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TÜRKÇE DEYİMLERÜZERİNEBİRKAÇSÖZ

Dr. Muna YÜCEOL-ÖZEZEN

i. Günümüzde deyimler üzerine yapılan çalışmalarda, deyimierin sap
tanmasındave sınıflandınlmasında birtakım karışıklıklar olduğu gözlenmekte
dir. Birçok kullammın deyim mi, atasözü mu yoksa başka birliktelikler mi
olduğu konusunda tereddütler vardır. Kaynaklarda -deyim ve atasözleri konu
sundaki teorik bilgiler genelolarak birbirine benzese de- verilen örneklerde
büyük farklılıkların olduğu dikkati çekmektedir. Biz bu çalışmayla, deyim ko
nusunu ve deyimin diğer türlerle bağlantısım ortaya koymaya çalışacağız.

2. i. "Türkçede "deyim" terimi dil devriminden önce "tabir" sözcüğü ile
karşılanmakta idi" (Eyüboğlu: i 975, V). Günümüzde ise kaynakların bir bö
lüğünde "deyim" için "tabir" (Özön: 1945), büyük bir bölüğünde ise "deyim"
terimi kullanılıyor (Aksoy: 1989, Eyüboğlu: 1973, Çotuksöken: 1992, Kar
tal: i 990). Mustafa Nihat Özön, Ebüzziya'nın tabir yanında aynı anlama gel
mek üzere "ıstılah" sözcüğünüde kullandığım belirtiyor (Özön: i 945 XXiX).

Türkçe Sözlük, "deyim"i "Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi
çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir." biçiminde tammlamış

(TS: 1998, 576). Ancak bu tamm, deyim, atasözü ya da başka kalıplaşmalan

birbirinden kesin çizgilerle ayırmamakta, dil bilgisel bir terim olan "deyim"i
tam olarak açıklamamaktadır.Türkçede deyimlerin sayıca ne kadar çok oldu
ğunu biliyoruz. Buna rağmen Türkçe Sözlük'te deyim için yalmzca iki adet
örnek verilmiştir. Örneklerin artırılması, deyim yelpazesine hangi yapıların

dahil edilebileceğini belirlemek konusunda araştırmacılara daha da yardımcı

olacaktır.

YusufÇotuksöken deyim için, "En az iki sözcükten kurulan, konuşmada
ve yazıda anlatım gücünü artıran, anlam yönünden yer yer mantık dışına

taşan bölümleri olabilen, yapısındaki kimi sözcükleri anlam değişmesine

uğrayan, kalıplaşmış söz öbeklerine verilen addır." (Çotuksöken: 1992, 5)
açıklamasını yapmış ve Türkçe Sözlük'ten farklı olarak, deyim için eskiden tek
sözcükten de oluşabilen "tabirin kullanıldığına, ancak deyimlerin bir "öbek"
olma yönüne değinmiştir (Çotuksöken: 1992, 5). Buna göre deyim karşılığı

olarak, bugün daha çok "deyiş, anlatım" anlamlarına gelen "tabir" sözcüğünü

kullanmak doğru değildir.

"Tabir" sözcüğününgünlük dilde yoğun olarak kullanıldığı dönemde ya-

• Türk Dılı. S.: 600. Aralık 200\. s. 869-879.
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şayan ve daha sonra bu konu üzerinde çalışanlar, deyimin hep tek sözcükten
de oluşabileceği düşüncesindedirler. Mustafa Nihat Özön, "Tabir ile birden
fazla kelimenin vücuda getirdiği anlam demek istiyoruz. Tek kelimenin ma
nasındaki tabir kılığında gorulen anlamlar sôzluklerce kaydedilir." (Özörı:

1945, XXVII) diyor ve her mecazlı ve kinayeli kullanılan tek kelimenin tabir
olamayacağını da belirtiyor. Bu açıklamalar, "tabir"i "deyim"e götüren süre
cin ilk önemli açıklamaları olarak değerlendirilebilir. Ancak çok daha sonra
yapılmış bazı çalışmalarda da deyimin tek sözcükten de oluşabileceği fikri
göze çarpmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlan arasından çıkan Türk
Atasözleri ve Deyimleri'tvie deyim için "ekseriya birkaç kelime" deniliyor
(TAD: 1971, III). Metin Yurtbaşı da, deyimi tanımlarken "genellikle de birden
çok sözcüklü" ifadesini kullanıyor (Yurtbaşı: 1996, I). Buradan tek sözcüklük
deyim olabileceği düşüncesi anlaşılıyor. Bu, sanıyoruz deyimi yüzyıllardır

kullanan, ancak ona bilimselolarak yabancı olan, dil devrimi önedsı gelenek
ten kaynaklanmaktadır. "Deyim"i bilimselolarak incelemeyen ve bu yüzden
de bu konuyu terimleştirme gereksinimi duymayan eski kuşaklar, bu konu
üzerinde çalışmaya başladıklarında, bu boşluğu "deyim"den daha geniş ve
daha genel bir kavram alaruna sahip olan "tabir" sözcüğüyle doldurmuş. An
cak "tabirirı tek sözcük de olabilmesi, uzun süre "deyim"in aslında birden
fazla sözcükten oluşma özelliğinin gözden uzak tutulmasına neden olmuştur.

Günümüzde ise, artık araştırmacılar deyimin bir sözcük öbeği olduğu konu
sunda ortak görüş sahibidirler (Aksoy: 1989, Kartal: 1990, Çotuksöken:
1992).

2.2. Osman Bolulu, mecazların deyimlerin ayrılmaz bir niteliği gibi oldu
ğunu belirtiyor (Bolulu: 1998, 17). Bu diğer birçok araştırmacının da katıldığı

bir düşüncedir. Numan Kartal, deyimi "çoğu sözlük anlamından ayrı bir
anlam taşıyan ve birden fazla sözcükten oluşan kalıplaşmış sözcük ıoplulu

ğu" olarak tanımlıyor (Kartal: i 990, IV). Görüldüğü gibi, Numan Kartal de
yimleri mecazlı-rnecazsız gibi ayrımlara gitmeden değerlendiriyor. Buna bağlı

olarak verdiği örnekler arasında, "makasa al-, leyleği havada gör-" yanında

"abur cubur, açık seçik, haydi oradan" gibi yapılar da var. Gerçekte mecaz,
anlatım kalıplarını birbirinden ayıran en önemli niteliklerden biridir. Ancak
yapılan çalışmalarda deyimlerin en fazla olarak mecazlık yönleri, farklı tu
tumların gelişmesine neden olmuştur. Birçok araştırmacı, mecazlı mecazsız

bütün kalıp anlatımları deyim olarak alırken, bazıları mecazlı anlatımları de
yim, diğerlerini" kalıp söz" (Çotuksöken: 1992, 8) olarak değerlendirmekte

dir. Ancak hemen bütün kaynaklarda, teoride çözümlenmiş gibi görünen bu
sorunların, örneklemeler sırasında yeniden ortaya çıktığını belirtmek gerekir.
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Deyimler ve atasözleri konusunda, son yıllardaki en yetkin çalışmayı yapan
Ömer Asım Aksoy da, "Bir kavramı, bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya
da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir
anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümce" biçiminde ta
nımladığı deyimin kullanım alanını çok geniş tutmuş ve sıraladığı deyimler
arasına "açık oturum, aile planlaması, demek ki, sabaha doğru" gibi örnekleri
bile almıştır. Bizce bu durum kalıp sözleri deyimlerden ayıran kapsamlı bir
çalışmanın yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Araştırmacılar, ko
nuşma ve yazıda deyimler kadar sıkça kullandığımız, aslında deyimler kadar
önemli olan ve sayıları bir hayli kabank bulunan kalıp sözleri çalışmalarına

almamaktansa almayı tercih etmişlerdir. Bu durum da deyimlerin mecazlık

yönlerinin göz ardı edilmesi sonucunu doğurmuştur. Gerçekte az çok mecazlı

kalıp anlatımların "deyim", mecazsız kalıp anlatımların ise "kalıp söz" olarak
değerlendirilmesi, bu konuda hala yaşanan karışıklığı gidermesi bakımından
yerinde olacaktır.

1 2.3. Deyimler anonim ürünlerdir. Elbette, bu ürünlerin de ilk yaratıcıları
vardır. Ancak halkın kullanımına girince, yeniden yaratmalara maruz kalmış

ve zamanla "kökleşmiş, kemikleşmiş ve basma kalıp bir hill" almıştır (Özön:
1945, XXIX). Bu bakımdan deyimlerin "söz dizimi bozulamaz" (Kartal:
1990, IV) ve "bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerlerine -aynı anlamda da
olsa- başka sözcükler konulamaz" (Aksoy: ı 989, 38).

Bu kalıplaşmışlığına rağmen bir deyim, söz içinde çekime girebilir. Ör
neğin, "kılıfına uydur-" bir deyimdir ve söz içinde, "Kılıfına uydurdum.",
"Kılıfına uydursa da", "Ancak sen kılıfına uydurabilirdin.", "Kılıfı uymuş."

vb. biçimler alabilir. Bu biçimler de deyimdir. Ancak söz dizimi üzerine Çalı

şanlar bilirler ki, bir "öbek" olarak düşünülen deyimler, söz içinde çekime
girince onları ayn mı, birlikte mi değerlendirmek gerektiği, önemli bir sorun
olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrı alınırlarsa, onların "kalıplaşmış öbek" olma
özellikleri göz ardı edilmiş olmaktadır, birlikte alınırlarsa ("Kılıfı uymuş."

örneğinde olduğu gibi), cümlenin en temel ögeleri yok gibi görünmektedir.
Aslında kaynaklarda, deyimlerin yalın durumları yanında çekime girmiş bi
çimlerinin de olabileceğine ve bunları atasözleriyle karıştırmamak gerektiğine

değinilmiş. Fakat bu değinmeler, sözünü ettiğimiz söz dizimsel sorunu çöz
mekten uzaktır. Bu konuda Osman Bolulu'nun ayrımı dikkat çekicidir. Bolu
lu, deyimi "Anlatım gücünü artırmak, anlatımı renkli. canlı kılmak için bir
den çok sozcukle kurulmuş, kiminde de mantık dışı. mecazlı ve kalıplaşmış

anlatım birimleri" olarak tanımlamış (Bolulu: 1998, 17). Burada kastedilen
deyimlerin yalın durumdaki kullanımlarıdır: etekleri zil çal-, gözüne gir- vb.
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Bu yapıları, bu biçimleriyle cümle incelemelerinde, deyim öbeği -bu terim de
dil bilgisi incelemelerinde henüz bütünüyle yer edinememiş bir terimdir- ola
rak değerlendirmek kolaydır. Ancak "etekleri zil çal-" ile "Etekleri zil çalı

yor." ayrımına çözüm gctirınek bir hayli güçtür. Osman Bolulu, bu kullanım

dan ilkine "deyim", ikincisine ise "deyimsi" adını veriyor ve "deyimsi"yi,
"Anlatım öbeğinin deyim nıteliğine eriştirilmesi, sözün deyim kıvraklığını

kuşanması" olarak düşünüyor (Bolulu: 1998 ı 7). Bu ayrım, gerçekten de, söz
dizimi alanında cümlenin biçimine / yapısına yönelik çalışma yapanlara pratik
bir çözüm getirmektedir. Ancak cümleleri iletişim değerleri bakımından ince
leyecek bir çalışma için, sonın yine de çözümlenmiş değildir.

2.4. Deyimleri biçim olarak üç bölükte düşünmek gerekir:
2.4.1. İki ya da daha fazla sözcüğün bir araya geldiği ve herhangi bir

öbek türünde (ad tamlaması, sıfat tamlaması, edat öbeği vb.) olanlar: Bunları

kalıp sözlerden ayınrken mecaz kullanımınadikkat etmelidir. Bu lUr deyimler,
tam anlamıyla donmuş biçimde kullanılırlar: göz açık, yalın ayak başı kabak

[.

vb.
2.4 2. Sonu mastarla bitenler: Bunlar çekime girebilirler ve bu durumda

da "deyimsi" adını alırlar: hafife al-, göze bat-, havanda su döv- vb.
2.4.3. Cümle biçiminde olanlar: Bu tür deyimlerde, sözcükler genellikle

tek tek sözlük anlamlarıyla kullanılmıştır. Ancak cümlelerin bütününden çıkan

anlam gerçek dışıdır: basit veya herhangi bir birleşik cümle yapısında olanlar:
" 'Aklına turp sıkayım.', 'Buyurun cenaze rıamazırıa' vb." (Çotuksöken:
ı 992, i O); öyküIeme biçiminde olanlar: " 'Maymun yoğurdu yemiş artığını

yüzüne sürmüş.' vb." (Çotuksöken: 1992, ll); sorulu-cevaplıolanlar: " 'Adın

ne? Mülayim Ağa. Sert olsan ne halt edersin?', 'Deve gördün mü? Yeden
ölsün.' vb." (Çotuksöken: 1992, ı I).

Ömer Asım Aksoy, deyimleri çevre ve zaman etmenlerine göre de ayırı

yor: <]: Yurdun her yerinde kullanılanlar 2- Sadece bir bölgede kullanılan

lar 3- Türkiye dışındaki Türk lehçelerinde kullanılanlar 4- Eski zamanlarda
kullanılmış iken bugün bırakılmış olanlar" (Aksoy: 1989,48).

Bir de, Mustafa Nihat Özön'ün çevre etmenini göz önünde bulundurarak
yaptığını sandığımız bir ayrım var ki bizi kısmen deyimlerin kaynaklarına da
götürüyor: "l- Herkesçe bilinen ve kullanılan tabir/er 2- Kadınların kullan
dıkları tabir/cr 3- Külhanbeyi tdbirleri" (Özön: 1945, XXVII).

Deyimlerin bir çok kaynağı vardır. Belirttiğimiz gibi deyimler ilk yaratı

cılan unutulmuş anonim ürünlerdır. Çotuksöken, deyimlerin kaynaklarını

"Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkraları, masallar, efsaneler, tarihsel olaylar, halk
arasında yaşanan olaylar ve başka ülkelerle kültür etkileşimi" olarak gösteri-
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yor (Çotuksöken: 1992,6). Kültür etkileşiminin bir sonucu olarak, deyimlerin,
çeviri çalışmalarıyla bir dilden başka bir dile geçebilecek1erini düşünmek de
söz konusudur. Mustafa Nihat Özön, "(...) tabir/erin iki kaynağı vardır: bi
rincisi atasôzleri, ikincisifıkralardır" (Özön: 1945, XXVID), "Tabir/erin iki
biiyiik kaynağından biri de 'fıkra-hikaye/er 'dir. (..) birçok tabir/er birer
hikdyeye dayanmaktadır." (Özön: 1945, XXIX) diyor. Deyimlerin kaynakla
rının temelde bir olay, bir fıkra veya bir öykü olduğu, aşağı yukarı yapılmış

bütün çalışmalarda da tekrarlanmaktadır. Ancak Özön, atasözlerinin de de
yimlere kaynaklık edebileceği üzerinde durmaktadır. Verdiği örnekler onun
bu düşüncesini doğrular niteliktedir: "dumanlı hava ara- (Kurt dumanlı havayı

sever.), ayağıyla gel- (Ayağıyla gelene ölüm olmaz.), alçak eşek (Alçak eşeğe

kim olsa biner.) vb." (Özön: 1945, XXVLLL).
Mustafa Nihat Özön'ün çevre etmenini göz önünde bulundurarak yaptı

ğını sandığımız deyim sınıflamasında dikkatimizi çeken ve deyimlerin kay
naklşrıyla ilgili olduğunu düşündüğümüz diğer saptama, "kadınların kullan
dıkları tabirlerdir. Özön, kadınların bu deyimleri, eski kapalı yaşam düzeni
sonucunda oluşturduklarını, yeni yaşam düzeniyle bu deyimlerin çoğunun

unutulduğunu ancak yeni yaşam koşullarının kendine özgü yeni deyimler do
ğuracağını söylüyor (Özön: 1945, XXX). Yani bazı deyimlerin unutulma
nedenleri E. Kemal Eyüboğlu'nun dediği gibi "bilinmeyen" (Byüboğlu: 1975,
VI) değildir. Bu nedenler çok açıktır: yeni yaşam düzeni, eski olayların etkile
rinin silinmesi, eski olayları unutturacak yeni olayların yaşanması. Gerçekte
de, 1990' lı yılların, hızlı, yüzeysel, Amerika öykünmeli ve teknolojik geliş

melerin birbirini kovaladığı yeni yaşam düzeninde, çoğu İngilizcenin etkisiyle
oluşmuş, bazı yönleriyle argo sayılabilecek birçok deyim dilimize yerleşmiş

durumdadır: yeşil ışık yak-, beyin göçü, jeton düşme- (veya geç düş-), orta
direk vb. Bunların bir bölüğü gelecekteki yeni gelişmelerle unutulacak, bir
bölüğü yeni deyimleri de yanlarına alarak varlığını sürdürecektir.

2.5. Deyimlerin uzunluğu-kısalığı konusunda, bütün örnekleri kapsayacak
kesin bir şey söylemek güçtür. Yusuf Çotuksöken, sayıları 5.000'i bulan de
yimler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, "Türkçe'de deyimler -bize göre
en az iki sözcükten en çok on dört sözcükten kurulmuştur." (Çotuksöken:
1992, 9) gibi kesin bir yargıya gidiyor. Bugün, 25.000 Türkçe deyimi bir ara
ya getirdiğini iddia eden derlemeler bile vardır (Yurtbaşı: 1996). Ancak bu
çalışmalar incelendiğinde, araştırmacıların deyim olarak adlandırdıkları birçok
kullanırnın atasözü, kalıp söz veya sıradan birleşik fiil olduğu hatta birçok
girdinin hiçbir biçimde deyim sözlüklerinde yer almaması gerektiği hemen
göze çarpar Gerçekte, içerdiği deyim sayısı diğer derlemelerden az gibi gö-
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rünse de şu anda Türkçenin en zengin deyim sözlüğü Yusuf Çotuksöken'in
sözlüğüdür. Bu bakımdan deyimlerin uzunluğu-kısalığı konusunda onun
5.000 deyimi gözden geçirerek elde ettiği bu yargıyı, en doğru ve bilimsel
yargı olarak saymak gerekmektedir. Ancak daha genel bir yargıyla, Türk de
yimlerinin alabildiğine kısa ve özlü anlatımlar olduğunu da söyleyebiliriz.
Aslında deyimleri kullanmadığımız takdirde bir ileriyi çok uzun cümlelerle
anlatmanuz gerekebilir. Deyimler öz(et) anlatımlardır. Başka bir anlatımla

"Bir küçük söz dağarcığına koca bir d/em sığdınlmıştır" (Aksoy: 1989, 47).
Bu bakımdan iki yanında, on iki veya on beş sözcüklük deyimleri de kısa

saymak gerekmektedir.
2.6. Belirttiğimiz gibi bize öz(et) bir anlatım sağlaması dışında, konuşur

ken ve yazarken niçin deyim kullanma gereğini duyarız? Deyim kullanımı, dil
kullanıcısının dilin olanaklarının farkında oluşuyla ilgili gösterisi midir yalnız

ca? Bu konuda Yusuf Çotuksöken, deyimlerin "iletişim kurma" 'katkısı üze
rinde durmaktadır. Yazıda, "yazarın dili en iyi şekilde işleme ve dolayısıyla

üslüp kaygısıyla" ve "cfuılı, kıvrak, alışılmamış, dilin zevkini tattırıcı bir anla
tım mayası tutturmak amacıyla alabildiğine kullanılır." (Çotuksöken: 1992 16).
Deyimler sözcük dağarcığımızdaki hazır gereçlerdir. Böylece konuşmada da,
konuşanın kendini iyi dinletme, duygu ve düşüncelerini en kısa ve çarpıcı yol
dan aktarına olanağına hizmet ederler. Ayrıca deyimlerin, atasözlerinin veya
bu türden başka kalıp anlatımların kullanımı, dil için bir iletişim biçimidir. Bir
dil kullanıcısı kavram arayışı içinde bulunduğunda ve iletmek istediğini bu
yüzden doğrudan iletmediğinde / iletemediğinde de bu tür benzetmeli anla
tımlardan yararlanır.

2.7. Deyimler, yapılarındaki ortak bazı nitelikler yüzünden başka bazı

sözcüklerle veya sözcük öbekleriyle karıştırılabilmektedir. Bu yüzden deyim
lerin diğer anlatım kalıplarıyla ilişkilerine ve bağlantılarına da kısaca değin

mek istiyoruz:
2.7. I. Deyim-Atasözü: Deyimlerle birbirine en çok karıştınlan anlatım

kalıpları atasözleridir. Bunlar yapılarındaki ortak niteliklerin çokluğundan

kaynaklanmaktadır. Her ikisi de ataların yaratmalarıdır ve ataların estetiğini,

yaşam felsefesini yansıtır. Her iki söz çeşidi de "ôzlu, kalıp/aşmış. hoşa giden
bir anlatım aracıdır" (Aksoy: 1989, 13). Bu bakımdan en eskiden günümüze
kadar atasözlerinin ve deyimlerin derlendiği çalışmalarda bu iki anlatım kalı

bının birbirine karıştınldığı görülmektedir. Hirk Atasöz/eri ve Deyim/eri 1
ırde bu benzerlik ve yakınlıktan yola çıkarak "Atasôzü umumi bir ad/andır

madır. Bunun içerisinde darbmwseller ve tabirleredeyimler yer alır." (TAD:
1971, I) denilmektedir. Du da bu iki türün bir arada düşünülmesini doğuran
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nedeni açıklayan ve bu nedenleri hem kapsayan hem dışlayan bir çözüm ola
rak düşünülebilir. Ancak yıllardan beri oturmuş olan ve deyim ile atasözünden
hep ayrı şeyleri anlayıp anlatan bir geleneği değiştirmek bugün artık söz konu
su değildir Şu durumda deyim ile atasözünü birbirinden ayrı şeyler olarak
değerlerıdinneyi sürdürmek -sakıncalarınarağmen- daha pratik olmaktadır.

Atasözleri deyimiere oranla daha donmuş yapılardır. Oysa özellikle sonu
mastarla biten deyimleriri söz diziminde zaman zaman değişiklikler yapılabi

lir. Bu tür deyimlerde "Kimi sözcükler ad durum eklerini, kip ve kişi eklerini,
olumsuzluk eklerini, kimi yapım işlevli ekleri alabilmektedir." (Çotuksöken:
1992, 8).

Deyimler genel kural niteliğinde değildir. Oysa atasözleri genel kural gi
bidir: "Davulun sesi uzaktan hoş gelir.", "Rüzgar eken fırtına biçer.", "Ürü
yen köpek ısınnaz." vb. "Deyimi atasözünden ayıran en önemli nitelik bu
dıır" (Aksoy: 1989,40). "Deyimlerin amaôı, bir kavramı özel kalıp içinde ya
da çekici hoş bir anlaıımla belirtmektir. Atasözlerinin amacı ise yol göster
nrek. ders ve öğüt vermek. ibret almamız için gerçekleri bildirmektir"
(Aksoy: 1989, 41). Ancak Türkçede hem deyim hem de atasözü sayılabilecek

yapılar da vardır. Bunlar, "Bu çeşit sözlerin iki anlam taşımasından ya da iki
türlü yorumlanabilnıesinden ileri gelir. Örneğin 'Açtırma kutuyu sôyletme
kôtiıyü. 'sözü, 'Karşındakini kızdırarak, seninle ilgili şeyleri ortaya dôkme
sine. senin için kötü şeyler söylemesine yol açma. ' anlamında kullanılırsa

atasözü olur. 'Beni kızdırırsan senin için kötü şeyler söylerim. ' anlamında
kullanılırsa deyim olur." (Aksoy: 1989, 41). Görüldüğü gibi deyimleri ve
atasözlerini birbirinden ayınrken kavram ve anlam farkını göz önünde bulun
durmak gerekmektedir.

2.7.2. Deyim-Birleşik fiil; Kaynaklarda az çok farklı tutumlar dışında

deyimler hep "birden fazla sözcükten" oluşan yapılar olarak değerlendirilmiş

tir. Fakat bu durum onların çoğu zaman başka sözcük öbekleriyle iç içe düşü

nülmelerine, onlardan tam bir kesinlikle ayrı tutulamamalarına neden olmuş

tur. Bu sözcük öbeklerinin başında birleşik fiiller gelmektedir. Eski Türk
çeden beri kullanılan, Türkçenin asıl yardımcı fiilleriyle (01-, et-, kıl-) kurulan
birleşik fıiller dışındaki "birleşik fiil" olarak adlandınlan yapıların, bu yapı

içerisinde genelleşip yaygınlaşmadan önce, özel bir deyim kalıbı içinde belki
daha öncesinde de argo biçiminde olduklarını düşünüyoruz. Bu düşüneeye

nereden vardık? Yukarıda da belirttiğimiz gibi deyimler yeni yaşam koşulları

nın ve yeni olayların sonucunda doğarlar. Ancak bu yapıların toplum içinde
yer etmeden önce küçük bir kesimce kullanıldığını ve zaman zanıan

Türkçenin anlatımını bozduğu gerekçesiyle hoş karşılanmadığını biliyoruz.
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Örneğin "kesil-" fiili belki de ilk önceleri bir deyim hatta bir argo olarak "taş

kesil-" yapısında yardımcı fiil olarak kullanılmış, fakat daha sonraları toplu
mun büyük kesimlerince de tutularak "aslan kesil-, buz kesil-, canavar kesil
vb." hatta "kulak kesil- vb." yapılar içinde yaygınlaşıp genelleşmiştir. Belki
uzak ya da yakın bir gelecekte bunlann deyim olduklarını da unutacak ve "ke
sil- fiilini, 01-, et-" gibi bir temel yardımcı fiil olarak değerlendireceğiz. Bunu
kanıtlamak şu aşamada pek olanaklı görünmüyor. Çünkü deyimden birleşik

fiile doğru aynşmanın ve bu biçimde yaygınlaşmanın, herhangi bir birleşik fiil
için ne zaman gerçekleştiğini saptamak, her bir birleşik fiil için Türkçenin
bütün dönemlerinden hiç olmazsa en önemli eserlerin taranmasını ve dolayı

sıyla yoğun bir çalışmayı gerekli kılar.

Bu ilişkinin dışında birleşik fiillerle deyimleri birbirinden ayn tutmak ge
rekir. Çünkü mecaz ögesi var ise bazı birleşik fiiller deyim olabilirler -ki bun
lar artık yalnızca deyim öbekleri içinde yer almalıdır- ancak bu, her birleşik

fiilin deyim olarak adlandınlmasını haklı çıkarmaz. Bugün, deyimler üzerine
yapılmış en bilimsel '\Te en yetkin çalışmalarda bile Türkçenin ana yardımcı

fiilleriyle kurulmuş ve mecazlık hiçbir yönü olmayan birçok birleşik fiil de
yimler arasında sayılmıştır: "acele et-; laf et-; pir pak 01-; sünnet et
vb."(Aksoy: 1989,468; 862; 918; 955).

2.7.3. Deyim- kalıp söz: Daha önce de belirttiğimiz gibi, Türkçede he
nüz deyimleri, "hukümet kapısı, el kapısı, bir düzine, yağ tulumu, yaka paça,
beterin beteri vb." kalıp sözlerden ayıran ve deyimler gibi kalıp sözleri de
toplayan bir çalışma yapılmamıştır. Bu konuda yalnız Yusuf Çotuksöken bir
aynma gidiyor ve şöyle diyor: "Kalıp sözler en az iki sözcükten oluşan, için
deki sözcükleri temel (düz) anlamlarını yitirmeden yeni bir kavramı, duru
mu, eylemi karşılayan söz öbekleridir." (Çotuksöken: ı 992, 8t "Kalıp söz
lerin deyimlerden ayrılması anlamsal-kavramsal yöndedir. Şu örnekleri
kalıp sözler arasında anabiliriz: 'abanoz gibi (kapkara), ablalık et-, aç bı

rak-, adı belirsiz, koşa koşa, idam et-, aptala (vb. 'ne) çevir-, tilki gibi, acele
et-, tabii afet, yakın akraba, mısır patlaı-, harıl harıl, iş alanı, karanlık (vb.)
bas-, meşhur 01-, ziyarete giı-, aslan kesil- '. Şunu özellikle belirtmek gerekir:
Kalıp sözlerle deyimler arasındaki sınırı belirlemek, kimi örneklerde hayli
güç olmaktadır." (Çotuksöken: 1992, 9).

Kendisinin de belirttiği gibi kalıp söz- deyim aynmını yapmak gerçekten
çok güçtür. Gerçekten de Çotuksöken'in verdiği örneklerde de belirsizlikler
söz konusudur. Çünkü onun kalıp söz olarak değerlendirdiği yukarıdaki

Yusuf Çotuksôken. bazı deyımlerin sozcüklerinin esas anlamda kullanılabıleceğıni söylüyor (Çotuksôken:

1992. 11). Şu duı umda onun kalıp sö:- deyım ayrımında da tam bir belirginlik yok demektir.
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öbeklerin her birinde, sözcüklerin bir araya gelmesinin ilk ve bazılarında da
tek nedeni başka özelliklerdir: "acele et-, idam et-, meşhur 01- vb." yapılardaki

sözcükler "birleşik fiil" olmaları bakımından bir araya gelmiştir; "koşa koşa,

harıl harıl" ikilemedir; "adı belirsiz" isnat öbeğidir; "yakın akraba" sıfat tam
lamasıdır ve bu iki sözcük salt bu bakımlardan bir arada bulunmaktadır. Bir
başka deyişle, yukarıdaki örneklerin tümü kalıp söz olarak değerlendirilir ve
bunlara bakarak örnekler çoğaltılırsa, o zaman Türkçede "birleşik fiil", "sıfat

tamlaması", "ad tamlaması" vb. sözcük öbeklerini tanımlamada güçlük çeke
riz. Aynca "ziyarete git-" (ziyaret için git-) ile "ölüme git-" (ölüme doğru git
); "mısır patlat.." ile "bomba patlat-" veya "aç bırak-" ile "susuz, yalnız vb.
bırak-" arasında fiillerden kaynaklanan bir anlam farkı yoktur. Bu yüzden bu
yapıları bir öbek olarak düşünmemek fakat "aslan kesil-", "karanlık, sis, ot vb.
bas-", "aptala, deliye, maymuna, serseme çevir-" yapılannı sözcüklerinden en
az biri, az çok sözlük anlamının dışında kullanıldığı için "deyim" olarak de
ğerlendirmek gerekmektedir. Çotuksöken'in verdiği örnekler arasında ger-
ıçekte kalıp söz olarak nitelendirilebilecek anlatım kalıpları, "abanoz gibi (kap
kara)", "tilki gibi (kurnaz)" ve "tabii afet" (Çünkü afet sözcüğü genellikle bu
sıfatla kullanılır ve genellikle başka bir afet türünden söz edilmez. )tir.

Görüldüğü gibi kalıp sözler ile deyim aynmını yapmak oldukça güçtür.
Bu aynm yapılırken kalıp sözlerin mecazsız ve herkesçe büyük bir sıklıkla

kulanıla kulanıla artık tek kavramın karşılığı olan birliktelikler olduğu düşün

cesini gözden uzak tutmamak gerekmektedir.
2.7.4. Deyim-Argo: Deyim ile sıkça karıştınlan bir başka anlatım türü

"argo"dur. Bu karışıklık haklı bir nedenden kaynaklanır. Argoların temelde
deyimlerden tek farkı bir sözcükten de oluşabilmeleri ve toplumun sadece
belli kesimlerince bilinip kullanılmasıdır. İki ya da daha fazla sözcükten olu
şan argo anlatımlar toplumun bütün kesimlerince anlaşılıp kullanılmaya başla

yınca deyim özelliği kazanırlar. Başka bir deyişle, özel bir dil, bir şifre dilolan
argo toplumun geneli tarafından kullanılınca, artık şifre özelliği kalmaz ve
deyimleşir. Hulki Aktunç da argo kullanımların yaygınlaşabileceğini söylüyor
ve bu durumu "genel argodan ana dile sızma" olarak değerlendiriyor (Aktunç:
i 990, i ı) Argo çıkışlı birçok kullanırnın yaygınlaşarak deyim biçimini aldığı

örnekler çoktur. Örneğin "dikizle-, dikiz et-" önceleri argoyken ve bu bakım

dan argo sözlüklerine alınmışken (Devellioğlu: 1971, 95), günümüzde artık

yaygınlaşarak deyim gibi kullanılır olmuştur (az çok farklı bir anlamla Aksoy:
ı 989, 645; Kartal: ı 990, 73; Çotuksöken: ı 992, 87). Bu tür örnekleri artır

mak olanaklıdır. Abdülbaki Gölpınarlı 'nın derlernesi de, belli bir kesim ara
sında (mutasavvıflar arasında) bir şifre dil özelliği gösteren anlatım kalıpları-
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nın, genel dile sızabildiğini kanıtlamaktadır (Gölpınarlı: 1977).
Mustafa Nihat Özön'ün, deyimleri üç bölükte topladığını daha önce söy

lemiştik. Bunlardan üçüncüsü olan "külhanbeyi tabirleri", onun deyim ile ar
goyu ayırmadığını gösteriyor (Özön: 1945, XXVII). Ancak o dönem için
böyle bir ayrımı yapmak gerçekten çok güçtür. Çünkü o dönemde bu konula
rın geneline bile bilimselolarak bakmak henüz çok yeni ve bir gelenekten
yoksundur.

Ferit Devellioğlu da bu konu üzerinde bir çalışma yaparak Türk Argo
Sözlüğü'nü yayımlarnıştır. Ancak Devellioğlu, çalışmasını "Argo Sözlüğü"

olarak adlandırmış olmasına rağmen, örneklemelerinde argo kadar sıklıkla

deyimlere de "(dey.)" açıklamasını yaparak yer vermiştir. Fakat bu küçük
açıklamadan Devellioğlu'nun deyimlerle argoyu hangi bakımıardan bir arada
düşündüğü ve onları hangi bakımıardan ayırdığı anlaşılamamaktadır.

Ömer Asım Aksoy da bu iki anlatım kalıbını birbiriyle ilişkili elarak gör
mekte ve "Deyim niteliğindeki argo sözcük öbeklerine "argo deyim" adını

vermek yerinde olur." demektedir (Aksoy: 1989, 50). Hulki Aktunç argoyu
"1- Alan argosu, 2- Genel argo" olarak ikiye ayırdıktan sonra genel argoyu
"Alan argolarındaki sözcük dağarcığının, zaman içinde oluşturduğu toplam
sözcük ve deyim dağarcığı ile bu dağarcığa dayalı konuşma biçimidir."
(Aktunç: 1990, 12) biçiminde tanımlıyor. Oysa yukarıda saydığımız neden
lerle deyim ve argo birbirinden ayrı düşünülmesi gereken iki ayrı anlatım kalı

bıdır.

3. Sonuç: Kaynaklarda deyimler konusunda farklı tutumlar ve farklı bakış

açıları vardır. Bu farklılıklar genellikle teoride değil, verilen örneklerde ortaya
çıkmaktadır. Bazı kaynaklarda "deyim" terimi yerine "tabir" sözcüğü kulla
nılmıştır. Ancak bugün için "deyim" yerine "tabir kullanmak doğru görün
memektedir. Deyimler birden fazla sözcükten oluşan kalıplaşmış anlatımlar

dır. Bu açıdan söz dizimsel çalışmalarda bu tür birliktelikleri "deyim öbeği"

terimiyle tanımlamak yerinde olacaktır. Ancak bu "öbek olma" özelliklerine
rağmen, deyimler zaman zaman cümle içinde ayrışabilmektedir. Bu aynşma

"öbek olma" özelliği dikkate alındığında sıra dışı bir durumdur. Bu sıra kulla
nımlar için bazı kaynaklarda "deyimsi" terimi yer almıştır. Ancak deyimlerin
ayrışabilen sözcük öbekleri olması, söz dizimi çalışmaları için çözülmesi ge
reken bir sorundur. Deyimleri oluşturan sözcüklerden en az biri, sözlük anla
mının dışında kullanılır. Deyimler ilk ortaya çıkışlarından sonra yeniden ya
ratmalara maruz kalarak son kalıp biçimini alan anonim ürünlerdir. Deyimle
rin uzunluğu kısalığı konusunda kesin bir şey söylemek güçtür. İki sözcüklük
deyimler olabileceği gibi, on-on iki sözcükten oluşan deyimler de vardır. De-
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yimler öz(et) an1atımlardır. Konuşmaya canlılık, kıvraklık kazandırdığı gibi,
kavram arayışı içinde bulunan dil kullanıcısı için bir kısa yoldur. Deyimler
atasözleri, kalıp sözler, argo sözler ve birleşik fiillerle sıklıkla karıştırılmakta

dır. Mecazlılık-mecazsızlık, genel kural olma-genel kuralolmama, çekirne
girebilme-çekime girerneme, yaygın olarak bilinme-bazı kesimlerce bilinme
gibi ölçütlerle deyimleri diğer kalıp anlatımlardan ayrı tutmak gerekir. Ancak
bu, Türkçe için her zaman kolayolmamaktadır.
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