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Toroslu Kitaplrgr

6NsOz

Tlirkge Atasi){ei ue Dejnleri Sli{i\ti, ilkoiretim okullannda okuyan
o$rencilerin gereksinimleri goz onunde bulundurularak hazdanmrg-
ur. Sozltik, iki bohjmden olugrnaktadrr: I. Bohimde genel bilgilerden

sonra kullamm srkkklan diktriate aLnank 500 atasozri segilmig ve krsaca

acrklanmrgut. II. Bohirndeyse genel bilgilerden sonra en gok kullanr-
lan 5000'e vakrn deyim segilmig ve tanrmlanmtsur.

Tiirkle Atafi{ei ue Dejtnlei Si,{igr, ilko$reum okulu ofrenci]eri i-
gin bir bagvuru kitabrdr. Sevgfi oi'tenciler, bu kitap odevletinizi ha-

ztlarken ilk yardrmcr kaynairruz olacakur.

Sntfta atasozled ile ilgili bir ders yaprltken goz onunde bulundu-
rr.rlmasl gereken konu gudur: Ofretrnen, ofrencilenn anlama diizeyle-

rine gore atasozletini segip kolay kavranabilenierden zor olana dofru
bir sralama yapmahdLr. Ozellikle benzetmeli/ eiretilemeli atasozleri

ilko$retimin son srilflanna btakrlmahdrr.

Sozhi$iin sonuna atasozleri ve deyimlede ilgdi olarak yapilnlabile-
cek Eahgmalardan ornekler verilmigti-r. Bu odevler o$rencilerin anla-

ma \re anlatma (yazma ve konugma) becerilerini geligtirmeye yonelik-
tir.

Son bohimde kaynakga )ret alffraktadlr. Atasozleri ve deyimleri
konusunda dahi genig bilgr edinmek isteyenler bu kaynakga aracrh-

grvla obrir kitaplara ulagabilirler.

Yusuf QOTUKSOKEN
Odun iskelesi,2001
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10 Toroslu Kitaphgr

Atasdzleri Uzerine Genel Bilgiler

Atas(izleri, bir ulusun ortak mahdtr. Bir ulus, zengin ),a$ama dene-

)'iminden grkardrgr dersleri atascizii durumuna getirmig, boylece in-
sanlartnr bilgilendirmek, uyarmak, elegtirmek istemiStir.

Her atascjzii, l,argth bir anlatrmdtr. Bu 1'argtlar (ctimleler) olutnlr-r

1'a da olumsuz olabilir: AgaglaS ikan ryi/ir (olumlu), Ak/para ile.rah/-

z;za1(olumsuz) gibi.

Idmi atascjzleri bir buyruk degeri tagtr: Actua .vnzttt do.rltrna, o da

sdltler dostutra!; Aphrna kuta1,a, sd1,/t7rtt ki;liiill; i;itt yk.nt Srrl.tit o/, ltornttt

-1,ok.ra 
keJil ol! gil';r.

Atas<jzleri anlailm balitmtndan 1'altn, ozlii, ktsa ve garprcrdrr. Idmi
atasozlerini ilk okuyugta anlay2[i]j1i2 (dtiz anlatrmh): Agnu strtvttt do.r-

Itrtta, o da siiyler dostuna!; Adantn jisi i; baynda lrc/li ohr; Qo.ry iamr, a7r

karar gbr. Iiimi atasozlerini ise anlayp agrlilayabilmek igin biraz dri-
punmemiz gerekmektedir (mecaz anlarmh): Arntarhn iyisitti altt/ar.1zr,'

Bir baS sogan hir kaTatt koktlur; CcnsiT ata diXgin ohaa4 Her ini,rin ltir

1,oku,ru t,arfur; GiineS ltafukla stL'dntil.t<; Papaq. ltergiiu pi/at.'.1,erte71 Ttk ka-
natla kuS upraqgll:i atasozleri bu ttirdendir.

Biz konugur v€ 1r12o.1'ar't atas(izlerine zafir n zrmrn Ycr veririz.

Qiink[ atascjzleri dtigiincelerimizi lirsa vc ozlti bigimdc anlanr; bir
\Iarglmlzl kanrtlar. Atasozleri aracrhgrl'la birilerini u)Iartr ve elegtiririz.

Atascjzleri, genelliklc Aiirsel ozellikler tagrdrgr igin, bizim daira etkili
bir anlatm olugturmamrza vardtmct olur.

Ozetle atasozleri, adr ijstiinde atalartmrzdan kalan degerlerirnizdir.
Onlardan yararlanmak, veri ve z m nr gelince en u)'!lun olanlartnr
kullanmak gereliir.



'I'rirkqe Atasozleri

Abanrn kadri ya$mutda bilinit.

' Bir geyin defed ona gereksinme du1'uldu$unda anlasrlrt.

Abdal diigiinden, gocuk oyundan usanmaz.
r FIer insan severek yapugr igten brkmaz.

Abd ahn do s tlugu ktiy gtiri.iniinceye kadardtr.

' Qrkarcr, grkanm elde etti$i surece dost goniniir.

Acele ige $eytan kattgrt.

' Bir ig yaparken acele ederseniz zarar gonirsuniiz.

Acrklr bagta akrl olrnaz.
. Uzrintiilti insanlar, safhkJr driginemezler.

Acrndrtrtsan arslz olur, acrktrtrrsan hrrsrz olur.

' Acrndrtdtgrnrz biri sizi somtirmeye kalkar. I(armnr dolrurmadt-

grmz biri de husrzhk yapm y^ baglar.

Act pathcanr krtagr galrnaz.

' Yagam deneyimi oian insanlar, tehlikeli durumlatdan fazla et-

kilenmezler.

Ag ayt oynarnaz.

' I(endisinden ig beklenenler, maddr gereksinmeleri kar9rlan-

m zsa, gahgamazlar.

Ag gdziinti, agarlar gdztinii.

' Hak ve glkadaflntzr iyi korumaLsrntz. Aksi takdirde, bagkalan

sizin haklanruzr elinizden almak igin Eahgt.

Ag ktipek firm deler.

' Ag insan, katnlnl doyrrmak tgin yapamayaca$rnt sandrSLmz

iglet bile yapar.

7l



1,2
'ltrroslu Kitapltgr

Agma slrrlnl dostuna, o da stiyler dostuna.
. HiEbir surlnlzl dostlartnrz aglrrayln. Srrrtntz krsa siirede hetkes-

ge bilinir dururna gelir.

Ag ne yemez, tok ne demez.

' Ag insan her yiyecegi yer; tok insan ise )'iyecekleli be$enip be-

fenmedigrni soylemekten gekinmez.

Ag tavuk kendini bugday ambattnda sanrr.

' Yoksul biri, zenginlik hayalleri kurup bununla avunur.

Agtrrma kutuyu, sdyletme kdtiiyii.
. Birini krgktrup, sizin kln-r kotu vonlednizi ortava dokmesine i-

zin vermeyin.

Adam adama getek olur.
t Her zarr'^n bagka insanlann yar&mtna gereksinmemiz vardrt.

Adam adamdrr, olmasa da pulu; egek egektit, olmasa da gulu.
. Bir insanrn de$eri rnaddi durumuyla (zenginlik, yoksulluk) de-

gil, insana yaragan ozellikleril'le (iyilik, ahlaklhk, erdemlilik vb)
anlagdrt.

Adamrn iyisi ahgverigte belli olur.
. Adamrn iyisi ahgverig ottamrnda namuslu, drinist davranma-

sryla belli olur.

Adam olana bir sciz yeter.
t insan olan, akla yakln, olumlu u)rardan dinler ve gerekeni ya-

p^f.

Adam sormakla dlim olut.
r Sorup oftenmek, bilgili olmamn vollanndan biridir.

Apaca davanma kutut, insana dayanma 6liir.
. Bagkalanndan gelecek yardrm, destek stirekli degildir.

Agacr kutt, insanr det yet.

' insanr rnaddi ve manevi r.iztinriiler Fpratrr.

Agag k6kiinden yilcltt.
. Bir i9, bt diizen, temelinden sarsdrnca ytkrlrr.



'Itirkgc Atascizlcri

Agag meyvasl olunca bagrnt agagr salar.

' BilSli ve deneyimli insan algakgoniillii olur.

ASag yapra$ryla giirler (giizeldir).

' insan, gevresindekilede birlikte onemli igler bagatabilir.

AguS y"g iken eSilit.
. insanlann egitimine ktigtik yaglardayken baglamr.

Agrlda oglak do$sa, ovada otu biter.

' Tann her vadr$, nzl<tyla birlikte y^r^tlr.

A$rkazan, geg kaynar.

' AkdL bir insan, bir \e gidgmeden once etraflrca dtigtiniir'

Aftt otur ki bey desinler.
. Ciddi ve tutadr insan olutsan, herkesten saygr gonirsiin.

A$rz yet, yiiz utamr.

' Yemek, igmek gibi iggtidrilerimizi doyurmaya fazlaca cinem ve-

rirsek, yapuklanmrzdan utantnz.

Aglamayan gocuSa meme vetmezler.
. Her insan hakkrru istemesini bitme[ ve elde etmek igin de ga-

hgmahdr.

A$latan giilmez.
r Kortiltik edenler de bir grin cezalarrm buludar.

Alustosta beyni kaynayanrn, zemhedde kazan kaynar.

' Zamantnda gahgrp kazanan, zodu giinlerde sdcntr cekmez'

Ah yetde kalmaz.

' Kottihik goren birinin bedduasr, yerini bulut; kotiiliik eden ce-

zasrnr geker.

Akacak kan, damatda durmaz.
I Her tiir tehlikeyi onleyebilecek durumda deShz; kimi tehlikeli

durumlar bize zarar veirr.

Ak akge kara giin igindir.

' Alrntenylekazatilan para, koni giinler igin bir gtivencedir.

t3
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Akan su yosun tutmaz.

' QaLgan insan, kendini srirekh geli;tirir.

Akge akrl rigretir, don yiiriiyiig.
r Para, insana hangi konularda 1'21111ttt yapacaftm; gtizel giysilet

de insana nasil yiiriinece$ini ofretir.

Ak don, kata don gegit bagrnda belli olur.
. Idmin baganh, kimin baganstz olacaft ig bagrnda belh olur.

Ak giin a$artrt, kara giin karartrr.
. Gijzel gegen giinler mutluluk verir; rizrinhih-i gegen ginler in-

sanl ylPratf.

Alal akrldan iistiindiir.
. Akll, bilgi ve dene\rim bakrmtndan daha tisrun olanlar vardt.

Onlara dantgmahsrntz.

Akrllan p^zara gtkarmtglar, herkes kendi akhnr befenmig.
. Herkes kendi dtigr.incesinin do$ru oldugunu ileri surer.

Akrlh diigman, akrlsrz dosttan haytrltdrr.
. AklL bir dtigmandan gelebilecek kotriltikler bilincbilir; ona go-

re onlem ahnt. Alirlsrz bir dostun ne yapacagmr tahrnil ede-

rr.ezsiniz.

Atolh kdpri.i 
^r^ytnc^ya 

dek, deli suyu geger.

' Gere$inden gok dtigiiniirseniz, birtakrm firsadan kaguustntz.

Alol para ile safilmaz.
r Alsl, dogugtan gelen ve egiumle geligtrrilen bir;'etidrr. Para ile

saillmaz.

Akrlsrz bagrn cezastnr ayak geker.
. iyi diigrinmeden vaprlan bir ig, olumsuz sonuclantr; bu durum

da o igi yapan kimseyi hem maddi hem manevi yonden yorar.

Akrl yagta degil bagtadrt.
. Aklm yagla ilgrsi yokrur; onemli olan, akh iyi kullanabilmektir.

Akla gelmeyenler, baga gelir.
. Bazen hig dtigrinrnedigimiz bir olavla kar;rlagtz. O olayr y^Flnz.



'I'iirkgc r\tasozlcri

Akmasa da, damlar.
. Bir ig, az da olsa belli bir kazang sa$lar.

Alacakla verecek ddenmez.
. Bir yerden alaca{rnz var; bu paravla borcunuzu odemeyi dti_

gtinmeyin. .Prlacagtrnzr zamantnda odemeyebilirler.

Algacrk egeSe herkes biner.
r Giigsriz, k'rumadan yoksun insanl, rrerkes kolayrrkla somrire-

bilir.

Algak ugan yi,ice konar, yiice ugan algak konar.
I Algakgontilhi biri, toplumda saygr gonir; kend.ini herkesten

ristrin goren biri ise, ne sevilir ne saylr.

Algak yerde tepecik kendini da! sanrr.

' Bilgli kimselerin olrnadrgr bir ortamda, az bilgili olanlar ken-
dilerini otolite olarak tanrtrr.

Alol igler, el dviiniir.
I Arag ve gereg, bir ustanm en briytik yardrmcrsrdr.

Ahnvazrsr degigmez.

' Ki$i, almna ne yazidrysa onu ya$ayacakur. Bu, defiigmez.

AIl gmrg kudurmugtan beterdir.

' ifi denetleyemedi$imiz arrgkanrrklarrm'-, btzigrig durumda br-
raktr.

AIim unutmug, kalem unutmamrg.
r Bilgiler, sozde kalmaytp y^ztya gegirilince kugaktan kuga$a ak_

tardabilir.

Allah dagrna gdre kar vedr.
r Tanfl, herkese dayanabilecegi kadar ytik, srkrntr verir.

Allah do$runun yardrmcrsrdrr.
r Tanfl, doiru yolda olan insanlann yardrmcrsrrfir.

Allah giimiig kaplyr kaparsa, altrn kapryr agar.

' Tanfl, umutsuz bir durumla kargilagusrmrzdabize yeni bir fir_
sat sunaf.

15
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Allah sabrrh kulunu sever.
. G.ig iglerin goztimu sabth olmavt gerektirir. Tann sabth olan

insanlan sever.

Allah sag eli sol ele muhtag etmesin.
. Yoksul olup baskalanndan yatdrm beklemek, bu durumda o-

lanlan gok iizer. En iyisi ne yoksul ohnak. ne de baskalanndan
yardm beklemek.

Allah'tan umut kesilmez.
. En Eoziimstiz goriinen bir ipte bile umut'i,ardff.

AI mahn iyisini, gekme kaygrsrnr.
. iyi, sa$lam mal alrrsamz, hic riztilme zstniz.

Alma mazlumun ahrnl, grkar aheste aheste.
r Kotiihik yapanlar, bunun cezastnl mutlaka gekerler.

Nnayazian baga gelir
. I(aderinizde nasrl bir hayat yagayaca$1.ru2 bellidir. Siz bu hayau

oldugu gibi yagarsrmz.

Alfin anahtar, her kapryr agat.

' Para ile sorunlar gozriliir, istekler elde edilir.

Alttn yere diigmekle pul olmaz.
r Saygm biri, mevkiini yitirse bile de$erinden, saygrnhgndan

higbir gey kaybetmez.

Aman diyene lahg kalkmaz.
r Sizden af dileyeni ba$rglayrmz.

Ana gibi yit olmaz, Ba$dat gibi diyar olmaz.
r Ba$dat, tarihte gok grizel bir kentti, egi benzeri yoktu. Anneler

de biinin insanlardan, sevilenlerden iisnindtir. Onlann da egi,
benzeri yoktur.

Ana hakla, Tantr hakkr.
. Bizi do$uran, bripiten annelerimizin izeimjzde bnyuk haklan

vardt. Ana hakkmr odeyemeyiz.



'l'iirkqe r\tasozlcri

Anasrna bak, krzrnr a! kenanna bak, bezini al.
I Bir lirztn nasd biri oldugunu anlamak igin, onu yetigriren anne-

sini tanrmaya gahgrn.

An beni bir kozla, o da giidik gtksln.
I Dosdar birbirini, z^m^n z^m^n, krigtik arma$anlarla anlp se-

vindirmeli.

Anlayana sivtisinek s^2, anlamayana davul zutna az.

' Anlavrgh biri igin kiigrik bir uvan veterlidit. I(avtayrgr lirt insa-
na, duygu ve di giincelerinizi anla tam 

^zsrntz.

Aptala malum olur.
t Bazen olacaklan onceden sezip haber verenler grkar.

Araba devrilince yol gdsteren gok olur.
. Koni bir olay ya$aFp zama ulradrgrmrzr gorenler, bize oSiit

vermeye kallirgtlar.

Arabantn 6n tekerleSi nereden gegerse, alt teketlesi de oradan
ge9er.

' Biipiklerin yapuklan krigiiklere ornek olur; onlar da bnpikler
gibi davranmayabaSlar

Arayan Mevlasrnr da bulur, belasrm da.

' Dogru ig yapmakla mutlu oluruzl |anhg ig yapmakla da bagrmr-
zrbelaya sokanz.

Arr, bal alacak gigegi bilir.

' Qtkarct bir insan, glkarml en iyi nereden saglayacagrnt bilir.

Arife giinii yalan sdyleyenin, bayram giinii ytizii kata grkar.

' Soylediginiz br scizr,in yalan oldugu anlagrhnca mahcup olur-
sunuz.

Arkadagrnr sdyle, kim olduiunu sdyleyeyim.

' Bh kimsenin kigiligi, arkadaglannt tamylnca daha iyi ogrenilir.

-{rmudun iyisini ayrlat yer.

' Agrkgozler ve hakkr olmayanlar, bazen gpzel geylerden daha
cok yararlamrlar.

17
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Arpacrya borg eden, ahrrlnr tez s^t^r.

' Bfuiktirilmig belli bir miktar para olmadan, yalnnca borg ahna-

rak girigilen igten olumlu sonug ahnamaz.

Arpa unun yoksa, tath dilin de mi yok?

' Bir konufun ev sahibinden bekledrgi giilet ytiz ve tath drldt.

Aslan yatalrndan belli olur.
. Bi-r kimsenin oturdu$u yerin duzeni, temizligi kigiliginin gos-

tergesidir.

Ashnr inkAr eden haramzadedir.
r So1'unu, ailesini inkir eden kimsel'e iyi gozle bakrlmaz.

Agrgrn gdzii kdr olur.

' Agrk olan biri, sevdrginin kusutlartnt gonnez.

Agrk daima cuk oturmaz.
I Her igimizde her zaman istedigrmiz baganyr saplayamaytz.

Agrnr, egini, igini bil.
. Saghkh ve mudu yagamak igin yiyecek, arkadag-dost-eg ve ig

segiminde gok dikkatli olmak gereki-r.

Ag tuz ile, tuz oran ile.
I Her igte olqrilii ve tutath olmak getekir.

At adtmrna gdte degil, adamrna gdte yiirtir.
. Bir igin iyi yonetilmesi, bagtaki insantn tutumuna bafhdu.

Ata dostu, ofula mirastrr.
. Babamrzrn dosdan, bizim igin briyuk bir griven kaynagrdt.

Atalat sriziinii tutmayanr yabana ataflat.
I Atalann uyaflcl scjzlerin ilke edinmeyenler topiumda saygnhk

kazanamazlar.

At beslenirken krz istenitken.
r Her igi, en uygun zamanda yapmak gerekir.

At binenin, krhg kuganantn.
. Sahip oldu$umuz geyden, en iyi siz yaradanmahsrmz.



'fiirkqc Atasdzleri

Ateg diigtiigii yeri yakat.

' Bir felaketin gergek acrsrnl, o felaketi yagayanlar gekeder.

Ategle barut bir yerde durmaz.
. Bir arada bulunmalan tehlikeli olabilecek iki gep/geylei ayn

yederde tutmahyrz.

Ateg olmayan yerden duman grkmaz.
I Her olaytn varlBrnt karudayan bir belirtisi vardr. Bir belirti

yoksa, olay dayoktur, demektir.

Atrn <iliimii arpadan olsun.

' Fazla yemek ve igmek, insant oltime gotiirebilir. Bu, gaka ko-
nusu bile yapilmamah.

Atlat tepigit, atada egeklet ezilir.

' Grighiledn, biipiklerin gatrgmasrndan griEsizler, ktiEtikler zarar

gonir.

At 6liir, meydan kahr, yigit 6liir, gan kaht.

' Yagatken y^ptlglrl.a iyi igler, oldiikten sonra gtizel bir adla a-

ruImanzt sa$lar.

Ava giden, avlanr.

' Bagkasrra zararverecek bir ig yapan, bundan kendisi zarar gorir.

Avcr ne kadat hile bilse, ayr o kadat yol bilit.

' Biri, bagkasmr yenmek igin her tridti yola bagvururken, kargr-

smdakinin de her tiirhi onlemi alaca{nt hesap etmelidir.

Ayaga degmedik tag olmaz, baga gelmedik ig olmaz.

' insan, ya$alru boyunca ryr kotn birgok olayla kargilagt.

Ayagrnr yotganrna g6rc uzat.

' Geliriniz ile gideriniz arasmda bir denge olmahdt.

Aytpsrz yit atayanryirsrz kalrr.

' Segti$iniz her arkadagm birtakrm kusudan olabilece$ini unut-
maym.

Azakanaat etmeyen, go$u hig bulamaz.

' Emefimizin kargrl# kazancr yetedi bulmahyu. Daha gok e-

mek harcayatak daha gok kazang sa$layabiliriz.
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20 Toroslu Kitaplg

Azrcrk a$rm, kayglsrz bagrm.
. Onemli olan bolluk iginde yagamak deEil, huzut ve gtiven igin-

de yagamaknr.

Az olsun, iiz olsun.
. Kazanctrt az ya da goklugu de$il, gereksinmelete yetmesi o-

nemlidit.

Itz tamah, gok ziyan (zanr) getfuir.
. Hak etti$inden fazlasrrt elde etrnek isteyenlet, zatath grkadar.

Az vercn candan, gokveren maldan.
r Yapdan yardrmrn igten, ozveriJi olmasr onemlidir.



l'iirkgc r\tasozlcri

Baba mah tez tiikenir, evlat gerek kazana.
r Nfiras, Ilsa stirede harcanr gider. insan gegimini sa[layacagr iyi

bir ig sahibi olmahdt.

Babanrn sanatr ofula mirastrr.
I Babamn mesle$, iyi o$reniJirse, gocuk igin en iyi mirastLr.

Baba ogluna bir bafrglamrg, olul babaya bir sallam iiziim ver-
memig.

' Babalar, gocuklarma gote daha ozverilidider.

Baca egti de olsa, duman dogru grkar.

' Do$ru ve iyi olan insanlar, seyler, kogullar ne olursa olsun, bu
ozelli$ini yitirmezler.

Bakarsan ba$, bakmazsan daS olur.

' Yaradandr$rmrz geyler de siirekli bakrm ve onarlm gerektirir.

Bahk bagtan kokar.
. Yoneticiler kotrir, nitel-iksizse, o toplum yozla;t.

Balta de$medik agag oknaz.

' Yagadr$r srirece insantn bagmdan birtalirm kotii olaylar geger.

Bal tutan parma$rnr yalar.

' Bir kimse, yapu# iyi bir igten birtakrm yu^rlr sa$lar.

Bana dokunmayan yrlan bin yll yagasln.
r "Bana zaran dokunmayan biri, bir gey, istedifi kadar yagayabi-

Lr" diye dtigtinenler de vardrt.

Baga gelen gekilir.
t Yagadrgrmrz kohi olaylan sabtla katlanmahyrz.
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22 'I'oroslu Kitaphgr

Bag afrr gerek, kulak sa$rt.
r Ralrat etmek, saygr gormek istiyorsamz, a{Lrba$lt olun, dedi-

kodulara kulak vermeyin.

Bag dille tartrhr.
r Bir kimsenin kigiliEi, bilgisi, dugtincesi konugmasmdan, kullan-

drgr dilden anlagilt.

Bagrn sa$hgr, diinya varhsr.

' insann en btiy'uk zenginligi, mutlulufu saghkh olugudur.

Bag nereye giderse, ayak da oraya gidet.
. Yoneticilerin tutumu halkrn davranrslarmr da yakrndan etkilet.

Bedava sirke baldan tath olur.
. Para vermeden elde edilen geyler, insanr gok sevindirir.

BekAra kan bogamak kolay gelir.
r Deneyimsiz biri igin, bir ig haklmda karar vermek Eok kolaydt.

Bekithk sultanhk.

r Aile sorumlulu$unu iisdenmek istemeyenler igin bekirhk
muduluktur.

Beleg atrn digine bakrlmaz.
. Pata verilmeden elde edilen bir gey, eksik ve kusudatyla kabul

edilir.

Besle katgayr oysun gdztinii.
. Bazen ryiJ,ik yapugrnrz birinden, kohiliik gorebilirsiniz.

Beg parmak bir olmaz.
r FIer insamn obtir insanlatdan farkh birtakrm ozellikleri vardrr.

Beterin beted vardrr.

' iginde yagadrgrmz kotLi durumdan daha da kotri bir durumun
bulunabilece$ini unutmayn.

Brgak lanrnr kesmez.

' insan, kendisini koruyanlara kargr kotrihik etmez.



'l'iirkgc r\tasiizlcri

Btgak yarasr geger, dil yarasr gegmez.
t I(alp krncr sozler, higbt zaman unutulmaz.

Bilmemek ayrp defil, sormamak (<igrenmemek) ayrp.
r Bir konuda bilgimiz olmayabilu'; bu do$aldrr. Ancak bunu so-

rup o$renmemek briy'uk bt ayrpur.

Bin bilsen de, bir bilene danrg.

' Qok bilgih olsanrz da, sizden daha gok bilen brine dantgmamz
yararLdt.

Bin dost azrbit diigman gok.
. Dostlarla yagamak insasna zenginlik katar; bir tek drigman bile

insanr rahatslz etmeye yeter.

Bin nasihatten bit musibet yegdir.

' Oititleri dinleme)'enler, bir grin vagadtklan koni bir dutumdan
gereken dersi ahdar.

Bin dlgtip bir bigmeli.

' Bir ipe uzun uza.dtya drigrindrikten, sa$lam karaAar aldrktan
sonra gtii;melisiniz.

Bit adamtn adr grkacaglna canr grksrn.
r Qevrenizde kotii olarak tamnrsanlz, bundan briliik zarar go-

rtircunuz.

Bir agagta giil de biter, diken de.

' Bir ailede, bir egitim kurumunda iyi insanlann yant sta kotii
insanlar da yetigebilir.

Bir bag soSan bir kazant kokutur.
. Kotri bir insan, davraruglanyla gevresinin de huzurunu bozar.

Bir gdpliikte iki horoz olmaz.

' Bir topiulu$u yetki ve sommlulu$u egit iki yonetici yonetemez.

Bir deli kryry" tag atmlg, lark akrlh gtkaramamtg.

' Birinin akrlstzca yapflS bir i$i, pek gok insan bir araya geltp
dtizeltrneye gahgrr, ama bagaramaz.
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24 'I'oroslu Kitaphgr

Bit elin nesi var, iki elin sesi var.
r Her igi tek bagrn:a^ y^p^m^zsmz. Bagkalanyla igbirli$i yaparak

bnyuk ipleri bagarabilirsiniz.

Bir fincan kahvenin kttk ytl hatrtr vardrr.
. Dosdanmrzdan gotdtifitimtiz ufak bir yardrmr bile unutmamah;

yardrm srtasl bize gelince gerekeni yapmaltyn.

Biti yer, biri bakar, kryamet ondan kopar.
r Brr toplulukta egitsizlikler btiy'r-ik sorun yarzlrt. Ornegin gelir

dagdmt adaletsizse ayaklanma grkar.

Bir korkak, bir otduyu bozat.
. Bir kimsenin, toplumsal bt konuda kotkakhk gostermesi o

toplulu$un bidik ve dayamgmasrn t bozar.

Bir koyundan iki post gtkmaz.

' Bh kimseden yapabileceginden fazlasrnt beklememelidir.

Bir kdtiiniin yedi mahalleye zatan dokunut.
r Bir kimsenin yaptl$ kottiliikler, gevresindeki insanlann da

kotti tarunmastna yol agar.

Bir mth, bit nal kurtanq bir nal, bit at kurtartr.
. I{tigiik bir aynnurun, onemsiz sayilan bir geyin bile gerektigin-

de gok onernli oldufunu unutmayahm.

Bir siirgen atrn bagr kesilmez.
. Bir kez yapilan hatayr hoggormeli, bagrglamah.

Bopaz dokuz bo$umdur.

' Bir diigrince, iyice olgunlaguktan sonra dile getirilmelidir.

Bol bol yiyen bel bel bakat.
r Sarurgan biri, sonunda bripik srkrntdara dtiger.

Borg ivi giine kalmaz.
r Her borcu zamantnda odemek gerekir.

Borglu cilmez, benzi satanr.
t Borc, insant odeme sriresince hep sftrntrya sokar.



'l'rirkqc r\tasrizlcri

Borg cidemekle, yol yiirtimeHe tiikenir.
! Botcunuzu dijzenli odeyerek bitirebilirsiniz.

Borg yigidin kamgtstdrr.

' Borg, insam daha gok gahgmaya yonelten kamgr grbidir.

Borg yiyen kesesinden yer.
r Borglanarak ahgverig yapan, bir srire sonra borcunu odemek

zorundadrr.

Bo9 guval ayakta durmaz.
. Bilgisiz, yeteneksiz kimse liigbr alanda bagarilr olamaz.

Bog figr gok langrrdar.
. i1,i bilmediginiz konularda bagkalanna bilgiglik taslamaya kal-

karsantz giilting duruma diigersiniz.

Bo9 gezmekten bedava gahgmak yegdir.

' Bog gezmektense, bilgi ve gorgnyu arttmak iEin bir igte beda-
va Eahgmak daha yaradrdt.

Bog torba ile at tutulmaz.
. Bir igte ozveriden kacrntlrrsa, baganh olunamaz.

Boynuz kulaktan sonra grkar ama kula$r geger.

' Bir alanda sonradan yet-i;enler, uzman olan kimseleri, bilgi ve
beceri balumrndan gegerler.

Bciyle baga bciyle trtag.
r Her iki taraf da istenilen nitelikte de$il.

Bugiin bana ise, yarin sana.

' Bugtin benim yagadrgrm koni bir olayt, yann sen de yagayabi-
lirsin.

Bugi.inkii igini yanna brrakma!

' Her igi zamarunda y^ptp bitirmeliy-iz.

B u giinkii tavuk yannki kazdan iyidir.
I Bugrinkri kricr.ik firsat, daha sonra elirnize gegece$i varsaydan

biir.rik firsattan daha iyidr.
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26 'foroslu KitopLS

Biilbiilii alnn kafese koymuglar ..Ah, vatanlm!', demig.
. insan, bagka rilkede daha iyi kogullarda ya$asa bile vataruru

6zler.

Biilbiiltin gektigi dili belasrdrr.
. Geligigiizel soyledifimiz scizler, bagrrlrza biiyuk ipler agabilir.

Biiyiik bahk, kiigiik bahgr yer.
r Gtiglii olanlar her ztman gtigstiz olanlan scimririir, ezer.

Btiytik bagrn derdi biiytik olur.
r Bri)nik sorumluluklan olan insan, pek gok sorunla u$ragmak

dutumundadrr.

Biiyiik lokma ye, biiyiik sdyleme!
r Gtictinrizti agan, yapamayacafintz igler haklsnda iddiah ko-

nugmayrn.



'fiirkqe Atasozlcri

Cahile sdz anlatmak, deveye hendek atlatmalctan giigtiir.
r $ilgisiz birine dogrulan anlatmak, onu ikna etmek gok gtigttir.

Cana gelecekzatat, mala gelsin.
. Sagl€rmrz, mahmzdan daha deferlidir. Bunun igin bir tehlike

saflr$mrzr bozacafitna, mahmtza zarar vetsin'

Canbo$azdan gelir.

' iy beslenme, sa$Lkh ya$amm temel ko$ullanndan biridL'

Can grkmaymca huy glkmaz.

' iyi ve kotii huylanmrz,hayarsmrz boyunca bizimle birliktedir.

C6mert detlet maldan ededet, yifit deder candan ededet.
. Bagkalanmn "Sefl c{imertsin", "Sen yigitsin" ltiriinden poh-

pohlamalan bizim aleyhimize sonuglar dogurur; pa:rrrmlr,kay-

beder, canrmtzdan oluruz.
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28 '['oroslu Kitaphgr

Qana$a ne doSrarsan, kagrgrnda o glkar.
. Yagamda temel kural: Ne kadar gaba gostedrsen, kargth$rm da

o olgiide gonirsrin.

Qamsakrzr goban 
^rtrl.af.alnt.

' Yalirnlanmrzr krigiik de olsa bir atmafanla sevindirmek gtizel
bir davrarugnr.

Qekigilmeyince peki gilmez.
. Unutmayahm: Ancak tartr;arak do$ruya varabtltriz.

Qtkmadtk canda umut vardrr.
t En olumsuz durumda bile bir umut vardr.

Qignemeden yutulmaz.
. Qahpmadan, ernek harcamadan higbir olumlu sonug ahnamaz.

Qirkefe tag atma, iistiine srgrar.
. K6tti, cirkef insanlara sata$mayrn, aksi takdirde zarar gorrirstintiz.

Qivi giviyi sdker.
. Bir geyin olumsuz etkisi, ondan daha etkili bagka bir geyle gi-

derilir.

Qobansrz koyunu kurt kapar.
r Yoneticisi, onded olmayan bir toplum, bagka toplumlann e-

gemenligi aluna girer.

Qocuk diige kalka biiytir.

' Her gocuk, birtakrm tehlikeleri yagayarak bripir.

Qocuktan al haberi.

' Qocuk, yalan soylemeyi bilmedi igin olup bitenleri oldu$u gibi
anlatrr.



'l'r.irkqc r\tasdzlcri

Qopuzant, aztkarat.
r Her konuda a$rriya kagmak zarar verk; dengeli ve olgtihi ol-

mak iyidir.

Qok bilen, gok yanrhr.

' Bilgisine gereginden gok grivenen, bilmedigi konularda da ko-
nugmaya baglayrnca yamlrr.

Qok gezen gok bilir.

' Qok gezen biri, gezip gordtifti yerlerle ilgili gok degigik bilgiler
edinir.

Qok mal hatamstz, gok laf yalanstz olmaz.

' Qok zengSn birinin, zengSn olurken yasadrgr yollardan para ka-
zan&fi. drigrinrihir. Qok konugan bfuinin de sozlerinde yalan
bulundu[un2 in2nrltr.

Qok sdyleme arsrz edersin, ag brrakma hrrsrz edersin.
t Fazla o$tit vermek, uyartda bulunmak, kiginin arss olmasma

yol agar. Ag btakrlan biri de, gereksinmeleri igin htsrzh$a bag-
vunrf.

Qul iginde aslan yatar.
. Bir kimsenin de$eri, drg goninrignyle degil, kigilik ozellikleriyle

iyi ahlakryla anlagrk.

Qiiriik tahta givi tutmaz.
. Ozelligini yitirmig bir geyi kullamlabilir duruma getkmek ola-

nakh degildir.



30 'l'oroslu Kitaphgr

Da$ daga kavugmaz, insan insana kavugur.
. insanlar, uzun ay,11[[lar yagayabilirler, ama yine birbirlerine ka-

vugabilirler.

Dag dag iistiine olur, ev ev iistiine olmaz.
. iki ailenin zorunluk olmadrkga bir evde oturmasl miimktin de-

gildir. Aksi takdirde sorunlar bag gosterir.

Damlaya damlaya gril olur.
r I(rigiik, onernsiz seyler, binkerek bliyuk bir varLk olugturur.

Davul dengi dengine galar.
. Aralannda dostluk iligki kurulacak krgilerin benzer ozellikleri

olmasr gerekir.

Davulun sesi uzaktan hog gelir.
r Uzaktan bakddrgrnda bazr ipler, seyler kolay goriinr.ir, hoga gi-

der. Ama getcek oirenilince ip de$i;ir.

Dayak cennetten grkmadrr,

' I(imilerine gore dayak, en etkili cezalandtma ),ontemidir.

Deliye her giin bayram.
I Qrlgtnlar, akLm kullanamayanlar igin her gr.in, bayram gtinii gr-

bi sevingli ve mutludur.

Demiri tavanda ddvmeli.
. Her ig en uygun zamandave ortamda yaprlmahdt.

Denize diigen yrlana sanhr.
. Qaresrz kalan biri, kurtulmak igin tehlikeli yollan denemekten

kagtnmaz.

Detdini sciylemeyen derm an bulamaz.
r Sorunlanru yakrnlanyla paylagmayanlar, goztim yolu bulamazlar.



'I'iirkgc Atasozlcri

Dertsiz kul olmaz.
r Her insamn kendine gore sorunlan, dertleri vardu.

Dervigin fikri ne ise zikri de odut.

' Brzi yakrndan ilgilendiren konularda, dtigrindtiklerimizle dile

getirdiklerimiz aynt olur.

Devasrz deft olmaz.

' Her sorunun, derdin kesinkes blr gozrimii vardrr.

Deveyi yatdan uguran bir tutam ottut.

' Bazen kngrik bir grkar elde etmek isterken, biiyrik bir felakede

kargilagtrz.

Devlet mah deniz, yemeyen domuz.

' "Devlet gok zengindir, bu zenginlikten yaratlanmayanlar, ap-

taldr." diye dtigunenler de vardt. Bunlar tehlikeli kimselerdir.

Dikensiz giil olmaz.
r Her iyi, gtizel geyin, rahatsrz edici bir ozelli$ de bulunur.

Dilin cirmi kiigiik, ciirmii biiyiiktiir.
r Duygulanmut, dtigtincel erknizt' anlatmaya y 

^t^y^n 
dihmiz, dik-

kat etmezsek bagrmza tridr.i felaketler de agabilir.

Dilin kemi$i yoktut.

' Dtigtincelerini, duygulartnt denetleyemeyenler, gevresinde ra-

hatsrzLk uyabdtacak bigimde konugudar.

Dinsizin haklandan imanstz gelir.

' insafsrz birini, ancak ondan daha insafsu biri yola getirebilir.

Dogruluk minarede kalmtg, onun da igi egri.
r Do$ru olmak, do$ru davranmak, insani bir etdemdit. Ancak

bu erdemi ta$lyan gok az sayrda insan kaldt'

Doltu sdyleyeni dokuz k6yden kovarlar.

' Do$rulan soylemek, baziartm nhatstz eder; boyle rahatstz o-

lanlar da dofrulan dile getirenleri gtig durumda btakmak igin

u$ragdar.
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32 'l-oroslu Kitaphgr

Do$ru s6z, acrdrr.
. Elegtirici, yanhglart gosteren bir konugma, ilgili kigi igin olduk-

9a acrd]r.'

Dost acr sdylet.
. Gergek dost, bizim yanhg davramglanmrzr, bizim igin ao bile

olsa, eleg tirir, bizi uy am.

Dost baga bakar, dtigman ayapa.
r Dostumuz, sevincimizi paylagmak i.cin yiizrimiize; drigman 

;

kdtii bir duruma dtipmemizi gormek igin ayai,tmrza bakar.

Dost dostun ayrbrnr yiiziine s6yler.
. Gergek dost, insamn ayrplann gekinmeden yriztine kargr soyler.

Dost ile ye, ig, ahgvetig etme!
. Dostlukta iyi iligkiler, ahgverigte grkadar onemlidir. Dostluk i-

ligkilerinin bozulmamasrnr isteyenler birbirledyle aLgverig et-
memelidit.

Dost kata giinde belli olur.
I Gergek dost, zor, srkrnuh griniimuzde yardtmtrntza kogandt.

Dostluk bagka, ahgverig bagka.
r Dostlukla ahgverigi birbirine kangtrmayrn. Dosdukta saygl ve

sevgi; ahgverigte ise gtkar ve kazang on planda gelir.

Diinya mah, diinyada kahr.
. Yagadrgrmtz srirece, sahip oldu$umuz mallardan'tnsanca ya-

raianmaltyv.

Diigenin dostu olmaz.
. ZengSnltSni, nrifuzunu, itibarmr yitiren birini, dost geginen ar-

kadaglan da yalnn btakt.

Diigmez kalkmaz bit Allah!
r Her insan bittakrm iyi ve kotti olaylan dil ard arda yagayabilir.

Bu, do$al bir durumdur. Sadece Tann bu nir durumlardan u-
zaktu.



Tiirkge Atasozleri

Ecele gare bulunmaz.
. Her tiir sorunun bir Earesi vafdlr; ancak henriz ohime gare

bulunamamrgur.

Eden bulur, inleyen 6liir.
. Kotiiliik eden kotu bir durumla kargdagr. A$t hasta olan da

inleyerek oltir.

Egilen bag kesilmez.
r Yapugr yanhgtan otiirti oziir dileyen biri, bagrglanmahdt.

Egti oturahm, doStu konugaltm.
r Her z^m^n do$tulan ve gerEekleri dile getirmeliyiz.

Ekmeden bigilmez.
. Qalrgmadan higbir tiriin, kazang sa$Ianamaz.

Ekmek arslantn apzrnda.

' Yagamda, bilgi ve becerinize uygun bir ig bulabilmek her za-

man grignir.

Elgiye zeval olmaz.
. Bir anlagmazhk durumunda, taraflar arasmda elgilik yapanr so-

rumlu tutmayln, onu cezalandttmaytn.

El elden iistiindtir.

' Bilgr, zekA ve beceri bakrmmdan daha r.isnin durumda olanlar
vardt.

El, elin egegini tiirkti sdyleyetek arat.

' Bfu bagkasr, sizin bir somnunuzla yeterince, sizin gibi ilgilsnrns2.

El eli yrkat, iki el de yiizii.

' Toplum yagamda yardrmlagma onemlidir; igler yardrmlagma

yoluyla daha iyi yapdr.
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El ile gelen diigiin bayram.
. Herkesin gektigi bir srkrntryr biz de gekmek durumundayrz.

Elin apzr torba degil ki biizesin.
t insanlar her konuda konugutlar. Bu, sizi nhatsrz etse bile, bu-

nun cinrine gegemezsiniz.

El 6pmekle dudak a$rnmaz.
. Bir ig igin bidne ricada bulunmakla higbir gey kaybetmeyiz.

Emanete hryanet olmaz.
. Size emanet edilen birine, bit geye herhangr bk zam gelmeme-

sine dikkat etmelisiniz.

Emeksiz yemek oknaz,

' Emek harcamadan, geEiminizi sa$layacak olanaklara kavuga-
mazslfiTz.

Er olan ekmegini tagtan glkanr.
r Dr.iriist ve namuslu biri, en zor kogullarda bile gegimini sa$la- 

I

manln )tolunu bulur.

Eskisi olmayantn yenisi olmaz.
. Bfu egyadan yeterince yaradanmadan onu yenisiyle degigtirmek

do$u bir davranrg degildit.

Egege altrn semet vursalar, egek yine egektit.

' Kotri birine, giyim-kugam, mevki gibi ozellikler saygrnhk ka-
zandtmaz.

Egegini saglam bapla, sonra Allah'a rsmatla!
r Her igin, egyan icin oncelikle kendin getekli guvenlik onlemle-

rini almaLsm.

Egek egegi ridiing kagrr.
. Qtkaro biri, ancak glkar saflayacagrm ifi bildigi birine yardrm

eder.

Egek hogaftan ne anlar?
. Bilgisiz ve gorgrisri:z biri, gtizel geyledn farkrna varamaz, tadtnt

gtk^:-2;m^z.



'Iiirkgc Atasozlcri

Etle tunak araslna girilmez.

' Aile igi anlagmazhklarda, talm.flann araslna girmemek gerekir.
Onlar bir srire sonra bangtlar.

Etme bulma diinyasr.

' Bu drinyada iyilik eden iyilik, kohiltik eden kotiihik bulur.

Ev alma, komgu al!
. Bir ev safln altken, evin ozelliklerinden gok komgulafln nite-

likli olmasrna dikkat edilmeLi.

Evdeki hesap garglya vyrrna;z.

. Bir programln uygulamasmda bttalam terslikler ortaya grkabilir.

Evlenenle ev yapana Allah yardrm eder.
. Evlenen biriyle ev safln alan ya da yapan birine gevresindekiler

maddi ve manevi yardrmda bulunur.
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Faktulik ayp degil, tembellik ayp.
I Yoksul olmak ayrplanacak bir durum d.gildit. Ama tembel

olmak, ayrplann bagrnda gelir.

Fazlamal, gdz gilralnnaz.
I Malrmzn fizla olmast, sizi rahatsn etmemeli. ileride size gete-

kebilir.

Felek kimine kavun yedirit, kimine kelek.
r Yagamda kimi insanlar mutlu, kimileri mutsuz olur.

Fukaramn tavuiu tek tek yumurtlar.
. Yoksul biri, diizenli gahgmayla gegimini iyi kotti saElar.



Tiirkge Atascizleri

Garip kugun )ruvastnl Allah yapar.

' I(imsesiz, birtakrm olanaklardan yoksun kimseler, yagamda

Tanrtrun kendilerine yardrmct olduguna inamdar'

Gegmige mazi, yenmige kuzu deder.
r Gegmigteki iyi kotii olaylan bit yana brrakp bugiinii ve gelece-

gi diigiinmeliyiz.

Geg olsun da gtig olmasrn!

' Bir igte gecikmeler onemli defiildir. Yeter ki i9 istedigimiz gibi

bitirilmig olsun.

Gelen gideni arattt.

' BeSenmedi$imiz bir yoneticinin, kiraclrun yerine gelenler daha

kotii grkabilir. Biz bu durumda eskileri aranz.

Gemisini kurtaran kaptan.

' Toplumca stktntt gektigimiz durumlarda sadece kendini gtkanru

diiginen, kendini kurtarmaya gahganlar da vardtr' Boylelerine

kargr dikkadi olmak gerekir.

Gengligin krymeti, ihtiyathkta bilinir.

' Genglik dcinemi Eok krsadrr; insan yaglarunca genqlik gtinlerini

arumsaFp daha iyi geEirmesi gerektigini diigiiniir.

Goniilden g<iniile yol vardrr.
r Gergek dostlar birbirleri igin hep iyi duygular besler; birbirleri-

nin iyiliHsdti isterler.

Gdniil kimi severse giizel odur.

' Gizellik kigiye gore de$igir; herkes sevdigi insarun giizel oldu-

$una inarur.

Gdniilsiiz yenen a9, ya kann a$ntrr, ya bag.

' isteksiz, gonrilsiiz yaPttglmlz igler vedmli olmaz.
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Griten g6ziin hakkr vardrr.
. Yedigimiz bir seyden yakrn gevremizde de tatt:rrrrahyn.

Gdriinen kciy lillavuz istemez.
. Do$rulugu herkesge kabul edilen bir geyi tartlgmanln, agrkla-

manln anlaml yoktur.

G6riiniige aldanmamah.

' D$ goninrige bakarak bi yargtya varmak, bizi aldatabilir.

G6ze yasak olnaz.
. Ortahkta duran bir geye herkes bakar. Bu konuda yasak konu-

Iamaz.

Gdz gdrmeyince g6niil katlanrr.
t Seven insan, aynhkl an karfanmak durumundadrr.

Giilme komguna, gelir bagrna.
. Bidnin bagrndan gegen kotti bir olaya sevinmemeliyiz; bir grin

benzer bir olay bizim de bagrmrza gelebilir.

Giilii seven, dikenine katlanrt.
. Sevdigirniz kimselerin iyi yonleri oldu$u glbi kotu yonlerinin

de bulundu$unu unutmamaLyz.

Giin do$madan neler dofar.
r Umutsuz ve karamsar olmayahm. Yeni gel-igmeleri bekleyelim.

Giineg balgrkla slvanmaz.

' Gergekled gizlemek, inkir etmek bog bir gabadt.

Giineg girmeyen eve doktor girer.
I Grineg rgrnlanndan yeterince y^ra*^n^m^yan bir yerde yaga-

mak sa$hk agrsrndan sakrncahdu.

Giivenme varh$a, diigersin d.arhla.
. Elinizdeki maddi olanaklann bitmeyecegini drigiintip sarv'ur-

ganca harcamayrn. Yoksa srkrnhya drigersiruz.

Giizele bakmak sevaptrr.
. Gtizel olan geylere, kimselere bakmak, insana ya:ras,^n bir dav-

farugt1r.
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H addini bilmeyene bilditirlet.

' Bilgisi ve yetkisi drgrnda kalan konularda soz soyleyen, davta'
mgta bulunan kimseye hak ettigi kargdrk verilir.

Hakyerde kalrrl^az.

' Suglu hak ettigi cezayt er geg goriir.

Hak yerini bulur.
r Bir giin mutlaka hakh hakkrna ka'u'usur, suglu cezasmt bulur'

Flamama giren tedet

' Bir igten olumlu sonug almak igin birtakrm fedakidrklara kat-

lanmak gerekir.

Hatman dciven dkiiziin alzr ballanrnaz.

' Bir kimsenin yapus igin udinr.inden yaradanmasr en do$al

hakkrdt.

Hastahk saghk bizim igin.
. Sa$lrkh olmak gok gr.izeldir, ancakzamanz^m fl hasta da oluruz.

Flasta olmayan, saghirn kadtini bilmez.
I Flasta olmayan, saihgrmn de$erini bilemez.

Ff astaya y atak sotulmaz.
. Ozel olatak ilitiyag duydu$umuz bir geyin bizim igin getekli

olup olmadr$r sorulmamah. Gereken yapilmahdt.

Hatastz kul olmaz.

' Yagamda her insan bilerek ya da bilmeyetek birtalum hatalzr
yapabilir. Hig hatasr olmayan yoktur.

Hatr igin gig tavuk da yenir.

' Sevip saydrgrmrz insanlann haun igin gok gug igler bile yapilr.
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Haydan gelen huya gider, selden gelen suya gider.
. Hig gahgmadan elde edilenler, krsa srirede harcamr gider.

Hayrr dile egine, hayrr gele bagrna.

' Yakrnlalnz igin iyilikler dilslssni2, onlar da sizin iyiliklede
kargilanmanrz dileginde bulunurlar.

Haz;ra da$lar dayanmaz.
. Hazuda olan para krsa stirede harcarur gider. Qahgrp para ka-

zanmak gerekir.

Ffer a$acrn meyvasr olmaz.

' Her insan verimli ipler yapamaz.

Her dtigiig, bir 6grenig.
r Yagadrgrmrz her koni olay bize bir ders vedr.

Her horoz kendi gdpliigiinde 6ter.
. Her insan kendi ig ve aile, arkadag cevresinde soz sahibidir.

Her igin bagr saghk.
I Bizim igin safhgrmrzdan daha onemli bir gey yoktur. Bir i9 ya-

pabilmek igin oncelikle saghkh oknaltytz.

Her igte bir hayrr vardrr.

' Bekledi$imiz gibi sonu,;Ianmayan bir i9 bizi konimser yapma-
mah.

Her kagrgrn krsmeti bit olmaz.
r Herkesin kazanct aynr degildir; gtinkii herkesin bilgisi, becerisi,

yetene$i fatkhdt.

Herkes ne ederse kendine eder.
I Yapa$rmrz her iyi ya da koni r9, btzi olumlu ya da olumsuz

yonde etkiler.

Her koyun kendi bacalrndan asrhr.

' Hetkes, sadece yaptg igin sorumluluiunu tagt.

Her kugun eti yenmez.

' Her insan, hakszh$a tepkisiz kalamaz, haksrzhk edenle mtica-
deleye girigt.



Tiirkge Atasozleri

Her yi$idin bir yoiurt yiyigi vardrt.
r Her insanrn kendine gore bir gahgma, ig yapma yontemi vardr.

Her yi$din gdnliinde bit aslan y^t^r.

' Her insarun gonliinde, ulagmak istedig yiice bir delet vardu.
O, buna ulagmak igin gal4t.

Her ziyan bir dfiittiit.
r Her yanhg igin ver.tiBi zata4insanigin bir detstir.

Flrrsrza kilit olmaz.

' Kotiiliik yapmay^ kararh bit insana kaqr ahnacak onlemlerin
pek bir yannolmaz.

Flocamrn dedi$ni yap, yaptt$mt yapma!

' Ornek aLnacak insamn dogtu ve tutadr yonlerini benimsemek
gerekir.

Horozu gok olan kiiytin sabahr geg olut.
! Bir ige ilgisi olmayarlaa da kangtsa, o igin yapilmasr gecikir.

Huylu huyundan v^zgegmez.
r Bir insanrn huylanndan, ahgkanLklanndan vzzgegmesi pek

kolay degildir.
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Irmaktan gegerken at de$igtirilmez.
I Bir ig yapdtken, zorunluluk olmadrkga kullamlan ycintem ve a-

rag de$igtirilmez.

Isrracak it digini giistermez.
. Kohiliik etrneye niyetli olan biri, bunu belli etmez.

IsrmmadrSrn eli iip, bagrna koy!
. Bizden daha tistiin oldu$unu deneyerek anla&fimtz birine say-

gr gostermeliyiz.



Tiirkge Atascizleri

lbadet de gizli, kabahat de.

' ibadet, Tannyla. kul arasmda gok ozel bir iligkidir. Gizli ol'rasr
gerekir. Bunun gibi insan da igledigi kabahatin duyrrlmasrnr, bu
yuzden ayrplanmayr istemez.

lki cambaz bir ipte oynamaz.

' iki kurnaz kigi grkarlan zederenecegi igin aynr konuda tisninliik
sa$lamak igin gahgmaz.

iki dinle bir s6yle!
. Soylenen sozleri iyi dinlemeli, slrasl geJince konusmal.

Iti gOntit bir olursa, samanhk seytan olur.
r Birbirini igten seven kimseler, her ttidri sorunlannr gozerler.

Iki karpuz bir koltuga srsmaz.
r Aym anda birden gok igi y^pm^y^ kalkmak dofru bir davramg

degildir.

lnsan beger, kuldur gagar.

' Her insan, yagadr$r srirece birtakrm hatalaryapabitir.

Insan dogdugu yerde degil, dogdugu yerde.
. 

legimimizi sagladrgrmrz yer, do$du$umuz yere gore daha on-
de gelir.

Insanrn alacast iginde, hayvanrn alacasr drgrndadrr.
. insano$lunun ig dtinyasrm, ne gibi koni ozellikleri, niyetleri ol_

du$unu anlamak g"Etir.

Insano$lu gig siit emmig.

' insanofilu bazen kendisinden hig beklenmeyen koniltikleri bile
yapabilir.
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insan konuga konuga, hayvan koklaga koklaga.
. insanlar konugarak anlagtlar, sorunlarmt konugarak gozeder.

Halvanlarsa birbderini koklay212li...

Insan yedisinde neyse, yetmiginde de odur.
. I{rigrik yaglarda edindr$rmiz temel ahgkanhklanmrz, h^y^trm:.z

bovunca bizi vonlendirit.

Ip inceldi$i yerden kopar.
. Qoziimri olanaksz gozr.inen sorunlan bazen kendi haline br-

rakmak daha uvgun olur.

ip koptugu yerden baglanrr.
. Iigileri bangtrmak icin once ktiskiinliik y^r t^n geyi ortadan

kaldrmak gerekir.

i9, insantn aynasrdrr.
. Bir kimsenin yaptgl ig, kigiJigrnin bir gostergesidir.

Igleyen demit pas tutmaz.
. Qahgan kimse, gticrinii ve becerisini yitirmez.

19 olaca$rnavartt.
. Denetirnden grkan br ig, kendi kendine bir sonuca vanr.

lgten artmaz, digten attrr,l.^z.

. Qahgmaktan cok, tutumlu davranmak birikim saflar.

It itin kuyruSuna basmaz.
. Kohiluk edenler birbirlerine zarar vermezler.

Itle yatan, bitle kalkar.
. Kotii insanlada arkadagLk edenler, onlar grbi koni kimse oludar.

It iiriir, kervan ytiriir.
r Do$ru bildigimiz volda kargrmrza gtkan engeller bizi yildtma-

rnah.

+..Iyi insan s6ziiniin tistiine gelir.
. Sozu edilen kimse, konugma srrastnda gelirse, onun iyi insan

oldu$u soylenir.
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lyilige ryrliL, het kiginin kAn; kdtiiliige iyitk er kiginin kin.
. Onemli olan, kotriliigr.inti gordrigiiniiz birine iyilik yapabilme-

nizdir. Bu olgunlu$u ve etdemi gosterebilmelisiniz.

Iyilik eden iyilik bulur.
. Bidne, birilerine iyilik yapuysann, hayattnnm bfu doneminde

siz de iyilik gonirsrintiz.

lyilik iki bagtan olur.
. iki taraf da iyiyse, gtizel bir iligki kurulabilir.

Iyi olacak hastamn hekim aya$rna gelir.
I Bir sorunla u$ragtken, giizel bir rasdanu goztime katkrda bu-

lunutsa, buna gok sevinilir.
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Kabahat samur kiitk olsa, kimse slrtlna almaz.
. HiE kimse kabahati kendi rizerine almak istemez.

Kagan bahk biiyiik olur.
. insanlar kacrdrklan bir ftsau abartarak anlatrr.

Kadrnm fendi, erkeSi yendi.
I l(adrnlan, kurnazhkta erkeklerden ristrindr.ir.

Kalbin yolu mideden geger.
r Bir kimsenin sevgisini kazanma yollatndan biri de iy yemek

pigirmek, giizel sofra hazdamakur.

Kalrp kryafetle adam adam olmaz.
. insanlar drg goninrigleri, giyim kugamlanyla adam olmazlar.

Kanaat gibi devlet olmaz.
. I{azanctyla gecinmeyi, elindekiyle yetinmeyi bilmek briyuk

mutluluktur.

Kanatstz kug ugmaz.
! Gerekli arag-gerec ve uygun kogullar sa$lanrnadan bir i9 baga-

rtlamaz.

Kanr kanla yvrnazl^t, kanr su ile yumarlat.
. OE alma duygusunu yenmeli, sa$dululu davnnmayagahgilma-

Ldr.

Kardeg kardegi brgaklamrg, ddnmiig yine kucaklamrg.
. I{ardegler, z^m^n z^m^n anlagmazl$a dtigseler bile, gerekti-

ginde birbirlerinin yardrmma kogarlar.

Kit, zattttn katdegidir.
r Yapmak istedi$iniz bir igte bagan kadar baganszh$a da yer ve_

rin. iginiz olumlu da olabilir, olumsuz da.
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Kavganrn iyisi olmaz.
r Kavga insanhkdrgr bir olaydt. I(avgada her iki tanf da az ya da

gok zarar gcirtir.

Kaza geliyorum demez.
I Bagrmrza gelebilecek kazalaia ilgili onceden bilgimiz yoktur.

Kazanrrsan dost kazan, diigmanr an^n da dogurur.
r Tutarl, sevecen davranarak dostlar edinmeliyiz. Drigman ka-

zanmak gok kolaydr.

Kaz gelen yerden tavuk esitgenmez.

' Bri) ik bir grkar, yarar umulan bir yer igin kriErik fedakirhklar
yapmak kagrnilmazdrr.

Kazma elin kuyusunu, kazadat kuyunu.
r Bagkasr igin bit kotiililk haztlayan, kendisi iEin de kotrihik

hazdanmasrna firsat verilmig olur.

Kedinin boynuna cifer asrlmaz.

' Grivenilmez kigilere, de$edi egyalan emanet btakmak yanhg
bir davrarugu.

Kedi uzanamadrgr cilere pis der.

' Kimi bencil kimseler, elde edemedikleri geyi konilemeye kal-
kadar.

Kefenin cebi yoktur.
r Hayab, sadece mal miilk kazanma yeri olarak gormeyin. I(a-

zandt$annm insanca harcamasmr da bilin!

Kelin ilacr olsa bagma stirer.
t I(endi sorunlannr gozemeyen birinden yardrm beklemeyin!

Kem s6z, kalp akge sahibinindir.

' Kohi sciz de, gegmez para da sonunda sahibine donet.

Kendi diigen aplamaz.
. OgLitleri, uyardan dinlemeyen biri, yapugr yanhgtan otriri.i a$la-

yp szlamamaL.
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Keskin sirke kiipi.ine zatardft.

' Sinirli, sert davranmak, kiginin kendisine zatar veri.

Krlavuzu katga olanrn burnu boktan kuttulmaz.
. Bilgisiz, tutarsz kimselerin peginden gidenlerin bagr beladan

kurtuhnaz.

Krsmet gdkten zembille inmez.

. Higbir gey kendiligrnden elde edilemez; tersine her sey, gaLs_
maylakazantlu.

Kiminin param, kiminin duasr.
. Halk y^r^r1n yaprlan iglerde, zenginlerden parasal katkr istenir,

yoksullardan da igten bir tegekkilr...

Kimse ayranrm ekgi demez.
r Herkes, yapbgt igin do[tu, iy'i, grizel oldugunu ileri sr.irer.

Kimsenin ahr kimsed e kalmaz.
r FIer suglu, er geg cezasltu geker. Mazlum insan boyle olacagrnr

bildlgi igin rahat olur.

Kigi arkadagrndan bellidir.
. Birini, arkadag edindi$i kimselerin niteliklerine bakarak tanlya-

bilirsiniz.

Komgu komgunun kiiliine muhtagtlr.
. I{ompular her zaman her konuda birbirlerine rnuhtagtrdar. O

nedenle yatdrmlagma iginde oludar.

Korkak bezfugdn ne kir eder, ne zatat.
. I{orkak kimse, higbt ige girigemedifinden higbrr kazang elde

edemez.

Korkulu riiya gdrmektense, uyanrk yatmak hayrdrdrr.
. Cazip ama tehlikeli bir ige girigmektense, normal ama tehlike-

siz bir igi yapmak daha iyi bir segimdir.

Korkunun ecele faydasr yoktur.
r Itorku da, ohim de, gelebilecek tehlikeleri onleyemez.
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Koyma alol, akrl olmaz.
r Baskala'na hep danr;arak is gorenler, her zaman baganL ola_

mazlar. Once kendi akhnza grirrenin.

Koyun can derdinde, kasap yag derdinde.
I Aynr alanda ig goren ttafTartn beklentileri cok farkhdt.

Kcipek bile yal yedi$i kaba pislemez.
. insan gegimini safladrfr yere, seye karsr saygilr olmaLdt.

Kripeksiz siiriiye kurt girer.
r Yoneticisi olmayan b'topluluk dagrlrr, bagkalanrun egemenligi

alnna girer.

Kcipriiyii geginceye kadar ayrya dayr derler.

' iglerimiz 1'apilrp bitinlincel'e kadat, istemesek de bir.ilerine yal-
vanr, ricada bulunuruz.

Kcider memleketinde gagrlar padigah olur.

' Geri kalmrg topluluklarda, az gok bilgili oranlar yonetici olur.

Kdrle yatan gagr kalkar.
r Kohi karakterli insanlada arkadaghk 1,apan biri, ister istemez

birtalirrn korri ozellikler edinir.

Krige tagr kcigede yakrgrr.

' I{igilikli, bilgili ve denefi6l_i kimseler, toplumda onemli
mevkiye getirilir.

Ktitii haber tez duyulur.
r Felaket haberi lusa siirede hetkesge bilinir duruma gelir.

K<itii komgu insanr mal sahibi yapar.
I KotLi komsunuz odr-ing istediginiz bir gevi vermey,ince onu sa_

trn alusrnrz. Boylece koni komgunuz eksik esl,alannrzrn ta_
mamlanmasrnr sa[lar.

Kul hatasrz olmaz.
r Her insan, ha1'a11a birtakrm hatalar yapabilir.

Kul srkrlmayrnca Hrzrr yetigmez.
! En srkrgrk, umutsuz oldugumuz bir stada, hic beklen-rediginiz

bir olanak do$ar, bir yardrm gelir.
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Kurt dumanh havayr sever.
r Kotii niyedi insanlar, kangrk durumlardan yaradanmasrm iyi

bilirler.

Kurunun yamnda yag da yanar.
. Toplumda kimi uygulamalardan hak edenlerin yam sta hak

etrneyenler de olumsuz yonde etkilenir.

Kusursuz dost arayan dostsuz kaht.
. Arkadaglannrzt kusudanyla bidikte kabul etrnelisiniz. Yoksa

arkadagstz kalrrsrruz.

Kuzguna yavrusu giizel giidinih.
. insan sahip oldu$u geylere ka4r duygusaldt; onlann kusursuz,

giizel oldu$una inarut.



Tiirkge Atasozleri

Lafla peynir gemisi yiiriimez.

' Yalnrzca konugarak bit igi gergeklegtitmek mrimkiin degildir.

Latife latif gerek.

' Yapfan paka olErihi ve sevimli olmah, herkesin hoguna gltrne-
lidir.

Leylegin iimdi laHaka ile geget.
. Geveze insanlar, zamanlannrn go$unu bog konugmalatla gegi-

rirlet.

51



52 Toroslu I(taplgr

Mal canrn yongasldrr.
. MaLmrz, c nlmrzd^n sonra gelen de$edi vadr$rmrzdrr. Ona bir

zarar gelmes i bizi izer.

Maga varken elini atege sokma.

' -1. Her i$i voluyla, yontemiyle yapmak gerekir.
. -2. Teh[keli bir igi yaparken, aracr kullanmak daha u1'gun olur.

Mazlumun ahr, indirir gahr.

' Zulme u$ramrg birinin bedduast, en giighi kimselerde bile etki-
sini gosterir; mevkiini, itibannt )'itirmesine neden olur.

Meyweli a$acr taglarJ'ar.

' Bagarrl, verirrr]i insanlan gereksiz yere elestirenler de grkar.

Mezat tagr ile riviiniilmez.

' insan, sadece atalannrn y^pt1}t oneml-i i;lede oviinmemel-idir.
I{endrsi de onerrl-i isler yapmahdrr.

Minateyi galan, krhfinr hazriar.
. Yolsuzluk yapacak brri, yapugrnr ortbas etmek icin gerekli on-

lemleti de al,rr.

Misafir lasmeti ile gelir,
. inanca gore, misafir evsairibine y'r-rk olmaz; gLinkii o krsmeti

(yivecefi) ile geLrmip.

Misafitlik iig giindiir.
I Misahr oldugunuz bir evde rig giinden gok kahp ev sahibini

nhatstz etmemelisiniz.

Muhabbet iki bagtan olur.
. Sevgr de kargrhkhdr; siz birini severseniz, o da sizi sever.

Mum dibine rgrkvermez.
r Gilclti, niifuzlu kimseler, yakrn gevrelenne pek yarads. olamaz-

lar; firsat bulamazlar ya da dedrkodudan gekinider.



Tiirkge Atasozleri

Ne dograrsan aglna' o gelir kagr$tna.

' iginizi ne kadar ciddiye aLP yaPflysantz, alaca$mz kargilrk da o

olgnde ciddi, onemli olur.

Ne ekersen, onu bigetsin.

' l{ay atta, yapttbntz davrarugrn aymsryla kargdagusmz.

Ne oldum dememeli, ne olacafim demeli.

' iginde bulundufunuz iyi duruma gtivenmeyin. Geleceginizin

daha giizel ve gr.ivenli olmasr igin gahgrn.

Nerde birlik orda ditlik.
I Her konuda bidik iginde olan insanlar, mudu ve huzudu oludar'

Nerde gokluk, orda bokluk.
. Aralarrnda birlik degil de, onemli farklhklar bulunan insanlann

mutlu ve huzudu olmalan mumklin degildir.

Nerde hateket, orda beteket
r Bir toplulukta hareket, gahpma, canhhk vatsa' o toplurn bolluk

iginde yagar.

Niyet hayrr, akrbet haytr.

' iyi niyetle girigilen bir igin sonu da iyi olur.
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OlacaHa tilecefe garc bulunmaz.
r Bitakrm kotti olaylarla kargilagaca$rmz kesinse, bunlardan

kutulabilmemiz miirnkiin d.Eildit.

Olmaz olmaz deme, olrln.az olmrz.
. Higbir $ey igln 'Bu, olmaz!" demeyin. Olmaz diye di.ipiindti-

gtmiiz bir gey, bakarsmrz, oluvermig.



Tiirkge Atasozleri

Ofke, baldan tathdrr.

' Ofkelenince ba$mr, gaEmr, vurat, kffar, dokerD... Bu bizi ra-

hadarr. Ama sonuglaniyi olmaz

Ofkevle kalkan zaratlaoturut.

' Ofkelenerek yapuirmrz yanhg hareketler, bize zarat veiu'

dlenle 6liinmez.
! Bir yakrmmrz 6ltince gok tiztiliiriiz. Ama hayat devam etmek-

tedir. Biz de olenle olemeyecefimize gore h^y^tffilal srirdi.ir-

meye bakanz.

Once diigiin, sonra sdyle!

' Bir konuda dtigtnceni soylemeden cince, o konuFr gok iyi dti-

grinmek gerekir.

6nce iineyi kendine bauf' sonra guvaldtzr ele.

' I(endinize yaprlmasmr istemedi[iniz kttct bit davrarugrn daha

briiugunti bagkasrna y^Pm ylr:.

55

O



56 Toroslu Kit"plgl

Papaz her giin pilav yemez.
. Gtizel bir firsat her zaman ele gegmez.

Paranrn yiizii srcakur.
. IGrgrhgr pata ile odenecek olan bir igi herkes yapar. Qrinkli pa_

ra sevilen bir nesnedir.

Patayr veren diidtigii galar.
I Paraslm veten, istedigi geye kolayca kavugur.



Tiirke Atasrizleri

Ramazanda yalan sdyleyenin bayramda yiizii kara olsun.
r Vsldigi sozii tutmayan, soylediBi yalan grkan biri, gevresine

mahcup olur, adr yalandya $kar.

Riigvet kaprdan girince, insaf bacadan grkar.
r Rtigvet yaygnlagmaya baSlaynca, hak, adalet' egidik gibi kav-

ramlar yok olur.

Riizgdr eken, firtrna biget.
r Kotrihik eden, daha giddetli bir koni'liikle kargrlagn.
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58 Toroslu KitapLgr

Sabrr actdrr, me)rvasl tathdlr.
r Bir geyin olmasrru, birinin gelmesrni sabrla beklemek, gerEek-

ten gok grEt ir. Ama o gey olunca, beklenen gelince sabnn ne
kadar onemli oldugu anlagilrr.

Saghk varhktan yegdir.
! En briyuk zenginligimiz saghgrmzdt. Sahip oldufurnuz bagka

maddi zenginliklerse sonra gelir.

Sakla zamanr gelir z^rnant.
. Bir grin gerekeceSini diipiinerek sakladrgrmrz bir ;ey, giinii ge-

lince igimize yarar.

Sanat altrn bileziktir.
r Sanat, meslek hem gegimimizi safladrgrrmz hem de toplumda

bize belirli bir yer kazandran gahgma alamdt.

Say beni, sayayrm seni.
r Bana saygr gosterirseniz, ben de size saygr gosteririm.

Sen igten korkma, ig senden kotksun.

' Yapaca$rnrz igi gozuniizde btif iitmeyin. Sabda, inatla gahgrn.

Sergeden korkan dan ekmez.
. Birtakrm tehlikelerini g6ze alarnayan biri, higbit ige gtigemez.

Srrga k<igkte oturan komgusuna tag atmamak.
. Siz, kiigrik bir davranrgla birine zarar verirken, kendiniz bun-

dan daha briyuk bit zarada kargrlagacaksantz bu davrantita
bulunmaktan kagtnrn.

Sinek ktigi.iktiir ama mide bulandrnr.
I Her ;ey yalirnda grderken ortaya crkan kiigiik bir sorun, terslik,

moral-imizi bozar.



'frirkgc Atasozleri

Sona kalan, donakahr.

' iginde gecikenler, dofal olarak birtakrm zaraiara aSrarlar

Sdyleyenden, dinleyen arif gerek.
. Dinleyici durumundaki biri, herhangi bir nedenle risni kapah

gegilen bir konuyu kolayhkia kavtayabilmelidir.

36z aprzdan glkar.
r Mert insan, verdifil sozri yerine getirir.

56z giimiigse siik0t altrndrt.
. insan nerede ve fle zar'rr n konugaca$rnt ve susaca$tm iyi bil-

melidir.

Su testisi su yolunda larrhr.
r Hayatrn4 yapus igte harcayan biri, bu u$urda oltir.

Siiriiden aytrlanl kut kapat.
. Birlikte ya$anxnln geteklerini yerine getirmeyen, topluluk dr-

grnda kalt; bundan da btipik zant gorir.

Stitten alztyanan, ayranr iifleyerck iger.
! Kohi bir deneyim, bizi daha dikkadi hareket etmeye yoneltir.
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. 
..:r:iar:til:i?i:r-

$akamn sonu kakadrr.
r $akarun olgristi kagnhnca, gonriller krnlr, dostluklar bozulur.

$eriatrn kesti$i parmak acrmaz.

' Yasamn belfuli durumlar kargrsrnda ongordtigri yaptrnma bo-
yun e$mek gerekir.

$imgek gakmadan gdk giidemez.
r Her olay, neden-sonug iligkisi iginde gergeklegir. Bir olay, var-

h#m sonucuyla karutlar.



Tiirkge Atasozleri

T atlada izi olrnay amn harm and a yijlziu. olm^z.
. Qahgmaya katdmayan, rininr.in paylagmrnda hak iddia edemez.

Tag dtgti.igii yerde airtdrr.
. Bizim de$erimizi en iyi bilenler, gevremizdekilerdfu.

Tagrma su ile degirmen ddnmez.
I Yetetince cahgmadan, hiEbit igten vedm aLnamaz.

Tath dil yrlanr delifinden grkanr.

' Yumugak ve tatL bir dille, herkesin gonliinu kazanabrlu, en gug
igleri bile yaprlabilir duruma getirebilitsiniz.

Tath yiyelim, tath konugahm.
r Dostlanntzla birlikte, mutluluk iEinde yagamak en gtizelidir.

Tekkeyi bekleyen gotbayr iger.
. Bir konuda sabtla gaLgan, sonunda hak etri$ini elde eder.

Tencete dibin kara, seninki benden kara.
. I{ar;truzdaki insanrn kusudannr soylemel'e baglarsanrz, o da

sizin kusutlannzr soylernekten kaErnmaz.

Tereciye tere satrlmaz.

' Bir isin uzmanrna, kendi alantnda bilgi vetmeye, akrl o$retme-
ye kalkrgmak aytp olur.

Tok agrn halinden bilmez.

' Zengnler, yoksullann gekti$i srkrntilan atrllanna bile getir-
rrlezler.

Tuz ekmek hakkr bilmeyen kcir olur.
. Size yardrmda bulunanlara kargt saygtstz davranmak gok kotLi

bir geydir.
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Ulular kdprii olsa basrp gegme!
r Degedi kimselere, her nidri olumlu ve olumsuz kogulda saygr

gostermelidir.

UIu sdzii dinlemeyen uluyakahr.
r Biiyiiklerin sozrinii dikkate almayan,her ttirhi felaketle kargilagt.

Ummadr$rn tag bag y^taL
. Higbir ige yalanaz dedigimiz bfui, bir giin kendisinden bek-

lenmeyen onemli bir igi yapabilir.

Llmut, fakirin ekmefidir.
I Yoksul kimseyi, yanna iligkin gtizel umudanhayataballar.

Ustamn gekici bin altrn.
I Usta birinin eme$, gok degerlidir. O igi"i krsa srirede, en iyi

bigimde yaprverir.



Tiirkge Atasdzleri

I.J
Ugenenin o[lu krzr olmamrg.

I Tembel kimselerin ne yapacaklan bir igi, ne de mah miillqi olur.

Uziimiine ye de, balrm sorrna.
I Sana ikmm edilenlerin kaynagrru sorma, yemelre bak. ($aka

yollu soylenir.)

Uziim iiztime baka baka katarnt.
r Yakrn iligkide bulunan insanlar, birbfulerinden etlilenirler, bir-

bidednin kimi huylanm, ahgkanhklanm edinirler.
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Vakit nakittir.
. Zaman, para kadar de$edi geydir. Boga harcanmamasl, tvt d.-

$erlendirilmesi gerekir.

Vakitsiz <iten horozun bagrm keseder.
a Zamansa soylenen bir do$tu, gergek; soyleyenin basrna ig a-

gar; gilnkri umulan etkiyi sa$lamaz,ters tepki yaraur...

Var evi kerem evi, yok evi verem (elem) evi.
. Zengpn bfui, konuklanm iyi a$nlar, yoksullara yardrmda bulu-

nur. Yoksul biriyle, srkrnhdan, garesizlikten bagka bir $ey ve-
temez.

Varsa hiinedn, var her yerde yerini joksa hiinerin, var her yerde
yerin!

' Becedkli birinin toplumda saygn bir yed vardrr. Becedksiz ise
do$ru dririist higbit ig yapamadgrndan stirekli yednip srzlarur.

Veren eli herkes 6per.

' Yardrmsever insanlar her yerde sevilip sayilrrlar.

Vetirsen doyur, vufursan duyur.
. Bir yardrm, o kimsenin gereksinmesini kargilayacak olgride ol-

mahdr; bir uyan da dikkate aLnmasr igin etkili bir dille yaprl-
mahdt.



'fiirkge Atasozleri

Ya bu deveyi giitmeli, ya da bu diyatdan gitmeli.

' Bir insan ya yagadrgr ortamm gereklerine uymah ya da oradan

Eekip gitmelidir.

Yagmur olsa kimsenin tarlasrna diigmez.
. Oyle zenginler vardrr ki cimriltklerinden hig kimsel,e yardlm

etmezler.

Yakrn dost, uzak akrabadan iyidir.
r Yakrn iligkimiz olan dosdanmrz, aktaba olup da higbir iJigkimiz

olmayan insanlardan daha iyidir, daha yaradrdr.

Yalancrnrn evi yanmrg kimse inanmamrg.

' Yalancilr$ryla t^n7n^n biri, herkesin gtivenini yitirdigl igin, do$-
ruyrr soyledi$inde hig kimse ona inanmaz.

Yalancrnrn mumu yatslya kadar yan t.
t Yalancrnrn sozri, uzun stire dogru olarak kabul edilmez; krsa

stire sonra o sozrin yalan oldu$u anlagilrr.

Yalntz kalanr kurt yer.

' Bir toplulu$un drgrnda kalanlar, korumadan yoksun olduklan
igin birtakrm tehlikelede kargdagrlar.

Yalntz tag duvar olmaz.
. Bfu insan tek bagma higbir onemli isini bagaramaz.

Yanhg hesap Bagdat'tan dciner.
. Her yanhg, mutlaka bir noktada anlagrlt ve drizeltilir.

Yara, slcakken sarihf.

' B1r yardrn, ona en gok gereksinme duyrldu$u zaman yapd-
rnaLdrr.
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Yatrm elma, g6niil alma.
. Zaman z^m^n yakrnlanmzrn gonh.inii krigtik arma$anlada ala-

biliriz.

Yanm hekim candan edet, yanm hoca dinden edet.
r Alarunda uzman olmayan, yartm yamalak bilgrsi olan biri, in-

sanr bripik z^r^Aar^ sokar.

Yag kesen, bag keser.
. Ag"g kesen, ormanlan yok eden, insan oldritmr.$ kadar sugludur.

Yavwz hrrsrz, ev sahibini bastrrir.
. Edepsiz bir suglu, sozledyle, zarata u{ratu$r insanlan sustur-

maya cahgtr.

Yemeyenin mahnr yerlet.
. I{azancrm insanca harcamasrm bilmeyenin mahnr mrilkti, ya-

parken ya da oldiikten sonra yalun ge,riesi paylagtverir

Yerin kulagr var.
. GizE bir konugma yapdrrken, duyulmamasr igin gereken on-

lemler ahnmahdt.

Yetim mah ategten grimlektit.
. Bir yetimin malrtu, ozel amaglan u$runa kullananlar er geE ce-

zalannt goruder.

Yrkmak kolay, yapmak giigtiir.
. Bir igi, drizeni pkmak, bozmak kolaydt. Ancak iyi bir ig yap-

mak, drizen kurmak gercekten gok giignir.

Yrlantn bagr kiigiikken ezilir.
. Tehlikeleri, tehlikeli olabilecek geyleri onceden sezip gerekli

onlemleri almahyn.

Ytlantn sevmedigi ot, deli$inin yanrnda biter.

' Bazen gormeye bile tahammtil edemedigimtz bir gey, biri gok
yal<tntrrrtzda bulunarak bizi rahatsu eder.

Yrtficr kugun 6mrii az olur.
. Saldrrgan, zarait biri, krsa srirede ortadan kaldulu.



f iirkgc ;\tasozleri

Yigidi 6ldiir, hakkrnr yeme!
. YiSt, sozrintin eri birine haksrzhk etmemeliyiz.

Yolcu yolunda gerek.
r Yolcu, zamanrnda gidecegi yere varabilmek igin oyalanmadan

yola grkmahdu.

Yoldan giden yantlmaz.
. igledni en uygun yontemiyle yapan hem baganh olur, hem de

yorulmaz.

Yularsrz ata binilmez.

' Diizeni altrist olmug bir igin basrna gegip onu drizeltmek gok
zordur.

Yumugak huylu atrn giftesi pek olur.
r Uysal bir insanm sinirlenince gosterdi$i tepki, normal insanla-

nnkinden daha biipik olut.

Yuvarlanan tag yosun tutmaz.

' Sritekli gahgan, hareket halinde olan bir gey canhh$rnr korur.

Yuvayr yapan digi kugtur.
. Ailenin birlik ve dirligini kadrn sa$lar.

Yiiz akhn varsa, bir alolhya danrg!
. Ne kadar bilgili ve akrlh olursan ol, senden daha akrlh birine

danrgmanda yarat v ardt.

Yiiz yiizden utanlr.

' Arkasmdan konugtu$umuz insanlarla yiz ltize geldigimizde
utatrlflz.
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Z ahrn etsiz rahmet olm az.
r Srlilnu Eekmeden hiEbir tinin, sonug elde edilemez.

Zarnan sann uyrnazsa sen zarnana uyl
. Ya;adrfrrrrv gagtn anlayrgrna, diizenine uyrrm saflamakla rahat

edersiniz.

Zararrn neresinden dciniilse kdrdrr.
. Zarar edilen bir igte rsrar etmek anlamsrzdu. Bunun gibi o-

lumlu sonug alnamayan gaLgmalardan da vakit gegirrneden
vazgegmek gereki-r.

Zengin arabasrnr dagdan agrnr, zii$iirt diiz ovada yolunu gagrrrr.
. Zengln biri, parastyla her giigliiiti yener. Yoksul birivse, en

kolay igleri bile pataszhk nedeniyle y^p^m^z.

Zenginin mah, ziiSiirdiin genesini yorar.

' Yoksul insanlar, zenginlerin mal-mtilkleri iizerine brhp usan-
madan konugudar.

Zenginin gcinlii oluncaya dek ziigiirdiin cant grkar.
. Zengtn bui, yardrm etmeve karar verinceye ve yardrm yerine

ulagtncaya kadar ig igten geger.

Zenginin hotozu bile yumurtlar.
. Zengin, en verimsiz goriinen alandan bile kazang sa$lar.

Zenginin serm ayesi kas asrnda, Alimin serm ayesi kafasmda.
. Zengnler p^r^, hisse senedi vb tagmt rnallannr kasadalannda

saklarlar; bilginlerin tek sermayesi olan bilgi ve dti$tinceleri de
kafasrntn igindedir.

Zrwa tevil gcitiirmez.

' Sacma bir sozrin, dii;tincenin akla t'akrn bk yorumunu yapmak
anlamstzdrr.



'l'iirkge i\tascizlcri

Zora beylerin borcu vardrr.
. Zor kullanarak ig gorenler, zengin ve gr.iElii kimseleri de tehdit

eder.

Zondallat dayanmaz.
I En grigli.i sorunlar bile, insarun bilgisi ve tekni$iyle goziime ka-

vugturulut.

Zot kaprdan girerse, geriat bacadan grkar.
. Bir ii'lkede zorbabii yonetime geEince, o r.ill<ede yasalann ege-

menli# son bulur.

Zorla giizellik olmaz.
. Higbir ig,zot kulladarak yapuriamaz.

Zot oyunu bozat
. Bir igte zora bagvuran, o igin kurallanna gore yapilmasmt on-

lemig olur.

Zutnada pegrev olmaz, ne grkarsa bahtma.

' Rastgele, geligigrizel yapilan iplerde belidi bir yontem ve plan
yoktur. $ans vatsa, sonug da iyi olur.

Ziigiirtliik z adelipi b ozat
. Soylu biri, yoksullaglnca, soylulara y^r^?u yagarnml stitdrite-

rlrez.
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UYGULAMALAR

Bu bohimde, ilkci$retim ogrencilerine atasozleriyle ilgili olarak ve-

rilebilecek aragtrma-odev konulart yer almaktadrr. Ofrencilerin an-

lama ve anlatma becerileri goz oniinde bulundurularak bu cidevlere

igledik kazandrnlabilir.

ALI$TIRMA 1

AS agz da ki a tas iiryleini agr klE m q, (2 - 3 pa ragraf; 5 0 -7 5' 1 0 0 s d lcii k)

o Acele ige geytan kangrr.

o AEaE Ya$ iken egilir.
o Ak akge kara grin iEindir.

o Arkada$rnt soyle sana kim oldugunu so1'leyeyim.

. Atei dngtiigii yeri yakar.

o Ayagru yorgaruna gcire uzat.

o Bahk bagtan kokar.
o Bir nasihatten bir musibet yegdir.

r Bir olgiip bir bigmeli.
o Bir kotriniin yedi mahalleye z r^tr dokunur.
. Bugiinkti igini yarrna brrakma!

o Qi$nemedeny'utulmaz.
o Dost ao soyler.

o Dii$enin dostu olmaz.

o F.meksiz yemek olmaz.

o Fakirlik ayrp de$il, tembellik ayrp.

o Her ziyanbir ogtittiir.
. i$ten 

^rtmaz, 
digten artar.

o l(ul hatasrz oImaz.
o Latife latif gerek.

r Sanat altrn bileziktir.
o Tath dil yrlam deliginden gkanr.
o Vakit, nakittir.
o Yalanctnrn mumu )ratslya kadat yanar



f iirkge Atasozleri

ALI$TIRMA 2

AS ag da ki ata il 4f e ri n e alga n b i rer i)1 kil cii k y 
77 

n z 7,

o Ag 
^yl 

oyn m^2.

o Ag gozrinri, agatlar goztinii.
o Abz Yet, Yiz utanr.
. Ak akqe kara gtin igindir.
. Algacrk egefie herkes biner.

. AI mahn iyisini, gekme kaygrsrm.

o Araba devrihnce yol gosteren gok olur.

o Ava grden, avlanrr.

' Ayagrm yorganlna gore uzat!

o Bedava sirke baldan tathdrr.

r Besle kargayt, oysun goztinii.
. Bir Frncan kahvenin kuk yil hafft vardr.
o Bol bol yiyen, bel bel bakar.

o Btiyuk bahk krigrik bahfr yet
o Bnyuk lokma ye, biiytik soyleme!

o Qamsakrz., coban arma$ant.

o Qocuktan al haberi.

o Damlaya damlaya gol olur.
o DoBru soyleyeni dokuz koyden kovadat'

. Dost kara grinde belli olur.
o Etle trrnak arasma gytlmez.
r Evdeki hesap gatgty^vyrr, z.

o Grin dogmadan neler dofar.
. Haydan gelen huya gider, selden gelen suya gider'

r Her igte bir hay't vardt.
o I{avgantn iyisi olmaz.

o l{eskin sirke kripiine zaratdu.
o Mal, camn yongastdt.
. Ofkeyle kalkan zaratla otutur.

o Sabt acldrr, meyvesi tathdrr.

e $akarun sens [2[2drr.
e Ummadrgn tag bag yarat.

o Yara srcakken sanlrr.

o Yilanrn bagr krigiikken eztlir.

o Zorlagiizellik oknaz.
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ALI$TIRMA 3

ASagtdaki konulardan birini rcgini4 Bu konudaki atasd{erini derlejniq,

Her atailiTfnii kzsaca apklaynzq, Bu konada kua birlorunJaT!il ya<lnxf:

. ACI, UZUNTU, DERT

. AQLIK

. iNsaN
e AI(IL, ZFjKL
r ALiNYAZISI, KADER

r ANA-BABA

o ARKADA$, ARL\DA$LIK
. BAGi$LAXIA, HO$GORU

. eir.ci
o siRLiK
. BORQ

r QALI$N{A, EN{EK

o QIli,{R / QIK,{RCI / qI-
I'A.RCILIKLIK

o QOCUK
r DERS

. DOGRU/DOGRULUK
o DOST, DU$\,[AN

. BGitilt
r FE,DAKARLIK, OZ\TERI

o FIRSAT

E GENQLIK, YA$LILIK
. GU\E,N

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

I-L\K

ivirir
KADIN

KO\{$U

KOTULUK

NIiSAFiRTiK

Orul',t

PAR-\

SABIR

SANAT

SAVURGAN / SAVUR.
GANLIK

SAYGI, SEVGi

soz, DiL, KONU$NIA

TE\IBEL / TENtsELLIK

TUTUNILULUK

UNruT

USTALIK

YALAN

YARDIXILA$Nr,{

YOKSUL / YOKSULLUK,
ZENGIN / ZENGINLiK

ZANL\N
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ALI$TIRMA 4

i6indt halroo adlarz gegen atasiiTfenni derleini4 Bu hEuan adlanmn hangi

insan tipleini an latnak i/n ku lla nzldryt ill ]a<!ntr

ALI$TIRMA 5

i/nck bitki (seby,e, mryue, ognt, tifk..') adlan gegen atafi7leini derlgini4

Bu konuda kua birlorun Ja7!ilJ)a7!nt4
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ALI$TIRMA 6

A{aszdaki atasiiqleini vntfga tarttszntT,

o Alun anahtar her kapry aEar.

I Bahk bagtan kokar.

o Bana dokunmayan 1'dan bin pl yagasm.

o Besle kargayt oysun goziinti.

o Bilmemek ayrp de$L sormamak (ofrenmemek) ayrp'

1 Botg yrsdin kamgrsrdu.

o Btiyiik lokma ye, btiytik soyleme!

o Qo$u zarar,aztkarat
r Qok gezen gok bilir.

o Qok mal haramstz, goklaf yalanstz oknaz.

o Dayak cennetten grkmadu.

o Denize diigen yilana sanlrr.

e Devlet mah deniz, yemeyen domuz.

o DoEru soyleyeni dokuz koyden kovatlar'

. Dost ile ye, ig; ahgverig etrne!

o Gemisini kurtaran kaptan.

. Gilti seven dikenine katlant.

o Her a$aon meyvesi oknaz.

o Her koyun kendi baca$rndan asdu.

r insan yedisinde neyse, yetmiginde de odur'

o l{adrmn fendi erke$i yendi.

. K^n^at gibi devlet oknaz.

. K^z gelen yerden tavuk esirgenmez'

o I(oprtilt geginceye kadat apya dayr deder'

r MisaFtlik ri9 giindrir.

o Netde gokluk, otda bokluk.

o Rti$vet kaprdan girince, insaf bacadan grkar'

o Yara srcaklien sardrt.

o Yrkmak kolay, yapmak grigtiir.

o Zaman sana uymazsa sen zamana uyl
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ALI$TIRMA 7

En gok rcadiPniq, belendilitQatariqlerini dtrlrytui7 Nigin bonkn rcpip-
d{ arkan4
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ALI$TIRMA 8

A;agxdaki kua apklatna/ann hangi atail)7leine ait oldtgtnil altzna,jdryntK

o I(endisinden ig beklenen biri, gereksinmeleri kari;rlanmaddiga
gahgmaz.

o l(otti bit olay ya,sayrp zamaulradt$mrzt gorenler, bize o$rit
vermeye kalllgrdat.

o Yapilan yardrmrn igten, ozvetiJi oLmasr onemlidir.

o Her borcu zamamnda odemek getekir.
)>

o FIer insamn kendine gore bir gahgrna yontemi vardr.

o Do#u bildigimiz yolda kargrmrz^ gtk^^ engeller bizi 1'rldt-
mamah.

o Herkes yapt€1 igin iyi, gizel, dogru oldu$unu soylet'

r Sadece konugarak bir igi bagatmak miimktin degildir.

r Yolsuzluk yapacak biri, yapugrnt ortbas etmek igin gerekli
onlemlerini de alrr.

o Ofkelenerek yapufrmrz yanhghk, bize zarar veitr.
<< t,

o Yoksul kimseyi, yarura iligkin gr.izel umudan hayata ba$ar.

o Ailenin birligini ve drizenini kadrn safilar.
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ALI$TIRMA 9

AS a$z da ki a t a t ii qle i n de n h a ngi le i n i n dil 4 a n / a / m I z (DA), h a ryi le i n i n

ru e ca7 an lalm h M4) o ldagtn a 1a nt il a J'arynt7

r Acr patJrcam krragr galmaz. ( )
. Agma strrml dosluna, o da soyler dosnrna. ( )
r Adarnn iyisi al-rgverigte belli olur. ( )
o AErr kazan geg kaynar. ( )
o Akil akrldan istrindnr. ( )
r Alet igler, el oninrir. ( )
o Aza kanaat etmeyen, go$u hig bulamaz. ( )
o Bahk bagtan kokar. ( )
r Ba"srn sa$hgr, dtinya vathgr. ( )
o Bedava sirke baldan tath olur. ( )
r Bin olgiip bir bigmeli. ( )
. Briyuk lokma ye, btiytik soyleme. ( )
o Qok bilen, gok yaruk. ( )
o Qrinik tahta givi tutmaz. ( )
o Dertsiz kul olmaz. ( )
o Dost acr soyler. ( )
. Dti$enin dostu olmaz. ( )
. Emanete hryanet olrnaz. ( )
o Goriinen koy krlavuz istemez. ( )
o Gr.ine$ balgrkla srvanmaz. ( )
o Hatasrz kul olmaz. ( )
o Her igin bagr sa$hk. ( )
. iki cambaz bir ipte oynamaz. ( )
. iki karpuz bir koltufa srgmaz. ( )
o l(ir, z^r^fln kardegidit. ( )
o I(eskin sirke, kripiiLne zam&r. ( )
. Kotri haber, tez duyulur. ( )
o Mal, canm yongasrdt. ( )
o Minareyt galan, hJrfint handar. ( )
o Paraytveren dridti$ri galar. ( )
o Sakla samanl gelir zarnaru. ( )
o Tok, agm halinden bilrnez. ( )
c Yalntz tag duvar olrnaz. ( )
t Zorla giizellik olrnaz. ( )
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ALr$TrRMAl0

r+ og, do b e li rti le n dara n la rda h a ngi a ta s ii 7!e i ku I la n ilt r.

o Bir igi zor kullanarak yapurmaya kalkuklannda:

o Mert birine haksrzhk edildiginde:

o Yakrnlatrmzln gonhimi kricrik armaianlada almak istedili-
mizde: 

>,

r HiEbir ipe yarama&grnr bildifimiz biri gtintin birinde beklen-
medik, onemli bir ig yapryor. Bu durumda:

o Mert insanrn verdigi sozri tutmast gerekiyor. Bu durumda:
a( ,t

o Kotrihik eden birinin, daha bi.iy'rik bir koniltikle kargdagmast
durumunda:

o Bencil birinin elde edemedi$i geyi kotrilemeye kalkmast du-
rumunda:

o Ayru anda birden gok igi bir arada y^ptn y^ kalkanlan uyarma
durumunda:

o Her koni olayrn insan igin bir ders oldu$unu belirtme duru-
munda:

o Her sorunun, derdin kesinkes bir goziimii oldufunu soyleme
durumunda:

. I)'ilik yapilg1flz birinden kohihik gormemiz durumunda:
<a ,t

o Hak etti$inden fazlasmt isteyenlerin, zararls, grkacaklannt be-
lirtme durumunda:

r Gelirimizle gidedmiz arasrnda bir denge bulunmasr gerekti$i
ni soyleme durumunda:
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I e,LrgrrRMAtl
I\ Kiitii, begenilnryen ninlikleri olan invnlarla ilgili olan atari)Tfeini dtrlrJi-

. ni6 bu konada bv bir degerhrdirmelaTlnlarynzT, (Yaklayk 100 iliqliik).

:.

ALr$TrRMA12

i1i, begenilen, rcailen inmnlarta ilgili atailiTferini derlryiniq; bu konuda kua
b ir degerle n dirm e J a4F, J a<! n t 7. (Ya k la y k 1 0 0 s ii qcii k)

79



80 'l'oroslu KitapLlS

KAYNAKQA

Aksoy, Omer Astm (1994), -4tarii{eri ue Dg'imler Si){tigii,8. baskr,
2 cilt. Inkrlip I(itabevi, Istanbul.

Qotuksoken, Yusuf (1994), Atatii{eini7,7. baslu, Ozgril Yayrnlan,
Istanbul.

Do$anay, Ali (1973), Tiirk Ararii{ei Sti{rgi, istanbul.

Gokgen, Enver Naci (1979), -4gklana/ar ue Hiktlelerle Atai){ei ue

D eyirnler, 2. baskr, istanbul.

I(ok1ri giller, Ahmet (1,97 9),,4 g k la n a h At a fi {en, i s tanbu l.

Oy,.Aydrn (1972), Tarib Bolunm Tiirk Ata.rd{erz, i9 Bankasr Yaynlan,
Istanbul.

Ozdemir, Emin (1 98 1), z1t a tti ite ri S d 7f iigii, Remzi ldtabevi, i s tanbul.

6zon, Mustafa Nihat (1 952- 1,956), Tiirk -Atasiiifei, istanbul.

Saragbag4 M. Ertugrul-ibrahim Minneto$lu (1978), Tiirk,'lta:dilci
S ii{i!il, Minneto$h.r Yayrnevi, istanbul.

Soyku t, i. Hitrrri (197 4), T ii rk At a t ii 7fe ri H a 7! n u i, i s tanbul.

Soysal, Ragrp (1971) . Ttirk AtatiiTfen, Ankara.

Su, Aydrn (1,971). Apklanah tltasii{ei, istanbul.

Yurtbagr, Metin (1994) . Sznzflandznlnt,r AtariiTfei Sii{i\ii, istanbul.

Yiizbagto$lu, Nermin-Muammer Yrizbagro$lu (1 990),,,1p klan a lt
-4lasii{einiq,yeni baskr, istanbul.



rUnrqnurvirrnn



82 Ibroslu Kitaphgr



Itirkqc Dcyimler

Deyimler Uzerine Genel Bilgiler

En az iki sozctikten kurulan, sozctikleri anlam degigmesine u$ra-
yrp, yeni bir anlam kazanarak kahplagmrg soz obekledne delim adurr
venyotuz.

Deyimler de, atasozleri gibi baglangrgta bir kiginin yu^trsrdlt. Z^-
man iginde benirnsenip kullamldrkga yarattclsr unutulmus, dilin ortak
vadrgr durumuna gelmigtir. Bununla birlikte kimi deyimlerin nereden
geldigini biliyoruz. I{imi deyimlerimiz Nasrettin Hoca ve Bektagi fik-
ralarrndan kaynaklanmaktadrr. Bundan bagka masallar, efsaneler, ta-
rihsel olaylar, halk arasrnda yaganan olaylar, kriltrirel etkilegimlerden
(ozellikle gevfuiler) olugan birtakrm deyimler de dilin soz varh$rna ka-
tlmgtt.

Ornegin: fncannkaturlanruiirkiitmek
kiilahlan degismek

drulet kusu - baSna deulet kusa konnak
Allah bagzslavn

el uk4rmak
beyin giigii
sopk duS

ycak baknak
jeton liStti..,

Deyimlerdeki sozcrik saytsr 2 ile 15 arasmda de$igmektedir:

ahmak datan Q)
bapnz Si;innek (2)

giingi)rnek Q)
diinltanzn kag bucak oldugunu anlanak (5)
goban a/& bap gitti, kurt aldz dala girti. (9)

Qa/z idi, gtrp idi, euin idi1a, Et idi ryu idi ein (kwan)idiy... (1,5)

Deyimler yapr bakrmrndan da degigiklik gosterir: I{mi deyimler
"bilegik eylem", kimi deyimler "tr.imleg*eylem" kimi deyimler "ttim-
ce", kimi deyimler "ikileme", kimi deyimler "ad tamlamasl", kimi de-
yimler "stfat tamlamasr" yaplsmdadt; ilgeglerle kurulan deyimlerimiz
de vardtr.
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Orneklendirelim:

Bilegik eylem (ad+eylem):
agag olnak
ahkdm kewek
alak basnak

can dalanmanak
gene galnak
el etmek...

-Ttimleg*eylem:
apk kap brakmamak
Ahfef in ke/ti gibi baS sallanak,

ara/anndan su vqrnamak
cailutzn igine sokacag ge/nek

donuqdan bir kl geknek

kafanm ta{tafl ta{a uunzak..

-Trimce:
Akhna turp nkaym
B a1 u ra n cena<e n am a<!il a
Ne giinlere kal&k
Paiar ola

Y ii {i n e t il kii n e n lt agrn ur 1 a!11 o r r a n r...

-ikileme:
apk regik

bile bile

konu korzsa

pa{a Pa{a
jullannyh...

-Ad tamlamasr
Allahzn giinii
diinltaan iibtir uca

el kaput
piif noktau
sabtr taSt

1ag tahnu...

-Srfat tamlamasr:

canh cenaTe

dtirt bir taraf
kaba kuaaet

soguk duS

thbtah kiiJ...
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-ilgeglerle kurulan:
a'dan 7je kadar
Allah ipin

bacak kadar

Si;1t/e ki
qurna gibi...

-Eksiltili obekler:
akzllr uslu ftimse)
bastan vuma (ig)

bir siirii (.ty"..)
dik kafalt (kimse)
elinin kiirii
gi\alzu $ey)
kapt duuar...

Deyimlet de bir dilin sozvarL$rfl olu$tutan birimlerden bfuidfu.

Deyimler dilin renkli, garplcl, ga$rucl ozelliklerinden oldu$u igtn yazt

ve konugmalarda yerli yerinde kullamldrgnda gok befenilir. Deyimli

anlatrmlar hem duygu ve dtiginceleri, olay ve gozlemleri daha lyi ak-

tatma olana{tverir; hem de konupamn iyi dinlenmestni,yazartn f met-

nin ilgiyle okunmastnt sa$lar.
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Trirkge Deyimler

Aba altrndan degnek (sopa) gd,stermek (birine): Birini ristu kapah
olarak korkutmak; tehdit etmek.

Abayr setmek (bir yete): O yere teklifsizce, yiizsrizltik edetek yer-
legmek, uzun srire orada kalmak.

Abayr yakmak (birine): Ona igrk olmak, tutulmak.

Abbas yolcu: -1. "Gitmek zorundaytm", 'Yolculuia Etktyon:m", -2.

"(O) atuk olmek rizeredir." anlamrnda kullandrr.

Abuk sabuk (konugmak): Anlamsrz, sacrrra sapan; akla ve mantt$a
uymayan (sozlet soylemek).

Abur cubur: -1. Srasr, tadt,yaran gozetilmeden yenen geyler. -2. O-
lut olmaz, rasgele, sagma sapan geyler.

Acayibine gitmek Bir geyi, durumu garip kargrlamak, gagtmak, ya-

drrgamak.

Aceleye gelmek Acele yapdan bit i,sten istenilen sonucu alamamak.

Aceleye getirmek (bir geyi): -1. Bir ipi gabuk yapank kargrdakini

aldatmak. -2. Qabuk yaprldrgr igin bir ipi istenilen bir bigimde ger-

Eekleptirememek. -3. Acele ettiretek bir igin ozensiz ve diizensiz ya-

pilmasna yol agmak.

Acemi gaylak Toy, tecnibesiz, becedksiz kimse igin alay yollu kul-
landrr.

Acemilik gekmek -1. Bir igte bilgisiz ve dene)'imsiz oldugu igin sr-

krnu gekmek. -2.8$ yerin yabancrsr oldu$u igin bocalamak.

Acr gekmek (duymak): -1.. Viicutta herhangi btt yan, ezik vb nede-
niyle acr duymak. -2.Yapttfr, bir igin koni sonuglanmasmdan ohirti
iiztilmek.

Acmdan 6lmek -1. Qok aokmrg olmak. -2. Aghktan olecek kadar
yoksul olmak.
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Acrst gtkmak Bir gnglti$nn daha sonta olumsuz, kotr.i sonuglannt

gormek, ya;amak.

Acrsrnr gekmek (bir geyin): Yapilan yanh,s bir igin rizticr.i sonuqlannl

gorrnek.

Acrsrnr grkatmak (bir geyin) (bit kimseden) : -1. Uiradrgr maddi

ve manevi kayrplan gidermek .-2. Zamamnda geregi gibi yapilarna-

yan bir ge)'i firsan diigrince fazlastyla yapmak; telafi etmek, gider-

mek. -3. Yapilan bir koniirife kottiltikle kargilrk verip oq almak; in-
tikam almak.

Acr sciylemek Yanhg )'olda olan bfuini gekinmeden ui'arrnak, sert

dille elegtirmek.

Act sd'z: I{rtrcr, incitici, dokunakh soz.

Act tath: Hem hop hern r.izuntti verici olan.

Acr vermek (bit gey bitine): -1. Acr du1Tn2.ulo yol agmak.-2' Uziii-
mesine, acr gekmesine yol agmak.

Ag agrk kalmak Yoksul, evsiz barkstz duruma dtgmek.

Ag agtna: Ag olarak, hiEbit gey yemeden; ac karntna.

Lg a$ztm, yum gciziinii: Bir kimseye surpriz yapmak amacryla bir
gey yedirmek istendiiinde soylenir.

Ag gdzlii: Azla yetinmeyen, doymak bilmeyen Qrrmse); hatis; tamahkAr.

Ag g<iziinti, agatlar gciziinii: "Qok dikkatl-i ol, yoksa gok geylet kay-

bedersin, acr olaylada kargdagtsm" anlamtnda.

Agrga almak (birini): Onu tam yetki ve sorumlulukla yaPflS gorev-

den almak.

Agrga grkarmak (birini) (bit geyi): -1. O kimsenin gorevine son

vermek; onu kadro drgt buakmak. -2. Bilinmeyen, gizli kaknrg bu

durumu fark ederek aydrnlatmak. -3. O geyi kimyasal blr iglemle

bagka geylerden ayrtmak.

Agr$a vurmak (bit geyi): -1. Gtzin kalmast gereken bir geyi aqtkla-

mak, belli etmek. -2.8t davranrg her geyin belirtisi olmak'

Agrgr grkmak (birinin): Onun sorumluluiundaki mal ya da para ru-

tannda, tuttufu hesapta, eksi$i oldu$u anlagilmak.
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Agrgrnr bulmak (birinin): -1. Bir hesaplamada eksigini ortaya koy-
rnak. -2. Bidni alt etmek icin, bilinmeyen, gizli kalmrg bir kusurunu,
hatastm o$renmek.

Agr$rnr yakalamak (birinin): Onun hesap hilesini, yalamm, hatah
bir isini fark etmek, buhnak.

Agrk agrk HiEbir glzby6n brakmadan; ictenlikle.

Agrk ahnla: $erefle, gerefli bir bigirnde, ovtincle.

Agrk aftlfma: Aholann ltyat afirmasma dayah olan satrg bigirni.

Agrk deniz: -1. Denizin kara sulannrn drgrnda kalan bohimri.-2. De-
nizin kryrdan uzakta bulunan boltimii, engin.

Agft diigiinceli (fikirli): Yeniliklere ilgi duyan, ayak uydurabilen ya
da hoggonilti bir tavr takrnan (kirnse).

Agrk eksiltme: Yriklenicilerin hyat eksiltmesine dayah ticari i;lern.

Agrk etmek (bir geyi): Belli etmek.

Agrk fikitli: Bkz. Agrk diigiinceli.

Agrk gdz: -1. Durumlan, firsatlan en iyi de$erlendilebilen, becetikli,
uyaruli ftimse). -2. Kurnaz, ipini bilen, kendi grkannl gozeten (hrmse).

Agft g<izliik etmek: -1. Uyanrk davranrnak. -2. Frsatlard^n yar^r-
lanmastnt bilmek.

Agft kalpli: Gizlisi sakhsr olmayan, drigtindtklerini olduiu gibi soy-
leyen, satnimi (kimse).

Agrk konugmak: Gercefii korkuya, Eekinme duygusuna kapilmadan,
gizlemeye gerek duymadan soylemek.

Agtkltk getirmek (kazandrrmak) (bir geye): Bir konuda agrklay'rcr

bilgiler vetmek, o konupr daha anlagrlr krlmak.

Agrk olmak: Higbir geyi gizlememek saklamamak; igten, samimi, art
niyetsiz olmak.

Agtk pazat: Her r.ilkenin rnallarmrn serbeste satdabildiii Pazar (kent,
nlke).

Agrk sagrk Yasa ve toplum kurallanna gore ayrp ve sug sayrlan (gi-
yim, soz, )raplt vb).
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Agrk sagrk konugmak Cinsel konularda herhangi bfu smrlama gci-
zetmeden konusmak.

Agrk segik Qok belirgin (bigunde), agrk rre anlagdu biEirnde.

Agrk sdylemek -1. Iiolal' 2nln.fu bir bigimde soylernek. -2. Qekin-
meden soylemek.

Agrk s6zlii: Drigrincelerini agrkga bclirten, igten kimse igin soylenir.

Agrkta kalmak -1. Flerhangi bir ige ):a da kuruluga giremernek, -2.
Evsiz barksrz kalmak. -3. Qegitli kigilere sa$lanan hizrnetten l.oksun
kalmak, yaradanamamak.

Aglktan aglga: Ilerkesin gozri oniinde, gizlel,ip saklarnadan.

Agrktan almak (gegmek): Bell-i bir yerin yn da aracrn uza$rndan
gegmek.

Agtk vermek -1. I{esabl rutturamamak, gelir ile gider arasrnda denge
kuramamak. -2. Borglu duruma dti;mek. -3. I(endini ele verecek
soz soylemek ya da davranrgta bulunmak. -4. Gizlenrnesi gereken
bir;eyi farkrnda olmadan belli edivennek.

Agrk yi.irekli: igi drgr bir, drinist kimse; agrk kalpli.

Agrk yiireklilikle: Higbir geyi gizlemeden, samimi olarak.

Agd susam agrl: -Masallarda @inbir Gece l\{asallannda), hazinelerin
saklandtgr maSarantn aqilmast igin soylenen soz.- Grig bir durumun
qoztilmesi amactyla gaka yollu soylenir.

Ag karnrna: Bog mideyle, henr.iz bir geyler yiyip igrneden.

Aghktan g6zii (gdzleri) kararmak Qok aokmak.

Agtr afzrnl, yumdu gciziinii: "I{rzgrnLk, oflie nedeniyle onur krncr
sozler soyledi." anlarunda kullanrlrr.

Adak adamak Bir dilegin gergeklegmesi amacrl'la kutsal bir grig adr-
na kurban kesmek, para vennek gibi bir niyette bulunmak.

Ad almak l{endisine ad verilmek.

Adama d6nmek (benzemek): Giyimi ve tavrrlanyla herkesge be$e-
nilir duruma gehnek; dedenip toparlanmak.

Adam almamak (bir yer): Orasr gok kalabahk olmak.
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Adam bagtna: Her bir kimseye.

Adam etmek (birini), (bir geyi): -1. C) kimsef i toplurna yararh bir
duruma getirmek, yetigtirmek. -2. O gevi olranp yaral'rgL duruma
getirmek.

Adam gibi: -1. Terbiyeli, alulL, uslu. -2. insana J'ar^$lr bigirnde.
-3. Ige yarar, iy'ics, kaliteli.

Adamma gatmak: -1. Bir i9 konusunda olurnsuz tepkileril'le bilinen
bilrsi,vle kargilagmak. -2. Blr ig konusunda o igin uzmantyla kargl-

lagmak.

Adam igine gtkamaz olmak (grkamamak): Srkrlganhk, utangaghk,

)'oksulluk, yizl'tzarttct bir dar.rant$ vb. 1'uziinden insanlann 
^raslna

kartgarnamak.

Adam olmak: -1. Bir kirnse, kendisini yetigtitip toplarna yarath bir
dururna gehnek. -2.8t ge1'onanhp i;e yatar duruma geLnek.

Adam oluncaya kadar dokuz finn ekmek ister: "Soz konusu kitn-
senin yetiglp topluma yaradt oLnast igin daha qok uzun z^m n ga-

h;rnasr gerekir." anlamrnda.

Adam sen de!: "Aldtrma, onem verme!" anlamruda.

Adam slraslna gegmek (girmek): Soz[ gegen, onem[ bir insan o-
larak kabul edihleye, saygr gonnel'e baglamak.

Adam yerine koymak (birini): Ona hak etrnedifi de$eri vermek.

A'dan z'ye (kadat): Bagrndan sonlrna kadar, btininuyle'

Ad gekmek: Bk atanma, o1'unda baglama hakhnr belitlemek igin ri-
zerine adlar yazth olan ki$rtlan qekrnek; kura gekmek.

Adet g6rmek l{adrnrn ayda bir doll'atagtndan kan gelmek; aybagr

olmak.

Adet olmak: Hep oyle )'apilagelnek, oyle yaprhnasr ahgkanhk duru-
rnuna gelmek.

Adet yerini bulsun diye: "'Gcrekli gonildniti iEin degil, herkes oYle

)'aptlgl, ah;ildrgr igin." Anlamrnda kullanrl-r.

Adr batast (batasrca): Sevilmeyen bk kimse ya da ;ey igin "y6li ql-

sun, olstin" anlamrnda ileng sozii.
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Adr grkmak (bitinin): Korri bir adla adlt olmak.

Adt (bir geye) grkmak Gergekte oyle olmadrgr halde, oyleymip gibi
tamnmak.

Adr grkmak (biriyle): (I{adrn, kz igin) Bir erkekle btulikte oldufu
soylentisi het yere )'a,vilrnak.

Adr kangmak (bir ige, olaya): Soz konusu ig ya da olayla kendisinin
de iligkili oldufu soyienmek.

Adr kritiiye grkmak (IQdrn igin) Namussuz,iffetsiz olarak tamnmak.

Adtm adlm: Belird agamalardan gegerek, stastl'la, sijrelJi, ) ava$ yavag.

Adrm atmak (bit geye): Bir ige baglarnak, girigrnek. -2.8i grrigimde
bagarr kazanrnak.

Adtm atmamak (bir yere ): Oraya hig gitmernek, u$rarnamak.

Adrm bagr(na): Bkbirine yalon yerlerde.

Adtmmr denk (tek ) almak Bir igte dikkati davranmak.

Adrnr almak: Bir adla anllmak, kendisine oyle ad verilmek.

Admr ba$rgla (Adrnrzr bagrglat mrsrnrz?): I{bar bir biEimde biri-
nin adtnr sorarken soylenir.

Adrnr koymak Bir malm fiyatm, bir igin pataca kargilrgrm bellllemek.

Adrnr vermek: -1. Adrru soylemek, ihbar etmek. -2. Soz konusu
kimse tarafindan gonderildigini soylemek.

Adt sanr belirsiz: I{m oldu$u, kimin nesi oldu$u bilinrneyen kimse
igin soylenir.

Adr iistiinde: ApaErk belli, adrndan da anlagdaca# gbi.

Ad takmak (bitine): Ona nitel-iklerine uygun bir ad vermek.

Ad vermek: -1. Ad koymak, ad takmak. -2. Soz konusu igi kirnin
yaptl$nl soylemek.

Afakanlar basmak: Bkz. Hafakanlat basmak.

Afedn almak: Qok begenilmek, ovtilmek.

Agop'un kazr gibi yutmak: -1. Aptallgrndan so1'lenilenlere gabuca-

ctk kanmak. -2. Onrine konulanlarr obutcasna yiyip bitirmek.
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Agag olmak: Birini bulugma yerinde, uzun srire at'akta beklemek.

Agdah dil (konugma): Bilinmeyen sozciiklerle, anlagrlnrasr giig

tiimcelerden olugan dil, konugma iqin soylenir.

Agr gibi: -1. Tadr zehir gibi act olan. -2. Act veren, derinden etliileven.

Agrna diigmek: Birinin tuza$rna diigmek.

Agrr aksak: Pek 1'av2g, arahkL olarak, pek duzenli c>lmavarak.

Airr almak: Bir igte )'ava$ davranmak, gereken davrantgt giister-
mckte gecikmck.

Agrr basmak -1. Agdr$t fazla gelmek. -2. Btt i'cjn, bir taraf daha

iisttin gelmek.

Agrr bagh: Ciddi, tutarh kimse igin kullaruhr.

Agrr canh: Qok 1,avag davranan kimse igin kullanrlr.

Agrr gekmek: Taruda agrr oldu$u anla;tlmali.

Agrrdan almak: Bir igi vapmak konusunda goniilsr-iz davranmak.

Agrr dil: Anlagtlmasr zor bir drl.

Aglr duymak (igitmek): Iiulaklarr iyi duymamak.

Agrr gel (a$r ol): "Davraruglarrna dikkat et, haddini bil" anlan-unda

uyan sozii.

Agrr gelmek: -1. Agrrhiy fazla gelmek. -2. Yaprlmast, tahammr.il e-

dilmesi guE gelmek. -3. Gucune gitmek, krrmak, incitmek.

Agrr gitmek: Bir ig normal temposundan daha vavag 1'tiriimek.

A$rr hastahk Tehhkeli, olimle sonuglanan hastahk.

A$rnna (agrrna) gitmek Bir davrant; incinmesine, sticenmesine

yol agmak, onurunu k-rrmak; gtici.ine gitmek, zotuna gitmek.

Agrr iggi: Bripk giig istel'en ve tehlikeli iglerde qalgan kimse.

Agrr igitmek: Bkz. Agrr duymak.

Agrr kagmak: Sciylenen bir sdz, ,vaprlan bir davraru9, hrtct olmak.

A$rr kanh: Davrantglart vavag olan tembel, uvu$uk (kimse).
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A$rr kayrp: Tehlikeli bir olayda u$radan briyiik kayp.

A$rr konugmak: Onur krncr, kiiLgrik drigrinicri sozler soylemek.

Agrrhgrnca alttn etmek (de$mek): Qok deferli olmak.

ASrrlrgrnr koymak (Bir geye, bir geyden yana): Etkisini, gricrinti,
onu desteklemede kullanmak.

Agrrhk basmak (gdlvnek) (bitine): Uzerine bir gevgeklik gelmek,

upryacak duruma gelmek.

Agrdrk merkezi: Bir igin en oneml-i krsmr.

Agrthk vermek (olmak) (birine) (bir geye): -1. Bir kimseye s*rnu
vermek. -2. Bh geye onem r.'etmek, oncelik tanunak.

A$rr olmak: Sabth, ciddi, so$uk kanh olmak.

Agrt sdz: I(alp loran, onuru zedeleyen soz.

Agrz birligi etmek: Bir konuda aynt geyler soylemeyi ya da yapmayt

karadagurmak.

Agrz dalagr (dalagmasr): Sozle yaprlan kavga.

A$tzdan a$rza Biri otekine, otekisi de bagkalanna.

A$rzdan kapma: Dinleyerek edinilen (bitg).

Agrz degigtirmel,c Daha once soyledilinden gok fa*h geylet anlatmak.

Agrz dolusu (kiifiit, laf etmek): Bol ve a$r (ktifiir, laf etmek)'

Agrz egmek (birine): Bir geyi ondan yalvanrcasrna istemek.

A$rz kalabah$rna getirmek (birini): I{onudrgr sozlerle kargtsmda-

kini gagtup am^crn ulagmak.

Alrz kavgast: Sozle yapian kavga.

ASrz kokusu: Bir kimsenin dayandmast gtig davrantglal, sozleri,
istekleri.

Agtz tadr: Bir toplulukta, dirlik drizenlik.

Aglamakh olmak: A$layacak gibi olrnak.

Agrrsr tutmak: -1. Gebe kadmrn do$um sancdan baglamak. -2. Het-
hangi bir a$n vadr$rm duy'urmaya baglamak.
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A$za ahnm ay^c^k(ahnmaz): I{aba, soylenmesi ayrp saydan (soz)'

Agzr (bir kang) agrk kalmak Bir olay 1'a da soz kargtsrnda 9a9nP

kalmak, donup kalmak.

Agzr bozuk: I(tifrirlii konu;mayr huy edinen, kiifiirbaz (kimse)'

Agzr dili kurumak: Bir gefi btkacak derecede qok tekradamak'

Agzr dili yok Pek konugmavan, hakloru aramaslnl bilneyen ftimse)'

A$zr gevgek: Su saklamasmt becererneyen' geveze (kimse)'

AAzr kalabahk Yerli lcrsiz qok konugan (kimse)'

Agzr kulaklarlna varmak: Bir olav, durum kargtsrnda Eok sel'inmek'

Alzrlaf yapmak: Etkileyici, inandncr bigimde konugmak'

A$zrnabir parmak bal galmak: Bir kimseyi tatl vaatlede, onemsiz

ge1'lede oyalamak, avutmak'

Alznabir gey (gdp) koymamak: Fligbir ge1' lememig olmak'

Alznaburnuna bulagfitmak (bir igi): Bir igi becerememek, berbat

etmek, bozmak.

Alznagelenis6ylemekl{rzgrnlrk,oflie,vb.etkisil'lekrrrctvekaba
sozler soylemek'

A{zna kadar: Bog yer kalmaraak iizere'

A$znalayrlc Yemegrn gok lezzetli olduiunu mrgulamak igin soylenir'

ASzna (a$znrza) saihk Yerinde, en uvgun zamanrnda soz soyle-

yenlere iltifat olarak soYlent.

A$zna srgmak: ofkeleniien bir krmseye briyuk z far vetecek bir i9

yaprnak.

A$ztna siirmemek (koymamak) (bit geyden): Soz konusu bir yi-

fecek, igecekse ondan hig yernemek, igmemek'

A$ztnavur, lokmastnr aL Qok yumupak bagh, sessiz, aciz (kimse)'

A{z|frda bakla rslanmamak: Higbir stn saklayamamak' st ruta-

mamak.

A$zmd,a biiyiimek Bir yiyeceii sevmedifi, karnr doydufu, igtahsrz

oldufu igin bir nidti t'utamamak'
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Alzrnda gevelemek (bir geyi): Onu agrkga soylememek.

ASzrndan baklayr glkarmak: Sabn tukenip bildikletini, dtigiindtik-
lerini soyleyivermek.

Agzrndan bal akmak Tath, etkilef ici bigimde konugmak.

Agzrndan grkanr (grkan sdzii) kulagr igitmemek (duymamak):
I{rzgrnhk, oflie vb. yriztinden gok afrr sozler sot'ledifinin fadunda
olmamak.

A$nndanglkmak (kagmak): Br;eri istemedrgr halde sof ierivermek.

A$zrndan dtigiirmemek (bit geyi, birini, adrm): Her yerde, her
zam rt onun sozrinri ehTrek.

Agzrndan girip burnundan gtkmak Qegitli )'ollar deneyerek kan-

drrrnak, bir ;eye razr etmek.

Agzrndan kagtrmak Soylemek isternedifi bir geyi bog bulunup
soylef ivermek.

Agzrndan kagmak Bkz. Agzrndan grkmak.

Agzrndan kapmak Bir kinsenin konugrnastndan yarlm )'amalak bir
geyler o$renmek.

Agzrndan laf almak (kapmak): Bir kirnseden gegitli yollar deneye-

rek gizli tutulan geylerle ilgil-i bilgilet edinmek.

Agzrndan lokmastnl almak: Hakkr olan $e)'i onun elinden ahaak.

Agzrndan yel alsm: "soyledigin kotii olayrn gergeklegmemesini dile-

rim" anlamlnda.

Agzrnr agmak: -1. I(onugmak. -2. I(ncr sozler soylemek, azarlamak,

paylamak.

ASznt aramak (yoklamak) (birinin): Bir kimsenin belli bt konu-
da neler dtignndti$r.inri ogrenmeye gahgmak.

Agzrnr brgak agmamak: Uztinttistinden ya da bagka bir nedenle

konugacak durumda oLnamak.

Agzrnr bozmak: I(rjfrir ve hakaret dolu sozler soylernek, kijfretmek.

Afzrnr butnunu dagrtmak Yumrukla feci gekilde dovmek, adama-

krlh hrrpalamak.
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Alznt hayra ag!: "Hep koni olasftklardan soz etme!" anlamrnda.

Agzrnr kapamak (kapatmak) (biri) (birinin): -1. Susmavr rercih
etmek. -2. I(ngrik bil crkar karsrh$rnda bir kirnsenin konugrnamasrnr
saglamak.

Agzrntn igine bakmak -1. Bir kimsenin sozlerini zer'lile, dikkatle
dinlemek. -2. Onun sozlerini ,verine getirrn evc haztt olmak.

A$zrnrn igine gitmek Bil kirnselre gok yaklagmak.

ASzrnrn kokusunu gekmek Bir kirnsenin ved-i yersiz istek ve dar-
rantglann katlanmak.

A$zrntn payrnl almak: Bir soz \,a da davranrsrndan ottiru hak etti$i
kar;rlrir gormck; paylanm ak, azailanrnak.

Afzrnrn payril vetmek (birine): Bir kirnseyi br soz ya da davranr-

;tndan oruni paylamak.

A$ztntn suyu akmak: Qok begendiii; irnrendi$i bir ;eyi elde etrnek
istemek, imrenmek.

A$zrntn tadr bozulmak (kagmak): I(urulu drizeni, rahan bozul-
rnak, huzuru kagmak.

Agzrnrn tadtnt bilmek -1. Darrrak zevki olmak. -2.IJer gef in guze-
lini segmede usta olmak.

Agzrnr <ipeyim (seveyim): "Ne gtizel anlathn, ne guzel haber ver-
din, sa$ olastn" anlamrnda.

Agzrnr srlc (pek) tutmak: Sr vermemek, bogbo$azLk etrnemek.

Agzrnr topla!: "I(onusmana dikkat et, terbiyeli konug!" anlamrnda.

Agzrnr (genesini) tutmak: ileri geri konugmarnak, srr saklamak.

A.Sznt yoklamak: Bkz. Agzrnr aramak.

Agzt pek (stkt): Sr saklamayr bilen (llrnse).

Apzr sulanmak Bir gel'i 1'eme, ya da elde etmek isteii duvmak, ona
imrenrrrek.

Agzr siit kokmak Qok geng, toy, tecribesiz oLaak.

A$zrvar dili yok Sessiz sedasrz, uysal, ylnugak huylu (kimse).
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Alzr yanmak (bir geyden): O peyden (ottirn) zarar gormek, olum-
suz yonde etkilenmek.

Aszryla kug tutsa: "Ne yapatsa yaPsrn, en grig i;leri bile yapsa da..."

anlamrnda.

Ah almak (ahrnr almak): Kohili.ik ettigi bir kimsenin bedduastna

uframak.

Ahbap gavuglar: iyi anlagan, her zaman birlikte goriilen arkadaglar.

Ah gekmek: Uzrintii, ozlem vb. duygulan belirtmek igin iEten gelen

bir sesle "ah" demek.

Aheste beste: Yavag yavag, nazlt' n^211.

Ahfeg'in kegisi gibi ba9 (bagrnr) sallamak: Soylenen her geyi an-

lamadan, dinlemeden doirulamak; onaylamak.

Ahrm gahrm: Be$enilecek, ola$aniistii bir yonn olmayan.

Ahrnt almak: Bkz. Ah almak.

Ahr tutmak (birinin): Bedduasr, kohilnk yapan kimseye etki etmek.

Ah ile vah ile: Yahnmayla, yahnarak'

Ahr gitmig vaht kalmrg: Gegmigte grizel ve Eekici olan birinin aruk

bu ozell-iklerini f itirdigini belirtmek igin soylenir.

AhkAm kesmek: Bir konuda yetkili olmadr$r halde kesin yatgdar iled
stirmek.

Ahmak rslatan: ince ince ya$an ya$mur.

Ahret suali: Yanrtlamasr griE, gereksiz ve btktno soru; kabir suali.

Ahrette on patmapr (iki eli) yakasmda olmak: Haksuhk vapan

kimseden obtit dr.inyada davact olmak, hesap sotmak.

Akrbetine u$ramak (birinin): Aynr kotii dutuma diigrnek.

Akrl almak (dantgmak, sormak) (birinden): Ondan herhangr bir
konuda bilgi, goriig, o$rit istemek.

Alal almaz: Ahlla anlamak giig olan; varL$rna, olmasma inadmayan'

Alnlda kalmak Unutulmamak, hatrdanmak.

Akrldan grkmak Unutulmak.
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Akrl danrgmak (birine): Bkz. Akrl almak.

Akrl ermemek (erdirememek) (bir geye): Onun ne oldu$unu an-
layamamak.

Akrl etmek (bir geyi): -1. Aklhca bir ig yapmak. -2. Onlem almak.
-3. Haudamak.

Akrl hocasr: Birine yol gosteren kimse.

Akil (akd) kAn olmamak Soz konusu i9 akrlh bir kimselerin 1'apa-
ca$r tiirden bir ig olmamak.

Aktl kiipii (kumkumasr): Qok akrlh kimse, ozellikle gocuk igin gaka
yollu so14enir.

Akillara durgunluk vermek: Bir gey inamlmasr giig, pagrrucr bir ni-
telikte olmak.

Akrlh uslu: Agr bagh, terbil'eli, dengeli (kimse).

Akrl tigretmek (vermek) (bir kimseye): Ona ne I'apaca$rnl, nasll
davranaca$rnr sciylemek.

Akrl srr ermemek (bir geye): Bir gef in niteligini, gizli yonlerini hig
kimse anlayamamak.

Akrl sormak (birinden): Bkz. Akrl almak.

Akrl var, yakrn (izan) var: "Fazla kafa yormana gerek yok, do$rusu
igte meydanda" anlamrnda.

Akrl vermek (birine): Bkz. Akrl dgtetmek.

Akrl yiiriitmek Akhm kullanmak, diigrinme yetenegini harekete ge-
qirmek.

Akrntrya kiirek gekmek Olmayacak bir ig igin boguna gaba harcamak.

Akla (hayale) gelmemek: Diigiini.ilmemek, tasarlanmamak, hailr-
lanmamak.

Akla karayr segmek: Bir igi baganncaya kadar gok zahmet gekmek.

Akla yakrn: Herkesge kabul edilebilir nitelikte olan.

Aklr almamak (bir geyi): -1. Onu anlayamamak, kavrayamamak. -2.
Bir geyin olabilece$ine inanmamak, gergeklegebilecegini diigrine-
memek.
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Akh bagtna gelfnel* -1 , Iicndine gcl'nek, rvdmak. -2. Do$rur.u r,an-

Lrgtan avrrabilecek duruma gehnek; gerge$in farllna varmak, dofru
),olu bulmak, uslantnak.

Akh bagrnda: r\krlirca davranrslarda bulunan (hrrnsc).

Aklt bagtndan bir kartg yukarr (yukarda): r\khna escnieri dii9iln-
rneden rapnn (kimsc).

Akh bagrndan gitmek -1. Bar,rlmak, kendini kavbetrnck. -2. Scr.ing

),a da korkudan ne vapacafrnt ;agtrnak. -3. Sa[Lkh chisiir-rebilecck
durumda olnamak.

Akh bagka yerde olmak: Bir ig )'apatkcn baglia geyi diigiinrlek.

Akh bir kartg havada: Dikkatsiz, dafrnrk, dalgrn (kirnsc, gcnE).

Aklt glkmak: I(orkmak, ne l,apaca$rnr bilememck.

Akft dagrlmak: Sa$hkh diigrinememek, dikkarini bir konu iizerine
verernemek.

Akh durmak: $agrmak, dr-i;rinemeyecek duruma gelmek.

Akh ermek (yetmek) (bir geye): Cevresinde olup bitenleri, do$ru1m

yanhgr anlamaya baglarnak; anlayacak diizeyde, durumda olmak.

Akh fikri: BiitLin drigrincesi, dngtindn$r.i.

Akh gitmek: -1. Qok korkmak. -2. Qok be$enmek.

Akh kalmak (bir geyde, birinde): Scvdifi, befendi[i bir gef i dii-
gunmekten kendrni alamamak.

Akh kartgmak: Ne vapacafmr bi]emernek, sa$irkh diigrinememek.

Akhna esmek: Hig drigtinrnedigi haldc birdenbire bt gevi ],aprna),a
karar verrnek.

Akltna gelmek: -1. I(afasrnda bu drigiince doimak, tasarlarnak. -2.
Haudarnak.

Akhna getirmek -1. .r\nunsatrnak, haudatmak. -2. Drigiinmek, ta-

sarlamak.

Akhna koymak (bir geyi), (bit geyi birinin): -1. Bfu gef i l.aprnava
kesin karat vermek. -2. Bapkasrna alll ofretrnek.

Akhna ga$aylm (gaganm): "Bo1,le akdsrzca davranmasl, igler 1'ap-
masl beni saslrttl." anlamrnda.
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Akhna takrlmak: Bir gey srirekli olarak kafasrnr rneggul etmek.

Akhna turp stkaytm: "Boyle dii;rinrnen |a da yapl-p2n budalaca bir
i; olur." anlammda.

Akhna uymak: Bir kimsenin dusiincesi dofrultusunda i9 yapmak.

Akhnda kalmak Unutmamak, hattlamak.

Akhndan bulmak Bir geyi akhm kullanarak, zihnini cahstrarak
bulmak, cozrnek.

Akltndan grkmak Unutrnak, hatrtlamamak.

Akltndan gtkarmak (bir geyi, birini): Onu unutmak, aruk dugtin-
memek.

Akltndan gegitmek (bir geyi, birini): Onu hatulamak, bir geyi du-
grinrntir; oLnak.

Akhndan gegmek Bir kimsevi ya da geyi dtigrimnek.

Aklrndan zoru olmak: Ancak bir delinin yapacagt tiirden igler yap-
rnak, davtanrglarda bulunmak.

Akhnda olsun: "ljnutlTra" anlamrnda kullamlrr.

Aklrnda tutmak (bir geyi): -1. Onu unutmamak. -2. iyice oSrenmek,
bellernek.

Akhnr (bagrndan) almak (bir gey, bir kimse): -1. Birinin gnzellifii
katststnda bul.iilenmek.-2. Birilin, ani b6 davrantsta bulunarak kot-
kutmak.

Akhnt bagtna almak (devgirmek, toplamak): Delice, cilgrnca dav-
tantslart bir 1'2no blakrp ahlh uslu ofunaya cahsrnak.

Akltnr bagrndan almak: Bkz. Akhnr (bagrndan) almak.

Akhnt bir geyle bozmak: Bir gef iizerine drigrinerek, hep onunla u[-
rasrp durmak.

Akhnr gelmek -1. Nil'etinden, karanndan caydrmak. -2. Avartrnak,
kandrrmak.

Akhnr kagtrmak (kaybetmek, oynatmak): -1. Deli gibi oh-nak.
-2. DeLirmek, gildumak.

Akhnrn ucundan (kcigesinden) bile gegmemek: Onu dal-ra once
iri g dli;rinnlemig ohnak.
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Akhnr oynatmak: Bkz. Akhnl kaybetmek.

Akhnr peynir ekmekle yemek: Delice, aptalca igler yapmak.

Akhnla bin yaga: Br konuda cok iyi bt oneri getiren kimsel,e 1s-
gekktir yerine kullanilt.

Akh stra: Akhnca, diigrindiiiune gore, sozde.

Akh sonradan gelmek Hatasrnr anlayrp drizeltmeye gahgmak.

Akh talalmak (bir geye, birine): Hep o $ey, kimse i.izerinde durup
dtigr.inrnek.

Akh yatmak (kesmek) (bir geye): O geyin olabilecegine, onu yapl-
labilece$ine inanmak.

Akh yetmek: Bkz. Akh ermek.

Aksi gibi: Yazrk ki, maalesef.

Aksi gitmek (bir ig) @ir kimseye): -1. BL ig olumlu, istenilen bi-
gimde lurrimemek. -2. Birisine ters davranmak, onunla uzlapmaya
yanasmamak.

Aksi geytan (hr$r iglet yolunda gitmedigi, bir- engel grku$r zaman
bunu vurgulamak igin kullanilrt.

Aksi tesadiif: Sanssrzhk, aksilik.

Akgama sabaha: I{rsa bir zam^n sonra, pek yal:rnda, yakrn zamanda.

Akgamdan kalmak Heniiz geceki sarhoslu$un etkisinden kurrula-
maffus olmak.

Alaca bulaca: Qok kan;rk renkli.

Alaca$rm olsun: Bir ikramr kibarca geri gevirirken, bagka z^ff.tn^
brralirrken s ciylenir.

Alacagr olsun: Bi zatata, ka1'b2 n"6.tr olan ki-mseye tehdit yn j2 5n-
ka 1'6ilo soYlenit.

Alaca karanhk: Yan liaranhk.

Alaka beslemek (duymak) (bir kimseye): Ona ilgi duymak; ilgi
beslemek.

Alaka gekmek (uyandrtmak) (bir gey, kimse): ilgi gelanek, ilgi u-
yandtmak.
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Alaka duymak Bkz. Alaka beslemek.

Alaka gdrmek Bkz. ilgi g6rmek.

Alaka gcistetmek (bir geye, kimseye): Bkz. Ibi g6stermek.

Alaka uyandttmak: Bkz. Alaka gekmek.

Alakayr kesmek (bir geyle, kimseyle): Onunla her trirlti iligkiye
son verrnek:

AJan razt, satafl razri "Bu ikisi anlagrmg, hiE kimsenin karrsmamasr
gerekir." anlamrnda.

Al aptestini ver pabucumu: "Senden gotdii$tim yatdun, u$radr$rm
zarara defnedi, yatdrmdan vazgegtim, yeterki zarar gotmeyeyim."
anlamrnda.

AI aga$r etmek (birini): -1. Onu hzla yere vurmak, -2. Onu bulun-
dufu yerden (ya da gorevden) indirmek, almak; devirmek.

Alavere dalavete: Hile, diizen, yalan dolan.

Naya almak (birini): Onunla alay etmek, e$lenrnek; onu kticrimse-
mek, asa$ilamak; makataya almak, sarakaya almak.

Alay etmek (gegmek) (biriyle): -1. Bir kimseyle giihinq yonlerini
soz konusu edip eflenmek. -2. $aka etmek. -3. I(tigrimsernek, aga-

itiamak.

Al birini vur cjbiiriine: "Hepsi birbirinden beter." anlamrnda.

Aldt$t aptest iirkiittii$ii kurbagaya defmemek: Bir isten elde edi-
len kir, bu iste uftanrlan zarar,kargtlayamamak.

Aldrng etmemek (Bir geye, birine): Onunla ilgilenmemek, ona onern
vetmemek, onu utnutsamamak.

Aldrrmazltktan (aldrrmamazhlican) gelmek: Onem vermernek;
kayrtsz kahnak.

Aldr yiitiidii: "I(rsa zarnanda bn1.dk geligme gosterdi." aniamrnda.

Alemi vat mt?: BeieniLneyen bir durum kargrsrnda "U1,gun mu? Ye-
dnde mi?" anlamrnda soylenir; ne ilemi var?

Alet etmek (birini): Onu bilerek korii bh igte kullanmak; kotri igle-
rinin goriihnesinde onu da ortak etmek.



10.+ 'lirroslu KitapL[r

Alet.olmak (bir geye): Bilerek ya da bilmer,crek kotri bir.;eidc ara_
cdrk etn-rek.

Alev almak: -1. 'futugrnak, 
1,anma.ya baslamak. -2. Cogrnak, he1.e_

canlanmak. -3. Oflielenrnek.

Alev saga$r (bacayr) sarmak: Olay onlenernc\:ccek asama)ra gehnek.

Aleyhinde bulunm ak (sriylem ek) : Onu gekiq ti-trnck. ko ttilcrnek.

Aleyhine dcinmek -1. Bir kigiye katsr olu.rsuz ta'r taku,nak. _2. Bn
dururn o krgi icin tehlikeli olmal,a baglarnak.

Aleyhine olmak (bir gey, bir kimsenin): Bir is bir kimsen in zamrr_
na yel 2tro.P.

Al giili.im ver giiliim: Yapilan bir rgin hernen kargrhglrr beklcrnc.

Alt al moru mor: I(o;maktan, heyecandan, tclagtan i,,nzu lupl.'nr.zr
(bir sekilde).

Ahcr gciziiyle bakmak (bir geye, birine): Ona cok dikkatli bakmak,
onu dikkatlice gozdcn gecirmck.

Altn teti: Iimek, gaLgrna.

Altn teri dcikmek Bir ig igin btir.rik ernek harcarnak.

Aftp verememek (biriyle, bir geyle): Onunla arasrnda bir sorun
olnak, anlasamamak, gecinemernek.

Alicengiz oyunu: Iiurnazca, iraince dizenlenen orr:n.

Alikrran bagkesen: Ilir ger.renin en zorba, kotLi ki;isi.

Ali'nin ktilahrnr veli'ye, veli'nin kiilahrnr Ali'ye giydirmek Bi-
rindcn aldrgrnr citekinc, oteki'den aldr$rnr bi. bnslu.inn vercrck isle-
rini vririitmck.

Alkrg almak: Alkrslanmak, be$cnilnrek.

Alkrg tutmak (birine): -1. El crrparak alkr;lamak. _2. Bfu kirnseyi
hcrn alkr;larnak he'-r de "r-a;a, r'ar .l" grbi sozlerle ulularnak; rjr.r.r-rck.

Allaha bir can borcu olmak: Ailah'a 
'ercccfi can'rda. baska rriE

kimscvc borcu ohnarnak.

A]lah acrsrnl unutturmasrn: .,r\llah bu acrl,r unutruracali daha bu_
nik bir fciakcr vcrrrrcsirr." anllnrrrrdl.
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Allaha rsmadadlk: Bir 1's1i[.. al'flllrken orada lialanlara "Esen kai!
Tar-rrt seni korusun" anlamrnda sovlencn rvi dilek sozii.

Allah akrl fikir (akrllar) versin(birine): "Yaptrlilan akrl ve mantlta
stgml):or, ingallah bundan sonra ahllanrr" anlamtnda.

Allah Allah: "Ne garip, nc olacak gimdi?" anlamrnda.

Allah agkrna: -1. "Doqru mu sovliivorsun?" anlamrncla. -2. "Allahrnr
se\rersen anlamtnda ga;krnhk, usang, tsrar, rica, r'nlvarma, bildirir.

Allah bagtglasrn: "Tann sevdiklerini liottilLiklerclen k<)rusun" anla-
mrnda.

Allah bilir: -1. "Belli clegil." -2. "Bana ii1'lc gelivor ki." anlarntnda

Allah bir yastrkta kocatsrn: Yeni er4ilere "E',4iliginiz <jmr-ir boyu ol-
sun" anlamtnda s61'lenen ivi dilek srjzii.

Allah derim: Bir durumun, davranrgrn vb'nin nasrl oldulu sorusu
kargtslnda, i),i oldu$unu \rurgulamak igin sti'lenir.

Allah ecir sabrr versin: "Emeklerin bclsa {itmesin." anlarnrnda sii1.
lenir.

Allah gecinden versin: "Otrim ueg ttelsin." anlamrnda scjvler-rir.

Allahtrnr seven tutmasrn: "Oyle ofliclcndi ki, kin-rse onrine geElreye
kalkrnasrn" anlamncla s61'lenir.

Allah igin: Do[rusu, gergekten.

Allah iki iyilikten birini versin: "iyilcsrnevecek dururr-rda olan hasta
igin 1'a kurtulsun va cla olsrir-r" anlamtncla ivi dilek sozi.i.

Allah kuru iftiradan saklasrn: "Allah iftiraya ufratmrrstn." anla-
mtnda siil'lcnir.

Allah manda gifasr versin (birine): Qok vivenlcre talirln-ralt, onlarr
vcrmck anracrvln siivlcnir.

Allah ne verdiyse: -1. "Evcle ],i)'ecek olarak ne (lcr) \'arsa." -2. "ll,li-
mizc ne ecgersc." anlarnrncla.

Allah selamet versin: -1. \'olculusa crkanlara "Yolunuz aqrli olsr-rn"
anlamrnda. -2. Gngliik iginde olanlan anarl<cr-t lir-rllanrLr. -3. Llzalita-
l<i tamdrklart ya da pek begenilip tutr,rhnavan liimseleri anarkcn kul-
lanrlrr.
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Allah son gntliigii versin: 'Yaghhk giinleri dertsiz, slkmtrslz gegsin"
anlamrnda.

Allah taksimi: Egitlik gozetilmeden yaprlan paylapurma.

Allah vat (Allah'r vat): "Do$rusunu soylemek gerekirse." anlamtnda.

Allah vere de: "ingallah, temenni ederiz ki" anlamrnda.

Allah vergisi: Do$ugtan gelen ozellik, |etenek.

Allah versin: -1. Dilenciyle konugurken "Sana sadaka vetemeyece-

[im" anlamtnda -2. "iginin yolunda olmasrna ben de seviniyonrm"
anlamrnda. -3. Kimi vakit durumu iyi olan kimselere gaka ve takl-
mak igin soylemr.

Allah yarattr dememek: Actmastzca dovmek, hrrpalamak, cezaltn-
dumak.

Allah "Yiitti ya kulum" demig: "I(rsa siirede lier girigtifi igten para

kazandt." anlarmnda.

Allak bullak etmek (bir geyi) (birini): -1.. Onu kangttmak, boz-
mak, darmada$rnft etmek. -2. Onu safhkh drigrinemeyecek duruma

getjrmek.

Allak bullak olmak: -1. Dtizeni bozulmak. -2. Sa$hkl diigr.inemez

duruma gelmek.

Allayrp pullamak (bit geyi, kimseyi): Onu si-islemek, ilgi Eeksin di-
ye kotLi yonlerini garplcl geylede donatmak.

Allem (etmek) kallem etmek: Amactna ulagmak icin her yola bag-

vurmak.

Alh pullu: Stislu, goster\li.

Alnr agrk, yfizii ak: DLjnjsr, narauslu (insan).

Alnrna kara stirmek (galmak): Birine ift-ira etmek; kata galmak.

Alntndan <ipmek (bir kimseyi): Onu gok be$enmek, kutlamak,
takdir etmek.

Alnrnda (alnrna) yaztlmtg: Yazgtsr onceden belidenmig olan.

Alnrnt kanglamak Zorbu igi yapacak olantn gticunii kiigiimsemek.

Alnrnrn akryla: E me$iyle, namu suy'la, g ere Fryle.
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AI takke vet kiilah: -1. Briyuk gekigmelerden sonra. -2. Qok samimi,
senli benli.

Alt alta, iist iiste: itigip kakrgarak, biri altta di$eri iistte bofugarak.

Alt etmek (birini): Onu yenmek.

Altr kaval iistii geghane: Higbir pargasl birbirivle uyumlu olmayan.

Altrnda kalmamak (bir geyin): Gordrigu iyiligi ya da kotrihi$Li kar-
gilrksrz btakmamak.

Alttndan gapano$lu grkmak Bir igte birtakrm ptit'tizlerle, beklen-
medik durumlada kargdagmak.

Altrndan girip iistiinden grkmak:Parayr yada mah savurganca har-
ca1'rp bitirmek, krsa srirede trirketrnek.

Altrndan kalkmak Zotbr isi yapma,k, gug btt sorunu gozmek, ba-
gartnak.

Altrnt gizmek Bir sozr.in., yargnln,durumun onemini vurgulamak.

Altrnt iistiine getirmek -1. I(armakangrk duruma getirmek. -2. Bi
gey bulmak igin her yanl karl$tr'ffrak.

Alu okka etmek (birini): -1. Bk kimsryi kollanndan ve bacaklanndan
tutup )a*afl kaldrnp apagr indtmek. -2. Ona biiltik defier vermek.

Altta kalanrn canl grksrn: "Bu girg kogullada bag edemeyen yok o-
lup gitsin." anlamrnda.

Alttan almak: So$uklianh ve 1'umugak davtanmak.

Alttan alta: Giztcq kirnsey,e belli etmeden

Alt tarafi: -1. Geril'e kalaru. -2. Olup olaca$t. -3. "De$eri nedir ki."
anlamrnda.

Alt iist etmek (bir geyi) (birini): -1. Onu karmakangrk etmek.
-2. Aramadrk yer brakmarnak. -3. Biiirik zarar velmek. -4. Ruhsal
bunahm yaratmak.

Alt iist olmak: -1. Duzeni bozuhnak, karmakan;rk olmak. -2. Rahat-
srzlanmak. -3. Uzrilmek, tedirgin olmak.

Aman aman bit gey olmamak Flerkesin be$enece$i bir sey olma-
mak, beienilmemek.
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Amiyane tabitiyle: Halkrn deyigiy'le, halk a$zryla, kaba bir soylei'igle.

Ana avtat diimdiiz gitmek Qok agrr krifretrnek.

Ana baba gtinii: Qok kalabal,rk, kan;rk, telagh dutr:m.

Anadan dogma: -1. Qrnlgrplak. -2. Do$ugtan, sonradan degil.

Ana kuzusu (anasrnrn krirpe kuzusu): Srlunn ve griqltiklere ahg-

mamls nazh kimse.

Anam avradrm olsun: Bir igi ne gekilde olursa olsun yapaca$tna kar-
grsrndakini inandrrmak iErn soylenir.

Anan giizel mi?: Yerine geuriimesi giig istekler katgtsrnda "Nerede
o bolluk?" anlamtnda.

Ananrn ak siitii gibi helal etmek (bir geyi): Onu kargrhkstz olatak
ba$rplamak.

Anast aglamak Qok srllntr Eekmek, ezil'e1 q"k"tt.*.

Anasrndan do$duguna pigman: -1. Qok tembel. -2. Qok bezgin,
bitkrn.

Anastndan dogduguna pigman etmek (bitini): Eziyet edetek onu
cantndan bezditmek.

Anasrndan emdigi siit burnundan (fitil fitil) gelmek Bir igi ya-

parken gok srkrntr ve giigliik gekmek.

Anasrnr aglatmak -1. Ona gok eziyet etmek, onu stkrnuya sokmak.
-2. Bir;eyi hor kullanrnak.

Anasrnr bellemek Birisine briln:k kotrilLik vapmak.

Anastntn gdzii: Qrkarcr, drizenbaz, u1'anrk (kimse).

Anasrnrn nikihrnr istemek: Sanlacak bir geyc defietinin gok risnin-
de fiyat bigmek, para istemek.

Anasrnr satayrm: "FIer ne olursa olsun, aldtdrgrm \''ok." anlamtnda.

Anasrnr sattrglmrn: "Allah belastnt versin." anlamtnda.

Anca beraber kanca beraber: Bir ig kotu btle gitse o rgi bitltkte va-

panlart birbilinden ayrilm^malan gerekti$ini anlatrr.

Anladtmsa Arap olayrm: "Anlatilanlardan higbir se)r anlamadm."
anlamtnda.
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Anlam az f r ktan ( an I am am azll<tan) ge lm e k (anlam azh$a vurm ak) :

Bil qef i anladrfr halde anlarnamrg, farkrna \rarlnalril$ g'ibi davrann-rak.

Anlam gtkarmak: Ne anlarna geldiiini anlamak; mana grkarmak.

Anlamma gelmek RelirtildiE bicrmde anlasill-rak; manaslna gelmek.

Anlam vermek: Yorurnlarlak, de$erlendinnek; mana vermek.

Anlarsrn ya!: Ilerkcsin bilmemcsi gcrcken bir konuvu ima etrnek
icin kullanrhr.

Anlayrp dinlemeden: Yetedi bilgi cdinmeden, ig t'r.izr-inr-i anlamadan.

Anlayrg gtistermek (birine): -1. Onun yapuklannr ho;gotu1,le kar-

;rlanrak. -2. Ona istcncn kolayLir gostermek.

Ant igmek (etmek): Bir ser,i vaplrra\'a 1'a da vapmamaya kutsal bir
gef i tanrk gosterip soz vermek; yemin etmek.

Ant vetmek (birine): "Allah aglirna", "Qocuklatrnrn bagt icin" gibi
sozlerle birisini bir gey y^pm^y^ ya da yapmamaya rnecbur etrnek;
yemin vermek.

Apar topar: - 1 . Acelel'le, gargabuk. -2. Zorla ; yaka parca.

Aptesi gelmek Buy:k ya da kiigtik aptes yapma gereksimrni duymak.

Aptesi kagmak Aptest bozmak gereksinirni ortadan kallirnak.

Aptest almak: Din kurallanna gore yrkanmak.

Aptest bozmak: B$'rik ya da krlgtik aptes yapma geteksinimi duyrnak.

Aptesti kagmak Yeniden aptest almasr gerekmek.

Aptestsiz yere basmamak Qok dindar olmak.

A:ra (anlatrnr) bozmak (agmak): ICgiler arastndaki dostluiu, ryi i-
ligkileri bozmak.

Ata (aralannr) bulmak: Ii;iler arasrndaki sorunlan, u)u$mazLklarl
goziimleyip taraflart uzlagtrrmak.

Arada bit: Se1'1s[ olarak, nadiren.

Atada dallar kadar fark olmak Birbu'indcn gok fatlil olmak.

Arada kalmak Uln.rgrnazhklan goziirnlemek r-izere girigimde bulu-
nutken grig dutumda kalmak, her iki yam da ho;nut edemernek.
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Arada kaynamak: I(angrkhk nedeniyle gereken ilgiyi, onemi gor-
memek.

Aralarr agrlmak (bozulmak) : iligkileri bozulmak.

Aralarmdan kara kedi gegmek ikr dosrun araslna dargtnhk, so-

gukluk girmek, gricenmek, kusmek.

Aralartndan su slzmamatc itri kigl arastnda gok iyi dostluk iligkileri

olmak.

Aralannr agmak (bozmak): Bkz. Ara bozmak.

Aralartnr bulmak Bkz. Ara bulmak.

Aralan gekertenk olmak: Dosduk iligkileri bozulmak.

Arap sagt: Qoztilmesi gug, kar4rk durum, ig'

Ara srra: Seytek olarak, nadiren, bazen.

Ara vermek (bir geye): Dinlenrnek igin o gefi (igi) bir siire btak-
mak; duraklamak,kesmek.

Araya gitmek -1. Aralan bozuk olan iki kigiyi uzlagurmaya cahgmak.

-2.8h ig yapdtken bagka bir durum ortaya grkrp o igi geciktirmek.

Ataya koymak (birini): Bir igin goztimri igin sozti gegen birinin ara-

cdrk yapmasmt sa$lamak.

Arayt agmak -1. Bir geyle kimseyle arasmdaki mesafeyi arilrmak. -2.

Bir krmseyi ziyarette gecikmek.

Arayrp sormak (birini): -1. Bir kimse ile ilgili bilgi toplamak, haber

sotmak. -2.8k krmseyi ziyaret etmek, onunla ilgilendigini gostermek.

Arayrp taramak: Her yed gok dikkatli bit bigimde aramak.

Arayr yapmak -1. Dargn olanlau bangutmak. -2. Iki kigi arasmda

dostluk iligkisi kurmak.

Ar daman gatlamak: Utanma duygusunu yitirmek, arilk utanmaz

olmak

Ardr atkasr kesilmemek: Birbiri ar&nca geLmek, hig ara vermeden

siinip gitrnek.

Ardrna diigmek (birinin, bir geyin): -1. Herhangi bir amagla onun

atkasrndan gitmek, pepini hig btakmamak. -2. Bv igi sonuglandu-
mak igin srirekli ugragmak.
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Ardt stra: Atkasrndan, peginden; arkasl srra, pegi srfa.

An kovanr gibi iglemek (bir yer): Br yerin gidip geleni, gireni Er-
kanr Eok olmak.

Arif olan anlasrn (anlar): "Qok agrk soylenmigtir, anlayan anlar."
anlamrnda.

Arka grkmak (bitine): Bir kirnsenin korul,r:culu$unu iistlenmek,
haklarrm savunmak.

Arkada kalmak -1. Geriden geLnek, birhkte lnirurken getide kal-
mak. -2. Herhangi bir konuda ilerlevememek, ileri gidcmemek.

Arkadan (arkasmdan) sdylemek (konugrnak): Ririsini o kipi 1'6[-
ken bir baskasrna Eekigttrmek; onun irakl<rnda dedikodu yapmak; a-
leyhrnde konusrnak.

Arkadan vurmak (birini): Grivenilen bir kirnse, beklenmedik bir
anda kotr-ihik etmek; il-ranet eilnek.

Arkadag canhsl: Arkadagr, arkadaghgr gok seven.

Arka kaprdan grkmak Okuldan higbir gey o$renmeden ya da baga-

nsz oldufiu icin aynlmak.

Arkasr gelmek Srirmek, devam etmek, kesilnemek.

Arkasr kesilmek Sona ermek, son bulmak.

Arkasrna diigmek -1. Bir kin-rsenin arkasrndan gltmek. -2. Bir igi
sonuglandumak iEin srh ve arahkstz bir gekilde cahgmak.

Atkastndan (atdrndan) ath kovalamak Bir igi gereksiz bir qabuk-
lukla ve telagla yapmak.

Arkastndan sciylemek Bkz. Arkadan s6ylemek.

Arkastndan teneke galmak Yuhalarnak, kovrnak; teneke galmak.

Arkastnda yumurta kiifesi yok: \rerdi$i sozden vazgegen, srk sili
diigunce ve tavr de$igtiren, bunda da sakrnca gormeyen kimse ve
onun durumu icin soylenir; strttnda yumurta kiifesi yok.

Atkasrnr btrakmak: Vazgeqmek; aruk ilgilenmez, u$ragmaz olmak;
pesini brakmak.

Arkastnt gevirmek (birine, bir geye): Onunla ilgilenmez olmak, o-
na onem rrermemek.
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Arkastnt dayamak (birine, bir geye): Giiglti bir kimsenin korutm-
culu$r-rncla olmak; slrtrnl davamak.

Arkastnt getitmek (getirememek): Bir igi stirdiirup sonuglandtr-

rnak (sonuqlandrramamak).

Arkastnt srvazlamak (srgamak, stvamak): Okqamak, rjvtuek, iltifat
ctmck.

Atkasrnr (birine, bir geye) vermek: llir kirnscnir-r koruyr,rculu$un-

dan gig almak, ona da1'anmak, I'aslanurak'

Arkast srra: r\rkasndan, pe;inden, ardtttdatr; ardl slrar pegi stra.

Arkast yere gelmemek: Bagartsrzh$a u$ran-ratnak, \'ettillnernek, du-

rurrru sarsilmatlali; srrtt yere gelmemek.

Armut pig afzrma diig: "Qah;rnadan her gel at'afur-ra gelsin'" diven

kiginin bu durumu igin alay ve sitcm 1'ollu soylenlr.

Arpa boyu kadar gitmek (bir igte): Qok az orlemsiz denecek olgu-

de ilerlernig olmak.

Arpacr (arpagcr) kumrusu gibi diigiinmek: Qaresizl-ikler iginde,

umutsuzca derin derin dligunmek.

Arpahk yapmak (bir yeri): O yeri sijrekli grkar kaynaf1 )'aParak so-

mrirmek.

Att diigtince (niyet): Bir davrarug va da dtigtincenin arkastnt gizlc'
nen kotri diigunce (niyet).

Asabr bozulmak (gerilmek): Sinirlenmek.

Asrk surat: Iiisktin, iizgtin, oflreli insantn somurtkan lrr"izu.

Astp kesmek I(eyFr ve zorbaca davranrnak.

Askrya almak (bir geyi): -1. Bk )'Iaptp llt1^kurr dayanaklarla yrlirl-

n-raktan kurtannak. -2. Bir i;in, birtakrm nedenlerle gerqekle;rnesini

bir siire erteler-nek.

Aslan payr: Bir pa1'laprnada, en bi.i1-dk pay'

Aslan siitii: "Rakr" iEin ;aka yollu sovlcr-rir'.

Ash astan olmamak: Yalan oLnak, asrlstz oldu$u anlagilrnak.

Astan yiiziinden pahah olmak (gelmek): Bir igin ikinci derecede

onemli krsmma harcanan para ash iqin 6dcnen parayr agrnak.
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Astrgr asttk, kestiSi kestik Zalim, aclmaslz, zorba (kimse).

Aga$rdan almak: Sert grkrg yaprnamak, 1.r-rmugak davranmak.

Agagt gcitmek (saymak) (bitini, bir geyi): Onu befienmernek, kri-
gumsemek.

Agagr kalrr yed yok: "Nitelikleri bakrrnurdan bagkalanndan ya da
benzederinden farkr 1.ok." anlarmnda.

Agagr kalmamak (birinden): Ozellikleri va da davrantsian yenlin-
den benzederinden geri kaLmamak; aynt nitel-ikte, durumda oLnak.

Agagr kuttatrnaz: -1. "Daha ucuza satllamaz, grinku zarar edrlfu.

-2. "De$erce daha aga$tsmr kendisine la1 rk gotmez." anlamlannda.

Agaftltk duygusu (kompleksi): I(endisini herkesten kugtik gorrne
duygusu.

Agagr tabaka: Hallln "^v^n)" denilen, nitelikleri be$enihneyen,
kiilnirsriz-e$itimsiz sayll2n kesirni.

Agagr tiikiirsem sakal, yukart tiikiirsem bryrk Iki kargrt giig, du-
rum ya da konuda karar verme zodu$u.

Agagt yukart: Yaklagrk olarak.

Aggr cuk (bek, bey, gift) oturmak: Her igi yoluna girmek, her gey

is tedigi grbi getgeklegmek.

Agrk atmak (biriyle): Bir krmseyle gegith konularda yartga girmek;
agafr kalmamak.

Agrkhsr olmak (bir geyin): O geyin merakls1 tutliunu, dripKinti olmak.

Agrn gitmek (agrnya kagmak): -1. Smm agmak, olgril.Li kagtmak.
-2. Usandrtmak, brktrrnak.

Agrrrhga kagmak Bir konuda agtr davranmak, ahgilagelenin dtgma
grkmak.

Agtn ug: Bir gortigrin en ategli, en ylk1c1 kanadr.

Agka gelmek: O geyi vapmak iEin bLil,uk istek du1'rn2[; cogmak.

Agk etmek Hzla (tokat) vurmak.

Agna figna: Gizli dost, flort, oynag.

At bagr (gitmek): Beraber, bir hizada (grtmek).

yt3
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Ateg agmak (birine, bit geye): Ona silahla ate$ etmek.

Ateg almak: -1. 'Iutugmak. -2. (Silah iEin) Padamak. -3. Birdenbire
ofkelenmek.

Ateg almaya mr geldin?: "Niye acele ediyorsun; ne acelen var?"
anlamrnda.

Ateg bacayr (sagagr) sarmak: Bir ig gok tehlikeli, onrine gecileme-
yecek bir duruma gelmek.

Ateg basmak Bir srkrntr nedeni;'le bunalmak, viicut ategi artmak.

Atege atmak (kendini, birini): Qok tehlikeli bir ige girigmek ya da
birini gok tehlikeli bir ige sokmak.

Ateg etmek (bitine, bir geye): Ona silahla mermi atmak.

Atege tutmak (bir geyi) (bir yeri, kimseyi): -1. Onu biraz rsrtmak.
-2. Ona ategli silahla saldtmak.

Ategi bagrna vurmak: Qok ofkelenmek, sinirlenmek.

Ategi diiEmek (Hasta igin) Vticut rsrsr azalmak.

Ateg kesmek I{argdrkJr olarak ateg etrneyl brrakmak.

Ategle oynamak: Tehlikeli bir ige girigmek.

Ateg olsa cirmi kadar yer yakar: "Onu o kadar onemseme, ondan
gelebilecek tehlikeyi goze aldrk" anlarmnda.

Ateg pahasr (pahasrna): Qok pahah, fiyau gok yiiksek.

Ateg patgasr: -1. Qok canh, hareketli ftimse). -2.Yanmaz cocuk, ele
a'"'uca sr$mayan (gocuk).

Ateg piiskiitmek (sagmak): Ofkelenip rled geri konugmak, aSt
sozler soylemek.

Ateg sagagr sannak: Bkz. Ateg bacayt sarmak.

Ategten gdmlek Srkrnul, bunalflo durum.

At gdzltigii ile bakmak: Olaylan dar agdan gonip de$erlendirmek.

Atrp tutmak -1. Biri hakkrnda ileri ged konugmak. -2. Btil'rik igler
yaptrgrnr soylemek.

At koEtut: Qok genig yer igin soylenir.



'Irirkgc Dcyimlcr

Atma Recep din kardegiyiz: Yalan soyleyenleri, abaruh konupanlan
uyarmak igin kullamhr.

At oynatmak -1. Usninhik sa$lamak. -2. yangmak. -3. Bildi$i ve is-
tedigi grbi davranmak.

Atsan 
^ttlmaz, 

satsan satrlmaz: -1. (E,$)'^ igin) Atmaya krplamayan,
az gok deferli -2. (Kigi igin) Bir nirlii iligki kesilemeyen.

Attan inip ege$e binmek Bulundu$u durumdan daha agagr bir du-
ruma drigmek.

Attrgr attlk, tuttugu tuttuk: Zorba, her istedi$ini yaptfacak guigte
olan ftimse).

Attrgr tag iirkiittii$ii kurbagaya defmemek Bir isin sonucu, ka-
z^nct o ig icin harcanan eme$i, parayr kargdamamak.

Attr$r trrnak bile olamamak Soz konusu kimseye gore gok de$er-
siz olmak; ttnagr (bile) olamamak.

Avucunun igi gibi bilmek (bir yeri): Bir yeri gok iyi bilmek.

Avucunun igine almak (birini): Onu kendi etkisi, soz gegedigi alu-
na almak, diledigi gibi yonlendirmek.

Avucunu yalamak: Umdu$unu bulamamak.

Avug agmak Dilenmek, muhtag duruma dtigme$ el agmak.

Avug dolusu: Pek gok; gok miktarda.

Avug igi kadan Qok kriEtik, dar yer igin kullanrlt.

Ay4ga firlamak: Bulundu$u yerden hrzbca kalkmak.

,t'yaga kaldrrmak (birini, herkesi): -1. Onlan telaga,
rr.iklemek. -2. Onlan krgkrtmak, isyan .rrltrn.k.

heyecana sii-

Ayala kalkmak -1. (Hasta igin) iyilegmek. -2. Saygr geregi orurma
durumundan ayakta durumuna gegmek.

Aya$r ahgmak (bir yere): Bir yere gidip gelrneyi, bir yerden ahpverig
y^prr'^yt ahgkanhk haline getirmek.

Ayagt (ayaklan) (birbitine) dolagmak Telag, utanma, heyecan vb.
etkisiyle, dtizgrin yririiyememek; ne yapacaftrm gagrrmak; yanhg bir
davramgta bulunmak.

Ayagr ile gelmek I{endi istegiyle gelmek.
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Ayagrna gabuk Hrzh piniyen, gabuk gidip gelen.

Ayagrna gaglrmak Yaruna gelmesini soylemek.

Aya$rna dolagmak (dolanmak): -1. i9 yapan birinin gevresinde
dolagrp ig yapmasma engel olmak. -2. Yapugr kotLiliklerin kargrhgrnr

gormek.

Ayagrna gegirmek (bir geyi): Pantolon, pijama vb]'r giymek.

Ayalrna gelmek -1. Yamna geLmek. -2. Erneksizce elde etmek.

Ayagrna gitmek (birinin): Sa1'gr gosterip, algak goniilhi davranrp
y^rrln^ gitmek.

Aya$rna (ayaklanna) kapanmak @ir igin olmast igin) Onurunu
onemsemeyip yalvarmak.

Aya$rna (ayaklanna) kara su inmek: Uzun stire ayakta kahp yo-
rulmak.

Ayagrna srcak su mu (gerbet mi) dcikelim?: "Uzun suredir bize
gelmiyordun; nasd tegeklitir edece$imizi bilemiyoruz." anlatnmda
sitem yollu soylenir.

AyaSrnr denk almak: Birtakrm tehditlere, tehlikeLi durumlara karst
dikkatli, uyaruk davranmak.

Ayagrnr kaydrrmak (ayagrnrn altrna karpuz kabugu koymak):
Bir kimseyi birtakm bahanelede, uydurma gerekgelede iginden, go-
revinden uzaklagtumak.

Aya$rnr kesmek: -1. Devamh grttrgi yete artrk gitmez olmak. -2.8i
kimsenin bir yete devamh gidip gelmesinin onrine geEmek.

Ayagrnrn (ayaklannrn) altrna almak (birini): Onu feci gekilde
dovmek, l'rrpalamak.

Ayagrrun aluna karpuz kabugu koymalc Bkz. Ayagnr kaydrrmak

Ayagrnrn pabucu olamamak (biri bagkasrnrn): De$erce ondan
aga$r olmak.

Ayagrnrn tozuyla: Yoldan gelir gelmez, hentiz dinlenmeden.

Ayagrnr siitiimek: -1. Ardrndan bagkalanrun gelmesine yol agmak.
-2. Olrnek rizere olmak. -3. Bk igi a$tdan almak. -4. Bir yerden uzak-
lagmayr geciktirmek.
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Aya$rnr yorganma g6rc vzatm^k Giderini geltine gore ayadamak.

Ayagr (ayaklan) suyu etmek (degmek): Gergekler umdugu grbi

gilimadtg igin drig knkJrgrna u$ramak.

Ayagr u$urlu: Geldi$i vere u$ur getirdi$ine inanrlan (kimse).

Ayagr yerden kesilmek -1. Ayaklan yete basamaz dutuma gelmek.

-2. Bh tagrta binip rmnimekten kutrulmak.

Ayagr (ayaklarr) yere de$memek Sevingten yerinde duramamak.

Ayak altrnda dolagmak: Bir ige yatamadr$r halde herkesin i;ine en-

gel olacak bigimde ottaltkta dolagrnak.

Ayak atmamak (bir yere): Oraya hig gttmernek.

Ayak bagr: ig yopmat'a engei olan sey'.

Ayak basmak (bir yete): -1. Bir 1's1s inmek, r'armak. -2. tsir 9e1'e

baglamak, girrnek.

Ayak diremek I{endi goriis ve tutumunda lstar etmek, onu lsrarla

savunmak.

Ayakkabr l'urmak (srkmak): Avakkabr a).a91 rahatslz etmek.

Ayaklar altrna almak (bir geyi): Onemli, kutsal, de$etl-i ;eyled gi$-

uemek, hiqe savmak.

Ayaklan dolagmak Bkz. Ayagr dolagmak.

Ayaklarr geri geri gitmek Bil yere isteksizce gitrnek, ora)ra gitmek
istememek.

Ayaklartna kapanmak: Bkz. Ayagrna kapanmak.

Ayaklanna kara su inmek: Bkz. Ayagrnakara su inmek.

Ayaklart suya ermek (degmek) : Bkz. Ayagr suya ermek.

Ayaklan yere deimemek Bkz. Ayagr yere de$memek.

Ayaklan yete basmak Gergekgi, sagduplu olmak.

Ayakh kiitiiphane: Genel kiilniru zengin olan kimse.

Ayak oyunu: A;a$ilrk kimselere yakr;an drizenbazl-rk.

Ayak siirtimek -1. Verilen bit gorevi yaprnarnak igin gegitli bahane-

ler ileri srjrrnek. -2. Gonderilmek istedifi yere gitrnemek igin Eegitli
bahaneler bu[ma1'a gahgrnak.
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Ayak takrmr: Bilgisiz, gorgtisriz kimseler iqin kullamlan agafilama sozri.

Ayakta tutmak (bir geyi) (birini): -1. Ortadan kalkmasrnrn, gokme-
sinin onrine gegmek, silreklili$ini sa$lamak. -2. Sa[Lkh olmasrru, ig
yapabilmesini saflamak.

Ayakta uyumak: Olup bitenlerin fadirna varamayacak kadar dalgrn
ve pagkrn durumda bulunmak.

Ayak uydurmak (birine, bir geye): -1. Ytidil'tigte adrmlar bagkala-
rrnrn adrmlanna uydurmak. -2. Bir bagkasrmn davramglarma uygun
davranmak; bit degigiklige u)'um sa$lamak.

Ayak yapmak Birisini kandrmaya gahgmak.

Ayaza gekmek Hava gok so$uk olmak.

Aybagr olmak: Adet kanamasr baglamak; idet g6rmek.

Ayda ytlda bir: Qok seyrek olarak, nadiren; aradabfu .

Ay dede: Qocuk dilinde ay.

Ayrbrnr yiiziine vurmak: Bir kimsenin hatasrmn pizrine kargr soy-
lemek.

Ayrkla pitincin ta$rnr: "igler oyle karmakangrk oldu ki, gel de igin
iginden Erk!" anlamrnda.

Aytltp bayrlmak -1. Sinir krizleri gegirmek. -2.8i geyi, kimseyi gok
sevmek, onu elde etmek igin kendinden gegmek.

Ayrptrr sdylemesi: -1. "Ogrinmek gibi olmasln." -2. "Bunlan soyle-
mek ayrpur; ama beni bafrglayrn soylemek zorundaym." anlamrnda.

Aylotr diigmek Uygnr gelmemek, geligmek.

Aynr kaprya grkmak Aym sonuca varmak, sonug olarak hig degig-
memek; bir kaprya grkmak.

Aynt telden galmak: Hemen hemen aym geyleri soylemek.

Aynr yolun yolcusu: Yazgla:i' aynr olanlardan her biri.

Aytan g6niillii; Bir geyden krsa stirede brkan (kimse).

Ayranr kabarmak: -1. Ofkelenmek. -2. Agtrt cinsel istek uyanrnak.

Aytr diigmek -1. Birbirinden uzakta kalmak. -2. Bt konuda anlasa-
mamak, uyugamamak.
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Aynst gaytrsl olmamak: Dost olanlar birbirlerinden higbir geyledni
esirgememek, yakln dost olmak.

Ayn tutmak: Farkh davranmak.

Ayt a1n yemelc Qok koni, tehlikeli bir duruma drigmek" zanraufiramak

Ayyuka grkmak Ses Eok pirkselmek, fazlalagmak.

lrza gopa bakmamak: Bir geyin niceligine deSil, eline gegtiiine o-
nern vermek.

Azar igitmek Soyledigi bir soz ya da yapttfi, bir davrarugtan orLirii laf
igitmek, azzrlanmak, paylanmak.

Az buguk (az gok): Biuaz,br parga, goyle boyle.

Az gok Bir parga; oldukga.

Az daha:Bkz,. Az kalsm.

Az de$iL "Goriindrigi gibi degil." anlammda.

Az gelmek Yetmemek, yetedi olmamak.

Azrnlrkta kalmak -1. Bir oylamada bir gonige olumlu ya da olum-
suz oy verenlerin saylst 

^z 
grkmak. -2. Sayrca az olduklan igin vadrk

gosterememek; ekalliyette kalmak.

Azizlik etmek: -1. Muziplik etmek, gaka yapmak. -2. Beklenmedik,

$a;rrtlcr bir durumla kargr kargrya btakmak.

Az kalsrn (kaldt) (az daha\z "Bir ig olmak iizereydi, hemen hemen
olacaktl." anlamrnda.

Azrail'e bir can borcu kalmak (olmak): -1. Britrin borglannr cide-
mek. -2. Eninde sonunda olecefini kabul etmek.

A" y. de, (kendine) ugak tut: "Ben senin uga$rn mlpm ki ikide bir
bana ig bu1'nruyorsun?" anlamrnda haFrf yollu azatlarrra sozi.
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Baba adarn: Yagh, hoggortilti, yardmsever adam.

Babalan.tutmak (iistiinde olmak): Sinir ve oflieden bagrttp ga$rr-

mak, cok oflielenmek.

Babamtn adt Htdtr, elimden gelen budur: 'Yetene$im, gr-ictim

ancak bu kadannt, yapmalna elveriyor." anlamtnda.

Babasrntn hayttna: "HiEbir grkar elde etmeden, sadecc iyihk olsun
diye" anlarmnda.

Bacak kadar: Ufak tefek; lirsa boylu (kimse).

BaPbozrnak: Mevsim sonunda baidaki uzurnleri toplamak.

Ba$dag kurmak: Sol ayag16 sai bacagm, sa$ a1'a$rnr da sol bacairn
aluna altp oturmak.

BaSnna basmak (birini): Sevgi gosterip onu korulmculu$una almak.

Ba[n yanrk: Qok dertli, acrh (kimse).

Bahat bagtna vurmak (birinin): -1. Havalar ifice smmadan ince

gryinrnek. -2. Cogkun, tagkrn, asrl davraruslarda bulunmak.

Bahse gitmek (biriyle): Onunla hethangi bir konuda kendi gorugti-
nr.in dofiru oldu$una ilig]rLn iddiaya girmek.

Bahse tutugmak (biriyle): I(argrhkh bahse girrnek; iddialagmak.

Bahtr agrk igleri yolunda giden; talihi agrk, gansr agrk, losmeti agrk.

Bahu kata: Tahhi koru olan.

Bakrg agrsr: Bir olayr, dururnu beiirli bil acldan, )'ondcn inceleme;
gciriig agtst.

Bakkal gakkal: Baklial, kasap, manav grbi esnaf igin ktigr.irnserne

yollu kullanilrr.

Bakkal defte ri: Drizensiz, karalanmtg, ylptanmlg defter.
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Baklayr apzrndan gtkarmak Gizli rutru$u ;cyleri aErklamak, sovle-

)'emedigi geyleri sabn tukenince soylernek.

Baldrn grplak: -1. igsiz grigstiz (kimse). -2. Serseri.

Bal gibi: Pekili, adamakrlh, gok iyi, gercgi gibi.

Bahk eti, (baltk etinde): $igrnan defil, ama doigunca.

Bahk istifi: Qok sftrgrk, rist uste, kalabahk olarak.

Balrk kavaga (kurbaga a$aca) grktnca: "Ohnayacak gevlcr olursa"
anlan-unda.

Balon ugurmak: Asrlsz haber I'avmak.

Balta degmemig (girmemig, gcirmemig): IIiE aiag kesilmemi;
orfilan iqin soylenir.

Balta olmak (birine): Birisinden rsrarla, brkkrnhli verdilecek olEiide
bir qc1'ler istemek; oua asrlt.nak.

Baltayr taga vurmak: Iiarkrnda ohnadan kar;rsrndakini rahatsrz ede-
cek, krzdtracak soz sot:lemek.

Bam teline basmak (dokunmak) (birinin): Bir kirlscl.i duy'arh ol-
dufu bir konuda ktzdrracak s6z so1.lenek, dar.rantgta bulunmak.

Bana (sana, ona) gcire hava hog: "Oyle I'a da bo,vlc olmasr benirn
(senin, onun) iqin fark chacz" anlamrnda.

Bana mrstn dememek: Zorlubi.r ige, etkene r-b'ye dalanmak, bun-
lardan l-riE etkilenmernck.

Bana ne?: "Beni hig ilgrlendiur-ri1,or." anlamlnda, umursamazhk be-
lirtir.

Bardaft ta$lran son damla: Sonunda insann sablrnr triketen, olur.n-
suz tepki yaratan soz, davrantg vb.

Bardaktan boganrrcasrna: (Ya$rnur icin) Qok miktarda, gicldetli.

Barut figrst gibi: -1. Her an bir gaugmanrn grkabilecefi olasrh$r bu-
Iunan (yer). -2. Qok krzgtn, ofliel-i, sert (kirnse).

Basamak yapmak (bir geyi, birini): Bir kimseden ya da durumdan,
dar tdksek bil vere gelebiirnek igin yatarlanrnak.

Basrp gegmek -1. Onindekrni gegmek. -2. Ona, uitarnamak. -3. Ona
onem verrnemek.
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Basrp gitmek Bir yerden gabucak aynlmak, uzaklagmak.

Basiteti ba$lanmak: Olabilecekled sezdi$i halde uygun bigimde
davranarnatnak.

Baslilna u$tamak: -1. Dtigmamn ani ve beklenmedik saldnsma u$-
rarnak. -2. Sugtisrti yakalanmak. -3. Bk do$a afetinden btipik olgri-
de etkilenmek.

Baskrn grkrnak (birinden, bir geyden): Ondan risnin olmak, onu
geride btakmak.

Baskrn yapmak -1. Bir kimseyi sugrisni yakalarnak iEin bulunduiu
yere anslzln girmek. -2. Dtigmana beklemedigr bir anda saldn dri-
zenlemek. -3. Haber vermeden konuk gitmek, ziyarcte gitmek.

Basmakahp sciz: Bkz. Beylik s6z.

Baston yutmug gibi (yiidimek): Sallanmadan, dimdik (l.rinimek).

Baga bag: Egit, denk, ayru.

Baga grkmak (biriyle): Ona gticiimi kanrtlamak, istedifiini yapilra-
bilmek.

Baga gegmek -1. Yonetici mevkiine gegmek, yonetimde en rist yeri
ahnak. -2. Onem bakrmrndan ilk sraya gegmek.

Baga (bir gey) gelmek: I(oni bir durumla kargrlagmak.

Baga giitegmek: -1. Yagh giiregte; griregciler, bagpehlivanLk sanrnr
kazanmak iEin yangmak. -2. En ilshin dereceyi almak igin mticadele
etmek.

Bag aSrtsr: Sorun yaratan konu, gey.

Bag a$ntmak Qok konugarak dinleyenlete brkkrnhk vermek.

Bag alamamak Bkz. Bagrnr alamamak.

Bag agagt: -1. Bagr ycre yonelik bigimde. -2. Bagrndan agagrya (yere)
dogru.

Bag aga$r gelmek -1. Tepesi risru diigrnek. -2. Btitrin igleri alt rist
olmak.

Bag agaSt gitmelc Durumu gittikge konilegmelq stirekli kotriye gitmek.

Bag bag: I(rigtik gocuklann "Allaha rsmarladrk" anlamrnda ellerini
baglanna gottirmeledni sa$lamak icin soylenen soz.
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Bag baga: Birlikte, beraberce; kafakafaya.

Bag baga vetmek: Gonig ahgverisinde bulunmak amacryla bir araya
gelmek, bir ig igin giiglerini birlegtirmek; kafakafaya vermek.

Bag belasr: Siirekli raheltsrz eden Qrimse, 9e1).

Bag ddndiitiicii: -1. (Hrz ve srirat igin) Olafanrisni. -2. Baygmhk ve-
rici. -3. I(orku vetici, korkutucu. -4. Sarhog edici. -5. Qok biiy,tik,
bliyuk hayranhk uyandtan.

Bag edememek (bir geyle, biriyle): -1. O igi bagaramamak; o igin
tistesinden gelememek. -2. O kirnsenin soz ve davranrglannr dr.izel-
tememek.

Bag egmek (birine): Gtighi, sozti geger bir kimsenin buyruguna
uymayl kabul etmek.

Bag etmek (bir geyle) (bir kimseyle): Onu yenmeye gticti yetmek,
o konuda bagan kazanmak.

Bag gcistetmek -1. Ortaya gtkmak, belirmek, gozrikmek. -2. (Grineg
igin) Dogmak.

Bag 96z etmek (birini): Onu evlendirmek, evermek.

Bagt a$ttmak Bit igi, karan vb. nedeniyle sorumlu olmak; bu konu-
lardaki olumsuzluklardan etkilenmek; riziilmek.

Bagr altrndan grkmak (bitinin): I(orri bir durum onun tasaflm ve
girigimiyle meydana gelmek.

Bagr belada olmak: Biiyuk bir felaketle, srkmulr bir durumla karsr
kargrya olmak.

Bagr belaya girmek Uzr.icii, tehlikeli bir durumla kargilagmak.

Bagr (bagrnt) bog brrakmak (birini) (bir geyi): Onu denedemeyip
kendi haline brrakmak.

Bagr bog kalmak Denetim altrnda bulunmamak, kangam gonigeni
olmamak.

Bagt gekmek -1. Bir igte on ayak oLaak, bir igin yapilmasrnda oncii
olmak. -2.H.alayn bagrnda bulunup o)'unu yonetmek.

Bagt dara diigmek (bagr daralmak): -1. Srkrnuh bir durum iginde
olmak. -2.Pamca darhfa drigmek.
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Bagr darda (kalmak, olmak): Sftrntr iginde (oLnak).

Bagt derde girmek (di.igmek): Uziicti, srlimil verici bir durumla

kar;riagmak.

Bagr dik (dimdik, alnr agrk): Onr-rrlu; ouurlu biEimde.

Bagr dertte (olmak): Srlimtrh, tehlikeli bir durum iginde (ohrrak).

Bagr ding (olmak): Flerl-rangi bir kavgtst, sorunu olmayan (olma-

mak), huzur iginde ya;ayan (yagarnak).

Bagr dcinmek -1. Dengesini,vitirip du;ecck gibi oLnak. -2. I{otii bir

ge), kargrsrnda bunalmak, srlfllmak. -3. Gorkemli, ilk kez gonilen bir

$ey kar;rsrnda gagrtlp kaLmak. -4. Ulagtr$ zenginlik I'a da mevki ne-

deniylc $lmarlkca dar.rant$larda bulunrnak.

Bagr dumanh: -1. (Da$ igin) Tepesini, dom$unu sis bunimiis. -2' i9-

kidcn sarhog olan ya da sevgi nedcnit'le kendinden gecen (klr-rsc);

kafasr dumanh. -3. AErk scgik dir;tinebiiecek, karar vcrcbilecek, du-

tumda olmal'an (kirnse)'

Bagr egik (olmak, kalmak): Soz sol'le,ven-iez, direnemcz, mahcup

dununda (oLnak).

Bagr hog olmamak (bir geyle), (biriyle): -1. Ondan ho;lanrnamak'

-2. O kirnsel-le arast bozuk olmak.

Bagr igin (bitinin): Defer vefileu krginin hayatr soz kouusu edilerek

kullandan ant 1'a da I'alvarn-ra sozu.

Bagr kabak: -1. Saglan dokirLnng. -2. l3agmda 5apka, basorriisri vb.

oltr-tal'2n.

Bagr kalabahk olmak Yantnda is, konugma vb. nedenlerle bilgok
kirnse bulunmak.

Bagt kazan gibi olmak: -1. Griniltii, r'b'den Eok rahatsrz olmak.

-2. Qah;rnak vb'den dolai't zil-rinsel 1'o.*rlttt,tt- du1'mak; kafast ka-

zan gibi olmak.

Bagtmla beraber: Nfem1ulivetie, seve seve, hig rahatslz olmakstztp'

Bagtna bela etmek (birini, bir geyi): Onu kendisine srklntl r'erecek

bir durumu geti-t'mek; o $e1rin kendisini tcditgrn edecek duruma

gehnesine neden ohnak.

Bagtna bela kesilmek Bir kimse ya da gey, slkmu verecek, dert ola-

cak duruma gelmek.



125

Bagrna bela olmak: Bir gev 1'a da kimse s1lilntl verir dururna gehncli.

Bagrna bela sarmak: Birisine bir gcyi mr-rsallat ettnek, o sef in onu

rahatstz etmesine vol agrnali.

Bagrna bir gey (bela, hal, ig, kaza vb) gelmek: I{6tii bir dr-rrun-ra

diigmek, istenmel'en bir durrr-rmla kargrlagmak.

Bagrna buyruk: -1. Hig kimseden izin almak gereiini clul'madan, is-

tedi$igibi davranan. -2. OzqLir, bairmsrz ftir bigimde).

Bagrna galmak (bir geyi): -1. Bir qeyle vurmalt. -2. Bir gevi dflievle

geri vermeli ; kafasrna galmak.

Bagrna grkarmak (birinin): Onu goli gtmartmali; tcpesine grkarmak.

Bagtna grkmak: Birinin ho;goriisunii, t'aktnlt$tnt frrsat bilip 5rmartk-
ga davranmak; tepesine grkmak.

Bagtna gorap <irmek: Birini licitii cluruma diiqiirn-iek igin gizli plan
hazrdamak; gorap 6rmek.

Bagrna dert agmak: Hrg gere$i yoklien, sorun \raratacak bir ii;e gi-

rigmek.

Bagrna devlet kugu konmak: Beklcmedi$i bir anda br-lvLik bir ni-
mete, varlt$a kavugmak.

Bagrna dikilmek: Bagucunda durmak, rahatstz etmeli; tepesine di-
kilmek.

Bagrna ekgimek: -1. Yarunda sereEindcn fazlakaltp ona stlitntt vcr-

mek, onu rahatstz etmek. -2. Bk kimsel'e yr.ik olmak.

Bagma ig agmak: Zor, zortnlu bir ige kendi istegiyle girigmek.

Bagrna kakmak: Yaptr$r ivili$i, iyilik vaptr[r kirnsenin rdzrine kargr

soyleverek onu incitmek; kafasrna kakmak.

Bagma kalmak: Bir igin 1'aptlmasr, bir kin-isenin baktmt, a[rrlanmast

onun gorevi olmak.

Bagtna vur, aSzrndan lokmasrnr al: Uvsal, bc>1'un e$en (kimse).

Bagrna vurmak: -1. (Duman, giineg) Qok rahatsrz etmck. -2. (iqki)

Sarhog etmek, rahatstzLk vermek.

Bagrna ylkmak: Bir gef in, kimsenin btitijn baktrntnt, sorumluiuEunn
ona 1'tiklemek.
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Bagrnda dutmak: -1. Bir igin yaprhp yapllmadlgmt denetlemek.
-2. Bk i gin yapilmas rnda hazt bulunmak, o igi bizzat pinitmek.

Bagrnda kavak yeli (yelleri) esmek -1. Zevk ve efilence peginde

kogmak. -2. GerEekleptfuilebilmesi grig geyler tasarlayarak vakit ge-

girmek.

Bagrndan agagr kaynat sular dtikiilmek Bkz. Bagrndan kaynar
su d6kiilmek.

Bagrndan atmak (defetmek) (birini) (bit geyi): -1. Rahatsrzhk ve-

ren, aruk srkrcr olan bir kimseyle olan iligkiye son vetmek. -2. Ya-
prlmast grig olan ya da qok z^man alacak olan bir igi buakmak.

Bagmdan biiyiik iglere girigmek (kalkrgmak): Bilgr, beceri ve yet-

kisini agan igleri yapmak istemek, bunlara yeltenmek.

Bagtndan defetmek Bkz. Bagrndan atmak.

Bagmdan gegmek Soz konusu olayr (olaylan) yagaml$ olmak; soz

konusu durumla daha once katgilagmrg olmak.

Bagrndan (uS"gD kaynar su (sular) d<ikiilmek: Uzr.icr.i, utandrricl

bir olay, durum kargtsmda b$'uk bt srkrntr duymak; viicudunu st-

cak bir ter basmak; kafasrndan kaynar su ddkiilmek.

Bagtndan savmak (bir geyi, bit kimseyi): Onu herhangr bir baha-

ne ile uzaklagurmak.

Bagtnda paralansrn (pargalansrn): Yapilan bir iyilik gok soylendi-

$inde ya da pek bir ige yaramadr$r.nda, o iyiligin aruk istenmedigini
belirten ileng sozti; kafasrnda paralanstn.

Bagmr a$ntmak: -1. Gereksiz,yersiz sozlede bunaltmak. -2.Tedu'
gin etmek, u$ragurmak, can stkmak; kafasmt a$ntmak.

Bagtnr (bag) alamamak (bir geyden): O geyden kendisini bir tiirlti
kurtatamamak.

Bagtnr ahp gitmek (kagmak, savugmak): -1. Hig kimseye darug-

madan, haber de vermeden bulundu$u yerden uzaklagmak. -2. (Fiyat,
icret, faiz vb) Gittikge artmak, pikselmek.

Bagtnr (bagrnda) beklemek Bir kimseyi, geyi korumak, gozedemek.

Bagrnt belaya sokmak (salmak): Hig geregi yokken bir kimseyi so-

rumlu krlan, bagrnt a$ntan bir dutuma itmek.
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Bagtnt bog brrakmak Bkz. Bagr bog brrakmak.

Bagtnt derde sokmak: Srkrnu verici bir duruma yol agacak davra-
rugta bulunmak, ige girigmek.

Bagmt dinlemek I(alabaLktan, griniltiiden uzak, sessiz sakin bir
yerde dinlenmek; kafasrnr dinlemek.

Bagtnr dcindiirmek: -1. (I(orku, icki, trittin vb) Baygrnhk vermek,
baydacak duruma geurmek. -2. Qok be$enmek, briyuk bir ilgt duymak.

Bagtnr ezmek: Birisini bir daha kdtijluk yaparnayacak durr.rma ge-
tirmek, yok etmek; kafastnt ezmek.

Bagrnr g6ztinii yatmak: Bir igi istenildigi gibi yapmamak; o igi ku-
surlu, eksik bir bigimde yapmak; kafasrnr gciziinii yatmak.

Bagrnt (bit geyden) kaldrrmamak (kaldrramamak): -1. Bir igi ya-
patken hig ara vermemek, o igin gidiginibozacak bagka bir il yup-
mamak; kafasrnr kaldrrmamak. -2. Hasta bir tridri iyile;ip aya$a kal-
kamamak; kafastnt kaldrtmam ak.

Bagtnr kagrmaya vakti olmamak (bagrnr kagtyacak durumda
olmamak): igleri gok ve sftrgtk durumda olmak; kafastnt kagrma-
ya vakti olmamak.

Bagrnrn alflndan grkmak (bir gey, birinin): I{otri bir gey birinin;
kurnazca hazrdadr$r bir plana gore yapilmak; kafastntn altrndan
gtkmak.

Bagrntn garesine bakmak iginde bulundu$u grig durumdan kendi
olanaklanyla kurtulug yolu atamak.

Bagrnrn derdi: (Ozellikle gocuklar igin sitem yollu soylenir) Qok ra-
hatszhk veren, eziyet eden; bag belasr.

Bagrnrn derdine diigmek Sadece kendini srkrntdt durumdan kur-
tarmaYa gahgmak.

Bagrnrn etini yemek: Birisinden lsrada, brkkrnhk verecek olgride bir
geyler isteme[ kafasmtn etini yemek.

Bagrnr gigirmek Qok konugmakya da griniltri vb ederek bagmm a$-

flmaslna yol aEmak; kafastnr gigirmek.

Bagrnt tagtan ta$a vurmak Iftgtdgr frsata, ufradrgr bagansrzhfa
gok uzillmek, bunun igin dovtinmek; kafasmt ta$tan taga vurmak.
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Bagrnr yakmak (bitinin): Onu tehlikel-i bir dutuma sokmak, zarar

sokmak.

Bagrnr yemek (birinin): -1. Bir kimsenin tehlikeli, grig bir duruma

dtigmesine yol aEmak. -2. Oldtirmek, oltimrine yol agmak. -3. Bkz.

Bagrntn etini yemek.

Bagtn (bagrnrz) sai olsun: Bit yakrm olmr.ig kimseye soylenen te-

selli sozti.

Bagr ciniinde: -1. Terbiyeli, uslu ftrmse). -2.I)tangag,mahcup ftimse).

Bagt srkrgmak (srlclmak): Herhangi bir giiglukle kargrlagmak.

Bagt sonu belli degiL Qok diizensiz, karmakangtk.

Bagr gigmek: Gririilttj, yorgunluk vb'den gok rahatstz olmak; kafast

gigmek.

Bagt tutmak Gtiriiltu, fazla konugma, uzuntii ya da bagka bir ne-

denle ba;t z!rcnaya baglarnak; kafast tutmak.

Bagr yastrk yiizii gdtmemek: -1. Hig hasta olmamtg olmamak.
-2.rJzunca bir srire yata$a ).auP u)'umamlg olmak.

Bag kaldrrmak (bir geye, bidne): Ayaklanmak, isyan etmek, kargt

gelmek.

Bag krg belli degil: "Burada, bu toplulukta tam bir karga;a, diizen-

sizlik hAkim: I(im yonetici; kimier yonetiliyor belli deiil." anlamrnda.

Bag koymak (bir geye): Bir iilku, amag ufruna ohimri bile goze ahp

u$ragmak.

Ba9 k<ige: Bir toplanuda sa)/gln kimseledn oturmasl igin ayrilan yer.

Bagh bagrna: Tek baqtna, kendi bagrna, diiederinden farkh olarak.

Bagsaghgr dilemek Olen bir kimsenin yakrnlanna ac1lar1ru payla;tr-

gr bildirmek.

Bag tacr etmek (birini): Ona biiitik saygr gostetmek, de$er verrnek.

Bagta gelmek En on suada olmak, tisttin durumda bulunmak; onde

gelmek.

Bagta gitmek En ileri, en r.isrun durumda bulunmak.

Bagtan agagr (agaga), (Bagtan ayapa): Bagmdan sonuna kadar;

bitrinriyle; tepeden trrnaSa.
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Bagtan baga: Biitiiniivle, her yonuvle, irtice, bir ugtan iibr-rr uca kadar.

Bagtan gtkarmak (birini): Onu etkileverek licjtu vola siinililcrneli,
dogru 1.1v1{nn saptlfmak; a)Iartmak.

Bagtan grkmak: \'asadtpt, ahlakdrgr \.ollara sapmak; licjtii insan ohlali.

Bagtan savma (ig): Ozcn qcistermcdcn, qclipigiizel bir bicinclc va-
prlan (is).

Bagtan savmak: -1. R1,2. Bagrndan savmak. -2. Ilir isi gelisigiizcl
bigimdcn ),apmak.

Bag istiinde tutmak (yeri olmak) (birini): Ona deficr ve iinctn
r,ermeli; sat'.qr g<) stern-reli, ct nu agl rlamali.

Bag iisttine: "Dedil<lerinizi lerine gedririm, emredersiniz." anlamtncla.

Ba9 vermek: -1. (Qrban, r'ara igin) Olgunlapr-r-rak. -2. (Bitkiler igin)

Qrkr-naya, belirginlegmeye baglarnak; Qugdaf igin) bagak tlrtma\:a
ba;lamak. -3. Ba;rnr ortava grliarmak, gostemrck. -4. (Gogns, n-rcme

igin) Irilepmel'e, belirmei'e baglamali.

Bataga saplanmak: iEinden qtktlmast giig bir dr-iruma diiSmek.

Battl bahk yan gider: "i;lcr kotiiye {-ridiyor. Bcn dc olunrna btrak-
trm." anlamrnda.

Baygrn diigmek: Qok vorulmali.

BaygrnLk gegirmek: Bavrlacak gibi oln-rak, kendini kavbetmeli; fe-
nahk gegirmek.

Baygrnhk gelmek Agrn derecede btkmak, srkhnak; fenahk gelmek.

Bayrak agmak: -1. Bir iilkii, amag u$runa qevresinde insanlart top-
Ianmava gagrrmali. -2. Bagkaldrrmak, ayaklanmak.

Bayrak gekmek (asmak): Savgr, liutlama, 6zel bir durumu belirt-
mek amactl,la bavra$r gondere asmak.

Bayraklan agmak: Edepsizce iieri geri konugmak, ba$rnp ga$rrmali,
hrrgtnhk, girretlik etmeli.

Bayraktadrgrnr yapmak: Bir akrmrn, bir gorugiin vavllmaslnda (incii

olarak galgn-rak, onu tutumu\'la savunmak.

Bayram degil seyran degil (diigiin degil, bayram de$il) enigtem
beni niye optii?: Belilenmel'sn bir geyin )'aPilmast halinde "Gristerilen
bu ilgnin, )Iahnhgln bir nedeni olsa gerektir" anlamtnda scit,lenir.
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Bayram etmek (yapmak): Qok sevinmek.

Bayramhk apztnt agmak: I(tifrir etmek, kaba saba konugmak.

Baztbaztz Ata sra, bazen, arada bir.

Bedavadan ucuz: qok ucuz.

Be$enmeyen ki.igiik krzrnr vermesin: 'Yapuirm igi befenmeyen
benim umurumda bile defiildir." anlamtnda umursalnazLk belirtir.

Bela atamak Etrafa satagarak kendisi igin tehlikeli bir durum ya-

ratm y^ gahgmak.

Bela grkatmak I(otti bir olay yaratmak, kavga gtkarmak.

Bela kesilmek: Birine, Eevresine sil{ntl, eziyet verecek bir tutum ta-

Iirnmak.

Bela okumak (birine): Kohihigri dokunan birine beddua etmek, i-
lenmek.

Belastnr atamak: I(endisi igin tehlikeli bir durum yaratmak.

Belasrnt bulmak Yaptr$r kotrililklerin kargrLgrm bulmak, cezaslnl
gekmek.

Belaya gatmak: Tedirgin edici bir durumla ya da kavgacr biriyle kat-
gilapmak.

Bel baglamak (bitine, bir geye): Ona gtivenmek, inanmak.

Bel bel bakmak $agkm gagkrn bakmak.

Belge almak: iki yil aynr smrfta iist tiste kalan ofrenci, okuldan u-
zaklagullmak.

Belini biikmek (bir gey, bir kimse birinin): O, soz konusu kirnse-
nin garesizlik iginde krvranmaslna yol agmak.

Belini dogrultmak: iglerini drizene koymak.

Belini krrmak: -1. Fena l-ralde dovmek. -2. Htpalamak, bt gey ya-

p^maz duruma getitmek. -3. Bir igin en gig krsmrnt yaprp bitirmek,
kolaylagtrrmak.

Belirli belirsiz: Qok az belli olan, zorlukla seqilebilen; belli belitsiz.

Belli bagh: -1. En onemli, baghca. -2. Belirli.
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Belli belirsiz: Qok az bell-i olan, kolayca sezilemeven; belirli belirsiz.

Bel vermek: -1. (Duvar igin) Ortasr kamburlagmak. -2. (Tavan igin)
Agagr do[ru sarkmak.

Benden giinah gitti (Benden sciylemesi): "Ben gorevimi yaptlm,
gerekeni soyledim; bundan sonrasl iEin sorumluluk kabul etmem."
anlamrnda.

Benden sonra tufan: I{endinden sonrakileri, sonra olacaklan du-
grinmeyen kirnsenin turumunun yanhghgrnr beLirtmek igin soylenir.

Benden sciylemesi: Bkz. Benden giinah gitti.

Bende (sende, onda) o gdzvat mr...?: "Bunlara inanacak kadar saf
mryrm?(saf mtsm?), (saf mr?)." anlamrnda.

Ben derim bayram haftasr, o anlar mangal tahtasr: "Benim soy-
lediklerimden bambagka ge1'ler anlyor, anlamlat gtkanyor." anlamrnda.

Benim diyen: I(endine gok gtivenen (rnsan).

Benim oglum bina olur, driner ddner yine okur: Higbir sonuca
varmadan aynr geyleri yineleyip duran kimse igin alay yollu soylenit.

Ben sana hayran, sen cama tlrman: "Biri otekini seviyor, ama ote-
kinin buna aldrrdrgr yok" anlamrnda takrlma sozii.

Benzi atmak: I(orkudan ya da heyecandan yrrzri sararmak; beti ben-
zi atrnak.

Benzi kiil gibi olmak: I(orkudan lizrinden kan Eekilmek, 1'tizri sap-

san olmak.

Berabere kalmak Bir o}'unda her iki tarufrn da aldrfr saydar egit ol-
mak, yenigernemek.

Bereket versin (bereket ki, bereket versin ki): -1. "Tannya i;tikur
ki" anlamtnda yaganilan kohi bL durum igin soylenir. -2. Tann size
bol para versin." anlamrnda iyi drlek sozi.i.

Beg agagr beg yukart: Yaklagrk olarak; iig agagr beg yukart.

Beg beter: Qok kotu.

Begik kertme niganh (begik kertigi): Daha begikte iken ailesi tara-

findan niganlanmtg.

Beg kardeg (yemek): Tokat (yemek).
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Beg para etmez: "Hiqbir deEeri voktur." anlarntnda.

Beg parakk etmek: r\l,tpinttttt sovlevip onu ktiqtik dtigrirmek.

Beg parahk olmak: A1'rplarr oltava dokiildiiiu iqin liiigr-ik dr1;mck'

Beg parastz: Yoksui, par^siz.

Beti benzi kalmamak (atmak, ugmak' kireg kesilmek): Iiorku,
uziinru vb. nedenil'le piziinden kan gekihnck; benzi atmak.

Beti bereketi olmamak (kagmak ): -1. Yi1'ccek qabuli tukent- ohnak'

-2. Panntn satln alma gricri diigrnck.

Beyaz perde: Sincrna. sinctna sr1'riltt.

Bev gibi yagamak: Bolluk iginde ya;an-rak.

Beyhude yere: Bog yete, gerefi yo]i]ien, bo;u bogr.rna, yok 1'ere.

Beyin gcigii: Ozellikle azgeligrnig bk iilkenin yett;mig, nitelikli bihrn

adamlartntn gahgmak uzere geligmis ilkelete gltmesi olgusu.

Beyin ytkamak: Qegidi yontemler uygulayarak birisini belfuli bir dn-

giinceyi benimsemel,e zorlamak.

Beylik sciz: Herkesge kulladan; basmakaltp sdz'

Beyninden vutulmuga ddnmek Kotii bfu haber ahp, higbir ge1' du-

gtinmeyecek duruma gelmek.

Beyni sulanmak: Bunatnak, saghkJ-r diigunebilme gticunri yitirmek'

Bezginlik gelmek (bitine bir geyden): O geyden yotuLnak, brk-

mak, usanmak.

Brgak kemiSe dayanmak: Stktnh, zahrnet, atuk dayamlamal'n62li

bir duruma geLnek.

Brgak srrtr: -1. Qok az (fark, zaman), -2. Qok yalirn (arahk).

Brklcnhk gelmek (birine): Ondan bilmak, usanrnak, bunalmak.

Brkkrnhk vermek (bir gey birine): Bir qeyi tekrarlal'a tek-ratial'a

kargtsmdakini usandrrmak.

Bryril (bryrklan) terlemek: Bry{r yeni ctkmaya baglarnak'

Bryrk altrnda giilmek Buinin iginde bulundu$u duruma alay ede-

rek, belli etmeden giilmek.
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Btytk blrakm ak: BrFklatrnr kesrncyip uzatnak.

Bigilmig kaftan: Bir ige, kimseye en uygun, en elverisli olan.

Bildiginden gagmamak: Fligbir geyden etkilenrneyip, do$ru saydrgr
davranr$rnt surdiirmek.

Bildigini okumak (yapmak): Bagkalannrn soztine kulak asmadan
istcdigi gibi davranmak.

Bile bile: Bilerek, isteyerek; kasrth oiarak, kasten.

Bile bile lades: Aldandrgrnr brldlfi halde hiq itiraz ermeme, bunu
kabul etmig gorunrne.

Bilegine giivenmek: I(endi giicrin, bilgisine, yetene$ine giivenrnek.

Bileginin hakkryla: I(endt cahsmasl \'e gricii\rle.

Bilincine varmak (bir geyin): O ;eyi iyice anlamak, kavrarnak; ger-

9eklifini gorrnek.

Bilit bilmez: Yanm yamalak bilerek; eksik bilgi ile.

Bilmezlikten (bilmemezlikten) gelmek: Bilmiyot gorrirnmek.

Bilmiyorsun (bilmedi$in) bu boku, git mektebinde oku: "N{a-
demki bu; geyi bilmiyersun, niEin ugtagrp duruyorsun? Bari ogren,
sonra gel, u[rag." anlamrnda.

Binde bic Qok seyrek olarak; nadiren.

Bin dereden su getirmek Birini kandtmak iEin bir yrgm gerekge
ileri surmek, aldancr sozler soylemek; lirrk dereden su getirmek.

Bindigi dah kesmek: Yarar sa$ladrgr bir geyi ortadan kaldrrmak,
kendisi tgin zarait duruma getirrnek.

Bini agmak: Qok fazla olmak.

Binin yansr beg yiiz (O da bizde yok): "Tasalanmana gerek yok."
anlamtnda arrutma sozr.i.

Bin kat Bagka geyle kargrlagtrnlamayacak olEride gok.

Bin pigman olmak: Yapugr geyden gok pigman olmak.

Bin yaga: Qok yaga anlamrnda.

Bir aprzdan: Hep birlikte, berabetce.
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Bir Alem: I(endine ozgu gagtucr nitelikleri olan.

Bit allahrn kulu: Herhangi bir kimse.

Bir an: Qok krsa bir stire.

Bir an 6nce (ewel): Olabildigince gabuk.

Bit anlamda: Anlamlanndan bidne gote.

Bit anhk Pek lrrsa bir stire iginde olan.

Bir ata (atahk); -1. Bk sr.ireg igindeki krsa bir sure. -2. Eskiden, eski

bkzamanda.

Bit ataba laf: Bir yrgrn gereksiz,yersiz soz.

Bir araya gelmek Toplanmak; bulugmak.

Bh ataya getirmek: -1. Dedemek, toplamak. -2. Birlegtirmek.

Bir atpa boyu yol gitmek Onemsiz denecek kadar. az iletleme sa[-
lamak:

Bir aga$r bir yukan (dolagmak, yiiriimek): Amagstzca, bir yslds
oradan oraya (dolapmak, pirtimek vb.)

Bir ayagr gukurda (olmak): Qok yaglanmrg (olmak), oltime epeyce

yakn (olmak).

Bir balcma: Degigik bt gonige gore, bagka bir yonden bakrhrsa.

Bir baltaya sap olmak Belirli bir i9 tutmak, bir meslek sahibi olmak.

Bir batdak suda firtrna koparmak Onemsiz denecek kadar kligiik
bir sorunu briyitrip, kavga konusu yapmak.

Bir bagtna: Yalntz olatak, yanrnda hig krmse bulunmadan.

Bir bagtan (ugtan) bir baga (uca): Br yerin bir smnndan obrir st-

mnna kadar.

Bir ben bilitim, bir de Allah: "Qektigim srkrntr ve rizintuleri ben ve
Tann'dan bagka kimse bilmez." anlamrnda.

Bir bildi$i olmak: I(endine gore bir diigrincest olmak.

Bir bir: Teker teker, 
^yfl ^yrt.

Bitbirine diigmek Aralannda anlagmazhk grkmak.
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Birbirine gitmek -1. I(avga etmek. -2. Heyecanl^ otaya buraya ko-
gugmak.

Birbirinin gciziinii oymak: Aralanndaki gegirnsizlik nedeniyle kavga
etmek.

Birbirini yemek: Srirekli kavga etrrek, anlagmazhk iginde olmak.

Bit bok olamamak: Her hangi bir ig tutamamak meslek edinememek.

Bir bok yapamamak Olumlu ya da olumsuz higbir gey yapamamak.

Bir bu eksikti: "Dertler, sorunlar yetmiyormug glbi gimdl bir de bu
grkn." anlamrnda.

Bir grrprda: Qabucak, gok kolay bigirnde.

Bir gift sdz: Birkag soz.

Bir guval inciri berbat (bok, murdar) etmek: Yolunda giden bir
igi, yanhg bir hareketle Ia da sozle bozmak.

Bir daha: -1. Bir kez daha, ikinci kez. -2. Aruk, ondan sonra, higbir
zaman.

Bir dedigi bir dedigini tutmamak: Soyledikleri birbirine uymamak,
tutarslz konugmak.

Bit dedigini (sdyledigini, srizi.inii) iki etmemek (ikiletmemek):
Onun her istedigini yerine getfurnek.

Bir dedigi iki olmamak (edilmemek): Her iste$i yerine getirilmek.

Bir defa (kere): -1. Olup biten bir durumu anlatan crimlelerde, artrk o
geyin gegmig oldu$unu, ged doniilemeyece$ini anlatrr. -2. Her gey-
den once, ilkonce, hele. -3. Asd onemlisi, her geyden onemli olarak.

Bir dereceye kadar: Makul bir olgriye kadar, belli bir noktaya kadar;
nispeten.

Bir deri bir kemik (kalmak): Vtircutga cok zayrf (dn;mek), zaytfla-
mrg (olmak).

Bir dizi: Birgok, bir yr$rn.

Bir don bir gdmlek (kalmak, brrakmak): Yan Erplak, yoksui bir
durumda $ialmak, btakmak).

Bit dostluk kaldt: Saucilaln mallan azaldr$t zaman kullandrklan o-
zendime sozii.
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Bir diigi.incedit aldr (birini): "O, enine bol'r,rna diigunrneve, bir go-

zim aranal,a ba;ladr." anlamtnda.

Bir diiziye: Srirekl,r olatak, arahkstz; bidriziye, biteviye.

Bire bin katmak: Bir geyi, olap abartarak olmadrk eklemeler yaparak

anlatrnak.

Bite bir (gelmek): (Ilag iqin) I(esin ve etkili (olmali).

Bir elin beg parma$r gibi: Birbirinden hig ayulmavan; aralattnda
herhangi bir ayuun gozetilmeyen (kimseler).

Bir eli ya$da bir eli balda (olmak): Zenginlik, bolluk iginde (olrrrak).

Bit elle verdiiini ribiir elle almak: Yapugr btr i,viligt, u1'gun olna-
yan bir dal'ranrgryla de$ersiz krlnak.

Bire (beg, on, yiiz...) vermek: @u$day, arpa, nohut, fasull's gibi ri-
riinler iEin) Toprak atrlan tohumun beili bir kau kadar iiri-in vertnek.

Bir giinden bir giine: F{igbir z^m n.

Bir giizel: Qok iyi, iyice, guzel bir bigimde.

Bir hal olmak: -1. Bir geyi Eok yaprnaktan usanmak, btkmak; fena-

Lk gelmek. -2. Davraruglar, huy'u defigmek. -3. Bir kazaT,a vlgv';v-

mak, olmek.

Bir hayli: Oldukga gok, epeyce.

Bir hig u$runa: Arnacstzca, trogu boguna.

Bir hog: -1. Tath bir l-rogluk iginde olan. -2. Garip, yadrgauct, tul-raf.

Bir igim su: Qok giizel (kadrn, k-rz).

Bir igne bir iplik kalmak Bir rizrjntti, hastahk vb. nedeniyle cok
zaytflarnak.

Bir iki: Qok az saytda.

Bir iki demeden (derken): I(argrsmdakine vakit brrakmadan, higbir
gekilde duraksamadan.

Bir kalemde: Toptan, bir iglemde.

Bir kaprya grkmak Hepsi aym sonuca varmak, aynt anlama gelmek;

aynl kaplya grkmak.
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Bir kagrk suda bo$mak (birini): Bir kimsel,e gok krzmak; kin duymak.

Bit kenara brrakmak (bir geyi): Ona onern verlnerrek, onu dikkate
almamak.

Bir kenara gekilmek ilgisini kesmek; sorurnluluk aLmarnak.

Bir kere: Ashnda, gergekte.

Bir kryamettir gitmek (kopmak): Qok fazla gunilni, pafttr, telag

olmak.

Bit kol gengi: Espdli soz ve davrantglanl'la cevresine nege sacan

kimseler igin soyienir.

Bir koltuEa iki karpuz sr$drrmak A),nr zaman iEinde ili-r igi birden
yapar durumda olmak.

Bir ktiro$lu bir ayvaz: I(aukocanrn cocuklannrn olmadrgtru, yalnrz
yagadrklarmt beLirtmek igin soylent.

Bir k<igeye ayttmak (atmak, koymak) (bir geyi): Brr geyi geteku-

$inde kullanmak ijzere bir yere koymak, biriktirmek, saklamak.

Bit kcigeye gekilmek Etkin gorevi brakmak.

Bir kulaSrndan girip <iteki (<ibiir) (bir) kulagrndan grkmak:
Soylenilenlere onerrr vennemek, hig upnama\ onlan dilJiate almarnak.

Bit lokma bir htrka: Azla yetinmeyi, dervi;ge \ra$amayl anlatan ha-
yat gonigri.

Bit naltna bir mthtna: Bkz. Hem nahna, hem mthrna.

Bir parahk etmek (birini): Onu utanrlacak bir duruma diigiinnek,
rezil etmek; beg (on) parahk etmek.

Bir paraltk olmak: De$ersiz, onursuz, kotr-i duruma geimek; beg
(on) parahk olmak.

Bir pire igin yorgan yakmak I(ugtik bit zamdan kurtulmak igin
gok bnpik bir zaran goze aimak.

Bir punduna getirmek: Bir ig igin en uygun durum ve zamant yok-
lamak; punduna getirmek.

Bir saati bir saatine uymamak: Tutum ve davramglart siirekli de-

$igmek, tutarslz olmak; saati saatine uymamak.
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Bir srkrmhk canr olmak: I(rsa boylu, clhz ve giigstiz olmak.

Bir solukta: Qok krsa sdtede, hemen.

Bir sdyledigini iki etmemek: Bkz. Bir dedigini iki etmemek.

Bir s6ziinii iki etmemek Bkz. Bir dediiini iki etmemek.

Bir siirii: Qok sa1td2, pek gok, bilgok.

Bir geycigi kalmamak: iyilegrnek, ivi olmak.

Bit geye benzememek ige yarar, befenilir r.'e istenir durumda ol-
mamak.

Bir geylet (gey) olmak: -1. Huy ve davrant$lan defi;mek. -2. Fena-
hk gehnek, bayrlacak gibi olmak. -3. Herhangi bir kotu durum ba-
gmdan geEmek.

Bir tahtast eksik Pek akrlh olmayan, delice igler yapan (kimse);
tahtasr eksik.

Bir tagla iki kug vurmak: Bir davranrgla,yararL.iki sonug elde etmek.

Bir tek atmak: Bir kadeh igki igrnek.

Bir temiz: Adamakdh, iyice, giizelce.

Bir ton: Qok, gok miktarda.

Bir tuhaf: Garip, ahgrlmadrk, yadngaucr (bigrmde).

Bir tuhaf olmak Uziilmek, yadrrgarnak, ne yapaca$rnr bilememek.

Bir tuhaflrgt olmak: I{endini iyi hissetmemek, rahatsuLg oldufiunu
anlamak.

Bir tutmak (g6tmek): Aynt detecede gormek, farksrz oldu$unu ka-

bul etmek, egit saymak.

Bir tiirlii: -1. Ne yaplp etse; hiEbir bigimde. -2. (Yinelerneli biEimde)
Bir eylerntn yaprlmasr ile yapdmamaslnln aynl derecede tedfuginl,ik

verici olduiunu belirtir. -3. Bir bagka gegitten.

Bir vakitler (bit vakit): Vaktiyle, eskiden, gegmig zamanda;bir za-
manlat.

(Biri, bir gey) bir yana, di.inya bir yana: Bir kirnseye ya da geye agrn

olgride de$er verildi$i zaman kullanilt.
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Bir yastrga bag koymak: (Bir erkek bir kadrn) Evli olmak, hayatrm
evli olarak srirdrirmek.

Bir yastrkta kocamak: I(al koca, bir-likte uzun bir omiir stirmek

Bir yagrna daha girmek $agdacak yepyeni bir durumla kargrla;mak.

Bir yerde: Belli bir asamada, belh bir noktada, br bakrma.

Bit yrgrn: Birgok, pek cok, gok miktarda.

Bir yiyip bin giikretmek: Durumu koni olanlat oranla kendi duru-
munun iyiliginden hognut olmak.

Bir yol: Bir kez, bir defa.

Bir yolunu bulmak Amaca ulagtrracak careyi, firsau, imkaru bulmak.

Bir zallnanlar (bir zanan): Vaktiyle, eskiden, gegmi$ zamanda.

Biti kanlanmak Yoksulluktan kurtulup durumu dtizeLneye baglamak.

Bitkin dtigmek Qok yorulmak; halsiz diigmek.

Bit yenigi: Bir igin griveni sarsan, pek iyi anlagilmayan yonri.

Bize de mi lolo?: "Biz senin ne gibi oyunlar gevirdi$ini lrirltriz. Bizi
de mi kandrrmaya kalluyorsun?" anlamrnda.

Boca etmek (bir geyi): Birdenbire ters gevirip igindekileri bogaltmak.

Bo$azbo$aza gelmek I(avga etmek; grtlak grtlaga gelmek.

Bopazr kurumak: Qok konugtu$u iErn su igmek gereksinmesini
duymak; damagr kurumak.

Bopazrna dizilmek (bogazrndan gegmemek): igtahsrzhk vb. ne-
denlerle yemeiin tadrna varamarnak.

Bopazrna durmak: Yedi$i bit gey,-i yuramamak.

Bopazrna diigiimlenmek: Heyecan, korku, vb. yuzunden soyleve-
ceklerini soylememek.

BoSazrna diigkiin: Yeme$i ve icrneyi gok seven (kimse); glrtlagma
diigktin.

Bopazrna kadar botca girmek Qok borglanmak; grrtlagrna kadar
botca girmek.

1,39
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Bo$azrna sa(rlmak: I(avgaya girismek, pegini brakmamak; grrtla-
$rna sanlmak.

Bopazrndan gegmemek: Bkz. Bogazrna dizilmek.

Bo$azrndan kesmek: Para artflrmak iqin f iyece$inden luslntl yap-
mak; grrtlagrndan kesmek.

Bopaz toklu$una (gahgmak): Sadece karnrnr do1,r-rrma kargilrgrnda
(9ah;mak).

Boguntuya gelmek: rtldaulmak, kanduLnak.

Bo$untuya getirmek $agrtma yoiuyla btrisine 1'uksek fiyatla rnal
satmak ya da diisunn-resine firsat vermeden bit geyi kabul ettfumek.

Bok atmak (bir geye, birine): Ona ifti.ra etmek.

Bok etmek (bit geyi): Onu bozmak,berbat etrnek.

Boklugu grkmak Bozuk, kotri, killi yonti ortal.a grkmak.

Bokluk etmek: I{oni davranmak, bir igi kotu duruma getirmek.

Boku bokuna: Bir hig u$runa; bogu boguna, yok yere.

Bok yemek diiger (birine): "O ktistahhk etmesin, bu ise kansmasrn."
anlamtnda.

Bol keseden: Olg.:r.iz olarak.

Bol keseden atmak: Yerine gettilmesi gric vaatler bulunmak.

Bombardrman etmek (birini): Bir kirnseye a$rr sozler soylemek.

Borca batmak: Botcu gok ohnak.

Botca girmek Borglanmak.

Borg bilmek (bit geyi): Bir geyi yapmayr, kendisi igin zorunlu bir
gorev olarak kabul etrnek.

Borg bini agmak (borg grrtlaia grkmak): Bor9, odernesi gug bir
duruma gelmek.

Botg hatg: Borclanarak, borca girerek.

Borgsuz hargsrz: Hig borca girmeden.

Botu mu (bu)? (boru degil): "I{iicumsenecek, onem verilmeyecek
ge1' degil." anlam,rnda.
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Borusunu galmak (birinin): Crkat sa$lanan kimsenin hoguna gide-
cek, du gtinceierine u1'gun du gecek davranr glarda bulunrnak.

Borusu 6tmek: Nufuzu olmak, sozr-i dinlenmek, sozii gegmek.

Bostan korkuluiu: Gorevini vaplnavan, ettafina soziinr.i gegireme-

Ien kirnse.

Boga gtkmak Gerqeklegememek; sonuq \rerlrremek; bog gtkmak.

Boga gitmek Higbir ige yararnadan vok olmak-havaya gitmek.

Boga koysam dolmaz, doluya koysam alrnaz: "Hig bir Eoztirn

)'olu bularnr)'orulrl. " anlamtnda.

Bogan da semerini ye: Obur kimselede alay etrnek iEin sol.lenir'.

Bog atrp dolu tutmak (vurmak): -1. Umutsuz grbi gotuncn bit ig-

ten olumlu sonuE aLnak. -2. Do$rulu$una inanmadan soyienilen
soz gergek grkmak.

Bog bulunmak Dikkatsiz ve dalgtn bir dururnda bulunmak.

Bog grkmak: (Umut edilen ge1) GerEeklepememek; boga gftmak.

Bog gezenin bog kalfast: Igsiz grigsiiz dolagan kirnse igin kullamlrr.

Bogta kalmak (bogta gezmek): igsiz gugsriz kalrrak.

Bogu boguna: Hig gere$i yokken, higbir kazang sa$lamadan; bog yere.

Bog vermek (bir geye, birine): Ona onern verrnemek, aldrrmatnak.

Bog yere: Bosuna, geteksiz yere; bogu boguna.

Boyact kiipii degil ki (hemen daldrnp grkarastn): "Bu is o kadar
kolay ve gabuk yapll2maz, belli bir emek ve z^m n^ iht-iyacr vardrr."
anlamtnda.

Boya gekmek (Qocuk igin) Boy: uzamak.

Boy atmak (boya gekmek): (Qocuk, iEin) Bolm uzamak, boylanrnak.

Boy bos (pos): i.rsam.r boy agtsurdan gorunrimr.i.

Boydan boya: Bir ugtan obrir uca kadat.

Boy g6stermek Goster\ olsun diye ortahkta gortinmek.

Boylu boslu (poslu): Bolm uzun, gostetigli; yakrgrkir (kimse).

141
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Boylu boyunca: Britrin bolu ile, boyu uzunlu$unca.

Boynu alnnda kalsm: Bkz. Boynu kopsun.

Boynu biikiik -1. Acrnacak, zavalr kimse igin soylenir. -2. Acrnacak,
yardrm bekler bir durumda.

Boynu kopsun (boynu altrnda kalsrn): "Olsrin, gebersin" anla-
mrnda beddua.

Boynum krldan ince: "Haksrz oldufum anlagilrrsa, verilecek her ce-
zzya boyun e$ece$im. " anlamrnda.

Boynunu biikmek: I(endisine acrndtttcr davranrgta bulunmak.

Boynunun borcu: Bir kiginin yapmak zonanda oldufu i;.

Boynunu vurmak: Bagmr keserek oldrjrmek.

Boynuz takmak (dikmek) (birine): I{adrn bagka bir erkekle il-igki
kurarak kocasrnr aldatmak.

Boy dlgiigmek (biriyle) (bir geyle): Yeterli$ini, ristrinlti$rinti gos-
termek igin onunla yangmak.

Boy pos: Bkz. Boy bos.

Boyu boyuna, huyu huyuna uymak Birbiriy'e denk, uyumlu olmak.

Boyu (bo1'u bosu) devrilsin (devrilesice): "Olsrin." anlamrnda beddua.

Boyundan biiyiik iglete kangmak: Basaramaya.cagriglere kalktgmak.

Boyunduruk alttna girmek Ba;kasrmn (bagka bir devletin) baskr ve
buyru$u alunda yagamak.

Boyun egmek Grighi birinin istefini zorla ya da istemeyerek kabul
etmek.

Boyunun dlgiistinii olmak: Girigtigi bir igte bagansrzhfia u$rayrp
beceriksizlifini ya da yetersizligini anlamak.

Boy vermek: -1. (insan igin) Suyun derinligini boyr ile olgrnek. -2.
(Bitki igin) Gelismek, uzamak.

Bozguna uSramak (bozgun vermek, bozgun yemek): Bir kargr-
lagmada, sava$ta yenilip perigan bir duruma dtigmek.

Bozuk galmalc Sinirli, caru sdikrn oldu$unu davraruglanyla gostermek.



frirkqc Dcyimlcr

Bozuk para gibi hatcamak (birini): Bir kimsenin de$erini srfira
indirmsk, onu bagkalannrn yamnda krigtik drigrirmek.

Bozum olmak: Utanacak duruma diigmek.

Bozuntuya vermemek: Olup bitenleri anlamamrg, gormemig, soyle-
nenleri du1'm2-tt gibi davtanmak, durumu idare etmek.

B6ylesine can kurban: 'Benzederine oranla daha iyi, daha gtizel olan-
lar igin her tLidr.i fedakarJr$a katlant." anlamrnda.

Bucak bucak ararlr.ak (birini): Onu her yerde aramak.

Bucak bucak kagmak (saklanmak) (birinden, bit geyden): Onunla
kargilagmaktan sakrnmak.

Bu gidigle: Bu bigimle, bu tempoyla.

Bugiinden tezi yok Hemen, gimdi, ilk frsatta.

Bugiine bugiin: Bugrinkri olgtilere, deferlendirmelere gore.

Bugiinliik yannhk: Pek yakrnda olmast beklenen geyler igin kullamlu.

Bugiin yann: Bir iki grin iginde.

Bulanrk suda bahk avlamak: I(angrk bir durumdan yaradanrp crkar
saflamaya bakmak.

Buldukga bunamak: Buldu$una giikretmemek, daha Eofunu istemek.

Buldumcuk olmak: Eline gegen bir ge1'dsn onirtj fazlaca sevinmek.

Bulunmaz Hint (Bursa) kumagr tnr?: "Az bulunur, gok de$erli bir
gey ya da kimse degil ya!" anlamrnda alay yollu soylenir.

Bulup bulugturmak Ne yaprp yaprp bulmak, bliyuk bir gaba sonu-
cu saSlamak.

Bulut gibi: -1. (Sinek vb iEin) Yogun. -2. Agtr olgiide (sarhog).

Buluttan nem kapmak En krigtik bir geyden bile ahnmak, gok aln-
gan olmak.

Bundan b6yle: Bundan sonra.

Bundan iyisi can saghgr: "Bundan daha iyisi olamaz." anlamrnda.

Bu ne pethiz, bu ne lahana tur$usu: "Sozleri ve davranrglan birbi-
rini tutmuyot." anlammda.
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Bununla birlikte (beraber): -1. Buna ba$h olarak. -2. $u da var ki,
al,I1ca.

Burnu bile kanamamak: Brilmk bi-r kazal.r irerhangi bir vara bere

aimadan atlatmak.

Butnu biiviik llkz. Burnu havada.

Butnu biiyiimek: Iiendini bnrdk bui olarak gortnct'c baqlamak;

bagkalatrnr beienmemek.

Burnu havada (burnu biiyiik, burnu Kaf dagrnda): Idbirli, herke-

se 1'ukandan bakan kirnse iqin sor'lenir.

Burnundan (fitil fitil) gelmek: Elde etti$i gizel bir set'. souradan

olan tatsrzhklar nedenil.le kendisine zehir ohnak; agzrndan bur-
nundan gelmek.

Burnundan getirmek: Birini bir geyi yapufrna yapacagtna pigman
e tmek; apzrndan burnundan getirmek.

Butnundan krl aldrtmamak I(endisine higbir soz soyletmernek,

hu1's112 ve gurudu ohnak, elegtiriye tahammiilti oLmamak.

Burnundan solumak: Qok ofLelenmek, sinirlenmek.

Burnunda tiitmek (bit gey,yer, kimse): Onu gok ozlenek, iste-

mek, aramak; griziinde tiitmek.

Burnunu gekmek -1. StirnrifLi nefesle igine gekmek. -2. Umduiunu
bulamadrir igin a$lamakJr olmak.

Burnunu krrmak I{bitli bir kimseyi giig duruma sokup, aruk btir-

yriklenemez duruma getirmek.

Burnunun dibinde: Qok yakrnda.

Butnunun dikine (dogrusuna) gitmek Bagkalanntn oiutlerine
kulak asrnayrp kendi bildl$i gibi davtanmak.

Butnunun direii krnlmak Pis koku yuzunden rahatstz olnak.

Burnunun diregi srzlamak: Qok uzillmek.

Butnunun ucunu gcirmemek: Sarhogluk, dalgrnLk nedeniyle basa-

cafr ysli gotemernek.

Burnunu sokmak (bir geye): I(endrsini ilgilendirmeyen ige kangmak.
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Burnu siirtiilmek: Zorluklan yasayarak o$tenmek, bunlardan ders
almak.

Butun buruna gelmek (biriyle, bir geyle): Onunla beklenmedik
bir anda kargilagmak.

Butun krvrmak (bir geye): Onu befenmemek, ktigrimsemek.

Bu yakrnlarda: Oldukga yakrn bfu zamanda, bir yerde.

Buyur etmek (birini): I(onu$u "bu1.urun" diyerek igeri almak ya da

sofraya ca$tmak.

Buyurun cen^ze n^m^ztnai "Bir terslik oldu, arhk yapilacak bir gey

yok." anlamrnda.

Buzdolabtna koymak (bir geyi): Bir sorunun goziimrinri; ileriki bir
tarihe brrakmak.

Buz kesilmek Uziicti bu olay kargrsrnda donup kalmak.

Buz kesmek -1. Qok iigrimek. -2. Hava gok sofumak.

Buz iistiine y^ztyazmak: Siiresi ve etkisi pek az olan bir ig yapmak,
sozleri etkisiz kalmak.

Biilbiil gibi konugmak (okumak): I(olayhkla konugmak (okumak).

Btilbi.il gibi sdylemek (bir geyi): I{iqbfu ge)'i saklamadan, her geyi

soylemek.

Biitiin biitiine: Brisbrittin, tamamryla, tamamen.

Biiyiik aptes: insan drslirsr, kaka.

Biiyiik aptesi gelmek IQka (dr;hr) yapmak gereksinmesi du1,62[.

Biiyiik gcirmek (birini, kendini): Birini ya da kendini lticeltmek,
oldugundan ijsnin tutmak.

Biiyiik oynamak: -1. Bnyuk para ile kumar oynamak. -2. Bir ige

risklerini, zararlanm goze alarak gfui;mek.

Biiyiik (lat sciz) sdylemek Yaprp yapamayaca{r belli ohaayan bir i;
konusunda kesin konugarak ovrinmek.

Biiyiimiig de kiigiilmiig: I{onugmalart davranrglan buf iiklere ben-
zeyen gocuk igin soylemr.
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Cadrkazam: Alabildigine dedikodu yapilan, fesat kun:lan yer, ortam.

Caka satmak Gosterig yapmak, briyuktrik taslamak; gahm satmak.

Cana can katmak insanm dingli$ini, nepesini artrtrrak, yasamayl
daha gekici duruma getirrnek.

Can alacak (can ahcr) (yer, nokta): Bir konunun ya da geyin en onemli
noktasr (yeri).

Can almak: Ohime yol agmak, oldtimek.

Can atmak (bir geye, bir gey yapmaya): Onu elde etmep, hedrang
bir duruma kavugmayr gok istemek.

Cana yalan: -1. Sevimli, icten, sokulgan kimse. -2 $irin, gonril okpa-
yro geyler igin kullanilu.

Can benim canrm, grksm elin canr: "Ben safhgrma, sahip oldu-

fum geylere driskuiniim, bunun igin ben riziilrneyeyim de, bagkalanna
ne olursa olsun." anlamrnda.

Can beslemek Hig kayg duymadan, yalntzca yt)'ip igrp rahauna
bakmak.

Can borcu: insana yagarna olanagr veren Tann'ya ya da kendisini olum
tehlikesinden kurtaran bir kimseye olan manevi borg.

Can borcunu cidemek Olmek, vefat etmek.

Canciget kuzu sarmasr: Birbirlerinden hig ayrlmayan, birbirini gok
seven, igli drgh, candan (iki dost).

Can gekigmek -1. (Canh igin) Olrnet rizere bulunmak, son nefesini
vermek rizere olmak. -2. Sona ermelq ykdmak rizere olmak. -3. (Gune$
Batmak rizere olmak.

Can daman: -1. Bir insanrn kendisi igin en getekli saydrgr gey. -2. Bir
geyin en onemli, en duyadr yonti.
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Can dayanmamak (bir geye): -1. Ii<jtii, acr bir durum kargrstnda

dal,anrkllSrnt f itirmek. -2. Scvingli bir durumdan hognut olmak.

Can dostu: Pek iEten dost, gok sevilen dost.

Can diigmanr: Agtn diigmanlk gcisteren kimse, gel'.

Can evinden (evine) vurmak (yrkmak) (birini): En du1'arl ierin-
den saldtrmak, cn hayati noktasrndan )'aralamak.

Can feda (kurban): U$runda ohim bile girze ahnabilecek kadar utizel,
iyi olan kimse, yey igin soy'lenir.

Can (canr) gelmek: Gtig kazanmak, canlanmak.

Can havli ile: Camnt kurtarmaktan, cilum korkusundan ka1'nakJanan

gLiEln tepkiyle.

Caru acrmak: Viicudun herhangi bir l.erinde acr dui,6x[' caru 1'anmak.

Cant a$zrna gelmek: -1. Qok hevecanlanmak; yiiregi a$zna gel-
mek. -2. Qok korkmak; yiiregi a$zrna gelmek.

Canr burnuna gelmek: Bir gey )'aprhrken gok zoduk Eekmek; bu-
nalmak.

Canr burnunda: Yorgun, bezuin; olup bitenlere katlanamayacak du-
rumda olan.

Canr cehenneme: Sevilmeyen bir kimse 1,a da gey igin duyulan nef-

reti, ofkeyi ya da umursamazh{t anlatmak igin soylenir.

Cant gekmek (bir geyi): Onu istemek, arzulamak, ona imrenmek.

Canr grkmak:, -1. Zor bir i9 gcirtip pek bitkin bir duruma diigmek.
-2. Qok cirselenip vrpranmak. -3. Olmek.

Canr gegmek: Uvumak, u),kuya dalmak.

Canr gelmek: Bkz. Can gelmek.

Cam griniilden (yiirekten): igtenlikle, samimi olarak, istei'erek.

Cant istemek (bir geyi): -1. Bir geyi y^pm ya ilgi, heves du1'mak.

-2. Bft ge1'e kargr iginde istek uyanmak.

Canr isterse: Olumsuz bir yanrt kargtstnda, "Kabul etmezse ctme-
sin" anlamtnda umursamazhk bildirir.

Canrmrn igi: Carum kadar gok sevdi$im kimse.
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Canrmr sokakta bulmadtm: "Bu srkrnul'a katlanmaya, bu tehlikeye

aulmaya hig niyetrm yok." anlamtnda.

Canrm yanmaz; Uziilmeye konu olan gey ile yol agugr koni durum
araslnda denklik olrnadrgr durumlatda kullantlan yazlklanma sozu.

Canrna degsin: 'Yapdan if ilikler o olmug kimseye ulagstn, onun ru-
hu ;ad olsun." anlamtnda.

Canrna (cana) kastetmek: Old.it-.i," niyet ebnek.

Canrna (cana) krymak -1. Bir kimsevi, canhyt oldr,irmek, katleunek.

-2. I(endini oldr.irmek, intihar etrnek. -3. Giicunii agan igleri yaparak

kendine eziyet etrnek.

Canrna minnet: Herhangi bir durumu, bagka durumlatla katgdagtrr-

drgrnda daha iyi bulan kirnse igin soylent.

Canrna okumak: -1. Bir kimseye, halwana, geye bripik zarar vetmek.
-2.Iyibk;ey-i, yolunda giden bir igi berbat etmek.

Canrna susamak: Belayr rizerine gekecek, kendisinin oltimune loi
agacak davraruglatda bulunmak.

Canrna tak demek (etmek): Bir srkrntr, olumsuzluk, aruk katlad-
maz dur-uma gelmek.

Canrna yandrgrm (yandrgrmrn): Ofke, hayranhk, sevgi gibi duy-

gulan belii ezgilemeletle anlatff.

Canrna yetmek: -1. Arttk dayanamayacak duruma geLnek, beztnek,

brkmak. -2. Brkurmak, bezdirmek.

Cantndan bezmek (brkmak, usanmak): Yagama istefi yok olacak

kadar sd<rnu iginde olmak.

Carundan etmek (birini): Onun oh.imune yol agmak, onu oldtitmek.

Canrndan olmak: Olmek.

Cantnt acrtmak: Bir yerinin aclmaslna yol agmak.

Canrnr almak: -t. Oldtir:rnek. -2. Qok sevindirmek, lrlelrlnun etmek.

Canrnr bagrglamak: Oldijrmekten vazgegmek.

Canlnt cehenneme gcindermek: Oldtirmek.

Canrnr grkarmak: -1. Oldrlrmek. -2. Qok ye16op, hrrpalamak.
-3. Bozmak, yrpratmak, eskitmek.
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Canrnr dar atmak (bir yere): Tehlikeli durumdan griglLikle kurtula-
rak bir yere slAlnmak. .

Canrnr digine takmak (almak): Bir ige her nirhir tehlikeyi goze ala-
rak, br.inin gticLiyle girigrnek.

Canrnrn detdine diigmek Tehlikeli br durumda kendinden ba;ka-
smt diigr.inmemek.

Canrnrn igine sokacagr gelmek (birini): Onu gok sevmek.

Canrnr stkmak: Ne;esini kagrmak, keyf,rni bozmak, rirzmek.

Canrnr sokakta (pazada) bulmamak: Bedeni olur oLnaz gevlerle

)rlpratlnamak, sa$hgrn de$erini bilrnek.

Canrnr vermek: De$edi bir gey uftuna her tr-idti fedakirhgr yapmak,
hatta ohirnr-i bile goze almak.

Canrnr yakmak -1. Bir yerini acrtrnak, acl vetmek. -2. Srkrnu \re zA-
rara ufiratrrak.

Canr (can) pahasrna: OlUmli goze alarak, hayatlnr tehlikeye atarak.

Canr sag olsun: Qegitli kayrplar kargrsrnda "I(endisi sa$ ya, onemli
olan bu" anlamrnda teselli sozr.i.

Cant stlolmak -1. Yapacak bir igi, oyalanacak bir gey olmadrgr igin
bir srkrnu duyrnak. -2. Bu olaydan, durumdan bri$k riztintii duy-
mak; negesi kagmak. -3. Bir kimse igin yan tizuLnek, yan oflielenmek.

Cant tatk: Zorluklara katlanmayr goze almayan ftimse).

Camtezz Bir igin gabucak yapilmasmr isteyen, sabrrsrz (kirnse).

Canr yanmak -1. Viicudun hedrangi bir yerinde acr dul,rnak; canr
acrmak. -2. Act bir deneme gegfumek, bir-igte briprk zamau$ramak.

Canr yok mu?: -L. "O, bu srktnuya nasd dayaruyorsa sen de dayan-
mahs1n." -2. "Ona bu kadar zor bfu tgi yaptrrmak insafsrzLktrr."
-3. "O da o geyden istiye1." anlamlannda.

Cant yiirekten: Bkz. Canr gciniilden.

Can kaybr: Tehlikeli bir dutumda meydana gelen oLim; olti.

Can kayglsr (korkusu): -1. Olecegini sanmakran do$an korku.
-2. Bu korkuyla olmemek igin gabalama.
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Can kaygrslna diigmek: Hayahnl kurtarmaktan bagka bir ge1' du-

grinmemek.

Can kula$r ile dinlemek (birini, bir geyi): Anlaulanlan iyice kav-

ftm y^ gaLgarak, diRatirce dinlemek.

Can kurban: Bkz. Can feda.

Canla bagla: F{er trirlu fedakirl-rk gostererek, r'ar giictiyle.

Ca;nh cenaze: Qok zayrf, Eelimsiz (kimse).

Can pahastna: Bkz. Cant pahasrna.

Can sa$hgr: -1. insantn safi ve sa$hkl olmast. -2. iginde bulunulan

iyi durumla yetinrnek, daha if i5ini beklememek gerektiiini belirt-

mek iEin soylenir.

Can srkrcr: Uziintti ve tedirginLik veren, r.izticti, sfttntrh.

Can stlanusr: Yapacak bir ig ya da oyalanacak bir 9e1' bulamavan

kimsenin duydu$u ruhsal tedrginlik, bunahm.

Can srkmak: Usang vermek, brkutmak.

Can vetmek: -1. Olrnek. -2. I(utsal saytlan geyler igin hayaunr feda

etmek. -3. Diriltmek, canlandrrmak.

Can yakmak -1. Acrtmak, eziyet etmek, zulmetmek. -2.8k kimseyi

bnyuk zarara uitatmak.

Can yoldagt: Yalruzhktan kurtulmak igin birlikte yaganrlan kitnse,

ha1'r'an, 
'eY.

Cart cuft etmek: "$oyle yaparlm, bo1'le yapanm" diy. liksekten
konugmak, korkutmaya cahgmak.

Cart kaba kAgru "Senin ltiksekten atmana, korkutmana hig kirnse

aldumtyor." anlamrnda.

Cebi delik Parastz, ztiiilrt ftimse).

Cebinde akrep olmak Cirnri olmak, pata harcama konusunda gok

isteksiz davranmak.

Cebinden grkarmak (birini): Zeki, bilgi, beceri vb. balirrnlardan

soz konusu kimseden tisnin olmak.

Cebine indirmek (atmak) (bir geyi): Hakkr olmayan bir Seyi ken-

dine mal etmek.
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Cebini doldurmak: Frrsatlardan yararlanlp bol para kazanmak.

Cebi para gcitmek Aruk para kazanmaT,a baslarnak.

Ce demeye mi geldin: "Nicin bu kadar az oturuyorsun?" anlamrnda
sitern sozr.i.

Cehennem 
^zabtiDayantlmaz, 

gok biipik iiztinni, eziyet.

Cehenneme kadar yolu var: "Hig buralarda goriinmesin, defoluir
gitsin, cehenneme grtsin." anlamrnda krzgrnhk sozii.

Cehennem gibi: Qok agur olgr.ide srcak.

Cehennemin dibi (bucagr): Qok uzak, varllmasr pek gug 1'er.

Cehennemin dibine gitmek, cehennem olmak: Defolup gitmek.

Cemaziyelewelini bilmek (birinin): Onun hcrkesqe bilinmeyen,
gegrnigtekr koni bir durumunu bilmek.

Cephe almak (birine): Ona kargr drigrnanca ravrr tallnmak; bir dii-
grincel'e kargr olmak, direnmek.

Cesatet almak (bulmak): Bir kimseye, geye grivenerek gricri arrmak.

Cesaret etmek (bir geye): Tehlikeli bir ige kodmadan girigmek,
giiglri$ri ya da tehl-ikeyi g6ze almak.

Cesatet gelmek Yilgnhgr gitmek, l.rireklenmek.

Cesaret gdstermek: Yiirekli davranmak.

Cesaretini lilrmak: Cesaretini yok etmek, irirelJiligini sarsmak, u-
mutsuzlufia drigrirmek.

Cesaret vermek (birine): Birintn l,rlgrnhgrnr gidermek, birini ttitek-
lendirmek; ona moral vermek.

Cevabt yapr$trrmak (dayamak): I(argrsrndakine hiE de beklemedifi
tets ve kesin bir )/antt vermek.

Cevap vetmek (bir geye): Bir gereksinlnini karsdamak.

Ceza almak: -1. (Oirenci igin) Cezalandrrrnak. -2. (Suglu igin) Para
odeme zorunda btakrlmak.

Ceza gekmek igledigi suctan otr-irti hapiste 1'atmak; cezaslnl gekmek

Ceza kesmek (birine): Bir gorevh, yasadrgr bir davranrsr nedenii'le
sugluya parl cez^sr yazmak.
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Cezasrnr gekmek -1. Bkz. Ceza gekmek. -2. Yapugr yanhg bir ipin,
davramsln zatatrrrt gormek.

Cezay a garptlrmak (birini) : Onu cezalandtmak.

Ceza yemek: Cezalandr rrhnak.

Ctctgr grkmak Qok htpalanmak.

Cici bici: Gtizel, i),i, yeni, sevimli, renkli ye sr-islti egyalar iEin soylenir.

Cicim ayt: Evlilifin ilk zamanlarr, balayr.

Cigeti beg para etmez: Qok defersiz, agagilrk, rge yay';1111 , kimse icin
soylenir.

Cigerini okumak: Bh kimsenin ne dri;rindrifrinti pek ivi bihr du-
tumda oLnak.

Cigerini scikmek Ona gok bn1'rik zarar verrnek, onu yasa)ramaz du-
ruma getirmek.

Ciieri stzlamak (pargalanmak): Qok ao duymak,rizr-ihnek

Cim karntnda bir nokta: Higbir gey bilmeyen, kara cahil kimse igin
soylenir.

Cin garpmak Bo9 inanglara gore cinlerin saldtrrsrna u$rayrp hasta-
lanmak, sakadanmak, akhnr yitrrmek.

Cin garpmrga dcinmek: Neye u$radr$rm 
^nl^y^m 

y^cagr kotii bir
duruma drigmek.

Cin fikirli: Qok akilh, gok zeki, cok kurnaz (kirnse).

Cin gibi: Pek anlayrgh ve gok zeki (kimse).

Cin ifrit olmak (kesilmek): Son derece kzmak, asrn ofl<elenmek.

Cinlet cirit (top) oynamak: Bir yerde hig kirnse bulunmamak; bir
)re( tenha \re 1sslz olmak.

Cirit atmak (bir hayvan, bir kimse): Zanrlt yaratrklar ya da insan-
lar meydanr bog bulup istedi$i gibi davranmak.

Cuk oturmak -1. Bkz. Agr$r cuk oturmak. -2. Uygun ohnak, uy-
gun dligmek.

Ciimbiir cemaat: Topluca, hep birlikte.
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Qahltp kalmak Bulundugu yerde uzun siirc krmildarnadan kaimak,
l-rareketsiz durmak.

Qaltmtndan ge gilmemek: I(urumundan, biiprklenn-resinden \ranlna

),akla$llmaz olmak.

Qalrp grrpmak: Az cok demeden, eline ne gegcrse galmak.

Qalmadan oynamak: Cok negeli, keyifli bir dururnda oln-rak.

Qam devirmek: -1. I(argtstndakini giicendrecek soz so1'lerncli.
-2. Bilgisizli$ini ele r.ereceli sozler soylemek.

Qamur atmak (srgratmak) (birine): Bidni korLi bir ige bula;rug
gosterip lekelerneye gahgmak, iftira ctmek.

Qamura yatmak: Borcunu odernemek, r'erdi# sozu yeline getimemck.

Qam yarmasr gibi: iri 1,211, iti govdeli kin-rsc icin kullanilrr.

Qanak tutmak (agmak) (bir geye): Davranrslanyla va da sozledyle
kendisine kotu bir soz sovlenmesine, kotii davranrglarda bulunul-
lnaslna yol aEmak.

Qanak yalamak: Dalkavukl-rk etmek, yaltaklanmak.

Qan gan etmek (6tmek): Dunladan yriksek sesle gevezelik etmek.

Qantna ot ttkamak: Birini sesir-ri grkatamayacak, zarar vcreme),ecek
bir dur-r:ma getirrnek.

Qantada keklik Elde edilnig sa)dan, clde edilecefine kesin gozriyle
bakrlan (9e1').

Qapraza getirmek (bitini): Onu tuzafa drigtirrmek.

Qapraza sarmak: iEinden gA:rhnasr giig dutuma gelmek.

Qaptan diigmek -1. Qahgrna duzenini bozmus olmak. -2. Deierin-
den bir geyler Yitinnek.
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Qargut etmek (bir geyi): Elindeki parayr vb'f i gereksiz yerlere har-
cayrp ttiketmek.

Qargur olmak: Yaratstz yere harcamp ziyan oLnak.

Qaresine bakmak Bir igin, sorunun goztim yolunu bulmak.

Qarrklr erkinrhatp: Okumasr y^zm^il olmadrgr l-ralde kurnaz ya da
uyaruk davranan kimseler igin gaka yollu kulladr.

Qark etmek: Verdigi sozden ya da yapacrtEr igten donmek.

Qarptk gurpuk Qok galprk; egri brigrti.

Qargafa dolanmak: iginden crkdmaz duruma gelmek.

Qatrk yiiz (gehre, surat): On et plz.

Qatlf gatlf gatlamak Qok krskanmak.

Qat kapr: Beklenmedik bir anda.

Qatlak ses: Uyumu bozan, istenmeyen soz ya da davranrg.

Qatlasa da patlasa da: "Her nidri gareye bagvursa da, ne kadar kargr
gtkarsa grksln." anlamrnda.

Qat pat -1. Het yetde hazt ve n^z1r bulunan. -2.Bkaz, )'anm yamalak

Qek atabanr: 'Yrkrl, git, defol." anlarnrnda hakaret sozti.

Qekecegi olmak (birinden, bir geyden): I{argdagacagr kotti du-
rumlar olmak.

Qekidiizen vermek (iistiine bagtna, bir yere): Da$rnrk bir yed,
risttinri bagrm drizgtin duruma getirmek, diizeltrnek.

Q"kip gevirmek (bir yeri) (birini): -1 Bir yeri, kurulu;u drizene
ko;'rnak, iyi biEimde yonetrnek. -2. Bfuini tutumlu, dnzgun ya$ayabi-
li-r duruma getirmek.

Q"kip gitmek Uzaklagmak, srvrgrnak, kaybolmak.

Qekirdekten yetigme: Bir meslekte kr.igrik yagtan itibaren gorgii ve
deneyirnini artttatak ustalagan kimse iEin kulladrr.

Qek (gekiver) kuyrugunu: "Artrk ondan higbir gey bekleme!"

Qeligkiye diigmek Sozleri ya da davramslan; sozleri ile davramslan
birbirini tutmamak, birbiriyle geligrnek.
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Qelme atmak (takmak) (birine) (bir ige): -1. Qelme ile onu dii-
gr.irmel'e gahgmak. -2. igin bagan ile sonuglanmasrm engellen-rek.

Qene galmak: Oradan buradan konugmak, gevezelik etmek.

Qenen tutulsun: "I(onugamaz ol" anlamrna ilenme srjzri.

Qenesi agdmak Durmaksrzrn konugmak, gevezelik etmek.

Qenesi durmamak (diigmek): Durmadan konugmak, gevezelik etmek.

Qenesi diigiik Srirekli ve dayan_rlma)'acak kadar gok konugan, geveze
kimse igin soy'lenir.

Qenesi kuwetli: I{olai, vs etkili konugan kimse igin liullanrlr.

Qenesini agtrrmak: I{onugrnasr igin u1'gun orlam hazrdamak, frrsat
vermek.

Qenesini (brgak) agmamak: Hedrangi bir nedenle, hig konupmamak.

Qenesini kapamak (kesmek): -1. Aruk konugrurmarnak. -2. Susmak.

Qenesini tutmak: I{onugmamak, srr saklam ak; a$ztm tutmak.

Qetin ceviz: -1. Yola getirilmesi, kendisine bir durum va da cliigtin-
cenin benimsetilmesi zot olan kimse igin sciylenir. -2. Baganlmasr
oldukga gtig olan ig igin soylenir.

Qevir kazr yanmasrn: Iirdrg potun farlana v^rtnca sdzrinri gevir-
meye kalkrganlara alay va da gaka yollu sdvlenir.

Qevre yapmak Girigkenligivle pek Eok dost edinmek; muhit yapmak.

Qrban bagr: -1. I(urcalamrsa sonucu kotriye varma olasrh$r bulunan
sorun. -2. Yarh$t, drigiinceleri, eylemleri sorun yaratan kimse.

Qrfrt gargrsr (gibi): Qok kanprk 1'er igin sd1'lenir.

Qrgrr agmak: Bir alanda eski gciriig, anla),l$, biEim ya da ycintem l,e-
rine yenisini getirmek, baglatmak.

Qrfrnndan grkmak: -1. Dogru yoldan aynlmak. -2. Diizeltilmesi grig
bir duruma girmek.

Q{hk atmak (koparmak) (grgl€r basmak): I{ulaklan urmalay,a-
cak korkung sesler grkararak acr acr ba$rrmak.

Q{hk gr$hga: Qrghk ata ata, ba$rnp gagrrarak.
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Qrkar yoL Insant gug dununlardan kurtaran davramg, baganya ulagu-
ran secenek, gare; goziim yolu.

Qrlilg noktast: Baglangtg yeri; hateket noktast.

Qtktg yapmak Bir tarhgmada, kargrt gonigte olanlart susturmak
amactyla sert davranl$ta bulunmak.

Qtkmaza girmek Bil ig iginden ctkiamal'acak bir duruma gelmek.

Qrkmaz ayln son gargambast: "Bil-inme1'en ve biiinme)'ecek olau
bir zatnanda higbir z^m t.,." anlammda gaka yollu soylemr'.

Qrldrrmak igten (bile) deiil: "Soz konusu ters, avlitrt bir dururn
kar;tsrnda insan delirebilir. " anlarnmda soylenir'.

Qrngar grkarmak: Gtirultti ve kavgaya ),oi acmak.

Qrt grkarmamak: En kngnk bir ses bile gtkarrnamak.

Qrt grkmamak: En haFrf bir scs bilc gtkrnarnak.

Qrtr grkmamak: Sessiz durmak, uslu oturmak, yaramazhk etmemek.

Qigefi burnunda (gigegi butnunda, gamuru katntnda): -1.Taze,
henriz gtkmtg gey igin soylenir. -2. Yeni olugmug, r'eni vapilmtg, gey

igin soylenir. -3. Bir konuda yeni olan kirnse iEin sot'lenir.

Qigek gibi olmak: Temizlenip paklanrnak, goze hog gori.i:ncn dutu-
ma gelmek.

Qift dikig: A)'nr stntfta iki yrl okuyan ogrenci.

Qifte kumrular: Birbirlednden hig a)rilmayan, bu'birlerini cok seven

kimseler.

QiA Sig yemek (birini): Oldtirecek derecede oncelenraek.

Qiglik etmek: U1'gunsuz, yersiz davramgta bulunmak.

Qigneyip gegmek Gegerkcn ilgi ve saygryr gostermemek.

Qig yemedim ki karnrm afnstn: "Sug iglemedirn, nedeu kotka-
yrm?" anlamtnda.

Qile gekmek Srkrnu iginde bulunrnak, stllntr gelirnek.

Qileden grkarmak (birini): Birini densiz soz ve davraruglanl4a gok
lirzdrrmak.
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Qileden grkmak Sabr ve dayanrna gticrinti yiurip ta;krnhk goster-
mek; kendini kaybetrnek.

Qile doldurmak (grkarmak): Srirekli s1klnr1 ve eziyet iqinde bulun-
manln sona ermesini beklernek.

Qilingir sofrasl: Hafif rnezelede donaulmrs igki sofrast.

Qil yavrusu gibi da$rlmak I(otii bir dumm kargrsmda, perisanca
het biri bir 1,2n" dafilmak; kacrgrnak.

Qimdik atmak (basmak) (birine): Onu gimdiklemek.

Qingene galar, Kiirt oynar: Bir yetin drizensiz, kar-makansrk, gii-
rulttihj olduiunu anlaflr-.

Qirkefe bulagmak I(oru sonuclar do$urabilecek bir- ise ya da girtet
birine satagmak.

Qirkefe tag atmak (girkefi tizerine srgratmak): KotriLhigu dokuna-
bilecek birinin saidrttsma ),ol agacak bir davraursta bulunmak, soz
soylemek.

Qivi gibi: -1. Sailam yaprh, gevik (insan). -2. (Su igin) Qok soiuk.

Qizmeden yukan grkmak: Olanaklannrn elvermeyece$i bir i;e ka-
flsmak, agtr giunek.

Qocuk oyuncaSt: -1. Pck onemli sa1,rl6oyon. -2. I(olay 1'apdabilecek
ig iEin kullanrhr.

Qogu gitti, aztkaldr (keli gitti, dazr kaldr): "Ele ahnrnrs olan \in
briln:k boliimij, en zor en tinemli yanr tamamlandr, geriye onernsiz
bir boliirnri kaldr." anlamrnda.

Qok bilmig: -1. ZeH, aklh (kimse). -2. Sinsi, kurnaz, crkannr gozeten
(kimse).

Qok gelmek -l.Gereginden fazla olmak. -2.I{atlanrlnaz, gekilmez
olmak.

Qok gtirmek (bir geyi birine): -1. Bt gei'i bir kirnseden esirgernek,
o gef i ona de$er bulmamak. -2. Bilinin bir da','ramsrnr yadrrgarnak.

Qok olmak: Davranr;larl s1nr1n1 agarak dtt1,as11^or, cekihnez duru-
ma gelnek, usandrnnak.

Qoluk gocuk: -1. Bir kimsenin gocuklan. -2.8t kirnsenin ailesi; egi
ve gocuklar. -3. Yagga kriErik r.e densf ill5iz kirnseler icin alay yolu
soylenir.
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Qorap sdkii$ti gibi gitmek (gelmek): Bir kez ba;la1'rnca arkast gok
kolay, kendiliginden gelmek.

Qorbada tuzu bulunmak: Yaprlan igte 1'n da bir hizmette krigiik de

olsa bir katkrst olmak, ona emeSi gegmek.

Qorba olmak (gorbaya d<inmek): Karmakangtk bir duruma gelmek.

Qdpe ddnmek Qok zaytflamak;gok grigsiiz olmak.

Q<ip gibi: Qok zayrf, grigsiiz (kimse).

Qdpsiiz iiziim: -1. Sorun gtkaracak piirtizleri c>lma1'an, kidr ig.

-2. Bakmak zorunda oldugu gok yahn akrabast olmayan eg.

Qubugunu tiittiirmek Sorunsuz ve slkrntlsrz bir hayat siirmek.

Qukurunu kazrnakz Birinin felaketine yol agacak girigimlerde bu-
lunmak.

Qulu diizeltmek (diizmek): -1. Giyimini )'enilemek. -2. Pataca iyi
duruma gelmek.

Qiirtige grkmak -1. Saghgr elverigsiz oldugu iEin askere altnmamak.
-2. pir gey) ige yaramadt$r igin bir yana bralulmak.

Qiitiik gank ige y^r^may^n, bozuk olan sa$lam olmal'an geyler iEin

sdylenit.

Qiiriik tahtaya basmak: incelemeden, cinlem almadan tehlikeli bir
ige girigmek; aldaulmak; yag tahtaya basmak.
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Daga grkmak Hrikrimete bagkaldrnp da$da, krrsal yorelerde egkrya-
hk yapmak.

Daga kaldrrmak (birini): istedi$ini elde etmek igin birini daga ka-
gtrnak.

Dag bagr: -1. I{ent drgr, rssrz yet. -2. Yasalann gecmedifi, herkesin
diledigi ni yapabilecegr yer.

Dagdan gelip bagdakini kovmak: Sonradan geldigi halde oraya
kendinden once gelip yede;mi$ olanlann hakkrnr gi$nemek. onlan
be$enmez olmak.

Dag (doguta do$ura bir) fare doSurmug (dogurdu): "Bri;'tik so-
nuE vermesi beklenen gey krigrik bir verim safladr." anlamrnda.

Dag (da$lar) gibi: -1. Pek iri, gok gtiglti ftimse). -2. Goz korkutacak
olgride gok olan (9ey).

Dallata taglara: "Soz konusu tehlike, hastahk bizlere uzak olsun.,'
anlamrnda iyi dilek sozu.

Da$lat dayanmaz: "Bu acl felaketin rirztinhisri dayanilacak gibi de-

$i1." anlamrnda.

DaS tag: Her yan, her taraf.

Daha iyisi can saghgr: Elde edilen bir geyle ya da kargdagttilan bir
durumla yetinilmesi gerektiginde soylenir.

Daha (daha da) nelec -1.. "Oyle gey olur mu?" -2. ,,Amma yapfin
ha!" anlamrnda.

Dahast var: "Hentiz bitmedi; arkasr, devamr var" anlamlnda.

Dalavere gevirmek (d6ndiirmek): Gizli bir ig Eevirmek, yasadrgr
yollardan ig becermek.

Dalavere d6nmek Gizliden gdtye bir aldatmaca hazdanmak.
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Dal budak salmak: -1. Bir konudaki haber 1,2 da sovlenti, het 1.ana

,vaylhp geniqlcrnek. -2. G cligip brivr-irner.e baglarnak.

Daldan dala konmak (atlamak): Srk srk is. konu )-a da dtiltincc dc-

[istrflnek.

Dalgacr Mahmut: Yapilmast gerckcn bt'igi bcnimselne)'cn, kavtan-
c1 kimse igin ;aka ),a da ala), yollu sovlenir.

Dalga gegmek -1. Yaprnast gereken i;le uira;ma1rp zihni bagka

1'erde ohnak. -2. Biril,le alav etmek, belli etmcden egler-rrnek; matrak
gegmek. -3. Birir.le gegici gonril iligkisi kurn-rak.

Dal gibi: Qok ince, Eok zayrf (kimse).

Daltna basmak (birinin): Floglanmadr$r bir davranrgta bulunup or-ru

krzdrmak.

Daltna binmek (birinin): Onu tedirgin edici, krzdnct clavrantsta

bulunrnak.

Dallanrp budaklanmak Bir ig ya da bir sorun geni;leyerck karma-
grk bir durum aLnak, goztimri giig bir dururna gelmck.

Dalh budakh: Qok a),rlntlL, karrnastk, gapra;rk, anlatrlmast )'a da Eo-
ztimu grig olan.

Damagt kurumak: Qok susarnak; bo$azr kurr,unak.

Damak zevki: Yi1'eceklerden tat alma, r'cmektcn haz du,vma.

Damartna basmak: Duyarh oldufu bir konuva de$increk onu ]uz-
drrmak.

Damart tutmak: I-Iul.suzlu$u uzcrinde olmak, aksili[i rutmak.

Dama tagr gibi oynatmak (birini): llir kirnsenin 1'erini kcr.h olarak
stk srk degigurrnek; onu bir 1'erden bit 1's1. gonderrnck I'a da atamak.

Damdan diiger gibi: Birdenbirc ve ),crsiz olarak soz soylcrrref i, ya

da soylenen sozu anlatmak icin kullanilrr.

Damgasrnt tagtmak (bir gey, bir geyin): Bir ;er, soz konusu gcvin

ozelligini ta;tmak.

Damgasrnr vurmak (birine, bir gey): O kimse igin koni bir i'argva
varmak; onu kotr.i bir adla adiandumak.

Damgastnt vurmak (biri, bir geye kendi): O geye kendisiyle ilgisi
oldufunu )'a da kcndi 1'apru oldufunu bel[ edccek nitelikler l'ermek
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Damga vutmak (birine): Onun irakkrnda koni bir yargr vermek.

Damga yemek: Hakkrnda koh.i bir yargr verilmig oLnak.

Damoklesin (Demokles'in) krhcr (gibi): Olumsuz durumlarda
gergeklesme olasilr$r bulundu$unu hissettiren tehdit.

Dam tistiinde saksa$an, vur beline kazmayr Hig ilgisi yokken ve
birdenbire soylenen soz ya da soz soyleme igin alay yollu kullanrlrr.

Dananrn kuyru$u kopmak Beklenen ya da kotkulan durum ger-
geklegmek.

Dantgtklt d6viig: Bagkalannr aldatmak ya da adatmak arnacryla on-
ceden yapilmrg gizli bir aniagmaya da1'2n2tr tutum, davranr;.

Dara diigmek: Para slklntlsl cekmek.

Data gelmelc -1. Aceleye geLnek. -2. Zorunda kalmak, mecbur olmak.

Dara getitmek (bit geyi, birini): Onu aceleye getirrnek, onun srhr-
gtk durumundan yaradanmak.

Dar bop.az: Srkrnuh, bunallmh durum, donem.

Datda kalmak -1,.Paraca sil<rnuya digmek. -2. Zor duruma drigmek.

Dat gelitli: Geliri, gereksinmelerini tam olarak kargrlayamayan ftimse).

Dansr (dostlar) bagma: "iyi, mutlu bir olayrn benzederini dostlann
da gormesini dilerim." anlamrnda.

Dat kagmak (bir yetden, bir geyden): I{endisi igin tehlikeli olabi
Iecek bir yerden, bir geyden giigliikle kurtulmak.

Dar kafah: -1. Anlama yetene$i stnrL olan, anlalagsz ftimse). -2.Tu-
tucu (kimse).

Davulu biz galdrk, parsayl bagkasr (el) topladr: "igi biz yapuk,
kargilrgnr bagkasr aldr." anlamrnda.

Dayak arslzl: Dayak yeme$e ahgmrg (kimse, ozellikle gocuk).

Dayak atmak (birine): Onu dovmek; kdtek atmak.

Dayak diigkiinii (diigmanr): Dovrilmesine yol agacak hareketlerde
bulunmayr ahgkanhk haline getirmr; (kimse).

Dayak kagkrnr: Dayak hak etmig ftimse).
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Dayak yemek: Doviilmek; kdtek yemek.

Dedigi dedik (galdr[r diidiik): I(endi bildi$inden donmeyen, so-
ztinde rsrar eden (krmse).

Dedigine gelmek Birinin onceden kabul ermedi$i drigrincesini son-
radan uygun bulmak.

Defterden silmek (birini): Onun adrnr anmaz olmak, onunla iligkiyi
kesmek, yalanLga son vermek.

Defteri di.iriilmek -1. Oldiiriiknek. -2. Igten uzaklagrLnlmak.

Defteri kabarmak: Borcu go$aldrkga qo$almak.

Defteti kapamak Sozrj edilen igi amk yapm z olmak, o isten bun-
dan boyle hig soz etmemek.

Defterini dtirmek (birinin): -1. Onu oldijrmek ortadan kaldrrmak.
-2. Onu perigan edecek btr dtizen kurmak.

De$er bigmek (bir geye): O geyin p^t^c^ kargdrgrm saptamak. Frya-

unt belirlemek, krymet bigmek.

Degeri kalmamak De$erini, anlarruru yttirmek; laymeti kalmamak.

De$erini bilmek O geyin, kimsenin defierli oldu$unu anlamak;
ktymetini bilmek.

Deger vermek: Ozel ilgi ve saygl gostetmek; krymet vermek.

Degil mi ki: Madem, mademki.

Degirmenin suyu nereden geliyor?: "Soz konusu igin yapilmasrnr
kargdayacak para nasd saflantyor?" anlamtnda.

Degig tokug etmek De$erce egit olan geylen kar;rhkJr ahp vermek,
takas etmek.

Degme gitsin: Bkz. Deme gitsin.

Degme keyfine: "O durumdan gok hognut, memnun." anlamrnda.

Deli divane olmak: Bir geye, kimseye asrt derecede tutkun ol-mak;
onu gtldtastya sevmek.

Deli dolu: I{abrna st$mayan, taskrn ruhlu ftimse).

Deli figek Deligmen ve atak kimse igin soylenir.
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Delik degik etmek (bir geyi, birini): -1. Bir geyin her yamnda de-
likler agmak. -2.Yaralaytcr bir aletle bir canhmn viicudunda yanlar
agmak.

Deliksiz uyku: Hig ara vermeden uyrrnulan ve uzun stiren uyku.

Deli olmak (bfu geye): -1. Ona kendinden gegercesine ba$lanmak,
onu gok sevmek. -2. O geyden ottini gok sinirlenmek.

Deli pdsteki sayar gibi: Qok kangft, gok pargah ve ig sd<ro bir igle
u$ragt tarzda.

Deli sagmasr: Qok sacma ve anlamsrz sriz.

Dem gekmek -1. (I(ug igin) Uzun ve grizel sesle otmek. -2. (insan
igin) igki igmek.

Deme gitsin (degme gitsin): "Anlatlmasr gok gtrg." anlamrnda.

Demem o degil: "Ben onu soylemek istemedim." anlammda.

Demeye getirmek: Driguncesini dolayh yoldan soylemek; dedr$i gibi
olmastnl, yapilmasmr ima etmek.

Demir almak: (Gemi) Yola grkmak rizere, demirini (gapasrru) deniz-
den cekmek.

Demir atmak: Bir yerde uzun siire kalmak.

Demir gibi: -1. Pek sa$lam, katr, sert G.y).-2 Qok kur.'vetli (kimse).

Demir leblebi: -1. Baganlmasr gok zor olan i9. -2. Alt edilmesi giig,
odrin vermeyen, inatgr (kimse)

Dem vurmak (bir geyden): Bir konudan soz etmek.

Demokles'in krhcr (gibi): Bkz. Damokles'in lohcr (gibi).

Deneme tahtasr: Uzerinde bilgisizce tedavi, onarrn grbi ig yapian
kimse ya da nesne.

Dengi dengine: Herkes, egit oldufu, kendine uygun olan kimseyle.

Denizden glkmlg bahpa dcinmek: Ahgugr yerden uzak kalan bid,
neyapacaflrm bilemez duruma gelmek.

Denk gelmek -1. (Bigim yonrinden) Uyg.tr dtigmek, uygun gelmek.
-2. (Zaman yontinden) iyi rastlamak, uygun gelmek.
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Derdine diigmek (bir geyin): -1. Yersiz bir hevese kaprLnak. -2. Ya-
pilmast geteken bir geyi gergeklegtirrnenin yollannt aramak'

Derdini degmek (depregtirmek): Acrlanru tazelemek; dertledni

anlmsahp riztilmesine neden olmak.

Derdini dcikmek Derdini, srkrntrlannr aynntilanyla anlatmak.

Derdini Marko Paga'ya anlat!: "Detdini giderecek, seni dinleyecek

kimse yok." anlamtnda.

Dereden tepeden (konugmak): $undan bundan, bir konudan di[e-
rine gegerek (konugmak).

Deteyi g6tmeden pagalan stvamak: Ortada higbu neden yoklien

haz.rlanmaya ba;lamak.

Derinden detine: -1. iyice uzaklardan, anlagdmayan yerlerden.

-2. Oldukga gizli, hig kimseye duy,rrmadan.

Derin dedn diigmek -1. Uztinrtilu dti;iincelete dalmak. -2. Uzun
srire dti;rinceye dalmak.

Dedsini yiizmek -1. Birinin vannt yo$unu zoia elinden ahnak'

-2. igkence edetek oldrirrnek.

Dedi toplu: Dtizeni seven, tertipli (<rmse). -2. Diizgtin, dtizenli (gey).

Derme gatma: -1. Geligigiizel nesnelerden yapdan (ev vb.). -2. Ora-
dan buradan dev,sirilen (dngunce vb.).

Ders almak (bir geyden): Genellikle kotti bir olaydan yatarL sonug

gtkarmak; ibret almak.

Ders olmak (bir gey, birine): O gey bir kirnse igin o$retici bir ornek

olugturmak; ibret olmak.

Ders (dersini) vermek (birine): -1. Sert bir kargilrkla onu yola ge-

tirmek, sert davtanrnak, azailamak. -2. Ol.unda yenmek.

Dert ortaSt: insonrn koni gtinlerinde dertlerini dinleyen, goziimle-

meye gahgan dostu, arkada;t.

Dertsiz bagtnr derde sokmak: Hig gerekmedifi halde, kendisi igin

telrlrkeli ya da,can srlirct olacak bir ige girigrnek.

Dert yanmak (bit geyden, birinden): O geyler, kimseyle ilgili gika-

yette bulunmak.
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Desteksiz atmak: Bir ge1'd6n abartarak siiz etmek, da1'anaksrz ko-
nugmak, uydr-rrmak.

Dev adrmlanyla ilerlemek: I(rsa siirede pek bnpik bir geligme
gdsterrnek.

Dev anasr: VucutEa goli iri olan kadrn igin soylenir.

Devede kulak I{argrlagt-rnlan $eve sore daha cjnemsiz, kiigtik olan (gey).

Deve gibi: Uzun boylu ve hantal (kimse).

Deve kini: Unutulmal,an, kolay koiav gegmeven kin.

Devekugu gibi bagrnr kuma grimmek (sokmak): -1. Bir tehlike
antnda hig 1'ararr olmalrac2S halde kendisini korumat,a gah$mak.

-2. Ragkalarrnt aldattrftnl sanrp asLnda liendisini aldatn-rak.

Deve yapmak Birinin paraslnl, mahna konmak.

Deveyi havutuyla (hamutuyla) yutmak Haksrz grkar saglamak,
l-irrsrzLk etmek.

Devlet kaprsr: Devlet dairesi, devlet iglerinin gdrnldtigii resmi daire.

Devlet kugu: iyi talih.

Devlet srrn (gibi): Son derce gizli tutulan ge1,.

Devreye girmek: Qoziira getirmek amacry'la ilgilenmek, kangmak,
arava girmek.

Drnltr grkarmak: I{avga, tatsrzhk grkmasrna neden olmak.

Drgarr grkmak: Biiltik aptesini vapmali.

Drgan u$ramak: I{endini bir anda drgan atlvermek.

Drga vurmak (bir geyi): -1. Onr,r belli etmek, tutum ve clavranrsla-
nndan, bir gevin etkisinde oldu$u belli olmak. -2. Dul,gularrm sak-
lamai'rp belli etmek.

Drgr eli yakat, igi beni: Bagkalanna if i 1rs sh'slisli eoninen, asrl ilgili
kigive gergekte kcitirluk getiren lc\', durum )'a da liimse iqin kullanrhr.

Drg kaprnrn drg mandah: Pek uzaktan aliraba olan kimsenin bu clu-
rumunu belirtmek igin sovlenir.

Drzdr$rnrn drzdrgr: Bir kimseyle olan akrabaL$tn ve1'a tanrgrkhon
uzaklgrnr anlatmak igin sciyl enir.
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Dibi larmrzr balmumuyla gagrrmak (birini): Onu ozel bir cinem

vererek gagrrmak.

Dibine dan ekmek (bir geyin): Ona geyi tiimriyle trlketmek, higbir
gey brakmamak.

Dibi tutmak I(aynamakta olan bir tencerenin igindeki )'emegin
dipte kalaru tencereye yaprgmak.

Didik didik etmek (bir geyi, yeri): Onu, ora)4 en kiigiik ayflntrslna
kadar incelemek, aramak.

Dik 6lisr (bir geyin): Hog olmayan bir durum ya da hog kargtlanma-

yan bir davrarugrn son kertesi.

Dik bagh (kafah): Boyun eSmez, asi karaktedi, inatgt (kimse).

Dik dik bakmak (birine, yiiziine): O kimseye sert, ktzgtn, oflieli
bir ifadeyle bakmak.

Diken iistiinde gibi (olmak): Tedirgin, rahatsrz (olmak).

Diken iistiinde oturmak (durmak): -1. Egreti bir bigimde otur-
mak. -2. Tedirgin bir durumda olmak. -3. Bulundu$u yerden her an

gidecek, aynlacakmrg gibi oldu$unu diigtinmek,

Dikili afacr olmamak Hig mah mrilkri olmamak.

Dikine gitmek (birinin): O kimsenin scjziinti dinlemeyip kendi bil-
digini yapmak.

Dikig tutturamamak (bir igte): Qegitli nedenlerle bir ip yerinde tu-
tunamamak.

Dikiz etmek (birini, bir yeri, geyi): Onu gcizetlemek, ona gizlice
bakmak.

Dik kafah: Bkz. Dik bagh.

Dikkate almak (bir geyi): Onu da goz oniinde bulundurmak.

Dikte etmek (bir geyi, birine): isteklerini ona zorla kabul ettirmek.

Dil agrz vermemek: Bkz. A$rz dil vermemek.

Dil bir kang: I{endisi suglu oldu$u halde sai'grsrzca konugan, kargtltli
veren kimse igin ayrplamak amacryla soylenir.

DiI grkarmak (birine): Onunla alay etmek, e$lenmek.



'Iiirkge Deyimlcr

Dilden dile dolagmak Bir haber, herkesin a$znda soylenir olmak,
herkesge konusulmak.

Dil (diller) dtikmek (bitine): I(andtmak, inandrmak ya da yaran-
mak igin onun hoguna gidecek sozler soylemek, yalvarmak yakarmak.

Dile (dillere) diigmek Yapuklan l.rakkrnda dedikodu grkmak; dile
gelmek.

Dile gelmek -1. Bkz. Dile diigmek -2. I(onugma yetene$i yokken
ya da herhangi bir nedenle bu yetenegini kaybetmigken konugmaya
baplamak.

Dile getitmek (bir geyi, birini): -1. Onu aqklamak, anlatmak. -2. Onu
konu$tumak.

Dile kolay: "Anlatmasl kolay gibi goninrit ama oyle zot, oyle gtig
kil" anlamrnda.

Dili agrlmak (g6ztilmek): Herhangi bir nedenle konusmazken ko-
nu$maya baglamak.

Dili agrlagmak: Hastahsr y'uzrinden griEltikle konugmak.

Dili bit kang: Bripiklerine kargr konugurken saygrsrzhk eden kimse
igin soylenir.

Dili bir katrg dtgart grkmak Qok yuriimekten ya da konugmaktan
dolayt apm yorulmak.

Dili galmak: I(onugmasr, soyleyigi bir bagka dili andrrmak.

Dili g6ziilmek Bkz. Dili agrlmak.

Dili damagr kurumak: Qok konugmaktan, heyecandan, susuzluktan
aizr kurumak, gok susamak; bo$azr, damag kurumak.

Dili damagrna yaprgmak: Uzun srire su igmediginden afzr kurumak.

Dili dolagma: I(otkudan, hastahktan ya da sarhogluktan soyleyece$i
geyi bir tijdri anlatamamak.

Dili ddndiigii kadar: Anlaum gticri elverdigi olgnde.

Dili drinmemek: Anlatmak istedigini tam soyleyememek.

Dilimin ucunda: Bir adm, s6zr.in, gok iyi bilindi$i halde bir nirli.i
anlmsanamamasl durumunda soylenir.
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Dilinden anlamak (bitinin, bir geyin): -1. Onun ne demek istedi-

fini kavramak. -2. Soz konusu geyin ozelligrni, o gey rizerinde ne

yapilmast gerekufini bilrnek.

Dilinden diigiirmemek (bir geyi, bitini): Hep aynt kigiyi ya da geyi

anlatmak, hep ondan soz etmek.

Dilinden kurtulamamak Elegtirilerinden, siteminden, ignelemele-
dnden, satagmalarrndan kurtulamamak.

Dilinde ttiy bitmek: Nasihat etmekten, yol gostetmekten brkrp

usanmak.

Diline dolamak (bit geyi, birini): -1. Aym geyi srk srk l-ret yerde

soylemek. -2.88 kimseyi her yerde kotuleyip durmak.

Dilini egek arast soksun: "Rundan boyle hoga gitmevecek soz soy-
leyemez ol (olsun)" anlamrnda ilenE sozii.

Dilinin alunda bir gey olmak: Soz ve davrantglatmdan bir geyler

sakladt$r belli olmak

Dilinin ucuna gelmek (bir gey): O $.yt, soyley'ecsf, durumdayken
herhangi bir diigtinceyle soylemekten vazgegmek.

Dilinin ucunda olmak Q"k tit bildigi b1r geyi o anda haurlal'262629

Dilini tutmak: Sonunu diigtinerek tastgele soz soylemekten sakrnmak.

Dili olsa da sriylese: "Benim anlatilklanrm vel'a anlatacaklanmt bu
canstz geylerin dili 6152 da a:rlatsa" anlamrnda soylemi.

Dili tutulmak I(orku, heyecan vuzrinden konugamaz duruma gelmek.

Dili uzun: I(tncr, inciuci sozler soyleyen.

Dili varmamak (bit geye, stiylemeye): I(otii bir gey soylemeve ni-
yetlenrnigken soylememek, kendini tutmak; a$zt dili varmamak.

Dillerde dolagmak Her verde kendisinden soz ediimek.

Dillere destan olmak: Hetkes tarafindan uzun uzun kendisinden
soz edilrr olmak.

Dilli diidiik: Br haberi hetkese ya).an kirnse iEin alay yollu soylenit.

Dil petsengi (pelesengi): I{onugurken ahgkanhk gete$i srk srk tek-
tatlanan soz.
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Digini stkmak Grighik ve slklntdara katlanmak, dayanmak.

Digini trrnagma takmak: Qok btipik gtirgltiklere, stkmulara kadan-
mak; btittin gtictinri kullanmak.

Dig kitasr: Birine yapflg igin ka4rl$rndan ayn, fazladan verilen para,
arma$an.

Diyece$i olmamak: Bk .itirazt, soyleyecek herhangi bir sozri bu-
lunmamak.

Dize gelmek -1. Bag egmek, boyun e$mek. -2. YeniJip teslim olmak.

Dize getirmek (birini): -1. I(endisine direneni alt ederek buyru$una
uyacak duruma geti-t'mek. -2. Yenip teslim aLmak.

Dizgini (dizginleri) ele almak: Bir igin yoneumini risdenmek, yet-
kileri elinde toplamak.

Dizini ddvmek Qok pigman olmak.

Dizinin dibi:Yam bagr.

Dizleti kesilmek Dizlerinde derman, gtig kalmamak.

Dizlerinin bafr gdziilmek: I(orku, agm yorulma gibi bir nedenle
ayakta duramayacak dutuma gelmek.

Dobra dobra (s6ylemek, konugmak): Hig gekinmeden, sahnma-
dan, gergefi, dri;rindiiklerini oldugu gibi (soylemek).

Do$ru bulmak (bir geyi): Onu uygun gormek, onaylamak.

Doiru grkmak GerEek olduiu gibi anlagrlrnak.

Doitudan dogruya: I{igbir aracl kullanmadan, ara7,a bagka bir gey
gkmeden.

Do$ru dogru dosdogru: "En dofrusu gu ki." anlamrnda.

Do gru durm ak: U s lu durmak, y aramzzltk yapmamak.

Dogru diidist -1. Itusunr, yanLgr, eksig oknayan kimse ya da gey igrn
soylenir. -2. I{usursuz, yanh$slz, eksiksiz bigimde, tam olarak.

Dogru otutmak: Uslu durmak.

Dokuz canh: Ohimle sonuglanabilecek birgok tehlikeyi atlatrp sa$
kalabilen (kimse ya da canL).
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Dokuz dogurmak Merakla, heyecanla, korkuyla beklemek.

Dolap beygiri gibi d<iniip durmak: Dar bir gevrede ayil i; sr.irekli
olarak yaprp durmak.

Dolap gevitmek (drindiirmek): Hile ile, yalan dolan ile ig gormek,
drizen kurmak.

Dolu dizgin gitmek -1. Son hrzla kogmak. -2. Onrine geqilemeye-
cek bigimde olmak.

Doluya koydum almadr, boga koydum dolmadt: "Hang'i yolu de-
nediysem olmadt, gozum volu bulamadun." anlamrnda.

Domuzdan (bir) tcl gekmek (koparmak): Sevilmel'ep ya da eli sftt
olan birinden az da olsa bir gey elde etmek.

Dona gekmek (hava): Hava sularr dondutacak olgiide sofumak.

Don gciziilmek: Hava lslnmaya baglayarak buzlat gozulmek.

Don gcimlek: Uzerinde sadece ig gamagm olmak uzere.

Don tutmak: Donmak, buz tutmak.

Dost diigman: Herkes.

Dosta dtigmana kargt: Dostlan iizmemek, drigmanlan sevindirme-
mek ele gr.i:ne kargr.

Dostlat altgverigte grirsiin (diye): "Srf gosterig olsun, ig goriiyor
densin (diy.)." anlamrnda.

Dostlat bagtndan (dostlardan) rrak "Dosdar boyle kotii durum-
larla kargrlagmaslnlar" anlamrnda.

Doyum olmamak (bir geye): O geyden hiqbir gekilde brkmamak,
tadtna doyn-rlmamak.

Dozunu ayatlamak: Otg.itti olmak; olgrilii davranmak.

Dozunu kagtrmak: Agrn gitmek, olgriy'ri agmak.

Dtiniim noktasr: Bir olayrn ulagugr yeni bk agalna.

Ddt ayak iistiine diigmek -1. Umrnadtgr bir geyi, fazla emek har-
camadan edinivermek.-2. Tehlikeli bir durumu kazasrz belasrz at-
latmak.
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Dcirt bagr mamur (bayrndrr): FIer bakrmdan istenildifii gibi olan,
kusursuz, miikemmel, yetkin.

D<irt bir taraf: Her yer, her taraf.

Dritt dcinmek Bir ig igin teiagla oraya buraya kogmak, kogu$rurup
durmak.

Dcirt dcirtliik: Her yonuyle tam, kusursuz, mrikemmel olan.

D<irt elle sanlmak (yaprgmak) (bir geye) (birine): -1. O geyi iyice

benimseyerek ve ozenle yapmak iEin ele almak. -2. Destek ya da

yardrm umulan kimseyle srkr ba$lar kurmak.

Drirt grizle bakmak Dikkatlice bakmak.

Dtirt gcizle beklemek Qok isteyetek, ozlemle, sabrszlkla beklemek.

Dtirt kcige olmak: Qok keyiflenrnek, biiy.iik zevk duymak, gok se-

vinmek.

Dudak btikmek Bir geyi be$enmedi$ini belrten davranr$ta bulun-
mak, umutsamamak.

Dudak rslrmak: -1. Bigirnsiz, ayrp bir duruma ;agrnak. -2. Haynn
kalrnak.

Dudaklart titremek: A$la1'acak dutuma gelmek.

Dudak tiryakisi: Sigarayr dumanrnt igine gekrneden dtgarr iitleyerek
igen tiryakr.

Duman alu olmak Esrar iEilen btr yerin havastndan etkilenmek.

Duman attrrmak: Birini r.istunlii$r.inn gostererek kotkutmak, sin-
dirmek.

Duman etmek (birini, bir geyi): -1. Onu yok ctmek, dagtrp bozmak.
-2. Bagan gostermek, yenmek.

Dumanr iistilnde: Qok 1,sn1, gok taze olan.

Duman olmak: Igi, durumu bozulup, Eok koni duruma diigmek.

Dumura u$ramak: I{orelmek, canhhftnt yitirrnek, i;levini y^p^m^z
olmak.

Dur dinlen yok (dur otur yok, dur dutak yok): Durup dinlenme
bilrneden, l-rig ara verrneden siirekli gaL;lna1,r anlatrr.
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Durdu durdu, turnayr g6ziinden vurdu: "Btkmadr, sabretti, ama

sonunda olurnlu bir sonug, guzel bir gey ya da btilik bir kazang el-

de etti." anlarnrnda grpta sozr"i.

Durdugu (durduk) yerde: -1. Hiqbir emek harcamadan. -2. Gcte$i
olmadrg halde, hiq gere$i I'okken; durup dururken. -3. Hatast 1'a

da sugu olmadr$r halde.

Durmug oturmu$: -1. Davranrglart ve dusunceleri tutadr olan, olgun
(kirnse). -2. Bulik sotunlan kaltnamts, uzun sr'iredir rahat bir 1'aga-

rna bigimine girrnig (,ver).

Dutumu bozulmak: -1. Patasal gricii azaLnak, gidederi katqriavarnaz

oln-rak. -2. Erigti$i giizel durum koriil,s gitmek.

Durumu diizelmek -1. Parasal giicu iyilegrnek. -2. Onceki iyi du-

rulTruna kar-ugmak.

Durup dinlenmeden: Atahksrz, atka atkaya, siirekli olarak.

Durup dururken: -1. Bildenbite, anslzln, -2. Higbir neden yokken,
hig getegi olmadrgr halde, hig gerefi yokken, durdugu yerde:

Dut gibi olmak: -1. Qok iEip sarhog almak. -2. Utanmak, bozunt

olmak, mahcup oLnak.

Dut yemig biilbiile ddnmek: Onceleri ncseli ve konugkrn ikcn, hig

sesi gtkrnaz olmak.

Duvar gibi: I(ulaklan hig duymal'an, sa$u.

Duymazhktan (duymamazhktan) gelmek Duymarng gbi dar'
tanmak.

Dndiik gibi: (Pantolon igin) I{rsaimtg, dar, srkr.

Dtidiik m akarnasr: Anlaytg srz, sersem (kirnse).

Diigiim noktasr: Bir igin sonuElandrtdmasr iqin oncelikle gozrirne

kar,'ugturuhnast gereken en zor yanl.

Diigiimii gcizmek Anlagilmast griq brr geyi aErkJr$a kavugturmak.

Dtigiim iistiine diigiim atmak: HiE para harcamalap birikim 1'apmak.

Diigiin bayram etmek: Qok sevinmek.

Diigiin defil bayram degil, enigtem beni niye tiptii: "Ortada bir
neden yokken, nigin bu kadar yaknhk gosteriyor." anlamrnda.
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Diimdiiz etmek (bit geyi, yeri): Onu yrkmak, ktrp dokmek, ez-
mek, yetle bir etmek.

Dtimdiiz olmak Ezilmek, yrklmak, ktrJrp dokrilrnek, yede bir olmak.

Diimen gevirmek: Hileye bagl,'urarak ig gormek.

Dtimen suyunda gitmek (birinin): Bir kimseye her yonden bagrmL
olmak, onun izinden ninimek.

Diimen yapmak Dalavereyle, hileyle bagkasrm aldatmaya gahsmak.

Diimenine bakmak Qrkanndan bagka igle ufragmamak, yasadl$l
yollada da olsa grkanna gaLgmak.

Diin bir bugiin iki: "Daha gok fazla z^man gegmig deiil." anlamrn-
da bir geyin erken oldu$unu anlatt.

Diinden bugiine: Qabucak, az zamanda.

Diinden nzr (hazlr\z Bir oneriyi hemen seve seve kabul eden kimse
igin so1'lenir.

Diin gibi: Qok yakrn zamanda olmug, yaganmr; gibi.

Diinkii gocuk: Geng, acemi, deneyimsiz (kimse).

Diinya ahret kardegim olsun: "I(argr cinsten bir kimseye kardeglik
duygusundan bagka bir duygu beslemem, kardegim gozriyle baka-
r1ln, ona kotri gozle bakmam." anlamrnda.

Diinya ilem: Herkes, trim insanlar.

Diinya bagrna yrliirlmak Dayanamayaca$r kadar briytik bir yrkrma
ugapp tiim umutlanru ptirmek, didigr ve drizeni karmakangdi olmak.

Diinya bir anya gelse: "Trim insanlar birlikte davranarak karst olsa,
engel olmaya gahsanlar grksa bile, vrz gebr." anlamrnda.

Diinyadan elini etegini gekmek Qevresiyle, cevresinde olan bi-
tenlerle ilgisini kesmek, diinya igleriyle ilgilenmez olmak.

Diinyadan gegmek (el gekmek, vazgegmek): Bir kogeye gekilip,
toplum yagamndan uzak durmak, kendi halinde yagamak.

Diinyadan haberi olmamak: Qevresinde neler olup bittifinin far-
krnda olmamak.

Diinyada olmaz (gelmez vb): I(esinlikle olmayacak yapilmayacak
bir gey iEin soylenir;hayatta olmaz.
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Diinya durdukga: Sonsuzlufa dek, ebediyen.

Diinya evine gitmek: Evlenmek, 1'uva kurmak.

Diinya (gdziine, ona) zindan olmak (kesilmek): Umutlannr yi-
tirmek, karamsadr$a dr.igmek.

Dtinya gdztiyle (grirmek): Sa$ iken, olmeden once, saSh$rnda
(gormek).

Diinya kadar: istemedrgrn kadar, cok bol.

Diinya kazan ben kepge: "Qok arandr, aranmadrk yer buakrlmadr,
her yer gezildi." anlamrnda.

Diinyalar onun olmak: Qok sevinmek.

Diinyaltgt(nr) dogrultmak Yagadrgr sijrece yetecek kadar para ka-
zanmakya da geLir sa$lamak.

Diinyanrn kag bucak (k6ge) oldugunu anlamak: Yasamrn zorlu-
[unu, insanrn getin engellede kargilasabileceiini oirenmek.

Dtinyanrn kag bucak(k6ge) oldugunu g6stermek (birine): Onu
yapuglna pigman etmek, ona hak etufi, cezayt vermek.

Diinyantn 6bitu (bir) ucu: Qok uzak yer.

Diinyasr yrkrlmak Yagama umudu yrkrlmak, grizel hayalleri son
bulmak.

Diinya varmr$: "Oh, bunaltrcr, rizticri, srkrnul bu durumdan kurrul-
dum." Anlamurda.

Diinyaya gelmek Doimak.

Diinyaya getirmek Doiutmak.

Diinyaya gcizlerini kapamak (yummak): Omrii bitip olmek.

Diinyaya kazrk kakmak Qok yagamak, uzun omridli olmak.

Diinyayr g6zii g<irmemek: Stkrntr, iiziintii, ofke, karamsadrk, hmg
ya da gok mudu olma gibi dutumlarda bagka bir gey dtigtinmemek.

Diinyayr hatam etmek (birine): Ona ha1'a11 yaganimaz duruma
getirmek.

Diinya yrkrlsa umurunda degil: Sorumluluk duygusu geligmernig,
lrigbir geyle ilgilenmez, kaygstz, t^s^stz, gamslz kimse igin soylenir.
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Dtinyayr toz pembe gcirmek En koni, en aclkl dun-rrnlarda bile ilim-
ser olabiln-rek, duruuun i1,i 1'6,r1"t1 bile oldufunu diigiirtmek.

Diinyayr tutmak: Her ycrde dul.ulnak, tinu vat'thnak.

Di.inyayr zind.an etmek (birine): Onu gok srllnuh bir dururna
sokmak.

Diinya zindan olmak (birine): Urnutlarrnr ),itinnek, ir,ice kararnsar
oLnali.

Dtitbiiniin tersiyle bakmak (bir geye): Soz konusu ;evi Eok ku-
ctirns en-rek, olduiur-rdan daha. az dcfcrli, onernli gorrnck.

Diige kalka: Giic bcla, zorlukla; ivi k6tii.

Diig gtirmek: Ut.r-rrken zihindc olal' 1.s dti;tilccler bclil'ck; riiya
gcirmek.

Diig gticii: ISir gevi zihinde canlandtrma, )'aratma, diigtinrne 1-eter-rcii;
hayal giicii.

Diig hnkhgr: Qok istenilen, beklenilen ya da urnulan bir geyin ger-
ceklesmemesi halinde beliren dulgusal durum; hayal krrrkhgr.

Diig kurmak OLnamr; bt geyi, olmasr olanaksz )'a da gelecekte olabi-
lecek br sef i hayalinde canlandrrmak; hayal kurmak.

Diigiincesini agmak (birine): Hetl-rangi btr konudaki gorri;iinii,
endigcsini bildrnr-rek.

Diigm an gatlatmak Baganlanr,la, ivi konur-nur.la sevmel,enlcrini krs-
kandrrrnak.

Diigte gtirse hayta yormamak: Tahmin ctmedi$i gr-izel bir dururna
etistlek.

Diigi.incesini almak Flerhangi bir konuda gorugrinu ofrenrnek.

Diigiinceye dalmak: Dalgrn bir durumda detin dcrin diigrinmek.

Diigiin diigiin, boktur igin: Durun-ru kotu olan, higbir okar 1.ol bu-
iamayan kirnsenin kendi kendine soyledi$i soz.

Diigiiniip tagtnmak: llir konuyr hcr loniir,le rlice drigiinmck, buna
gore karar vermek.

Diigiip kalkmak (biriyle): -1. Bir-iyle ),as^ \'c torclcrin ul'gun gor-
mcdiii bigimde, birlikte va;arnak. -2. O kimsevle yakrn ili;ki iginde
bulunmak, yakn arkada;hk etmek.
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Diittiirii Leyla: Qok dar ve ktsa gryinmig kadrn igin soylenir.

Diizene koymak (sokmak) (bir geyi): -1. Yolunda gitmesini sa$-
lamak, uygun biEimde gahgt duruma getirmek. -2. Dafimkhktan
kurtanp dedi toplu duruma getirmek.

Diizen kutmak: -1. Gerekli ar^gve geregleri kullaruma sokarak, on-
lam igledik kazandrtmak. -2. Hileye bagr.'urmak, dolap gevirmek.

Diizliige grkmak Engelleri agmak, igini yoluna koymak.
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Eceli gelmek: -1. Insanrn ya$aml do$al olarak sona ermek, eceLi ile
olmek. -2. Dogal olmayan bir nedenle olrnek ya da oldtirulmek.

Eceline susamak: Oltmtiyle sonuglanabilecek tehlikeli davramglarda

bulunmak.

Eceliyle 6,lmek Ola$an saydan bir bigimde olmek.

Ecel gerbeti igmek Olmek.

Ecel teri d<ikmek Tehlikeli bir durun kargtsmda bn1'Lik korku ve
kaygr duymak; kendini olecekmip gibi hissetmek.

Ecig biictig: Qirkin goninLighi.

Edebini talcnmak: Terbiyeli bir insana ozgn biEimde davtanmaya
baglamak.

Edebiyat yapmak Bir konuda srislii, yzpmacrkh bog sozler soylemek.

Edi ile Biidii ($akire Dudu): Birbiriyle anlagmtg iki yagh kiginin ba;
baga kahgmr gaka yollu anlatmak igin soylenir.

Efendim nerde, ben nerde?: "Ben ne soyliiyorum, siz ne anhyor-
sunuz?" anlamrnda alay yollu soylemr.

EfkAr dagrtmak I(aygryr, r-i:ziinniyu, tasap negelenerek, eflenerek
gidermeye gahgmak.

Egti biigri.i: E$ilmip, btiktiknng; garprk gurpuk.

Ekmeiinden etmek (birini): Onu iginden grkarmak, atmak.

Ekme$inden olmak (biri): Gegimini sa$layan iginden zorunlu ola-
rak aynlmak.

Ekmegine yag siirmek (bir gey, bidnin): istemeden, diigrincesizce
yapflgr bir ig, kargr tanhn igine yaramak.
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Ekmegini grkarmak Gegimine yetecek kadar kazang saflamak.

Ekmefini eline almak: Gegimini kendr sa$layacak duruma geLnek.

Ekmegini ta$tan gtkarmak: Gegimini saflama konusunda pek be-
cerikli, yetenekli olmak.

Ekmegini yemek (birinin): -1. Birisinin iginde gahgatak kendi ge-

gimini saflamak. -2. GeEim yontinden birisinin yarduntndan yarar-
lanmak.

Ekmegiyle oynamak (birinin): Bir kimse kendisinin ya da bapkasr-

nm igini kaybetmesine neden olmak.

Ekmek aslantn alznda: "GeEimini sailayacak bir ig bulmak ve pa-
ta kazanmak gok zor." anlamtnda.

Ekmek diigmant: Aile ekonomisine katlirst olmadrg diigiiniilen eg

(kadrn) ve gocuklar iEin gaka yollu soylenir.

Ekmek elden su g<ilden: Qahgmayrp ba;kastrun kesesinden bol bol
yiyip igme.

Ekmek kaptsr: Bir kimsenin geqimini sa$ladrgr yer ya da ig; gegim
kaptst.

Ekmek kavgasr: Gegimini safilama gabast.

Eksik grkmak Olmast gerekenden daha az oldu$u anlayrlmak.

Eksik etek I{adrn, eg igin agairlama sozr-i.

Eksik etmemek (bir geyi): -1. O geyi her zaman bulundurrnak.
-2. Ona devam etmek, onu stirekli yapmak.

Eksik gedik Gerekli olan ufak tefek geyler.

Eksik gelmek Gerekli olandan daha az olmak, yetmemek.

Eksikligini duymak (bir geyin, birinin): O geyin eksik, yanm,
noksan oldufunun bilincrne ermek; o kimseyi arar olmak.

Eksik olma: "Sa[ ol, var ol" anlamrnda tegekkrir sozri.

Eksik olmasrn: "Sa$ olsun, var olsun" anlamtnda iyi dilek sozri.

Eksik olsun: -1. "istemem, gere[i yok." anlamrnda oflieyle soylenr.
-2. lltzdian bt kimse igin "Olsrinl" anlamtnda kullanilt.
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El agmak Dilenrnek, bagkasmdan para vc lardlm istcr duruma
drigmek; avug agmak.

El alzryla gorba igmek: Bagkalanntn sozlcrini benimsemek, diigun-
celerini savunmak.

El ahgkanhgr, (yatkrnhgt): Bir igin birgok kez yapilmasr sonucu ka-

zandan beceri, ust:rhk.

El almak (birinden): IJir sanat o$rerren clrak, ustaslndan kendi ba-

gma ig yapabilme iznini almak.

El alunda: istenildifinde kolal'c2 ahnabilecek, buh-rnabilecek verde,
hazuda.

El altrndan: Gizlice, kimsenin haberi olmadan.

El atmak (bir geye): -1. Yeni bir ige baglamak. -2. Birisinin isine ka-

n;n-rak; mijdahalc eilnck. -3. Birine sarllntrlk etmek.

El ayak gekilmek Ortahkta kimse kalmamak, ortahk sessizle;ip ts-

srzlagmak.

El basmak (bir geye): Ekmek 1.a da kutsal kitaplardan biri iizedne
el koyarak ant iquek, yemin etmek.

El bebek, giil bebek Qok sevilen ve nazL. buy'Lrtrilen, grmartk gocuk
igin soylenir.

El be$enmezse yel (yer) begensin: "insant be$enecek kigiler ol-
mazsa, gerefsiz yagayacaitna oln-resi daha iyidir." anlamrnda.

El gabuklugu: -1. Bir i;i gabuk bigimde )rapma ustaLgr. -2. tsir geyi

sezdirmeden 'y'apma.

El gabuklu$una getirmek (bir geyi): Bir igi, hilesini sezdinneden
gabucak yaprnak.

El gekmek (bir geyden): O ;eyden vazgegmek, arhk onu yapmamak.

El gektirmek (birisine, igten): Orru gorevinden, i;inden uzalJap-

trrmak.

Elde avugta bir gey bttakmamak: Para, rnal mtilk, vb'\'i s2,tnt*ott.o
harcal'rp tr-iketmek.

Elde avugta bir gey kalmamak: Para, mal, mtilk vb. harcanarak
bitmek, tr.ikenmek.
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Elde avugta ne varsa: Elindekr brirun mal, miilk, para.

Elde bin I(esinlikle gerEekle;ecek 9e1..

Elde etmek (bir gey) (birini): -1. Bir ;e1'e sahip olnak, onu edin-
mek. -2. Btr $ev meydar.ra getirmek, tiretrnek. -3. Rir kimscyi kcndi
yanlna gekmek. -4. Bfu kirnseyi kendi hizmetine ahnak.

El degigtitmek Bir gef in sahiphfii 1,a da kul]anrrnr birinden bil bag-

kastna gecmek.

El degmemig: -1. Hiq kullanrlnamrg, 1-riE dokunuln-ramtp. -2. Safugr

bozulmamts.

Elde (elinde) kalmak -1. Bir rnal sarlatnadrir iqin oldu$u grbi sahi-

binde dunnak. -2. Harcan-ranln sonunda ar[mli olarak dunnak.

Elden ayaktan dtigmek (kesilmek): Hastahk ya da 1'agl-rLk sonucLr

1'r-irrivemez, ig vaparlaz duruma gelrlek.

Elden gtkarmak (bir geyi): O ge1,i satmak, ba;kastna devrettnek.

Elden grkmak (bir gey): O gcl.sauh-nak, ba;kastna dcvrcdilnek.

Elden diigme: r\z kullanrlnrg ya da sahibindcn ucuza ahnrnt; (mal).

Elden (elinden) diigiirmemek (bir geyi): O ;e,vle uzun sr,ire )'alln-
dan ilgilcnmck.

Elden ele: Bir kigidcn otckine.

Elden ele dolagmak -1. I3irgok kimsece allnrp bakrlnak. -2. Bircok
sahip de$i;urmek.

Elden gegirmek (bir geyi): -1. Onu incelemek, kontrol etrnck. -2. Onu
onarmak, drizcltrnek.

Elden gel: -1. "Seni kutlartrn." -). "Parap hemen ver." anlarntnda.

Elden gelmemek: Bir gey yaparnamak, da1'anot-n^m^U.

Elden (elinden) geldigi kadar: Yapabildi$i, n-rtirnkiin oldufu kadar.

Elden gitmek (bir gey, biri): Onu f itirmek, ondan mahrum kalmak.

Elden ne gelir: "Nc 1'aptlabilir?" anlamrnda garesizlik bildirir.

Elden (elinden) kagtrmak (bir geyi): Onu clde etmek firsatrnr yi-
tirr-r-re k.
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Elde (elinde) tutmak (bit geyi): Bir duruma )'a da i$e hakim olmak.

E.le ahnmaz: Qok kotLi geyler igin soylenir.

Ele almak (bir geyi): -1. Bfu gey iizerinde gahgmaya baplamak. -2.Blr
geyi inceleyip aragtrrmak, elegtirmek.

Ele avuca sr$mamak: Soz dinlememek, grmank ve ta$lixn davranrg-
latda bulunmak.

Ele gegirmek (birini, bir geyi): -1. Onu yakalamak. -2. Onu elde
etmek, edinmek, ona sahip olmak.

Ele gegmek: -1. Yakalanmak. -2. Elde edilmek.

Ele gelmek: -1. Bir gey ele tutulabilr duruma gelmek. -2. Bebek ku-
cafia ahnacak kadar btiydmek.

Ele giine kargt: Herkese kargr, herkesin oniinde.

El ele vetmek (biriyle): Onunla igbnligi yapmak, gtiglerini birleg-
tirmek.

El emeSi: -1. Elde yapdan i9, ririin. -2. Elle yaprlan gahpmarun karpr-
hgr, ricreti.

El ense gekmek Giiregte, rakibin ensesine el-ini aup gekmek.

El etek gekmek (bit geyden): -1. Aruk o geyle ufragmaz olmak.
-2. I(endini britiinriyle ibadete vermek.

El etek ripmek -1. igini yapttmak iqin gok yalvatmak. -2. Yaltak-
lanmak, hog gortinmeye gahgmak, dalkavukluk etmek.

El etmek (bitine): Ona "gel" anlamrnda el sallamak.

Ele vetit tallont, kendi yutar sallilmr, (ele verir tigiidii, kendi
keser sd$iidii): "Bagkasma verdifii o$iidri kendisi fi)tm z, dahast
tersini yapar" anlamrnda.

Ele vetmek (birini): -1. Suglu bir kiyiyi gtivenlik kuwederine habet
verip yakalatmak. -2. Aynt sugu iglemig bir kiginin sug arkadaglartnt,

kendrsi yakalanrnca baskr ya da gozrilme sonucu grivenlik kuvvetle-
rine yakalatmak.

El giin: Herkes, el ilem.

Eli agrk Comert, paraharcamaktan gekinmeyen ftimse).
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Eli a$rr: -L. Yavag ig yapan ftimse). -2. Eliyle vurdu$unda acrtan
kimse.

Eli aSznda kalmak Qok gasumak, gagtrp kalmak.

Eli alrgmak (bir geye): -1. Bir igte ustahk kazanmak. -2. Herhangi
bir davrarugr ahgkanl-rk haline getirmek.

Eli altrnda olmak: Aradrfir, istedigi zam^fl bulabilecegi yerde olmali.

Eli armut mu devgiriyor? (eli armut devgirmiyor ya?): "Bir kinrse
bir ig yaptyorsa, oteki de bog durmaz, aym igi yapabilir." anlamrnda.

Eli aya$t (kolu) bagh kalmak -1. Bir $ey yapamayacak durumda
olmak. -2. Yardmcl olmasr, gozum bulmasr gereken bir konuda,
higbir gey yapamamak.

Eli ayagt buz kesilmek Aldrgr rizricri bir haber yriziinden ig yapa-
maz duruma gelmek.

Eli ayagt diizgi.in olmak: Bedence, gortintigge kusursuz olnrak, iyi
gortinmek.

Eli ayagr(na) dolagmak: Telagtan, heyecandan ne yapaca$r.nl 1;agrr-
mak, sagma sapan igler yapmak.

Eli ayagr titremek: I(orku, sinir, vb. yiztinden heyecanlanmak.

Eli ayagr tutmalc i9 yapabilecek durumda olmak.

Eli bol: -1. i9 yapabilecek parasr olan ftimse). -2 Ip icin gerekli arag-
lan esirgemeyen ftimse).

Eli bollagmak: Para yonrinden rahatlamak.

Eli bog ddnmek (bir yerden): istedifinr elde edemeden donmek.

Eli (elleri) bog gelmek (gitmek) (bit yere): O yere armaganstz
gelmek (gltmek).

Eli bdfriinde (koynunda) kalmak: Baganszh$a uftamak, bir ig
yaP^m^z duruma drigmek; umutsuz, garcsiz duruma dtigmek.

Eli cebine varmamak (gitmemek) : P an harcama konusunda cimri
davranmak, para harcamaya yana.gmamak.

Eli (eline) gabuk Qabuk ig yapan (krmse).

Eli darda: Para srkrntrsr iEinde.
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Eli de$mek (degmemek) ermek (ermemek) (bir geye): Soz ko-
nusu igi yapacak vakit ve firsan bulmak ftularnamak).

Eli ekmek tutmak: Gegimini sa$layacak duruma gelmek.

Eli ermek (ermemek) (bir geye, bir geyi yaprnaya): Onu yaprnaya
vakti olmak (olmamak).

Elifi gcirse mertek (direk) sanrr: Bilgisizli$ine raimen bilgrglik tas-
layan, okurlasl yazmasr olmayan bir krmse igin alay yollu soy'lenir.

Eli geniglemek Eli bol para gegmek, harcama olana$r olmak.

Eli gitmek (bir geye): Onu tulrrak, yakalamak istemek.

Eli hafift Acrtmadan is goren (dipgi, igneci).

Eli ige yatmak: Bir i9i yapabilecek el becerisi olmak.

Eli igte (agta), gdzii oynagta: i5 yapar gotiinen, fakat akl ba;ka
geylerde olan havai (kimse).

Eli kalem tutmak: -l. Yazr y^ztrr yr bilmek, -2. Bft konu hakkrnda
bagarrlr bil bigimde y^zry^zm^ yetenefine sahip olmak.

Eli lilnlmak: Eli bir ige yatkrn duruma gelmek.

Eli kolu bagh olmak (durmak, kalmak): Uzerine dr"igen ya da tize-
rine aldrgr bir gorevi gegidi nedenlede I'ap21o.uacak durumda oLnak.

Eli kulagrnda: Olmast ya da gerEeklesmesi lok i'2Lttr.

Eli kurusun: "Elin l)tm^z, bit ig gormez olsun." anlamurda ilenE.

Eli mahkffm: "Bu igi yapmak zomnda." anlamrnda.

Eli magah: Sirret, edepsiz, kargacr (kadrn).

Elinde kalmak (bir gey, mal): O gevi, mah satamarnak.

Elinden almak (bir geyi, bitisi): Btini sahip oldu$u bir se1'dsn, b;
kimseden yoksun hLmak.

Elinden bir ig gelmemek Higbir ig yapamamak.

Elinden birkaza (sakathk) grkmak isterneyerek birisini yaralarnak
va da oldrirmek.

Elinden bir gey gelmemek: Olanaksrzhk, garesizlik ya da becerik-
sizlik 1'riztinden yar&mcr olamamak.
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Elinden dtigiirmemek (bit geyi): Srirekli onunla ilgilenmek.

Elinden geleni ardrna koymamak: Elinden gelen l-rer tLidti kotrilnfii
yaprnak.

Elinden geleni yapmak Bir igi bilgisinin ve gLicuniin yettifii kada-
nyla yapmak.

Elinden gelmek Soz konusu ge1,i 1'2p6n becerisi olmak.

Elinden higbir gey kurtulmamak: Her;ei'i becerebilecek yetenekte
olmak.

Elinden ig grkmamak Elindelir isi zamamrda bitiremernek; elindeki
igi siittincemede btalimak.

Elinden tutmak (birinin): -1. Ona yardm etrnek. -2. iledcrnesine
yardrmct olmak, ka1t1-oL.

Elinde olmak (bir gey): O geyi yapabilecek durumda oLnak, o ge1'

onun 1,s1kisi, becerisi icinde olnak.

Eline agrr: Elinden qabuk ig gllmaynn (kimse).

Eline ayagrna diigmek (kapanmak, sarilmak): Bir istefini 1,apu-
rabilmek igin bir kimsenin a),aklattna kapanrp yah'armak.

Eline bakmak (birinin): Bir kimsenin I'ardrmrvla geginebilir du-
rumda olmak.

Eline dogmak (biri): Onu goculJu$undan beri yakrndan tanrmak.

Eline diigmek (bir gey birinin) (biri birinin): -1. O ge1' (yer vb) o-
nun egernenli$i, buyru$u altrna gtmek. -2. Ona yakalanmak. -3.
I(endisine hrncr bulunan bir kimseye muhtac dunrma gehnek.

Eline gegmek (bir gey) (birisi): -1. Iiazanr-nak, elde errnek. -2.
Bulmak. -3. Yakalarnak.

Eline kalmak (birinin): I(endisine )'ardrrl edecek ),a da bakacak
ondan baska kimsesi kalmamak

Eline (elinize, elletinize, ellerine) saghk "Yaptr$rn is iyi olmu;;,
te gekl<iir ederim. " anlamrnda.

Eline su dcikemez: "Bu kirnse, adr gegen kimsenin grtagr bile ola-
tnaz, onunia aym deSerde de$ildir." anlarmnda.

Eline vur, ekmegini (aSzrndan) at Sessiz; prsnk (kimse).
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Elini ayagrnl gekmek (biti, bir yerden): Oraya u$ramaz olmak,
artrk oraya gitmemek.

Elini ayagrnr cipeyim: "Qok y'2]yx1yorum." anlarmnda bir geyin ya-
pilmasmt istetken soylemr.

Elini cebine atmak: Cebinden para gtkarmak igin davranmak.

Elini gabuk tutmak: Bir igi gabuk yapm^y^ gahgmak.

Elini eteiini gekmek (bir geyden): O geyle ilgrsini trimriyle kesmek.

Elini kana bulamak Bir kimseyi yaralamak ya da oldtirmek.

Elini kolunu ba$lamak (bir gey, birinin): O gey onu higbir i9 ya-
pamayacak duruma getirmek.

Elini kolunu sallaya sallaya dolagmak (gezmek): Pervaslzca, ser-
bestge, gekinmeden dolagmak.

Elini kolunu sallaya sallaya gelmek Bir ysls eli bog olarak, hicbir
atrl:a!:an almadan gitmek.

Elinin altrnda: Her zaman kolayca yaradanabilecegi yerde ve yakrnhkta.

Ellinin hamuruyla erkek igine kangmak Bilmedigi, yapamayacaSt
bir ige girigmek.

Elinin kdrii: "Sorduiun sorular yeter artrk, koni sozler soyleyece$im
gimdi!" anlamrnda paylama sozri.

Elini oynatmak -1.. Bir igi yaparken hzlanmak. -2. Gereken du-
rumlarda parayr esirgemek.

Elini srcak sudan so$uk suya sokmamak: Evde higbir ige el sijr-
memek, gok nazh olmak.

Elini siirmek (bir $eve, birine): -1. Bkz. elini siirmemek. -2. Biri-
ne hedrangi bir konihik yapmak; dovrnek, tecavriz etmek.

Elini stirmemek (bir geye): -1. O geyi el-ine almamak, o igi vapma-
mak.-2. T enezzil etmemek.

Elini uzatmak (bitine): Ona yardrm etmek, destek olmak.

Elini veren kolunu alamaz. "Qrkarcr bir kimsedir. Senin comert,
yardrmsever biri oldugunu anlarsa, elinden zor kurtulursun." anla-
mrnda.
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Elini vicdanrna (kalbine) koyarak (s6ylemek): Dogru, hakqa
(soylemek) gergekleri, do$rulan gizlemeden (soylemek).

Eli olmak (bir geyde): -1. Bir ige herhangi bir bigimde katkrda bu-
lunmak. -2.8t igle gizli bir iligkisi olmak.

Eli para gdrmek: Pankazanmak; cebi para g6rmek.

Eli srkr: Cimri, kolay para barcamayan (kimse).

Eli silah tutmak: Silah kullanrp savagabilecek durumda oLmak.

Eli sopah: Zotba, sert, baskrcr (kimse, yonetim).

Eli gaka$rnda: Drigrinceli, tasaL, knygh.

Eli uzun: Frsatml bulunca eline gegirdiklerini astan, hrsrz.

Eli varmamak (gitmemek) (bir geye): Bir ipi yapm y^ gonhir razr
olmamak; o igi yapmak igin iginde bir istek duymamak.

Eli yatlcn (bir ige): O ige ahgkrn, becerikli (kimse).

Eli yatmak (bit ige): Bir igi yapabilecek el becerisi edinmig olmak.

Eliyle koymug gibi (bulmak) (bir geyi, birini): Aradrgrnr hemen,
kolayca (bulrnak).

Eli yiizii diizgi.in: Ytizrine bakdabilir olan, grizelce ftimse).

El kadar: Qok ki.igrik.

El kaldrrmak -1. Soz istemek ya da oy verdigini belirtmek igin elini
Itavaya kaldrrmak. -2. I(endisinden briiti$e vuracakmrg gibi dav-
ranmak.

El kaprsr: -1. Yabancrlafln evi, y'urdu. -Z.B1r krzrn gelin gittigi ev. -3.
I(ginin gegimini sa$ladrgr ipyeri.

El kiri: HiEbir de$eri olmayan, gegici (ozellikle para igin soylenir).

El koymak (bir geye): -1. Bir geyi, kendi buyru$u aluna almak; bir
yerin yonetimini kendi yetki srnrdan igine aLaak. -2.8i yolsuzlu$u
ort^y^ Etkarmak igin incelemesine girigmek.

Ellerin dert gdrmesin: "Allah razt olsun." anlamrnda if i dilek sozri.

Eller yukan: "Ellerini yukan kaldrr ve teslim ol!" anlamrnda uyan
sozri.
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Elle tutulacak taraft kalmamak: -1. Saglam tarafi kalmamak. -2.
I(endisine grivenilmemek.

Elle tutulacak tarafi olmamak: De$erli, grivenilir bir yonu bulun-
rnamak.

Elle tutulur grizle gdriiliir: Qok belirgin, gok agrk olan.

El ovugturmak Grig bir dr.rrum kargrsrnda ne yapaca$nr, ne diyece-

$ini bilmernek.

El srkrgmak: Iki arkadag kar;rlaguklaunda sevgi \re sa),gl gere$i bir-
birlerinin ellcrini mup, hafifgc stlunak.

El srkmak Selamlasmak igin iki kigi birbitletinin cllerini tutmak.

El siirmemek (bir geye, birine): -1. Onu ellemernek, ona bir zararr
dokunmamak. -2. Bir igi yaprnaya baplamamak. -3. ilgilenip elinc
aLnan-rak.

El uzatmak (birine) (bir geye): -1. O kirnse)'e )'ardrm etmck. -2.
Bagkasmtn igine, ctkanna dokunmak, kendisine ait olmavan bir se1'

rizerinde hak iddia etrnek.

El iistiinde tutmak (birini): Ona gok dcier vennek, agn sa)rg1 ve
sevgi gostermek.

El vermek (birine): -1. Ona yardrm etmek. -2. N'Itirit miir;ide ba;-
kalartna )'ol gosterme izni I'crmek. -3. Btdne bir koluda yetki yct-
rnek. -4. Iskarnbil o1'unlartnda kar;r tarafa or.un iisrunlii$ri tanmrak.

El yatkrnlgr: -1. i;e ahgmrg olma dr-rrurnu. -2. El igletini )'apmakta
yetkin olma.

El vordamryla: Gorrneden, elle 1'oklayx12[.

Emegi gegmek Bit igin \rapllmastnda ozenle, gok gahgrm; ohnak.

Emek gekmek Bir i;in ).apilmasmda cok cahgmak.

Emek vermek (bir geye) (birine): -1. Bir seyin me1'dnna geLnesi iqin
ozen gostererek Eok qah;mak. -2. Bi kimsenin yetigmesi igin bti1ilk
caba harcamak.

Emir biiyiik yerden: Iriraz edilerneyecek buyruklar igin so1'lcnir.

Emir kulu: I(endisine emredilen her isi tarttsmaslz l,apmak zorunda
olan kimse.
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Emniyet etmek (birine): Ona gtivenmek, emanet etmek.

Emniyet vetmek (birine): Ona griven duygusu vermek.

Emrihak vaki olmak: (Tann'nrn buyru$u geregr) Olmek.

Endige duymak (bir geyden): O gey igin kayglanmak, tasalanmak.

Engel gtkarmak (bitine): Bir igin yapilmasrnr zorlagurmak.

Eninde sonunda (riniinde sonunda): Ne zaman olsa, en sonunda,
kagrdmaz.

Enine boyuna: -1.. Her yonriyle, eksiksizce. -2. biyarr, gosterigl-r

ftimse).

Eni konu: Eksiksizce, her yonriyle.

Ensesi kalm: Maddi durumu yednde olan (krmse).

Ensesinde boza pigirmek Bir isi yapmasq bitirmesi igin sritekli u-
yatmak, tedirgin etmek.

Ensesine binmek: Baskr a!nnda tutmak, bir igi yapmaya zodamak.

Ensesine yaprgmak Bir konuda sd<rgurmak.

Ense yapmak Higbir igle u$ragmadan, keyFrnce yagamak.

Entrika gevirmek: Hile dtizenlemek.

Et geg: Ne vakit olsa, erken ya da geg.

Etiyp bitmelc -1. Qok z^yf7^m^k,incelmek. -2. Qok acr gekmig olmak.

Eriyip gitmek Yok olmak.

Erkek Fatma (Ayge): Erkekler gibi davtanan krzlar igin kullamlu.

Esamisi okunmamak. HiE onem ve de$erverilmemel<, adr gecmemek.

Es gegmek (bit geyi, birini): Uzerinde durmamak, aldrrrg etrnemek,
bog vermek, cjnemsememek.

Eski gamlar bardak oldu "Zaman deiigti, eski durumlann cjnemi
ve de$eri kalmadr." anlamrnda.

Eski deftetleti kattgtrrmak GeEmipteki olaylan bir yam umarak ya

da bagka bir arnagla yeniden ele almak, anrmsatmak.
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Eski griz ag'sr: Bfuinin gok eskiden sevgilisi durumunda olan kimse
(ozellikle krz, kadrn); ilk g<iz a$nsr.

Eski kafah: Gegedigrni az ya da gok I'itirmig dr.iprinceleri sarv''nan,
eski yagam bigimine bafh (kimse).

Eski kriye yeni ddet: Geleneklerine, eski yagam bigimine bagh bir
topluluga yadrrganan bir yemlik getirmek.

Eski kum Meslegin inceliklerini bilen, aldatrlmasr olanaksrz kirnse.

Eski piiskii: iyice eskimig olan geyler igin so1'lenir.

Eski tas eski hamam: "De$gen higbir gey yok, eski durum devarn
ediyor." anlamrnda.

Eski toprak: Yaglandrgr halde drng kalmrg ftimse).

Eski ttifek Herhangi bir alanda en krdemli olan, bilgi, deneyim yo-
ntinden en zengin olan (kimse).

Esrar kumkumasl (kutusu, kiipii): Neyin nesi oldufu, ne ile u$-
ragflE1 bilinmeyen kimse igin soylenir.

Esrar perdesi: Bir olapn gerEek y-uzrimin anlagilmasmr gr.iglegtiren
ozelliklerin trimti.

Estek k<istek (etmek): Qepitli bahaneler (ileri srirmek).

Eg dost: Tanrdrklar, bildikler, ahbaplar.

Egek bagr mrsrn?: 'Yetkini kullanmayrp neden gevgek davrantyor-
sun?" anlamrnda.

Egek kadar olmak: Biiyudrifiri halde akrllanmamak.

Egek sudan gelinceye kadar dcivmek (bitini): Onu uzun bir stire
iyice dovmek.

Egek gakasr: Ait el gakasr

Egigini agrndrrmak: igini yaptumak igin birinin yantna pek gok kez
gitmek.

Egref saati gelmek: Uygun, elverigli z^mant gelmek.

Etegi belinde: Hamatat, gahgkan kadrn igin soylenir.

Etekleri tutugmak: Qok telaglanmak, kaygrya drigmek.
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Etekleri zil galmak Cok sevinmek.

Eti budu yerinde, (etine buduna dolgun): Semiz, tornbul (ozel-
lilile kadrn, krz).

Eti ne, budu ne?: Bir kimsenin kLignk, citzveya olanaklannrn srnrrh,
paraslnl az olduiunu anlatmak igin soylenir.

Etine dolgun: Tombul (kimse).

Eti senin kemigi benim: Eskiden velilerin cocuklannr ciitimciye,
usta)ra teslim ederken so1'ledikleri soz.

Et kafalr: Aptal, anlay'rssz kimse; kahn kafah rkazkafah.

Etle ttrnak gibi: Birbirlerine candan baih dostlar igin soylent.

Etliye siitliiye kangmamak -1. I(endrni ilgilendinneyen islere ka-
rtgmamak. -2. I(endi hal-inde yasamak.

Etmedigini brrakmamak (komamak): Elinden gelen her ttidii
kotuhigii yapmak.

Etrafinda dcirt dcinmek istedi$ini elde etmek ya da korumak igin
birinin, yanrndan aynlmamak.

Et ttrnak olmak (biriyle): Aralannda Eok srkr dostluk bulunmak.

Ettigini bulmak Yapugr kottilnfiin kargrhgrnr bulmak.

Ettiiini yanrna brrakmamak Yaptrgr koruln$e korulnkle kargilrk
vetrnek, ondan ocrinii almak.

Ettigi yanrna (kAr) kalmak Yapugr kohilnk kargilrksrz kalmak,
yapus kotiilnfrin cezaslnl gormemek.

Ev bark -1. Er'. -2. Qoluk gocuk, ev halkr.

Evde kalmak: Iiz, yagr ilerlemesine kargrn evlenememig olmak.

Evdeki hesap gargtya uymamak: Tasadanan bir gey ba;ka bigirnde
gergekle gmek, sonuglanmak.

Eveleyip gevelemek: Bir sozri agrk, anlagilrr bigimde soylememek.

Evet efendim: I(argrsrndakinin her soztine "Evet efendim, dofiru e-
fendim." demevi ahgkanhk edrnmig kimse.

Evin diregi: -1. I(adrn igin koca, eg. -2.Evin gegimini safilayan kimse.
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Evirmek gevitmek (bir geyi): O geyin her yarunt iyice gozden ge-

girmek.

Evlat acrsr gibi igine gdkmek Yitirdi$i bir gev iEin bnrdk iiztintii
duymak.

Evletden uzak (rrak): "I(imsenin baptna bu tiir felaketlerin gelme-

mesini dilerim." anlamtnda.

Evli barkh: Evlenmig kimse.

Evli evine, kdylii ktiyiine: Aruk herkes evine ya da igine gidebilir'

Ewel AJlah: "Allah'rn yardtmtyla" anlamtnda pekigtirme sozti'

Ev yrkmak: -1. I(arr ile koca araslna fitne sokup, aynlmalanna 1'ol

agmak. -2. Bfu ailenin gegim yollartnt ortadan kaldrrrp perigan ol-

malanna yol agmak.

Eyiip sabn: En giddetli actlardan, en a$tt stkrnulardan yaktnmayan

kimsenin engin sabn.

Eyvallah demek (bir geye) (birine): -1.Razt olmak, kabul etmek'

-2. Allaha tsmadadtk demek.

Eyvallah etmemek (bitine): Birinin minneti alttna girmemek, birine

boyun e$memek.

Eyvallahr olmamak (birine, hig kimseye): Ona, onlara minneti,

gomil borcu olmamak.

Ezbere ig gdrmek incelemeden, geligigiizel i9 gormek.

Ezbere konugmak: AsLru arayrp sormadan, bilmeden konugmak'

Ezilip biiziilmek -1. I(onugurken srkrlmak, gekinmek, giig duruma

drigmek. -2.IJtangag ya da kibarca davranglarda bulunmak'
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Faka basmak Tuzaga drigmek, aldaulmak; tongaya basmak.

Fal agmak (fala bakmak): Suya bakarak, kitap, iskambil kigrdr aga-

rak gelecekten haber vermek.

Falakaya gekmek (yatrrmak) (birini): Ayaklanru falakaya ba$laya-
rak tabanlannr kahn bir sopa ile dovmek.

Fark atmak: -1.. Fazh sap yapmak. -2. Benzerlednden gok farkh ol-
mak, onlan gegmek.

Fark etmez: -1. "Higbir onemi, etkisi yoktur." -2. "Higbu degigiklik
ylpm z." anlamtnda.

Fark gdzetmek Aynm yapmak, birini otckinden ayn, ristiin tutmak.

Fatktna vatmak: -1. Bir sef in var oldu$unu anlamak, sezmek. -2. A-
ralartnda fark bulundu$unu anlamak.

Farlonda olmamak (olrnak): Ne olup bittigini anlamamak (anlamak).

Fark yapmak Opnlarda lenmek.

Fasit daire: Bkz. Krsrr d6ngii.

Fasulye gibi kendini nimetten saymak: I(endine asrn bit defer
vermek.

Fatiha okumak (bir geye, ruhuna): O geyden umudunu kesmek.

Fazla gelmek Gereginden, ahsilmrgtan fazla olmak.

Fazla kagrtmak -1. Her zamankinden fazla yemek, igmek. -2. Bir
per,'i normalinden fazla yapmak.

Fazla olmak: Baskalannt rahatsrz edecek davranrslarda bulunmak.

Felce u$tamak: islemez, ltiriimez, gahgmaz duruma gelmek.
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Felegin gemberinden gegmig: Bagrndan pek gok ivi kotii olal
gegmi$ olan (kirnse).

Felegini gagumak: Ne yapacafirnr bilen-iez dururna geirnek.

Felegin sillesini yemek: Briltik bir vrkrma uiramak.

Felekten bir giin galmak Negeli, e$lenceli bir grin gecirmek.

Fellik fellik (fellek fellek) ararnak (birini, bir geyi): Onu het ),erdc
telagla, heyecanla aramak.

Felsefe yapmak Bir olal'rn nedenleri ve sonuclan hakkrnda deiigik
gorusler ileri stirmek.

Fena halde: Qok, oldukga fazla, asrn derecede.

Fena olmak: -1. Bozulmak. -2. Qok rizuhnek. -3. Hasta gibi olmak.

Fenasrna gitmelc Uziilmeli, sinirlenmek, uzelinde kotLi bir etH btalimali.

Fenaya gekmek (bir geyi): O geye kotu bir anlam verrnck.

Fena yapmak (birini): Onu kotii bir duruma dr"igrirmek.

Fener alayt: -1. $enlik gecelerinde bu toplulu$un ellednde fenerler

)'a da mesalelede kenti dola;arak yapuklan gosteri. -2. Bu gostcrif i
yapan topluluk.

Ferman glkmak Yetkih bir kimse tarafindan bir i;in )'apilmasr ko-
nusunda buvruk verilmek.

Feryadr basmak: Tehlikeli, korku verici bir durumla kargrlagrnca ba-

$rrrp cafrrmaya ba;larnak.

Fesat kartgtlrmak (grkarmak, kaynatmak): insanlann arasuu bo-
zacak igler yaprnak.

Fesat kumkumasr: insanlan birbirine dtigiir-meyi huy edrnnrig kimse.

Frtsat diigkiinii (yoksulu): Frsarrnr bulunca kohiliik yapmaktan

Eekinmeyen kimse icin sovletrir.

Frtsat diigmek (grkmak): Uygun bit ortam ortaya s1fu1n[.

Ftrsatl ganimet bilmek Onune grlian fusatlardan hernen 1'ararlannrek.

Frrsatr kagtrmak: Yarar sa$layaca$r uvgun durum ve zalnanl de$er-
lendiremernek.
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Flrsatrnr diigiirmek U1gun, koiay bir 1,oi bulmak.

Frrsat kollamak Bir ig igin elverigl-i z^tn n ve durumu kollamak.

Frtsat vermek (tanrmak) (bir geye, birine): Bir igi gergekle;tinnek
igin uygun durum haniamak; z^rr7at7 r,ermek.

Frstlu gazetesi: Toplumu ilgilendiren bir olaylr dedikodu bigiminde
kulaktan kula$a lalllmasr.

Ftttk etmek (birini): Onu cok krzdtmak; sinirlendirrnek.

Fttrk olmak (birine): Ona cok ktzmak, sinir oimak.

Fikir almak (birinden, bir geyden): -1. Bir konuda )'erllh bir kirn-
seden bilgi almak, o ki;inin dtigtincesini sorrnak. -2. O konuda bilgi
sahibi ohnak.

Fikir vermek (birine) (bir gey): -1. Bir konuda yol gosterici nitelikteki
diistincesini bildrnr-rek. -2. insanr btr dri;rinceye, inanca ulasttrnak.

Filan fegmekdn (filan falan): Adrnrn belirtilmesine gerek oLna1,2n
kimse va da seylerin yerine kullanrhr.

Filinta gibi: Geng, ince uzun boylu, gevik, yakgrkh (kirnse).

Fincanct katrdannr iirkiitmek Zart vercbtlecek bir kirnsef i fu2611-

racak bir davtanlsta bulunrnak.

Fink atmak: I(eyfince, gonlr,ince gezip dolagmak.

Fite vermek: -1. N{iktan azaimak. -2. Kotrj dururnu gon-iln-rek.

Fi tatihinde: Qok eskr bit zarnanda.

Fitil gibi olmak: Cok sarhos ohnak.

Fitne fiicur: Cok fitneci, k:rskrrucr, arabozucu (kirnse).

Fitne kumkumasr: Ara bozucu.

Fitne sokmak: Asilsrz soz ve haberlerle, insaniamr arasrnda gegtl-
sizlik yaratrnak.

Fit olmak: -1. Birinin bit davrantgrna denk dtigen brr davranrsta bu-
lunarak odesrnek. -2.P.azt olmak, uygun bulmak.

Fit sokmak (vermek): Bfuini bir ba;kasma karst krgkttrnak, ar.alaunr
acrnak.
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Fiyat bigmek Fiyauru belirlemek; deSer bigmek.

Fiyau (fiyatlatr) dondutmak: Bir maLn, hizmetin fiyatriln liksel-
mesini onleyici onlemler almak.

Fiyat lormak Rekabet vb amaglatla bir mahn fiyauru indirmek.

Fiyat vermek Bir malm, hizmetin para olarak kargrh$m bildinnek'

Fol yok yumurta yok: "Ortada konuyla ilgiJi belli bir neden yok'"
anlamrnda.

Fos grkmak: -1. (Birinin) Bir ige yatamadr$r anla,srhnak. -2. Bir i9,

beklenen sonucu verrnemek.

Foyasr meydana grlanalc Bir kimsenin kotti bir yonii bir $e)' dola-

yrsryla, bit siite sonra anlapilmak'
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Gafil avlamak (birini): Onu habersiz ve hazrhksrz oldu$u bir suada
bastrrmak, giig duruma drisrinnek.

Gaf yapmak Farkrnda oLnadan )'ersiz bir davranrsta bulunmak 1,a
da bir kimse)'i incitecek soz soylernek.

Gaipten haber vermek: Gelecekte neler olacafrnr so1'lemek, bilin-
me)ren ilemden haber venlek.

Galeyana gelmek Bir ge1'den cok erkilenmek, hel,ecanlanrp cosmak.

Galeyana getirmek (birini, bir toplulugu): Onu, o toplulu$u etki-
lef iP .oU*t'ttloU.

Galip gelmek (grkmak): Yenrnek; iistiin gelmek.

Gani gtiniillii: Comert, el,i agrk, tok gonrillii kimse.

Garaz baglamak (birine): Ona kargt drigmanca du1'gular beslemek;
kin beslemek (bailamak).

Garganya getirmek GLinilniye getirerek bir sozrin, bir eylemin
onemini, etkisini hahfl etrnek, dikkatten ka gtrnak.

Garibine gitmek Garip bulmak, yadtgamak; acayibine gitmek,
tuhafina gitmek.

Garip gelmek: Garipseme\ 1'adugamak; acaf ip gehnek, nrhaf gelmek.

Givur etmek (bir geyi): Onu ige varamavacak duruma getirmek, zi-
\ran etmek.

GAvur eziyeti: r\crmasrz, zaiimce davranrg, guq; zahrrreth ig.

Givur inadt: Onune gecilemel'en inat; kegi inadr.

GAvurlugu tutmak (gAvurluk etmek): -1. insafsrzca davrlnmeya
baglarnak. -2. Inatlagmak, inat ermek.

Gdvur olmak: Bos yere harcanmak, heder olmak.
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G6nrr dliisii gibi: Qok agr ve hantal olan (9e1).

Gayret dayrya diigtii: "Scjz konusu ig onu bagarabilecek olana kaldr
anlamtnda."

Gaza basmak: -1. Tagrnn hrztm arilrmak igin gaz pedahna basmak.
-2. Savugmak, kagmak; defolmak.

Gazaba gelmek Qok ofkelenmek.

Gazaba uSramak: Bir kimsenin cjflesini [zerine gekmek.

Gazel okumak: I{andrrmak amacri4a bog sozler s614emek.

Gebe brrakmak (birini): Onu borglu duruma getirmek.

Gebe kalmak (birine): Ona borglu durumda olmak.

Gece giindiiz: Her z^man, hig ara vermeden, srirelili olarak; geceli
giindiizlii.

Gece giindiiz dememek: Vaktin uygun olup olmadrgrna bakmadan
sr,irekli gahgrnak.

Gece kugu: Gece vakti gezmesini, ig gormesini seven, geceleri uvu-
mayan ftimse).

Geceli giindiizlii: Hig ara vermeden, siirekli olarak; gece gundiiz.

Geceyi giindiize katmak: Gece grindtiz durmakstztn gahgmak.

Geger akge: Herkesge be$enilen le)'igin kullanrhr.

Geger not almak: Uygun bulunmak, beienilmek.

Gegim diinyast: -1. Herkesle ivi geginrnek gereku$ini anlatmali igin
kullanrl-rr. -2. "Herkes igin en onemli konu geEimini sagla,vacak 1'oh-r

bulmastdrr." aniamtnda kullamirr.

Gegim kaptst: Kazanctn sa$andrgr ig1'eri; ekmek kaptsr.

Gegim yolu: Yagamak igin kazang bulma )'ollan, gareleri.

Geginip gitmek: -1. Yagamrru iyi liotii saglal,abilecek bir geliri olmak.
-2. Bapkalanl'la iligkileri onemli sorun \/aratmavacak drizel'de olmak.

Gegmig ola: -1. "Gegrnig olsun." -2. "Ru firsatl bir daha ele gegire-
mezsin. Yazrk olur (oldu)." anlamrnda.
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Gegmig olsun: "Hastah$rnrz, gegirdrginiz kazaya da felaketin gegmig
oltnaslnl, bir daha boyle iiziintrilerle kargilag:ma:m nTzl dilerim." an-
lamrnda.

Gegti Borrun pazail (siir egegini Niide'ye): "Bu fnsatr kaErrdrn,
yeni bir firsat aramaya koyrrl." anlarnrnda.

Gelecegi varsa gcirecegi de var: 'YigitJrk taslapp kotrjliik ,vapmak
igin gelmeye niveti varsa, bu1'utsun gelsin, ona haddini bildirfuiz."
anlamrnda tehdit yollu soylenir.

Gel gelelim: "Ne gare ki." anlamrnda.

Gelip gatmak : Belli bir zaman gok yalila;rnak.

Gel keyfim gel: -1. "Genel olarak durumumdan oldukga mernnu-
num." anlatntnda. -2. Durumu i1.i olanlata glpta vollu da soylenir.

Gel zaman git zatnan: Aradan uzun bir zam fl gegtikten sonra.

Gemi azrya almalc FhgbLr gekilde soz dinlemez olrnab kural tarumamak.

Gem vurmak (birine) (duygulanna): -1. Onun taglln, agur davta-
ntglanm onlernek, onleyecek girigtnde bulunmak. -2. Duygulanna
hakim olmak.

Geri gevirmek (bir geyi, birini): -1. Onu kabul etmemek. -2. Onu
geldi$i yere gonderrnek.

Geriden geriye: -1. Uzaktan. -2. Gizhce.

Geri dutmamak (bir geyden): O geyi 1'apmaktan kacrnmamak.

Geri hizmet I(ola;', yorucu olnayan gorev.

Geri kafah: Tufticu, gerici; venililder kar;r crkan, dugrincc ve davra-
nrglarll'la eskiye baiL olan (krmse).

Geri kalmak -1. Nitelik ve zarnan yonrinden geridc bulunmak. -2.
Bcnzerlik ne oranla daha az geligmig olmak.

Ged tepmek Yapdan bir davrarug benzer bir davranr$la kargilan-
mak, ters etki gostermek.

Geyik mr.lhabbeti: Yaratstz ve anlarnsrz uzun konusma, ger-ezclik.

Gerisin geri: -1. Gerite donerek. -2.Bir daha, 1's6idgn, tekrar.

Gezip tozmak: Gonlijnun istefince gezmek.
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Gtctk almak (kapmak) (bir geyden, birinden): Onun soz ve dav-
rantglalndan, kimi ozelliklednden hoglanrnamak; dahasr sinir.len-
mek.

Gtctk olmak (birine, bir geye): Bir davtanrsa ya da bir krmseye sii-
rekli oiarak sinirlenmek.

Gtctk tutmak Bo$azr grcrklanmak.

Grk dedirtmemek: I{erl-rangi bil ses crkannasrna, itiraz eunesine,
davranrsta bulunmasrna firsat verrnemek.

Grk dememelc Bir dumm, davranrg kargrsrnda hig sesini .cdianrramak.

Gth (bile) grkmamak (grkrnr bile grkarmamak): -1. Cok sessiz

uslu durmak. -2. Baskr kargrsrnda tek soz soylememek.

Gtna gelmek (getirmek) (birine, bir geyden): O se)'dcn brkmak,
usanmak.

Gtrgtra almak (birini): Onunla alay etrnek.

Gtrgtr gegmek (biriyle): -1. Onunla alay etmek. -2. Gevezelik et-
mek.

Grrgtnnda olmak (igin): O seye gereken onemi verlnemek, onu
drkkate aLnarnak; e$lenmek, dalga gegmek.

Gtrla gitmek: -1. Uzun sirmek. -2. Bol bol harcamak.

Grrtlagrna basmak: Bir kimseye bir igi l,apunnak igin bash yaprnak;
bofazrna basmak.

Gtrtla$rna kadar borcu olmak: Qok miktarda borcu ohnak; boga-
zrna kad,at borca gitmek.

Grrtla$rna sarrlmak: I{avga etmek, pesini bra}irnarnak; boSazrna
safllmak.

Gtrtlagrndan kesmek: Para bir-iktrnnek icin ),i),eceEinder.r krsrr-rtr
yapn-rak; b o i4azndan kesm ek.

Grrtlak gfttla$a gelmek (biriyle): Onunla kavgar,a rurugrnak; bo-
lazbopaza gelmek.

Gibi gelmek (gibisine gelmek): Santstnr ur.andunak, sanmak, (...)

gibi gon-inmek.

i

fi



201

Gidig o gidig: "Sozii edilen kimse gitti r,'e bir daha geri ddnn-redi."
anlamrnda.

Girdisi grktrsr: -1. Birinin i'ahn ilgisi. -2.Bu geyin avlntrlarr.
-3. Gelir r.e gideri.

Gitti gider: "Aruk ele gegmemeli rizere gitti." anlamrnda.

Gizliden gizliye: Gizli olarak, gaktrrmadan.

Gizli kapakh: Bagkalanndan saldanan, kimsel'e haber vcrilmeclen
\rapllan (ip, konugma).

Gizlisi kapakhsr olmamak: Bagkalanndan sizlenecek herhangi bir
$e)'i olmamak.

Gizli tutmak (bir geyi): Bir olay, bir haberi hig kimseve dul'urma-
mak, agrklamamak.

Gobegi gat1.^naki Bir igi bagarmak igin gok zorlanmak, u[ra;rnak.

Gobek adr: Qocu$un gobegini keserken ebenin kovmasr idet olan ad.

Gdbek atmak: -1. C)1'narhen karnrm \,ukan dogru harekct cttirmeli.
-2. Qok ser.inmek.

Gtibek baglamak (salmak): Gobe$i sarkacak olgtide gigmanlamak,
g6bek-lenmeli.

G<igsn kabarmak (bir geyden): Ondan biivLik cjving dulrnali, kr-
vanrn'.rk.

Gcigsiinii gere gere: OvLinerck, kendine giivencrek, l<rtang dur-lrlk.

G<igiis germek (bir geye): Her turlii giicliiue dar,anmak, bilinglicc
karst ko1'mak, direnmek.

Gok gtizlii: -1. Gdz rensi mar.iye galan (liin-rse). -2. G6zlcri br,r renli
olanlann hainligini belirtmcli igin kullanrLr.

Gciklere grkarmak (birini): Onr-rn yaprrlilarrnr, niteliklerini abartarak
ovrnck, onu yii6sl111-t.L.

G<ikte ararken yerde bulmak (bir geyi, birini): Elc uecirilmcsi griq
santlan bir geyi, birini liolar,ca br.rlmak.

G<ikten zembille mi indi?: "O kimscnin nc avncalrut var lii baSl<ala-

nna tamnfitaYan haklar ()na tanlnlyor?" anlrrmrnda. .
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G<ilgede brrakmak (bir gey, bir geyi) (biri, birini): -1. Bir $ey ru-
telik yonrinden daha tisrr.in olnak. -2. Bk kimseden daha ba;anh
olup deferce ondan iist dtizeyde olmak.

G6lge diigmek Uzerine golge gelmek.

Gdlge dtigtirmek (bir geye): Bir geyin bilerek ya da bilmeyerek de-

fedni azaltmak.

G6lge etmek: Rahatsz etmek, engel olmak.

Gdlgesinden korkmak: I(uruntulu olmak, tehlikesiz iglere girig-
mekten bile korkmak.

Gdnlii bol: Comert, eli agtk (kimse).

Gdnlii bi.iyiik Gururlu, onurlu kimse iEin soy'lenir.

Gdnlii gekmek (bir geyi): Ona imrenmek, onu cant istemek.

G<inlii gani (gdnlti gcizii gani): Comert, eli agrk, gozti tok (kimse).

Gcinliinden gegitmek (birini, bir geyi): Onu go1'le bir drigiirnrnek,

istemek; iginden gegirmek.

Gdnliinden kopmak Bir kimseye, o an iEinden gegti$i kadat iyilikte
bulunmak.

Gdnliine dogmak Bit geyin olacafint onceden sezgi yoluyla bilmek;
igine dogmak.

G6nliinii almak: I{tgrn, ktisktin birini gtizel sozlede ya da bir arma-

$anla sevindfumek, memnun etmek.

G<inliinii gelmek: -1. Bir kimsenin sevgisini kazanmak. -2. Birisini
kendine Aprk etmek.

Gdnliinii etmek (yapmak): Onu tazt etmek, hognut etmek.

Grinliinii hog etmek Bir kimseyi istedi$ini yerine getirerek sevin-
dirmek; hatrnnt hog etmek.

Gdnliinii kaptrmak (birine): Ona igrk olmak.

G<inliini.i lirrmak: Bir kirnseyi kaba soz ve davtantglada iizmek,
kr.is turraek; kalbini krrmak.

Gcinlii olmak: Razt olmak, hognut olmak.
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Gtinlii tok: Yet-inmesini bilen kimse; gtizii gdnlii tok.

G6niil almak: Bir kimseyi uygun bir davramglaya da armafanla se-
vindirmek.

Gdniil bagr: Duy'gusal iligki, sevgi bagr.

G<iniil borcu: Yaprlan bir iyilifie karsr kendini borglu hissetme; min-
net, gtikran.

Gdniil eSlendirmek Gegici ilgi ve sevgi gostererek hosca vakit ge-
girrnek.

Gdniil hoglu$uyla (nzaslyla): isteyerek, severek.

Gdniil krrmak: Birini incitmek, gricendinnek; kalp krrmak.

Gdniil vermek (birine) (bir geye): -1. Ona agft oLnak. -2. Ona ser.-

giyle ba$lanmak.

Gtiniil yarasr: Bkz. Dil yarasr.

Gtireyim seni: -1. "Senden bu konuda baganJl olmanr bekliyorum."
-2. "Dedigimr yap, kargilrfrnr gorrirsun." anlamrnda.

Grirmezlikten (g6rmemezlikten) gelmek Gormernig gibi dav-
ranmak.

Gcirmtig gegirmig: Yagan-r deneyimi zengln olan, tecrribeli (kimse).

G<iriilecek hesabt olmak (bidyle): Onunla aralannda gozr.imlene-
cek br sorunu olmak.

G6ri.ip g<irecegi rahmet bu: "Gorecegi tek yardrm, tek iyilik bu-
dur." anlamrnda.

Gciriig agrst: Bir geyi degerlendirme bigimi; balog agrsr.

Gcidigeni kartgant olmamak: Hig krmse o kiginin isine kansmamak.

Gdsterig yapmak ilgi gekmek, krskandrmak gibi amaglarla goze
garpan davraruglarda bulunrnak.

G<itiirii pazarhkt Bir igin ya da rnahn ttimti rizerine yapilan pazalirtk.

Gtivde gcisterisi: Bir toplulu$un gr.ictinti ve tavrlnl gostermek icin
briyuk bir kalabahkla yapngl gosted.
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G<ivdeye atmak (indirmek) (bit geyi): Onu briy'uk bir igtahla ye-

mek; mideye inditmek.

Goz agamamak iglerin goklu$u yuzunden bagka higbir geyle ilgtle-

nememek.

Gciz agrp kapaymcaya kadar: Qok Arsa bil stire iqinde'

Gdz agttrmamak (bidne): Ona herhangi bir gey yapma fusal ver-

mernek.

Giiz altna almak (gtizaltr etmek) (birini): Onu belli bir yerde

oturmak zonrnda btakrp hareketletini denedetaek, onu gozetim altm-

da tutmak.

Gtiz alabildigine: Goztin gorebildi$i en uzak )'edere kadat.

Gciz ahct: Gnzeligr iigr geken.

G6z almak Dikkati gellnek, goz karnagtrrnak.

Gciz ardr etmek (bir geyi): Onu gormezlikten gehnek, ona gereken

ilgif i, e11.toi gostermek'

Gciz atmak (bir geye, yere): Ona, uzerinde pek durmadan goyle bir
bak oirnak.

Gdz aydma gitmek Birinin sevindfuici bir durumunu kutlamaya

gitmek.

Gciz boyamak I{otu bit geyi i),i olarak gosterip aldatrnak.

Gcizdagr vermek (birine): Onu tehdit etrnek, istedifini yaptun-rak,

kabul etti,tmek igin baskr yaprnak.

Gtiz degmek (birine, bir geye): Uiursuzluk )'a da kotiihik getirdi-

$ine inarulan krskang 1'a da ha1'ran bailglar nedenivle kotu bir du-

rurna dugmek; gtize gelmek, nazar de$mek.

Gdzden gtkarmak (bir geyi): Bir ;evin elden gitmesine istel'crek I'a
da istemeyerek razt olmak, onu feda eureye karar I'errnck.

Gdzden diigmek Ba;kalartntn 5s1'gi, savgl r'e gtivenini so1'ledigi

sozler ya da yapl$ davrantglar nedenivle )'itirrnek.

Gtizden gegirmek (bir geyi): -1. Ne oldu$unu anlamak rqin ona if i-

ce balirnak, incelernek. -2. Onu okumak.

Grizden kagmak ltrarkrna vatllmamak, goruLmemek'
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Gcizden kaybolmak: Gorillmez olmak, vok olmak.

Gtizden uzaklagmak: A1,1[1p gorulmevecek ),erc grtrnck.

G<iz dikmek (bir geye, birine): Onu ne pahasrna olursa olsun ele
geEinnek istemek.

G<iz doldurmak: -1. Bir gev gortintigiivle urnulan etkirri yapmak. -2.
Bit llmse btr' beccrisi, ba;alsr vb'den onirriL be$enihnek.

Gtize almak (bir geyi): Bil i;i gerqekle;rimrek igin orral,a crkabilecek
britiin engeileti, tehlikeleri kabullenrnek.

Gcize batmak: -1. Dr-rrumu, davtantslal cevredekileri tedir-gin etrnck.
-2. Goninri;nyle dikkati gekmck. -3. Bagkalarlnl klskandlran bir
rnevkil,e yukselnek.

Grize garpmak -1". Gomniigriyle dikkatieri rizerinde toplarnak. -2.
G ortjhnek, fark edihnek.

Gcize gelmek -1. Bkz. Griz degmek. -2. Gortinri;r-iyle baskalannrn
dikkatini gekmek.

Gcize girmek: Yapuklanyla cevresindekilerin sevgi ve giivenini ka-
zanmak.

Gtize gcirtinmek -1. Belli, aok olmak. -2.Yar olrnadr$r halde varmr$
gibr gortinmek.

Grize gdriinmemek: C)rtahkta dola gmamak, s aklanraak.

Gdze gdz, dige dig: I(oniln$e kotriliilJe karsilrk verlne vontemi.

Gciz etmek (birine): Ona goz ve kastm oynat^rak ne demek istedi-
$ini anlatmak; kag griz etmek.

G6z gezditmek (bir geye): Ona tisrLinkori bakmak, go)'le bir bak-
rnak, onu vr-izeysel olarak okumak, incelemek.

Gtiz g6re gcite: -1. Flerkesin gozri onrinde. -2. Qok agrtri oldufu halde.

G6z gitze gelmek Bakrglan karsdagmak.

Gitz g6zi g6rmemek: Sis, toz, duman grbi engeller yrrzunden lligbu
sev godilmez olmak.

Gtiz hakkr: imrenilecek bir ;eyden gotenlere verilen pay.



206 Toroslu Kitaplgr

Gtiz hapsine almak (birini): Bakrglarrru onun iizerinden a1'rrma-
mak, onu belli bir sure gcizetlemek.

Gciz kamagtrrmak: -1. Gormey'i bulanrklagurmak. -2. Giizel bir gev

bnpik hayranhk uyandrrmak.

Gdz karan: Gozle tahmini olarak belirlenen (miktar, miktarda).

Gdz krpmadan: Hig gekinmeden, bir an bile duraksamadan.

G6z krrpmak (birine): -1. Gozkapagrm bilingli )'a da bilinqsizce agtp
kapamak. -2. Bh kimsenin halini haunru gozLinti agp kapavarak

sormak. -3. Sovledi$i soziin dogru olup olmadrgrru yamndakine isa-
retle anlatmak igin goziinii agrp kapamak.

Gdz koymak (bir geye, birine): Onu elde etmel,i amaglamak.

Gdz kulak olmak (bir geye, birine): -1. Onu korumak amaclyla
gcizetlemek. -2. Ne olup bittigi hakkrnda gcirerek, duvarak bilgi
toplamak.

Gdzleri agrlmak: -1. Ui'2n6^1. -2. Bilinglenmek; gerqeklerin, olup
bitenlerin farkrna varmak.

Giizled gakmak gakmak olmak: Hastahk, ofke vb. lnizrinden gciz-

leri krzarmak veya parlamak.

Gcizleri dolmak (dolu dolu olmak): Sevingten )'a da iizrintriden
a$ayacak kadar dulgulanmak.

Grizleri (gdzii) d<inmek: -1. Hastalk nedeniyle gcizlerin renkli bo-
liimii goriinmez olmak. -2. Agrrr istek ya da ofkeden otiirii saldrra-

cak duruma gelmek.

Giizleri faltagr gibi agrlmak: Hayretten, gapktnhlitan dolavr gozleri
normalden gok aErlmak.

Grizleri fildrr fildrr (oynamak): ZeHce,meraklca, gapktnca @akmak).

Giizleri kamagmak: -1. Qok rgrk nedenil4e gevreye bakamayacak du-
rurna gelmek. -2. Hayran olmak, btiyiilenmek.

G6zleri kan ganagrna d<inmek: Uykusuzluktan ya da gok a$la-

maktan ottirii gozleri gok ktzarmak.

Grizleri (giizii) kapanmak: -1. Olmek. -2.iyice uykusu gelmek.
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Gcizlerinden okumak (bir geyi): Dugiince ve niletlerinin ne oldu-

funu bakrglarlndan anlamak.

Gcizlerine inanamamak: GordiilJeri kargrsrnda gagkrna donmek,
gordtiklerine inanamamak.

Gdzlerini agmak (biri) (birinin): -1. Uvanmak. -2. Birisinin bihnc-
lenmesine gahgmak.

Gcizlerini alamamak (bir geyden, bitinden): Duydu$r.r hayranhk
nedenivle bakrglarmt onun iizerinden aytatnarnak.

Gcizlerini faltagr gibi agmak: $ag1':rnhkla, havrede bakmak.

Gcizlednin igi giilmek: Sc'r'inci gozlerinin partldarnastndaki belli
olmak, f iiziinden oldu$u anla;1mak'

G6zled parlamak: Sevinci vc istc$i gozlerinden belli olmak.

G<izleri sulanmak: IJastahk, gunege bakn-ia ya da sevingten onini;
gozlednden r,a; gelmek; g<izleri yagatmak.

Gcizleri velfecri okumak: Gozlerinden zeki, fakat o1,nak, kurtraz,
hileci oldu$u anlagilmak.

Gcizleri yagarmak: -1. Bkz. Gcizleri sulanmak. -2. Du1'gulandurcr
bir duru ya da olav kargtstnda aflayacak gibi olmak.

Gdzleri (gcizii) yollarda (yolda) kalmak: Scvilen bir Hmseyi oz-
lemlc beklemek.

Gcizleri yuvaslndan (yerinden) firlamak (ugramak, oynamak):
Iiorkusu, ofkesi ve)'a tela;r gozlerinden belli olmak.

Griz nuru dcikmek ivi bil r,aprt ortal,n f,6tt lak igin dikladi vc yolncu
bir gahprna vapmak.

Gciz iiniinde tutmak: (bulundutmak) (bir geyi): 13ir $e),in nastl

sonuclanaca$rnr, gergeklesrnesinin hangi kogullara baih oldufr-rnu
diigrinrnek.

Gdz 6niine getirmek (bir geyi): Onun nasrl olacaftnr dtigrinmek,
onu gozrinde canlandtrmak, tasarlamak.

G6z ucuyla bakmak (bir geye): Bagmt gevimeclcn gozlerille yan-
dan, sezdirmeden bakmak.

Gcizii ag: Paraya, mal miilke dovmak biLneven (kirnse); ag gozlrt.
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G6zii agrk gitmek Yapn-rak istediklerini gerEeklegtilemeden va da

yaplhnanl istedikledni gonneden ohnek.

G6zii agrlmak: Ne olup bitti$ini anlayacak diizel's geLnek, bilinE-
lenrnek, gergekleri gormeve ba;lamak.

G6zii ahgmak (bir geye): iy'i segernedi$i bir gef i bir stite sonra net
olarak gormcy'e ba;lan-rak.

G6zii arkada kalmak: Avnldrir llgrnin va da igin ne oldufr-rnun me-
rakl igindc olmak.

Gcizii dalmak Gozunu bir noktat'a dikip dalgrn dalgrn ballnak.

Gcizti drgarda: -1. Evli oldugu halde bagka kadmlarla iligki kuran
(kirnsc). -2. Oturdufu )'a da Eahgtrir yeti brrahp baska 1,e1s gitmek
isteyen (kimse).

G<izii doymak istedi$ini elde ettikten sonra fazlasrm isternez olmak.

Grizii dcjnmek: A;rn istek, oflie grbi du1'gulann etkisi)ile ne 1.apufitnt
bilnrez dururna gelrnek.

Gcizii diinyayt gcirmemek FIig kimsel,e ya da geve onem verme-
mek; sadece onem verdifi kimsevle ya da geyie ilgilenmek.

G6zii gdnlii agrlmak Negelenrnek, keyiflenrnek.

G6zii higbit gey g6rmemek -1. I{endini btitiiniiyle igine vetip hig-
bir bagka geyle ilgiienmez oluak. -2. Ofkesinden ottirii solrucunLrn

ne olaca$rnt bilmcdigr kotri i;ler yapacak duruma gelmek.

Gcizii tstrmak (birini): Onu bir yerden tantyacak grbi olmak; biri o-
na tantdtk gibi gelmek.

Gtizii iligmek (bir geye): Onu farl<rnda olmadan gormek.

Gdzii kalmak Be$enip de elde ederncdifi bir geyi isternckte devarn
etmek.

Grizii kapah: -1. Diiyunmeden, giivenle, hig duraksamadan. -2. Qev-
resinde olup bitenlerdcn l.rabcrsiz.

Gcizii kara: Iiorkusuz, cesur (kirnsc).

Gcizii kararmak -1. Ba;r donr.ip ba1'ilacak gibi oln'rak. -2. Ne yapu-

frnr bilmez duruma gelnek.
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G<izii keskin: -1. Uzaklan ivi gorebilen (liimse). -2. incelilderi fark
eden (kimse).

Gcizii kesmek (bir geyi) (birini): Bir igi kendisinin va da adr seqen
kiginin 1'apabilece$ine inanmak.

Gcizii korkmak: Tehlikeli bir ige girigmekten kagrnmak.

G<izii kor olsun: -1. "istenriyorum, \raz.gegrim." anlamtnda -2. Ge-
reksinme duyulan gevin yoldu$u kargrsrnda da sd1'lenir.

Gdziim grksrn: "Dogrr sovlemii.orsan, g6zlerim krir olsun." anlamrnda.

G<jztim gcirmesin (birini, bir geyi): "Arflk onr.r gormek istemivo-
rum." anlamlnda.

G<iziin aydrn: "Seni sevindiren ola1, kutlu olsun." anlamtnda.

Goziinde biiyiimek (bir gey): Bir pe1'oldufiundan daha bur.uik ve
gug gorunmek.

Gtiztinde biiyiitmek (bir geyi) (birini): Onr-r abartmak, oldu[un-
dan brir.iik ve cjnemli gotmeli.

G<iziinde kalmamak: istc$inin cerqekle$mesi14e dolgunluk duy-
mali, arflk o konuda iste$i oirnamak.

Gdziinden kagmak: Gorememek, farkrna varamamak.

G6ziinden uyku akmak: Qok uykusu gelmek, gozleri uykudan ka-
pamr gibi olmak.

Goziinde tiitmek (bir gey, yer, kimse): Onu gok dzlcmek; bur-
nunda tiitmek.

Gciziine batmak: Tedirgin etmek, gok uelmek.

Griziine dizine dursun: "\'apn$rm i,viiikleri hige sai'ryorsun, Tanrr
bunun igin cezant versin." anlamtnda beddua s<izii.

Gciziine girmek QahgkanL$r ve tutarl davrantglartvla bir kirnscnin
sevgi ve giivenini kazanmak.

Gciziine iligmek: Onu dil,katlice aramadr$r halde girrmek.

G<iziine kestirmek (birini) (bir geyi): -1. Onun bir ipi bagarabilece-

ftine inannlal<. -2. Bft ;eyi beienmek, ele gegirebilmeyi tasarlamak.
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Gciziine uyku girmemek: HiE u)rumalnak, uykusuz kalmak.

Gtiziinii agmak: -1. U1'anrk, dikkat[ ohnak. -2. Bt kimseii bilgili
lirlarak getgekleri gormesine yardlmcl olmak. -3. Bir olav nedenille
gergegi gormek. -4. Bt kimseyi cinsel konularda bilgili vc deney,ilnf
krlmak.

Grizi.inii aylrmamak (alamamak) (bir geyden, birinden): Or.ra sii-
rekli olarak baknak, bakr;lannr ondan, oradan a1'ramamak.

Gciztinii daldan budaktan esirgememek (sakrnmamak): OIur
olmaz iglere girigmekten kagtnmamak, tehlikelcri onemsctnemek.

Gciziinii doyurmak: Bir ge1 den bol miktarda vercrek tatmin etmek.

G<izi.inii dcirt agmak: Qok dikkatli ohnak, aldatrLnamak iqir-r ulantk
br,rlunrnak.

Griziinii (g<izlerini) kapamak -1. Ohnek; gozunri 1,r-rmmak. -2. Gor-
memezlikten gehnek; gciziinti yummak.

G<iztinii (gcizlerini) kan biiriimek: (-)fliesindcn dolal.r adam ol-
diirmevc kallirgmak.

G6ziinii krrpm adan: Qekinn-reden, kotkusuzca.

Gciziinii larpmamak: FIiE u1'umamak.

Gciziinii korkutmak: Qc;itli tchditlerle o igi yaprnaktan ahkolalak.

Gciziiniin igine baka baka: Cesaret ve sofukkanLhkla, cckinmeden,
cr-iret ederek.

Gciziiniin igine bakmak: -1. Bir kimsenin risttine titremek. -2. I-Ier
istegini yerine getirmeye hazu oLnak.

Gciziiniin dniinden gitmemek Onu bir turh,i unutamamak, antst

zihinde cani,r olarak durmak.

Gciziiniin tiniine gelmek Gcgmigteki bir olayr, iligki kutulan bir
kimsef i zihinde canlandrnnak, tasarlamak, antmsamak.

Gciztiniin iistiinde kagtn vat dememek (birine): Onun her davra-
ntgtnt hoggortiyle kargrlamak.

Gciziiniin yagma bakmamak: A$layrp slzlanmaslna aldng etrne-
mek, acrmamak.
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G6ziinii sevdigim: -1. Qok sevilen gey, kimse igin soylenir. -2. "Sev-
gili dostum" anlamrnda seslenme sozri.

Gdziinii seveyim: -1. "Qok rica ederim" anlamrnda itiraz, sitem, yal-
v^trir'a bildirir. -2. "O geyi gok seviyorum, o durum benirn igin bti-
1'uk mutluluk kaynagrdt." anlamrnda.

G6ziinti toprak doyursun: "Mal miilk edinmeye doymuyor, ancak
oldn$rinde bu tutkusu sona erer." anlamrnda.

Gdziinii yummak: Bkz. Gdziinii kapamak.

G<izii olmak (bir geyde, birinde): Onu elde etmek istemek.

Gtizii pek (kara): I{orkusuz, anlgan kimse.

Gcizii sulu: Qabuk a$layan, onemsiz olaylarda bile gozri gabuk sula-
nan kimse igin soylenu; sulu gcizlii.

Gdzii takrlmak (bir geye): Hep ona bakmaya baglamak.

Gdzii tok Fazlamalda, mulkte gozri olmayan (himse); g6nlii tok.

Gdzii tutmak (birini, bir geyi): Onu befenmek, ona grivenmek.

Gdzii uyku tutmamak: Bir nidti u1,'uyamamak.

Gdzii iistiinde olmak -1. Herkesin hskandrgr gey olmak. -2. Herke-
sin drkkatini gekmek.

Gdzii iizetinde olmak: -1. Bir kimsenin istenmeyen davranrglar
yapmaslna olanak vermemek igin stitekh olarak gozedemek. -2. Ba-
grna bir gey gelmesin diye stirekli izlemek.

Gdzii yrlmak (bir geyden): Daha once denenen ve bagansrz olunan
bir igi yapmaya girigmekten gekinmek.

Gdziiyle bakmak (birine, bir geye): Onu adr gegen gey yerine
koymak, onu oyle saymak.

Gdzii yolda (yollatda) kalmak Birinin gelmesi br.iyuk bir merak ve
istekle beklemek.

Gdzii yiiksekte (yiikseklerde) olmak: Zenginli$e, piksek mevkiye
ulagmaya amaglamak.

Gdzyagr dcikmek Qok iiziiltip veya sevinip ailamak.
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Gciz yummak -1. I{atalau, kusutlan l-roggoniyle karqilarnak. -2. Gor-
mezlikten gelmek, gonnemek.

Gurbete (gurbet ellete) dtigmek Qegitli neder-rlcrle ailc ocagrndan
uzakta yagamak.

Gurur duymak (biriyle, bir geyden): Onunla ovr.inmek, gurudanrnak.

Gururunu okgamak Bir kimsenin I'ijztine katst be$enilen ):onlerini
belirterek gurur duyrnasrnr sa$lamak.

Gticii giicii yetene: "I{imin giicii krmin gticrine },eriyorsa." anlamrnda.

Giiciine gitmek Br soz 1'a da davranrs bil kirnser.rin giicenmesinc
vol acn-rak; aSrnna gitmek, zotuna gitmek.

Giig bela: Bn1'Lik bir giiglukle, zorluk cekerek.

Giigliik gtkarmak (birine): Bir i; yaprhrken engeller, zotluklar 1'a-
ratrnak; zorluk grkarmak.

Giile giile: -1. "Saihcakla gidiniz, \.olunuz agr-li olsun." anlamrnda
-2. Dert, tjLzuntri qellnedcn gonrirl rahathfrvla (giy, kullan, otur vb.).

Giile oynaya: Nege1,le, sevincle.

Giiler misin a$lar mrsrn?: Hern gr-iltinecck, hem de iizrilecek bu olal
kargrsrnda soylenu.

Giiler yiiz (gcistetmek) (birine): Ona lrrmugak, sevecen bir tavr
(takrnmak).

Giiler yiizlii: Yurnugak, sevecen kimse igin soylenir.

Giilltik giilistanhk Higbir sorunun olrnadrgr, rahatL$rn, bollu$r
bulundu$u )'er, ortam.

Giilmekten krnlmak Qok gulnek; kahkahadan lonlmak.

Giiliip gegmek: Bir soz 1'a da davranrprn iizerinde dunnamak, br
lart onemsememek.

Giime gitmelc -1. HiS )'ere J'ok ofunak. -2. Bo;u bosuna oll-rck. -3.
soz, bir drigunce ba;kalannn soz ve davraruslan arasmda kal'n
gitmek.

Giimtiikten mal kagrnr gibi: Herkesten gizlemeye gair;arak, te'
yangtndan mal kaglnr gibi.
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Giin almak (birinden) (bir yrldan): -1. Randevu almak, bir kimse
ya da kurulugtan belli bir ig iEin uy'gun bir istemde bulunmak, -2.Bir
yagr btkag grin geEmek.

Giinaha girmek Giinah iglernek, din yonrinden sug saydan bir ig

)raPft9 olmak'

Giinaha sokmak (birini): Bir kimseye din yoniinden sug sayllacak

bir is vapurrn"k.

Giinah (birinden) gitmek Soz dinlemeyen bir kimseye son olarak
uyartda bulunup rahatlamak, sorumlulu$u o krgiye btakmak.

Giinahr (vebali) boyuna: "Ben senin igin bir iF )'nptyot,t-, otttn

yapb$m ip bir sug ise sorumlusu sensin." anlamtnda.

Giinahtna gitmek (giinahrnr almak): Bir kimseye yaprnadrg bir'

ipin, soylemedifi bir sozun sorutnlulu$unu 1'Liklemek, onun hakkrn-
da kotti digunmek.

Giinahtnt gekmek Yaptrgr koniltiklerin cezaslnl gekmek.

Giinahtnr vermez: Grinahtnt, en de$ersiz, koni geylerini daiti ver-
meyecek olgude cimri olan (kimse).

Giinah iglemek Din kurallan agtsrndan uygun olmayan bir i9 yap-
mak.

Giindeme gelmek (girmek): Bir konu, sorun taruldacak olanlann
araslna girmek.

Giinden giine: Gr.in geEukge, her grin braz daha.

Giin dogmak: En elvedgli kogul, ortam ve zan' fl olugmak.

Gi.indiiz gciziiyle: Grindriz vakti, hava tgrkL iken, etraf aydrnhk iken.

Giineg gatpmak (bitine): Grineg alunda fazla kahp hastalanmak.

Giin gcirmek Mutluluk iginde yagamrg olmak.

Giin gcitmiig: Baglndan pek gok olay geEmi;, ya$am dcneyimi olan

Q<rmse).

Giin giinden: Grin gegtikge.

Giin rgrsrna grkmak Aydrnlanmak, getgekler ortaya gtkmak.

Giinletden bir giin: Eski grinlerden birinde.
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Gtinleri saylh olmak: -1. Bir yerde ancak birkag gtin daha kalabrl-
mek. -2. Oltim.l yakrn olmak.

Giinliik giineglik A)'drnl-rk, gtinepli, agrk, ig aglcl yer ya da hava igin
kullanilrr.

Gtin ola harman ola: "Dilerirn, isteklerimiz, beklentilerimiz bir gtin
gergekle;ir." anlarmnda.

Giinii birligine: Aynr giin iEinde.

Gtinti giiniine: Tam vaktmde, grintinti gegirmeden.

Giiniin birinde: -1. Gegmrg grinlerden birinde. -2. Gelecekte bir
giin.

Giiniinii g6tmek -1. Cocuklanntn, ernek verdt$i insanlann mtirur-
vet-ini gormek. -2. Yaptrgr koni bir igin davranrgrn kargrhgtnt gor-
tnek, cezasrnr bulmak.

Giiniinii giin etmek: Higbir sorunla ilgilenmevip guinlerini ral-ratga,
ho;ga gecirmeye bakmak.

Giiriiltii grkarmak (kopatmak): -1. Giirtilni etmek. -2. Tepkisini
sert biEimde gostermek.

Giirtiltiiye gelmek Bir dii;tince qesitli nedenlerle onem kaztnma-
mak, onun rizerinde durulmamak.

Gi.iriilti.iye getirmek (giiriiltiiye bogmak): -1. Bir dtiprinceyi, bir-
igi, bagka konulann araya gfumesiyle goriigrne drsr brrakrnak. -2. I{a-
rrgrklrktan y ararlanank is tedi$ini gergekles tirmek.

Giitiilttiye gitmek Bir dtigrince, bir ig, araya bagka konulatrn ginne-
siyle ilgi gormeyip unutulmak.

Giiriiltiiye (patrrtrya) pabug brrakmamak l(orkutmalara aldrrrna-
dan igini yr:rutmek.

Giiven beslemek (duymak) (birine): Ona giivenmek; itimat bes-
lemek.

Giivendigi d.a$lara kar yagmak: Grivendiii kirnseden yardm gel-
memek grivendigi gey ige yaramamak.

Giiven vetmek: Gr,ivenilir bir gey ya da kigi olduiu izlenimini ver-
rnek, boyle bir dulgu uyandrmak.
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Ha babam (ha): -1. Durmadan, stirekli olarak. -2. "Hadi gotef irn
seni." anlarilnda yr.ireklendirme s ozr.i.

Haber almak (bitinden): Birinden bir haber, bilgi ofrenrnek, kcn-
disine haber iletilmek.

F{aber grkmamak: Beklenen haber gelmetnek, hakkrnda bilgi I'eril-
memek.

Haberi olmak (bir geyden): Onun hakkrnda bilgisi olmak.

Flabet salmak (birine, bir yere): Ona, oraya haber gondermek.

Haber vermek (birine): -1. Ona soz konusu gel'r bildirn-rek. -2. Bir
durumun belirtilerini yansrtmak.

Ha bire: Hig ara vermeden, sijrekli olarak.

Hacet kalmamak (bit geye): Geregi olmamak, gere$i kalnamak.

}{acr af.a: Geligrgrizel yere para harcayan, krilttirsriz (zengtn).

Haciz konmak (koymak) (bir yere): Botqlunun mahna tnahkeme

yoluyla el konmak (koymak).

Haddi hesabt yok: "Srnustz, olgiisr.iz." anlamtnda.

Haddine mi (diigmiig): "Onda bunu yapacak giig, )'etenek, cesaret

yoktur." anlamrnda tehdit, kr.igrimserne yollu soylenir.

Haddini bildirmek (birine): Ona, her ige burnunu soktufu, ktis-
tahhk etti$i igin sert bir kargrhk vermek.

Haddini bilmek -1. Griciinii, yetkisini, yetenegini bihnek. -2. Her
ige burnunu sokmamak, kustahhk etmemek.

Ha deyince: Hemen, istenilen zamanda.

Hafakanlar (afakanlar) basmak (birini): Qok sil<rlnak, bunalmak.
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Flafif atlatmak (bir geyi): Bir kaza1,t, tehlikeyi, cilijm olmaksrzrn,
ciddi bir yara almakstzrn gegirmek.

Hafife almak (birini, bir geyi): Onu ktigtimsemek; ona rinenr ver-
memek.

Hafiflik etmek: Hog olma1,an, ahlak kurallanr.la pck bagdaqn-ravrn
bir soz so1'lemek, davrantgta bulunmak.

Hafta sekiz giin on dokuz: Hemen her srin, brlitrracali c)lgude srk.

Hah goyle: "iyi I'apun, aferin." anlamtnda.

Hak etmek (bir geyi): -1. Hakkr olan bir gef i, emeginin karSth$urr

almak. -2. I(rjtti davramgr nedenille lavrk oldu$u kar;rhir scirmek.

Hakkr gegmek (birine, bir geye): -1. Bir kimsecle, gevde emeti,
hizmeti bulunmak. -2. Hakkrndan bir pargasl ba;kasrna verihni;
ohnali.

Hakkrndan gelmek (bir geyin, birinin): -1. \'aprlmasr gnE bir i;i
baparmak. -2.Bir kimsei'e hak ettigr cezarl vermek.

Hakkrnr vermek (birinin, bir geyin): -1. Calsmaslnrn kargrL[rnr
tam olarali cjdemek. -2.Bir ige gerelitig olgride emek r.ermek.

Flakkrnr yemek: Bir kimsel'e hakkr olan gef i vermemel<, rinun hali-
krm zoda olmak.

Hakkrn rahmetine kavugmak: Olmek, r'cfat etmeli.

Hakkr olmak: -1. Bir geyde alaca$t bulunmak; ona eme$i gegmig
olmak. -2. Soziinde, savtnda 1-rakl olmak.

Haklt bulmak (birini): Hakh oldu$unu kabul ctmek; onlr Lr\r.qun,

yerinde gcirmek.

Hakh grkmak -1. Haldr oldugu anlagthnak. -2.8h ge1, bir liimsenin
yamlmadrgrm gcistermek.

Haksrz grkmak: Haksrz oldu$u anlagrlmak.

Flaksrz yere: Haksrz olarak, hak etrnedi$i halde.

Hak vermek (birine): Onun haldr olduSunu kabul etn-rek, ona \ra-
nrlmadrgrnr soy'lemek.

Halden anlamak: Bir kimsenin dururnunu .qciz ciniine alarak anla-

llgL davranmak.
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Halep ordaysa, argm burada: 'Yapu$rnr sovledi$in gey, inandtflcl
olsun isti)torsan, haydi burada da yap, goteli'r." anlatntnda.

Hale yola koymak (bir geyi): Onu drizenlemek, if ile;tilmek, dii-
zeitmek.

Hal hattr sormak (birine): Bir kimseye "nasilslnlz" dii-e sonnak.

Ffali duman olmak: I{oru bir dun:rna dii;mek, peri;an oimak.

Hali harap: Birinin, bir se1,in dutumunun "kddi, bitkin, peri9au."
oldu$unu anlatmak igin so)'lenir.

Hali kalmamak (bir geye): Qok yoruhnak, giicunti yitinnek; bagka

9eI )'apacak gr-icr-i' kalmamak.

Halim selim: Sakin, kendi halinde, 1'umugak hu1,lu (kirnse).

Hali vakti yetinde: Oldukqa vadrkh, gegrm silirnusl cekmet,en ftirnse).

Hallag pamugu gibi atmak (bir geyi, bir yeti): Onu, orar,r dairt-
rrrak. het birini ayrr ),ere atrnak.

Hallihamur olmak: U1'ugmak, kaynagmak.

Halsiz diigmek Gtigsr.iz kalmak; bitkin diigmek.

Halt etmek (kangtrrmak): Uygunsuz igler yap62li, sozicr sovle-

rnek, davrantgta buiunmak.

Halt yemek: Yakgtksu 1'a da kotu bir is 1'ap61" olmali.

Halvet olmak (birileriyle, biriyle) (bir yer): -1. Birkag kigi gizli go-
rii;mek iEin bit odaya kapanmak. -2. Bir y61 dayandmaz derccede
srcak olmak.

Hangi akla hizmet ediyor?: "Neden boyle akrlsrzca igler yapil,ryor?"
anlamrnda; ne akla hizmet ediyor?

Hangi dapda kurt dldii?: "Ne (let) oldu da, boyle belJentlredik ve
hoga giden bil ig yaptr, davrantgta buiundu?" anlamtnda,

Hangi rizgdr attt?: "Uzun zamandu' gelmil'q1iunuz, nasti oldu da

gelebildiniz?" anlarunda sitem, alay yollu soylenir.

Hangi tagr kaldrrsan altrndan grkar: -1. "Her ige kattsrvor." anla-

rnmda. -2. "Her isten anlat." anlamrnda.

Flanrm evladr: Nazh btiytittilmr,ip kimse. -2.Pig.
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Flanrm hanrmcrk: Iyi bir hanrma yakrgr davranrslan, giyirni olan
(kadrn, hz).

Hanya'yt Konya'yr ci$renmek (anlamak): Qe;itli olatiarla kargda-
garak va;amda insanur baslra neler gelebilece$ini o$rcnrnek; dtin-
yanm kag bucak oldu$unu anlamak.

Hapl yutmak i(otti bir durumla kargr karstl'a kahnak.

Hapis yatmak: Cezasr sr.iresince rutuker.inde kalmak.

Hapse atmak (trkmak): Turuklayrp cezaevine gonderrnek; igeri
atmak.

Hapse girmek (hapsi boylamak): Suciu bulunup cezaevine konmak.

Haraca baglamak (kesmek) (birini, bir yed): ()na bclli z^rnan-
larda belli miktadarda harac vetmesini zorbahkla kabul ettinlek.

Harag mez^t satmak: Agrk arurma ile satmak.

Hatag yemek: Zorbab[a baskalanndan para toplarnak.

Hatam etmek (bir geyi, birine): Bir kimseye verilen bir ge1'rn ya-
rarh olmamasrnr istemek.

Haram olmak (bir gey, birine): O gevden ),aradanamarnaii; o ge1'

ona higbir )'arar getirmemek.

Haram yemek: I{aksrz yollardan kazang sa$larnak.

Hataret basmak (birini): -1. Qok susamak. -2. Vucut atesi ldkselnek.

Hataret kesmek (sdndiirmek): Br igecek susuzlufiunu gtdermek.

Hararet vermek (bir gey, birine): Susatmak, susalnaslna )'ol acmak.

Harbi konugrnak: Yalanstz, gergekleri gizlerneden konugmak.

Harcr olmak (bit 9ey, birinin): -1. Birinrn vapabileceii bir ig olmak.
-2. Ancak o kimseve ozgti bir ig olmak.

F{atekette gegmek Bir igi yapmaya baglarnak.

Hatekete getirmek (birini, bir geyi): Onu klnildatmak, canlan-
dtmak.

Hareket noktasr: Yaprlacak bir i;in, geligtirilecek bir drigrincenin
baglangrg noktasr; crlirg noktasr.
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Haremlik selamhk olmak Bir yerde kadnlar ve erkckler ayrl

gruplar halinde otunnak.

Harfi harfine: Tastamam, u)€un, tlpa[p; kelirnesi kelirnesine.

Harigten gazel okumak (atmak): -1. Bir konuda bilgisi ohnadrfir
halde gonig bildirmek. -2. Oncesini biLnedifi bir konu;ma)'a yersiz
ve zam^fistz katilmak, rniidahale etmek.

Har vurup harman savurmak: Elindekiled hesapsrzca harcayrp ni-
ketrnek.

Hasrr alu etmek (bit geyi): Onu ortbas etmek, unutturrnaya Eahg-

mak, igleme koyrnamak; minder alfl etmek.

Hasret gekmek Avn kahnan bir geyi, kimseyi ozlemek, onu gormek
istemek, ozlem duymak; cizlem gekmek.

Hastet gidermek Uzun sute goriilmeyen, a1'rt kahnan bir kirnseyle

goriigiip konugrnak; 6zlem gidermek.

Hasret gitmek (bir yere, kimseye): Ozlenini gektiii bir yeri 1'a d2

l,rmseyi goremeden olnek.

Flasret kalmak (birine, bir geye): Onu gok ozlemek, oua ozlem
dultmak'

Hastahk hastasr: Higbir hastahgr olmadrgr halde, kendinde sr.itekli

olarak birtalirm hastahklar oldu$unu sanan kimse igin alay 1'ollu
soltlenir.

Hastahk kapmak (hastahga tutulmak): Bulagtct bir hastahia 1'a-

kalanrnak.

Hastasr olmak (bir geyin): O geye Eok dti;kun olnak.

Hagau grkmak -1.. ige yaramaz bir dumrna gehnek. -2. Qok yorulrnak.

Hagrt negir olmak (biriyle) (bir geyle): -1. Onunla, onlatla kay-

nagrnak, srkr fikr ohnak. -2. Onunla u$ragmak.

Ha g<iyle: "Aferin, bravo, tamam." anlatntnda.

Ha gunu bileydin: "Bunu daha onceden anlamam, biLnen getclur-
di." anlarrrtnda.

Hata etmek (iglemek): Yanhghk yapnak, yanrlgtl.a du;mek.

Hataya diigmek: Yanilmak, farlirnda olmadan bir yanl;hk yaprnak.
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Hafir belasr: Sevilip savllan bir bir kimsenin ricasr r.izetine ),apdan i$,

katlanilan slk1nt1.

Flatrr gciniil bilmemek (tarumamak): Do$ru bildigi yoldan kinse-
nin hatlfl igin gagrnamak, doituluiuna inandtit i;i t'apmak.

Flatrrr kalmak: Gr-icenmek, danlmak, knl,rnali.

Flatrrrna bir gey gelmesin: "Soztim, davtanlslm sana kargr de$il,

sen aLnrna." anlamtnda.

Hattrrna gelmek l\nmrsarnak, hattlarnak.

Hatrrtnda kalmak Llnutman-iak.

Flatulndan gtkamamak (birinin): Scvihp sarrlan bir'liimscnin iste-

fini yapn-razhk edememck.

Hatrnndan grkarmamak (bir geyi, birini): Ouu uuuturanak.

Hatrnndan gtkmamak Unutrnarnak.

Hatrnnr krrmamak: Onun ricast-tr, iste$ini yetinc gctitrnek.

Ff atlnnr saymak: Bir kirnsevc gerckcn savgl)1 gostcnlek.

Flatrn savrkt: -1. Sozii gegelr, sa1-gt goren (kirrrsc). -2. OldukEa gok.

Hattr igin: Onu sevindirmcli iEir-r, onun gonlu olsun dir-e.

Hattr sormak: "Nastlstntz, ir.'i misiniz?" dile sonnak.

Hava alrnak -1. AErk hava1,2 grlirp dinlenmek. -2. iEine hava dol-
mali. -3. E,line bir $ev geglrlclxck, urnduiunu buhnamak.

Hava atmak (basmak): Usninliik taslnurak.

Havada kalmakr -1. istenilen s()nuca ula;rnatnak. -2. Bir dti;tincc
kanttlanmadrfir igin tutarl olatnamak.

Havadan sudan konugmak Belli bir konudan degil de, giinh-ik ge-

ligigtizcl konr-rlardan konugmak.

Hava hog: "Bir kimsel'e gore bir igin go1-le ),a da bo,vle olmasr pek
bir fark yaratt:,:'az." aulamtnda.

Havanda su ddvmek: Fligbir yarar sailamayan, sotluca baflannra-

1'an igiet )apmlg olmak.
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Hava parasr: Bir 1'ssi kiralamak )'a da satln alnak igin, o )'erde otu-
ranlara aErktan verilen para.

Ffavasr olmak: -1. Bir kimsede bagkasrna benzet )'onlcr buh-rnrlak.
-2. Farkh, ilgi Eekici ozellikleri bulunn-rak.

Havaya gitmek: Hig bir i;e I'aramamak; boga gitmek.

Havaya sal"utmak (bir geyi): Onu savurganca harcavlp tiilietmek.

Havaya ugmak: Bir patlama sonucu da$rlmak, param parga r>lmak.

Havayr bozmak: Bir toplulug'un didik'n'e diizenini bozn-rak.

Havsalasr almamak (havsalasrna srgmamak) (bir geyi): Onu;
onun olabilecegini alih bir tiidii kabul etmernek; kafast almamak.

Hay apzna sagl*: Bkz. Agzna sagltk.

Hay aksi $eytan: Bkz. Aksi geytan.

Hayale dalmak Yagadrp;r ortamdan uzaklagtp diig diinl,asrna dalmak.

Hayale kaprlmak: Ha1'2l1..itr etkisinde lialmak.

Hayal giicii: Bhz. Diig giicii.

Hayalinden gegirmek (bir geyi, birini): Onu diiptinmeli.

Hayal ktrkhgr: Dri giinrilen bir gel.in gergekleqn-remesinden d uyrrl an

tizr.intti ; dii g krnkltgt.

Hayal kurmak: Gergeklegmesi istenen bir gef i dugr.inmek; diig
kurmak.

Hayal meyal: -1. Belli belirsiz bir bigimde. -2. Agrk segik olnavan.

Hayata atilmak: Gegimini sa$lamak uzere galtgmaya baplarnak.

Hayat adamr: Gr-iniin kopullanna avak uvdurabilen, her ipi baqarabilen

kimse.

Hayata gegirmek: Bliz. Yagama gegirmek.

Hayata grizlerini kapamak (yummak): Olmek.

Hayata kiismek: Yagama sevincini f itirmek.

Hayat arkadagr: -1. E$, kadrn igin koca, erkek igin kadrn. -2. Birlikte
yalamaya baqlayan kimselerden (kadrn ve erkek) her bin.
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Hayatr kaymak: Yagama dtzeni alt ijst olmak.

Hayatrna girmek (biri): Biri onun yagamrnda ver almak.

}{ayattn^ (yagamrna) son vermek (biri, bir gey): -1. I{endini ol-
diirmek, intihar etmek. -2. liapatmak, bitirmek.

Hayatlnr borglu olmak (birine): -1. Biri tarafrndan cjliirnden kurta-
nlmtg olmak. -2. Yapammr bir kimsenin deste$iyle kazanmtp olmak.

Flayatlnr kazanrnak: Gegimini saSlamak.

Hayatmr yagamak: Yagamrnr diledigr gibi gegirmek.

Hayat kadrnr: Genel kadrn, orospu, fahige.

Hayat kavgasr (miicadelesi): Yagamak igin harcanan gabalar; ya-
9am kavgasr.

Hayat memat meselesi: Hayati cinen-ri olan sorun konu; riliim ka-
hm meselesi.

Hayat pahahhgr: Gelir ile gider arasrndaki dengenin gelir alevhine
bozulmast; temel gereksinmelerin pahah olmasr.

Hayatta olrr:'azl. "Higbir z m n olmaz." anlamrnda; diinyada olrnaz.

Hayat vermek (bir geye, birine): Onu canlandrrmak, ona canhhk
kazandtrmak.

Haybeye kiirek gekmek Bogu boguna u$ragmak, higbir olumlu so-
nug alamamak.

Haydi canlm sen de: "Haydi oradan, olmaz oyle gey, bu ciddiy's 2h-
namaz." anlamtnda.

Haydi haydi: -1.. "Fazla nz^tm^, krsa kes." anlamrnda -2. I(olay ko-
lay, bol bol. -3. OIsa olsa, en gok.

Haydi oradan: -1.. "Olmaz oyle pey." -2. "Qekil git oradan." anla-
mrnda.

Hayr beklememek (bit geyden, birinden): Ondan )/arar umma-
mak, onun iyi olacagrru sanmamak.

Hayrdrr ingallah: -1. "Gcirdii$iin diig ivi bir olayrn habercisi olsun."
anlamrnda -2. ($agkrnhk y?r^t^n durumlarda) O da ne? anlamrnda.

Hayrr etmemek: -1..Ya:r;n olmamak. -2. ige yaramamak.
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Hayrr gelmemek (bir geyden, birinden): Onun bir varau dokun-
mamak.

Hayr grirmemek (bir geyden, birinden): Ondan varar sx.qla\ra-
mamak.

Hayrr iglemek: Yaradr bir davranrgta bulunmal<; sevap iglemek.

Hayrr kalmamak (bir geyden, birinde): O qey, ipc \tlrrLn1 2, o kirn-
se ig udrmez duruma gelmek.

Hayrr ola (hayrola): "Ne var, ne olu_\'or)" anlamrnda merak bildirir.

Hayrr sahibi: it,ilik 1'np62)4 se\/en kirnse.

Hayrr yok (bir geyde) (birinde): -1. "O 5ey arnk ige 1'21^tr-r^r."
-2. "O kin-rscye gr,ivenmef in, istedisinizi \,^pamaz." anlamrnda.

Hayra alamet: i),i bir durumun belirtisi olan ;e1,.

H'ayn yormak (bir geyi ): Bir olayr, bir diigti ii'i bir durumnn belir-
tisi olarak sa1,mak.

Haytete dtigmek: $agmak, $a$lflp kalmak.

Hayn dokunmak (bir gey, birine): -1. O ger.bir ige varamak.
-2. Ona iyililite bulunmak, onun iyiligrni gormek.

Haynnr giirmek (bir geyin): Onu iyi grinlerde kullanmak.

Hazlaa konmak: Higbir emek harcamadan bagkasrnrn l,aptrgt bir
$e)tden yaradanmak.

Hazrdan yemek: QaLgmadan eski kazandrklanm l'emek, harcamak.

Ffazrrltk gdrmek -1. Bir ig igin gereken ge1'lcri hazrrlamak. -2. Brr
yolculuk igin gerekenleri tamamlamak.

Hazlr yiyici: Qahsmayan, daha once kazanrLnrg olanlan harcayan,
tembel (kimse).

Hedef almak (bir geyi) (birini): -1. O geve nisan almak. -2. Bir gevi
ona yoneltmek. -3. Vermek, elegtirmek iapratmak dij$rincesir4e onu
kargrsrna almak.

Helal olsun: -1. "Bu geyi ona r,'erdim, gtile giile kullansrn." -2.,,yer-
di$im geyin kargrh$rnr isterniyorum, ona brralal,()rum." -3. ,.Br-i1,iik

bir yelsnsgi var." anlamrnda.

Helal siit emmig: iyi ahlakh, temiz karaktedi (kimse).
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Hele bir: "Yap da goref im, bali o zaman sana gijsteririm." anlatlrncia
tehdit sozu.

Hele hele: -1. Birine bir geyi )rapmava devam etmesini belirtmck igin
sor'lenir. -2. tsir sar.r, diigiinccvi pekigtirn-rek igin sot,lenir.

Hele giikiir: "Coli gr-ikur istenen sonuca ulagrldr." anlarntnda.

Hemen hemen: Yaklaprk olarak; agagr yukan.

Hem kel, hem fodul: Hcm 1'eteneksiz, hen-r de irsttin oldugunu id-
dia eden (liimse).

Ffem suglu hem giiglii: Suglu olduuu halde liarSrsrndakini suglama-

1'a liallirSan (kimse).

Hep bir a$rzdan:. A1'm anda pel< gok ki;i berabercc (sovlcrnek, ko-
nuSn-rak).

Her Allah'rn giinii: Her si,in.

Her boyaya girip grkmak Qegidi iglerde belirl stireler Eahgn-rrp olmak.

Her derde deva: Birgok $elre gare olan, birgok hastah[a ivi gclen.

Her grirdiigii sakalhyr babasr sanmak: Gdrtiniige aldanmak.

Her ige burnunu sokmak: ilgisi ,ilsun olnastn her ;eye liartpmak;

burnunu sokmak.

Her kafadan bir ses grkmak: Bir konuda konu;urken l.rerkcs at'nt

anda diigrincesini sdylemek.

Herkese gapur $uput da, bize gelince ya Rabbi giikiir mii?:
"Bagkalanna ciimertqe verdiiiniz ge1'leri stra bana uelince nigin
esirgil'orsunuz?" anlamtnda.

Flerkes gider Mersinterbiz gidetiz tersine: "Herkes br-r ipi 1'ohrvla
yontemil4e \Iaptvor, biz ise bu kr>nuda ),anll$ bir i'<tl izliloruz." an-

lamrnda.

Herkesin afrna diigmek (hetkesin a$zrna sakrz olmak): Dedi-
kodu konusu olmak.

Het nasrlsa: "Nasrl oldu1'sa." anlamtnda, beklenmeclik bir durum
karptsrnda kullaruhr.

Her nedense: Nastl oldu$u anlaptlmavan durumlar igin liullaruLr.
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FIer ne hal ise: "Uzatmal'aLm, IleEeiim." anlamtncla.

Her ne ise: -1. "Ne olursa olsun." -2. "TLttan ne\.se." -3. "()lan cil-
mul, uzatma)'alim arfik." Anlamtnda.

Her ne kadar: $art ciimlelerinin ba;rna gclerek )'argrnln dofalhftrnr,
yetersizligini bildirir.

Her tarafi buz kesmek: -1. Qok iigtimek. -2. $a;rrrp kalmali, ne )'a-
pacailnl bilen-remek.

Her tarakta bezi olmak: Birbirinden tarkL iglerle uSragrr olmak;
krk tarakta bezi olmak.

Her telden galmak: Her i;i I'apabiiir, her gel'den anlar olnali.

Hesabr kapa(t)mak: -1. Alacaklannr tahsil etmig olmak. -2. BorEla-
nnr odemig ohnak. -3. Aradaki sorunlan giizmtig olmak.

Hesabt kesmek: Bir kimsel'le itigkiyi ):a da aL$verigi kesrnek, buna
son vermek.

Flesabrnr bilmek: Tutumlu olmak.

Hesabrnr g6rmek: -1. Borcunu odemek. -2. Onu ijldiinr-rek.

Hesap etmek (bir geyi): -1. Onu hesaplamak. -2. Onu kendi kendine
tartl$lp diirginmek.

Hesap kitap: -1. Hesaplamarun sonunda. -2. Qok iyi dLipriniip tagin-
dlktan sonra.

Hesap sormak (birine, birinden): Bir kimseyi yaptrklanndan dolavr
sorgu)'a gekmek.

Flesapta olmamak: Daha once hig drigiinrilmemiq olmak.

Hesap (hesabrnr) vermek: -1. Bir igin, harcamanrn durumunu s(js-
termek. -2. Sorumlu oldufu bir konuda sorgudan gegmeli, savunma

1'apmak.

Hevesi kursagrnda (iginde) kalmakr istedigi scf i cldc edemenri;
olmak.

Hevesini almak (bir geyden): istedigi Seyi elde etmig olmak.

Heyheyleri tutmak (gelmek, iistiinde olmak): Qok sinirlenmek,
bagrnp qagrmak.
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Hrk demig (anasrmn, babasrnrn) burnundan diigmiig: Pek gok
yonii, ozelli$i anaslna, babasrna benzeyen (kimse).

Hrk mrk etmek (demek): -1. Sorulan bir soruya belli belirsiz kargr-

lrklar vermek. -2. Bir igi yapmamak igin gepidi bahaneler ileri stirrnek.

Hrncrnr (birinden) grkarmak (almak): Ofkesini bagkasrna kcitii
davranarak gtkarmaya gahgmak, octinri (ondan) almak.

FLng almak: Bkz. Og almak.

Hrr grkarmak, (hrrgiir grkarmak): Olur olmaz geylerden kavsa Et-
karmak.

Hrrsrndan gatlamak Qok krzmak, oflielenmek.

Flrrsrnr almak: Bir davrantgta bulunarak ofkesini yatl$tlrmak.

Hrrsrnr alamamak: Ofkesini venememek.

Hrrslnr gtkarmak (birinden, bir geyden): Ofkesini bir ba;kasrna va

da bir bagka $eye sata$arak yenmel'e gaLgmak.

Hrrsrnr yenmek: Ofkesini belli etmemeye Eahgmak.

Hrgmrna u$ramak: Birinin ofkesi, krzgrnhg kendisine vonelmek.

Hryar aga (agasr): IQba, gorgiisiiz, saygrsrz ftimse).

Hrzu gibi yetigmek: Bir kimse, bir bagkasrnrn srktgtk, garesiz duru-
munda yardrmtna yeti$mek.

Hig degilse (olmazsa): -1. "Bagka bir gey olmasa blle." -2. "Bari."
-3. "En azrndan." anlamtnda.

Hig yoktan: Durup dururken, bog yere, hig yriziinden.

Hilesi hurdasr yok -1. Yalant dolaru olmayan (S.l).-2.Hile ile ig
gcirmeyen (kimse).

Hin oglu hin: Qok kurnaz, gtkanru ve ipini bilen (kimse).

Hislerine kapilmak: Dulgulanna gore davranmala ba$lamak.

Hisse grkarmak (bir geyden): -1. I(endisil'le ilgili bir 1'sn bulmak.
-2. Pay gtkarmak.

Hisse kapmak: Bir olaydan yaradr bir ders grkarmak.
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Hissi vermek (uyandrtmak) (bir gey): O pey sdzii edilen peye ben-
zer bir duygu uyandtrmak, o izlenimi u)'andrrmak.

Hizaya gelmek: -1. Diizgiin olarak srraya dizilmek. -2. Davrantglanru

diizeltmek, dogru 1'ola )'onelmek.

Htzava getirmek: -1. Bir qizgi iizerinde di.izqtin olmastnt sadlamak.

-2. Bir kimsenin davrantglartnr gegitli yollarla diizeltmek, onu dogru
yola getirmek.

Hodri melrd2p' "l{endine guvenen ortal'a Elksrn." anlamtnda mey-

dan okuma sozii.

Hokka gibi: Ufak ve dtizgtin (agrz).

Hokka gibi oturmak: Giy'si, vucuduna u1'gun gelmek, tam olmak.

Hop oturup hop kalkmali: Ofliesinden 1'erinde du:i:amaz olmak,
gok sinirlenmek.

Hora eegmek: ige 1'aramak, befenilmek; makbule gegmek

FIor bakmak (hor g6rmek) (bir geye, birine): Ona defer verme-
mek; ai;a$r gcirmek.

FIor kullanmak (bir geyi): Onu htrpalarcasrna kullanmak.

Hogafin yagr kesilmek Grizel bir ge1' kargrsrnda srjvlevecek *-2,

yapacak bir gey bulamaz duruma sclmek.

Hogbeg etmek (biriyle): Onunla sohbet etmek, sovlelmek.

Hog bulduk (safa bulduk): "Hog geldiniz" soztine kargrhk olarak

soylenir.

Hogga kal (kahn): Bir yslisn a)'nlan kimsenin kalanlara sciyledifii ivi
dilek scizii.

Hog geldiniz (safa geldiniz): I{onuklan karprlarken scj\'lenen nez^-

ket sozr-i.

Hog gdrmek (bir geyi, birini): Bir kimsenin kusurunu anlavtgla kar-

grlamak.

FIog tutmak (birini): Ona iyi davranmak, onu krrmaktan, incit-
mekten kagtnmak.

Hoguna gitmek: Bir geyden, kimseden hoglanmak, onu beSenmek.
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Hcit demek (birine): Onu korkutmak, ona gatmak.

Hurdasr grkmak ige yaramayacak duruma gelmek, gok eskimek,
bozulmak.

Hurdaya gevirmek (bir geyi): Aruk onu ige yaramavacak, kullanr-
lamal'2g2li duruma getirmek.

Fluyuna suyuna gitmek: Bir kimsey'i krzdrrmal'acak davrantglarda
bulunmak, onun iste$ine u\rgun hareket etmek.

Hr)n suyu (birinin): Onun mizacr, karakteri.

Fluzuru kagmak Rahatsrz olmak, tedirginlik duvmak.

Fluzurunu kagrrmak: Onu rahatsrz etmek, ona tedirginlik vermek.

Fluzur vermek (birine): -1. Onu rahat brakmak. -2. Onu dinlen-
dirmek.

Hiikmii gegmek (hiikiim yiirtitmek): Sozti gegmek, scizii dinlenmck.

Hiikiimet kaprsr; Devlet dairesi.

Hiikiim giymek Bir kimsenin hakkrnda ceza hiikmii verilmek.

Hiikiim siirmek: -1. Bir yerin sahipligini yapmak, orada gcirevini
srirdiirmek. -2.Yaygn olmak, siinip gitmek, devant etmek.

Hiikiim vermek: -1. Yargrg bir karara varmak 1'a da bir suglu hak-
krnda ceza vermek. -2. lyice diigr.indiikten sonra vardt$t kararr bil-
dirmek.

Hiirya etmek: Bir yere girerken ya da bir )'erden gkarken hep bir-
likte hiicum etmek.

Hiisrana uSramak: Bir igten beklenilen sonucun elde edilememesi
yiiziinden zarar gormek, acr gekmek.
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Ictgrnt crcrfrnt grkarmak: Her 1'sfi.i, elden gegirmek, didik didik
etmek.

Icrgrnr crcrfrnr sormak: -1. Bir kiginin her ydntinri ogrenmek iEin
ai'rtnttL sorular sormak. -2. Bir geyin en ktiEr.ik ai'llnulartnr bile
sormak.

Irz diigmant: Bagkalannln namusuna goz diken ve iste$ini vasa \re

ahlakdrgr )'ollarla saglamaktan gekinmeyen kimse.

ln ehi: Namuslu (kimse).

bzrna gegmek (lrzrr,l bozmak): -1.. Zor kullanarak bir kimseyle
cinsel iligkide bulunmak. -2.Bft $e)'i bozmak, yozlagttrmak.

Isttrp rsrttp <intine koymak (bir geyi): Daha cjnce siiz konusu olan
bir konuym ikide bir giindeme getirmek.

Iska gegmek (bir geyi): -1. Hedet-i tutturamamak. -2. Onem ver-
memek, iizerinde durmamak, atlamak.

Iskanaya gtkarmak (bir geyi): Onu i;e y^r^m^z duruma geldigi igin
aynp bir kenara koymak.

Istrrap gekmek: -1. Bir acryr )'a$amak. -2. Uziilmek.

Istrrap vetmek (bir gey, birine): -1. O gey o kimsenin acl gekmesi-
ne yol 2t-^p. -2. O ge)', o kimseyi iizmek.

Igrgr altrnda: Bir dr.rrum )'a da dri$iincenin belli bir konuda lol gos-
termesinden y anrlanarak.

Igrk tutmak (bir geye) (birine): -1. Bir yeri rgrkla a)drnlatmak. -2.
Belii bir konuda drigunceleril4e ona onderlik etmek, r'ol sostermek.

lvlr zltt: Gereksiz, ige varamal'an e$\'a, gey.
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Ibret almak (bir geyden): Ondan gereken dersi gkarmak; ders almak.

ibreti ilem igin: "Herkese ders olsun, herkes ders alsrn diye." 
^trt^-mtnda.

ibret olmak (bir gey birine): O gey ona ders olmak.

icabrna bakmak (bir geyin, birinin): -1. Geregini yerine getirmek,
gerekeni 1'apmak. -2. Onu yok etmek, ortadan kaldrrmak.

icat grkarmak: -1 . Herkes tarafrndan yadrrganan, garip kargrlanan
davrantgta bulunmak. -2. Ortaya geregi olmayan bir sorun atmak.

Ig agmak Negelendirici gel'lerle stkrnfllart gidermek, ferahlatmak.

Igecek suyu olmak (bir yerde): Oraya gitmesi k-rsmet olmak.

igerde olmak (igeri girmek): -1. Zararda olmak. -2. Hapisanede
olmak.

Igeri atmak (almak, trkmak) (birini): Onu hapsetmek, tutukla-
rnak; hapse atmak.

lgeri diigmek: Hapse diigmek, tutuklanmak.

Igeri girmek:, -1. Zarar u$ramak. -2. Hapse girmek.

ig etmek (bir geyi): Bagkasma ait bir gevi liendisine mal etmek, or-
tadan kaldrmak, saklamak.

ig gegitmek: Derin bir soluk alp vererek ijziintilsiinti belirtmek.

ig giiveysinden hallice: "Nasrlsrn?" sorusuna kargrhk olarak scir4e-

nen ve "Iyiyim, srluntrh birine gore dal-ra if i durumdayrm" anlamtna
gelen soz.

igi agilmak: ig srkrnust ortadan kalkrp negelenraek, ferahlamak.

I
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Igi bayrlmak -1. Qok aclkmak. -2. Fazla tadt ya da ya$h bir yiyecek
midesinde tuhafuk yaratmak, su igmek istegi duymak.

Igi beni yakar drgr eli (yakar): "Beni ilgilendiren bu konu bagkala-

nna gekici goninur, ancak benim igin oldukga sftrnu vericidit." an-

lammda.

Igi bulanmak Ntidesi bulandrgr iqin kusacak gibi olmak.

Igi burkulmak Qok uzrilmek.

igi crz etmek: Qok uzriLnek; yiiregi crz etmek.

igi gekmek (bir geyi): Bir geye katgr iginde istek duymak.

Igi dar: S*rnuh, beklemeye tahamrntjlti olmayan (kirnse).

igi datalmak igi srliilmak, srkrnu nedeniyle bunahrrak.

igi dayanmamak: Bkz. Igi gcitiirmemek.

Igi drgr bir: Gizlisi sakhst olmayan, dugrindiiklerini agrkga soyleyen

(kirnse).

igi drgrna grkmak -1. Bindigi tagttm bozuk yoldan geqmesi srasln-
da ya da qok sallanmastndan dolayr viicudu gok sarsilmak. -2. Ivfi-
desi bulanrp kusrnak.

Igi erimek Qok r.izrilmek, tedirgin olmak.

igi ezilmek: Acrkrnaktan dolal'r midesi tahatstz oLnak; igi kazrn-
mak, krytlmak.

igi gegmek: -1. Uykuya daLnak. -2. Ya,sLLk ve zayrflrk nedeniyle gucii
azalmak.

igi genig: -I'asasrz, galnslz (kirnse); yiiregi genig.

igi gitmek Bir ge,vi yapmayl ya da elde etmeyi Eok istemck. -2. ishal
olmak, stirgun gitrnek.

Igi gcitiirmemek (dayanmamak) (bir geyi): -1. Acrkh bir duruma
dayanamamak; yiiregi dayanmamak. -2. Onu krskanmak. -3. Vic-
danr el vetmemek.

Igi rsrnmak (birine, bir geye): Ondan hoqlanmak, onu sevmek.

Igi igini yemek: istedilJeri olmuyor diye siirekli iiziintri icinde olmak.
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Igi kaldrrmamak Bn igi yapma konusunda kendrnde gric bulamamak.

lgi kalkmak (kabarmak): -1. Midesi bulanmak, tiksinrnek. -2 AE-
lama il-rtiyacr duymak. -3. Qok heyecanlanrnak.

Igi kan aglamak Idmssl,s sezdimeden riztilmek, gok kederlenmek.

igi kararmak Hicbt gel,den zevk almaz duruma gelmek, umutsuz-
Iuia dugmek.

igi kazrnmak (kryrlmak): Qok acrkmak; igi ezilmek.

iginden grkmak Zorl>k isi bagarryla bitirmek.

iginden dogmak: Bkz. iginden gelmek.

iginden gegirmek (bir geyi): Onu diigtinmek, tasarlarnak.

iginden gelmek (dogmak): O ;c,vi yapmak isteii duvmak.

iginden giilmek (bir geye, birine): Ona fark enirmeden grihnek,
onunla alay etrnek.

iginden (igten) pazarhkh: Sinsi, yapacagr kotnliikleri sezdinneyen
(kimse).

Igine almak (bir geyi): I(apsarnak, iqermek, ihtiva etmek.

Igine atmak (bir geyi): -1. Uziinnisunti kimseye bildrrmemek. -2.
I{endisine yaprlan koniliikiere belli bir tepki gostennernekle birhkte
bunlarr unutmamak. .

lgine det olmak: Yapilabiiccek nitelikte olan bir seyi vapamarnrg
olduiu iEin rizrilmek.

igine dogmak Bt geylerin olacairnr sezinlemek; gdnliine dogmak.

igine dokunmak: Dertlenrnek, kederlenmek, hrizrinlenmek.

igine etmek (srgmak) (bir geyin): Onu koru bir duruma getilmek.

lgine iglemek: Bir soz, davranrg, durum bir kirnseve cok dokurrma\
derinden etkilernek; yiirefine iglemek.

igine kapanmak: -1. Cevresir.le srh, yalln iLiski kurmamak. -2. Du-
rumunu, du1'gulannt kimsel,e acmarnak.

Igine korku diigmek Iiotti bil seyin ololrtt.cefinden kaygrlanrnak.

igine kurt diigmek Iiotu bir se\r olaca*l kuskusu icinde ol-nak.
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igine oturmak: Qok etkilenmek, gok Liztilmek.

igine srgmak: Bkz. igine etmek.

igine sinmemek: -1. Yakrnlan da bulunmaclgr igin grizel bir $e),den
tat alamamak. -2. Bir gei' istedigi gibi oLnadr$r igin rahatsrz ohnak,
o geyi begenmemek.

lgini bayrltmak Fazla gekerli ve va$h grdalar yedigi igin artrk higbir
gey yi1'emevecek duruma gelmek.

igini bogaltmak: -1. I{rzdrgr igin bir kimseye iginden gegenleri sovie-
yip rahatlamak. -2. Derdini anlatrnak.

igini gekmek: Uziinttisiinden derin derin nefes almali.

lgini kemirmek: Onu srirekii rahatsrz, tedirgin etmek.

igini kutt yemek (kemirmek): SLirekli ka1'gr iginde olmak.

iginin yair erimek: I(oti.i bir gev olacak dive rizrintr.i gekmek; yiire-
ginin yagt erimek.

igi pargalanmak (>aralanmak): Bir kimsenin kcjtr.i durumuna acl\rlp
iizrilmek; yiiregi pargalanmak.

igi rahat ctmek: I{ijtii bir gey olmadrurnr s(jrerek, ciirenerek ferah-
lamak.

igi srzlamak: IiotLi durumcla olan bir gey ),a da kimse igin iizulmek;
yiiregi srzlamak.

IEi tez: Aceleci, sablrsrz (kimse).

igi titremek: -1. Qok rigiimek. -2. Ozen gostermek, zarar gelecek di1.e

tasalanrrrzrk.

igi yanmak: -1. Qok iizulmeli. -2. Susamak.

igler acrsr: Qok acrkh, hiiziin r.erici; yiirekler aclsl.

iddiaya tutu$mak (girmek, girigmek): Birbirine liargrt icldialar ile
bahse girilmek.

ifadesini almak (birinin): -1. Onu sor{ru\ra gckmek. -2. Onu dor-
mek, l'rtrpalamak. -3. Onu 1,6nn-1"1, ona risttin gelmek.

iflahrnr kesmek: ig y^p^-^z duruma qetirmek.
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iflas baytagtnr gekmek: iflas etrnek, l-rer geyini yitirmek, batmak.

iftata kagmalc Diigtincelerinde, davraruglannda gok ileri, agrn gitrnek.

lftata vardtrmak (bir geyi): Onu asm olctiye vardrrnak.

Ifrit etmek (birini): Onu cok oflielendirrnek, krzdrrrnak.

ifrit olmak (kesilmek) (birine, bir geye): Ona gok krzmak, ofl<e-
ienmek.

iftihara gegmek Derslerinde baganh, dar.rantslannda befeniLir olup
risnirn o$renci segihnek.

iftira atmak (etmek) (birine): On "asdsz ve kasrtL bil sug lmklernek.

Iftiraya uiramak: I(endisine asdsrz bir iftrra 1'riklenmig olmak.

isne atsan yere diigmez: Bir yerin gok kalabahk oldufunu bclitt-
mek igin kullandrr.

Igne ile kuyu kazmak: Zot bir isi l.etcrsiz arag ve gereglerle bnyrik
bir caba harcayatak basarmaya gahgmak.

iine iplige dcinmek (igne iplik kalmak): Qok zayrflan-rak.

Ihtilafa diigmek Bozu;mak, uy,usamarnak; aralannda anlagmazhk
do$mak.

ihtimat vermemek (bir geye): Onun gergekle;ebilece$ini duyin-
memek, usanmarnak.

ihtimam g6stermek (birine, bir geye): Ona ivi bahnak, onunla
vaktndan ilgilenmek; Szen gcistermek.

ihtiyag duymak (hissetmek) (bir geye, birine): Ona gercksinrne
duvrnak.

It i ahbap gavug: Birbirlcrinden hig avrrlmavan, hep bcraber dola;an
iki arkadag.

iki arada bir derede kalmak Qok giiq bir- clurun-rla karsr kargrl,a
gelmek.

Iki ayagrnr bir pabuca sokmak: Bir kimsevi bir isi hemen \.aprp
bitirmesi igin srkrgtrmak, zorlamak.

iU gift laf etmek: Bir ikr soz sovlemek, biraz konr-rsmak.
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lkide bir, ikide birde: Srk srk.

iki dirhem bir gekirdek: Ozenli giyinrm; ftimse).

It<i eti yakasrnda olmak: Ondan hesap sormak.

It<i eti kanda olsa: "Hangi isi yaparsa yapsrn, hangi durur-nda olursa
olsun." anlamrnda.

iti gozti iki gegme: Durmadan a$layarak, gozyagr dokcrek.

Iki gdziim: Sevilen, defer vedlen kimse igin so1'lenen sevgi sozti.

lki gOziim <iniime aksrn: Bitini bir geye inandtrnak iEin "Dedikle-
rim de$ilse, kor olayrm" anlarmnda yemin sozri.

iki lafi bir ataya getirememek Bkz. Iki srizii bir anya getire-
memek.

ikili oynamak Birbirrne kargrt olan her iki yanr destekler bir tavtr
takrnmak.

iki parahk etmek (birin): Soz 1.a da davtant$lanyla bir, kin-rsenin

deferini, itibanru dr-i giirmek.

lki patahk olmak: itibau azalmak, utanrlacak bir duruma dugrnek.

iki tahmetten biri: (Qok agrr hastaiar iqin) "Ya safhfrna kavussun,
ya da ohip kurtulsun" anlamtnda soylenu.

Iki seksen wzantnak: -1. Bo,vlu bol.unca )'ete seriln-rek. -2. I{evif-
lenmek, negeienmek.

Iki seksen uzatmak (birini): Onu sert bir l'urugla yere scrn-rek.

ikisi de bir (aynr) kaprya grkar: (Soz ve davranr$lar rgin) "ller ikisi
de a1tn1 sonuca varlr." aulamtnda.

iki sdzti (lafi) bir anya getirememek: So1,lemek istedrklerini dii-
zenli bir bigirnde dile getiren-ren-rek.

iki ucu boklu degnek "Bir sorunuu qoziilmcsi iEin hangi )'olu dc-
nersen dene hepsi sahncah." anlamrnda.

iki yakasr bk araya gelememek: Gcgirn stkr.rtrstndan bt trirhi
kurtulamarnak.

ilag gibi gelmek (bir gey): O gey urnuLnal'an bir anda geletek ige

yaramak.
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ilag igin yok: "Soz konusu gey hiE yok" anlamrnda.

ileri almak (bir geyi): -1. One almak. -2. Daha ijstiin br yere ge-
girmek.

lleti gegmek One gegmek, ustLirn bir dunrma gegmek.

Ileri gelenler: Bir toplulukta sozri geger durumda olanlar.

ileti gelmek (bit geyden ): O geyden mevdana gehnek, o geyin etki-
siyle olusmak.

ileti geri konugmak (laf etmek, sriylenmek): Yersiz ve krncr soz-
Ier soylernek.

ileri gitmek (varmak): Soz ve davranrslarda agnya kaqmak.

ilerisini gerisini diigiinmemek (hesaplamamak): Soylenen bir-
sozin, yapilan bir davramgrn ne gibi sonuclar do$uracairm dtigun-
memek.

lleri siitmek (bir geyi): -1. Onu one do$ru yrirtitrnek. -2. Bir goriig
ortaya atmak, onermek.

ileriyi g6rmek: ilende neler olaca$rnr kestirebilmek; tahmin etmek,
sezmek; uzaSr gcirmek.

iler tutar yanr olmamak (kalmamak): Bozuk, korij, kullanrlmaz bir
dururna gelmek.

ilgi beslemek (bir geye, birine): Ona karsr iginde merak duymak;
alaka beslernek.

ilgi gekici: ilging, enreresan, merak ulandrncr.

ilgi gekmek (bir gey, bir kimse): ilgiyi iizerinde toplamak; alaka
gekmek.

ilgi duymak (bir geye, birine): Onunla ilgilenmek; alaka duymak.

ilgi gOrmek: -1. Qok onemsenmek. -2. Qok seviJrnek; alaka grirmek.

itgi toplamak Pek cok kimsenin onem verdifi pey, kimse durumuna
gelmek.

itigine kemigine iglemek -1. Ya$rnur suian giyiminden gecip be-
denini iyice rslatmak. -2. O gev britun benliiini kaplamak, ondan
gok etkilenmek.
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Itigini kurutmak: Canrndan bezdirecek duruma getinnek; kanrnr
kurutmak.

iligki kurmak Bir yer 1r2 dn kimsevle ba$lantr sa$larnak; miinasebet
kurmak, temas kurmak.

ilk adrm: Baglangrg.

ilk a[rzda: ilkrn, ilk otrce.

ilk elden: 1. Bagtan beri. -2. Dolaysz, 
^r^ctsrz 

olarak.

IU< gaz afnsr: -1. ilk sevgil-i; eski gciz aSnsr. -2. ilk dogan qocuk 1,2

da torun.

illa[ah demek (bir geyden, birinden): Ondan i)'ice brllnak, ona
katlanarnaz duruma gehnek.

Ilmini almak (bit geyin): Bir igin en ince yonledni bile ofrenmek.

iltimas gegmek (birine): Onu kay'rrmak, ona hakhndan fazlastnt
vetrrrek.

imana gelmek -1. Once kargr grktgr bir geyi kabul edrp istenileni
yapmak. -2. Sonunda do$ru1u soylemek. -3. islarnhgr benirnsemek.

imant gevremek: Bir igi gergeklegtirirken gok yorul-rnak.

imigine sanlmak: Bir kimseyi bir ig igin gok srkrgurmak; iimii$iine
sartlmak.

Imtihana gekmek (birini): Bilgisini olgmek, onu smarna[ denemek.

Imza atmak (Imzayr basmak, gakmak): Bir belgef i imzalarnak.

Inan olsun!: "Bana inan, inantn ki." anlamrnda.

inceden inceye: Tidzce, en ktigrik avrlntllanna kadar.

ince eleyip stk dokumak Bir geyi en kiigrik avnnhlartna kadar goz-
den geEilmek.

lnce ig: Dikliatl-i, hesaph ig.

In cin top oynuyor (in cin yok): Isstz, sessiz yer.

incir gekirdegini doldurmaz: Qok kngnk, az ya da onemsiz (;ei').

inim inim inlemek: -1. Sr-irekli olarak inlemek. -2. Qok bilrik sr-

Iuntrda olmak, J'oksulluk ce|1nek, baskl alunda yaganak.
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In misin, cin misin?: Teklifsiz konusmada "insan mrsrn, cin mi-
sin?" anlarntnda sol,lenir.

insafa gelmek: Haksz tutumundan vazgecip adalet ve merhametle
davranmak.

insafina kalmak (bir gey, birinin): Bir se1,in isteniien biEimde ola-
bilmesi o ge1'r yapacak kimsenin do$ruluk duygusuna ve istefiine
ba$r olmak.

Insan igine grkmak Bagka insanlada ihski, yakrnhk kurmak.

insanhk hali: Hoggoniy'le kargrlanmasr gereken durum.

Insanhk sende (bende) kalsrn:-1. "Sen bu igi l,aprnakla onurunu
korumug olacaksrn." Anlarntnda.-2. "Sen sana )rapllan kotri davra-
nrga iyililJe kargrhk ver. insrnh$rnr korumus olursun anlamnda
kullandrr.

Insanhktan grkmak -1. Qok zaylflamak. -2.8i insana yakrsrr dar-
rantslarda bulunmamak.

Insan sarrafi: iy'i ve kotLiL ursanlan i1,i tamyabilen kimse; adam sarrafi.

intikam almak (birinden): Yapilan kotrilninn ac1s11r1 cftannak; cig
almak.

inzivaya gekilmek: Diinyadan elini ete$ini cekrnek, higbir geyle il-
gilenmernek; bir krigeye gekilmek, diinyadan elini etegini
gekmek.

Ipe gekmek (birini): Onu asarak oldrirmek.

Ipe sapa gelmez: Tutatstz, lnalrtlkdtsl, sagrna (soz, konugma).

ipe un sermek: Rirtallm bahaneler ileri siirerek istenilen bir isi
yapmaktan kacrnrnak.

lpini kopatmak: Ba;rbog kalmak, ha1,lazl"srn"k.

Ipin ucunu kagrrmak: Bir igi yrrrLitemez druuma geirnek, drizensiz-
Iik, yontemsizlik lizrinden bir igi cllimaza solirnak.

iple gekmek (bir geyi): O se1,in ,nrrronrntn gelmesini sabrsrzLkla
beklemek.

ipligini pazan grkarmak: Bn kirasenin kotri niteiigini ortalra Elkannak.
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Tplipi pazata glkmak I(otii nitelifi bir vesileyle belli oLnak; foyasr
meydana grkmak.

ipsiz sapsrz: -1. Serseri, hayta ftimse) . -2.Yersiz,sagma (soz).

Ipucu vetmek (birine): Ona o$renmek istedigi, aradrSr geyi bulmaya
ym^y^n bir igaret gostetmek.

lsabet almak: Vurulmak, yaralanmak.

Isim yapmak: Unlenmek, herkesge tanlnlr duruma gelnek.

isim takmak (birine): Ona niteliklerine u1,gun bir isim vermek; ad
takmak..

Iskeleti grkmak Qok zayrflamak.

Israfa kagmak Gereksiz yere a$r1 harcamalarda bulunmak.

Istedigi gibi at kogturmak (oynatmak): I(eyfince, isted.igi gibi
davranmak.

istemem yan cebime koy: I(endisine vedlen bahgis, hediye, rtisvet
vb'yi aLnak isternedi[ini belirtti$i halde veriLnesinden memnun o-
lanlann durumu iEin soylenir.

Ister istemez: Elinde olmadan, zorunlu olarak.

Istifayr basmak: Hedrangi bir nedenle, ani bir kararla gorevinden
gekilmek.

Istifini bozmamak: Bir olay kargrsrnda hiEbir tepkr g6sterrnemek,
aldng etmernek.

Istim (islim) arkadan gelsin: "Biz cahgmaya ba;layahm, hazrdrklar
sonra tamamlanstn." anlammda.

Isyan bayrafrnr agmak (gekmek): Iiargr gehnek, bag kaldurnak.

ig baga diigmek I(endi igini bagkasrndan lic yardrm gormeden
kendisi yapmak zorunda kalmak.

lg bilmek Qok becerikli olmak,

ig bitirmek: Bir ipi zamamnda ve iyi bigirnde sonuglandrrmak.

Ig gevirmek: Gizli, dolambach bir ig yapmak.

Ig grgrnndan glkmak Bir konu drizeltilmesi grig bt duruma gelmek.
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ig grkarmak: -1. Qok ig yapmak. -2. Sorun yaratmak.

19 edinmek (bir geyi): Onu gorev olarak kabul etmek, onunla si.i-

rekli ilgilenmek.

ige kogmak (birini): Ona i; yuklemek, onu bir igle gorevlendirmek.

ig etmek Aldatmak, zarat sokmak.

ige yaramak -1. Eiverisli nitelikte bulunrnak. -2. i9 yapabilecek du-
tutnda olmak.

lg g6rmek -1. ig yapmak. -2. Bh ig igin eh'erigli olmak.

Ig giig: Gorev, meslek.

igi bagrndan agmak (igi bagrndan aglcn olmak): Yapacak, pek
gok igi bulunrnak.

igi bitmek -1. Yapugr i9 sona ermek. -2. is yapacak durumu, kur.veti
kalmamak.

igi bozulmak Gegimrni sa$ladrgr isinde zarar etmeye baglamak.

igi diigmek (biri yere) (birine): Bir yerde yaprlacak igi bulunrnak.
-2.8i kimsenin yardrmryla bitirilebilecek bir igi oLnak.

Igi i9 olmak: Seving y^r^t^n bir duruma kar,'usmak.

lg inada binmek Bir igi yapmakta (ya da yapmamakta) direnraek,
inatlagmak.

Igin alayrnda olmak: O ige gereken cinemi, de$eri vermernek.

lginden olmak: igini kaybetmek.

Igi ne?: "Ne igi var?" anlamtnda.

igine gelmek: Qrkanna uygun diigmek.

lgini bilmek: Nereden, nasd grkar sa$lanaca$rnr bilmek.

igini bitirmek -1. Birini aruk is yapamaz duruma getirrnek. -2. Onu
oldrirrrrek.

lgin iginde ig var: Bir konunun arkasrnda onunla dofrudan ilgili ol-
mayan durumlann da bulundu$unu belirtmek igin soylenir.

Igin iginden grkmak (srynlmak): I{angrk, tehlikeli bir igten kendini
kurtatmak.
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igini grirmek: -1. I(endi igini ya da bagkasrrun ipini yapmak. -2. Bagka
bir ge1,in yapaca$igi yapacak nitelikte oLnak. -3. D6vmek. -4. OldLirmek.

lgini uydurmak: I(urnazhkla islerini istedigi gibi l,iirtitmek.

Igin k6tiisii (fenasr): Ust r,iste gelen tersliklerde kullarulrr.

Igin mi yok "Onemli degil, bog verl" "Brrak b<\4e pel,lede ugtagmaul"
anlamrnda.

igin rengi degigmek: ig, konu bagka bir bigime biin-inmeli, nitelik
kazanmak.

Igin ucu birine dokunmak: Soz konusu i;ten dolayL olarak zarar
gormek.

igin mi yok?: "Brrak boyle geylede u$ragma1l" anlamrnda.

igi oluruna brrakmak: Yapmakta oldugu bir igte gerekli titizligi
gdstermemek, igi raslantrlara, do$al akrgrna brrakmak.

lgi pigirmek: -1. Bir i;i sonuca ulagflracak gerekli hazrrlklan y,apmak.
-2. I(adrn erkek aralannda gizlice anlagmak.

igi rast gitmek: $ansrnrn da yardrmrl4a igleri isteciigi gibi olmak; rast
gitmek.

igi saglama baglamak Bir igin tam olarak l,aprlmasr igin gerekli
cinlemleri almak.

ig igten gegmek Bir ig igin u)/gun olan frrsatl kagrrmali.

ig tathya baglamak I{onu1,u, sorunu iyi, memnun edici bir goziime
ulagurmak.

igi trkrnnda olmak: ipi istedigi bigimde 1'Liriimek; igi yolunda olmak.

igitmezlikten gelmek: igitmemiS eibi davranmak.

igi (bir geye) vurmak (d<ikmek): Bapka bir bigimde davranmak,
...gibi goninmek.

igi yokuga siirmek: Herhangi bir konuda engellemede bulunmak,
gtiglnk grkarmak.

igi (igleri) yolunda olmak: igi olumlu ve sevindirici bir geligme
iginde; igi trkrnnda olmak.

[g (igler) kangtrmak:, -1.. Araya fesat sokmak . -2. Zararhbir ig y,apmak.
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igler agilmak: Ahgr'erige canhhli gelmek'

ig olsun diye: Herhangi bir amaq tliitmeden' i; yaplt'or g<)riinerek'

igporta mah: De$eri, nitelifidiisilk mal'

igportaya diigmek: Deferini vitirip deha ucuza s^u]na1'a ballamak'

lg sarpa sarmak: i9 birtakrm zorlu ensellerle kar;riagmak'

Igtahr agilmak: Yemek yeme istefi artmak'

lgtahr kapanmak: Yemek )'eme istegi azaln-rak'

lgten atmak (birini): Onun sorevine son I'ermek'

lgten bile degil: Qok kolav'

Igten el gektirmek (birine): []ir sugu ya da ihmali l>ultrndutu qcreli-

gesil'lc bir kimsenin i;ine son vcrlncii'

ig tutmak: Bir igte qaLsmak'

ls var (bunda, bu kimsede): -1' "Bu Ec'v claha i;c \'^rar'" -2' "Bu ki;i

ivi iSlLr vapabilir'" anlamrnda'

ig yaPmak: iYikazanq gedrmek'

ls vok (bunda, bu kimsede): -1' "Bu ;ef iEe Y^rarnaz'" -2' "Bu kili
^ t 

r;;;;'t^t,',,.'i,oli i gler vapamaz'" anlantrnc{a'

ite kaka: -1. iteleverek, itip kakarak' -2' Bin bir gigliikle'

itimadr sarsllmak (bitine): Arlk ona giivenmemek'

itimat beslemek (birine): Ona giivenmek; giiven beslemek'

Itimat telkin etmek: Guven du1'gusu u'andtrmak; giiven vermek'

It kopuk: Serseri, a;afirirk' terbil'esiz (kimseler)'

It siiriisii kadar: Gereksiz olan pek gok kigi bir arada'

lyiden iYiYe: Gereken biqimde'

Iyi etmek -1. Tedavi etrnek' safhgrna kavusturmak' -2' Yapugr i9 uvgun

olmak. -3. Zatarvermek' zarara sokmak' -4' P^t^"t' maLru galmak'

lyi gelmek: -1' U1'6x[' -2' Sa$L$lna kavuqmastna Yaratnak'

iyi gtizle bakmamak: Hakkrnda ivi 9e14er dii;iinmemek'
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Iyi giin dostu: Dostlanna iyi giinlerinde )'akrnlk gcisteren, kdtr.i

giinlerinde onlardan uzaklagan kimse igin alay'yollu sdylenir.

iyi ig (dogrusu): Be$enilmeyen bir durum, olal'[21"1s1nda gagkrnhgr

belirtmek iEin so1'lenir.

Iyi kalpli (yiirekli): Herkes iEin iyi geyler diigiinen kimse igin soylenir.

lyi ki: Sevindirici bir durum, gtizel bir rastlantr olarak.

Iyi kdtii: -1. Ne i)'i ne kotti, orta halli. -2. Oldukqa iyi.

Iyiligi dokunmak (birine): Ona yardrm etmek, faydasr olmak.

Iyilik saghk, (iyilik giizellik): "Nastlstruz?" sorusuna karyrlk olarak
sd1'lenen ve "sa$hkh, durumunun if i oldu$unu" bildiren sciz.

Iyi olmak -1. ifilegmek, sa$hgna ka'i'u$mak. -2. Yerinde olmak.
-3. Uygun olmak.

lyi saatte olsunlar: Cinler periler igin kullamLr.

Iyisi mi: Yaprlacak en do$ru pel'.

Izin almak (koparmak) (birinden): istedigi bir geyi I'apabilmek ,va

da istedigi bir yere gidebilmek igin daha yetkili birinden serbest bt-
ralulmastnt sa$lamak.

lzinde yiiriimek (izine uymak): Bir kimsenin bagladrir bir igi a1'nr

anlayrg ve y6ntemle lriirritmek.

lz siirmek: -1. insan ya da halwanlann ayak izlerine bakarak nere),e

gittiklerini anlamak ve gittikleri yeri bulmaya gahgmak. -2. Izlemek,
arkasrndan gitmek, takip etmek.

Izzetinefsine dokunmak Bkz. Onutuna dokunmak.

Izzetinefsine yedirememek Bkz. Onuruna yedirememek.
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Jeton diigmemek (takllmak): Sovlenenleri, olup bitenleri anlal'a-
mamali.

Jeton geg diigmek: S<jz konusu ge1,i geg anlarnak.

Jeton takrlmak: Bkz. Jeton diigmemek.
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Kabahat bulmak (birine) (bir geye): -1. O kimsedc sug, kusur aramak.
-2. Bh seyds .prip bir 1ra11, kusur aramak.

Kabahat iglemek Iiabahat sa\'llacak bir davranr;ta bulunmak.

Kabahati (birine) yiiklemek: Sugu baskasrnrn iizerine atmak, ona
iftira etrnek.

Kabak bagrna patlamak: Pek gok kisiyi ilgilendir-en br olavdan do-
lalr yalntzca bir kigi zatar (ceza) gormek.

Kabak gigegi gibi aErlmak Utangaghgr, srkrlganh$r bir yana brrahp
herkesi sagutacak olgiide ozgrir davranmaya [2U1^-np.

Kabak tadr vermek: Bil konu fazla f inelendifi igin bftllnlft r'cr-
mek, usandrrrnak.

Kaba kuwet: Bir amaca ulagmak icin basvurulan da1,ak vb.

Kaba saba: -1. Gorgrisiiz kirnsc icin sovlenir. -2. Ozensiz vaprlan ;ey
igin kulianrlr.

Kabtna stgmamak: Dul gulannr frenler,erne\,ip ta$liln davranrslarda
bulunmak, taplirnhk ),aplna)ra baglamak.

Kabir suali: r\ynnnh, brliu,t-rcr sorular; ahret suali.

Kabul olmayacak (olunmayacak) duaya amin demek Oimaya-
cak bir seve olacakmrg gibi inanrnak.

KAbus basmak (gcikmek): Bril-uk s1klntt, korku icinde kalmak.

Kagacak delik aramak l(orku nedeniyle saklanacak yer aramak.

Kagrn kurasr: Zengln yalam denef i6l olan, aldauLnasr giig (kimse).

Ka9 para eder?: "Neve y^t^r, ne deferi var?" anlammda.

Kag zarnandrr?: "Qoktan beri." anlammda.
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Kadedne kiismek IQrgilagtrgr koni olaylar 1'r.izrinden talihini suclu
gormek; talihine kiismek.

Kadlnlar hamamrna ddnmek (bir yer): Herkcs aynr anda konugtu$u
igin gtidilnihi bir ortam olugrnak.

Kadir gecesi dogmug: Qok gansh (kimse); anasr kadir gecesi do-
gurmug.

Kadrini bilmek -1. Deferini biLnek. -2. Yararlanrnak.

Kafa gekmek Bkz. Kafayr gekmek.

Kafadan atmak: Uydurup soylernek, yeterince drigrJnrneden cevap
vermek.

Kafadan gatlak (kontak, sakat): Akrlsrzca igler yapan, deli.

Kafa dengi: Anlaytslan birbuine uydufu icin arkadaghk yapanlardan
her biri.

Kafa dinlemek Zihni yoran islerden uzak kalmak.

Kafa goz yarmak: Beceriksizlik gostermek.

Kafa ki$tdr: Ntifus ctirzdanr.

Kafakafaya vermek: Bil konuda gonigrnek iizere bir araya gelmck;
ba9 baga vetmek.

Kafa kalmarnak: Ztbni yorgunluktan caLsamaz dururna gehnek.

Kafa patlatmak Bit is gergeklegtl'mek igin briyuk olgiide zihinsel
gaba harcamak.

Kafast almamak (bir geyi): -1. Onu anlayamayacak durumda ol-
n-:'ak. -2. Onun olabilece$ine inanrnamak. -3. Onu anlayarnamak,
kavrayarnamak; akl almamak, havsalasr almamak.

Kafasr atmak: Qok oflielenmek; beyni atmak, tepesi atmak.

Kafasr bozulmak (bir geye, birine): Ona krzmak, oflielenrnek, si-
nirlenmek.

Kafast bulanmak: Bir durum katgrstnda ne olup bitti$ini kavral'a-
maz duruma gelmek.

Kafasr gahgmak Bkz. Kafasr iglemek.

Kafast dcinmek: -1. Sersemlernek. -2. Ofkelenmek.
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Kafasr dumanh: -1. Hafif sarhog. -2. Qok yorgun kirnse igin kullamlt.

Kafasr iglemek (gahgmak): -1. Akrlhca davranrglarda bulunrnak. -2.
Zekice igler 1'appn1.

Kafast katrgmak Sa$hkh drigrinernez olmak; zihni kangmak.

Kafast kazan gibi olmak, (kafasr gigmek): -1. Gtirrilttiden tedtgin
olmak. -2. Qok cahsrnaktan onjni zihni yorulmak; bagr kazan gibi,
olmak, bagr gigmek.

Kafast krzmak: Ofkelenmek, sinirlenmek.

Kafasrna dank etmek (demek): Bir olay dolayrsryla gerge$i, do$ru-
yu anlamak.

Kafasrna koymak (bir geyi): Onu yaprnaya kesin karar verip uygun
z^mant beklemek.

Kafastna vura vura: Zorla, itekle)'erek.

Kafasrna vurmak: igki, hava, vb. ona olumsuz etki yapmzrk; bagrna
vurmak.

Kafasrndan grkarmak (bir geyi, birini): Onu unutrnak, ondan vaz-
gegmek; akhndan grkarmak.

Kafasrnr ezmek: Zanilt olabilecek bir geyi daha baglangrgta yok et-
rnek; baglnr ezmek.

Kafasrnt gdziinii yarll- yara konugmak Bk dili yanlglar l,aparak
konugmak.

Kafasrnr kaldrrmak : I(argr gelmek; bagrnr kaldrrmak.

Kafasrnr kaldrrmamak (bir geyden): Hep o geyle rneggul olmak;
bagrnr kaldrrmamak.

Kafasrnt kullanmak Akrlhca davranmak; akhnr kullanmak.

Kafastnr kurcalamak: Zihntni meggul etmek, devamh dr.igrindtir-
mek; akhnr kurcalamak.

Kafastnt ta$tan taga vurmak: Bkz. Bagrnl tagtan taga vurmak.

Kafasrnt toplamak: Sa$hkJr dtigr.inebilecek dutuma gelmek; akhnt
toplamak.

Kafasr gigmek: Bkz. Kafasr kazan olmak.
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Kafa gigitmek : Gtiniltti ya da gevezelikle tedfugin etmek.

Kafa tutmak (birine): Ona diklenmek; kargr gelmek.

Kafa iitiilemek" Qok konugup tedirgin etmek; bog laflarla bunaltmak.

Kafayr bulmak -1. Sarhog olmak. -2.Keyfiyerine gelmek.

Kafayr gekmek : igki igmek.

Kafayr deSigtirm ek: Dr.igrincesini, karusml degig tirmek.

Kafayr takrnak (bit geye): Hep onu drigiinmek, onunla u$ta,smak.

Kafayr tigtitmek AkJr dengesini yitirmek.

Kafa yok Akrlsrz, aptal ftimse).

Kafa yotmak Bir konu rizerinde gok dtigrinme[ beyin yormak

Kafese koymak (birini): -1. Onu aldatrp grkar sa$lamak. -2. Onu
hapse sokmak.

Kdgtda ddkmek (bir geyi): Onu yazmak,yazty^gegirmek.

Ki$rt iizerinde kalmak; O gey tasarlandr$r halde yaprlmamrg olmak,
uygulamaya konulmamak.

Kahrr (kahrmr) gekmek Belfuli bir arrragla uzun stire srkrnuya kat-
lanmak.

Kahkaha atmak: Yriksek sesle gr.ilmek.

Kahkahadan krnlmak: Qok grilrnek; gtilmekten krnlmak.

Kahkahayr basmak (koparmak, sahvermek): I(endini turamaylp ]

ytiksek sesle giilmek 
I

Kahve dd,viictiniin'hrnk deyicisi: Bir kimsenin yapugl igi yaltakhk I
ederek, sozle destekleyen (kimse) 

|
Kalayr basmak (birine): Ona lniFtir etmek, sovrnek. 

I
Kalayr yemek: I(endisine krifredilmek I
Kalbi garpmak -1. I(alp auglan artmak. -2. Qok heyecanlanmak. I
Kalbine girmek Sevgisini kazanmak. I
Kalbine gdte: Bagkalanna kargr besledigi duygulara gore. 

I
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Kalbini kazanrnak (fethetmek): ince bir davranrg, gtiLzcl bn sozle
sevgisini kazanrnak; grinli.inii kazanmak.

Kalbini krtmak: Uygunsuz sozle ya da davranrsla bir krmsef i gucen-
ditmek; grinliinii lcrm ak.

Kaldr ki: Bundan bagka, bununla birhkte.

Kaldtrtm miihendisi: i;siz gugsiiz, bir is rurarna)'rp vaktini sokek-
larda dola;arak gegiren kimse.

Kale almamak (bit geyi, bidni): Onun sozr.inti erneye de$er sa1-

tnatnak, defet vern-rernek.

Kaleme almak (bir geyi): Rir konuvu ),azrnak; y^zrya drikmek.

Kalem oynatmak: -1..Yazt yazmak. -2.8k 1,azry dr.izeltrnek. -3. Ya-
zrh bir belge iizerinde gizlicc deiigiklik yapmak.

Kaleyi igten (iginden) fethetmek: Fierhangi bir geyi, o ;evlc cn 1.a-

krn ki;if i kazanarak, onun l.atdmrvla elde e tmek.

Kahbr lcyafeti yerinde: Gori"inrigir gosterigli olan (kimse).

Kahbtnr basmak (bir geye): b.,rrn dogrrrlufuna, oyie oldu$una ta-
nrkhk itmck.

Kahn kafah: Bir geyi geg \.e gug anlayan, anlal'rsr ktt olan (kirnse).

Kaltph lcyafetli: Go steti;l,i, baklnh (luns e).

Kahp kryafet yerinde: Gosteri;li, ustu bagr dtizgtin olan.

Kaltpstz kryafetsiz : Gos tedgsiz, balln-rsrz (kimse).

Kahr yeri olmamak (birinden, bir geyden): Ondan her baklndan
aga$t durumda olmarnak.

Kalp krrmak Gilcenditrnek, 1'anhg bil davranrgla, sozle birini iizmek;
gtiniil krrmak.

Kambur kambur iistiine: Bir srknu bitmeden btr baska slklnilnln
baglamast, tersliklerin iist ijste gelrnesi.

Kan allamak Bny'uk bir ykrrndan, somndan, acldan briyrurk uzrinni
duymak.

Kana susamak Oldturne iste$i iginde olmak.

Kan davasr: ILr nile arasmda karsrhk.h oldrirrrneierie sriren dar.a.
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Kanat gefmek (birine): Onu korurnak, himayesine almak.

Kan bagtna (beynine) srgramak: Qok ofkelenrnek.

Kancayr takmak (atmak) (birine): Ona musallat olmak, onun ko-
ttihi$rine cahgmak.

Kan gekmek -1. HuJrr benzernek. -2. Yakrnhk duymak.

Kan grkmak: I{avga grkrp kan dokuLnek, cinayet islenmek.

Kan gcivdeyi gdtiirmek Birgok insan oldiiniLnek, gok kan dolnilrnek.

Kan giitmek Oldrlrtilen bir yalurun octinu alrnak igin oldriren ta-
raftan bilini oldtirmek istemek, oldrjrmek igin fusat kollamak.

Kant tstnmak (birine): Ona l akrnhk duyrnak.

Kant kaynamak -1. Ona yakrn ilgi ve 5sr'!i duymak. -2. Cogkun,
yerinde duramaz olrrrak.

Kanrna dokunmak: Cok sinfulenrnek, krzmak.

Kanrna girmek -1. Bfu kimsey'i oldijrrnek ya da oldrirtmek. -2. I(z-
h$rnr bozmak. -3. iQndumak, yrkrma u$ratmak.

Kanrnr emmek: Somurmek.

Kanrnr kurutmak: Getesinden gok rahatsrz edip canrndan bezdir-
mek; iligini kututmak.

Kanr yerde kalmamak: Old.ir.ile.r kirnsenin mutiaka ocii ahnmak.

Kan katdegi: Birbitinin az miktarda kamnr emip katdeg olduklanna
yemin eden kipilerden her biri.

Kan kustutmak (birine): Ona cok eziyet gektirmek.

Kan kusrrp krzrlcrk gerbeti igtim demek Qok eziyet cehlesine
ra$meu durumu iyiymig gibi gosteremel'e gahgmak.

Kanh brgaklt olmak (biriyle): Aralanndaki anla;mazhk birbirini ol-
dti:tecek kertelre varmak.

Kanh canh: Sa$hkh, gtighi kimse icin soylenir.

Kan oturmak: Viicudun bir irslinje slklgma nedeniyle damatlann
gada;'rp dokular arasrnda kan birihnek.

Kan revan iginde: FIer tarafi kana bulanmrg bir durumda.
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Kantarrn topunu kagrrmak: Otgril'ri kagrrp asrrt davraruglarda bu-
lunmak.

Kan ter iginde kalmak Yapugr a$rr is nedeniyle ter iginde kahnak.

Kan tutmak (birini): -1. I(anr gorrince bayrlmak. -2. (Adam oldriren
igin) Donup kaldrgr icin kacamamak, gok gegirrnek.

Kapa$r (bir yere) atmak: istedifi br yere (mevkiye, okula vb.)
geEmek.

KapaSt dar (zor) atmak: I(aErp kutulmak; rahat, tehlikesiz bir yere

sr$mak.

Kapah kutu: -1. Duygulannt ve dtisrinceletini gizleyen (<imse). -2.
Niteligi ve igerigi gizli kalan (9ey).

Kapana diigmek (girmek, losrlmak, tutulmak, yakalanmak): Ele
gegmek, yakalanmak.

Kapana srkrgtrrmak (birini): -1. Onu zor durumda brrakmak. -2.
Onu hile yoluyla yakalarnak.

Kapantn elinde kalmak (bir gey): Bir ;ey daha agrk goz olanlann
ve gabuk davranabilenlerin mah olmak.

Kapr agmak (bir geye) (bir geyden): -1. Bir ige baplarnak. -2.Pa-
zarlt$a piksek bit fiyatla baslamak. -3. I(onuyla il$L bk geyden soz
etrnek.

Kapr drgan etmek (birini): Onu kovrnak, drgan atmak.

Kapt duvar: Qahndrgr halde agrlmayan kapr.

Kaprntn dniine koymak (birini): Onu kovmak.

Kaptp koyuvetmek: Her geyi kendi haline btakmak.

Kaptsr (hetkese) agrk olmak: Herkesin serbestge konuk olarak ge-
lebilecegi ev olmak.

Kaptsrnt a$rndrmak: Bir kimsenin evine, yanlna bir ig igin gok srk
gidip gelmek.

Kaprya dayanmak (bir gey) (biri): -1. Gel-ip gatmak, zarnam gel-
mek. -2. Bir gey elde etmek igin zorlamak, goziinri korkutmak.

Kapt yapmak: -1.. Tavla olrrnunda bir hanede iki pul toplarnak. -2.
Belidi sayrda eve uSramrg olmak.
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Kapryr gcistermek (birine): Onun gitrnesini isternek, onu kovmak.

Kara baht: I(oni talih.

Kara borsa: Pi1'252d2 cok zor bulunan bir, mahn gizlicc r.r-iksek h-
vatla alrup satrlmasr; bu igin ),apildlgi pi),asa.

Kara botsaya dtigmek Bir rnal. bulunmaz olmak ve bu rrizden de-

$eri Eok yrikselmck.

Kara cahil: Higbir gey bilneyen, bilgisiz (klnse).

Kata ciimle: Atitrnetikte dort islern: toplama, ctkarma, galpma, bolrne.

Kara ciimlesi bozuk Okumasr )razmasl oLnayan, derdini iyi anlata-
mayan (kimse).

Kata galmak (siirmek) (birine): Ona iftjra etmek suq ltiklcmek.

Karada ciliim yok ";\ruk herhangi bir tehlike ile kargdasma olasrhir
)'ok." anlarntnda.

Karadeniz'de gemilerin mi battr? (ne diigiiniiyorsun?): "O1.le
derin derin dristinecek ne var?" anlarmnda.

Kara giin dostu: Atkadash$rnr felaket grinlerinde etkin bir bigirnde
gcisteren kimse.

Kara habet: Uzucr-i habcr.

Kara kaph kitap: Herhangi bir konuda, sorunda kanrt olarak/ tanrk
olarak ahnan kitap (din kitabr, kanun kttaplan...)

Katakara diigiinmek I(ottimser bir hava iginde digiinceye dalmak.

Katakolluk olmak (biriyle): Kavga sonucu karakola gitrnek zorunda
kalmak.

Kata kuru: Esmer ve zaytf (kimse).

Kara kuwet: Dinsel bainazhgrn olusrurdu$u, gerici gtig.

Karalar baglamak (giymek): Qok iizrilmek, buyrk acrsr oln-rak.

Kara liste: Zantlt faalil'sllsri oidu$u gerekcesiyle cezalandrrilmast
drisiinrilen llgileri igeren l-iste.

Karamantln koyunu, sonra grkar oyunu: "$i-di her ge1, ola$an
goninriyor, ama sorlra neler olaca$r belli defiil."anlamrnda.
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Karambole gelmek (bir gey): I{angrkJrfa rasdadrgr iEin o gef in rize-
rinde gere$i gibi durulmamak.

Karambole getirmek (birini) (bir geyi): -1. IQngiliJrktan ya12fl2r^r^p
onu aldatmak. -2. Bfu igi Eabuk yaparak goz boyamak.

Kara para: Yasadrgr yollada elde edilen kazang.

Katasevdaya diigmek (tutulmak, ugramak): Bir kimseyi giddedi,
fakat rimitsiz bir bigimde sevmek, ona btiyrk bir sevgiyle baglanmak.

Kata ya$rz; I(oy: esmer renkte teni olan (delikanh).

Karda gezip izini belli etmemek Bir igi hig kimsenin sezip anla-
yamayaca{t bir ustahkla yapmak.

Katgactk burgactk E[ri bti$ni, okunmasr gtig (yazr)

Katga tulumba etmek (birini): Onu kollanndan ve bacaklatrndan
tutup kaldrmak.

Katt a$rzlt: I(ansrmn sozrinden grkmayan kimse igin kullamlrr.

Karrhk etmek (birine) (biri): -1. Evli bir kaclm kocasrna kargr go-
revlerini yapmak. -2. Erkek donekge davranmak, hile yapmak.

Kanm (kansr) ktiylii: I(ansmrn yakrnianyla srkr fikr olup kendi ya-
krnlattnr unutan erkek.

Karrn a$rtsr: Sevilmeyen, tahammril edilemeyen kimse ya da gey iEin
soylenit.

Karrnca duasr gibi: Qok ufak, drizensiz ve okunaksrz yazt igin soy-
lenir.

Kannca ezmez ince duygulu, merhametli ftimse).

Kannca (yuvasr) gibi kaynamak (Topluluk igin) Qok kalabahk ve
hareketli olmak.

Karrnca katannca (kaderince): Elinden geldi$i, gricii i,e61igi 1o6"r.

Kanganl gdriigeni olmamak: isine kangan hig kimse bulunmarnak.

Kang kang (bilmek, dolagmak) (bir yeri): O yerin her yamm, in-
ceden inceye (brlmek, dolagmak).

Karine ile anlamak (grkarmak) (bir geyi): Onu sozrin gelipinden
anlamak.
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Karman gorman: I(armakargrk, iyice kansrk.

Katnr burnunda: Do$um lapacak dururndaki gebe (kadrn).

Karntm tok: "Bu trir sozlerle beni kandrramazstntz." anlarnrnda.

Karnr tok, slrtt pek: Hali vakti yerinde olan (kimse).

Karnt zil galmak Qok acrkrnak.

Kargr grkmak (bir geye) (birine): -1. Ona iaraz etmek, cephe al-
mak. -2. Onu kargrlarrraya gitmek.

Kargt durmak (bir geye, bidne): Ona direnmek, boyun e$memek.

Kargt gelmek (birine): -1. Ba; kaldtmak. -2. ktraz ermek, dedigini
yapmamak.

Katgr kargrya gelmek: Iiargilapmak ; yiJrz yijrze gelmek.

Kargr koymak (bitine): Ona kargrhk vermek, direnmek, onlemel'e

Eahgrnak.

Kargrhk vermek (birine, bir geye): -1. Ona kargr gelmek, ba; kal-
drrmak -2. Ona yanrt vermemek, cevap vermek.

Kargr olmak (bir geye): Ona katilmamak; onun oyle yapilmasna
uygun gormemek.

Kargrsrna almak (birini): Onun diigrince ve tutumlanna kaulmadr-

frnr bell-i etmek.

Kargrsrna dikilmek -1. Gelip bir kimsenin katgrsrnda durmak. -2.
Engel yaratacafrnr sozle ve davranrgla belirtmek.

Kastp kavutmak (bir geyi, ortah$r): -1. Bir doial afet, gevreys [;-
y:.Jk zamr vetmek. -2. Bt zorba, kafl ve actm srz tutumuyla gevre-
sindekilerde korku, dehget uyandumak.

Kaskatt kesilmek l{orku, gagkrnLk vb. piztinden higbir gey so1'le-
yemeyecek, higbir davranrgta bulunarn ayacak duruma gelmek.

Kag gtiz etmek: Bir kirnseye bir geyi anlatmak dugtincesiyle kagla
gozle igaret vermek; gciz etmek.

Kagtk galmak (bir yemege): Onu igtahla yemek.

Kagrk diigmant: Eg, kan igin alay ),ollu soylenir.
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Kagla gtiz arastnda: Carcabuk, hic kimsenin sezerneye6sfi bir ga-

buklukla.

Kaglartnt gatmak, (kag gatmak), (kag yrkmak): I(asialru birbirine
vaklagtratak ofleli oldu$unu beili etmek.

Kag yapayrm detken gciz grkarmak I{[ELik bir iyilik vapayrm der-
ken buyiik bu zarar vennek.

Katr yiirekli: AcrkL durumlar kargrsrnda uzirntrj duvmayan; acrrraslz
(kirnse).

Kat kat: -1. Pek gok. -2. Ust uste.

Kavga gtkarmak: Soz ya da davranrplanyla kavgaya )'oi agrnak.

Kavgaya tutugmak (biriyle): Onur-rla kavga ctmcye baglarnak.

Kavuk sallamak: Bir kirnsenin biitiin soz ve davrant;lar1nl ulrgun
buldugunu belli etmck; dalkavukluk etmek.

Kaygt gekmek Tasalanmak, uziilmek.

Kayda deger: Onemli, sozii edrlebilecck (ge1).

Kaytplara kartgmak: I(aybolmak, gorinmez olmak.

Kayrt kuyut tanrmamak: I{urallan, vasaklarl hige saymak.

Kayttstz kalmak (bir geye, birine): Ona onem vermernek, onu u-
mutsamak, onunla ilgilenrne gere$i duymamak.

Kayttstz gartsrz: I{igbir bag ve ko;ul oLmaksrzrn.

Kaymagtnt yemek (almak): Bir igin en briyu paym1, kanru almak.

Kaymak tabakast (takrmr): Bil toplumun seEkin ve zengin kimsele-
dnin trimri.

Kaymak gibi: -1. Bembel'az, piirizsuz. -2. Yurnugak, tath ;eylet igin
kullanrh.

(bir yer) Kazan, (biri) kepge: "O yeri bucak bucak aradt;' anla-
mrnda.

Kazan kaldtrmak: Yonetime, yoneticinin ftirumuna topluca bag kal-
drrmak, isyan etmek.

Kazdrgr gukura (kuyuya) kendisi diigmek: Bagkasr icin yapmal'r
dLi gtindil$ti kotnlii$e kendisi uframak.

Kazrk atmak (birine): Onu aldatrnak, kandrmak; madik atmak.
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Kazrk kadar: -1. I(ocaman (kirnse). -2. Uzun (boy).

Kazrk ke silmek l{askau olmak.

Kazrk marka: Qok pahah olan sey' icin kullanilrr.

Kazrk ye m ek: Aldaulmak, kan dtilmak, kazrklanmak.

Kazrn ayagr riyle degil: "Bu hiq de senin bildi$in, drigLindrifiin gibi
defiil." anlamrnda.

Kazkafah: Anlayrsr krt olan (kimse).

Kegi inadt: Yurnugatrlm^srzor olan inat; gdvur inadr.

Kegileri kagrtmak: -1. AkLnr yitinnig gibi oLnak. -2. Delirrnek.

Kegilik etmek (kegiliii tutmak): inatgrl-rk crmek.

Kedi kcipek gibi: Bilbirleriyle sr.irekli kavga eden, gegimsiz kimseler
igin soylenir.

Kefeni yrrtmak: Agu bir hastahktan ya da tehlikel-i brr durumdan
kurtuLmak.

Kel baga gimgir tatak: Parasal gr-icii eh'erigli oLmayan bir kimsenin
pahah gei,'ler satrn ahnasr dutumunda kullanrllt.

Kelle koltukta: Oh.imri goze alarak, btildk bir cesaretle.

Kellesini istemek: Birinin oldiiriilmesini istemek.

Kellesini oft^y^ koymak Qok 5'i bildi$i bir konuda |anllrsa y,a dn

yenil-irse kellesini verlneye razt olmak.

Kellesini ugurmak: I{afasmr kesmek.

Kelleyi koltuga almak; OlurnLl goze almak.

Kelli felli (kedi ferli): Inhgr kyafeti drizgiin, olgun ve gosrerigl-i
(kimse).

Kemerini (kemetleri) stkmak:'futumlu ya$ama)/a katlanmak.

Kem gdz: Nazar defdirdi[ine inarulan goz.

Kem gcizle bakmak (birine): -1. Kohi niyetle bakmak. -2. Nazar
defditen bir bakrgla balirnak.

Kemik atmak (birinin Sniine): Oyalamak, susturmak amacryla ona
kiigrik bir gey vermek.
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Kemikleri srzlamak: Ohi huzursuz, r^h^tslz olmak.

Kemiklerini krrmak I(otii bigimde dovmek.

Kem kiim etmek: Bir soru katsrsrnda do[ru cevap verememek, an-
lamsrz sozler soylernek.

Kendi apzryla tutulmak: So,vledi$i yalanya da igledi$i suc kendi so-

ziiyle anlagrhnak.

Kendi dleminde: Qevresiyle iligkisini kesmi;, ig drin1,251112 donrnlig
olarak.

Kendi bagtna: -1. HiE kimseye sorup danl$madan. -2. Hig kimseden

,vardrm gormeksizin.

Kendi gahp kendi oynuyot: "Herkesin ilgisini gekip sonra igine hig
kimsef i kangurmryor." anlammda.

Kendi derdine dtigmek Yalntzca kendi dertleriyle ugragrp durmak.

Kendi gribe$ini kendi kesmek: I(endi igini kendi gormek.

Kendi halinde: Hig kimsenin isine kangrnayan (kimse).

Kendi halinde (haline) brrakmak (bir geyi, birini): -1. Uzerinde
gahgmamak. -2. Onunla ilgilenmemek, ona kangmamak.

Kendi havastnda olmak, (kendi havastna gitmek): Aklna eseni

yapmak, istedigi gibi davranmak.

Kendi hesabrna: I(endine gore, kendisi iEin.

Kendi kendine: -1. Yalntz bagma. -2. Hrg kimseye dantgmadan, hig
kirnseyle iligkr kurmadan, bagkastndan y216fu1 almadan. -3. I(endr-
I.iginden.

Kendi kendine gelin giivey olmak: Baskasryla bidikte yapilmast
karadagtilan bir igi kendisi tasadayrp yaplyormug izlenimi vermek.

Kendi kendini yemek (kendini yiyip bitirmek): isteklerini ger-
gekle g tiremedigr icin si.irekli iiztilmek.

Kendi kuyusunu kendi kazmak: I(endisine z^r^r verecek bL dav-
ranlsta bulunmak.

Kendinden gegmek -1. Bilincini ).itirrnek, bayrlmak, -2. Duygulan-
mak, gok heyes2pl2tt-^P.
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Kendinden pay bigmek: Bagkasrnrn bapmdan gegen kohi bir olayr,
kendi bagma gelmig grbi ya da gelmig k6ni bk seyle kargrlagrnp du-
gr.inmek.

Kendinde olmamak: Bidnci yerinde olmamak.

Kendine gelmek: -1. Ayrlmak; bilingli duruma gelmek. -2. Akh bagr-
na gelmek. -3. Durumu drizelmek.

Kendine hAkim olmak: Yanh; bir ig yapmamak, sci,z soi'lememek.

Kendine mal etmek (bir geyi): Onu benimsemek, kendinin saymak.

Kendine (...) siisii vermek: I(endini ( ) gibi gostermek.

Kendine yedirememek Bkz. Onuruna yedirememek.

Kendine yontmak: Het fusafl kendi grkan icin kullanmak; nahncr
keseri gibi kendine yontmak.

Kendini aprr^ (apta, agrtdan) satmak: Bir igi birgok ricadan sonra
y^pm^y^ karar vermek; nazlanmak.

Kendini alamamak (bir geyden): Bit igi yapmadan edememek.

Kendini atege atmak: Tehlikeli oldugu bilinen bir i;e gtrgmek.

Kendini atmak (bir yete): Hemen oraya gitmek.

Kendini belenmek I{endrni bagkalanndan r.istun gormek, gevre-
sindekileri kr.iEiirns emek.

Kendini brtakmak -1. Usrune bagma ozen gostermez olmak. -2.

Qevreyle ilgisini kesip yalnrz bir konuyla ugragmaya baglamak.

Kendini bilmek -1. Akl bagurda olmak. -2. Nasrl davranaca$rnr
bilmek, onuruna drigkrin olmak. -3. I(endinin ve gevresinin bilincine
varmak.

Kendini bir gey sanmak: I(endrni oldufiundan degerli gonnek.

Kendini bulmak -1. I(giligini kazanmak. -2. Durumunu duzeltmek.

Kendini dar atmak (bir yere): Ferahhk sa$layan bir yere garEabuk
gitmek.

Kendini dev aynasrnda gcirmek : I{endisinin gok bnpik bir adam
oldugunu sanmak.
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Kendini dinlemek Rahatsrz olup olmadrfrm diigiinerek tedugin
olmak.

Kendini ele vermek: Bir davranrg ya da sozriyle suglu oldu$unu
gostermek.

Kendini fasulye gibi bir nimetten saymak: I(endini oneml-i bir5'mrg
gibi gormek.

Kendini gcistermek: -1. (Bir kimse) Yeteneklerini ortal'a koymak.
-2. @o gey) Ortaya gtkmak, meydana gelmek.

Kendini kapttrmak (bir geye): -1. Bir ;eyin etkisinden kendini
kurtaramarnak. -2. Girigtigi bir i;e butiintil'le kendini vermek.

Kendini kaybetmek: -1. Bayilmak, bilincini yiurrnek. -2. Ofkesinden
ne yaptrgrnr bilememek.

Kendini kaprp koyuvermek: -1. I(aramsar olmak. -2. Ustrine bastna

ozen gostermez olmak.

Kendini naza gekmek Bkz. Naza gekmek.

Kendini paralamak: Bir igi zamantnda ve i1d [it;ode yapmak igin
ola$anustri Eaba harcamak.

Kendini stkmak: -1. Vijcudunu gergrn duruma getinnek. -2. Bir ig

igin giici.inri, yeteneklerini zorlamak.

Kendini toplamak (toparlamak): -1. Sa$rk gegim vb. durumu dt-
zeltrnek; -2. Dikkatini ilgilendigi konu r.izerinde yo$unlagtrrmak.

Kendini tutmak: Flerhangi bir tehlikeli ya da gekiEi durutn, gey kar-

gtstnda kendine hakim olmak, dayanmak, sabretmek.

Kendini vermek (vurmak) (bir geye): -1. Ufragugr bir i9e britLi-
ntil'le ba$lanmak. -2. Bir geyi yapmau ahgkanhk haline getirmek.

Kendi paylma: "Benim drigrinceme gore." anlarunda.

Kendi yapryla kavrulmak: Hig kirnseden yardln almadan, kendi ge-

reksinimlerini kargilamaya gahgmak.

Kene gibi yaprgmak Musallat olmak, istegini elde etmek igin surekli
rahatstz etrnek.

Kesenin apztnt agmak: Para harcamaya baglamak.
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Kesenize bereket: -1. Para )'ardrnlnd^ buiunau bir kirnsel'e tegekkur
icin "l{azanclnlz bol oisun!" aniamtnda so\1enir. -2. Yemekten
sonra evsahibine tesckkiir edcrken soylenir-.

Kesip (kestirip ) atmak: -1. Etrafuca dii;unmedcn kcsin vargrr'"
vannak. -2. Taltr;rnah bir dururnu liesin olarak gozmek.

Kesip attt$t umak olmamak: Bir ltigi, bit bagkasrna gore degerce
gok a;a[r, oncmsiz olmak.

Kestirip atmak: Bkz. Kesip atmak.

Kestirme cevap: I{tsa r,e kesin cevap.

Ket vurmak: Bu i;in lapllmas1n1 suclestirmek, ona engel oln-rak.

Keyfi bozulmak: -1. Ilastalanrnak. -2. Ral-rail, huzuru kaln-ranak;
canr slkrlmak; negesi bozulmak.

Keyfi (yerine) gelmek Ne;elenmek, nesesini bulmak.

Keyfi kagmak: Nesesi bozulnak, nesesi kaEmak.

Keyfine bakmak: Diledifince, gonhince ya;amak, hareket etmek.

Keyfini grkarmak (bir geyin): Bit ;e1'dcn, bir geyi 1'apmaktan gok
zevk ahnak; ondan zevk alatak ),atatlanmak.

Keyfini kagrmak (bozmak): Uzrlek, rahatsrz etmek, carurr silrmak.

Keyfinin (keyfimin) kahyast mlsln?: "Senin ona (bana) kart;rnaya
hig mi hig hakkn )'oktut." anlamrnda.

Keyif gatmak: Hosqa ve eilenceLi r.'akit gegimrek.

Keyif siirmek: Rahat yapamak.

Keyif vermek (bir gey birine): -1. Ona ne;c vcrmek. -2. Onu sar-
ho; eunek.

Ktgt ktnk: Higbir onemi ve deferi olmal'nn.

Krgtna tekme atmak (vurmak, yaprgtrrmak): I(ovmak; gdtiine
tekme atmak.

Krgrnr kaldrramamak Qok tct-r-rbcl olmak.

I(grnr yalamak Ona dalkar,'ukluk etmek, 1'altalJanmak.
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Krgrnt yrrtmak: -1. Ba$np ga$rrmak. -2.Bir selri yapn.ngurr di),e ug_
raglp durmak.

Krg iistii oturmak: Basansuhia ufiraynca umudunu da yj61-"p.

Krhgtan gegirmek: Trirnunu krhgla oldirmek.

Krhfina uydurmak: Bi'duruma, turuma uldurma bir-gerekce burrnak.

Kth$r kryafeti diizmek Yeni grysiler ahp girarek.

Kth krprrdamamak: Urnursamamak, aldrns etmemek.

Kth krtk yatmak: Bir i$i vaparken btil'rik bir dikkat gosterrnek, Eok
titiz davranmak.

Krhk kryafet: Ust bag, drg gortniis.

Kthktan krhga girmek: -1. Givsileri'i defiistrrmek. -2. Srk srk dti-
stince ve kanr de[i;tirrnek.

Krlrna dokunmamak Bi' kirnseye z^r^t verecek bir da'ranrsta bu-
lunmamak.

Krhnr lcprrdatmamak (oynatmamak): Tepki gos terilmesi gereken
bir olay, soz kargtsmda hareketsiz kalma[ ilgisiz, duyarsz davramnak.

Ktl payr (fark): Qok az bir (fark).

Krran girmek (bir geve): insanlar va de hap,anlar arasrnda cok sa-
ytda ohin-re 1,ol agan bir hastahk yayrlmak. -2. Bi $ey artlk bulun-
maz olmak.

Krran krrana: (l{a'ga, dofiLis, grire; igi') Acrrnasrzca, oldtirurcesine.

Krtdrgr koz (ceviz) krrkr (bini) agmak: Der-amL olarak uygunsuz,
yakgrksrz davranrslarda bulunmak.

Krnk drikiik: -1. Sa$larn olmavan , gr_iriik deiersiz ("1),n). -2, f'am ve
drizgtin oirnavan (soz).

Krnp gegirmek (bir yeri) (herkesi): -1. yallp yrkarak, ol<itirerek ya
da baskt i'oluyla briyuk zarar \rcnrrek. -2. I(omik soz ve dar.ranls-
larla hcrkesi kauia kanla grildtinnek.

Krrk bir buguk (krrk bir kere) magallah: '.Tann nazardan sakla-
srn!" anlarntnda.

Krrk dereden su getirmek Bkz. Bin dereden su getirmek.
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Krrlil grkmak: pohusa, bebek, ohi igin) Do$umdan ya da oltimden
ktk grin gegmek.

Krdilndan sonra saz galmak ileri yaglannda yorucu bir ige merak
sardtmak.

Krrk kaprnrn ipini gekmek Birgok yere uSramak; doksan kaprnm
ipini gekmek.

Krrk tarakta bezi olmak: Birgok igi olrnak va da birgok igle iJigkisi
bulunmak; her tarakta bezi olmak, bin tarak'ta bezi olmak.

Krtk yrlda bir: Qok seyrek olarak.

Kttk yhn bagt (bagrnda): Qok uzun srirede bir kez.

Ktrk ytlltk Qok eski, kokhi (dost, dosduk).

Krtmrzr dipli mumla davet etmek (birini): Gelmesi igin gok yal-
varmak.

Ktsa giiniin kirt: "HiE olmamaktansa bu kadan da iyidir." anlamrnda.

Ktsa yoldan: -1. Fazla uzatrnadan. -2. I(esin bir bigimde.

Krsasa krsas: I{onihige aym bigimde kargilrk verme.

Krsrr d6ngii: Herhangi bir sorunlu durumda kesin gozrime varama-
ma, glkmazda olma; fasit daire.

Kts krs giilmek Sessizce, alay ederek giilmek.

Krskrvrak yakalamak (bailamak) (birini): I(olay kolay kurtula-
mayacak bigimde slmslkl tutmak @aglamak).

Krsmet beklemek: (Gelin olacak ga$a gelmig luz) Evlenece$i erkegi
beklemek.

Krsmet (lasmeti) grkmak (birine): (I{rz, kadrn igin) Evlenmek a-

macryla istenmek.

Krsmeti agrk Talihl-i, lirsmetli (kimse).

Krsmeti agrlmak: -1.. I{azanct bollagmak. -2. I{endisiyle evlenecek
biri grkmak.

Krsmeti aya$rna (kadar) gelmek Pek bir gaba harcamadan, bir ve-
sile sonucu kazangl:. bfu duturnla kargrlagmak.

Krsmetini ayaptyla tepmek Bkz. Nimeti aya$ryla tepmek.
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Krssadan hisse (almak, grkarmak): Anlanlan bir olaydan ders (al-
mak, grkarmak).

Krg basmak: I(g mevsimiyle birlikte ya$murlar, katlar, firtrnalar, so-

$uklar baglamak.

Krgt grkarmak -1. I(9r bir yerde gegirmek. -2. (Yakacak) I(g sr.ire-

since yeterli olmak.

Ktg loyamet: -1. Qok zor gegen krl. -2.Yagmudu, kath, firtrnah hava.

Krtr krttna: Ancak yetecek kadar.

Krtrr atmak: Yalan soylemek, yalan uydurmak.

Ktttr krttr kesmek (dogramak) (birini): Onu acrmadan oldrirmek.

Krt kanaat (geginmek): Birtalom yoksulluklara katlanarak, bin bir
grighikie (geginmek).

Krthgrna krtan girmek Bir gey ortadan gekilip bulunmaz olmak.

Ktthktan grkmrg gibi (yemek): Hig yernermg ya da doyrnayacakmrs
grbi 6'er11.9.

Kryamet gibi (kadar): Pek Eok, cok miktarda.

Ktyameti (lnyametleri) kopatmak: Bir geye ktzankb"#rp gagrnrrak.

Kryamet kopmak Qok giirtiltri olmak, bny'tik telag meydana gehnek.

Kryamet mi kopar?: "Ne olur, ne gtkar, ne onerni var?" anlarunda.

Kryrda kdgede kalmak Goze garpma)ran bir yerde unutulmak.

Krymete binmek: Aranu, istenir duruma gelmek.

Ktymeti harbiyesi yok Arak higbir-degeri, gergekJrhgi 1'ok.

Ktymeti kalmamak: De$erini yitirmek; de$eri kalmamak.

Krymetini bilmek Deferini anlamak; degerini bilmek.

Ktzapa gekmek (bidni): Onu etkin gorevinden ahp edilgrn bir go-
fetre vetmek.

Ktzartp bozatrnak: Utancrndan 1.r"rzri renkten renge girmek.

Ktzrlca kryamet kopmak BLiyuk li2r'ga crknak.
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Krztm sana sdyliiyorum, gelinim sen dinle (igit, anla): "Ilu ele;-
urimi bir valilnma sot'hit'orum' gergek afrac1m uvarfilak, hitap et-
rnek is tedigln kims enin anlarnasrnr s a$lamaktt. " anlamrnda.

Krz kurusu: Evlenmernig yagh krz.

Krz oglan krz -1,. Hiq evlenmemiq, bekareti bozulmams krz; bakire.
-2. Hig evlenmernig, higbir hz ya da kadrnla cinsel il-iski kurrnarms
erkek; bakit, erden.

Kibarhk budalast: I(ibar oLnadrgr halde, lirbarca davranrslarda bu-
Iuntna;'a cahgan, bu 1'r-izden gtihing dururna dri;en (kimsc).

Kilit vurmak (bir geye): -1. Girig crkrsr onlcmek igin bit veri kilitlc-
mek. -2. Bir'1's1in gahgmasrna son velnek.

Kilo almak Sismanlamak.

Kilo ve rm e k : Zas, #l,annk.

Kim bilir: "Bilinmez, belirsiz" anlarnnda.

Kime ne?: "Ilic kimseyi ilgilendinnez, kimse karlsamaz." anlarnnda.

Kime nivet, kime krsmet: "HazLrla.nan gey, soz konusu kirnseye de-

$il de bir baskasrna hsmet oldu." anlamlnda.

Kimi kimsesi (olmamak) (yok mu?): Ailesinden kimscler (yok)
(yok mu?).

Kimin arabaslna binerse, onun tiirkiisiinii gagrrmak (diidiigii-
nii rittiirmek): I{rmden crkar sa$h1,orsa, onun beienecefi i;lcr
)'apmak.

Kimin nesi?: "Idrndir, so\u sopu nedir?" anlamrnda.

Kim kaybetmig ki sen bulasln: "Soz konusu Sev senin eline geq-
mez." anlammda alay 1ollu soylenir.

Kim kime dum duma: Kirnscnin kimscdcn habed olmadr$r lianna-
kalgrk durum.

Kimsenin tavu$una krg (kedisine pist) dememek: HiE kimseyi
rab.atstz edecek cn kug[k bir dar-ranrsta bile bulunman-rak.

Kim takar Yalova kaymakamrnl: "Ona oncrl vermem, onlr ciddilc
almam." anlarntnda.

Kim vutduya gitmek Kirn tarafindan oidiinildriSu bilinrncmek.
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Kin beslemek (ba$lamak) (birine): Ona karsr icinde oc alnak
duvgustr olu;rnak; g r^zba|l^m^k.

Kin giitmek: Octinri altncava kadar oc n1,',-r" dsvgLlsr-rnu srirdtirmek.

Kin tutmak (birine): Ona karpr dtisrnanca duvgular beslemek.

Kir gcitiirmek -1. I(uini belli ermevecck rclrlitc olmak. -2. Bir sei-'

Eok kirli ohnak.

Kirigi krrmak: Bir'1'g1ds11 birtaktm r.redenlerle kagrp gitmek.

Kirli gamagrrlan ortaya dcikmek Bir kimscnin a)'lplarml, kusurla-
rln1 herkese anlatmak, acrklarnak.

Kirli grkr (grkrn): Iiendini zti$iirt gosterdiii halde, oldukEa paraL o-
lan, para biriktt'mrg olan (kimsc).

Kir tutmak: Iilini gosterecck rcnkte oimak.

Kitaba el basmak: I{utsal kitap (Iiuran) rizcrinc elini kol.arak 1'emir"r
etmek.

Kitabtna uydurmak (bir geyi): Yasal olmavan brr igi vasahnr; gibi
gosterecek yol bulmak.

Kitap kurdu: Qok kitap okur,an, genig bilgisi olan (kimse).

Kitapta yeri olmak Soz konusu ge1', din \ra cla )'asa liitaplannda bLr-

lunmak.

Kocakan ilacr: Flalk arasmdaki inanr;a gore, kimi hastallJan il.rlestirch-
gine inadan, birtakul otlardan vb. r-naddclcrdcn vapdan sozde ilac.

Koca kafa: Anlarna, kavrama )'etcncgi srnrh, kt olan (Hmsc).

Kocakart sogugu: iUart alrnrn ortalanr.rda (i1-18 rnart) kcndini
gostctcr.r sofuklara vcrilen ad.

Kocava varmak: (lirz, kacllr icin) I}'lenrnek.

Kog yiiit Gcng, grirbtiz, i'akrgrkh dclikanh.

Kodese nkmak (birini): Onu hapishancle sokmak.

Kodesi boylamak Hapsc diign-rek.

Kof gtkmak: Defersiz, i;c \-aran-raz bir insan oldu$u anla;rlmak.

Kokusu grkmak Gizli tutulan br i; hcrke sEc anla;drnava baglarnak.
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Kokusunu almak: -1. Bir geYin kokusunun farklna vatmak. -2. GizE
tutulan bir geyi sezmek.

Kolagan etmek (bir geyi): Neler olup bittighi anlamak icin errafi
dolagmak.

Kol atmak Yaplmak, geniglemek, uzanmak.

Kolay gele (gelsin): is yapan kimscte soylenen ifi dilek sozri.
(Tonlamaya gore alay anlamtnda da soylenir).

Kolayna bakmak (kagmak): Bir igin giliar yolunu bulmalz Eahgrnak.

Kolayrna gelmek O tLidri yapmayl daha kolal' gorrnek.

Kolayrnt bulmak I(olayca yapmanln yolunu bulmak.

Kolayt var: "Catesi var." anlamlnda.

Kol gezmek: -1. I(arakol dolagmak. -2. Suglu oldu$u halde el-ini ko-
lunu sallaya sallaya ortahkta dolasrnak. -3. GnEln, gok, etkin bir du-
rumda olmak.

Kol kanat germek (olmak): Onu korumak, ona yarduncr olnak;
kanat germek.

Kollatr (pagalan) slvamak: Bir ige istekle giri;mek.

Koltuk grkmak (birine): Onu desteklernek, ona para lra16lurlttr6o
bulunmak.

Koltuk degnegiyle: Bagkastnrn (bagkalaunur) yardmryla.

Koltuklart kabarmak: I(endisinin 1'a da yal,rnlannrn basanlan hak-
krnda yapilan ovgiilerden krvang duymak.

Kolu kanadr hnlmak: I{endisine \iardtnl edenleri l,itirdigr igin i5 r,a--

pamayacak duruma diismek, ces aretini yiurrnek.

Kolu uzun: Cevresi genis, sozri geger (kimsc).

Komaya girmek -1. Ha1,2[ belirtiletini bniuk olgtde f,itirmek. -2.

Qok sinidenmek, sasrrnak, iizirlmek.

Komaya sokmak (birini): Onu ne 1'apaca$tnt bilemez dururna ge-
titmek, ga;rtmak.

Komgu kaptsr: Qok yalirn 1'er, kolayhlila gidilebilen ycr.
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Konu komgu: I{omgular, yakrnda oturan ahbaplar.

Korktugu bagrna gelmek, (korktuguna u$ramak): Olmasrndan
korktu$u kotii bir durum gergeklegmek.

Korku vermek (bir gey, birine): Onu korkutmak.

Koydugum yerde otluyor: "IJzun stireden beri higbir geligme, iler-
Ieme gcistermedi." anlamtnda.

Koydunsa bul: Bulundu$u (olmasr gerektigi) yerde ohrayan, kay-
bolmug olan gey ya da kimse igin soylenir.

Koynunda yrlan beslemek: iyilik yaptrgl birinden kotultik gormek,

Koyun gibi: -1. Budala, ga;krn (kimse). -2. Bagkalanrun giidiimrine
giren (kimse).

Kozunu paylagmak (biriyle, birbirleriyle): Aralanndaki anlapmaz-

Lg gnE iistiinliigiine dayanarak sona erdirmek.

Koz vermek (birine): Ona elverigli durum sa$amak, bagan olana$t

tarumak.

Kdk salmak: iyice yedegmek, yayilmak, koklepmek.

Krik stikmek Qetin bir igi bagarrrken gok zorlanmak.

K<ik s6ktiirmek: -1. Birine herhangi bir igte sorunlar, engeller gl-

karmak. -2.Bfu ig, biyrik bir zorlukla yaprlabilmek.

Kdkiine kibrit suyu drikmek, (kokiinii kurutmak): Bir daha orta-
ya gkamayacak bigimde ezmek, I'ok etmek.

K<ikiinii kazrrnak Ortadan kaldrrmak, vadtgtna son vermek.

K<ikiinii kurutmak: Bkz. Ktikiine kibrit sul.u ddkmek.

K6pek gibi: Qok yaltaklananlar igin kullarul,rr.

Kdprii bagrnr (kriprii baglannr) tutmak: Qok onemli bir 1'eri (1,211o

yerleri) ele gegirmek.

K<ipdileri atmak: Girigilen bir igten vazgegilmesine 1,ol agabilecek

durumlan ortadan kaldrrmak.

Kdpriinin (k6priilerin) altrndan gok su (sular) geEti; "Zamztnla
kogullar gok degigti, eski durum kalmadl." anlamtnda.
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Kcir bogaz : Yernek iggridrisii, gereksinmesi.

Kcir degnegini beller gibi: i;lerindc, nrrurnunda higbir defiisiklik,
1'enilik vapmakslzln.

Kcir dtiviigii: Bit igin birgok kirnse rarafinda' vapilrnasr srasrnda or-
ta1'a .tPon diizensizl-ik.

Ktir krir parmaSrm gcizi.ine: -1. r\pagrk mevdanda. -2. G6ze batacak
biEirnde.

Kcir kutgun: Nereden geldi$i ve kirni hedcfledi$i belli ohnayan kur-
sun; serseri kurgun.

Krir kiitiik Agtr olgr-ide (sarhog, a;rk).

Kcirler mahallesinde ayna satmak: Bir geyr hic gereksi.rne dur-r-rl-
mayan bir 1,s1. gotrirrnek.

Krir geytan (talih): I{oniLkader.

Kcit topal: if i kotu, yarrn yanalak.

Ktidi kdrtine: iyice dugrinrip tasrnrnadan, en ktigiik bir- dikliat gos-
tcrrneden.

Kcis dinlemek: I(onusulanlarr anlamadan dinlernek, dinler goninr_ip
dinlen-remek.

Kcistek vurmak: -1. Halvarun ava#na kostek ba$lamak.-2. L,ngelie-
mek. -3. Guregte hasnlmn bir va da her iki r-a$nr srnsrkt vakalan-rak.

Kdge bagrnln tutmak: Nrjfuzlu mo'kiyi ele geEirmek, boyle brr
mevkide bulunmak.

Kcige bucak: Goz ctntinde oirnatan ),erler.

Krige kapm^ca oyna;mak Bu-birini aradrklan halde bir trirhi bula-
mamak.

Kcige olmak: Zenginlcsrnek, gccim srkrnflsr kalnamak.

Ktigeye gekilmek Flicbil i;c karrgmadan \rasamak.

Kcigeyi dtinmek: I olar, ),ollardan, zahmct gekmeden krsa sriredc
zengin oln-rak.

Kdtek atmak (gekmek) (birine): Onu dijr.mek; dar-ak atmak.
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Kdtek yemek (birinden): Dovrihnek; da1'2li 1:sm6[.

Ktitii gitmek i; (igler) 1'olunda gitrnernek, aksamak.

Kcitti gtizle bakmak (birine): -1. Bfu liimse iqm koni dr-r1'gu ve dd-

;r.inceler bcslemek. -2. Ona cursei iste$ belli cdcn bil tavula balimak.

Ktitii kalpli (yiirekli): I(otiiliik \/apmayl dii;irnen (kimsc).

Ktitii kigi olmak: Soz ya da dar.rant$1art1'la bazt insanlarn dr"igmanh-

$tnt kazanrnak.

Kcitii olmak: -1. Olurnsuz bir durun-r almak. -2. Be$enilmcz olurak.
-3. Kohi yola drign-rek.

Kritiiye kullanmak (bir geyi): -1. Yctkisini ),asalara avlirrt bir brEirn-

de kullanmak. -2. llir kimsenin iyi bil davranrstnt olumsuz bir ta-

vrrla de$erlcndirrnck.

K<itiiye yormak: Bir geyden gclecekte kotr-i olacagrna ili;kin bir an-
larn gtkarmak.

Kdtii yola diigmek I(adrn ahlakdtgt davrantglara vonelrnek, oros-
pulu$a baglarnak.

K<itii yola sapmak: Yasadtgt, ahlakdrgr i;lcr 1'aprnak.

Kdtii yiirekli: Bkz. K6tii kalpli.

Kraldan gok kralcr olmak: Bit lumsenin davaslnl ondan daha qok
savullur ohnak.

Kuca$tna diigmek I(endini koni kimselerin ya da kotii durumtin
iginde bulmak.

Kucak agmak (bitine): Yardm gereksinrnesi olan birini banndrrtp
korumaya hazr oldugunu gosterrnek.

Kucak dolusu: Pek bol, gok.

Kukla gibi oynatmak (birini): -1. Ona her istedi$ini yaptfmak. -2.

Bir kirnseyi istedrklerini yaplyor gorirniip olalamak, aldatmak.

Kukumav gibi: I(msesiz, ,s,aIntz, tek balna.

Kukumav gibi diigiiniip durmak Uzuntr.ihi bir bigunde dtigunme-
ye dalmak.

Kulagr delik Cevtede olup bitcnleri gabuk ogrenebilen (lirmse).
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Kulagr kitigte olmak: Neler soylenecegini, ne gibi haberler gelece-
gini igitmek igin dikkatli olmak.

Kulagrna gahnmak: Onu tesadiifen duymug olmak.

Kulagrna garpmak: Duymak, dul,ulmak.

Kulafrna gelmek: Du1'mak, dul'ulmak.

Kulagrna girmek: Scjvlenilen sozleri, dikkate alnak.

Kulagrna gitmek igitmek, duymak, <i$renmek, haberi olmak.

Kulagrna kat suyu kagmak Rahaunr, huzurunu kagrran, tedirgin
eden bir haber du)'mak.

Kulagrna koymak (sokmak) (bir geyi): Soylenilenleri ileride haur-
la1'abilmeli igin gok iyi dinlemek.

Kulagrna kiipe olmak: Bagtna gelen bir igten hig unutamay,ns2$1 U1
ders almak.

Kulagrnr agmak: Sol.lenilenleri dikkadice dinlemek.

Kulagrnr biikmek: Scjz ve davranrglanna dikkat etmesi igin ul'anda
bulunmak; uyarmak.

Kulagrnr gekmek: Yapugr olumsuz bir davramgtan otiirti hafif bir
ceza vermek ve bir daha yapmamastnr o$ritlemek.

Kula$tnt gmlatmak: Birini herhangi bir yoniil'le anmak.

KulaSrnr doldurmak: -1. Bir kimseve bir ge.vle ilgili olarak 1'alan
yanlg bilgiler vermek. -2. Bir kimseye dikkadi olmasr igin onceden
konuyla ilgili birtakrm bilgiler verrnek.

Kulafinrn iistiine yatmak: Dinlememek, dul,mak istememek.

Kulagr tetikte (olmak): So1'lenecek s<izri, gelecek haberi beliler du-
rumda (olmak).

Kulak ardr etmek (bir geyi): S<iylenilen bir geyi ipitmernig gibi dar-
ranmak.

Kulak asmamak (bir geye, birine): Onu dinlernemek. ona onem
vermemek.

Kulak dolgunlugu: igiterek cigrenilmip bilgi igin siil4enir.
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Kulak kabattmak: Belli etmeden soylenilenleri igitmeye gahgmak.

Kulak kesilmek Briy.Lik bit dikkatle dinlemeye cahsmak.

Kulaklan (kula$r) grnlasrn: "$i-di ondan iyi duygularla soz ediyoruz,
kulaklan gmlayarak kendisinden soz ettiiimizi sezsin." anlammda.

Kulak misafiri olmak: Yakrnrndaki konugmalan isteyerek ya da is-
temeyerek dinlernek.

Kulaktan dolma: igiterek edinilen (bilgD.

Kulaktan kulaia: Birrnden bir baskasrna gizhce so1'lenerek.

Kulak tutmak (vermek) (bir geye, birine): -1. Dinlemeye gah;rnak.
-2. I;itmek, dinlen-rek; dedi$ini yapmak.

Kulp bulmak (bir geye): Onun kusudu bir yanrnr bulup gostermek.

Kulp takmak (bir geye): Ona kusur, bahane bulmak.

Kul taksimi: Esit olarak yapllan iilegtirme.

Kumar oynamak: Olumlu sonuc aLnrnasr kugkulu olan bil ige bile
bile girmek.

Kum gibi: Qok bol.

Kum gibi kaynamak: Qok kalabahk olmak.

Kundak sokmak (koymak): -1. Yangrn glianaak igin bir yere tutlrFtu-
rulmug yafh bez parEasl koi'mak. -2. Arayt bozacak bil davrarusta bu-
lunmak. -3. I(udu bir dtizeni bozacak gekilde hareket etmek.

Kuta gekmek: Stalarnayl, torbaya konulan kigrtlan birer birer alarak
belidemek; ad gekmek.

Kutanta el basmak: I(uran'rn tizerine elini koyatak yemin etmek,
ant icmek; kitaba el basmak.

Kuran (ekmek) garpsln: Sol'ledrkledne kargrsrndakini inandnlak
igin edilen yemin.

Kurban etmek (birini, bir geyi): I(endi glkar1, yarafl igin bir geyi va
da kimseyi harcamak.

Kurban gitmek (bir geye): -1. Sucsuz yere oLnek. -2. Zarar u$rarnak.

Kurbanr olmak: Ondan dolaytzatar golmek.
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Kurbanhk koyun (gibi): Bagrna geleceklerden habeti olmayan kirn-
se igin kullamirr.

Kutban olayrm: -1. "Cantn feda olsun." anlamlnda. -?. "Yah'anyo-
rum." anlarntnda.

Kurguna dizmek (birini, birilerini): Onu, onlatr tabanca veva nifek
kursunlatryla oldtirmek.

Kurgun d6kmek: Nazatdan hastalandrgrna inanrlan ki;ilerin iiril6g-
r-nesi igin, bu kapta eritilen kursunu hastanrn bagr ristune tutulan su

dolu kabrn igine dokmek.

Kurgun yaSmuruna tutmak (birini, bir yeri): Bir kirnsel'e 1'2 d2

Iere stirekli olarak kursun srlirnak.

Kurtlarrnt d<ikmek Qoktandr yaparnadrgr igin ozlernini gcktigi bir
geyi bol bol yaprp hevesini almak.

Kurtlu kagar: Yerinde duramayan, krprrdak (kirnse).

Kuru ekrnek: I(auksz ernek.

Kuru giiriilttiye pabug btrakmamak Onemsiz bir dururn kargrsrn-
da tela;srz, korkusuz davrann-rak; giiriiltiiye pabug btrakmamak.

Kutu iftita: Asilsrz iftila.

Kuru kalabaltk -1. Higbir ige yarama;'an insan toplulu$u. -2. I(rnk
doktik egya.

Kurum kurum kutumlanmak (kurulmak), (kurum satmak): Br.i-

lniklenmek, kendini briytk gorrnek ve gostermek.

Kuru srkr: BL kimsey'i korkutmak, yldnmak iEin soylencn sozler.

Kuru so$uk: Ya$mursuz havalardaki sert, ri$ritiicri so$uk.

Kurugu kuruguna (<idemek): (Borcu, hesabr) Tam olarak, eksiksiz
bigimde (odemek).

Kur yapmak (birine): Ona ilgr gostererek, iltifat ederek ilgi ve sevgi-
sini kazanmaya gahgrnak.

Kusuta bakmamak (kalmamak): Hoga gitrneyen bir davranrgr va
da sozu hoggonivle katgrlarnak.

Kuga benzetmek (gevirmek): Bir geyi drizelteyim derken iyice
bozmak.

Kug beyinli: Akrlsz, aptal ftimse).
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Kug gibi: -l.Ilaltf olan (9e1'). -2. Cabuk is goren (kimse).

Kug gibi ugup gitmek -1. Qok llsa sirrcn bir. hastahk sonucu ol-
rrtek. -2. Qok krsa surmek.

Kugku uyanmak, (kugkuya diigmek): I(uSkulanrnak, griphelenmek.

Kug mu kondutacak?: "Yapacair is otekilerclen qok fatkll mr ola-
cak?" anlarmnda.

Kugsiitiinden bagka her gey var: "I-ler tudti yivs6sf,, icecek var"
anlamtnda.

Kugsiitiiyle beslenmek (birini): Onu her nithi vivecekle, ozenle
beslernek.

Kug ugmaz, kervan gegmez: Issrz, sapa yer igin kullanrhr.

Kug ugurmamak: Bir ycrden hic kimsenin gecmernesi igin srk gii-
r.enlik onlernleri almak.

Kutu gibi: I{riguk fakat kullanrsL ve sevtmli (er).

Kuwet almak (bir geyden, birinden): -1. Ondan 1'ardrn-r gormek.
-2. Ona darranmak.

Kuwet bulamamak (bir geye): O gc_r'c cesaret edemernck, goze ala-
mamak.

Kuyrugu dikmek -1. (Ha1-r'an icin) I(osmaya ba;larnak. -2. G<n-
gtinrscnen ki;i iqin) Gezip tozmava basiamak.

Kuytugu kapana krsrlmak (srlogmak): Qok zor duruma dtirgrnek.

KuyruSuna basmak: Iigkrrtrnak, tahrik etmek.

Kuyru$una teneke baglamak -1. I3iriyle cok alay etmck. -2. Birini
agaftrlayarak kovmak.

Kuyrugu titretmek: Ot-rrleL.

Kuyrufunu ktsmak: I(orkup sinmek.

Kuyrugunu krstrrmak: Onu zor dutumda btakmak.

Kuyruk aclsl: Hrnc, oc alma istegi.

Kuyruklu yalan: Abaruhnrs ),alan, gok biil.Lik yalan.

Kuyruk sallamak: -1. Yaltaklanmak, dalkavukluk etmek. -2. (I{n,
kadrn) Cilve 1'2p62L.
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Kuyusunu kazrrrak: Bir kimsenin yrkrmtna yol agacak girigimlerde
bulunma.

Kuzu gibi: Qok uysal, yavag ftimse) o.

Kuzu kuzu: Uysal bir bigimde, itiraz etmeden.

Kiigiik aptes: -1. Qb. -2. igeme gereksinmesi.

Kiigiik aptesi gelmek I(iigtik aptesini yapmak gereksinimi duymak.

Kiigiik da$lan ben yaratflm demek: Qok kibirlenmek, bobiirlenmek.

Ktigiik dilini yutmak Qok gagumak, gagkrnhktan ne yapaca$rnr bi-
lememek.

Ktigiik diigmek itiban satsilmak, savgrnhgr zedelenmek.

Kiigiik gelmek Olgrlleri u)'gun oimamak, gerekenden kugnk olmak.

Kiigiik g6rmek (bitini): Ona deicr','ennemek, onu krigrimsemek.

Kiigtik oynamak: I{umarda az p^r^ tizerine oynamak.

Kiigiik su ddkmek: I(riErik aptesini yapmak.

Ktifrti basmak: I(tfretmek.

Ki.ifiir savutmak: Qok krifnr etmek.

Kiifiir yemek: I(endisine krifredilmek.

Ktilahrma anlafi "Soylediklerine beni inandtamazsln." anlamrnda.

Kiilahrnr dniine koyup (altp) dtigiinmek Olup bitenleri hakkrnda

derin derin diigrinmek.

Kiilahlarr degigmek (degigtirmek): Aralal agilmak, iligkileri bo-
zulmak; bozugmak.

Kiil kedisi: Upguk, miskin ftimse).

Kiil olmak Neyi var, neyi yok kaybetmek.

Kiil yutmamak (yememek) : Aldaulamamak, kandrnlamamak.

Kiiplere binmek Qok ofkelenmek.

Ktiptinti doldutmak: Ftsatlarr de$edendirip gok zengin olmak.

Kiitek kadat dili vat: "Briyiiklerine kargt saygtsrzca cevap veriyor."
anlamrnda; pabug kadar dili var.
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Lades tutugmak iti tigi tavu$un lades kemrgtni birer ucundan tu-
tup krrarak lades olmnuna baglamak.

Laf altrnda kalmamak: I{endisine soylenilen alayh, krno sozlere ge-
reken kar;ilrfr vermek.

Laf anlamamak Anlapgsz, dili kafah, inatgr olrnak; stiz anlamamak

Laf at trntzda: "I(onusacaklanrnrz aratntz da kalsrn. " anlamrnda.

Laf atmak (birine): -1. Bir erkek tanrmadi# bir kadma uygunsuz ya

da hoga gidici sozler soylemek. -2. Ona sozle satagmak. -3. Cene
calmak, soylegmek.

Lafa tutmak (birini): I(onugmayr uzaflp onu iginden ahkoymak.

Laf grkmak: Asdsz bir haber, soylenti, konugma konusu haline geti-
tilmek; soz grkmak.

Laf dinlemek Bkz. Sdz dinlemek.

Laf diigmemek (birine): -1. Bagkalanrun yanmda kendisinin soz
soylemesi yakrgrk almamak. -2. I(onugma sffas1 kendine gelmemek;
sdz diigmemek.

Laf ebesi: Qok konugan, herkese laf yetigtiren (kimse).

Laf etmek -1. I(onugmak. -2. Dedikodu konusu yapmak.

Laf gegirememek: Bkz. 56z gegitememek.

Laf gelmek: Bkz. 56z gelmek.

Lafr a$ztna ukamak: Bu kimsenin konusmasrm begenmeyip u)€un
cevapla susturmak; sdzii a$zna ukamak.

Lafi agtlmak Bkz. Sdzii agrlmak.

Lafi apznda gevelemek Soyleyeceklerini agft bir bigimde dile geti-
rememek; sdzii afzrnda gevelemek.
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Lafi gevirmek: Salirncah olduiunu a11la\;1nca konugrnavt baska bir'
konuva cer-irmek; s6zii gevirmek.

Lafi degigtirmek: Bagka bir konul,n geqrnek, konu;ma konusunu
de[i;trnnek.

Lafi mt olur: "Ne onemi var?" anlamrnda; srizi.i mii olur .

Lafint balla kestim: I(onusan bil kimseden konusrnasrnt kesip ken-
disinc konu;ma firsatr vcrmesi icin soi lenen ozur sozu.

Lafint bilmek Tutarh, bilingli olmak; sciziinii bilmek.

Lafint esirgememek (salanm am ak) : Bkz. Scjziinii esirge-memek.

Lafint etmek: Bkz. Sciziinii etmek.

Lafinr kesmek: Bkz. Sriziinii kesmek.

Lafi vabana atmamak: So;'ienen sozlere dc$er r.'emrek; scizii ya-
bana atmamak.

Laf igitmek: Azatlanrnak, paylanmak; sciz igitmek.

Laf kaldrrmamak: Onuruna dokunan soziere teplir gosterip kar;rhk
\rerme\re \teltenmek; sciz kaldrrmamak.

Laflafr agmak: Bir sozden ftonudan) ba;ka bir soze $ionuva) gegrnck.

Laf ola (beri gele, torba dola): Bir sozun saqma, anlan-rstz olduiu-
nu belirtrnek igin soyleni-t'.

Laf olmak Dcdrkodu yaprlmak; sciz olmak.

Laf olsun diye: Belirli bir an-raq gozetrneden, geligiguzel.

Laf sciyledi balkabagr: "$r"r aptallm sol.ledi$i lafa bak!" anlaurtnda.

Lafta kalmak: Bir soz )'erine getirilmemek, $ bn- tiirlti gergeklegri-
rilmemek; scizde kalmak.

Laftan anlamak: Anlal'rgh olnak, soz dinlemek; scizden anlamak.

Laf tagtmak Bu kirnsenin aieyhinde soylenenleri gidip o kimser.e

anlatmak.

Laf yetigtitmek: Sovlenen sozlere antnda kargrhk verrnek; higbit so-

ziin alunda lialmarnak.

Laf yok: I{usursuz, mrikemmel, iyi; sciz yok, diyecek yok.
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Lahavle gekmek (okumak): Ofk"Li, srkrnull vb. durumu 1'atrsturnak
igin "Lahavle" ile baglayan Arapca duayr okurnak.

Lakap takmak (birine): Bit kimsel'e ya da aileve kendi admrn dtsrn-
da herhangi bir ozelliiine u,vgun bl'ad r.ermek.

Lakayrt kalmak Bkz. Kayrtsrz kalmak.

Lalilrdr etmek: Iionusmak, soy'lesmek.

Laldak etmek: $undan bundan soz etmek; havadan sudan korru;mak.

Lamt cimi yok: "Baska garesi y6li, bu ne olursa olsun vaptlacak."
anlamtnda.

Lanet okumak (birine): Bir kimsenin, Tanrl'n1n merhametinden
yoksun kaltnasurt, Tantt'ntn gazabura uframastnt dilernek.

Lanet olsun: "Allah kahretsin!" anlarnnda.

Leke siirmek (bitine): Ona sug yuklemek, onu lekelernek.

Lep demeden leblebiyi anlamak: Bir kimse sozi"inri bitirmeden nc
demek is tcdrfini anlal,r1's1p.p.

Leg gibi: -1. Qok pis (1'et). -2. ltahatszhk veren, afiu (koku). -3. Yor-
gun bir bigimde.

Legini sermek: -1. Olijmle tehdit ctmck. -2. Qok dovmek.

Leylegi havada (ayakta) grirmek: O vere gog eden leylefi iik kcz
havada ugarken goren kiqi, o vrl kcndisinin de oradan ora)'a gezcce-

$ine inatrmak 1.a da ),rl iginde oradan oraya durtnakstztn gczmekte
olusunu, o yl leyie$i ilkin havada uEarken gordrifinne ba$lamak.

Leylegin (yuvadan) attlgl yavru: Qevrcsinin 1'ahrn ilgi ys 5svgisini
yitirmig kimse.

Leylegin 6mrti laklakla geger: Bfu igi tasatlal'an fakat gerEekle;ti-
rerlleyen kimse iEin alay vollu soylenir.

Lcik gibi oturmak: Biitr.in agrrhfryla bulundu$u veri kaplatcasllla o-
turnrak.

Liigat patalamak; Aniagrlmaz, a$dah bil bigimde konu;n'rak, ),azmak.
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Madalyonun ters yiizii: igin a1'nca diigiiniLnesi gereken olurnsuz yb-

nii.

Madik atmak (etmek, oynamak) (birine): Aldaup zarara u$rama-

stna yol aEmak; kaztk atmak.

Mahalle kahvesi gibi: Gnrultulti, kalabahk ve havasrz (yer)'

Mahalle kartsr: I{avgact, a$zl bozr-rk, terbil'csiz kachn'

Mahal yok (bir geYe): Geregi Yok.

MahkemelikolmakSorunlartntarrcakmalrkemearacrlr$tvlagoze-
bilecek duruma gehnek.

Mahk0m etmek (birini, bir geye): -1' N'Iahkerne yargtlayrp ceza

vermek. -2. Kotii bir duruma sr'irtiklernek' -3' Ilir igi vapmaya mec-

bur etmek.

Mahkom olmak: -1' N{ahkernece yargtlantP cez^ ahnak' -2' Iiotti bir'

duruma diiyrnek. -3. Bir gef i yapmava mecbut olmak'

Makbule gegmek Be$enilnek, l-roga gitmek, ige yaramak'

Mal canltst: Mala qok dugkiin olan kimse'

Mal etmek (bir geyi kendine) (bir geyi bir geye): -1' I(endisine ait

olmayant'i'9.y1-kendisininyapmak.-2.Blrrnalbelirl-ibirparaile
yapmlg ya da sa$lamr; olmak.

Malrn g6zii: -L'Qrkarcr, hrleci (llrnse) ' -2'Iffetsiz (kadrn)'

Mal olmak -1. I{argilrfrnt odeyetek sal-ribi olmak' -2' Benimsentnek'

kabuledilmek'-3.Bu'$,davrarrtlnedeniylebiiln:kzararu$rarnak.

Mal yapmak: Sen'et sahibi olmak, zenginlegrnek'
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Mana grkarmak: Bfu kimsenin bir sozrine, bir davrarugrna, o kimse-
nin akhndan gegmeyen bir anlam vermek; anlam grkarmak.

Manasrna gelmek Oyle anla;rlmak; anlamrna gelmek.

Manavermek: Yorumlama\ kendine gore a.ollamak; anlam vermek.

Maneviyail bozulmak Bkz. Morali bozulmak.

Maneviyattnt larmak: Cesaretini krmak, moralini bozmak.

Mangalda kiil buakmamak: Bir konuda yapamayaca$r $e)'led bile
yapabilirmip gibi soylemek.

Mantara basmak: Tuza$a drigmek.

Mats etmek (bitini): -l.Tavla oprnunda kargr tarafin pul aLnasma
firsat brakmadan btinin pullan toplayrp o)'unu kazanmak. -2. Kar-
gtsmdakini higbrr soz so;{e6.t"..k duruma getirmek.

Mars olmak: -1. Hig pul almadan kargr taraf, brirLrn pullan toplayrp
oynrnu kazanmak. -2. Soz soyleyemeyecek duruma gehnek.

Mattaval atmak (okumak): Yalan soylemek; palavra atmak.

Masal okumak: inandnq olmayan sozlede aldatnaya kalkrgmak;
martaval okumak.

Maskara etrnek (birini) (bit geyi): -1. Onu grltirE, rezil duruma getir-
mek. -2. Onu bozmalq berbat etme\ igeyaramaz duruma getirtnek.

Maskarasr olmak: Bir kimsenin e$lencesi olmak.

Maskesi diigmek Gergek nitelifi ortaya gtkmak.

Maskesini indirmek Gizlt amaglannr, gergek nitelifini ortaya gl-
karmak.

Masrafa girmek Bir ig igin oldukga fazlapara harcamak.

Masraf kaptst: Para harcamayr gerektiren ig.

Masraftan grkmak Bir ig ya da gey igin epeyce para harcamak zo-
runda kalmak.

Magallahr vat: "Cok iyi durumda Allah nazardan saklasln." anla-
mrnda.

Matem tutmak: Yas iginde olmak, gok riziilmek; yas tutmak.
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Mat etmek (birini): -1. Onu satrancta yenmek. -2. f'arusmah bir
konuda bfuini yamt verelnez dururna diigiirrnek.

Mat olmak -1. Satrangta )'enilmek. -2. TarusmaL bir konuda venilmek.

Matrak gegmek (matraga almak) (biriyle) (birini): Onr,rnla alay
etmcli.

Maval okumak: Yalan yanLs geyler soylernek, yrxl2r. u1'dutmak; ma-
sal okumak.

Mavi boncuk dagrtmak: Defigik kimselere "JJn qok sevdi$irn sen-
sin, senin tarafinr tutuye11111" gibi gontil aLcr sozler solrlemek, va-
atte bulunmak.

Maymuna benzetmek (gevitmek, dcindiirmek) (bir geyi, birini):
Onu grilung ve cirkin duruma getimek.

Maymuna drinmek -1. Qirkin ve gulilnE duruma gelmek. -2. Us-
lanrnak, agrr ba;h olmak.

Maymun g<iziinii agtl: "En koru ola1,d2rr gerckcn dersi aldr." anla-
mrnda.

Maymun igtahh: I{evesi cabuk gegcn, higbir ipte, u$ragta scbatl ol-
mayan (kimse).

Mazur gdrmek (tutmak) (birini): Onun kusurunu ba$rglamak, onu
hog gormek.

Mecbur kalmak (olmak): istemcl'gr-gli yrprnak zorunda ohnak.

Mecbur tutmak (birini): Onu, o ge1.i yapmak zon:nda brakmak,
l.Likrimhi krlmak.

Mekik dokumak: ikr v"t arasrnda srk srk gidip gehnek.

Merak sarmak (sardrrmak, salmak) (bir geye): O geyle uitagmak
iste$ine kapilrnak, bir;eye efdrm duyrnak.

Mercimeii ftnna vermek Bir kadrnia bir erkek gizlicc anla;rp se-
vigrnek.

Merdiven dayamak (bir yaga): Belli bit ya;a basmak ya da yakla;mak.

Merhabast olmak (biriyle): Onunla goyie bir tanrgrkJrgr olmak.

Merhabayr kesmek (biriyle): Onunla dostluk iligkisine son vcrmek.
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Merhamete gelmek: Acrma dulrgusuna kaprlmak; acrmak.

Mesafe almak: Bir igte, konuda epe)'ce ilerlerniq olmali.

Mesafe btrakmak: Dostlul< iligkilerincle rcsmiyeti korun-rak; samirni
olmamak.

Mesul tutmak (birine): Bkz. Sorumlu tutmak.

Megakkat gekmek: Bkz. Srkrntr gekmek.

Meggul etmek (birini): -1. ()nun vaktini almak. -2. Onu ufra;flr-
mak. -3. Onu oyalamali.

Meggul olmak (bir geyle, biriyle): -1. Vaktini o ige (;eve) r'enlek.
-2. C)nunla r-rgragmak. -3. Onr-rnla ovalanmak.

Metelige kurgun atmak: Hig parasr kahnamak.

Metelik etmez: "HiEbir de[eri ve cincmi yok." anlamtnda.

Meydana gelmek: Olmak, olugmak, r,aprltp bitirilrlel<.

Meydana getirmek: ()lugturmak, r'aprp bitirmck.

Meydan brrakmamak: Bkz. Meydan vermemek.

Meydan bulamamak: Frrsat bulamamak.

Meydanda kalmak: Bkz. Ortada kalmak.

Meydan dayair: Bir kimsevi l-rerkesin girzii onr.incle clrivrne.

Meydan daya$na gekmek (birini): Onr-r herkesin iginde (Eoh)

dcivmek.

Meydandan kaldrrmak (bir geyi): ()nu salilamak, sizlemeli, \.oli
etmeli; ortadan kaldrrmak.

Meydandan kalkmak: Bkz. Ortadan kalkmak.

Meydanr (bir geye, bir kimseye) brrakmak: -1. Savundr.rtu $evden
vazgcgmek. -2. Yangmadan gekilmek.

Meydanr bog bulmak: Qekineceli bir kimse 1'a da engel olmadrfr iqin
istedi$i $evleri yaprnak.

Meydan (birine) kalmak: Ona ensel olacak higbir qev kinrsc bu-
lunmamak, onun rahatga hareket cdebilece$i bir ortam olugmak.
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Meydan kalmamak: Bir geyin yapllmaslna firsat olmamak.

Meydan okumak: I{endisinin daha r"istLin oldufunu ileri sr"iterek

ba;kalarrnt kargdai;maya Eaitrrnak.

Meydan vermemek (btrakmamak) (bir geye): Koni bi-r dururnun

)'aratdmaslna firgat vermemek.

Meyil vermek (bir geye) (birine): -1. BeLirLi bir efiklik sa$lamak. -2.

Ona gonril vennek, onu sevmek.

Mezhebi genig: Namus konusunda gok genig hoggoriisii olan (kirn-
se); genig mezhepli.

Mrnn krtrn etmek: istenilen bir ge,vi )'apmamali icin 1'ersiz, asdstz

bahaneier ileri surrrrek, nazlaumak.

Mide bulandtrmak: -1. Ivfideyi kusacak duruma getinnek. -2. Soz.

konusu ig kottiL sonuqlanacak d-rye ku;ku du1'6^p.

Midesi alzna gelmek Qok ofr.irmek, gok i$renrnek.

Midesi alm am ak (gritiitmemek, kabul etmeme k, kaldrrm am ak)
(bir geyi): -1. I$renme gibi nedenlerlc bir geyi f iyememck. -2. Qir-
kin bir gey kargrsrnda huzursuz olrnak.

Midesi bulanmak (bir geyden): -1. I(usacak duruma geLnek.

-2. ifirenrnek, tiksinmek. -3. ipkillenmek, ku;kulanmak.

Midesi ekgimek Bkz. Midesi kaynamak.

Midesi ezilmek Bkz. Midesi kaztnmak.

Midesi gcitiirmemek (kabul etmemek, kaldttmamak ): Bhz. Mi-
desi almamak.

Midesi kaynamak (ekgimek, yanmak): Genellikle yiveceklerden
otilrii midede rahatsshk duymak.

Midesi kaztnmak (ezilmek): Qok acrlirnak, agLk duymak.

Mideye indirmek (bir yiyecegi): Onu bny'uk bir igtahla ,vemek;
govdeve indinnek.

Mikropluk etmek (yapmak): I(oni diiguncclerini davrant;lartna
yansltrnak, koni bigimde davranmak.

Milimi milimine: Tam, tastamatn, i1,lss.



'l"rirkqc I)cyirnlcr

Mim koymak (bir geye): -1. Unutulmamasr iqin iparet koymak.

-2. Uygun gonirlmeyen davranrgrnt tekradamamast igin bir kimseye
uyarlda bulunmak. -3. Onemli gorerek iisninde rsratla durmak.

Minder giiriitmek -1. Oturarak yapdan iglerde yllarca gahgmrg ol-
mak. -2.Igsiz grigsr.iz bir gekilde vakit geEirrnek. -3. I(onuk gidilen
bir yerde uzun srire kalmak.

Minnettar kalmak (birine): iyiligr dokunan kimseye kargr gonltinde
tegekkiir duygusu beslemek.

Mirasa konmak: I(endisine onemli olEtide rniras kalmak.

Mitas yemek: I{endine kalan mirasr savurganca harcaytp bitirrnek.

Modast gegmek -1. Moda olmak ozelligrni yitirmek. -2. Onemini,
gegerlilifini yitirmek.

Mola vermek Yolculukta ya da yorucu gahgmada bit srire ara verip
dinlenmek.

Moralini bozmak: Bir kimsenin dayanma, direnme gtictinri sarsmak.

Morali bozulmak: Herhangi bir konuda iste$i, cesareti krrdrnak;

maneviyatr bozulmak.

Moral vermek (bitine): Bir kimsenin direnme gricrinri ytkseltmek,
pireklendirmek; cesaret vetmek.

Muaf tutmak (birini, bir geyden): Ona bir odev ya da yiktimltiltik
konusunda ayncahk tantmak.

Mucize kabilinden: Mucizeye benzet bit bigirnde, hig umulmadrk
bir bigimde.

Muhallebi gocuSu: NazL briyiitrilmrig (Eocuk).

Muma d<indiirmek (gevitmek),(mum etmek) (birini): Onu, het
soylenileni yapar duruma getirmek, uslandtmak.

Muma d6nmek: Uslanmak.

Mum gibi: -1. Dimdik, dosdo$ru. -2. Uslu. -3. Tetemiz, dtizgiin.

Mum gibi erimek (sdnmek): Zayflamak, sarartp solmak, canhhirm
yititmek.

Mumla atamak (bitini): Onu gok isteyerek aramak.

283
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Mum (gibi) olmak -1. Yola gelmek, uslanmak. -2.8i ige, oneriye
razr olmak.

Muradrna ermek: Diic$i gergeklegmek, gok istediii seye kavugrnak.

Miicadele vermek: Br geye kargr koyrnak, cok caba harcamak; sa-
vaglm vefmek.

Miihrtinii basmak: Bir gef in do$ruluiunu onal,lam^k.

Miimkiin mertebe : Olabildifii kadar, olabildifince.

Miinakaga gdtiirmek (gdtiirmemek) : Tarusrlabilir nitelikte ol'rak
(tarttsrna olanair yaratma\r^cak kesinlikte oLnak.)

Miinasebete girmek nkz. iligki kurmak.

Miinasebetini getirmek: Ul.gun zananrr bulrlak; slraslnl getirmek.

Miinasebet kurmak: iki scy arasrnda ilgi, vekrnhk kurmak.

Miinasebetli miinasebetsiz: Yetli yersiz, yak;rk alsrn aLnasrn.

Miinasebetre bulunmak: -1. iligkisi oLnrk. -:. itigki kurrnak. -3.
Cinsel yakrnlasrnada bulunmak.

Miinasip bulmak (gdrmek): U,vgun ve verinde bulmak.

Miinasip diigmek Yakr;mak, uygun olmak.

Miitekkep yalamak: Okurnak, o$renim gonnek.

Miitiil'vetini gdrmek -1. Ana baba evladmrn tnutlu gr-inlerini gor-
mekle seving, kvang duymak. -2. Ana baba evladmrn ilgi ve 1,21d1-
rntyla rahat bir 1'a;arn stirmek.

Miigteri krzrgtrrmak: N{tigtedleri bir rnahn sailn ahnrnasr konusunda
ozendirici yollar izlemek.

Miizmin bekdr: Hic evlenrnemig ve ne zaman evleneceii belli olma-
Ian kimse.
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Nabzr durmak: Oirrret<.

Nafile yere: Bog 1'ere, bogu boguna; yok yere.

Naltncr keseri gibi kendine yontmak: Yalnz kendi giliannt' gozet-

rnek; kendine yontmak.

Nallan dikmek (I{ap.an 1'a da deiet verihteven tl;ilet igiu) Ohnck.

Namazrnda niyaztnda (namazt nivazr yerinde): Dini gorer.lerini

tam olarak ).etine getil'en kirnse.

Namus belasr: Narnusunu va da toplurn iqindckl dcfcrini kon-rrlak
igin kiginin kabullendr$i zarar, katlaudtgr srkrntr.

Namus scizii: Rir ;e1i yapacagrna dair, getef ve onur r,izerine verilen
soz; gerefscizii.

Namusu iki parahk olmak Qer.resinde onu1al, sa1'grn$l lialmamr;
bil kimse durumuna dtigmek.

Namusuna dokunmak $crcf vc oullrunu olumsuz bigur-rde etlilcmek'

Namusunu temizlemek: -1. Bir igtr iginden sa1-grnhirnr vitirrleden
grkn-rak. -2. Ahlak ve onuruna tcrs diigeu bil durumdan kendini r,a da

ilgrJr kimseyi oidurcrck kurtuLnak.

Nam vermek (salmak): Un kazannrak, unii yat,rlmak.

Nane molla; Zaytf, gclirnsiz, dat,aruk"z kimseler iErn alal' yollu sor,lcnit.

Nane yemek Yakgrksrz davrantsta br,ilunmak.

Nanik yapmak (birine): Bnini ktzduuak 1'2 6l' onunla alav etnlck i-

gin nanik i;areti yaprnak.

Nata atmak (basmak): Yiiksek scsle haykrurak, baiLrmak.

Nanna yanmak (bir kimsenin): Bil kimse 1.r-iziinder-r biil'tik zarara

ugtamak.
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Nasil olsa: Her durumda, er gec, mutlaka.

Nasrr baglamak (tutmak): -1. Nasr olugmak. -2. Duygusuzlasmak,
duyadgrm yiurrnek.

Nasibini almak (bir geyden): I(tsa ve gegici bir siire icin hoga giden
bir ge1'dsn yaradanrnak, zevk aLnak. -2. (Olumsuz anlamda) Soi ko-
nusu nitelikten yoksun olmak.

Nato kafa nato mermer: Hig laf dinlemel'en, kahn kafaL akilsrz kimse
icrn alay yollu soylenir.

Naza gekmek (kendini): Bir seyi y^pm y^ istekli oldu$u halde yal-
varunak amacryla kendini isteksiz davraruyor gostermek.

Nazara gelmek I(oni ve krskang bakrElann etliisinde kalmak.

Nazar degmek (bir geye, birine): U$ursuzluk, konilijk gibi olumsuz
sonuglar veren krskanc baktglardan otririj fena bir duruma dri;mek;
g<iz degmek.

Nazr gegmek (birine): Ona iste$ini kabul ettirecek, yaptrabilecek
kadar yakrnhgr bulunmak, haffr saydrnak.

Nazrnr gekmek Her istegini yerine getirmek, onu krrmamaya ozen
gostermek.

Ne akla hizmet ediyor?: Bir igi hangi nedenle yapilS bir rrirlil anla-
gthnayan insanlar igin kullarulrr; hangi akla hizmet ediyor?

Ne 6li memleket: -1. HakszLklann hog gonildrigil ortam. -2. .,Ne

grizel, diyessk yok." anlamrnda alay yollu soylenir.

Ne ilemi var?: Bkz. Alemi var mr?

Ne ahp veremiyor?: "iste$, amacr nedir?" anlammda.

Ne atar: "O kigide istenen, 
^r^nan 

gey bulunamaz.,' anlamtnda; ne
gezet.

Ne anyor? (bir yerde): "Nigin oraya gitmig? Orada ne isi var?,, anla-
mmda.

Ne buytulur: "Buna ne diyorsunuz?" anlamrnda olumsuzluk bildirir.

Neci oluyor?: "Nigin kangryor, ona ne?" anlamrnda.

Ne gare: "Qaresi yok." anlamrnda acizlik anlatr.
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Ne grkar?: -1. "Ondan y^t^r d^,zarar da gelmez." -2. "Nasd yarar u-
mulur?" -3. t'Bir sonuc vermez." anlamlannda.

Ne dedim de...: 'Yapugrma pigmarum, ne yapflm ki." anlamtnda.

Ne demek? (ne demek olsun?): -1. "Bunun anlarru nedi/' -2. "Boyle
gey olur mu? O nasil ;ey oyle?" anlamlannda.

Ne demeye?: "Hangi amaEla, hangi nedenle? Nign?" anlamrnda; ne diye.

Ne denir? (ne dersin?): "Bu konuda soylenecek hedrangi bir gey

kalmadt." anlarnrnda.

Neden son(a: Qok sonra, gereginden cok sonra.

Ne de olsa: "Ne denli eksigl, kusuru olursa olsun; boyle olmakla bi-r-

Iikte." anlamrnda.

Ne dese begenirsin: Beklenmeyen, umulmayan bir soz soylendi$inde
gosterden tepkip anlatu.

Nedir ki: Bkz. Ne var ki.

Ne diye?: "Nigin, hang1 amagla?" anlamrnda., ne demeye.

Ne fayda: Artrk gegmigte kalan bir durum kargnmda one srinilenin ya

da istenenin gegersizligini, ige yaramadr#m gostermek iEin kullamlt.

Nefes aldrmamak (birine): Bkz. Soluk aldrrmamak.

Nefes almak: Bkz. Soluk almak.

Nefes gekmek -1. Sigara, pipo vb'nin dumamnt ci$erlere gekmek. -2.

Esmr gekmek.

Nefes etmek: Bog bir inancla hasta olan bir kigryt iyi etmek amactyla
okuyrrp r.iflemek.

Nefesi durmak: -t. Olrnek. -2. $a9rnp kalmak.

Nefesi kesilmek (datalmak, tutulmak): -1. Qok gahgmaktan, gok ig

yapmaktan dolayr bunalmak. -2. $agrnp kalmak.

Nefesi tiikenmek: Aruk gahgacak, konugacak gricri kalmamak.

Nefes kesmelc $a$fibct, heyecan verici, gok gtizel olmah soluk kesmek

Nefes nefese: Bkz. Soluk solu$a.

Nefes tiiketmek: Bir konu ya da sorun tizerinde Eok dutmak.
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Nefsine yedirememek (bir geyi): Istenmeyen ya da onur krr.rcr bt i;i
kendine ul.gun gotrnernek; kendine yedirememek, onuruna yedi-
rememek.

Nefsini yenmek (zaptetmek): IstelJerini, rutkulannr denerirn ahna
almak.

Ne gezer: Bkz. Ne arar.

Ne giine duruyor: "Bil kisinin va da nesnenin kendisini gostermcsi-
nin, ise yaramaslnln tam stasrdr." anlamtnda.

Ne giinlere kaldrk?: Srinip giden drjzenin bozuLnasr, \'eni va$ama
dtizenlerinin orta\ra clkm.sr kargrsurda ozellikle olgun ku;agrn is1'anr-

nt gosterir.

Ne haber: -1. "Nasilstn." -2. "Bildi#l1 l,cni seylel var 1rr?" -3. Bu' tar-
trsmada hakh crkantr-r sovledigi soz.

Ne haddine: "O, bunu yapamaz, haddint bilsin." anlamrnda uvarlra
sozri.

Ne hali varsa gdrsiin: Yanhs bu'r'olda oldufu iddia edilcn bir ki;inin
soz dinlenmezlifii karsrsrnda arflk onun kendi ba;rna btakrldrfurt
anlattr.

Ne hikmetse: Bilinmeven bir ncdcnden otrini.

Ne idigi (idiigi) belirsiz: Neteden geldigi, ne 1'apu$r, nelerle ugragugr
belli oLnayan.

Ne kadar olsa: "Sonucta ne de olsa."

Ne kokar ne bulagtr: "Ne 1,2121t, ne z^r^r1dokunur." anlarmr-rcla; tav-
gan boku gibi (ne kokat, ne bulagrr).

Ne mal (meta) oldugunu biliriz: "isc varanral'an. cevresirrcc k<.rtr.i

tatunan lirgi oldufunu biil:tz." anlamrnda; ne gigektir biliriz.

Neme (ne iistiime) laznn (gerek): -1. "Bu igle ilgilenrnek bana dtig-
ntez." -1 . "Doilusunu sor,lcmek gerekilse." anlarnhlnda kullanilrr'.

Ne miimkiin: "Olanaksrz, miirnkr.in d"gtl." anlamrnda.

Ne miinasebeu -1. "I(onu1'la hig ilgisi yok." -2. "O1'le gey olntaz."
anlarntnda cil<rsma amacryla soyienr.

Ne od vat, ne ocak Bir kirnsenin cok yoksul oldu$unu rnrrgulamak
igin soylenir.
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Ne olacak: -1. "OLnasa da olur, ne onemi var" anituilnda -2. Sonradan
gormri;, ilmarft vb anlamlarda kucrimseme driqtincesiyle sor4enir.

Ne oldum delisi olmak: Bildcnbte ozellikle maddi zenginlikiere ka-
vusarak gunarmak.

Ne olut (olursunuz): "Lritfen, rica ederim, ):alrrannm." anlarunda.

Ne olur ne olmaz: "Ne olaca$t belli degil, her ihtimalc karsr." anla-
nxnda kullanrlr.

Ne olursa olsun: "Sonuc ip de olsa, kotii de olsa kabuliim" anlamurda.

Ne oluyor?: -1. "Ne gere$i r,at." -2. "O nc kansrvor." anlarmnda.

Ne pahastna olursa olsun: Her ttirlii slhnbyl tehlikel'r, qe;idi karrp-
Iart goze alarak.

Nerede akgam orada sabah: Sadece ),asaffray1, eilenmel,i, gununu
grin etmeyi dusr-inen insanlann tavrlnl anlatrnak icin kulladl'.

Nerede bu bolluk: Bir igin ),apdrnasrnda olanaklann srmrh oldu$unu
r.'urgularnak iqin soylenr.

Nerede kaldr?: "Ne yaran oldu?" anlanlnda olurnsuzluk bildirn'.

Nerede kaldr ki?: Iiolay olanr bile yaparnazken, gtig olaruna el atrnaya
gabalayan insanlann davrants bigirnini gostern-rek igrn kullamlrr.

Nereden esti?: "Nereden akLna geldi, nasil oldu da drigtindrin." anla-
n-unda sitem yollu kullanilr.

Nereden nereye: -1. "Pck akla geLneyen uzak bir iligki igerisinde." -2.
"Gerceklesme olasrJrgr az bir dururrr." aniamlannda.

Ne selam, ne sabah: Aralanndaki dosduk bozulup iligki kesilince ko-
nuslTra, anlasma bafrmn kopmast dururnu.

Nesi vat, nesi yok "Btirrin serveti, sahip oldu$u her se1'." anlamrnda.

Ne sciyliiyorsun?: -1. "Soylediklerine dikkat ediyor musun?" anlanrrn-
da uyan. -2. "Gercek mi, doir-u mu?" anlamrnda.

Negesi kagmak Sevimli, negel-i dururnu yok olmak; keyfi kagmak.

Negesini bulmak: Negelenrnck.

Ne gig yansrn ne kebap: "I-Iic kirnsef i, higbir y^nt z^r^r^ sokmayn62[
bt goziirn yolu bulunsun." anlanrnda.
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Ne tadt var, ne tuzu: "Be$enip, zevk ahp mudu olacagmz bir' gey,

bir dururn d"Sl." anlamnda.

Ne var?: Bir kirnsel'e seslenildigrnde, bundan hoglanmadrgm belirt-
mek igin verdigi sert yailt.

Ne var ki, (nedir ki, ne ki, gu kadar ki): "Fakat, ancak, ama

gclgelelirn." anlanlnda kargrtl-rk igeren ciimleleri bu'buine bailat.

Ne var, ne yok?: -1. "Han6f habeder, ne gibi havadisler var?"
-2. "Nasilstruz?" "Ipler nasd gidiyor?" anlamlnda.

Ne var, ne yok Olanlann nimti.

Ne yalan s<iyleyeyim: "igin dogmsunu soylemek gerckirse." anlamurda.

Ne yaprp yaplp (edip): Het Earel e basr,r.uarak, her volu deneverek.

Ne yapmah ki, (ne yaparsrn ki): "Ne gare ki, garesiz durutnda, elden
bir 9e1 gelmez" anlamnda.

Ne yazar: "Higbir yatart, etkisi olfir z." anlarrunda utnutsuzluk bildirir.

Neye uSradrgrnl bilememek: Beklenrnedik kotr-i bir ge,vle kargrla;d-

drgrnda gagup kalmak.

Nevse ne: "Bir yere kadat, bir dereceye kadar." anlamnda.

Ne ytizle : I(ttct davrantgta bulunan bir kimsenin, higbir ge1, oLnamrg

gibi iligkisini stirdtirrnek istemesi halinde "Hig utarup slkirnr)/or mu
yaptrklanndan" anlamrnda soylenir.

Nifak sokmak (grkarmak): Aniagmazlli grkarmak, ara acn'rak.

Nikah krymak -1. Nikah menlu11-r, evlenecek olanlarur nikih iglemini

gergekle;tilmek. -2. Erkek bir kachnla evlilik iligkisine gilmek, onuula
evlenraek.

Nimeti aya$ryla tepmek: Qok 1'akrnma gclmig fusadann, iyi durrua-
lann deferini bilmernek; krsmetini a1'ag14a tepmek.

Niyeti bozuk I(otri ya da istentnel'en bir igi yapacagr sezilen ftimse).

Niyet tutmak: Fala bakuruken nasd oiacairru merak ettifi gevi ya da

dururnu kafasrndan geginnek, bir dilekte bulunmak.

Nokta koymak Sonuglandtmak, sozri brtinnek.

Noktasr noktasrna: Tastamam, bpaup ayn1.
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Not almak -1. Bir gcy halikmda bir yere not 1,n21112[. -2.Bft kimse ya
da gef in nitelikleri hakliurda karar ver-ilmek. -3. Ogrcnci yazrlt ve
sozlti srnavlarda belirh bir derece almak.

Not atmak Ogtencinin bagan dururnuna u\rgun not vennek.

Not diigmek Bir aErklarna eklemek.

Notunu vetmek: Eylernlerine bakarak, olal'lar kar;nmdaki tutumnnlr
inceleyerek bil kigi hakkrnda y^rg:y^vannak.

Not vermek (bitine, bir geye): -1. Bt yev ya da bir kimse i,cin iyi ya
da koni bir kamya vamrak. -2. O$renciye bagansrl4a oranilh bir not
atlTlak.

Numara yapmak (gekmek): Yalancrktan tavrrlar talilnarak, ohnamlg
geyi ohlug gostererek aldatrlaya gahgrnak.

Nutuk atmak (gekmek): Cok uzun, srkrcr, ozdcn voksulr konugma

1'apmak.
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Ocagrna incir dikmek, (ocagrna dan ekmelg oca$rnt s<indiirmek):
Bi-r' insana bni'Lik kotultiklerde bulunmak, evini barkrru, coluiunu
gocuiunu yok etn-rek, darmadafrn etmek.

Oflayrp puflamak: Herhangr bir gey ),a da kirnseden oriini bilyuk sr-

krnn duymak.

O giin bugiin: Soz konusu dummun oldugu grinden bu yana.

Oh cantma deisin: Birinin bagrna gelen kotu bir olaydan duyulan se-

vinci anlatt; canlma degsin.

Oh gekmek: Bir baskasnm dLignifil koni bir duruma sevinmek.

Oh demek Sonunda tahata kal'ugmak, tahat bir duruma gegrrrek,

Oh olsun: Soz dinlevemeyerek, yanhg igler yaparak kofti dutr:n-ia dii-
genlere "Qok t)'r olmug." anlamrnda soylenir.

Okkah kahve: Bol kahve ile yaprJan ve biilnik Ftncana konulup sunu-
lan kahve.

Okkanrn altrna gitmek Do$rudan sorumlu olmadrg bir igte grig du-
nrma dugmek, kusudu sa1ilmak, zarar gotmek.

Okuyup iiflemek: Bir hastahgr, belayt ortadan kaldrnnak igin bittakrm
dualar okuduktan sonra, tifleyerek ruhlam yollan-rak.

Ok yaydan grkmak Belli bir noktadan sonra ola1.'lan oluruna btak-
mak; ged donr,ilmevecek igler yaprp2k, gok sinirlenrnek.

Olacak gibi degit "Olaca$r benzemir.or, olarcnz, olmuyor." anlamrnda.

Ola ki: Belki, olabilir, bu ihtimal; muhtemelen.

Olan biten, (olup biten): -1. N{eydana gelen olaylar. -2. Elde olamn
hepsi tLimu.

Olan oldu: "ig iEten gegti, amk yapacak bir gey yok." anlarunda.
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Olay grkarmak Hog olmayan bir duruma neden olmak.

Oldubittiye getirmek: Bir igi bitirihnig, sonuca baglannlg, aruk yapr-
lacak bir gey kalmamrg duruma getirmek.

Oldu olacak: "Artk cekinecek, salunacak bir durum kalmadr." anla-
mrnda.

Olmayacak duaya amin demek Gergeklegmesi mumktin olmavan
grngimleri uygun gormek.

Olsa olsa, (olsun olsun): Son olasilrli olatak, nil-rayet, aga$r I'ukan.

Olup olacagr: -1. En son olabilecegr. -2.Hepsi, nirnii.

Olur olmaz: -1. Dogru rnu yanLg ml, iyi mi kotri mr.i oldu$una bakrl-
madan yapilan gey, soylenen (soz). -2. Sradan, rasgele (<rmse).

Olur gey (i9) degil: Olabilecegi akildan ge.cirilmeyen, olmasr olanaksz
olan geyler igin kullarulr.

Oluruna brrakmak (bir geyi): Bir olapn ya da bir durumun kendi
kosullannda olugmasrru beklemek, yapilabildigi kadanvla )'etinmek.

Omuz silkmek ilgi gostermemek, onern vermemek.

Ona gdre hava hog: "Nasd olursa olsun onun iqin fatk etmez." anla-
mrnda.

On ikiden vurmak: -1. BLiyuk bt bagan elde etmek. -2. LTmulmadrli
bt mutlulu$a, gonence kar,'usmak.

On parahk etmek (bitini): Onu sozle ya da davraruglarla kLigrik dti-
grirmek; beg parahk etmek.

On parahk olmak: I{iigtik dugmek; beg parahk olmak.

On parmagtm yakasmda: "Bu igin ya da kimsenin pegini hig brak-
mayaca$nn" anlamrnda.

On parmagrnda on hiinet (marifet): Qok becerikli ve ig bilir ftimse).

Onu benim kiilahrma anlat: "Bana soylediklerin gergekleri yansltml-

)'or." anlammda.

Onur lorlcr: I(ginin toplumca benirnsenen sa1'grnhgrm hige indiren
(soz, davtamg).
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Onuruna dokunmak Bir soz ya da davranr$ gururunu incitmek; iz-
zetinefsine dokunmak.

Onuruna yedirememek (bir geyi): -1. Onur krucr, kugrilnicti nite-
likte olan igleri yapn-ramak. -2. Bagkalanrun kiigiilnicr-i, onur ktrcr
davraruglanna kargt tepkide bulunrnak; kendine yedirememek, nefsi-
ne yedirememek; izzetinefsine yedirememek.

OraL olmamak Yapugr koni igierden dolayr bil rizrinru duytnak, o-
lumsuz dururnlara hig aldtmamak, onemsememek.

Orman kanunu: igleri, sorunlar zotbaLkla qozme yontemi, yasadtgt

kaba gug.

Ortada brrakmak (birini): Onu gtig bir durumdayken terk etrnek;

meydanda brrakmak.

Ortada fol yok yumurta yok: "I{onu iie ilgili higbir belirti )'okken
\iAr1n1s gibi bir havaya gililiyor." anlamrnda.

Ortada kalmak -1. Bii gey soz konusu oldufunda kimse rizerine al-

rnamak. -2. .Yatry kalkaca$r, bannaca$ veri olmamak; meydanda
kalmak -3. Iki k{nin va da gefin amsmda kalrnal; karar verememek.

Ortadan kaldrrmak (bir geyi) (birini): -1. Onu saklamak gizlemek. -

2. Onu vok etmek, oldrinnek; meydandan kaldrrmak.

Ortadan kalkmak -1. Yok olmak, bulunmaz oLnak; meydandan
kalkmak. -2. Oldrinilnek.

Ortadan kaybolmak tsildenbile 1,ok olmak, kirnseye duln:nnadan gr-

krp gitmek, nerede oidu$u bilinlnemek.

Ortadan konugmak (sciylemek): Belli bil kiSttu yn da geyi hedcf al-

rnadan, brttakmr iddialar da I'a da suglamalatda bulunmak.

Orta direk -1. Dar gelirli insanlartn olu;turdu$u topluluk. -2. 13u top-
Iuluktan kimse.

Orta halli: Ne gok i),i, ne de Eok kotLi; ne zet-rgin, ne 1'oksul.

Ortahgr (bir gey) almak: Qevreyi (" S.l') kaplarnak.

Ortah$r birbirine katmak: Herkesi birbirine drigrirmek, huzursuzlufia
yol agrnak.

Orta mah: Herkesin r,aradandr#, kullandrg se1,.
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Ortasrnr bulmak Uzlagtr-rmak, dlnh bir )'ol buhnak.

Orta gekerli: Ne iyi, ne de konr.

Ortaya atilmak -1. I{endini gostennck. -2. Bk sar', di-igunce ileri sii-
rrilmek, soylenmek.

Ortaya atmak (bir geyi): Bt dugiincevr herkesin bilgi ve tartlsmaslna
sunmak; meydana atmak.

Ortaya gtkarmak (bir geyi): Onun kesinl-igini, varkgmr kamdanvla
gos tetmek; meydana gtkatmak.

Otaya grkmak -1. Belh oLnak. -2. Iiirn oldufunu gosterrnck; mey-
dana grkmak.

Ortaya dcikmek (bir geyi): -1. Ne var ne yok meydana ciliaunak,
hetkese gostermek. -2. Onu agtklamak, herkesge bilinir dutuma ge-

tirrnek; meydana drikmek.

Ortaya diigmek (Iftdrn) Orta mah oLnak, herkeslc cinsel iliski liur-
maya baglamak.

Ortaya koymak (bir gey) (bir geyi) (kendini): -1. Olan biten her ge-

y'i gostetmek. -2. Onu I'aprnak, )rafa1nak. -3. '|-iLm graddi I'arh#pt
gozler onune sermek; meydana koymak.

Oturup kalkmak (biriyle): Onunla birlikte hateket etn-rek, davrantgla-
nru onunkine benzetmek.

Oy bidi$i: BtitLin o1'lann a1,m doi1llruda olgrast dr.rlrrnu.

Oyuna gelmek r\ldatdmak, kandur.Lnak.

Oyuna getirmek (birini): Onu aldatrnak, ruzafa diigr.innek.

Oyun bozanltk etmek: Ilirlikte yapilrnasr kararla;tuilmtg bt' istcn
ca1'rnak.

Oyrrncagr olmak (birinin): irade zavrfugr vtiztinden bilinin bu,vrufu-
na, bo1'unduru$una g'rr-rek.

Oyun etmek (oynamak, yapmak) (birine): Onu kurnazca 1'ontern-
lede aidat-rnak, tuza$a dii girrnek.
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Obtir dtinya: Ol imde., sonra ruhun bagka bir bigimde yagay,aca$ma

inanilan ilem; ahret; dteki diinya.

O9 (dciinii) almak (grkarmak) (birinden): Yaprlan bir konihi$rin
acrsrru kotr-iltik vaparak crkarrnak; intikam almak, hrng almak.

6dev bilmek (saymak) (bir geyi): Bir gey yapmayl, yerine getirihnesi
zorunlu bir i; olarak kabul ermek.

6dti kopmak (patlamak): Cok korkmak.

Odtin vermek: I{mr hak ve kosuliardan vazgecerek uzlagrna olana$
safilamak; taviz vermek.

Ofkesini (birinden, bir geyden) almak (grkarmak): Oft"U ki;i hak-
stz yete bir baskasma qatmak )ra da olmalacak bir gey yaparak rahat-
lamaya cahgmak.

Ogiit almak (bitinden): Yol gostermesi igin btinin gonipune bag-
r,r-rrmak.

Ogiit vermek (birine): Ona yapmasl veya yapmamasr gereken isler
hakkrnda yol gostermek.

6t tizltin; alnnda buza|r aramak: Akla ayktr bahaneletle suc \re
suclu aramak.

Otgtip bigmek Her yontiyle ele ahp diigunrnek.

Otgtiyii kagumak: Davramslarda ya da yiyip igmekte agnya g'itrnek,
stnrt asmak.

6lme egeSim <ilme (yazayonca bitecek): Umutsuz, bogu bo;una
bir bekleyigi anlatrnak igin kuilamlt'.

Olmek var, ddnmek yok "Bu u$urda ne gerekiyorsa yapdacak. Hig-
bit fedakirhktan kaEurilrnayacak." anlamrnda.

0
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Ottim Allah'rn emri: -1. "Herkes olecek, oLnek kagrnt)ttnzdr." -2.

"Bir igi yapmak igin ohirmi bile goze aLnak, ohimden korkmamak
gerekir." anlamrnda.

Otti- dirim (kahm) meselesi: Hayati onemi olan sorun.

Oltim dirim (kahm) sava$l: Yok oLnarnak igin gtigilen savag, mricadele.

Olti- dcigeginde: "O, ait hasta, olmek,izere." anlarunda.

Olii mevsim: iqin ve1,2 ahgverigin durgun oidu$u z^m n.

6lti- fermant: Bn kimsenin mutlaka olmesi gerektigrni belilten ig,

hateket.

6ltiml. burun buruna gelmek Olrr*. 1'ol aqabilecek tehl-ikeli bu
durumda kargilagmak.

Oliimiine susamak, (<iltimiine kogmak): Olumle sonuglanabilecek
kadar tehlikel-i davranrgta bulunmak.

6tiip <;ttip dirilmek -1. Qok ac1, slkrrtl gelirnek. -2. Qok aiu'bir iras-

tahk gegirmek.

6liir mtisiin, tildiiri.ir miisiin?: Ters, koni bir durum kargtstnda gare-

sizligi, ikircikli durumu anlatmak igin kullantlt.

Oltisiinti 6peyim (g6reyim) (birinin): Bir geyin doimlu$unu kamt-
larnak igin 'Yalansa (gu yahrum) oisr.in!" anlarunda kullanilrr.

Omrii billah: Higbir z^man.

6mrii vefa etmemek: Amacrna eri;erneden olmek.

Omiir adam: -1. Hog, be$emlen kirnse. -2. Guhing, ruhaf kimse.

Omiir siirmek: -1. iyi ve rahat kogullarda yagarnak. -2. Belli kogullarda
ya da beLu'li bir stire iEinde yagamak.

Omiit tdqpiisii: -1. Uzun, vo11-rcu, srkmnh ig. -2. Yoran, btknran kimse.

On ayak etmek (birini): Bir ipe bfuisinin baglamastru r'a da gt'igmesini
sa$lamak.

6n ayak olmak: Bir \in baglaucnt ve yol gostericisi olmak, ba;kala-
rmr atdmdan sr.in iklernek.

Onde gelmek On srrada yer almak; onemli, iisttin olmak; bagta
gelmek.
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6ne almak (birini, bir gevi): llil kl-nseve vcya bir ;eye, di$erlerinclen
dalra onernli savarali z^m^n ve sua bakl-mndan oncelili tanlnak.

One diigmek -1. Onden y-ininrek. -2. Iilavr-rzluk ehnek, vol gostennck.

6ne- vermek (bir geye, birine): Ona dcfer vererek iisnindc dur-
mak, onu onernli saylnak.

One siirmek: -1. Bil dugunce, sav ileri siinnek. -2.Bi is icin bu'ini <)_

nerirrek, onun daha iyi vapaca$ul bclrtrnek.

6nlem almak: Tehlikeli olabileceli bir durumun onrjne geqrnek, bir'
amact gergelilcgtirnek iEn birtrkrrn carelcre bagrurnak; tedbir almak

Ontine grkmak -1. Bir kimsenin kargrsrna crkmak. -2. Yolunu kesmek.

Oniine dikilmek -1. Gelip karptsnda dunnak. -2. Engel olmak iste-
drfiini soz ve dar.ram$iatr1'la g-s1s1ms;.

Oniine diigmek -1. Ilir liimsenin oniinde vummek. -2. Bfu kimsel,s
kdar,rrzluk ctmek.

Oniine gegmek -1. Yolunu kesrnek. -2. Ensellemek, onlemck.

Oniine gelen: I(arststna crkan, olur olmaz, rasgele (ki;i vc1'a gey).

Oniinii almak (bir geyin): Onu onlernek. engellen'rck.

Oniinii ardrnr diigiinmemek: Sonucun ne olaca$rnr iresaplamarnak.

dniinii kesmek: Yolunu kesr.nek, ilerlcrnesine engel olmak.

6p babanrn elini: Beklcnme)rclr bir durum kargrsrnda "$i,nidi nc )'a-
p acapln?" anlan-unda kullanrlrr'.

6piip (de) bagrna koymak -i. ic-inde bulunulan durumu ninnctle,
mernnunlukla kabul et1-neli. -2. Biir.Lrk savgr gostemrck.

Omek almak (birini, bir gevi): -1. Ilir basliasnrn ivi i'a cla lioni olar-r

davramslamrt bcnirnsevip trpkr onun gibi clavrannrak. -2. Bir ;c1'dcn
kendisi icir-r olur.nlu bil dets clkzlrmak.

6rnek olmak (birine): Davranr$ r.c sozlerivlc ba;krlannr i)'i )'n .1^

koru 1'6116sn etkilernek.

Ortbas etmek (bir ge,vi): Dultlman-rasr istcnilcn bir cLrrr,unu baska
nidii gosteterck kapatrnali, )'a\1lrr"11.sr igin her vcila basvurmak.
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Oriimcek ba$amak Uzun stireden beri temizlenrnedisi igin ortim-
cekler a$ onnek.

Oriimcek kafah: Yenilikleri kabul etrneycn, eskiye ba$h. tutucu, geri
drigtinceli ftirnse).

Ote beri: -1. Yiyecek br gel,ler. -2. Ufak tefek;eyler.

Oteden beri: Uzr,rn zamandan beri, eskidcn beri.

6teki diinv a; Bkz. 6btir dtinya.

Oteye beriye: $urava burava, qegitli vetlere.

Oviinmek gibi olmasrn: I{endisini ci,r,me1,e nivetlencn bir kimsece o-
vrinrnesini ho; gostennek arnacrl'la soylcnir.

6vle gelmek (birine): Onu o1,le sanrnak, o gey onda o1'le oldufu ka-

ntstnt ut,andutrrak.

Oyle olsun: '?ekili, peki" anlarmnda; tonlamaya gorc sitern de bildirir.

Oyle gey (yagma) yok "Otle bLr gcye razr olamarn, ovle bir $e\. ola-
maz' 1'apilma^aL." aulat'ulda.

6yle ya: "Dofial olarak, kugkusuz" anlarunda.

Ozene bezene: Ozenle, istekle, itina ederek.

Ozen gcistermek (bir geye): Bir' geyi ozenle yaprr-rak, elden gcldi$iuce
i)'i olmasr iEin gok dikkat etmek, itina eulek; ihtimam gcistermek.

6zlem gekmek Qok ozlemi; ol-mak; hasret gekmek.

6zlem gidermek Belli bil stirc a-\,n kahnrp ozlcnen kirnsci'le bir arava

gelip konuprnak, dertle;rnek; h asret gidermek.

Ozrii kabahatinden bi.iyiik "i;lcdigr sugu ba$;launava Eah;rkcn
daha bul,rik bir sug igliyor." anlamrnda.

Oziir dilemek -1. Ilil hastahgr va cla bil cngeli oidu$u igin bir' geli ya-

pamal'aca$rnt sovlcrnek. -2. Yapugr olurnsuz bi-t'davranrl ya da soy-

Icdigi bil sozden dolayr bagr;lanmasrnl istcmek.

Ozii scizii bir: Soylcdigr sozlc ci'lemi ay'nr doirultucia olan (kimsc)
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Pabucu dama atilmak -1. Daha iy,i ve giizeline liavu;uldugunda bir
1'ana itilmek. -2. I{endinden kiigiik kardegi oldusundan aruk eskjsi
kadar iisi sdrmemek.

Pabucu ters giydirmek (birine): -1. Ona kurnazhkla istedi.qi her isi

1'apurmak; onu kandrrmak. -2. Onu gagrtmak.

Pabug brrakmamak (bir geye): Bclli bir get'den korliman-rak, baskr-
dan 1'dmamak, baparmak igin sonuna kadar miicadele etrnek.

Pabug kadar dili var: "Her sdze, uyafll'a sa)r.qlstzca ce\.aplar veri\.()r."
anlamtnda; kiirek kadar dili var.

Pabug pahah: "Girigilen ig va da iginde bulunr-rian durum tehlilieli."
anlamrnda.

Pagalan srvamak: Bir ige tam anlamr\,la uirigmek igin hazrdanrnak.

Pagasrnr (pagayr) kaptrmak: -1. Girigtiui ipten istecli$i haldc bir
tirrhi kendisini kurraramamak. -2. Diledi$i sibi davranamamak.

Pagavrasrnr grkarmak (ragavraya gevirmek): -1. Agrr haliaretlerle
licjtti duruma diigr.irmcli. -2. Qoh hrrpalan'iak, dovmek.

PaEayr kurtarmak ( sryrrmak): -1. isteverek girigip de sonradan vaz-
geqtigl iplerden en sonunda strrnlmak. -2.Bir dertten kurtulmak.

Paha bigmek: De$er, fivat vermek.

Pahahya mal olmak (oturmak): Qok para harcayarak va da biirviik
giighiklere kadanarak elde etrnig olmak.

Palas pandrras: Hazrlanrna olanaErru bulamadan va da kcndisine ha-
zrlanma olana$ tamnmadan, gargabuk, alelacele.

Palavta atmak (sar,'urmak, srkmak): Gerqekdtpr gerler konusmak,
abartmah sciz sovlemek; martaval atmak, yiiksekten atmak.
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Paldrr kiildiir: -1. Bnlnik bil giiniltri ile. -2. Yol )rordam, sta, dizen
gozetmeden.

Pamuk ipligiyle baglamak (bir igi): Bu i9i etkisi az stirecek bir ga-

revle gegi;tir-mek.

Panige kaprlmak lv{eydana gelen olar,latdan ottiru anssln tclaplan-

mak, asrn biqimde etliilenmek, korlllak.

P apanyemek Azar igitmek, paylanrnak.

Para babast: Qok zengin kin-rse.

Para bozmak Bririin parala ufak paralar haline geti-trnek, ufak para-

latla degtgurmek.

Para gekmek -1. Belli bir'1,s1s, kimseye yatrdan Paranln bu boltirnii
nr.i ya da hepsini gerekuginde geri aLr-rak. -2. Bagkasrndan siirekli ola-
rak birtahrm bahaneletle para almak.

Para (patasr) grlcgmamak:Para i,eti$memek, parasl yctecek miktatda
olmamak.

Para d6'kmek Bir ig ya da kimse ufruna gok pata hatcamak.

Para ddnmelc Brr bln yapilmasrnda l-raksz yere gunu buna para veriJrnek.

Para etmek: Bir nesne ya da kimse igin, de$eri olmak.

Para etmemek -1. Bit.nesne ya da kimse igin artrk degeri oLnarnak,
de$erden dr-igmek. -2. Ise 1.21211arnak, eskisi kadar etkisi oLnamak.

Pata kesmek -1. Devlet soz konusu oldu$unda para basmak, para 91-

karmak. -2. insanlat iErn ise Eok fazla pata kazanmak.

Para lcrmak Yaptrgr igten ya da geyden dolayr hak ettiginden daha

Eok para kazanmak.

Paran kadar konug: "Soz, konustna hakkn paran olgtisundedir." an-

larrunda.

Patantez agmak: I(.onusma 5'a da yaztya asd kotlugmayla krsmen ilgili
bir bol[m srll;unnak.

Para put Para ya da pata eden geyler.

Para saymak: Para odernek.

Patasr grlogmamakz Bkz P ara grkrgmamak.
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Parastnt glkarmak: Bir' gey, kendisi igin odenen p,rra,u ka$da)'acak
kadat yarar saflarnak.

Parastnt sokaga atmak: I(ir getirmcven bil ige, rnala para yaurrrrak.

Para srzdrtmak (koparmak) (birinden): Ondan Eegidiyollara ba;r-u-
tarak para ahnak.

Parastz pulsuz: -1. Hig parasl, rnah miiilir.i olmal:211; )'oksul zii$urt. -2.

Fiig para harcamadan, bedava.

Paravana (paravan) yapmak (birini, bir kurumu): Bir kimsenin r,'a

da bit kururnun adtndan, yetkisinden, guctinden kendisini arka plan-
da tutarak,vararlanmak.

Panya lnymak Bir ig igin para harcamaktan kaEtnmatlak.

Panya para dememek -1. Qok para kazanrnaya baglamak .-2. Bol
para harcatnak. -3. I(azandrgr parai't kiigilrnsemck.

Panyla degil, srrayla: "Parasl olamn isi de$il suasr gelenin igi yapil-

)'or." anlatntnda.

Para yatrrmak -1. Bankada tasarlnf hesabt aErnak. -2. Bn i;e yatt'un
yapmak.

Para yemek: -1. Hesapsrz harcama yaprnak. -2. Rugvet almak.

Parayt denize (soka$a) atmak: Parayr yaratstz i;lere harcamak.

P arm agr a}zrnda kalm ak $ a;urp kalmak, ;a;akaLnak.

Parma$ma dolamak (bir 9eyi, kimseyi): Onu gerekli gereksiz her
yetde, olur olmaz bir kigiyc soylemek, tartrgrnak, elegtirmek.

Parma$mda oynatmak (birini): Ona istecl-rgr her i;i yapunnak.

ParmaStnt bile krprrdatmamak (oynatmamak): Bil igin yapilrnasr

igin elinde oldu$u halde yarduu olmamak.

Parmagr oLnak (bir igte): Ba;kalanmn z^rlfln olacak 1'a da rahattnt
kagtacak iglerde gizlice katkrst olmak.

Parmak basmak (bir geye): -1. Belli bir konu,r'a temas etmek, dil*ati
gelimek. -2. Bt konunun ya da olar,rn tizetinde durmak. -3. Parraa$r-

1r1r'l ucurla mireklicp sunip ir-nza )'erine gegmek tizere kafrt, tizerine
basrnak.

Parmak kadar: Henijz pek kilgrik olan (gocuk).



'l'rirkqc l)ci,imlcr

Parmak kaldlrmak - l. Bir toplantlda 1 a da okulda soz alrnak iEin i;a-
ret parmagmr 

^gft 
braklp oteki patmaldail k^Pah tutarak eli 1'ukan

kaldu-mak. -2. Bir onetinin gerEcklcgrnesi igin oiunlu oy vertnck.

Parti vermek Arkacla;lafln1 dosdaflnr gayh, igkih bit toplanuya gafurp

eflenmek.

Pasaportunu (eline) vermek: Onu kovrnak, i;ten atmak.

Pas gegmek (bir geyi) (birini): -1. Artrk onun iizetinde durmamak,

ondan vazgegtrrek. -2. O ;eyden ona verlrlemek, onu ihn'ral etrnek.

Pas vermek: -1. Yapu$r eyiemi bagkasrmr stirdr-itrnesi 1'olunu aErnak.

-2. (IQ&n) Davrantglattl'la erkeii Lunutlandrmtak. -3. Birine viiz
vetrnek, iyi 1uz gostermck.

Paga paga: Seve sevc, guzel grizel, uslu uslu, slkur[ rrermedcn.

Pat diye: r\nstzur, beklenmedik bir anda, bildenblle.

Pat kiit: Sopa,vla ya da elle ust riste (rr:rma).

Patlak 96z: Goz gukudatrndaki konutnu dr;an fulamr; gibi olan goz'

Patlak vermek: Gizlenen, biLinmesi istenmeycn ya da kotti olan bir
durum birden ortaya grlimak.

Pay brrakmak -1. I(esme, bigmc, yaPmx srasrnda bir seydc sonradan

kulladmak rizere fazlahk btalllak. -2. Bk iliskide fazla samimi ol-
trtatrrak, aralra mss' f6 kol'rnak.

Pay bigmek (birinden, bir geyden): Belli bil durumu, bir;eyin 1'a da

kimsenin dummuyla kar;ilag turp bir,vargrya varmak.

Pay gtkarmak (bir geyden): Bir durum ya da olay'dan gereken dersi

ahp ona gore davranmak.

Paye vermek (birine): Ona sa1'gt gostemek, dc$er vennek, ontr o-

nerlsemck.

Payrnt almak: r\zadanmak, paylanmak.

Pazacrtk etmek: -1. Bk geyin Fryaturt belirlemekte kargilrkh olarak ge-

kigmek. -2.Bi konuda anlagmaya vannak iizete gortigme yaprnak.

Pazar ola: iyi al;ved;ler dilernek igin kullamlu.

Perde arkasl: Bu gevin goninurde olmayan, gizli vant.

303
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Perde arkasrnda (arkasrndan): I(endini belli etrneden, grzliden gzli,v.,
gizl,ice.

Perdelerini agmak: Yeni mevsimde 1,gni orunlan sulrma\ra baslamak.

Pes demek: -1. I(arstsrndakinin kendinden daha [srr-in oldu$unu ka-
bul etmck. -2. Buinin asur kumazLir, beccr-ilJrLiii liarqrsrnda "'\ncak
bu liadar olur" kanrsrna vamak.

Pes etmek: -1. Bilinin kurnazhil, giretligi, girkefliii karsrsmda l-rayrede

venilgiy'i kabul ctmek. -2. Gtireste yenildrgini elir.le va da sozle bil-
dirmek.

Pestili grkmak Qok y,6..1trr"k, gilgsr.iz kalmak.

Pestilini (legini, pastlrmaslnr) grkarmak: -1. Bil nesnef i ivicc ez-
mek. -2. I{argrsrndakini gok fazla dovmel'. -3. llir tartrsmada r.a da
gekigmede katsrsrndakini i1,ice yormak, hrpalarnak.

Peginde kogmak -1. Bir Se),i elde etmek icin gok ugragrnak. -2. Bil is

igin bir kisi ile sr-irek-li olarak iliski kurmaya cahsmak. -3. Onunla dost,
arkadag olmaya gairgmak.

Peginden gitmek -1. O kimsenin arkasmdan gitrnek. -2. Onun gon:g
ve drisrincelerini benirnsemek.

Peginden siiri.iklemek (birini, bidlerini): Buinin )'a da birgolJanmn
arkasmdan gelmesiru saflamak.

Peginden yiiriimek -1. Birinin arkasr sta 1dni1'tip gitrnek. -2. Blr
kimseye her konuda uyrnak.

Pegine diigmek -1. Bir kirnsenin ardr slra grtmek, onu izlemek. -2. Bu
igin gerEelJesrnesi iEin gok ugra;mak.

Pegine talclmak Ardrndan gitmek, takip etmek.

Pegine takmak (birini): Onu beraberinde gorurrnek.

Pegin hiikiim (yargr): Bir konu 1,a da kigiyle ilgili olarak onceden edi-
.furri;, degi;tirilmek istenmeyen olurnlu va da olumsuz \r^rg!; on1,21*t.

Pegini btrakmak (brrakmamak) (birinin, bir geyin): Rir kimseyi,
bir gef i izlemeye son vennek (son vermemek), o kimseden, sevden
vazgegmek (vazgecrnerrrek).

Pegin pegin: Onceden,oncelikle, daha onceden.
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Pegi stra: Atdrndan, onu izlel'etek; ardl slra, arkasl srra.

Pegkeg gekmek (birini, bir geyini): -1. Ona \.arantnak igin bagkasr-

run bir .scyini kargil-rksrz olarak vermek. -2, Ur,'gun olnayan bi-r a-

magla br geyi, birini bir-ine vermek.

Prrlanta gibi: -1. Qok deierli G.l) -2 Qok iyi nitelikleri olan (kirnse).

Prr prr etmek: -1. (Igrk igin) Iirsa arahklarla yantp sonmek. -2. (I{alp
igin) Daha hrzh atrnak.

Pili bitmek (tiikenmek): Giicil kaLnamak, eksilnck; takati riirkcn-

mek.

Pire gibi: Qok harekedi, gevik (rtmse).

Pireyi deve yapmak: Oncmsiz bLr olayr. sorunu gercgliden fazll br-i-

yrtrnek, abartmak.

Pisi pisine: Bog yere, bogu boguna, hig yoktan.

Pis pis bakmak Bir klnseye onu kugkulandracak ),a da sinirlendire-
cek biErmde bakmak.

Pis pis diigiinmek Detin ve silirntdr diigiinceye dalmak.

Pis pis giilmek -1. Ba;kasrnrn tizr.intulu anmda og altcasma gnLnek.
-2. Arszca gtilnek.

Pigkinlige vurmak: -1. Kotu bir davrarula aldrrrnamak -2. I{endine
ilg'isiz davranilma srnt, onem veriln-reme sini anlarnazhktan geln ek.

Pigmig aga (soguk) su katnrak: Ele gegirilmek ),a da bitt'drnek uzere

olan bir igi bozacak davraru;ta bulunmak.

Pigmig kelle gibi slntmak: Anlamsz, yetsiz ve aptalca guLnek.

Piyango vurmak (birine): -1. Pi1'angoda iktamiye kazantnak. -2.

Beklenmedik bit verden burmk btr kazang clde etrnek. -3. Pek hos-
lanrnadril bit igi onun )rapnlasl kesinlegrnek.

Plan kurmak -1. Bir amaca gotlrrccck 1,6llntt dugrinmek, tasarlantnak.

-2. Bilini kotu duruma dugecek bir duzen hazularnak.

Posastnt grkarmalc -1. Bt kimse va da geyden hakss ve srirekli qrliar

sailama[ onu somiitrnek. -2. Onu gok yonnak. -3. Onu koru dovmek.

Posta atmak: Bkz. Posta koymak.
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Posta etmek (birini): -l.Gorevliyi bagka bir resmi isyerinde Eahgmaya
zorunlu krlmak. -2. Gonrilsriz de olsa bir.kimsey-i baska bkine teslirn
edip bir yere gondennek.

Posta koymak (atmak) (birine): Onu korkutmak.

Pot larmak: Yersiz ve zalnanstz davranarak kargsrrdakini iizecek, ona
dokunacak sozler sovlemek

Poz vetmek: Foto$rafimn cekilmcsi igin 1,a da resminin, heykelinin
yapilF1 stasrnda belirli bir dun-ur-r almak.

Punduna getirmek (pundunu bulmak): Tlrrn zamantnda ya da 1'e-
rinde hareket etmek, bir' gey'i yapmak igin en uygun zamam secrnek;
bir punduna getirmek.

Pusu kurmak Yapacair iq, oidr.irecegi insan ya da halwan igin ruzak
hazrrlamak.

Pusulayr gagtrmak: -1. Erdernli davranr; ve tutumlardan aynlmak. -2.
Gelipen olaylar kargrsurda ne yapacafirnr gagtrnak.

Pusuya diigmek Haztdanan tlz^t^ yakalanmak.

Pusuya yatmak Pusu kurup onun gelmesini beklernek; oldiinnek,
yakalamak iEin gizlenmek.

Ptif noktasr: Bir igin en ince ve onemli noktasr; goz oniine alnrnasq
tizerinde durulmasr gereken nokta.

Piiskiillii bela: Briy'Lik sd<rntr ve zarar yoI acan kimse ya da gey.

Piisktillii yalan: Biiyiik, abarul yalan.
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Rahat batmak: Sahip oldu$u if i olanaklann de$erini bilncmek, rahat
ve huzurunu bozacak i;ler vaprnay'a baglamak.

Rahafi kagmak Tedirgin olmak, tahatsrzLk duvm^k.

Rahatlna bakmak -1. Olana bitene aldrnnamak, rahatul kacuacak

$e)'lere gozrinri kapamak. -2. Rahauru sa$lavacak olanaklarr ara;trnrrak.

Rahatrnt bozmak (kagrrmak): Rahatsrzhk verrnek, kcvhni kagumak,
cantnt stkrnak.

Rahat rahat Gticltik cekmeden, kolavca.

Ramak kalmak Ger'gelilegrnesine az kaLnak.

Rast gelmek (birine) (bir geye): -1. O k-imserde kar;da;mak. -2. O
gc1. dr.igunriLnedrgi halde kendisini bulmak. -3. Bfu ig istcfine uvgun
olmak. -4. Atilan gev hedehni buLnak.

Rast getirmek (bit geyi): -1. O geyin rast gelmesini saflamak. -2. O
z^ln t1t kollarnak. -3. Aranmakta olan $c),i ).a da kirnseyi urrnulmadrk

bir'1'61 r'e zamanda buLnak. -4. U1,gun getinnek, ba;adr krlmak.

Rast gitmek: Bkz. igi rast gitmek.

Rayrna girmek (oturmak): igler yolunda, uktrnda gitmcy'e baglarnak,
duzene girn-rek; yciriingesine oturmak.

Rayrna koymak (oturtmak) (bir igi): -1. isleri belh bu'drizene sok-
rnak. -2. Iglerin volunda, uknnda gltmeye baglamasmr sa$larnak; yci-
riingesine oturtmak.

Rekor lsrmak: O zamana dek usrun sayd2n derecey,i (ya da rakarru)

geride brakarak y.s1ri rckomn sahibi oLnak.

Rengi atmak (kagmak, ugmak): -1. Solmak, rengini yitirmek.
-2. I(orku ya da uzrintriden yrzr.i solmak, sararmak.
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Renk katmak (vermek) (bir geye): Onu renklendir-mek, onun tek-
drizeligini ortadan kaldt'mak, ona neseli ve canh bir ozellik kazan-
drrmak.

Renkten renge girmek: Utanmak, utanclnl gizlel'ememek; kzarmak,
bozarmak.

Renk vermek Bkz. Renk katmak.

Renk vermemek: -1. Ne dugrindri$rinri, ne duydufunu gosterrnemek.
-2. Anladgrm ya da bildigini belli etmemek.

Rest gekmek I(esin olatak son soziinri soylernek; o 9e1,in istedtkler.r
grbi ohnavacagrm (vaprJrnayacagurr) bildtrlek.

Riske girmek: Sonugta bri1.r-ik zarara uitama olasrJrg gosteren bo gt-i-
gimde bulunmak.

Rol oynamak -1. iEtcn davranmamak, icten pazadrkJr olmak. -2.8k
i;in oimasrnda etkisi bulunmak.

Rol yapmak: Getgek dristincesini, ni1,sti.i gizlemek.

Ruhu bile duymamak: Fhg farkrnda olmama\ anlamamak, sezmemek.

Ruhunu teslim etmek: Olrn"k; son nefesini vermek.

Riigvet yemek: Bt gorevh, yetkisini kendi crkan dogrultusunda kul-
Ianmasrru isteyen binnden glzltce para ya da de$erli egya almak.

Riiya gtitmek: Urmrken zihinde ge;itli olal'lar ve diigrincelet beli-r'n-rek;

diig grirmek.

Riiyalanna girmek (bir gey, birinin): -1. O se1.e sahip oLnala cok
istemek. -2. Bir,se1'den cok etkilenrnek, cok korkmak.

Riiyasrnda (bile) gcirememek: O geyin olacafrna ya da o geve sahip
olaca$ma hiE ihtimal vermemek.
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Saati saatine uymamak: Durumu, tavtlan sft stk degigmek, bir oyle

bir boyle oLmak; bir saati bir saatine uymamak.

Saat tutmak: Br ige baglama saatini aynnuyla saPtamak ve bitinceye

kadar gegecek zamaru belirlerrrek igrn sin'ekJr olarali I'a da sili srk saatine

balirnak.

Sabah akgam: -1. Bir sabah bir akgarn olmak tizere. -2. Her z^m n,

hig ara venrreden.

Sabahr etmek (bulmak): Akgam baglanan bir ig ugruna btin-rn geceyi

uykusuz gegirmek.

Sabahrn kciriinde: Daha ottahk a$armadan, gok etkenden.

Sabrr tagt: Qok sabdr kimse.

Sabrt tagmak (kalmamak): Aruk sabredemeyecek dumma gelmek.

Sabun kripiigii gibi s<inmek Gosterigini, gorkemrni, albenisi.ni en

kngnk bir etkiyle gabucak f itirmek.

Sagr bagr aSarmak: Yaglanmak, ihtiyadanmak.

Sagr bitmedik (yetim): Yeni dogmup $etur!.

Sagtna ak diigmek Sagr a$atmaya, yaglanmaya baglamak.

Sagtna bagtna bakmadan: iierlernr; vagtndan utanmadan, yagh bil-i

oldu$u halde, 1'25rn2 yakrsmaz bigimde.

Sagtnt bagrnt yolmak Qok riziilmek, uzr.innistinden dovijnrnek.

Sagtnt siipiirge etmek: I(adm ailesi ya da ailesinden biri u$runa elin-

den geleni yapmak, briyuk bir ozvertyle gahgrnak.

Sagtp salrrtmak: Parasrm dtigiinmeden, hesapszca harcamak.

309
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Sagr uzun akll lasa: Eskidcn kadrnlann akrlca erkcklerclcn ged oldu-
$unu r,'urgularnak iqin alar')'a da gaka 1'ollu soylenirdi.

Sagma sapan (konugmak): Akla rnanrrfia a1,kr,u, anlarnsrz, bog (soz,
dn'tant;; konusnrak).

Sag saga (bag baga) gelmek (dciviigmek): Iiryasryrr doviigrnek.

Sadede gelmek I(onusulmasr gcrcken asd konuya donrnek.

SaSa sola: Cn reye, ccvresine.

Saga sola bakmamak: Cevrcde olup bitenlcre aldmrarnak.

Sag eliyle (bagrnrn arkasrndan) sol kulagrnr gcistermek: l3ir- i;i
dolarnbaqh ),oldan )rapma)ra kalh;mak.

Sag gcisterip sol vurmak: Yadulak, aldatrnak.

SaStr sultan bile duydu: "Bu haberi, durumu, herkes dul'dr-r." anla-
mrnda.

Sagr solu (belli) olmamak: Onceden nasd davranacagr kestililemel'c-
cek bir karakterde oknak.

Saglama almak (bir geyi): O konuda gerekcn onlemleri alarak rahat
ol,mak.

Saglam ayakkabr deiil: Grivenilil olma),an, tehlikeli ftlnse).

Saglam kazr$abaglamak (bir gef i): O konuda ircr nidri onlerni almak.

Saghcakla kal (kahn): "Safhk ve esenlik icinde ya;ama1-a devan-r er-
meni (ctrnenizi) diletim." anlarmnda.

Sagltk olsun: Bil kayrp, ltt zanr karsrsnda "Fazla uz[Lneye dcimez.
yeterki sa$h$lruza bi-r kotuhlk geLrcsin, telir.ar vapanz, kazantrz"
anlanlnda scivlencn ar-untu sozii.

Sagh sollu: Her ikr )randa sualanmrg, her iki 1'2nd"r.

Sag ol: "TegeRr-it ederin-r, cksik olma." anlanrlrda.

Sag salim: f3:t zanta u$rarnadan, kazasrz belasrz.

Sahip grkmak (birine, bir geye): -1. Onu korumak, onunla vakl.rdan
ilgilenmek, onu korurup gozetmek. -2. O ge1-in kendisinin olduiunu
ileri srinnek.
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Sahip olmak (birine) (bir geye): -1. Onunia cinsei ili;kide bulunmak.

-2. Onun ba;kalanna zarar \rerlresini engellemek.

Sahne olmak (bir olaya): Ola;' 6126^ geErnek, mevdaua gelmek.

Sakal blrakmak Sakahm kcsmey'ip uzattnak.

Salnz gibi: -1. Yapr;kan $e)'ler igin kullan-rlt. -2.Terremiz, bembelaz.

-3. Yilrgarak, stnasarak.

Saltk vermek (bir geyi, birini): Onun u1,'gun oldugunu soylemek; tar'
siye etmek.

Salkrm sagak: Dag;trrk, diizensiz.

Sallantrda brrakmak (bir geyi): Onu sonuglandutnrunak, savsaklamak.

Sallanuda kalmak (bir ig): O ig bir'gozrirne kar.'ugtutuLman-rak.

Saltanat siirmek: Egemeu, bu1'urucu durumda yaqamak.

Salt gogulluk: O;'larnada, yartdan bu fazla iiye salasrurn o1'gyla safla-

nan gofiunluk.

Saman altrndan su yiiriitmek Yapugr igi hig kimse)'e belli etmeden

yapmak; herkesi birbiline drigtitmek.

Sana gdre hava hog: "oyie )'n da boyle ohnasl senin igin fark etmez'"

anlarnnda.

Sancrst tutmak: -1. \rricudun hethangi bir yerinde anszln sancl duy-

mak. -2. Gebe kadm, dohittin tahmi zorlamasnm yol aqufr ve do-

fum zamarumn geldigrni bildiren sanclyl duymak.

Sapura kadar: Bil kirnsenin sahip oldu$u bit nitelifin, dun-rmun her

yontiyle tam, risttin, yeted,i, mtikeramel oidufunu anlatu.

San gizmeli Mehmet A$a: Nerede otr,rtdufu, kll oiduiu bilinmeyen

ki-rnse igin soyient.

Sarmag dolag olmak: Btlbu'ine sanlnak, kucaklagmak.

Sarpa sarmak (bir i9): ig iistesinden gtiq gel.inecek bir dururna gir-

mek, iginden grlirllaz olmak.

Saup savmak Gug dururndan liurdabilmek iqin sah-rp oldu$u rnallart

ucuz pahah demeden.

Savag agmak: Olumsuz bir'gef i ortaditn kaldtrnak igin ugragmak.
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Savagtm vermek: Bir-guce karsr koymak, bir iq konusunda gok caba
harcamak; miicadele vermek.

Sayrm suyum yok Cocuk olnrnlannda "Iisa bir siire or.r-rn drgryul"
anlarunda kullarulrr.

Sayp dcikmek Iler se1'r soylernck, soylemedigi bir gey kahnan-rak.

Selama durmak: Onemli bir kirnsevi, cenazeyr, gondere cekilen bay-
rafr selarnlamak icin durrrak.

Selam almak: Bil kir-r-rscnin selamrna kar;drk r.ctrnek.

Selam gakmak (birine): Ona selam verrnek.

Selamt sabaht kesmek (birivle): Arnk onunla dosduk errnemck, ko-
nusup goriisrnernek.

Selam sciylemek (birine): -1. Selamr adr geger-r kin-rse1'e gotun-nesini
soylemek. -2. Bi kimsenin gonderdigi selan'u adr geqene sozle 1,2 d2
yazryla iletmek.

Selam vermek (bidne): -1. BL kimsel,e sozle 1'a da eli ba;a gonircrek
esenlikler dilemek. -2. Narnazda rekadann sonunda basr once sa$a,

sonta sola cerrirnek.

Sen giderken ben geliyordum: "Ben senden daha Eok denerrim sa-

hibiyrm, bu o1-r:nlatr r).i bdilrrr, beni aldatamazsln." anlarnrnda.

Seni gidi seni: Cok ya:rr.m z, kurnaz, ha1'laz kirnseleri hahf )'ollu a-
zarlama sozi.

Senli benli olmakr Aralarmda qok icten dostluk ih;lirsi bulunmak; igli
drgr olmak.

Sepet havasr galmak (birine): Onun igine son verrnek, onu kounak.

Sere serpe: r\grLp yayilarak.

Serseri kurgun: Bkz. Krir kurgun.

Ser verip slr vermemek I(endisine soyienilen ve gizh tutuLnasr iste-
nilen bil Fe),i het tudti baslu r.e tehdide ra[tnen so1,lememck, kendi-
sine grivenilmek.

Ses gtkarmamak (sesi grkmamak): Hedrangr bir dururna, geye itiraz
etmemek.

Ses gtkmamak Bir konuda hig haber gelmernek.
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Ses etmek: Seslenmek, qa$tmak.

Sesini kesmek (birinin) (biri): -1. Onu aruk konu;turmamak. -2. Bt
kimse, konusmasma son vermek, attrk konugamaz olrlak.

Ses (ses seda) grkmamak (birinden, bir geyden): Hcrhangi br
kimseden )'a da yerden bir haber )'a da tepki gelmemek.

Sesi solugu gtkmamak: FIiEbir' $e)' so)'lemernek.

Ses vermemek Cairildrg, bu' ;e1, sotuldufr-r haldc konugmamak.

Sevda gekmek Bit kimseve kar;r buy.rik bu sevgi beslemek.

Sevdasrna diigmek Bir- ge1.i elde cflnek, gerEekle;tirmek igin var gti-
crivle c.hsrnak.

Seyirci kalmak Bil olav, durutn kar;tsmda tepki gostennemek.

Srcagr srcafina: -I'arn r.akti iken, r'akit gegirmedcn.

Srcak bakmak (bir geye): Onunla 1,nptrd"tr ilgilendigni belittrnek.

Srcak kanh: iy'i dostluk kuran, cana 112[111 (liulse).

Stfira stfit , elde var srfir (hig): "Bu kadar Eaba, en-rek hiEbir i;e 1'a-
ramadl." anlarnrnda )'azrklanma bildirir.

Srfirdan baglamak Bir ige sadece kendi olanaklaflna gtivenerek ba;-
lan-rak.

Srfin tiiketmelc -1. Biitun parasn harcanrrg olmali. -2. Gucu kaLnamak.

Srkbogaz etmek (birini): Ru i;i yapmasr igin drigrinrnesine, hazuhk

)IaPmaslna ftrsat vertTlerrrek, onu srlirgUrmak.

Srlc durmak: Durumunun sa$lamhfrnt korumak, davaruk.h oLnali.

Srlo fila: Birbirivle 1'akn dosduk iligkileri igin bulunan ftunseler).

Stkrntr basmak (birini): Stkrlmak, bunalmak.

Srkrntr gekmek -1. Gegirn zorluklan iginde olmak; megakkat gek-
mek. -2. Ruhsal )'onden tedirginlik iEinde oimak.

Srklntrya diigmek Parayla ilgili herhangi bir konuda, ozellikle geqtm
konusunda zoduk iginde olmak.

Srlontrya gelememek: Srkrnu verici igler )'apamamak.
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Srra dayaEr: Birgok kirnset'e birbui ardnca biler birer dai'ak atrna.

Srralr srrasrz: Yer ve zlttr,^n uygunlugu gozetn-reden.

Strast gelmek: U1,gun zlrn1 D rre ortaln doglak.

Strt gevirmek (birine) (bir geye): -1. Artdi onunla ilgilenmez, ona

)'ardun etmez duruma gelmck: arka gevirmek -2. Onu deiersiz, ge-

cersiz gormek.

Srrtrndan atmak (birini, bir gevi): Onun somrnlulufiunu uzerine al-
rnrrnrk. 

/
Sttundan geginmek (birinin): Rijtr-in gidcderini onun kazancrnclan

sa$latlak, onu somrirn-rek.

Strttndan (para) kazanmak: Onun olanaldartnr kuilanarak para ka-
zanrnak.

Strtrnda yumurta kiifesi yok ya: "Flerhangi bir i;te, l.erdi$i sozdcn
cal,rnnp,o hicbir sakrnca gorruvor." anlanlnda; arkasrnda yumurta
kiifesi yok.

Strttnr dayamak (birine): Para, niifuz vb. 1'onlerden guqhi bir kirnse-
nin kon:1'uculu$una guyenprek; atkastnt dava'rak.

Stru yere gelmemek: Ycnilnemek; arkasr yere gelmemek.

Srrt srrta vermek: Bir konuda igbrligi 1,apn-rak, da1'arr19ul^*.

Srtma gcitmemig: Gr-ir ve kahn ses igin sovlenr.

Silah altrna almak (birini): Onu askedik gore','ine baglaunak.

Silah gekmek (birine): OldLirrnck, 1'aralarnak, korkutrnak gibi arnag-

larla silahr ona do$m l.onelmck.

Sil bagtan: "Olmadr, bir kez daha l,gnidsr bas121,21rm." aulatntnda.

Silip siipiirmek -1. Bu'yg1d6ki vir.ecek ve igecelilerin nirntinr-i i'iy'ip
igip biulnek. -2.Bff )'etdeki brjrr.in esr-alal ahp gonilnck.

Sinek avlamak -1. i;i gticii oLrach$r icin bornbog orunnrk. -2. I;yeri
sahibi rnr.igteri geLncdigi igin bog orurnak.

Sinekkaydr flrag: Yi-izde Lrza1ru; durumda hig krl bralllaksztn oze-
nerek olunan, 1'aptnlan tu'as.
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Sineye gekmek (bir geyi): Bi zamrt, koni davraru$l )'a da sozii iste-
rnel's is 1s1r..Ye kabullenmek.

Sinirine dokunmak Bir dr-rmm, kimse, ;ey hedrangi bir 1'ontiyle, o-
zeiliiiyle birinin sinirlenmesine )rol agmak.

Sinirleri boganmak: I{endini tutarna,varak giilmek, a$lamali ),a da ba-

irlmak.

Sinirleri getgin olmak(gerilmek): Hcrhang brr geye cok sitrillenmig
oLnasma kargrn_g:pki gostermemek, va da sint'lendirici bit durum
kargrsrnda hernen tcpki gosterecek dururnda olmak.

Sinirleti gevgemek (yatrgmak): Sakin duruma gehnek, sakinle"smek.

Sinir olmak (birine, bir geye): Ona sinir-lenmek, oflielenmek.

Sittin sene: Omijr bo;.u, higbu' ztman, sonsuza deiin.

Sivri alclh: Bapkalannur akhn befenme1'en, bagkalartna ters gciebile-
cek bigimde diigunceleri olan kir-nse igin alay )'ollu so)'lenir.

Sivri dilli: I(rncq incitici soz soyleyen kirnse iEin kullamlt.

Sizden iyi olmasnr: Bit konugrnada, hemen aynl duzeyde sevilip sayt-

lan kimselerden soz edilir[gn kullamlan 5svgi sozti.

Size (sizlere) <imiir (Siz sag olun): "Sozii edilen kirnse oldti, Tann
sizi daha uzun ormidi,i etsin." anlarntnda avuuna sozti.

Siz siz olun: "Salln unutma\1n. Iiendinize hakim olun!" anlarruuda.

Soguk almak: So$uk havalarda rigume sonLrcu hastalanmak.

Soguk kanh: En tehlikeli durumlatda bile du1'gulartua hakirn olan, ak-

hm kullanabilme becerisini gosteren ftimse).

Soguk teder ddkmek: Zorlu bir dutum kar;rstnda korkmak, gok et-

kilenrnek.

Solda stfir: Higbir deferi olmayan, benzederi;'ie kargrla;utddrErnda de-

gersiz oldu$u anlagdan gef igin kuliand-u'.

Sol tarafindan kalkmak: i;lerr ters g'itrnck, aksilik Erkarmak; ters ta-
rafindan kalkmak.

Soluiu (bir yerde) almak: Flcrhangr bfu koni ya da iy'i durumda he-

lnen oraya gitrnek.



31,6 'Iirroslu Iitaphl,n

Solugu kesilmek -1. Nefes ahp veremez dururna gelmek. -2. Gricri
kuvveti iyice azalmak, tiikenrrek.

Soluk almak: -1. Solugu ci$ederine gekme[ nefes almak. -2. Din-
Ienrnek; nefes almak. -3. Rahat lagamak; nefes almak.

Soluk aldumamak (birine): Dinlenmesine, ba;ka bir geyle ultagma-
sna firsat vetmeden qahgttmak; nefes aldtrmamak.

Soluk kesmeklQok guzel veya ireyecan vetici olmak; nefes kesmek.

Soluk solu$a: I(ogtu$u igin s& sili soluyatak; nefes nefese.

Son nefesini vermek: Ohnek; ruhunu teslim etmek.

Sonradan gcirme: Yoksullien zengrnliie ka'"rrgan, fakat zeng'inlere oz-
gri davrants bigimlerinde aguilrfa kagan (lirmse).

Sonunu getirmek if i bagladrgr bir igi baganl'la bitirmek.

Sopa atmak (gekmek) (birine): Onu dovmek; dayak atmak.

Sopa yemek (birinden): DovtiLnek; dayak yemek.

Sorguya gekmek (birini): Saruk ya da taruk durumunda olan kimseye
bir sugla ilgili gegidi sorular sonnak; sorgulamak.

Sorma gitsin: "Anlatrrrasr gok gig, tahminledn gok otesinde." anla-
rnrnda.

Sorumlu tutmak (birini): Onu sommlu saymak; mesul tutmak.

Soyunup d6'kiinmek Usmndekileri crlianp daha rahat bir kryafet
giymek.

Soyup so$ana gevirmek (birini, bir yeri): -1. Htstz, bil kirnsenin ya

da bir yerin birr,in parastru, de$edi egyalanm ahp gotrirmek. -2. Bir
satld ya da ig yap2n kimse rnti;tedsinin I'a da is 1'ap62n birinin bri-
tr,in parasrnt gekmek.

S<ikiin etmek: BirEok kirnse ya da ;ey birbri ardmca gelmek.

Sdviip saymak: Bir kimse l-rakkrnda kuftir, kotr,i soz, beddua gibi soz-
Ieri peg pege soylemek.

Sciz agmak (bit geyden, birinden): Onun hakkrnda konusmaya bas-

lamak; laf agmak.
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Sciz almak (bitinden): -1. Bir kimsenin bit isi 1,apa6n$lnt kesin olarak
bildu'mesini sailamak. -2. Itir toplantrda, srnrfta ilgili kirnsedcn ko-
rrugrlak arnactvla izin aLnak. -3.trrkck tarafi, qocuklanr.la er'lendir-
mc1.r istedrkleri kzm ailesinden "evet, peki, kabul" bigunndekr r.aadi

ahnak.

Sciz anlamamak Dik kafal, inatgt oln-rak; laf anlamamak.

Soz arallnrzda:. Ilkz. Laf atarntzda.
--\

Sciz bir Allah bir: "Tanfl'nln birligne nasd inantl'orsans verdi$irn so-

zi1 vcrine getitecefiirne de oy4ecc iuatunrz!" anlatlrnda.

S<iz birligi etmek: Bkz. Ai4rz birligi etmek.

S<iz grkmak: Bkz. Laf grkmak.

Scizde kalmak: Bir i9, 1'aprlaca$-r onceden kesin olarak belirtildigi halde

)-aPdrnamak; lafta kalmak.

Scizden anlamak: Bkz. Laftan anlamak.

Sciz dinlemek (tutmak): l3t o$ude, u),aflya u1'gun davranrnak; laf
dinlemek.

Sciz diigmemek (bitine): Ilkz. Laf diigmemek.

56z gegirememek (birine): Ona her sol,ledrgr sozri l,aptrabilecek giig
ve etkinlikte olmamak; laf gegirememek.

Sciz gelmek (bidne): Ilil kin-rse, bir soz )ra da davrant;ndan otiirii e-

legtiriye uirarnak; laf gelmek.

Sciz getirmek (birine): Bil kirnsel'e soz gehncsine ).ol aEacak dal'ra-
ruglarda bulunrnak; laf getirmek.

Sciz igitmek: Bkz. Laf igitmek.

Sciz kaldrrmamak: Bkz. Laf kaldrtmamak.

Sdz kesmek: Erkek r.e krz tarafinca evlcndir-ilecegi konusunda kesin

soz veri-Lnek.

Sciz konusu: Uzerinde konu;ulan, tarflgdan... konu.

Sdz olmakl Genellikte ho; kar;rlanrna),an herhaugi bil soz, davrants

vb. haklirnda dedikodu l,apdma[ laf olmak.
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sriz sahibi olmak: Bu'konuda bilgi, beceri'b. tisninhikleri nedenil'le
konugma yetkisi bulunmak.

Sciz tutmak: Bkz. Sciz dinlemek.

Stizii agrlmalc Bil konu hakknda konupulmal.a baslarulak: lafi agrlmak

SiSzi a$zma trkamak: Bkz. Lafi aSzna trkamak.

Scizii agzrnda gevelemek: Bkz. Lafi a$nnda gevelemek.

S6zii gevirmek: Bkz. Lafi gevirmek.

Scizii (bit geye) getirmek: I(onusrnaF asd anlatmak istedigi ;re1'e do$-
ru yonelunek; lafi (bir geye) getirmek.

Sdzii (sdziinii) kesmek -1. Bkz. Sciz kesmek. -2. Aniattlklaffrl bi-
tilrneden konugmall btakmak; Iafinr kesmek.

Stjziim meclisten drgan: "Bruada kullanacafirn )'akr$rksu sozlerden
otiini ozrir dilerim, alflca bu sozlerjrn buradakilede il$I degildr."
anlamrnda.

Sciziim ona: Sanki, griya, sozde.

Srizti mii olun Bkz. Lafi mr olur.

Sdziinde durmak: Herhangr bir konuda verdi$i sozu kesinlikle yerine
getirmek; lafinda durmak.

Sciziinden grkmamak (birinin): Qegitii yonlerden baglandrgr brr kirn-
senin britrjn sozlerine ve isteklerine uygun davranmak; lafindan
grkmamak.

Sciziinti balla kestim: "Sozr-iniizii kesmemi hopgoni ile karsilamarlzr
rica ederim." anlanlnda; lafinr balla kestim.

Sdziinti bilmek Bkz. Lafinr bilmek.

Sdztinii esirgememek (salcnmamak): Bir kimse kendisi ya da bag-
kalan igin sakrncaL olabilecegini hesaba katrnaksrzn dugrindlikleriru
sovlernekten gekinmemek; lafurr esirgememek (salirnrnamak).

Sciziinii etmek: O gey hakkrnda konugmak, o geyden bahseunek; lafi-
ft etmek.

S6ztinii geri almak Soylediklerinin hog kargrlanmadrgnr goriip, dog-
* ofu2drBrru kabul etmek ve soy'lenmemig say'rlmasmr istemek; lafi-
nr geri almak.
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Stiziinii kesmek: I(onuqrnasrm bitinnesine firsat vermemek; lafinr
kesmek.

Sd'ziiniin eri (olmak): Flerhangi bir konuda vermig oldu$u sozri het
ne pahastna olursa olsun )redne getil'en (bir insan olrnak); lafinm eri
(olmak).

Stiziintilutmak -1. Herhangi br konuda verdrgi sozu tarn olarak 1,e-
rine getirmek. -2. Savdgr, sevdigi ya da herhangi bir nedenle ba$h ol-
duiu birinin o$ut, eleytin ve u)'ensrna uygun davranrnak.

Sciz vetmek (bitine, bir geye): Herhanpi bir ;eyi yapaca$rm kesin ola-
tak soylemek.

Sciz yok Bkz. Laf yok.

Sug iglemek: Sug saltiacak bil davrantgta bulunrnak.

Sudan cevap (bahane): inandurcr ohnal'an, r.isninkoni cevap (bahane).

Sudan glkmlg bahga dcinmek Qok;agrmak, ne yapaca$rm bilernez
durutna geLnek.

Su dcikmek: Qig yaprnak, igernek; kiigiik aptesini yapmak.

Su gibi akmak: -1. (?ara, f iyecek, iEecek) Qok bol kullanmak. -2. Za-
man cok hzla gegmek.

Su gibi bilmek (okumak) (bir geyi): Bir konup yanhgsz ve durak-
samadan anlatmay (okumayr) ogrenmig olmak.

Su gibi ezberlemek (bir geyi): Bit metni, dersi, konuy'r.r yanhgsrz ve
hrzh okuyabilecek olgtide ezbedernek.

Su gibi gitmek (Pata) Bol bol harcanmak.

Su iginde kalmak -1. Qok terlemek. -2. Qok rslanmak.

Su koyuvermek \rerdigi sozden cayrnnp, clutmak.

Sulu sepken: I{arla karrgft ya$an yagrnur iEin soylenir.

Surat asmak Be$cndrneyen bir durum kargrsrnda kaglannr gaup 1ii-
zrine somurtkan bir anlarn vermek, somurtmak.

Surat bir kang: Ofkeli, suraflrr asmq, dargm duran kimse igin soylerur.

Surat etmek (birine): Ona asili surat gostermek, dargrn durmak.
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Suratrndan di.igen yiiz (bin) parga: Bkz. Yiiziinden diigen yiiz
p^r9a.

Surattnr gargamba paz^rrn^ gevirmek iyice dovrnck, ytizunti gozri-
nu kan igrnde btakmak.

Surafi nr ekgitmek (burugturmak) : Bkz. Yiiztinii ekgitmek.

Sus payr: Bildigi br geyi so1'letneme.' iqin bir kimseye I'erilen rr.i;rret;

susmahk.

Suspus olmak: Herl-rangi bfu u1'art, tehdit, 1'a da tehlike kargtslnda se-

sini gtkararrrarnak.

Suya diigmek (bir ig): O ig gergeklegtirilememek, o igten vazgegrJmr;

oLnak.

Suya g6tiirtip susuz getirmek (biri, bagkasrnr): Bu'ki-mseden daha

aktlh olmak, o kimsef i kola,vca aldatabilecek kadar kurnaz olmak.

Suya sabuna dokunmamak Hig kimsef i rahatsrz etmeyecek, hiEbir

sorarn yaratmayacak bil yol izlernek, kendisine zarar geLnel'ecek bi-
gimde davranmak.

Suyu tstnmak (kaynamak) (birinin): Br kirnsenin ;u ya da bu ne-

denle gorevinden uzakla;urd-rnasr $'a da oldtiriilnesi) vakrnlagmak.

Suyu mu grktr? (bir yerin): "Bu yerin begenilmeyecek nesi var ki
kaLnak is temiyorsun?" anlanrtnda.

Suyun bagr: En gok kazang ve yarar sailayan ys1, 11s1'ki 1'f.

Suyunu ge km ek O zelhkle p ara harcana harcana niker-rmek.

Su yiiziine grkmak Bu'getgek, tutum, drigunce vb. brhnr duruma
gelmek.

Siikliim piikltim: Utanrp sftdarak ya da kotkup gekinetek.

Siingiisi.i diigiik I(er.fi, nesesi bozuk ftulse)

Siinnet etmek (birini) (bir geyi): -1. Erkeklenn cinsel otganrun ucur-r-

daki sarkrli den)r kesmek. -2.8k gey.i, bir bol"imiinti kesip vermek.

Siirgiilisan etmek: Dili siitgrnek, sozcrikleri yanh; soylemek.

Stirek avt: Birgok avcrrn katlmastyla goffu kez at r.izerinde av1 kusa-

tarak yapdan avlanma bigimi.
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Siitgit yapmak (bir geyi): Onu srirekli olarak yapmak.

Siirmeyi grizden gekmek Bkz. G6zden siirmeyi gekmek.

Siiriincemede brtakmak (bir igi): O igi herhangi bir nedenle sonug-
landrrmamak.

Siirtincemede kalmak (bir ig): O ig bir tridr.i sonuglanamamak.

Siirti sepet BirEok kimse 1'a da gey.

Siiriisiine berekefi "Pek cok, pek bol," anlamrnda.

Siisii vermek (bir geye, kendisine, bir gey): Herhangi bir geyde ya
da kendisinde, belirli bir nitelik varmrg gibi gostermek.

Siit d6kmiig kedi gibi: Suglulannki gibi telag ve korku iginde.

Si.it kuzusu: -1. Hentiz kuzu iken kesilen kasaplli hayvan. -2. I(tigrik
gocuk. -3. Nazh, bagkalanmn destek ve yardrmr olmadan bir ig yap-
ma konusundakararstz olan kimse iEn alay yollu soylenir.

Siitliman olmak (oftahk): Bir yer, ortaLk sessiz, sakin, kavgasrz ce-
kigmesiz duruma gelmek.

Siitti bozulc Soysuz, agagdrk ftimse).
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$afak atmak (bitinde): Birden, iginde bulundu$u durumun gugliigti-
nri kavrayrp korkmak.

$afak scikmek: Sabaha kargt, gece karanhgr yok olup ortalk aydrr-rlan-

maya baglamak.

$aha kalkmak -1. At huysuzlantp azgmlagmca on ayaklatrru yerden

kesetek arka a1'a$21 tizednde krsa bir srite durmak. -2. Ozgndiik u$-

run y^ da hakszh$a kargr yigrtge bagkaldu'mak.

$ahadet getirmek "Allah'tan ba;ka tapacak olnadrgrna ve Muharn-
rnet'in onun kulu ve peygambed oldufuna tanrkhk ederirn."' anla-

mrndaki "kelimeigahadet" denen Arapga crimleyi soylernek.

$ahsiyata dcikmek (bir igi): Uzennde durulmast gereken asil konu-
dan a}'nhp kigilerin olumsuzluklanru seg'ilemek.

$aka gdtiirmemek: -1. Bir gakadan hoglanmamak. -2. Bir i; savsakla-

maya, dikliatsizli$e gelmemek.

$aka kaldrrmak Yaprlan gakalara kadanmak.

$aka maka detken: Silirnu duyrnadan, farkrna vartnadan.

$akasr yok (bidnin) (bir durumun): -1. Bagrglarnaz bir kigiligr olan,

haur gonr.il dinlemelren kimse igin soy'ienir. -2. Onlern aLntnazsa

tehlilieli olacak bir \ icin soylenir.

$akaya almak (bit geyi): Gergek olarak soylenen sozri yada yapdan

davtarugr gaka oiatak yorumlarnak.

$akaya gelmemek: -1. $akaya kadanamamak. -2. Bir ig dikkat edil-
mezse tehliheli, olumsuz sonuc vermek.

$akaya vurmak: Ciddi bir geyi gaka gibi kabul etmek.
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$amar oflanr: Britrin carl slklc1 olal'la'n nedeni saltlan, herkesin her
firsatta suglu gorup az.arladtgL (ulse).

$ansa kalmak Bir ger,in gergckle;mesi igin gok az uffrur olmak.

$ans eseri: Sansm 1'ardrmryla.

$anst agrk Sansr yerinde olan, gansh; bahn agrk, lasmeti agrk, talihi
agrk.

$ansr dcinmek: $anst iyi)'k.t. koruye 1'a da kotuyken i1,i1,g gitrnek.

$anstna kiismek: isleri tcrs gittigi icin karamsar olmak; bahtrna
kiismek, talihine ki.ismek.

$anst yaver gitmek Sansr r-ardun etrnck, sansh oLnak.

$apa oturmak Urnduiunr.r bulamar,rp gig dururna dirsrlek.

$apka gtkarmak (bir geye): O geyn r,isrrinlr"igiinri kabul edip sa1,gr
dul-rnak'

$art kogmak (bir gey, geyi): Onu sart olarak one srinnek.

$art olsun: "Soi'lc yaplrrazsalrl ya da ;oylc de$ilse kar.ln bos dtigsiin"
anlarrunda da ycrnin sozli.

$ehit diigmek: Savasta dr-ign-ian tarafindan r.urulup olmek.

$eref scizii: Bkz. Namus scizii.

$eref vermek (birine) (bir yere): -1. Iiendisiyle ovuniilnel,e hak ka-
zandumak. -2. l1r 1'ere ozel bir liituf olarak gelmek, grtmek.

$egi beg grirmek Yanhs gorrnek, gonigtinde ),aniln-rak.

$eytana kiilahr (pabucu) ters giydirmek Qok kumaz, beccrjkli olmak.

$eytana uymak: U1'gunsuz bir ig vapma istc$ine kapilrnak, koni bir.i;
yaprnak.

$eytan divor ki: "icin-rden ;u korulu$ii vapmak gegi1,e1." anlarunda.

$eytan diirtmek: Durup dururken, bndenbire r.ersiz I'a da kotr_i bt
gey vaprnak.

$eytan gcirsiin yiiziinii: "'\rilk onu sevmil,or ve onunla hig kargila;-
mak is temi;,orum. " anlamrnda.
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$eytanrn baca$mr (ayagrnr) krrmak: Uzun sr-iredir isteyip de yapa-

madrgm vapabilnek, dilegni gergeklegtirmek.

$eytan kulafrna kurgun: "Bu konuda, i;te ;imdiye degin hiEbir ko-
nilukle kargrlagmadmJ ufiIa(lm $e)'tan bu dummu biirnez ve isi-rni

l>ozmaz." anlamrnda.

$eytan tiivii: I(endrni hetkese kolal'62 sevdkrne ozelligi.

$tp diye: -1. Hencn, gabucak; en krsa surede. -2. Bildenbire, beklen-
medik bil anda.

$ifayr bulmak (kapmak): -1. (Alay ;'ollu) Sa$hg bozuiup hastalan-
mak. -2. Herhangi bir sev ivice bozulmak.

$imdiden tezi yok Hig r.akit gecirmeden, gu andan itibaren, hernen.

$imdi gimdi: Ancak gimdi, yefi y6n1.

$imgek gakmak (kafada): Ansrztn akhna parlak bu diigr.ince geLnek,
bu lelr aniden kavralwermek.

$imgekleri iistiine gekmek Qok sert elesti-r'ilere konu oLnak.

$om afizh; Felaket olasilrklanndan soz eden ve konugruldannrn ger-

Eeklegmesinden korkulan ft$i).

$6yle bir: Ustiinde durmakszm, geligiguzel, iisninkoni.

$6yle b6yle: -1. Orta detecede. -2. Agagr 1ukan, yaklagrl olarak.

$6yle dursun: "Sclz konusu geyin gergeklegmesine gok var, henr.iz ona
bag ya da ondan daha kolay seyler bile yaprlmadr." anlamrnda.

$6yle ki: "Agrklayayrm." anlamlnda.

$u bu: Belirsiz kigilet, nesneler.

$u gtinlerde: Yakm br zamanda.

$u halde: Buna gore, bu durum kargrsrnda, oyleyse.

$u kadar ki: Bkz. Ne var ki.

$undan bundan: Belirsiz ge1'lerden.

$urada burada: Birgok yerde; her yerde.

$i.ipheye diigmek -1. I{ugkulanrnak. -2. Bir igin gergeklegrnesi guq-
legmek.
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Tabana kuuret kogmak Qok hzh kosmak.

Tabanlatt yaglamak -1. (Alay ),ollu) Uzak bir yere gitmeye haztrlan-
mak. -2. Fhzh kosrnak, kacmak.

Taban tabana zrt ikr gey, birbtine her yonuyle zrt.

Taburcu olmak: Hasta, ivileserek hastaneden grkmak.

Tag giymek: -1. Tairta gegmek. -2. Iiral va da kralige segilmek.

Tagsrz ktal (kralige): Bir konuda en usnin baganyr elde etrnis, un
yapmlg kimse.

Tadr damagrnda kalmak Bir yiyecegrn tadrru ya da ivi ya$anmrg bir'
olalrn olumlu izlerini unutamamak.

Tadr kagmak (gitmek): -1..Tatstz bir duruma gelmek. -2.P.lr gey ho-
ga giden, zevk veren ruteliklerini yitfumek.

Tadrna bakmak -1. A{za ahp tadrru aniamaya gahgmak. -2. O seyden
zevkini almak.

Tadrna doyum olmamak (tadrna doyamamak): Bir geyin verdrgi
tadt, zevki cok beienrnek.

Tadma varmak: Bir geyin grizelligini her yontil,le anlam-rg olmak.

Tadrnda brrakmak (bir geyi): Gtizei ve keyif verici olan gef i agtrJr$a
kactp zevksizles t-irmemek.

Tadtnt almak -1. Yapmakta oldufu bir igten zevk a]maya baslamak.
-2. Bk gef in guzeiligrnin, zevkinin farkna vatrnak.

Tadrnt gtkatmak: Gr-izel, hoga giden bu geyden olabildifince yarat-
lanmak.
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Tadrnt kagrmak: Gizel bir geyin verdi$i zevki, agrilr$a kagarak
bozmak.

Tadl tuzu kalmamak (bozulmak): Bt gey'in eski, grizel, hoga giden
tatafi kaLnamak, yozlagmak, zevksizlegmek.

Tadt tuzu yok -1. Zevksiz, )'avan, zevk r.enne),en. -2. I(evifsiz, nhat-
srz $imse).

Tahta grkmak (oturmak): Hrikilmdar olmak.

Tahtah kciy: Mezarl1i.

Tahta oturmak: Bkz. Tahta grkmak.

Tahtasr eksik Akhnr rvi kullanamal'an, aptal kimse iEin gaka ye[s
soylenir; bir tahtast eksik; akhntn givisi eksik.

Tahttan indirmek (bitini): Onun hriktimdarhfma, egernenliiine son
vermek.

Talap tahgurmalc Ozenerek stislerurrek, stis takilanru ozenle taknmak.

Talda atmak: -1. Qok sevinmek. -2. Dalkavukluk etmek.

Talihi agrk igleri yolunda olan talihli; bahn agrk, krsmeti aglk, $an-
sr agrk.

Talihine kiismek: Basrna gelenlerden ottini tal-ihini sugiu gorrnek;
bahtrna kiismek, $ansrna kiismek. (I{arg. Kaderine kiismek.)

Talihi yaver gitmek (yar olmak): Bkz. $ansr yaver gitmek.

Talih kugu: ifi talih.

Talim etmek (bit geye): -1. I{ep ayru ;eyleri yemek zorunda oLnak.
-2. Azblr para kar;drgnda gahgmak.

Tam adamtnr bulmak (tam adamrna diigmek): -1. Bir ig iEin en

uygun lirgil,i segtnek. -2. (Alav yollu) Bir ig igin en ulgunsuz adamr

segmek.

Tam gelmek Uymak, u1'gun geln-rek.

Tamtaktr kuru (krmrzl) bakrr: "igi bornbo;, iqinde hrgbir gey vok."
anlarnmda.

Tam tamrna (tamt tamma): Oldu$u grbi, buninuyle, tamam-ryla.
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Tam tistiine basmak: -1. Dogu bi' tarrmi.de bulu.'rak. -2. Bir isin
ozrinri vurgulamak.

Tarumazhktan gelmek (birini): Onr_r tamdrfir halde ranmlyornus
grbi dar.ranrnak.

T"",.t 
Tt:1{id: Qagrh olnadan geien ve gecel-i orda geciren (geEire_

cek oian) konuk.

Taraf tutmak: Taraflardan bir.ini desteklcrnek; yan tutmak.

Tarih atmak (bir geye): Bir belgenin tizerine o giintin f,a da ilgrli gu_nii) tarihini yazrnak.

Tadhe gegmek Bir' ;cy, ki.rse, olxl' e1lgri bakurrr'da' u'ururmn1.2-
cak brr nitelik kazarrnrak. ' :

Tarihe karrgmak (tarih olmak): U'unrlmak, hatu.la.maz oLnaz.

Tasa gekmek: Uzr_ilmek, kavgilanrnak.

Tasasr sana ml diigtii?: ..Scni 
rlgrJendu-mryor; scn ni1,e kalsry615un),,

anlarrunda sitern va da azlrlama.-sc.rzri.

Tasr taralr toplamak Bir. l.erden gtrnek uzere accle;.lc brjnjn e$).asl_
m toplal-rp hazulanmak.

Tag arabasr: Aptal, budala, sersclrl (kimsc).

Tag atmak (birine): Ona .ola'L 
'oldar.r 

teclirg' cdrci, rgnelelaci laf
sol lernek.

Tag gatlasa: Ne kadat zotlasa. en fttzla.

Tag grkarrmak (biri, bagkasrna): Bir.i, otekinden kimi 1-661.r1,,1c daha
risnin olmak.

Tagr gedigine kovmak: Bir sozti elr u\.glur
scir letr-rck.

Tagt slksa suyunu grkarmak: Qok gnglti, hcr ;o,m r-istcsinclcn gcle_
ccli durumda ollak.

Tag kesilmek: I-Icrhangr bir- duru'r, soz r.b. liarsrsurda hicbir soz sor-
lcmemck, nc 1'apacafrnt ;a;trnak.

Tag koymak: iki kigir.,in konusmasurl kcsrnck.

zarnanda, tam stasurda
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Tag tag iisttinde brrakmamak Bir yeldski yapilafl nin-li1'le yrk-n-rak,

).erle bir etmek.

Tat almak (bit geyden): -1. Bn'fe)'in tadlfl drl aracilrgrl,la anlatlak.
-2. Btt geydcn hoglanmak, zer.k alnak.

Tath bela: ($aka yollu) Sevildigi igin vcrdigr ufak tefck uzunni ve sr-

krntrlara kadanilan (l<tmse).

Tath dil: Gonijl ahcr, l-rognut edici soz, konusrna.

Tath kagrk Gonlunce \'asa1.2n, eflendilici ftrrnse).

Tath sert: Ne gok 1n-rrnu;ak, ne de gok kalp krncr (soz, clavraru;).

Tath su Frengi: Yakrndo$u rjlkclerinden oldu$u halde, Ar,n-rpaL gibi
gorunmeye gahgan, bau ozentisi igindc olan Htistiyan igin sovlcnir'.

Tathya baglamak Bkz. igi tatltya baglamak.

Tatsrz tuzsuz: -1. Zevk vcrme)re11, gok tatstz (olay, [6t-t.titr.ll') -2 E!-
lendtici olmal'26, can slkan ftimse).

Tat vermek: -1. Acr, ruzlu, tat1t, ekgi gibi belirli bir tat katmak. -2. I-Io-
ga giden bir durum yaratmak. -3. Brkutmak, usandurnak; kabak tadr

r.ermek.

Tavan bagtna grikmek (yrkrlmak): Beklenmeycn bir durum, l-raber

kargtstnda gok riziilmek, ne yapaca$rnt bilernernek.

Tavrna getirmek (igi): O ig iqin en ulgun zarnant segmek, buLnak.

Tavrr almak (talcnmak, ko1'mak) (bir geye, birine): I{erhangi br
dumm kar;tsrnda belirli bir davrantq bigimini benimsernek.

Taviz vermek: I{rmr kogullardan, haklardan, istclJerden, kar;t taraf
yaraflna vazgegrnek; cidiin vermek.

Tavla atmak:'I'avia oynamak.

Tavgana kog, taztya tut demek: Birbiril'le ania;mazhk iginde olan ill
tarafi bubt'leti aleyirinc krgku'tn-rak.

Tavgan boku gibi (ne kokar, ne bulagrr): "Tutum vc davramslann-
dan ne ivilik ne de kotul[k gelir." anlarunda, bu nitelikteki ki;ilerle
xlxv ctlnek igirr sovlenir.

Tavgantn suyunun suyu: Sc,rz konusu 9e1lc gok uzaktan ilgili olan ;el
iqin sovlenir'.
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Tay durmak Ytirllme gagrna gelen bebek, iki a1,a6 izerinde durmayl
bagarmak.

Tayini grkmak Bir 1'ere, gorerre atanmak.

Tazrya donmek -1. Qok z^\tfl^mk, srskalagmak. -2. Srrrlsrldam ol-
mak, gok tslanmak.

Tebdil gezmek: Tarunmamak igin krhk degigtirerek dolagmak.

Tecriibe tahtaslna drinmek (tecrtibe tahtasr olmak): Birgoli baga-

nstz denemeye konu olmak.

Tedbir almak: Bkz.6nlem almak.

Tefe koymak (tefe koyrp galmak) (birini, bir geyi): Onu alav ko-
nusu yapmak, begenilmei'eceli yonJeril,le anlatmak.

Tehdit sar,'urmak: Scizle korkutmak.

Tek atmak: igki igmek.

Tek bagrna: Bkz. Bir bagtna.

Tek elden: Bir merkezin ycinetiminde olarak.

Tekeline (tekellerine) almak (bir geyi): -1. Ona tek baprna sahip

olmak. -2. Dr.igrince, sanat gibi toplumsal konulardan kendi gonigri-
nri gegerli tek gonig olarak eeemen krlmak.

Tekelinde olmak (bir gey birinin): Bir gey'i elinde tutmak, sahipli-

$inde bulundurmali.

Tekme atmak: -1. Ayakia r'.r.irarak bir vere atmak. -2. Qifte atmak.

Tek tiik: Seyrek olarak.

Telaga diigmek Telaglanmak, telag etmek.

Tel (Telgraf) gekmek: Bir haberi telgtaf )'oluyla ilgili kimseye ftim-
selere) ulagnrmak.

Temasa gegmek (biriyle): Onunla gortiEme )rapmak, iligki kurmak.

Temel atmak: -1. Yaprrun temellerini )'apma)'a baglamak. -2. Herhan-
gi bir i;e girigmek, ba;lamak.

Temel diregi (direk): Bir gef in dayandrgr, griE aldrgr, guvendigi en

cinem[ (i.y ),u da krmse).
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Temel ta$l: Bfu $eye temel olan o$e )'a da kirnse.

Temiz grkmak Ilastal-rkla ilgili bir bulgul'a rastlanmamak.

Temize gekmek (bir yazryr): Bir vazrnrn karalamasrnr (rnrisveddesi.i)
gun bil bigimde temiz olarak yeniden yazmak.

Temize grkmak Sugsuz olduiu kesin olarak anlasil_rnak; aklanmak.

Temize grkarmak (grkartmak) (birini, kendini): Onu, kendini bir
suclamadan kurtarmak; onun, ker-rdinin sr"rgsuzlufunu kanrtlantak.

Temize havale etmek (bir geyi) (birini): -1. Suninccrnede kalan bir
igi bitilivermek, krsa ,voldan goziimlen-rek. -2. N{evcut r.il,ccegi bidr-
mek. -3. Onu oldrinnek.

Tencere dibin (gritiin) kara, seninki benden kara: "Baskasnur
kotu'e kusurlu yonlerini gorri'or, o1'sa lie.disi'in daha biirtili kusur
ve a,vtplan var." anlan-unda.

Tencere yuvadanmrg (yuvadandr), kapagrnr bulmug (buldu):
Genelli}Je be$cr-rilmeyen ozellikler-i yoni-inden bir-bir-1cri1,le benzesen
iki kiginin bi'lcgugini, bi'b''lcri'e yal<rgtrg'r alal'yollu beli't'rek ici'
sol'lenir.

Tepeden bakmak (birine): Onu kucr.irnsernek, kendini ondan ijsnin
gonnek; yiiksekten bakmak.

Tepeden inme: -1. Beklenn-redik, sasftt1c1 olan (9e1). -2. Yriksek bir
makamdan gelen (buyruk).

Tepeden Urna$a: Her 1,2111, biinintiyle; bagtan agagr.

Tepeden trmaia siizmek (birini): Ona dikkatlice, uzun uzun bakn-rak.

Tepesi agair gitmek I;leri bozLrlup durumu kortilcsmek.

Tepesi atmak Bildenbile gok oflielcrunck; bevni atmak, kafasr atmak

Tepesinde bitmek -1. r\nsrzu )ranlna gclmek. -2. istenmedig helde
birinin yanlna gelip nirlii istcklcrle onu rahatsrz ernek.

Tepesinden kaynar su dciktilmek Bkz. Bagrndan kaynar su dri-
kiilmek.

Tepesine binmek Ge.cllikle daha guEsr.irz ki'-rselcr tizeri.de baslir
kunnak.

Tepesine grkarmak (birini): Onr-r cok $nrartmak; bagrna grkarmak.
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Tepesine grkmak $unararak, her istedifini yaptnra)'a cahgmak; ba-
glna grkmak.

Tepesine dikilmek Gelip yanrnda, bagucunda durmah, bu duru;uyla
rahatszLk vermek; bagtna dikilmek.

Tepesinin tasr atmak: Ilildenbfue Eok oflielenmek.

Tepetakla(k) etmek (bir geyi): Bir kimsenin toplurnsal ya da elio-
nomik dutumunu bozmak.

Tepetakla(k) gitmek (yuvarlanmak): Ekonomik ve toplutnsal du-

rurnu hrzla korule;mek.

Tepe tepe kullanmak (bir geyi, birini): -1. Esllryeceiini, bozulaca$-

n1, yrpranacagrnr hig duqiinn-reden onr"r istedifi grbi kullanr-nak. -2. Bi-
rin e yorulabilece$iri lrrE dri gunrnedcn gok 1'tildenrnck'

Tetaziye l'urmak (bir geyi): Onu enine botrrna, iyce dr.igiinrnek.

Ter basmak (boganmak) (birini) (birinden): Herhangi bir-nedenle

va da sillntr l.r.izunden bildenbte gok tetlemek.

Ter dcikmek -1. Qok teden-reli. -2.tsfi i;i vaparken gok zahmct gck-

mek; ufiragmak.

Tereyagrndan lal geker gibi: I(olayca, licbit stkrnq somn varatmadan.

Ters diigmek (bir gey bir geve) (biriyle): -1. r\ykrrr dummda olmak.

-2. Duguncclcri yoniinden bu'birine kar;tt ol-n-rak.

Tersi drinmek: $agtma sonucu bulundu$u ):eli rre gidecegi )'onu kes-

tirememck.

Tersine dcinmek: Br i9 urndu$r"r gibi getEcklegmemek.

Tersine gitmek (bir i9) (bir gey, birinin): -1. llir i; istendigi grbi so-

nuclantnamak. -2. Bir isten, durutldan ho;lanrnamak, onu garip kar-

gdarnak.

Ters tarafindan kalkmak Aksiligi, huysu2lugt uzcrinde olnlak; hu1'-

suzluk, terslik etmck; sol tarafindan kalkmak.

Ters ters bakmak (birine): Ona dii;rnanca, oflie duyatali baimak.

Tersyiiz etmek (bir geyi): Bil siire kullandnrrg bt'grysinin iEini ch;rna

gevinlck, tornistan etmek.
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Ter ter tepinmek -1. Bir $e),i rsrar.la istemek. -2. Bi konuda diren_
mek, inat etmek. -3. Olumsuz bir duruma sinirlenmek.

Teselli vermek (birine): Bir ki'nse.in aclsml dindil.en, slklnt1s1n1 gi-
deren sozler soylemek, onu al.utmak.

Teslim bay*'hr gekmek -1. Yenitgyi kabul ettigrni acrk'e kesin ola-
rak beli-t'trnek, -2. Bir gekigme sonu.da, kargrsrndakimn istedigini
)'apma\ra razr oldu$unu bildirrnek.

Teslim etmek (kendini birine) (bir geyi): -1. I3drn kendini bir er_
keSe verrnek. -2. Onu dofru bulmak, kabul ermck.

Teti$i gekmek (tetige basmak, tetige dokunmak): Ates etmek.

Tetik (tetikte) bulunmak: Uyaruli ve diRatli olmak.

Tetikte olmak: Iler zaman u),anlk r-e hazf dun_rrnda olmak.

Tez canh: Bek1e1'srns1,sn, belJemer,e tahamrntihi olma1,2n (unse)

Tez elden: Cabucak, gabuk olarak.

TezgAh kurmak: Birine ruzak kunnak.

TezgAht kurmak: Hedrangi bir alanda hazuLklar tarnamlayp Eah;ma-
la ba;lamak.

Tezkeresini eline vermek i;ine so' r-ermck, kovr'ak: uzaklegurmak.

Trka basa (doldurmak) (bir geyi, bir yeri): Onu, orap hig bos 1,er
kaLnavacak bigimde (doldurrnak).

Ttka basa yemek: Qok yernek, rahatsrz olacak olgtide y-ernek 1,emi;
oL-r-rak.

Ttktr trloc Diizenl-i olarak, aksamadan.

Ttngrr mlnglr: Yavag r.e duzenli bir- bigirnde.

Trprg trprg gitmek (gelmek): isrer isrcmez, zorunluluk
n'rek (uelmek).

duyarak grt-

Trrag etmek (gegmek): B*lirnhk r-erecek denli uzun, asilsrz, abaruh
konu;mak.

Ttns trns: -1.Ifah bi'biEimde. -2. Utaruru;, rnahcup ol-'rug bir big'nde.

Trrnagr (bile) olamamak Bl-inder-i de$erce daha agagr olmak.
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Trrnak kadar: Qok ki-ignk.

Trs yok Bir verden hig ses vok.

Tilki uykusuna yatmak: Uyry,onlug gibi yaprp uvgun bir trrsat kol-
lamak.

Tir tir titremek: -1. Qok iigtimek. -2 .Qok korkn-rak.

Tiye almak (birini): C)nunla alal'ederek eilcnmek.

Toka etmek: -1. El stkt;mak. -2. I{adch toliu$turmali. -3. (Para) r'ermck.

Tokat atmak (agketmek, patlatmak) (birine, yiiziine): Ozelhkle

f iiziine ar.ug igi ile llzli r..r.rrmak.

Tokat yemek: I{endisine tokat rurulmak.

Tok karnrna: Tok ilien, 1'srnsli vedikten sonra.

Tok scizlii: Higbir ge1'den geliinmeden, hattr ve goniil dinlcmeden ko-

nupan ftimse).

Tongaya basmak (diigmek): Tuza$a diipmek, aldatrimak; faka
basmak.

Top (topu) atmak: iflas etmek.

Topa tutmak (bit yeri) (birini): -1. Bir vere topla afi arda ateg etmeli.

-2. l{szrlan bir kimsel'e a$r sozler soylemek.

Topu atmak: -1. Bkz. Top atmak. -2. Strufta kalmak.

Topun a$zrnda: -1. ilk <ince saldrrrlacak olan (ver). -2. Qatrlacak, kafa

tutulacak, hedef segilen ilk (l<tpi).

Topu topu: TLimti, hcpsi.

Top yektin: Hepsi birden, toplam olarak.

Toz kondurmamak (bir geye, birine): Bir ge1'de, kimsede kusur ka-

bul etmemek, o gef in, kimsenin kusurlu gdsterilmesine grddede kargr

kovmak.

Toz etmek (bir geyi): Onu ortadan kaldtrmak, ezmck.

Toz olmak: Ortadan kat'bo1tt-tuU, goz oniinden uzaklagmak.

Tozu dumana katmak: -1. Yerdeki tozlan kaldtrarak hrzla kogmak.

-2. Ortahga karmakangtk bir durun-ra getirmek.
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Tozunu atmak (silkmek, silkelemek): Onu dovmek, hrpalamak.

Ttivbeler tcivbesi (tcivbeler olsun): "Bu geyi yapilt4ma pisrnanrm, bir
daha kesinlikle yapl-nayacafm." anlarunda yemin sozti.

Treni kagrrmak Bir se1.i elde etrne, bir \i gcrgeklegtir-me fusatmr de-

$edendirernemek.

Tuhafina gitmek Bir gefi ruiraf bulmak, I'adugamak; acayibine
gitmek; garibine gitmek.

Tur atmak: $oyle bit dolagmak.

Turnayt gciziinden vurmak: -1. Bir firsau gok r)'i degedcndtrip u-
rntrlrrradrk bi-r kazang sa$larnak. -2. Gizel bir llzla )'a da kadrnla er'-
lenmig olmak.

Tury gibi: Sa$hgr yerinde olan, sapasaflarn.

Tutgusu grkmak -1. Qok yorulnak. -2. Ezilmek, patcalanmak, su1'u

gd<rnak.

Tutgu gibi olmak Qok yorulmak, halsiz dugmek.

Tuqusunu kurmak (Ala;' yollu) Harcamasr geteken bir ;eyi elden gr-
karmal.a kr)tamarnak, bir ya'a koyrnak.

Tut kelin pergeminden: Cozr.irnrj gnglnk yaratan bir durum katstsrn-
da kullandrr.

TuttuSunu koparmak: Gtligtrgi her isi bagaracak denLi gtiglu olrnak.

Tuza$a diigmek I(endisi igin hazdanan tehlikeli bir dtizenle karsr
karsrl'a kalmak.

Twzak kurmak (bir geye) (birine): -1. BL seyi yakalamak igin ruzak
lrazdarnak. -2. B1t kirnsef i tehlikeli bir dururna dii;tinnek i.cin dtizen
haztlamak.

Tuz biber ekmek (iistiine, yanya); Bir felakerin ac1s1n1, bir kusurun
a$r'lg1ru artflfan seyler yaprnak.

Tuz (tuzla) buz etmek (bir geyi): Onu paran-rparga olacak bigunde
kt'mak.

Tuz (tuzla) buz olmak: Ozellikle cam nini es)'alar kl'rlrrken gok ku-
gr.ik parcalara aynlmak.
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Tuz ekmek hakkt: Ekmegini,vedigi, iyilik ve yatdrmrnt gordtigii kim-
senin, kendisi ijzerinde bulundu$u kabul edilen hak; duygusal borg,
g6niil borcu.

Tuzluya mal olmak: Qok para odenmesi getekmek, gok para harca-

rnr; olmak; pahahya mal oLnak, pahaLya ofunnak.

Tuzu kutu: ($aka yolu) Geliri, igi yolunda olan, higbir biEimde gegim

siluust geluneyen (liunse).

Tiikiirdiigiinii yalamak: Soyledigi sozden, verdigi karardan kendini
kiigriltrnek pahastna geri donmek.

Tiimen tiimen: Pek gok, bol.

Tiirkti yakmak Trirkrive ezgi yapmak

Tiiy dikmek: Bkz. Ustiine ti.iy dikmek.

Tiiyleri diken diken olmak (tiiyleti tirpermek): -1. So$uktan otiiru
vricuttaki krl dipleri kabanp killar diktlmek. -2. I(otku, tiksiuti 1'ti-
ziinden vricuttaki krl dipleri kabanp krllar drkilnek.

Tiiyii bile lcprrdamamak: Aldtrnarnak, ilgilenmemek.

Tiiyii bozuk: -1. Negesi, keyFr.vok. -2. Kotu niyedi.
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Ucu bucaSl g6riinmemek Bir Yer' alan solru Yoknlus gibi gonin-

mek, gok gerug olmak.

Ucunda bir gey olmak: Du5tinrilen, g1'gularnava konan bil igin aqrkga

belirtilmeyen bir amact olmak.

Ucunda 6liim yok ya: 'Yapdmasr gereken bu i; ohiffrle bitmeyecek

ya." anlamlnda alrrntrra (alr-rtma) sozii'

IJcunu brrakmak (bir geyin): Aruk onunia ilgilenmemek'

IJcu ucuna: Ne fazla, ne eksik.

lJcwza grkmak (mal olmak): Az 1>an harcayatak elde etmek'

IJcuza getirmek (ucuza mal etmek) (bit geyi): Onu ucuz fiYada

satrn almak.

ucuz atlatmak (bir geyi): TehliLeli ya da g"E brr dumrndan azbi;r za-

rarla srynlmak; ucuz kurtulmak.

Ucuz kuttulmak (bir geyden): Bkz. Ucuz atlatmak'

Ucuz pahalt: Fiyaun drignk ya da 1'Liksek oLnasrna balunadan'

Ugan kuga borcu (botglu) olmak: Pek gok kimseye, yerlere borcu

olmak.

ugan kugtan medet ummak: Giig bir durum nedenivle, slklnusmln

ior.l-ri igin olmayacak ye4erden ve kigilerden yardrm beklemek, het

gareye bagr,"urmak.

Ugsuz bucakstz: -1' Sonu yokmug duygusu verecek kadar genig, bu-

yik (alan, yer). -2. Qok fazla, pek gok.

Ug vermek: -1. BitLi filizlenmeye baglamak, ortaYa glkmak' -2' Geli;-

ine, brif iime baglangro gostermek' -3' (Qrban) Bag vetmek'

Ufak gapta: -1. Ashna gore kugiik olan' -2.I(iignk miktarda'
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Ufaktan ufaktan (ufaktan ufaSa): Yavag yavag, aF$ aW.

Ufak tefek -1. I(tigrik boy'du ve az onemli olan. -2. I(rsa ve celi'rsiz
ftimse).

Ufak tefek g6rdiin de Karamiirsel sepeti mi sandrn?: ,.Drs gorii-
ntigrine bakarak beceriksz ve de$ersizdir deme aldanabilirsin.,, an-
larrunda uyan scizti.

Ugur getirmek (bir gey birine): O gey ona iyilili, gans, bereket getirmek.

Ugut(lar) ola (olsun): "Esenlikle git, yolun acrk olsun!" anlamrnda iyi
dilek sozri.

Ugudu kademli olsun: Yeni do$an bir gocuk ya da yeni elde edilen
onernli bir mal dolayrsryla so1'lenen ryi dilek sozri.

Uhdesinde bulunmak (olmak) (bir gey, birinin): O gey onun so-
rumlulufiu alunda olmak.

Uhdesinden gelmek (bir igin): Bir igi basarmak.

Uhdesine almak (bir geyi): Bir igi sorurnlulufu aluna almak, o isin
yaplaca$tna dair soz vermek.

Uluorta sdz sriylemek (konugmak): Bir gey hakkrnda gerekeni bil-
meden, sonunun nasd olacairru drigilnmeden konupmak.

Umuda kaprlmak Umutlanmak; iimide kaprlmak.

Umudunu kesmek: Artli umudanmamak; iimidini kesmek.

Umudunu larmak Bir gey ya da kimse, bidnin beklentilerini sonuc-
suz btakmak; griveniru, inancrru satsmak; iimidini larmak.

IJmurumda de$il: "ilgilenmiyor, aldrng etmiyorum." anlamrnda.

Umut baglamak Bkz. Umit ba$lamak.

Umut diinyasr: Bkz. Umit diinyasr.

Umut tgt$r: Umut verici belirti; iimit rgrgr.

Umut kaprsr: Bkz. Umit kaprsr.

Umut kesmek (bit geyden): Onun atuk olmayaca$rru konusunda i-
,cinde bir kam uyanma[ iimit kesmek.



338 'lirroslr-r liitaphgr

Umut vermek (birine): -1. tlfu $ev ya da kimse umulan ;e)in olabilc-
ccii konusunda olurrilu bu' beklel,is du1,gr-rsur.u L11,atr*rlr^t . -2. 7\tr
kimssl's gfir.en dul,gusu l'erlneki iimit vermek.

Un ufak etmek (bir geyi): -1. Onu gok ufak parcalar, kurnLdar duru-
muna getir-mek. -2. Onu dagrtrnak, harap etmck.

Un ufak olmak Qok ufak pargah duruma gelmek.

IJnunu elemig, elegini asmr$: GcEmi;te 1'apaca$ur )r^pml$, )ra$l iler-
ledigi igin artrk r.apacagt onemli bil isi kalmanl; c.'lan (li-rmse).

Usang getirmek Usanacak dunn-ia gelnck.

Usang vermek (birine): Onu usanacak dumma getitmek, usandtr-
rnak.

Uslu dutm ak (oturm ak) : Yararr-razhk crrnernek.

IJstamtn adr Ffidrr, elimden gelen budur: Bkz. Babamrn adr
Hrdrr, elimden gelen budur.

IJtancrndan yere (yerin dibine) gegmek Cok utanrnak.

Ut yeri: Viicuttan cinsel organlatm buiundufu r,er; rnahrcm l'er; edep
yeri.

Uygun bulmak (bir geyi, birini bagkasrna): Birinin ba;kasrna va da

brr gef in bagka bir $e)re Lrygun oldufu kanrsrnda ohnak.

Uygun gelmek (dtigmek) (bir gey, birine): -1. Ona 1.allgrnak, 1'a-
tasrnak. -2. Ona uymak. -3. Elr.erigli olnak.

Uygun gcitmek Yaragr gormek, elveri$[ buLnak; onaylarnak.

Uygunsuz kadtn: Toplumun yasak sal,dir ),^$alna biEimini tercih c-
den kacJrn; kotu I'ola dugrntig kadrn.

Uyku basmak (bastrrmak) (birini): Btdenbre gok uvkusu gelmek.

Uyku gekmek if ice ut'r-rmak.

Uyku durak yok (uyku nedir bilmeden): Hig dinlenrne olana$ 1'ok
(buiamadan).

Uyku gciziinden akmak Qok uykusu gelmek vc bu ldzden gozleri
kapanrnak.

Uykusu agrlmak (da$rlmak): Biraz onceki ul.kulu durumu gecmek.
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Uykusu bagtna vutmak: Zztmantnda urr-rvarnadr$r )'a da i)'ice u)nr)'a-

rnadgr igin ccvresine ters davranrnak; htErnla;rnak, hul,suzlagmak.

Uykusu gelmek Ulur-na gereksinirni duy'mak.

Uykusu kagmak -1. U',.urast gerckitken, uvkusu gelm\ker-r, herharrg-r

bil r-redcnle u\,uyamarnak. -2. Olurnsuz bir durumdan dolayr ka1'gr-

Ianrnak.

Uykusunu almak: Tam istcdifi grbi u;unlug olmak.

Uyku tulumu: Qok u)uYan, ur-kucu lirmse igin sot'lenir.

Uyku tutmamak Bir ditlti ur-r-rr.amamak.

Uyku vermek (getirmek) (bir gey birine): O ;ey 6sdn u1.uma istefi
u),al1durnak, o gcyin u\ufucu ozelligt oLnak.

Uykuya dalmak -1. ltahat ve derin bir gckilde u\utnak. -2. Qevresin-
de olupbitenicnn farknda oll.ramak.

Uykuya vatmak: -1. Uprmak. -2. Sessizhk, hareketsizlik iEine gu'mek.

Uykuya yatmak: U\.umak igin yatmak.

Uyuz etmek (birini): Onu sini-t'lendirn-rek.

Uyuz olmak (birine, bir geye): -1. Ona sinirlcnmek, -2. Parasrz kal-
rnak, zr.iiiitdemek.

UzaSr gtirmek Bir peyin nasil geligecefini, sonuqlanaca$mr kestirmek.

Uzaktanuzapa: -1. Qok uzaktan. -2. Az gok ilgtli.

Uzaktan yalcndan: -1. Hiqbir biEimde, kesinlikle. -2. Herhangr bir
bakl-ndan ilgili.

Uzun boylu (uzun uzadrya): -1. A1'tmtilara girerek, derinlegtirerek,
uzatarak. -2. Uzun srirc.

Ijzun etmek -1. Sozii uzailnak. -2. Sozunde direnmek. -3. Agrrr grr
rnek, nazlanrnak.

Uzun hikiye: Anlatdmasr uzun sijrecek olan olar'.

IJzun sciziin (lafin) lcsast: "Soz.i fazla uzailnayahm, sonuca gclelim,
ksacasr, ozet olarak." anlan-unda.

Uzun uzadtya: Bkz. Uzun boylu.
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Ug agair beg yukan: Belli bir sa''rdan biraz eksik ya dabinz fazla, az

bir farkla, yaklagrk olarak; be9 agagr beg yukan.

Ug buguk atmak: ist.n-.y.n bir durum olugacak di)'e ko.Uu 't'ttd.

kalmak, tedirgin olmak.

U9 giinliik rimiir: Omriin krsahgru anlatlr.

UgkAgrda gelmek Dolandrnlmak, aldatrlmak.

Umide kapilmak Bir gef in gergeklepece$ine inanmak, umut etmek,
umudanmak; umuda kapilmak.

Umidini kesmek (iimidi scinmek): Umudu kalmamak, aruk ummaz
duruma gelmek; umudu kesmek.

Umit (umut) saglamak (bir geye) (birine): -1. Onun olaca$rru um-
mak -2.Istedigi geyin onun taraftndan yaprlacagru ummak.

Umit diinyasr: Gergeklegmesi giig olan geyleri ummarun hog gonil-
mesi gerektigini anlaur; umut di.inyasr.

Umit rgrgr: Bkz. Umut r9rgr.

Umit kaprsr: Umutla ba$amlan durum ya dayer; umut kaprsr.

Umit kesmek (bir geyden): Bkz. Umut kesmek.

Umit vermek Bkz. Umut vermek.

Umiigiine sarrlmak: Bkz. imigine sanlmak.

Urkiintti vermek (bir gey birine): O gey onun iirkmesine yol agmak,

onu ilrkiitmek.

Ust bag: Gif imle ilgili egyalar, giyim kugam.

ta

U
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Uste grkmak -1. Suglu oldugu halde kendini sugsuz gostermek. -2.
I{endismrn suclu oldu$unu soyleyenleri suglamay basarmak.

Ustesinden gelmek Uzenne aldrgl \i baganyla tamamlamak; uhde-
sinden gelmek.

Ustii bagr dtikiilmek G{'sileri cok eskiye bigimsiz, ytuh prrnL olmak.

Ustii kapah (<irtiilii) konugmak Anlatmak istedigini agrk segik soy-
lemeden, dinleyenlerin anlaygna bralirnak.

Ustiime iyilik sagtrk (iisti.iniize gifalar): -1. "Allah korusun" anla-
mrnda. -2. Qok gagkrnl-rk verici durumiar kargrsrnda kullamll'. -3.
Kotu bh dummdan soz edilirken konugantn dinleyene soyledigi e-
senleme sozii.

Ustiin bulmak (gdrmek) (birini, bir geyi): Onu bagkalanndan ya da
bagka gel,lerden de$erli buLnak (gormek).

Ustiinde (iizerinde) dutmak: Bir ige ya da kimseye onem verrrek,
onunla yakrndan ve siirekli ilgilenmek.

Ustiinde (i.izerinde) kalmak Br mal arftma sonucu ya da kimse sa-

hip grkmadrgr igin kendisinde kalmak.

Ustiinden (iizerinden) atmak (bir igi, kimseyi): Bir geyi ya da kim-
seyi bagkalanna bralirnak.

Usttinden (iizetinden) (gu kadar) zamafl gegmek Aradan uzunca
bir sure gegmek, aruk unutululor olmak.

Ustiine (iizerine) airdrk gelmek Durulmak, air bagh olmak.

Ustiine (iizerine) almak (bir geyi): -1. Bir igi yapmap kabul etmek.
-2. Onu odev edinmek. -3. Olumsuz bir soztin ya da kaba bir davra-
rugrn kendisi igin soylenmig ya da yapdmrg oldu$unu sanarak bundan
tedirginlik duyrnak.

Ustiine (iizerine) atmak (sugu birinin): Bir sugu, sucsuz olan bu-kr-
ginin igledigini soylemek, suEu birine 1'uklemek.

Ustiine (iizerine) basmak: -1. Yerinde bir drigrince ileri stirmek,
tahminde bulunmak. -2. iyice belirtrnek.

Ustiine (iizerine) bir bardak (soiuk) su igmek: Bagkasnda bulu-
nan maLn4 parasml almaktan arnk umudunu kesmek, unutmak.

34r
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Ustiine (iizerine) gekmek -1. Iiaprl'r kapaunak. -2. Dikliat, ;iiphc
vb'nin kcndisine ),onelmesine 1'ol agmak.

Usttine (iizerine) diigmek -1. Bir gocufu va cla liin-rse),i scvme ve
korumada aslfl dayr^nn1ak. -2. llir;cvi eldc etlnck igin gok gaba har-

camak.

Ustiine (iizerine) gegirmek (bir geyi) (birini): -i. Ilir u-rahn tiipust-t-

nu kendi adrna yazdtmak. -2. Evlat edtndig gocu$u niiFusuna vaz-

drmak.

Ustilne (iizerine) gelmek Ilir .scyin va da soziin vapilmasr va da ko-
nu;ulrnast srastnda grkagelnrck.

Ustiine (iizerine) gitmek -1. Iiangrnak, u$rasrnak. -2. Dovrncl< a-

rnacryla iizerine yrriirrrek.

Ustiine (iizerine) kalmak Bu'igi piklentnck drlrumunda kalmak.

Ustiine (iizerine) koymak Eklcrnek, kaunak.

Ustiine (iizerine) olmamak: -1. Dah:r usninti bulunrnarnak. -2. I'Iic
ilgilenn-remck.

Ustiine (iizerine) oturmak (yatmak): '\lclgr botcu gcri vertnctnck,
bagkasurn rnahnt kendi mah gibi sa1'mak.

Ustiine (iizerine) 6lii topragr serpilmig gibi: Cansrz, ternbel, u1-r.r-

guk, miskin kimsenin bu durumuuu bclilunek icin sijylenir.

Usttine (iizerine) titremek: Qok sevchii gevi va da kirnseyi ozenle ko-
rurnak, ona bir koniliik geLnerncsi iEin gok u$ra;mak.

Ustiine (iizerine) toz kondurmamak: Ozcllikle ser'ilen kiginin l'a dr
se1.in bir eksigi 1'a da kusum olduiunu kabul etrnernek.

Ustiine (tizerine) tuz biber ekmek Bit felaketin actsllrl arttu'^tr dar'-

ranlsta bulunrnak )'a cla ba;ka bir korii olay oLnak.

Ustiine (iizerine) tiiy dikmek: Iiotu bir durun-run tizerine daha ko-

nisii gehnck.

Ustiine iistliik A)'n.n, irstelik, bil de.

Ustiine iistiine (iizerine iizerine) gitmek -1. GLigltiklcrdcn 1'tlnatrlr
onlarla u$'agn-rak. -2. Didinmek. -3. Dumradan bir sei'in 1'a da kim-
senin tisriinc yrrrumck.
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Ustiine (iizerine) varmak: -1. Ilirinin bir' gey yapmaslnl lsrarla iste-

rnck. -2. Ona saldurnak. -3. (Iftdrn igin) Evli bir kadrnrn kocastvla

evlcntnek.

Ustiine (i.izerine) vazife olmamak: O ig kendisini uzaktar-r vakndan
ilgtJendirrrremek; o i; onun gorevi ohnamak.

Ustiine yaptlrmak Bil mahn tapusunu kendi adna l,azdrnlak; iistti-
ne gegirmek.

Ustiine (i.izerine) yatmak Bkz. Ustiine oturmak.

Ustiine (iizerine) yrkmak (bir geyi): -1. Bh sucu baskastna y{iklc-
rnek. -2. 13il i;in sorutlrlulufiutrq aiuhgrnr baglialanna lirklen-ieli.

Ustiine (i.izerine) yok "13u kirnsc 1,2 da ;ey en ir,i niteliklcde bezetr-

rni;, bundan daha iyisi ),ok, olamaz da." anlanrrnda.

Ustiine (iizerine) yiiriimek I(orkutmak, )ddmr-rak atnacr1 la saldua-

caknr;, dovccelurig grbi davranmak.

Ustiin gelmek (birinden, bir geyden): Birindcn 1,ada bir'ger-dcn cla-

ha bagarilr ohnak, daha ilcri grtmig olmak; galip gelmek.

Usti.inliik duygusu (kompleksi): I(endini herl<esten ust[n vc if i
gorn-rc dul'gu5u.

Ustiiniize (iizetinize) afiyet (saghk): IJastahktatr sclz cdcrkcn, kargr-

stndakiledn buna nrh-ritlamasr dile$yle soylcncn esenlcmc sozti.

Ust iiste: -1. -fekrar telirar, birbiri arkastndan. -2. Ililbidnin tistune.

Uzerinde durmak: Bkz. Ustiinde durmak.

Uzednde kalmak Bkz. Ustiinde kalmak.

Uzednden atmak: Bkz. Ustiinden atmak.

Uzerinden (gu kadar) z^'ir,att gegmek Bkz. Ustiinden (gu kadar)
zarJ].afl gegmek.

Uzerine agrrhk gelmek Bkz. Ustiine afrthk gelmek.

Uzerine almak: Bkz. Usttine almak.

Uzerine atmak: Bls. Ustiine atmak.

Uzerine basmak: Bkz. Ustiine basmak.
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Uzerine bir bardak su igmek Bkz. Ustiine bir bardak su igmek.

Uzerine gekmek Bkz. Usttine gekmek.

Uzetine diigmek Bkz. Usttine diigmek.

Uzetine gegirmek Bkz. Ustiine gegirmek.

Uzerine gelmek: Bkz. Ustiine gelmek.

Uzedne gitmek Bkz. Ustiine gitmek

Uzerine kalmak Bkz. Ustiine kalmak.

Uzerine koymak Bkz. Ustiine koymak.

Uzerine olmamak: Bkz. Ustiine olmamak.

Uzerine oturmak: Bkz. Ustiine oturmak.

Uzerine tilii topragr serpilmig gibi: Bkz. Ustiine 6,lii topragr ser-
pilmig gibi.

Uzetine titremek: Bkz. Ustiine titremek.

Uzerine toz kondurmamak: Bkz. Ustiine toz kondurmamak.

Uzerine tuz biber ekmek Bkz. Usttine tuz biber ekmek.

Uzerine tiiy dikmek: Bkz. Ustiine tiiy dikmek.

Uzetine varmak: Bkz. Ustiine varmak.

Uzerine vazife olmamak: Bkz. Ustiine vazife olmamak.

Uzedne yatmak: Bkz. Ustiine yatmak.

Uzetine yrkmak Bkz. Ustiine yrkmak.

Uzerine yok Bkz. Ustiine yok.

Uzerine yiiriimek Bkz. Ustiine ytiriimek.

Uzerinize afiyet: Bkz. Usttiniize afryet.

Uziimiin gripii var, armudun sapl var demek Her gevde bir eksik-
lik bulmak, bir Seyt giig be$enir olmak.
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Vadesi gelmek (yetmek): -1. Siiresi dolmak;giinij yetmemek.
-2. Omni bitrnek; eceli gelmek; gtinii gelmek.

Vakit almak: Bkz. Vaktini almak.

Vakit gegirmek: Ovalanmak iizere bir ge14e ugragmak.

Vakit kazanmak: -1. Harcanacak z mant azakmak. -2. I(argr taraft
oyalal'rp hazrlanma siiresini uzatmak.

Vakitli vakitsiz: Rasgele bir zamanda, u)rgunsuz zamanlarda.

Vakit 6ldiirmek: Bog, ige 1'aramal'an uftaglarla z m^fl gegirmek.

Vakitvakit: Belli olmat'an zamanlarda ara slra, z m nz m n.

Vaktini almak (yemek): -1. Bir ig, epel'ce bir zaman harcamasrru ge-

rektirmek. -2. Bagkasrrun vaktini, onu meggul ederek ke1'fince kul-
lanmak.

Vat giiciiyle (kuwetiyle): Brinin gnctinti kullanarak.

Van yoSu: Birinin tiim varL$, nesi varsa hepsi.

Vadtk g<istermek: Kendinden bekleneni ya da gerekli olanr yaprnak,
varl$rru karudamak.

Var ol: 'Yaga" anlamtnda soylenir.

Varsa o, yoksa o (varsa yoksa o): "Tek diigrindii$ii, sevdigi, begen-

digi." anlamrnda.

Var, yok: "O kadar oldu$u bile kugkulu, belli bir dlgiiye ancak vakrn
olan." anlamtnda.

Vatan tutmak: Bkz. Yurt tutmak.
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Vay canrna (vay anaslnr): I{aytanl,rk ve Sa$k1nlk uyandran bir ;eyle
kar;rla;rldrgrnda s o1'lcnir'.

Vebali boynuna: "Bu iste benirn sucum 1'ok, gtinahrmdan sel so-
rumlusun." anlamrnda.

Ver elini (gr y^ da bu yer): U;enmeden aniden (O yere grunek)

Verem etmek (birini): Onu gok rizmek, srkrnil1,a sokmak.

Vetem olmak: Qok tiztilmek, srkilrnak.

Verilmig sadakantz (sadakamtz) varmrg: "Buy'r,ik bt tehlike atlattr-
mz. Gegmi; olsun. Higbir ge)'olmadr" anlamtnda.

Verip verigtirmek (bitine): (Iizgrnhkla) onun hakllnda kucr, agagr-

layo sozler soylemek.

Veryansrn etmek: -1. Acunadan yok etmek, saldumak. -2. Ilol bol
Irarcarnak. -3. Acunaszca soy'lernek; a}zrna geleni sciylemek.

Vtcrk vtctk: -1. Sulu, gevgek gaffrur, ya$ igin soylenir. -2. Tatstz gakalar

yapan kirnse igin kulladt.

Vrdr udr etmek: -1. Cevresindekileri rahatsrz edercesine durmadan
konugmak. -2. Bi gevi beienmedigini soyleyip durmak.

Vtz gelip trns gitmek (Vtz gelmek) (bir gey birine): O gey ona
onemsiz goriinmek, aldrttg etrnernek.

Volta atmak (etmek, vurmak): Bir yerde bir agagr bir ;.rrkan gidip
gelmek.

Vur abahya: Rtitrin iglerin, ozvetinin yumu;ak bagL kimselerden bek-
lentnesi, sessiz 1'a da griEstiz kirnselerin hakkmm 1'enmesi duqrlrun-
da soylenir'.

Vur dedikse (dedimse), cildi.ir demedik (demedim) ya: Bit dilegi
yerine getili-t'ken agn davrananlara soylenir.

Vur deyince 6ldiirmek istenilen isi yaparken a$rilrga kagmak.

Vurdum duymaz: Anladtg halde anlarnamrg gibi davranan Llmursa-
ffraz, duygusuz ftimse).

Vut patlasrn gal oynasrn: Astt e$lencelere dtigkiinlnk )'a da bu tu-
turndaki insanlartn bulundu$u ortam igin kuilanilr.

Viicuda gelmek Oiugmak, ottaya gilimak.

Viicuda getirmek (bir geyi): Onu olugtunnak, r'ar etmck.



'l'iirligc l)cyirnlcr

Ya bu deveyi giitmeli, ya bu diyardan gitmeli: 'Ya burarun kogul-

lanna uyup Eahgtsm ya da butadan gidersin." anlammda, tehdit yollu
so1ilenir.

YaS gekmek (birine): Qrkan igin kargsmdakir-re hep gr.izel geyler soy-

Iemek, onu pohpohlamak.

Ya$ gibi kaymak (gitmek): (fagrt, ataba) Aksamadan, sarsilmadan

hula gitmek.

Yagh balh olmak (biriyle): Onunla iligkileri gok i,vi ohaak

Ya$ma yok: "Oyle ;ey oLnaz, oyle yapamazsm, kimse razr oln:'az'"

anlamnda.

Ya$murdan kagarken doluya tutulmalc Grig bir durumdan kurtu-
lapm derken daha kottistiyle kargilagmak.

Ya! tulumu: ($aka yollu) Qok gigrnan kimse.

Yaka bit tatafta, paga bir tarafta: IiJrgr lcyafeti dagrruk ve duzensiz
kimsenin bu durumu i.cin soylenir.

Yaka paga: Hrg it:-taz dinlemeden. zorla; apar topar.

Yakasma yaprgmak (asrlmak sanlmak): Hesap sormak ya da istedi-

gini alrnak igin bir kimsEi stirekli rahatsrz etmek.

Yakasmt brtakmamak istedigini ahnca;'a dek tsrat etmek; pegini br-
rakmamak.

Yakasnt kurtarmak (bit geyden, birinden): Kotri bfu igten ya da sdrct

bir kimseden kurtulmak.

Yaka silkmek (birinden): Ondan bttrp usanmak, yaknmak, sikayet

etmek.

347
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Yakayt ele vermek: I(agamayrp yakalanrnak, ele gegmek.

Yakayr kurtatmak (srylrmak): istemedigr halde bulundu$u btr yer-
den, tehl-ikeli bir igten, yaprgkan birinden kurdlnak.

Yalogrk almak (almamak): (Bir davranrg) Yerinde bir ;ey olrnak (ol-
mamak) uygun dugmek (dLigmemek).

Yalan atmak (liavrrmak): Yalan soylemek.

Yalanct grkmak -1. istemeyetek, biJrrel,slsk yalan soylemig olmak, ya

da vetdigi sozr.i tutamamak. -2.Yalancdrgt ortal'a grkmak.

Yalanct pehlivan: (Alay yollu) I(endini bLi,r,rik igler basaracakmrs grbi
gosteren ama hicbir ig yaprnayan ftimse).

Yalancrsr olmak (bidnin): Bk yalam bagkasrndan duyarak soyienrrg

olmak.

Yalan dolan: Yalan, dalavere, hile.

Yalan dtinya: GeEici, olnniln drinya; bu diinya.

Yalan lcvrrmak: Bkz. Yalan atmak.

Yalan yanhg: Gergelde ilgisi oLnayan, \,anh$ bilgilede dolu.

Yalan yere yemin etmek: Yalaru )'eminle pekigtirrnek.

Yahnayak bagr kabak Ustte bagka bir ;ey olmadan. gok pcri;an brr
hhkta.

Yalvanp yakarmak: Qok yalvarmak.

Yarna gibi durmak Bulundu$u yere hig uy'gun olmarnak, eklendigr
belli oLnak, smtmak.

Yana gtkmak (birinden): Ona desteklemek; onun tarafrndan grkmak.
ona arka gilimak.

Yan bakmak (bitine): Ona koni arnaglada bakmak, onun hakhnda
koni dr.i;iinrnek.

Yan gizmek: Bil igi yapmaktan kagrmnak.

Yan gelip yatmalc Yapilmasr geteken igleri buakarak rahat.na bakmak.

Yangtna kririikle gitmek -1. Olurnsuz bir durumu daha da abart-
rnak. -2. Iiskrrucr bir unrrn takrnmak.
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Yangm yerine dcinmek (bir yer): Orasr karmakangrk, dagmk bir du-
ruma gelmek.

Yan g6zle (bakmak): Sezdirmeden, goz ucuyla (bakmak).

Yanr bagrnda: Qok yakrmnda.

Yaruk ses: iqe dokunan, dokunakh ses.

Yanrna brtakmamak (koymamak) (bidnin bir davtarugrnt): Bin-
nin ters bir davrarugma muirakliak cevap vermek, ondan og almak
istemek.

Yanrna (k6r) kalmak Yapugr koniltiklet cez^sLz kalmak, kendisinden
og almmamak.

Yarundan bile gegmemig: "O ;eyle higbir ilgisi, benzert$ )'ok." on-

lamrnda.

Yanrp tutugmak (biri, bir gey igin): -1. Birini ya da bir gef i gok fazla

sevmek. -2. Bk geyi elde etmek igin gabalamak, elde edemeyince de

gok riztilmek

Yanr srra: I{endisiyle birlikte, yamnda, beraberinde.

Yan tutmak: Taraflardan birini benimseyip desteklemek, tarafsz kal-
mamak; taraf tutmak.

Yapmadrgr brakmamak (yapmadr$r kalmamak): Her tiuhi koni-
liifri yapmak;

Yaprak ddkiimti: -1. Sonbahar. -2.Yakndan tanlddilaflflzm lirsa sr,i-

reli arahklada olmeleri olayr. -3. Ailerun da$lmasr.

Yatasrnr de gmek Acrsrru tazelemek, dertlerini anrmsatarak riztilmesi-
ne yol agmak.

Yit etmemek (bitini, bit geyi birine): O le)'rn, onun olmasrna izin
vermemek.

Yattm yamalak: Eksik, kusurlu, istrinkoni (bigimde).

Yarrndan tezi yok Gecikmeden, en klsa zamanda.

Yan yolda brrakmak (birini): -L. Ona yapdan yardrmr, elvedpsiz bir
zamanda kesmek. -2. Birlikte giripilen, yaprlan bir igten, o ig hemiz
bitirilmeden aynlmak.
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Ydr olmamak (bir gey, biri, birine): O ;ey onun isine y.a1n6211np,
ha1'rt dokurunamak.

Ya sabrr gekmek Bir srL-rnuya, r.izricri bir duruma tepkr gostetmeme-
1'e gah,smak, buna kadanmak.

Yas tutmak: -1. Qok uzrjLnek. -2. UziildLi$nnr.i davram$lau1,la belli
etrnek; matem tutmak.

Yagama gegirmek Bir drigtincey'i uygulamaya ko1,mn[, gergeklegti,L-
rnek; hayata gegirmek.

Yagamrna son vermek: -1. intihar etmek, kendini oldiitme$ hayatr-
na son vermek. -2.I{aptmak, bitirmek, son vermek.

Yagr benzemesin: "Bu onun grbi aynl yasta olmesin." anlarrunda bi-
rinden soz ederken kulladu.

Yagr ne, bagr ne?: "O daha kriErik, bu igi yapmaya ne ya$1 ne de tec-
rtbesi 1'6131[dL." anlaruuda.

Yagrnt bagmr almrg (yagh bagh): Oldukga ileri ya;ta olan, olgunlas-
rrug ftimse).

Yag ilerlemek: Yaglanmak, ihtiyarlamak.

Yagh bagh: Bkz. Yagrnr bagrnr almrg.

Yag tahtaya (yere) basmak: Aldanmak, aldaulmak; giiriik tahtaya
basmak.

Yatakhk etmek (birine): Sugluy'u gizlice banndtrnak, ona yardrm
etmek.

Yavag gel (ol): "Abartma, o denli l.tiksekten atma!" anlanrrnda uyan
sozii.

Yavagtan almak: -L. Yumugak davranmak; alttan almak. -2. igi gere-
ken srireden once yaprp bitirme konusunda gaba harcamamak.

Yaya kalmak -1. istedigini y^p^m^z duruma dtigmek. -2. yardrmosu
kalmak.

Y ay gany r b asm ak (y ay gata kop arm ak) : Bafurp Eagtmak.

Yazboz tahtasrna gevirmek (bir geyi): Onunla ilgili birbirini ruhna-
yankararlar aLnak.
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Yaztk etmek (bir geye, birine): Ona zarar verrnek, onun hig bil ige

\r,rramaz duLuma gelnesine vol agmak.

Yazrk olmak (bir geye, bitine): Ona zarx r.clilmek; boga gitmek.

YazlJdar olsun: 'Yapufrn bu ;evden oninj seni ;iddetle krn1vorunl."
anlarntnda.

Yazrya d<ikmek (bir geyi): Onu l'221ile anlatmak.

Yedege almak (birini): -1. Onu, kcndi bindigi halwantn arkasrna bin-
ditrnck. -2.Onu, ilgili oldufu bir alanda 1'cdek olarak bulundurmak.

Yediden yetmige kadar: Rkz. Yedisinden yetmigine kadar.

Yedigi naneye bak!: 'Yapttfr gu tcrs, uvgunsuz i;c bakl3'anlamrucia
sasma, oflic bclrrtu'.

Yedifi ciniinde, yemedigi ardtnda: Qok rahat, bolluk igmde bu ya-

sarn sriten kirnsenin bu dururnunu r.urgulamak rgin so1'lcnir.

Yedi kat yabanct: Akraba, hrsrm, tarudrk gibi 1'allnh$r bulunrnayan

ftimse).

Yeditip igirmek Beslemck, banndnnak.

Yedisinden yetmigine (yediden yetmige) kadar: Buvuk lnigrik l-rerkcs.

Yeg tutmak (bir geyi, bir geye): Onu di$ctlerinden r.istun gormek,
tercih etrnck.

Ye kiirkiim ye!: "Bana gosterilen saygr kigiligrme degil de grvirnime vc
ku garnunadt." anlamrnda.

Yelkenleri suya indirmek: Direnmekten vazgegip anlalagh dar.ran-
maya baglarnak,

Yemeden igmeden kesilmek Uzunni, korku, hastahk, he\recan r.b.
nedenil'le higbir ;ey f if ip igen-rez duruma gchnek.

Yemin etmek: -1. I(utsal bir gefi tamk gostererek soz verurek -2.

Do$n-r oldugunu iled sr-irrnek. -3. Bfu gel,i,vaprnaya kesin soz vermek.

Yemin etsem bagtm a$rtrr,az:. "Sozunii ettigim ge,vin dogru, gergek
oldu$una hig korlirnadan yemin edebilirim." anlarnrnda.

Yemin vetmek: Rkz. Ant vermek.

Yeni bagtan: Yeniden, bir daha, bagtan baslal,2r2[.

351
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Yeni yeni: Son zamanlarda.

Yet almak: -1. Bir toplulugun iginde bulunmak. -2. Aynlan yerde
durmak. -3. Adl bir yerde geEmek.

Yerden bitme (yerden yapma): (Alay yollu) Qok krsa boylu ftirnse).

Yerden grige kadar: Pek gok, tarnamryla.

Yetden yere galmak (vurmak) (birini, bir geyi): -1. Onu hop olma-
yan sozlerle konilemek, yermek. -2. Guregte rakrbini gok hrrpalamak.

Yere bakan yiirek yakan: (Alay yoliu) Sessiz ve yumu;ak goniniip
sinsice igler geviren ftrmse).

Yete gdge koy(a)mamak (birini): Onu nasil memnun edece#ni bi-
lememek; ona gok onem vermek.

Yere sermek (birini): -1. Onu yenmek. -2. Onu vurup oldrirmek.

Yer etmek: -1. 'tsk gey bir yerde yedegip kalrnak. -2.Pr1r gey bir yerde
iz btakmak."

Yeri gelmek: Stasr gelmek, z^manruygun olmak.

Yerinde duramamak: Sessiz ve hareketsiz duramamak, her an bir
geyler yapmak istegi iginde olmak.

Yetinden etmek (birini): Onun igini, sahip oldugu yeri yitirmesine
neden olmak.

Yerinden olmak: igini, sahip oldugu yeri yrtirmek.

Yerinde olmak (birinin): Onun durumunda, konumunda bulunmak.

Yerinde saymak: Bulundu$u konumda herhangi bir geligme, agama
gostermemek.

Yerinde yeller esmek: Yok olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak.

Yetin dibine gegmek Hedrangi bir olumsuz durumdan otiini gok
utanmak, kimseye goninmek istememek.

Yerine gegmek (biri) (bir gey): -1. Gorevinden aynlan bt kimsemn
yerini doldurmak. -2. Bir gey o anda bulunmayan bagka bir geyin 1's-
rine kullamlabilmek, onun gorevini yapabilmek.

Yerine gelmek: -1. Daha onceki durumuna kar.'ugmak -2. GerEeklegti-
rilmek, yapilmak.
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Yerine getirmek (bir geyi): Onu yapmak, getgekle;tirmek.

Yerine koymak (onu, bit gey, bir kimse): Ona, soz konusu sey,

kimse goztil'le ballnak, onu hcdraugi bir gey, kimse saynak.

Yerini doldurmak -1. Gorevini geregi grbi 1'apmak. -2. Rtt igte, o igi
daha once lapan kimsc kadar baganl-r olmak.

Yetini tutmak: -1. Bir gorevi, igi oteki kimse kadar baqanh biqimde

)'apabilmeli. -2. Bir 9cy bagka brr ;ey'in )'ap[S gorevi vapabilecck du-
tumda olmak.

Yeri olmalc -1. Uygun olmak. -2. Srrasr, z^m nr uvgun olmak.

Yeri yurdu belirsiz: Nerede yaup kalkugr, nerede dola;ugr beili ollna-
yan, serseri ftirnse).

Yerle bir etmek (bir yeri): Om1,r artk kullarulamayacak olgiide tahrip
etmck.

Yede bir olmak: Yok olmak.

Yerli yerinde: Her gey olmasr gerekti$i yerde.

Yedi yersiz: Uygun olup ohnadrfrna balmadan, geligigiizel zamanda,

sagma sapan.

Yet tutmak: -1. Belirli bir yer, l"racim kaplarnak. -2. Bir )'erin kendisine
ayrilmastru sa$larnak.

Yer vermek (bir geye) (birine): -1. Ona onern vermek, onu onernli
say'mak. -2. Ona onernli bir gorev velmek. -3. Bir olal'a y'61 agmak.

-3. I(endi verini bagkasma bralimak.

Yer yerinden oynamak: -1. Bir olav toplumda btiyrik br telag, cogku,
kargaga, tedirginlik yaraunak. -2. Bk i9 qok guriilttilii l'e telagh bir bi-
girnde vaprlmak.

Yegil rgrk yakmak (bir geye, bidne): Ona, bil igin yapilmastnt izin
vermek.

Ytlan hikAyesi: Bir ttitlti sonuglanmayan, sonuca kavugturuLnayan ig,

sorun vb.

Yrldrzt padamak: Un kazanmak, tamnrnava ba;larnak.

Ytldtzlatr barrgrk olmak: Birbirleriyle if i anla;rnak, iyi geginmck,

Yrllar ylh: Yrllardan beri.
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Yrrtrk plrtlk Qok yluk, eskimis, parga parca.

Yigitlige bok (leke) siirmemek: Nfertli$e aykur davranrgta bulun-
matnak.

Yigitlik sende (bende) kalsrn: "Ru cekismel_i, tarrr;rnah konuda anla-

1agl, hoggortihi, cfendice dar.ranan sen ol (bcn olaytrl)." anlarunda.

Yiyip bitirmek (birini): -1. Rir ki-msel'i siirekli tcdrrgin ermek. -2. Y1-
krruna neden oLnak. -3. Bir kimseden sr.irekli olarak para srzdnnak.

Yok canrm: -1. "inandacak gibi de$l, inanrnam." -2. "Do$ru r.nu?

Oyle mi? Vay canlra!" anlamlrda ;agma bildnir'.

Yok devenin bagt: "Bu konulu Eok abartrvotsun." anlarilnda.

Yok pahasrna: Deferinden az bil parartla, cok ucuza.

Yok yete: Higbil neden voklien, bogu boSuna; nafile yere.

Yok, yok "Her sey var." anlamurda.

Yol agmak -1. Rir davram$r)'la tehlikeli bil dururnun olusrnaslra ne-
den olmak. -2. Davranrslanvla baskalarura koni omek oirnak.

Yola diigmek: Bir vere gitmek tizere yola gtkrnak.

Yola diiziilmek Yola grllp firtirneye baslarnak.

Yola gelmek: Davranrglanm dr.izeltmck, uslanmak.

Yola getirmek (birini): Datrranrslaflnr dtizeltmesini, uslanmasnr sa$-
Iamak.

Yol almalc -1. Yolda iledemek. -2. l)il igte, alanda ilerlemek, ilcri gitrnek.

Yol aramak: istetrilen sonuca ula;tlracak bir Eare aramak.

Yol bulmak: Qozrirn )'olu bulmak; gare bulmak.

Yolcudur abbas ba$asan durmak: Bkz. Abbas yolcu.

Yol gizmek: Ne yapaca$r, nasil r,apacafr konusunda plan yapmak.

Yoldan grkmak -1. Kohi, yanhs, tehlikeli davranrslara, e$limlcre r-o-
nelnek. -2. (I(adrn igin) Orospu olmak, koni yola dijsmek.

Yolgegen hanl: Hemen herkesin gelip gcgerken ugra&gr yer.

Yol g6riinmek Bir yere gitmek gerektigr anlasd-rnak.
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Yol gdstermek (birine): Ona herhangi bir konuda neler yapmast, na-
sd yapmast gerektigi konusunda aki vermek; ornek olmak, krlarnrz-
luk etrnek.

Yol g<izlemek Bir kimsenin geknesrru, bir ge,u-in olmastru beklemek,
umrnak.

Yoliz bilmek -1. Gidece$i veri bilmek. -2. Gorgiilii dar,.ranmak.

Yol kesmek (vurmak): Isstz yoreierde soygun )'aprnak.

Yollata ddkiilmek lQlabal-rl< l-ralde yolda oLnak.

Yollara diigmek Hethangi bir onemli ig nedenivle yola gdimak, ora-
dan oraya grtmek.

Yol olmak Bil davranr$, ba;kalannu da aynr davramsr yapmasryla a-

hgkanLk haline gelmek.

Yolsuz ycintemsiz: Iiural ve yontemlere uygun olmayatak.

Yol tepmek: Qok uzun srire l'r'irtimek.

Yol tutmak: Genel olarak yagamtru ya da herhangi bir konudaki dav-
ranls \re e)'lemlerini kendine ozgn bir dtizen iginde stirdr-irmek.

Yolu diigmek (bir yere): O y,er yolu tizennde bulunma\ oraya uftamak.

Yoluna can vermek (bag koymak): Birinin ufiruna olumri bile goze
almak.

Yolun (yolunuz) agrk olsun: "Gittrgrniz yetek^z^srz belasz giuneni-
zi dilerirn." anlarrunda.

Yoluna gitmek (ig): O i; istenildigi grbi f iinimek (oknak).

Yoluna koymak (igi): Bir igi diizene kovmak.

Yolunda gitmek -1. Bir i9 istenildigr gibi yr.inimek. -2. Bk kimseyi iz-
lemek, onun gibi yapmak.

Yolunu beklemek (gcizlemek): Gelmesini beklernek.

Yolunu bulmak -1. Amacrna u1'gun bir gahgrna diizeni igrne girmek.
-2. Bk igin yaprJraasmdaki kolavhgr bulmak. -3. Yasadr;r yollardan
kazang saflamak.

Yol vetmek: -1. Gegrnesine mtisaade etrnek. -2. igten uzakla;tnnak,
gorevine son vermek.
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Yol yalonken: Yakm oldr.r$u sezilen kotu duruma dripmeden, fazla ge-
cikmeden.

Yol yordam: Hethangi bir l.yr yaparken u1'ulan kural ve yontemlerin
nimti.

Yorgun argrn: iyice yomlmus, gucii kuweti nikenmig olarak.

Yorgun diigmek Hedrangi bir i;i yaparken gok )rorulmu$ oLnak.

Yorgunlu$unu almak: -1. Bfu stire dinlencrek yotgunl,r$unu gidcr-
nek. -2. Bir gey kimi yonleriyle bir kirnsenin,vorgunlu$unu gidermek.

Ytin vermek (birine, bit geye): Ona ysni bir bigirn ve diizen vermek.

Yufka yiitekli: AcrkL dururnlara kadanamayan (iimse); yiireii yufka.

Yuf (yuha) gekmek (yuhaya tutmak): Be$enilneyen bir davrarug,
soz vb'y'i protesto etmek igrn "1'uh" di1's bagrlmak.

Yukandan agair siizmek (birini): Ilir kirnsenin her yanma dikJiadice
bakmak.

Yukartdan bakmak (birine): Bkz. Tepeden bakmak.

Yukarr tiikiirsem bryrk, aga$r tiikiirsem sakat Rkz. Agagr tiikiir-
sem sakal, yukatr tiikiirsem bryrk.

Yulan bitinin elinde olmak O kimsenin her sekilde denetiminde,
boyunduru$unda ohnak, ona bagrmh olmak.

Yulatt ele vermek (kaptrrmak): Bapkasrrun bu1'rugu aluna girmek.

Yumtuk atmak (indirmek): Yumrukla'"'urmak.

Yumruk kadar: -1. I(rigrik (Eocuk). -2. Agagr I'ukan yumruk biiFikhi-
Siinde olan.

Yumruk yumtu$a gelmek Yumruk r.'urarak dovupmek.

Yumutta kaprya gelmek (dayanmak): Yapilacak ip iEin zaman gok
daralmrg olmak, gok silqmak.

Yumugak baglu Soz dinleyen, uslu, uysal ftimse).

Yumugak yiizlii: Hemen her istenileni, gticeniklik olmasrn diye yap-
maya gahgan ftirnse).
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Yurt tutmak Bir yeri )'urt edinmek, o yerde devamh )ra$amaya basla-
mak; vatan tutmak.

Yuva kurmak: Evlenmek.

Yuvadak hesap: I{rignk tutarlar atildrktan sonra geriye kalan hesap.

Yuvadak konugmak: Getekeni kesin olarak soylernemek, genel ola-
rak konu,smak, degigik yorumlanabilecek sozler soylernek.

Yuvarlak laflar: Agrk, somut olmayan sozler.

Yuvarlak sayt: Btitr.ine tamamlanmrs sayr.

Yuvadamp gitmek -1. iqhde bulunulan kogullara ve gelir dutumuna
gore 1'n52srttrt stirdiinnek. -2. Budenbire olmek.

Yuvasrnr yapmak Ona hak ettigi kargrJrgr vetmek; onun hakkrnda
geLnek.

Yuvastnt yrkmak -1. Bid birtakrm nedenlede kendi aile dtizenini
bozmak. -2.Bir kimsenin eginden a1'nlmasma ),ol agmak.

Yiik olmak (birine): -1. Bir kimsef i, bagka birinin masraflfi odernek
durumunda btakmak. -2. Gng bir igi bagkasma yaprnp onu sdmuya
sokmak.

Yiiksekletde dolagmak, (yiiksekten ugmak): Pek kolay elde edile-
meyecek geyler istemek.

Yiiksek perdeden konugmak: -1. Bir yerde herhangi bir nedenle
piksek sesle konugmak. -2. I{endini bagkalanndan risttin gordtig)nri
ima eder bigimde konugmak. -3. Gergeklegtirilmesi gtig olan igleri
yapabilecegini abaruh bigimde soylemek.

Ytiksekten atmak: Yapilmasr gok giig olan ya da kendi bilgi, beceri ve
yeteneiini agan igleri yap abilece[ini s oylemek.

Ytiksekten bakmak (birine): Bkz. Tepeden bakmak.

Yiiksekten ugmak (yiikseklerde dolagmak): EIde edilrnesi gug
geyleri istemek.

Yiikte hafif pahad a apt: Tagrnmasr kolay, patasal de$eri piksek egya

igin soylenir.

Yiikiinii tutmak: Herhangi bir igten gok para kazantp zengpn olmak.
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Yiitegi a$ztna gelmek Beklemedigi bir anda kargdagtrgr tehlikeli bir
olay nedeniyle gok korkmak.

Yiiregi crz etmek (crzlamak): Anszrn bir ;ey sezip, anunsayrp ya da
gonip rizrilmek; igi crz etmek.

Yiitegi garpmak Heyecan, korku vb. nedeniyle 1.rire$1 hrzh cahgmak.

Yiiregi dayanmamak (bir geye): Hedrangi bir acrkh durum karsrsrn-
<ia briytk bir ao dulana[ igi dayanmamak.

Yiitegi gciti.irmemek (kaldrrmamak): Uzricri bir duruma katlana-
mamak; igi gcittirmemek.

Yiire$i hop etmek (hoplamak): Bir seyden birdenbfue korkup heye-
canlanmak; igi hop etmek.

Yiireline inmek: -1.. Anszm olmek. -2. Qok tiztilmek.

Ytitegine iglemek Brr geyden olumsuz yonde etkilenip rizrilmek, igi-
ne iglemek; igine iglemek.

Yiireiine (so$uk) su serpilmetc iy'i Uir durum ortaya crkarak, iyi bu
haber alarak srkrnhsr, kalgrsr hafiflemek.

Yiireiinin yagr erimek: Bkz. Iginin yagr erimek.

Yiiregi oynamak: Birdenbire heyecanlanmak, korkmak.

Yiitegi pargalanmak Herirangi bir acilr, iizricii durumdan gok tizril-
mek, bu durumda olan kimsel'e, gok acrmak; igi pargalanmak.

Yiiregi srzlamak: Birine, kotri bk duruma gok uzrilmek; igi srzlamak.

Yiitegi yanmak: Qok riziilrnek, acrmak; igi yanmak.

Yiitelder acrsr: Hrizr-in verici; igler acrsr.

Yiirek Selanik (birinde): (gaka 1.6|1s; Qok korkak $imse).

Yiiriitltige girmek Bir anlapma, yasa vb. de yer alan maddeler (rri-
ktimler) karadas trnlmrg br tarihte uygulanrnal'a baslanmak.

Yiiz akhgryla (ytiziiniin alayla) grkmak (bir igten): Bir-isi kendr-
sinden beklendigi gibi eksiksiz ve basardr bir bigimde yaprp bitirmek.

Yiiz bulmak (biri, birinden): -1. Ondan yakrn ilgi ve destek gormek.
-2. Ondan gfinarmasmq yanmazhk yapmasml hos gorecek kadar 1'a-
krnLk gormek.
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Yiiz bulunca (verince) astar istemek Gordii$ii kngnk bir ilgiden

lrrrar'lp, olmavacak igler yaprnaya kalkrgrnak.

Yiiz gevirmek (birinden): Ona kargr gosterdi$ I'akrn ilgi ve destcgi
iiesrnek.

Yiize giilmek (biri) (bir gey): -1. Yaprnacrk olarak giilcr rdz gostcr-
mek. -2. Ig agan, ferahhk r.cren bir gorLinu;r-i olmak.

Yiize yiize kuyruguna gelmek Bir igin bnruk bir ktsutnt bitilip so-

nuna gelmek.

Yiiz gciriimliigii: Givef in seline gcrdck gccesi duvafirnl aEarken ver-
difi arrna$an.

Yid'z goz olmak (biriyle): Birbirlerine kar;t laubalice davram;larda
br.rlurnacak kadar ser-rli benli, teklifsiz olnak.

Yiiz karast: -1. Utar-ulacak (dunln, $e)). -2. Utandacak ftirnsc).

Yiiz krzartrct: Utanma dulgusu ulandrran (soz, davram;).

Y iz ltzatmak Srkdarak vah'arma k, yah'aflrcas 1na is temek.

Yiizsuyu dcikmek (birine): Ona gok,vah.aup vakarmak.

Yiiz tutmak: Ilelirtilen dumtn gergeklegmeye ba;lamak.

Yiizii ak I{igbir utanilacak ig vaprnamr; olan.

Yiizii allak bullak olmak: SrknusL iizuntLisu t'iiziinden belli olmak.

Yiizii astk: Somurtkan, darglr, kr.is.

Yiizii astlmak: Somuttmak.

Yiizii gcitmemek (bir gey): Rahathk, u1.ku, dert, para grbi hcthangi
bir dururndan uzak buluntlak.

Yiizii gcizii agllmak: -1. Qevresil,le takrn iliski kurnravt 6frenmck. -2.

I1z 5,a da erkek birbillednin cinsil'sti11i, cinscl iliskilcti oitcnmek.

Yiizii giilmek: istencn, ozlcuen bir durun'ra kavr.rqtnaktarr orurti se-

vinmek.

Yiizii kalmamak (olmarnak) (birine kargr): Rir-kin-rsedcn daha once

birgok ricada bulundugu icin ;,eni brr gey'isten-re1'e srhlmak.

Yiizii kara: Utamlacak bt i; yapmrg olar-r.
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YiJ;zrt ltzarmak: Utanmak, srkrlmak.

Yiiziinden diige' yiiz (bi') parga: B'' ;e1e gok srkrldrg niz ifaclc-
sinden agrkga anla;ilrnak; suratrndan diigen yiiz (bin) purg".

Yiiziinden okumak: -1. Bir seri yazilr kifrttan oku'r^k. -2. Ne orup
bittigrni, neler 1,apufirnr 1'Lrz ifadesinden anlan-rak.

Yi.iztine (bir daha) bakmamak: -1. Bir kimscl'e daril'rak, .nunla ar-
ttk konusmamak. -2. ilgrl.nrrrem"k, onern r.errnemek.

Yiiziine garpmak Bkz. Yiiziine vurmak.

Yiiziine gciziine bulagtrrmak (bir igi): C)nu becerememek, bozmak.

Yi.iziine giilmek -1. Ona dostmug gibi davranmak. -2. Ona ilgi gos-
termek. -3. Ona dalkavukluk etmek.

Yiiziine kargr (sdylemek): I{arsrsrna cecip, Eekinmeden (soylemek).

Yiizi.ine tiikiirseler yagmur yagryor sanlr: "Fligbir sozij ya da dar-
fanlst ol1Llr k1ttct sa1'm11.or, arstzca davratrt\,rlr." anlarmuda.

Ytiziine vurmak (garpmak) (bir sugu, kabahati): Iiabahatini, kusu-
runu 1'riztine kargt sof icl'tp applarrrak, llnamak.

Yiizi.inii a$aftmak I{endisinin, baskasmrn ovrinecegi bir ig yaprqg
olmak.

Yiiziinii ekgitmek (burugturmak): Hedrangi bir ;e,vden memnunluk
duymadr$rnt rnjz ifadesivle belirtmek.

Yiiziini.i gdren cennetlik "Hig ortalkta goninmriyor (goninmriy,or-
sun)." anlamrnda sitem sozti.

Yi.iziinii g6rmemek: Birini uzun siireden beri gormemig olmak.

Yiiziinii gdziinii agmak: Bu gocu$a cinsel ko'ularda bilgder vermek.

Yiiziinii giildiirmek Onu sevindirmek, mutlu etmek.

Ytiziinii kara grkarmak: Birini, ileri srirdtifti bir gonigte yanrJdrgrnr
ortaya koyarak utandrmak.

Yiiziinii krzartmak: -1. Herhangi bir ;eyr yapmadan once utandr$rnr
r,riz ifadesiyle belli etmek. -2. Birini utanacak bir duruma dtigrirmet.

Yiiziini.in alcyla grkmak (bir igten): Bkz.YrJrz aloyla grkmak.



T0rkge Dclirrler

Ytiziinti $eytan g6rsiin: Sevilmeven bir ki5i1'e clul.ulan netreti bilclirir.

Yiizii olmamak Bkz. Yiizii kalmamak.

Yiiziistii brrakmak (birini) (bir geyi): -1. Onur I'apa1'almz, kotij bir
durumda brrakmak. -2.Bit igi savsaklamak, ihn-ral etmck.

Yiiziistii kalmak Bir ig zamarunda -r'aptlmamak.

Yiizii suyr hiirmetine: Ona dulmlan sargr gere$i.

Yi.izii tutmamak (bir gey s6ylemeye): Qekimne, srkilma, gibi nedenlerle

bir kimseden bir pcy isteme)€, ona bir pey so1'lemeye gekinmek.

Yiizti yok "Bir gey istemeye, )raPma)'a cesareti )'ok." anlamtnda.

Yiiz vermek (birine): -1. Ona ilgi ve yakrnhk gostermek. -2. Ona hog-
g<iriilii davranmak, onn grmartmak.

Yiirz yize bakmak Birbiderir'le her zaman kargr karpya gelip konugur
dururnda olmak.
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Zahrnet gekmek Srkrntrya, zodu$a katianmak.

Zahrr'ete girmek Biri igin 1'orgunlu$a, srllnr11,2 liatlanmak.

Zahnlete sokmak (birini): Ona liendisi, isi iEin 1'orgunluk r-curcli.
rlasraf e ttilr-rek.

Zamana brrakmak (bir geyi): Bir sc''r daha ivr olabil'resi icin r:\,Etr.
dunrm ve kosullarrn olusmasrm bcklemek.

Zamana uymak: Gencl olarak )'^Sa\:1s11x icindc bulunulan zarnanur
gcreklcrinc u):dunnak.

Zamane gocuSu: Yasanilan zarnal11n gcreklcrinc u1,gun davranan
genc, gocuk.

Zaman kazanmak: Bkz. Vakit kazanmak.

Zamam cildiirmek Bkz. Vakit cildiinnek.

Zaman zarr.an: Belli oLnat,an zamanlarda, ara s1ra, kini zarnan.

Zam gellrl'ek (bir geye): -i. Bir mahn sals fir,arr artmali. -2. llir mad-
denin saus t!'au attrr-rak.

Zam giimrelc -1. Ucreu, lttaast artn-tak. -2. Bir rnaddenin safls E\at1 ar[nak.

Z,apturapta (zapturapt altrna) almak (bir geyi) : Dtizcnli olmasurr
saflamak.

Zarata sokmak (birini): Onun zarar gor.mesine 1-ol agrr-rak.

Zatat giirlr'ek Koni bil durumla karsilasmak.

Zaran dokunmak (birine): Iiorr,i dumrna sclnesinde ctkisi crl,mak.

Zatartyok: "Oncmli de$il" anlamnda raharlama (rahatlatrr-ia) sozil.

Zarcilr grkmak Bt igin sonunda zarara ufradrgr anlagrlnlak.

Z^r tutrr^^k: Tavla oyununda, istedigr saril2u1 getirmek icin, zarlara
pannak arastrcia ozcl bigllrl'le ruilrak.

Zart zurt etmek: I(aba kr-rlryet sosterisinde ltulunrnak.
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Zat zot (zor zar): -1. Gi.iElLikle, zoda, klt kanaat. -2. Isterneyereli.

Zayrf diigmek -1. Zayrflamak, ctJrzlagrnak. -2. Gtictinti yitirrnek, gug-

siizlegrnek.

Zayiatvermek: I(ayba u$tamak, z^rlr zjy^n gorrnek.

Zehir gibi: -1. Qok ac1 (yi)'ecek, igecek). -2. Qok sofuk (rava). -3. Us-

ta, becerikli ftimse). -4. Qok tisnin.

ZellLir zenberek Qok acr (soz).

Zehfu zrklqm olsun (yedigi): (Valrtil'le 1'apilan bit yaldrm,t'a da vedirden

bir y'emek igin) "Hatam olsun, latamasrr!" anlarnrrda ilenrne sozti.

Zevkalrnak (duymak) (bir geyden): Ondan hoglanmak, o gwi gepidi

)'onletiyle befenrnek.

Zevkine varmak: Bir geyin gtizelligrni, tadmr anlamak.

Zevkini grkarmak: Bfu geyin guzellifinden, tadrndan olabildigince ya-

radanrnak.

Zevkten drirt kcige olmak: Qok keyiflenmek, biil'Lik zevk duyrnak,

mudu oLmak.

Zeytinyapr gibi iiste grkmak I(urnazltkla, suglu dummda bile olsa

kendini hakh grkarmak.

Ztddna gitmek (bir gey, birinin): O gey onun sinrini boztnak, onu

sinirlendirmek.

Zrlgrt gekmek (vermek) (birine): Onu paylarnak, azarlamak.

Z:Igtt y ernek: Azar igitmek.

Zrnk diye durmak: Brdenbile durmak.

Z:u:nrk (bile) vermemek (koklatmamak): En kiiErik, en koni geyi

dahi vermemek, esirgemek.

Zrt gitmek (bitiyle): Ona kargt stirekli olarak ters davranmak'

Zwanadan grkmak -1. Qok krzmak, sinirlenmek. -2. T'agkrn davra-

ruglatda bulunrnak.

Zifn gibi: Qok katanhk.

Zifirtikatanhk Goz gozti gormez bigrlnde (gece), Eok karanLli.

Zilnin agrnak: Zlhnt daha ryi gahgt dururna getir-mek.

Zihni agrlmak Daha i)'i anlarnaya, kavtamaya baglamak.
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Zihnini kurcalamak: Bir konu ya da sorun insanrn kafasrm n-re;gul
etmek; akhnt kurcalamak.

Zilzurna sarhog: iy'ice, gok sarhog.

Zimmetine gegirmek (bir geyi kendi): Emanet edilen paral'r, rnaL
kendinin saymak, kendine mal etmek.

Zindan etmek (birine bit yeri): Br yeri ),a$anmasl zor, zevk altnmaz
duruma getirmek.

Ziyade olsun: -1. Yernek yernekte olanlara ya da yerne$e bulmr eden-
lere soylenen bir nezaket sozi. -2. Ev sahibimn bog kahve hncanla-
nnt alrrken soyledigi "afiyet olsun" sozrine kargdrli misafirin soi4edigi
nezaket sozri.

Ziyafet gekrnek (vermek) (birine): -1. I{onuklan yemek sunarak a$r-
lamak. -2. En iyi bigimde tistesinden gelme\ bagarmak, sergilernek.

Ziyanyok: "Onemli de$il, onemi yok." anlamrnda.

Ziyan zebil olmak: -1. Bir gey ige y^r^m z duruma gelmek. -2. Btr
kimse yasamrnda pek baganh olamamak, ffrutsuz, bagansrz olmak.

Zom olmak: Qok sarhog olmak.

Zorbela: Gtighikle.

Zorakogrnak -1. Bir igin yapdrnasrnda zoduk Erliannak. -2. Yapilmasr
olanaksrz bir pey istemek.

ZorJluk gtkarmak: Bir geyin yapdmasma engel olmak iEin sorun ya-
ratmak; giigliik grkarmak.

Zoruna gitmek Bir davrarug onunrna dokunmak; giictine gitmek.

Zorwn ne?: 'Nigin kendini bt;eyr y^pm y^zorlu1,61sgn ya da birini bir
peyi yapmasr igin nigin siitekli olarak srkrgunyorsunuz?" anlammda.

Zoru zotuna: ZorJru$a, briyuk zoduk ve srkrn[ gekerek.

Zttna gibi olmak Qok sarhog olmak.

Znpntt tesellisi: Pek fazla baganh olmayan, elde etmek istediklerine
kavugamayan bir kimsenin azla yeanmekten muduluk duydufunu i-
fade ederek kendini a'v'utmasl.

Zij,lfuyfue dokunmak: Gi.icendirici, kmo sozler soylemek, davrarugta
bulunmak.



Tiirkge Delrnler

UYGULAMAI.AR

365

Bu briltimdeki ahpurmalan yaparak deyimler konusundaki bilgile-
rinizi pekigtirmig olursunuz.

ALI$TIRMAl:

ASagtdaki q len hin dEin olarak karyh klann 1aryn q,

ALDANMAK-

BA$ARMAK-

BE6ENMEK.

EVLENMEK-

iqunrc-

iGnnNnaBr-

iucnrntrlnr-
KIZDIRMAK-

KIZMAK-

KUqUMSEMEK-

ONAYLAMAK-

OFKELENMEK.

6nrm-
SAKLANMAK-

SEVMEK-

SiNiRLENMEK-

uzunrer-
ZULMETMEK-
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ALI$TIRMA 2:

-4; ag da ki dej n I e ri n a il la m z n x t e k t ii ry ii k k ka r,r z la1 t n t 7,

abuk sabwk konwgmak:

acayibine gitmek:

ag gi;zlii:

ag* yiirekli:
agztn, nkamak:

bes kardeg:

beyni atmdk:

bir giizel:

cant burnwnda:

genesini twtmak:

dayak yemek:

ensesi kahn:

fit olmak:

gtiniil eri:

giiziine girmek:

ba deyince:

bab gtiyle:

zska gegmek:

kafasr bozwhnak:

kanh canh:

kaymah gibi:
kiil kedisi:

midesi afzrna gelmek:

oyuna gelmek:

pe5in pegin:

sabr tast:

son nefesini oermek:

su balde:

tabtast eksik:

tadt tuzu kalmamak:

temize pkmak:

tepesi atmak:

tur atmak:

tiiyii bozwk:

uykw gekmek:

uywz olmak:

iist bag:

iistiine gitmek:

adr yetnez:

awrdum duymaz:

ya! tulumu:

yanry yakilmak:

yrldtzt parlamak:

nlgtyemek:
zor bela:
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ALI$TIRMA 3:

,'1; ag d a / a n ru /an re ri le n d6 /-i n /e i ka 4u /a n n a 
-)' 

tt <! w<:

- Bil ig iqin btil'Lik emek harcanlak: ...............

- IJor,un eSmez, asi liaraliterli, iuatgt (kirnse):........

- Dinlenrnesine, bagka bir geylc u$ragmastna firsat vermedeu Ea-

h;trrmak:......

- Bogu boguna ufla;rnak, higbir olurnlu sollug alamamak:

- Onu bntr:k bir igtahla ).elnek:

- Sessiz ye hareketsiz duramamali, her an bir yeyler yapmak istegi

icinde olnak:.....................

- Tasadanan bir ;ey bagka biEirnde gergeklegrnek, sonuglanmak.

- Bir gcv Ia da kimsc urnulan $e)'in olabilecefi konusunda olumlu
bir bcklet,is dul.gusunu u)andumak.

- Ona isteftini kabul ettirecek, yapurabilecek kadar vakrnhg bu-

iunnrnk. hattrt sal-rlmak.

- llilini bil seve inaudrtmak igin "Dediklerim de$ilse, kor olal'ur-r"

anlamurda yemin sozu.

- Qok giiglti, her ;ef i11 iistesinden gelecek durumda olmak.

- Taraflardan birini bcnimselrip 6".,"U,ernek, tarafsrz kalrnamak'

- Qok ;a;umak, ;agiirnhkt^n nc yapacaftnr bilememek.

- Bn'ine yakrnLk du1'rn^k.

- Sessiz; prsrtk (kimse):
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ALI$TIRMA4:

igindt insan oryanlanwn adkn gegen dejnki derlejniT, tanmkrryk hir-

liknyqlnq,

ALI$TIRMA5:

igi n de hayan adlan gegm dryin lei derlejnii, tanzm lanl la birli kte yry nt4
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ALI$TIRMA 6:

iglnfu bltkl adkngegen dryintei furlgyitiq, tanmlanlh birlikny4nq,

ALI$TIRMAT:

iinfu gesitli arag-geng adl gepn dryinlei derle.1tini7, tannlanlla birlikte

Jarynt<:
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ALI$TIRMA 8:

O ka drga n u Tj a Tl la rda ki, ktt ap la rda ki dej m / e n n de rl ejt i n i 7, t a n t tn / a ny, la

birlikte yapnq,

ALI$TIRMA 9:

Kijtii innnlan betinleyn deltitnlei du"/ejni7, tanmlaryla birlikte1arynti'

ALr$TrRMA10:

i1 i i n v n la n b e t i n I e1t e n dej m / e ri de rlej n i q, ta n m /a rg la b i rli kt e y ry n z 4
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Anadolu ve Diinya Bilgesi

NASRETTiN HOCA VE FIKRAI-ARI
Yusuf QOTUKSdKEN

Nedir Nasrettin Hoca'ntn
vermek istedi$i mesaj derseniz

vanttlavabilirim:

dr-in1'a insanlanna
bana, bunu 5<ir'1e

Nasrettin Hoca, bir mantlk hocast tutarhlt-

grr'la, bir {rulmece Llstaslnln lteskin ntiktelerit'le
ozelde Anadolu insantna, genelde butiin dr-inr n

insanlanna evrensel bir ga$nda bulunmal<tacltr:

"Her _ytrde her qantan ;iddate, Torbalt.qa katlt ct'

kn."

" Btr diin;'ada irtsattca-yaganta lsakkttta .rahip oldtgrnalu hep attttttst4'ttt rc

an/lr.ratnt, "

" Akh t'e ltip,it'i fulaurq.tlittin."

"Apta/hkla n tt ltc r lil rlti sriy /t ra rd sltt. "

"Set,gi, sa1gt, giiuen, bosgdrri, dc..qer bilne, gdreiltti tan olamk-lteina galitttte,

adalet/i t,e sa.qdrq'il/tr dat'ranna, sdqiittiiu eri rt/nta silti iil.rani iiTe//)kfurc (er-

deulerc) dilrt e/la sanhn."

"[JntrrtsuThrk, lto.;,qdriisii{iik, citttriik, adalatsi{ik, ltenci/lik, ikiltiTliiliik,
rii,net, tenbellik, lnlarstqhk, set,gisiqlik, 1a/an, .ra1g'rtphk, sat'tr4qartlrk gtlti

ircanhkdq4 in.rantn ry-ytt'hklanut gb:stercil lalun w dat'rant,rlardart, altskatt'

hklardan ltir an ijnce sryn/nta1a baktn."

"YdSdm gilzelliklerle girkinlik z:e kiitiiliiklerin iE i7e girdi$i
bir siiregtir. Bu siireci insanallagttrmak insdn olarak bepimiz ana

giirezti olmahdr."

Ben zaman zaman Nasrettin Hoca frkralarrna doniip onlar irze-

rinde diiprinmel'e gahgtt,orum. Siz de, Nasrettin Hoca'nln niil<telerine

eiilLip geEmeden onun so1'ledikleri ve sciyler.r.rek istcdikleri irzerincle

diigrinmck istemez n-risiniz?
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Toroslu Kitaphgr Esederi:

Atatiirk $iirleri Antolojisi - yusuf QoTUKS()KEN

Dedem l(orkut'tan Oykuler - Nec:rri GUNGOR

Qrrprmp (Ttirkgenin Qrrprmgr) - NidaiSulhi ATx.,rz\Ci\

Matematik Projeleri ve Srnri Etkinlikleri - Sevim GUNDUZ

Falaka (Ahmet Rasim) - Haz. Necati GUNGOR

Yiizyrlhk Efsane BE$il<TA$ - sini cirrc()z

Efsanelerin Takrrru FENERBAHQE - sine CixIC()z

Cumhuri)'et Don. Ar.'drnlanma ve insan Felsefesi Qahgmalan - Ser,.rli M
Bir Tebesstim Edelim Canlara.Bektagi Frkralan - y. eo'r u-t\SOtiEN

ninnikibusninni - oykti - Sedet OZI\AN

A$aglar ICtabr - deneme - Aditizci

Can Qekigen Tiirkive - Qer,. Teornan TUNQDOGAN

I(ahramanlar Hep Qocuk - N-ecati GUNGOR

Dil ile Ekin - Aydrn KOI{SI\L

$iir Yaztlarr - Erav CANBERI{

O)'kii ve Roman Yazma Sanau - Sevim GUNDIIZ

Yusuf Aulgan'rn Roman Drinyasr - Ali ihsan ll()LCLr

Qagdag Trirk $iiri 1 - Hikmet ALTINK YNAK

Nrikte ve Rkralanyla Ahmet Rasim - Hikrnet AIJINKAYNAI{

Anadolu ve Drinya Bilgesi Nasrettin Hoca - y. CoTUI.SOKEN

Atatiirk Di1'6t 6 - Bilge I\{ETE

Denizcilik ve Yelkencilik - Sait KERESTF.Ci

Dilin iqlevleri ve ileu;im - Ver.sel I(ILIe

Tiirkge I)zeitne 1 : Denemeler ve Elegtiriler - y. QOTUKSOI<EN

Qocuklara $iider - Necad GUNGOR

Tiirkge Atascjzleri SozlLigri - yusuf eoTUIiSOKEN

Trirkge Def i61.. ve I{ahpsozler Sozlii$i.i- yusuf QOTUI{SOKEN

Politika'da Niye I{a)'bediyodar? Nasrl l(azarudar? - r\hmet Tr\N

Doktonrnuzdan Sdrf.lt Beslenme ve Diy'et Yemeklen - 1Or. ; TUI,IQDOGAN
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Toroslu Kitaph$r

Tiirk 1'211n drinyasnda yer alan bir ya1'rnevi olarak temel illiemiz,
okuilanmrza igerigi ve baskr teknigi agtstndan kaliteli kitaplar sunmakur.

Toroslu Kitaphp, kiiltiir ve sanat konulannda yedi ve ge-
viri kitaplar yayrmlamaktadrr.

. Her ver]i kitabtmrzr, mutlaka, o alanda uzmanlagmrg insanlanna

hantlataca!,2; her geviriyi de mutlaka her iki dili de gok iyi bilip kul-
Ianabilen kimselere yapuraca$rz.

. Genel kr.ilttr yaunlanmtzla, okudartmrzt bir vandan bilgilendirir-
ken, ote ),andan okudr.rklart izerinde diigiinmel'e de yoneltme,ve gah-

gacagz.

. Sanat dallanyla ilgili kitaplanmtzda da ilkin, estetik bir ka,vgr

gidtiyoruz. Okurlanmtztn sanat kitaplanndan estetik tatlar dslrgirrn e-

sinin yollanru aEaca$2.

r Yaytnlanmrz, do$u ve giizel Tr.irkge'nin cirnekleri olarak segkin

benzerleri arasrndaki yerini alacaktrr.

. Okutlanmrza 1'eni, ozgiin, gagdag kitaplar suilna volundaki gabamzt,

hep kalite konusundaki titizligimiz t'onlendirecektir. Bu konuda
okurlanmrztn krh krrk yaran elegtirilerinden de her z^tn n vararlana-
ca$tz.

Toroslu Kitaphfi, her bakrmdan kaliteli yayrnlanyla krsa
z^lrnanda sizin de begeninizi kazanacak, dostlannrz araslna
girecektir.

www.toroslu.com
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