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TAKDİM

Deyimler bir dili taşıyan temel direklerindendir. İfadeye ayrı bir 
zenginlik, derinlik ve kıvraklık katar. Kullanıldığı cümlenin mana-
sını güçlendirir. Sayfalarca anlatılabilecek bir anlam, deyim saye-
sinde şimşek hızıyla akıllara geliverir. 

‘Tabir’ olarak da ifade edilen deyimler birkaç günde ortaya çık-
mış veya birilerince uydurulmuş değildir. Bazen halk arasında ya-
şananlar zamanla deyim halini almış ya da bazıları zaman içinde 
olgunlaşarak uygun hikâyelerle hafızalara kazınmıştır. Bir kısım 
deyimlerse Bostan, Gülistan, Mesnevi, Baharistan gibi klasik ki-
taplarda anlatılan hikâyelerden veya Nasreddin Hoca Hikâyelerin-
den alınıp benimsenmiş; sözlü ve yazılı kaynaklar yoluyla günü-
müze ulaşmıştır.

Sözlü kültürün bir mahsulü olarak geçmişten bugüne ulaşan 
deyimlerin tamamını tespit etmek ve doğruluğunu ispatlamak 
mümkün değildir. Yörelere göre farklılık göstermiş, halkın içinde 
kullanılmayanlar zamanla unutulmuş ve kaybolmuştur. Bazı de-
yimler de zamanla anlam değişmesine uğramıştır.

Deyimler, atasözleri gibi her durumda geçerli genel kaideler ol-
masa da genellikle bir hikâye, efsane veya tarihi bir hadiseye dayanır. 

Deyimlerin hikâyeleri birer tarih aynasıdır. Bir milletin örf, adet 
ve kültürünü, hayat tecrübesini, dünyaya bakışını gözler önüne 
serer. “Darısı başına” derken Orta Asya’dan gelen bir âdetten 
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bahsettiğimizin; “onunla aşık atılmaz” derken bir çocuk oyununu 
kastettiğimizin; “altı kaval üstü şeşhane” diyerek bir silahı söze 
kattığımızın farkında değilizdir. “Şapa Oturdu” derken bir geminin 
güvertesinde olduğumuzu, “kabak tadı verdi” deyip kızarken Fatih 
Külliyesi’ni, “ateş pahası” sözümüzle Kanuni Sultan Süleyman’ı, 
“hoşafın yağı kesildi” tabirinde Yeniçerileri düşünmeyiz bile. Fa-
kat, zaman nehrinin taşıdığı altın değerindeki deyimleri hikâyele-
riyle birlikte bir sonraki nesle aktarmaya devam ederiz. 

Kısacası, bir deyimi kullanırken farkında olmadan tarihimiz-
den ve ecdadımızdan bahsederiz. Bu yüzden, deyimleri ve hikâye-
lerini bilmek, geçmişi taşıyan bu sözleri daha yakından tanımak, 
zihin dünyamızı ve bakış açımızı genişletecektir.

Bu pencereden bakınca deyimlerin bize dedelerimizden kalan 
bir hazine olduğunu söylememiz hiç de yanlış olmaz. Onlar asır-
larca bu tabirleri kullanarak geçmişin izini ve damıtılmış bakış açı-
sını zamanımıza taşımışlardır. Bizler de her gün farkında olarak ya 
da olmayarak kullandığımız deyimlerin gelenek ve kültür dünya-
mızdaki manasını kavramalıyız. 

“Bir eserin ki sânii (yapanı) insan ola, mümkün müdür ki onda 
noksan olmaya!” sözünü hatırlatarak kitaptaki eksik ve kusurları-
mızın affedileceğini ümit ediyoruz.

Yıllarca süren çalışmanın mahsulü olan bu kitabın hazırlan-
masında Çamlıca İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi’n-
deki çalışma arkadaşlarıma; eğitim ve pedagojik açıdan tavsiye, 
tashih ve danışmanlık desteği veren eğitimci Yakup Karahan’a 
teşekkürlerimi sunarım.

Mustafa DEDELER



Bu kitapta; 

• Toplam 510 deyime yer verdik. 

• Güvenilir kaynaklardan, günümüzde yaygın olarak kullanılan 
deyimleri derledik, 

• Deyimlerin açıklaması, cümle içinde kullanımı ve hikâyeleri-
ne yer verdik, 

• Deyimleri seçerken; deyimlerin ilk ve ortaöğretim öğrencileri-
nin ilgi ve kavrayış durumuna, deyimin ilginç ve hayal gücünü ha-
rekete geçirmesine, somutlaştırılabilir olmasına, zekâ ve fikir çe-
vikliğini geliştirir olmasına dikkat ettik,

• Deyimlerin öğretiminde destek olması için özel etkinlikler ha-
zırladık, deyimlerin konu fihristini çıkardık,

• Toplumda sıkça kullanılan ve sözlükte bulunması gereken de-
yimlere de yer verdik. Ahlaki ve kültür değerlerimizle bağdaşma-
yan deyimlere yer vermemeye özen gösterdik,

• Deyimlerden bazılarının çizimlerini yaparken ilgi çekmesi ve 
akılda kalıcı olmasını göz önünde bulundurduk. Çizimleri yapılan 
deyimler somutlaştırılarak, gerçek anlamında karikatürize edildi,

• Deyimleri hazırlarken TDK’nın deyimler sözlüğüne uygun 
olmasına dikkat ettik.
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Öğretici ve Geliştirici Etkinlikler; 

Deyimler ile ilgili sekiz farklı türde etkinlik hazırlanmıştır. Bir-
çok eğitim stratejisi, yöntem ve teknik kullanılarak hazırlanan bu 
etkinliklerle öğrenmenin kolay ve kalıcı olması hedeflenmiştir. 

Etkinlikler ‘bilişsel alan basamakları’ ve özellikle yapılandırma-
cı öğretimin 5E modeli dikkate alınarak hazırlanmıştır.

• Keşfetme ve sezgi becerilerini esas alan resfebe, 

• Anlama ve bilgi basamağına hitap eden çoktan seçmeli sorular, 

• Kavrama basamağına hitap eden cümle içinde kullanma 
bölümleri, 

• Bütünden parçaya (tümdengelim) yöntemiyle cümlenin bü-
tününe uygun deyimi bulmayı amaçlayan ve analiz becerisini ge-
liştiren uygun deyimi bulma bölümleri,

• Parçadan bütüne (tümevarım) yöntemiyle deyimlerin anla-
mını tahmin etmeyi amaçlayan ve sentez becerisini geliştiren par-
çadan bütünü keşfet etkinlikleri,

• Deyimi oluşturan sözcük gruplarına aşina olma ve deyimleri 
tanıma kazanımına sahip deyim avı bulmacaları, 

• 5E modelinin derinleştirme ve değerlendirme basamaklarına 
hitap eden kısa hikâyeni yaz bölümü, 

• Üst düzey becerileri ortaya koyan, hayal gücü ve üretkenliği 
geliştiren, özgün fikirleri ortaya çıkaran, kurgu ve anlam bütünlü-
ğü oluşturma becerilerine katkı sağlayan yarı yapılandırılmış veya 
yapılandırılmamış hikâye tamamlama etkinlikleri.



DEYİM VE ÖZELLİKLERİ

Kelime dağarcığımızın zengin olması, insanlarla iletişim kur-
mamız ve öğrenmemizde büyük kolaylık sağlar. Konuştuğumuz 
dile hâkim olmak, birbirimizi tam ve doğru anlamamız ve kendi-
mizi doğru ifade etmemiz için hayati önem taşır. İşte bu noktada, 
dilimizi ve kimliğimizin hafızası olan deyimleri öğrenmemiz ge-
rekmektedir. 

Deyim Nedir? 

İki ya da daha fazla kelimeden meydana gelen ve çoğunlukla 
gerçek manaları dışında bir mana ifade eden kalıplaşmış kelime 
gruplarına deyim (tabir) denir. Deyimleri anlatımımızı güçlendir-
mek, süslemek, düşüncemizi daha etkili bir şekilde sunmak için 
kullanırız. Dilimizde zaman içinde kalıplaşmış ve kökleşmiş olarak 
kullanılan deyimler anlatımımızı kolaylaştırır, kıvraklaştırır. Bu sa-
yede düşüncelerimizi ve anlattıklarımızı karşımızdaki kişiye daha 
etkili olarak yansıtırız.

Deyimlerin Biçim Özellikleri

• Deyimler iki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle 
oluşur. Biçim bakımından üç şekildedir:

1. Kelime öbeği halindeki deyimler (Ad tamlaması, sıfat tamla-
ması, iki ad-sıfat, iki fiil ve edat öbeği şeklinde olabilir.): Dil yarası 
(Ad tamlaması), Ahfeş’in keçisi (ad tamlaması), kirli çıkın (sıfat 
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tamlaması), ipsiz sapsız (iki sıfat), üst üste (iki isim), oldu bittiye 
getirmek (iki fiil), mum gibi olmak (edat öbeği) …

2. Düz cümle halindeki deyimler: Atı alan Üsküdar’ı geçti, aşağı 
tükürse sakal yukarı tükürse bıyık, Halep orada ise arşın burada… 

3. Mastarla biten cümle halindeki deyimler. (Çekime girebilir ve 
olumsuzluk ekiyle de kullanılabilir): Dereyi görmeden paçaları sı-
vamak, hayal kurmak, pot kırmak…

• Deyimler, yüzyıllar içinde kalıplaşmış, kemikleşmiş ifadeler-
dir. Deyimdeki bir kelimenin yerine başka bir kelime konulamaz 
ya da kelimelerin yeri değiştirilemez. Çünkü deyim halk tarafın-
dan o şekilde benimsenmiş ve kullanılmıştır. (‘Ayıkla pirincin taşı-
nı’ deyimi ‘ayıkla bulgurun taşını’ şeklinde olmaz. ‘İşi yokuşa sür-
mek’ deyimi ‘işi tepeye sürmek’ şeklinde olmaz. ‘Üsküdar’da 
sabah oldu’ deyimi ‘Üsküdar’da akşam oldu’ şeklinde olmaz.)

• Deyimler kelime ve kuruluş itibariyle bölgelere, şehirlere, 
ağızlara ve şivelere göre deyimler değişik gösterebilir. (Kızım sana 
söylüyorum, gelinim sen dinle [anla], Hoşuna gitmek [gelmek], 
Göz ucuyla [Göz kuyruğuyla])

• Deyimlerdeki kelimeler çoğu zaman cümle içinde çekim eki 
alırlar (Atasözleri böyle değildir.). Kabak başı(ma) patladı, tası(nı) 
tarağı(nı) topladı, 

• Deyimlerin bazılarında vezin ve uyak bulunur. Bu da deyimle-
rin akılda daha uzun süre kalmasını sağlar. Deyimlerde bulunan 
bazı kelimelerin anlamı yoktur ya da galatlaşmıştır. (Yalvar yakar 
olmak, ser verip sır vermemek, fol yok yumurta yok.)

• Kimi deyimler kısa hikâyelerden oluşur. (Geçti Bor’un pazarı 
sür eşeğini Niğde’ye, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan 
olmak, Anır eşeğim anır adın deftere geçti, Karaman’ın koyunu 
sonra çıkar oyunu.)

• Bazı deyimler ikileme şeklindedir. (Mırın kırın etmek, ipsiz 
sapsız, abuk sabuk, yalvar yakar olmak.)
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• Deyimlerin kelimeleri arasına edat, sıfat, isim, zarf niteliğin-
deki kelimeler girebilir. (Parsayı [başkası] toplamak, Tabakhaneye 
gübre [mi] yetiştiriyor,  çorbada [senin de] tuzun bulunsun, ucu 
(bana da) dokundu…)

Deyimlerin Anlam Özellikleri

• Deyimler genellikle bir hikâyeye, bir efsane veya hadiseye da-
yanması bakımından atasözlerinden ayrılırlar. Atasözleri, uzun 
zamanların tecrübeleri neticesinde ulaşılan doğruların veciz ifa-
desidir. Deyimler, atasözleri gibi hüküm bildirmezler. Bir durumu 
veya olayı tasvir eder, açıklar. 

• Deyimler anonim ürünlerdir. O dili konuşan herkes bir de-
yimle aynı şeyi anlar. Deyimler herkeste aynı çağrışımı yapar.

• Deyimler kültürel mirasın taşınması ve nesilden nesile aktarı-
mı konusunda birer kültür ve tarih özetidirler. Ait olduğu toplu-
mun dünya görüşünü, hayat tarzını, çevre koşullarını, gelenek, 
görenek ve inancını, değer verdiği varlık ve kavramları, espri anla-
yışını ortaya koyar. Deyimler dilbilim açısından olduğu kadar yazı 
ve halkbilim açısından da önemlidir.

• Deyimlerin genelinde kullanılan kavramlar özgündür. Bir du-
rumu kısa ve özlü olarak ortaya koyar. (Abayı yakmak, dil yarası, 
şirazeden çıkmak, çamur atmak, matrak geçmek.) 

• Cümle niteliğindeki deyimler atasözlerine benzese de kulla-
nıldığı durumu niteleyici anlamda görev yaparlar. Kelimeler söz-
lük anlamlarıyla kullanılsa bile cümlenin bütününden çıkan an-
lam gerçek dışıdır. (Ağaca çıksa pabucunu yerde bırakmaz, aşağı 
tükürse sakal yukarı tükürse bıyık, ya bu deveyi gütmeli, ya bu di-
yardan gitmeli.)

• Deyimlerin başka bir dile tercümesi mümkün değildir. Deyi-
min aynı kelimelerle tercüme edilmesiyle anlamsız bir ifade orta-
ya çıkacaktır. Gerçek anlamıyla kullanılan deyimler tercüme edil-
seler de genellikle kaynak dildeki manayı yansıtmayacaktır.



• Deyimler genellikle soyut bir durumu somutlaştırarak yansı-
tır. (Zarf atmak, kulp takmak, gözü ısırmak.)

• Kimi deyimlerde ortaya çıkan anlam, kelimelerin gerçek an-
lamları dışında değildir. (Alıcı gözüyle bakmak, yükte hafif pahada 
ağır, paha biçilmez.)

• Deyimlerden bazıları söylentiler, meşhur kişiler, fıkra ve hadi-
selere dayanır. Osmanlı Tarihleri, ansiklopedik eserler, lügâtlar, 
durub-ı emsâliye kitapları, tezkireler, letaifnâmeler, el yazmaları, 
mecmualar gibi yazılı ve sözlü kaynaklarda bir deyimin hikâyesini 
bulmak mümkündür. (‘Fincancı katırlarını ürkütmek’ deyimi Nas-
reddin Hoca’nın bir fıkrasının halk arasında yayılmasıyla deyim 
halini almıştır. ‘Hoşafın yağı kesilmek’ deyimi eski Osmanlı kay-
naklarında geçen bir kıssadan çıkarak deyimleşmiştir. ‘Lamı cimi 
olmamak’ deyimi fetva kitaplarındaki bir uygulamanın deyim ha-
line gelmesinin bir örneğidir.)

• Deyimi teşkil eden kelimelerden biri veya birkaçı gerçek anla-
mının dışında mecazi bir anlam kazanır. Bazen de kelimelerin bir-
likte kullanımıyla gerçek anlamın dışında bir anlam ortaya çıkar. 
(Topa tutmak, nal toplamak, dilinde tüy bitmek.)

• Deyimler duygularımızı, düşüncelerimizi, durum ve olayları 
gözlerimizin önünde canlandırır, soyutluk ve mecaz yoluyla anla-
tır. Deyimlerdeki mecaz, somutlaştırma, teşbih ve aktarmaların 
çoğu gerçek dışıdır. (İncir çekirdeğini doldurmaz, burnu kaf dağın-
da, kemer sıkmak, raydan çıkmak, yılan hikâyesi.)

• Bazı deyimler âdetleri, inanç unsurlarını, gelenekleri bildirir. 
(Ahret kardeşi olmak, altı kaval üstü şeşhane, astarı yüzünden pa-
halı, başına devlet kuşu konmak, diş kirası.)


