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Deyimler ve atasözleri kal›plaflm›fl
anlat›mlard›r. Türkçede bu iki söz kal›-
b›n›n biribirleriyle kar›flt›r›ld›¤› çok gö-
rülür. Bunun sebebi de bu iki söz kal›b›-
n›n temellerinin atalar taraf›ndan at›l-
m›fl olmas› ve dilin ihtiyaç duydu¤u an-
da bafl vurdu¤u haz›r söz kal›plar› oluflu-
dur.

Gerçek anlam›ndan az çok farkl› bir
anlam tafl›yan, en az iki kelimeden ku-
rulmufl, çekici bir anlat›ma sahip kal›p-
laflm›fl söz, kelime toplulu¤u olarak ta-
n›mlanabilecek deyimler bir dilde önem-
li yer tutarlar. Uzun gözlem ve tecrübe-
nin ürünü olan atasözleri ise; bir olay›
aç›klamaya, bir duruma aç›kl›k getirme-
ye ve bir olaydan ders ç›kar›lmas›n› sa¤-
lamaya yönelik, hüküm anlatan dil bir-
likleridir. Bazen ahlâkî bir ö¤üt verir ba-
zen de bir gelene¤e iflaret eder, bir inan-
c› anlat›rlar. Deyimler ve atasözleri ara-
s›nda çok s›k› bir münasebet vard›r.

Göktürk devri öncesinden beri
Türkçede yaflayan atasözleri ve deyimler
uzun süre sav, mesel, durûb-i emsâl,
darb› mesel, tabir kelimeleri ile adlan-
d›r›lm›flt›r. (Elçin 1986: 332-341) Atasöz-
leri; kal›plaflm›fl, güzel, ö¤retici sözler
olarak kabul edilir. (Gülensoy 1974 :93)
Bir çok kimse deyim ve atasözlerini bir-

birine kar›flt›rm›flt›r. Kendi bafllar›na
kullan›lmayan daha çok cümle içerisin-
de anlat›lmak istenen fikre destek ver-
mek maksad›yla kullan›lan atasözleri,
binlerce y›ll›k geçmiflten süzülerek gelen
k›sa, kesin ve ço¤u kere kuru söz kal›p-
lar›d›r. fiiir, masal, tekerleme, bilmece ve
deyimlerden farkl› olarak; renklilik, çok
anlaml›l›k, kaypakl›k ve kelime cambaz-
l›klar› gibi anlat›m ve üslûp oyunlar›n-
dan uzakt›r. (Boratav 1969:129-130)

fiükrü Elçin ise, atasözleri için flöy-
le demektedir :”Belli bir dil, kültür, man-
t›k, tecrübe, zevk ve muhâkeme seviye-
sinde meydana gelen bu edebiyat mah-
süllerinin ilk örnekleri umumiyetle
manzumdur. Türk düflüncesinde ayn›
cümle veya m›srada kelime tekrarlar›n-
dan gelen tenâzur, mânâ ayk›r›l›klar›n-
dan do¤an tezât ve umumî ses unsurlar›-
n› teflkil eden vezin ve kafiye, bu manzu-
meleri ve gelene¤ini zaman›m›za kadar
getirmifltir.” (Elçin: 339) Elçin, atasözle-
rinin naz›m, nesir her iki flekilde de eski
tecrübeleri “tam bir fikir” kompozisyonu
içinde; teflbih, mecâz, kinâye, tezât gibi
sanatlar›n kudretinden yararlanarak
süslü, kapal› veya aç›k anlatt›klar› görü-
flündedir. Edebî sanatlar, atasözlerinin
gücünü art›r›r, hâf›zada yer etmesini
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sa¤larlar: “A¤aç yafl iken e¤ilir”’de isti-
âre; “Mum dibine ›fl›k vermez”’de mecâz;
“Can bo¤azdan gelir”’de kinâye; “Güven-
me varl›¤a, düflersin darl›¤a”’da tezat;
“Üzüm üzüme baka baka karar›r” ‘ da
hüsnitâlil, “Atta kar›n, yi¤itte burun”’da
seci; “Kaynayan kazan kapak tutmaz”’da
alliterasyon hususiyeti gösterirler. (El-
çin : 341) fiükrü Elçin, atasözlerinin bir
k›sm›n›n genifl zamanl› “Damlaya dam-
laya göl olur”, bir k›sm›n›n da emir kip-
li “Aya¤›n› yorgan›na göre uzat” oldu-
¤unu, bu iki çekimin birlikte yer ald›¤›
örneklerin de “Sakla saman›, gelir za-
man›” mevcudiyetini belirtir. Elçin’e gö-
re olumsuz genifl zamanda kurulan de-
yimlerin yan›nda genifl zaman›n ikinci
flahs› ilâve gereklilik kipi ile kurulmufl
olanlar da mevcuttur. Gereklilik veya fi-
ilsiz kurulanlar›n temelinde ise gene ge-
nifl zaman mevcuttur: “Atefl olmayan
yerde duman tütmez”, “Ne ekersen
onu biçersin”, “Az veren candan çok
veren maldan (verir)”.

Pertev Naili Boratav, atasözlerini;
as›l atasözleri ve atalarsözü de¤erinde
deyimler diye ikiye ay›r›r. Boratav’a göre
as›l atasözlerinin anlamlar›na bir ö¤üt,
bir davran›fl kural› ya da bilgelik bir yar-
g› yüklenmifltir. Bu tür atasözlerinin ilk
bölümü bir yarg›y› anlatan veya bir göz-
lemi dile getiren Halk edebiyat› ürünü-
dürler : “Kan› kan ile yumazlar, kan›
su ile yurlar”, “Tafl›ma su ile de¤ir-
men dönmez” örneklerinde oldu¤u gibi.
(Boratav : 130-131) As›l atasözlerinin bir
bölümü de bir ö¤üt, ak›l verme, yasakla-
ma anlat›rlar : “Gözün ile gördü¤ünü
elin ile ört”. Boratav’a göre atasözleri-

nin ölçülü ve kafiyeli oluflu bir fliirden
kopmufl izlenimi verirken, birço¤unda
en eski Türk fliirinin naz›m özellikleri
olan iç ve bafl kafiye bulunmaktad›r :
“‹vecek kanc›k, gözsüz incik do¤u-
rur”, “Yaz var k›fl var, ivecek ne ifl
var”, “Bafl olan bofl olmaz”; “Baz baz-
la kaz kazla, kel tavuk topal horoz-
la”. Boratav, deyimleri de günlük konufl-
ma dilinde kullan›lmakta olan haz›r söz
kal›plar› durumundaki beylik deyimler
ve atasözü de¤erindeki deyimler olmak
üzere ikiye ay›rmaktad›r. Burada karn›
burnunda deyimini beylik deyim sayar-
ken; iki aya¤›n› bir pabuca sokmak,
tut kelin perçeminden, dut yemifl
bülbüle dönmek deyimlerini atasözü
de¤erindeki deyimlere örnek olarak ver-
mektedir. (Boratav : 132-133)

Anlafl›lan o ki, kimi atasözleri de-
yimlerden, kimi deyimler ise atasözle-
rinden kaynaklanmaktad›r. Bunlar›n ta-
mam›n› ortaya ç›karmak mümkün de¤il-
se de eldeki örneklerden bir sonuca var-
mak mümkündür. Mesela :

Difl göstermek deyimini “Is›ra-
cak it diflini göstermez” atasözünde,
et t›rnaktan ayr›lmak deyimini “Et
t›rnak aras›na girilmez” atasözünde,
etek öpmek, el etek öpmek deyimleri
“Etek öpmekle a¤›z afl›nmaz” atasö-
zünde ifllevini anlam genifllemesiyle sür-
dürmektedir.

Ekti¤ini biçmek deyimi “Ne
ekersen onu biçersin” atasözünden
k›salmad›r. Gözden ›rak olmak deyimi
“Gözden ›rak olan gönülden de ›rak
olur” atasözünde yaflamaktad›r. Hasta-
ya karpuz (çorba, kar) sormak deyi-
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mi, hastaya karpuz (çorba, kar) sorul-
maz, sorulur mu? veya “Hastaya dö-
flek (yatak) sorulmaz” biçiminde ata-
sözü olarak kullan›lmaktad›r.

Kan› kanla y›kamak deyimi “Ka-
n› kanla yumazlar, kan› su ile yuyar-
lar” atasözünde yaflamaktad›r. Y›kan-
mak anlam›na gelen yumak fiili y›ka-
mak fiili ile yer de¤ifltirmifltir. Y›kamak,
temizlemek anlam›na gelen yumak-
yuymak kelimesi, deyimin atasözünden
ç›kt›¤›n› da gösteren bir belirti olarak
kabul edilebilir.

Kal›p k›yafet (kal›b› k›yafeti)
yerinde olmak deyimi “Kal›p k›yafet-
le adam adam olmaz” (Kürk ile börk
ile adam olunmaz) atasözü ile ilgilidir.
Buradaki deyim ve atasözü yap› bak›-
m›ndan incelendi¤inde atasözünün eski
biçiminde kürk ile börk kelimelerinin
daha sonraki dönemlerde kal›p k›yafet
sözleriyle yer de¤ifltirmifl oldu¤u görül-
mektedir. Ayr›ca adam olunmaz ifadesi
de yüklem olarak olumsuz yarg› anlat›-
yor. Atasözündeki ‘ile’ ba¤lac›n›n eklefle-
rek kullan›lmas› da bunu do¤ruluyor.
Anlam olarak d›fl görünüflün vurgulan-
d›¤› bu atasözündeki kal›p k›yafet ifade-
si bir deyimin de kayna¤›n› oluflturuyor.

K›l›ç kuflanmak deyimi “At bine-
nin k›l›ç kuflanan›nd›r”, K›ra¤› çal-
mak deyimi “Ac› patl›can› k›ra¤› çal-
maz” atasözünde yaflamaktad›r.

Mal›n› it, ba¤r›n› bit yer (ekme-
¤ini it yer, yakas›n› bit) deyimi “Be-
kâr›n paras›n› it yer, yakas›n› bit”
atasözünden kaynaklanmaktad›r. 

Kafas›n› ezmek deyimi “Y›lan›n
kafas› (bafl›) küçükken ezilir” atasö-
zünden gelmektedir.

Aya¤›n› yorgan›na göre uzat-
mak deyimi uzat emir kipiyle atasözü
hükmündedir.

Papaza k›z›p oruç yemek deyimi
çekimli olarak düflünüldü¤ünde “Papa-
za k›z›p oruç yenmez” fleklinde yarg›
bildiren bir atasözüdür.

Tuz ekmek hakk› deyimi “Tuz
ekmek bilmezden it ye¤dür” atasö-
zünde de geçmektedir.

Türkçe deyimlerden 93 tanesi afla-
¤›daki atasözleri içinde yer almaktad›r.

Ac› patl›can› k›ra¤› çalmaz.
Aç gezmekten, tok ölmek ye¤dir.
Adam k›tl›¤›nda keçiye Abdurrah-

man Çelebi derler 
Adam›n ad› ç›kaca¤›na can› ç›ks›n.
A¤r›s›z bafl mezarda gerek.
A¤r›s›z bafl minder istemez.
Ah alan onmaz.
Akçesi ucuz olan›n kendisi k›y-

metli olur.
Ak›ll› düflman ak›ls›z dosttan ye¤-

dir.
Akla gelmeyen (gelen) bafla gelir.
Aksak eflekle yüksek da¤a ç›k›l-

maz.
Akflam pazar› sabaha yöndür.
Al giyen al›n›r.
Alaca¤›m olsun da ala kargada ol-

sun.
Al›c› kuflun ömrü az olur.
Ar› bal alacak çiçe¤i bilir.
Aza kanaat etmeyen ço¤u bulamaz
Az›c›k afl›m a¤r›s›z bafl›m.
Ba¤a bak üzüm olsun, yemeye yü-

zün olsun.
Bal tutan parma¤›n› yalar.
Balta de¤medik a¤aç olmaz.
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Bafl bafla vermeyince tafl yerinden
kalkmaz.

Bafl e¤mek ile bafl a¤r›maz.
Bafl sallamakla kavuk eskimez. 
Bafla gelen çekilir.
Bafla gelen mala gelsin.
Bafla gelmeyince bilinmez.
Bafla yaz›lan gelir.
Bir çiçekle yaz olmaz/ gelmez.
Bir dirhem et bin ay›p örter.
Bir koltu¤a iki karpuz s›¤maz
Bir okla iki kufl vurulmaz.
Bir taflla iki kufl vurulmaz.
Borç yiyen kesesinden yer.
Bofl lâk›rd› kar›n doyurmaz. 
Büyük lokma ye, büyük söz söy-

leme.
Can ç›kar huy ç›kmaz.
Çabuk parlayan çabuk söner.
Çatal kaz›k yere çak›lmaz.
Çaya varmadan çemrenme.
Da¤ da¤ üstüne olur, ev ev üstüne

olmaz.
Da¤ da¤a kavuflmaz, insan insana

kavuflur.
Daldan bükme de¤il kökten sür-

me olmal›.
Daldan bükme olmamal›, kökten

sürme olmal›.
Damgal› efle¤i herkes tan›r.
Dikensiz gül olmaz.
Do¤ru söyleyeni dokuz köyden

kovarlar.
Donsuzun akl›ndan iki metre bez

geçer.
Eceli gelen it cami duvar›na ifler.
Eceli gelen köpek cami duvar›na

siyer (ifler).
E¤ri oturup do¤ru konuflal›m.

El a¤z›na bakan aç kal›r.
El öpmekle a¤›z afl›nmaz.
Erenlerin sa¤› solu olmaz.
Efle¤e cilve yap demifller, çifte at-

m›fl.
Et t›rnak aras›na girilmez.
Garibin yi¤idin dili k›sa boynu

e¤ri olur.
Gözden ›rak olan gönülden de

›rak olur.
Hat›r için çi¤ tavuk yenir.
Haz›ra da¤lar dayanmaz.
Is›racak it diflini göstermez.
‹nsan alacas› içten hayvan alaca-

s› d›fltan.
‹fl bilenin k›l›ç kuflanan›n.
‹flten artmaz, diflten artar.
Kan› kanla yumazlar, kan› su ile

yuyarlar..
Kara gün dostu az olur.
Kara gün dostu güç olur.
Kara gün dostu olmaz.
Kara haber tez duyulur.
Karanl›kta pilâv yiyenin s›rr›n›

Mevlâ bilir.
Keskin sirke küpüne zarar verir.
Keskin zekâ keramete k›ç att›r›r.
K›l›ç k›n›n› kesmez.
K›l›ç yaras› onar, dil yaras› onmaz.
Koç yi¤it kurban içindir.
Kör ölür badem gözlü olur.
Kuru lâf kar›n doyurmaz.
Mal can›n yongas›d›r.
Mart dokuzunda ç›ra yak, ba¤ bu-

da.
Mart kap›dan bakt›r›r, kazma

kürek yakt›r›r.
Minareyi çalan k›l›f›n› haz›rlar.
Soydur çeker, huydur geçer.
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Sürüden ayr›lan koyunu/ kuzuyu
kurt kapar.

Sütten a¤z› yanan yo¤urdu üfleye-
rek yer.

Tafl yerinde a¤›rd›r.
Tatl› dil y›lan› deli¤inden ç›kar›r.
Tekkeyi bekleyen çorbay› içer.
Unmad›k hac›y› deve üstünde y›-

lan sokar.
Uyuyan y›lan›n kuyru¤una bas-

ma.
Varl›kta darl›k olmaz.
Yaral› kufla kurflun s›k›lmaz.
Yaz›n bafl› piflenin k›fl›n afl› pifler.
Z›rva tevil götürmez.

Yukar›daki birçok örnekte de görül-
dü¤ü gibi deyimler atasözlerinin; bafl›n-
da, ortas›nda veya sonunda yer alabil-
mektedir. Baz› örneklerde deyimi olufltu-
ran kelimeler aras›na baflka kelimeler
girdi¤i görülmektedir. Bazen atasözü-
nün kuruluflunda deyimden faydalan›l›r.
Bir k›s›m atasözleri çeflitli kip ekleriyle
deyim olarak kullan›lmaktad›r. Baz› ata-
sözlerinin ise farkl› kip ekleriyle deyim
olarak kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Ör-
neklerin bir bölümünde ise, o deyimin
içinde bulundu¤u atasözüne telmih ya-
p›lmakta ve atasözünün anlatt›¤› yarg›-
n›n gücünden yararlan›lmaktad›r. Bu iki
kal›p ifadeden hangisinin ilk defa olufl-

tu¤unu tespit etmek zorsa ise de tarihî
metinlerin taranmas› sonucunda ortaya
bir fikir ç›kacakt›r kanaatindeyiz
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