önemli görüp tercih etmek.
Ye kürküm ye
Saygının kişiliğe karşı değil, zenginliğe, varlığa, giyim ve
kuşama karşı gösterildiğini anlatmak için kullanılır.
Yele vermek
1- Boşuna harcamak. 2- Savurmak.
Yelkenleri suya indirmek
Israrından, iddiasından, direnmekten vazgeçip karşısındakinin
dediğini kabul etmek; yüksekten atıp tutmayı bırakarak
yumuşamak.
Yemin etsem başım ağrımaz
“Gerçek olduğundan eminim, bu konuda yemin de
edebilirim.” anlamında kullanılır.
Yenilir yutulur gibi değil
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1- Yenmeyecek nitelikte (yiyecekler için). 2- Aşırı, çok pahalı.
3- Çok ağır, kabul edilmez (söz). 4- Kendisiyle başa
çıkılamayacak durumda olan.
Yer almak
1- Bir şey yapanların arasında bulunmak. 2- Adına ayrılan
yerde bulunmak.
Yer demir gök bakır
Hiçbir yerden yardım alma umudu kalmadı, bütün kapılar
kapalı, yardım imkânları ortadan kalktı, kime başvurdumsa
elim boş döndüm, anlamında çaresizliği anlatmak için
kullanılır.
Yerden yere çalmak
Çok hırpalamak, acınacak duruma düşürmek, zor durumlarda
bırakmak.
Yere bakan yürek yakan
Uslu, uysal, sessiz görünüp gizliden gizliye ve sinsice dolap
çeviren, kötülük yapan kimse.
Yere göğe koyamamak
Çok önem vermek, nasıl ağırlayacağını ve memnun edip mutlu
kılacağını bilememek.
Yer etmek
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1- İz bırakmak. 2- İyice yerleşmek.
Yerinde duramamak
Sürekli hareket etmek, kıpırdanmak, sabırsızlanmak, içi içine
sığmamak, eyleme geçmek için telaş içinde dolaşmak.
Yerinden oynamak
1- Bulunduğu bir yerden ayrılmak. 2- Hareketli, heyecanlı,
gürültülü, karışık bir zaman yaşamak.
Yerinden oynatmak
Yerini değiştirip başka bir yere kaldırmak.
Yerinde saymak
1- Yürür gibi yaparak hep aynı yerde ayaklarının birini kaldırıp
birini basmak. 2- Hiç gelişme, ilerleme gösterememek.
Yerinde yeller esmek
Yok olmak, artık bulunmamak.
Yerin dibine geçmek
1- Çok utanmak, sıkılmak. 2- Kaybolmak, göze görünmez
olmak.
Yerine geçmek
1- Görevden ayrılan birinin yerine geçmek. 2- Bulunmayan bir
nesnenin yerine kullanılabilmek.
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Yeri yurdu belirsiz
Serseri; ne iş yaptığı, nerede kaldığı, nereli olduğu bilinmeyen.
Yerle bir etmek
Bir yeri yakıp yıkmak, tahrip etmek, temeline kadar söküp
dağıtmak, taş taş üstüne bırakmamak.
Yerli yersiz
Uygun olsun olmasın, uygun zamanı kollamadan.
Yer tutmak
1- Bir yeri kaplamak. 2- Birine bir yer ayırmak.
Yer yarılıp içine girmek
1- Çok utanmak. 2- Yitirilen şeyi bir türlü bulamamak.
Yer yerinden oynamak
Heyecan, gürültü, patırtı, kargaşa oluşması.
Yeşil ışık yakmak
Bir şeyin olmasına izin vermek, göz yummak.
Yılan hikâyesi
Bir türlü sonuca bağlanamayan, çözümlenemeyen, uzayıp
giden (mesele ya da iş).
Yılanın kuyruğuna basmak
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Zararı dokunacak, kötülük yapacak bir kimseye ilişmek ya da
sataşmak yoluyla fırsat vermek.
Yıldırımları (veya şimşekleri) üstüne çekmek
Kimi davranışlarıyla pek çok kimseyi kızdırarak eleştirilere,
saldırılara yol açmak.
Yıldızı barışmamak
Aralarında görüş, düşünce ve duygu ayrılıkları bulunup,
birbirlerinden hoşlanmamak, birbirleriyle iyi geçinememek,
anlaşıp uyuşamamak.
Yıldızı parlamak
Çok başarılı olup herkesin dikkatini çekecek duruma gelmek,
ün kazanmak.
Yıldızı sönmek
Ününü ve itibarını kaybetmek.
Yiğitlik sende kalsın
Karşındaki anlamasa da hoşgörü göster, özveride bulun, ılımlı
davran, böylelikle soylu davranışını göstermiş olursun
anlamında, bir anlaşmazlığa son vermek için taraflardan birine
söylenir.
Yok devenin başı
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“Daha neler, çok abartıyorsun, bu sözlere inanmam.”
anlamında, söylenenlere inanılmayacağını anlatmak için
kullanılır.
Yok pahasına
Son derece ucuz, değerinin altında bir fiyata, ölü fiyatına.
Yola düşmek
Bir zorunluluk sebebiyle yola çıkmak, yol almaya başlamak.
Yola gelmek
Ters tutumunu düzeltmek, uslanmak, istenilen biçimdeki
davranışı kabul etmek.
Yola getirmek
Birinin bir konudaki ters tutumunu düzeltmek.
Yol aramak
Bir meseleye çare bulmaya çalışmak, imkân aramak.
Yol bulmak
Bir çözüm, bir çare bulmak.
Yolgeçen hanı
Hemen herkesin girip çıktığı, uğradığı yer.
Yol iz bilmemek
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1- Bulunduğu yerde yabancı olup, gideceği yolu ve yeri
bilmemek. 2- Görgüsüz davranmak.
Yol kesmek
1- Birinin geçmesine engel olmak. 2- Issız yerlerde, yollarda
soygunculuk yapmak.
Yoluna (rayına) girmek
İstenilen biçimi almak, gerekli olan şekilde gelişmek.
Yolunu beklemek
Gelmesini beklemek.
Yolunu sapıtmak
Kötü yola düşmek, doğru yoldan ayrılmak.
Yolunu yapmak
Bir işi olumlu sonuca ulaştıracak ya da mümkün kılacak
girişimde bulunup hazırlık yapmak veya tedbir almak.
Yol yordam
Bir şey, davranış ya da yapışın usul ve kuralları.
Yorgan gitti, kavga bitti
Kavga, çekişme, anlaşmazlık nedeni olan şey ortadan kalkınca
kavga da sona erdi anlamında kullanılır.
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Yorgunluğunu çıkarmak
1- Dinlenmek. 2- Yaptığı işten, dinlenmesini sağlayacak iyi bir
haber alıp huzur içinde olmak.
Yufka yürekli
Çok duygulu olup, olaylardan hemen etkilenip ağlayan, çok
acıyan, üzülen kimse.
Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal
İki davranış, iki kimse, iki karşıt şey arasında bir tercih
yapamama zorluğunu anlatmak için kullanılır.
Yumurta kapıya gelmek
Yapılması gereken bir iş için zaman daralmış olmak.
Yuvarlanıp gitmek
Eldeki imkânlar içinde hayat sürmek.
Yuvasını bozmak
Ev ve aile düzenini bozmak, dağıtmak, altüst etmek.
Yuvasını yapmak
Birinin hakkından gelmek, hak ettiği ceza ya da cevabı vermek.
Yük altına girmek
Sorumluluk gerektiren, ağır bir görevi kabul etmek.
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Yükseklerde dolaşmak
Elde edilmesi zor şeyler istemek.
Yüksek perdeden konuşmak
1- Yüksek sesle konuşmak. 2- Meydan okurcasına sert
konuşmak. 3- Yapılması güç şeyleri yapacakmış gibi abartılı
konuşmak.
Yüksekten atmak
Yapamayacağı şeyleri söylemek.
Yükte hafif pahada ağır
Taşınması kolay, değerli eşya (altın, elmas gibi).
Yükünü tutmak
Çok zenginleşmek, para ve mal kazanmış olmak.
Yüreği ağzına gelmek
Birdenbire çok korkmak, kalbi yerinden fırlayacakmış gibi hızlı
hızlı atmak.
Yüreği dayanmamak
Çok acı duymak, acısına katlanamamak.
Yüreği hop etmek
Bir olay karşısında birdenbire korkup heyecanlanmak.
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Yüreği ferahlamak
İçi kaygıdan, sıkıntıdan kurtulmak.
Yüreğine inmek
1- Birdenbire ölmek. 2- Büyük ölçüde üzülmek.

Z
Zahmet çekmek
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk ve eziyetlere katlanmak.
Zahmete sokmak
Birine sıkıntı, güçlük ve yorgunluk vermek; masraf ettirmek.
Zaman kazanmak
Birini oyalayarak, ihtiyacı olduğu zamanı mümkün olduğunca
uzatmaya çalışmak.
Zaman kollamak
1- Uygun bir fırsat beklemek. 2- Bir işin sırasını beklemek.
Zaman öldürmek
Kimi şeylerle uğraşarak belli bir zamanın geçmesini sağlamak,
boş şeylerle vakit geçirmek.
Zamane çocuğu
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Eski nesle göre hayli yadırganacak davranışlarda bulunup
sözler sarf eden kimse.
Zar tutmak
Tavla oyununda istediği sayıyı getirmek için, atmadan önce,
zarlara parmaklar arasında belli bir biçim verip öyle atmak.
Zart zurt etmek
Bağırıp çağırarak, yükseklerden atıp tutarak çıkışmak; kendini
büyük göstererek kaba kuvvet gösterisinde bulunmak.
Zehir etmek
Bir şeyin tadını kaçırmak, iyiyken kötü duruma sokmak.
Zehir zemberek
İnsanın içine işleyen, onurunu zedeleyen çok acı söz.
Zembereği boşanmak
1- Saatin zembereği kurulmaz duruma gelmek. 2- Kendini
tutamayarak uzun uzun gülmek.
Zemheri zürafası (gibi)
Kışın ince elbise giyip gezenler için söylenir.
Zemin hazırlamak
Bir işin gerçekleştirilmesi için uygun ortam hazırlamak,
meydana getirmek.
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Zerre kadar
Hiç denecek kadar az.
Zevahiri kurtarmak
Bir işi gereği gibi değil de üstünkörü yapmak ve böylece söz
gelmesini önlemek, görünüşü kurtarmak.
Zeval bulmak
Son bulmak, bozulup yok olmak, çökmek.
Zeval vermemek
Zarar ziyan vermemek, korumak.
Zevkten dörtköşe olmak
Çok mutlu olduğu anlaşılmak, çok sevinip keyiflenmek ve aşırı
zevk duymak.
Zevkine varmak
Bir şeyin tadını alabilmek, çıkarmak ve duymak; inceliklerini
görebilmek.
Zeytinyağı gibi üste çıkmak
Bir konuda haksız olduğunu kabullenmeyerek, kurnazlıkla
kendini haklı ya da suçsuz çıkarmaya çalışmak.
Zıddına gitmek
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Karşısındakini sinirlendirmek, sinirini bozmak; bir şeyin tersine
hareket etmek.
Zılgıt yemek
Azarlanmak, paylanmak.
Zınk diye durmak
Birdenbire, aniden durmak.
Zırnık (bile) vermemek
Az da olsa, en ufak bir şey de olsa vermemek.
Zıvanadan çıkmak
1- Çok sinirlenip öfkelenmek, taşkınca hareketlerde
bulunmak. 2- Delirmek, aklını oynatmak.
Zihni bulanmak (karışmak)
Sağlıklı düşünemez olmak, olaylar arasındaki bağlantıyı
kaybetmek, ne yapacağını şaşırmak.
Zihnini çelmek
1- Bir kimseyi yanıltmak. 2- Kandırıp baştan çıkarmak.
Zihnini kurcalamak
Aklına takılan bir şeyi anlamaya, kavramaya çalışmak.
Zil takıp oynamak
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Çok sevinmek.
Zimmetine geçirmek
1- Kendine mal etmek. 2- Bir hesabı birinin borcuna eklemek.
Zindan kesilmek
1- Çok karanlık duruma gelmek. 2- Yaşanılan yerin çok sıkıntı
verici ve yaşanılamayacak derecede kötü hâle gelmesi.
Zokayı yutmak
Aldanıp zarara girmek.
Zora gelmemek
Sıkıntıya ve baskıya katlanamamak, güçlüğe sabredememek.
Zurnanın zırt dediği yer
Yapılmakta olan işin en hassas, en önemli, en can alıcı noktası.
Züğürt tesellisi
Kötü bir işte en önemli şey kaybedildiği zaman, bazı önemsiz,
iyi olmayan bir yan bularak sevinmek ve kendini avutmak.
Zülfüyâre dokunmak
İşle ilgili olanı, hatırlı ve güçlü kimseyi veya yüksek bir
makamı, kimi söz ve davranışlarla gücendirmek, darılmasına
yol açmak.
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