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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Elini ayağını yıkamak

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde halk bilimi ana 
bilim dalında doktora çalışması yapan Bolu Geredeli emekli Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dr. Abdullah Demirci’nin annesi Naci-
ye Demirci (2020’de 78 yaşında) ve eşi Rahime Demirci (2020’de 47 
yaşında) atasözü ve deyim derlemelerimizin başında gelen kaynak 
kişilerdir. Naciye Hanım’ın babası Gerede Birinci Avşar köyü sakinle-
rinden 2004’te 84 yaşında vefat eden Fehmi Bilen’den de Dr. Demirci 
tarafından 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsünde savunduğu yüksek lisans tezi (Gerede Birinci Avşar Köyü 
Monografisi) dolayısıyla çok sayıda atasözü ve deyim derlenmiştir.

Ele aldığımız deyim, Gerede Birinci Avşar köyü doğumlu (1942), üç 
yıllık ilkokul mezunu Naciye Demirci’den oğlu Dr. Abdullah Demir-
ci’nin 2019 yılında işitip bize getirdiği bir söz varlığı. Naciye Hanım, 
isteğimiz üzerine sözün anlamını şöyle açıkladı: “Kız veya erkek bir 
evladın, ana babasından miras kalan ne varsa tamamını harcayıp, 
har vurup harman savurup perişan, bir lokmaya muhtaç duruma 
düşmesi.”

Deyimin, taradığımız başlıca deyim sözlüklerinden sadece baba oğul 
Muhittin-A. Can Bilgin’in 2014 yılında yayımladıkları sözlüklerinde 
biraz bozuk bir anlatımla ve yakın anlam verilerek yer aldığını gör-
dük (Bilginler, 2014:II/985): “O şeyi yitirmiş olmak, o şeyi bir daha 
yapamaz duruma düşmek.”

Taradığımız sözlüklerde, yakın anlamlı veya el, ayak, yıkamak keli-
melerinin kullanıldığı bazı deyimlerle daha karşılaştık. Bazı örnek-
ler:
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El/elini yıkamak: O şeyle ilgisini kesmek, uğraşmaktan vazgeçmek (Aksoy, 
1998:761).

El yıkamak/el çekmek: Yapmakta olduğu bir işi artık yapamaz duruma geçmek 
(Aksoy, 1998: 749, 766).

Elde avuçta bir şey kalmamak: Parasını, malını harcayıp bitirmiş olmak (Aksoy, 
1998: 750).

El yumak/elini yıkamak: O şeyle ilgisini kesmek, uğraşmaktan vazgeçmek 
(Yurtbaşı, 2013: 299).

Ayakları suya ermek/değmek: Gerçeğin istenip beklenen biçimde olmadığını an-
layarak düş kırıklığına uğramak (Aksoy, 1998:599).

Har vurup harman savurmak: Gereksiz yere bol bol harcayıp tüketmek (Aksoy, 
1998: 843).

Deyime, Naciye Demirci’nin açıkladığı anlamıyla sözlüklerde yer verilmesi ge-
rekir.

Bayat/bayat bayat bakmak

Halk bilimci, emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Geredeli Dr. Abdullah 
Demirci’nin annesi Naciye Demirci’den (d. 1942), 14 Haziran 2019 tarihinde 
işitip bize ulaştırdığı bir deyim daha. Deyimin kullanıldığı ortam, bağlam şöy-
le:

Naciye Hanım’ın yanına komşunun 2-3 yaşlarındaki torununu getirmişler. 
Çocuğu sevip okşayan, davranışlarını inceleyen Naciye Hanım:

- “Bu çocuk, bizim Gerede lisanıyla bayat bayat bakıyor.” Demiş.

Dr. Demirci, annesinin bu sözünü not etmiş hemen. Komşu gittikten sonra 
annesine bayat bayat bakmakla neyi anlatmak istediğini sormuş. Annesi, ço-
cuğun yaşını başını almış büyükler gibi bilmiş bilmiş baktığını, çok akıllı ol-
duğuna inandığını, bu sebeple Gerede’den hatırında kalan bayat bayat bakmak 
lafını kullandığını söylemiş.

TDK’nin Türkçe Sözlük’ünde bayat, bayatlamak kelimeleri şu anlamdadır (TDK, 
2011: 285):

bayat 1. Taze olmayan. 2. Güncelliğini, önemini, özelliğini yitirmiş, çok söy-
lenmiş.

bayatlamak: Bayat duruma gelmek. 2. Güncelliğini, önemini, özelliğini yitir-
mek.

Bayatlamak eylemi için aradan epeyce bir sürenin, zamanın geçmesi gerek-
mektedir. İşte bu zaman, çocuğun büyükler gibi akıllı, olgun davranışlarını 
değerlendirmede ölçü alınmıştır. Bakmak ise olgun, bilinçli davranışları tem-
sil etmektedir. Deyim, henüz yaygınlaşmamış, mahallî bir söz durumundadır. 
TDK’nin mahallî atasözü ve deyim derlemelerini ihtiva eden Bölge Ağızlarında 
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Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü başta olmak üzere taradığımız belli başlı mahallî 
söz derleme sözlüklerinde yer almamıştır. Zamanla yaygınlaşması mümkün-
dür.

Dilimizde yaşından umulmayan olgun davranışlar gösteren, bu yüzden de çok 
zeki, akıllı olduklarına inanılan çocuklar için kullanılan bazı atasözü ve de-
yimler sözlüklere girmiştir. Şu örnekler gibi:

Atasözleri:

Adam olacak çocuk bakışından bellidir (Yurtbaşı, 2013: 373).

Adam olacak, küçük yaşta belli olur (Biga/Çanakkale. TDK, 2016: 29).

Deyimler:

Büyümüş de küçülmüş (Aksoy, 1998: 669).

Taş ufağı değil, insan ufağı (Gündüzbey, Yeşilyurt/Malatya; Güney, İkizdere/
Rize; Bulancak/Giresun. TDK, 2016: 418).

Deyimi, “yaşının çok üzerinde davranışlarda bulunan çocukların durumun 
anlatır” anlamını vererek çeşitli yazılarımızda, konuşmalarımızda kullana-
rak yaygınlaşmasına hizmet edebiliriz. Deyimleşme sürecini tamamladığında 
sözlüklerde yer alabilir.

Hay sıra gidip çay sıra gelmek

Yazar Ali İhsan Kuyumcu’nun, memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi 
halk kültürü derlemelerinin bir bölümünü kapsayan Elbistan Sokakları’ndan 
seçtiğimiz bir deyim (Kuyumcu, 1995: 31). Yapısı, söz dizimi ve mecazi anla-
mıyla bir deyimin bütün özelliklerine sahip. Hatırda kolay kalması için kafiye-
ye de önem verilmiş. Derleyicisi Kuyumcu, sözü kitabına “Hay sıra gittik, çay 
sıra geldik.” şeklinde çekimli hâliyle almış ve anlamını, kullanım bağlamını 
şöyle açıklamış (Kuyumcu, 1995: 31):

“Bir insan, bir iş için bir yer gider de başaramadan dönerse, boşuna gidip gelmiş 
olur. Hay sıra, bir amaç için gidilir. Çaylardaki sular gayesiz, gelişigüzel, buldu-
ğu yatağa göre aktığı için de çay sıra gelinmiş duruma düşülür. Diğer yandan, 
bir insan bir iş veya alacak için gider de o işi yapamaz veya alacağını alamaz, 
ikram edilen bir çayı içer de gelirse bir çay içmeye gidip gelmiş olur.” Bu açıkla-
ma çerçevesinde deyime şu anlamı verebiliriz: İnsanların üzerlerine aldıkları 
bir görevi, yapmak istedikleri bir işi başaramadan kısa sürede geri dönmeleri, 
emeklerinin boşa gitmesi durumu.

Taradığımız belli başlı deyim sözlüklerinde yer almadığını belirlediğimiz de-
yimin, benzer yapıdaki eş veya yakın anlamlı çeşitlemeleri bazı sözlüklerde 
bulunmaktadır. Örnekler:

Yol sıra gidip çay sıra gelmek (Ömerşıhlar, Nallıhan/Ankara. TDK, 2016: 436).
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Suca gidip çayca gelmek (Gündüzbey, Yeşilyurt/Malatya, TDK, 2016: 413): Her-
hangi bir iş için bir yere gidip o işi başaramadan geri gelmek (TDK, 2016: 482).

Çayca gidip suca gelmek (Niğde. TDK, 2016: 288).

Bir yere boşu boşuna gitmek, sonuç almadan geri dönmek (Beyhan, 1997: 49).

Çay sıra gittik, yol sıra geldik/Yeleye yeleye gittik, yeleye yeleye geldik: Kişi çalıştı-
ğı işten memnun kalmamışsa boşuna emek vermiş, gösterdiği çabadan sonuç 
alamamışsa gereksiz zaman harcamış olur (Beyhan, 1997: 281).

Dilimizde eş veya yakın anlamlı başka deyimler de vardır. Bazı örnekler:

Avara kasnak işlemek (Yurtbaşı, 2013: 321).

Boşa kürek çekmek/sallamak (Yurtbaşı, 2013: 365).

Buz üstünde yazı yazmak/duvar yapmak (Parlatır, 2007: 220).

Deniz/çay kenarında kuyu kazmak (Parlatır, 2007: 252).

Denize köprü kurmaya kalkmak (Bâlâ/Ankara. TDK, 2016: 299).

Emeği sağdıç emeğine dönmek (Aksoy, 1998: 766).

Havanda su dövmek (Parlatır, 2007: 454).

Kalburla/elekle su taşımak (Aksoy, 1998: 910).

Patlıcan cenginde şehit düşmek (Yurtbaşı, 2013: 46).

Pireyi nallamak (Yurtbaşı, 2013: 610).

Tersyüz geri dönmek (Yurtbaşı, 2013: 666).

Yeldim yeldim yele verdim, emeğimi sele verdim (Parlatır, 2007: 908).

Ödünü bardağa döndürmek

“Çok korkmak” anlamında bir deyim. Hâlen Bolu Dörtdivan Çok Program-
lı Anadolu Lisesinde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasin Şen’in, 
memleketi Ordu Çatalpınar’ın Güney Mahallesi’nde (eski köy) ikâmet eden 
amcası Cezmi Şen’in eşi Ayşe Hanım’dan 2019 yılında derleyip bize ulaştırdığı 
bir söz. Taradığımız belli başlı deyim sözlüklerinde rastlamadığımız için de-
ğerlendirmeyi kararlaştırdık.

Deyimin “çok korkmak” anlamındaki “ödü kopmak, ödü patlamak, ödü b...una 
karışmak” şeklindeki çeşitlemeleri başta TDK’nin Türkçe Sözlük’ü olmak üzere 
birçok sözlükte yer almıştır (TDK, 2011: 1835). “Ödünü koparmak” veya “pat-
latmak” deyimleri ise “çok korkutmak” anlamındadır. Söz konusu sözlüğe göre, 
deyimin temel kavramı olan öd şu anlamlara gelmektedir:

öd: 1. Safra. 2. Öd ağacı. 3. Bu ağacın kıyılmış parçalarından yapılan tütsü 
(TDK, 2011: 1835).
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Akıl ve yürek, çok korkmak duygusunun idraki bakımından önem kazandıkla-
rından deyimin şu çeşitlemeleri de sözlüklerde yer almıştır:

Aklı b..una karışmak: Korkudan şaşkına dönmek (Aksoy, 1998: 552).

Aklı gitmek: Çok şaşırmak, çok korkmak (Bilginler, 2014: I/116):

Aklını almak: Çok korkmak, aklı başından gitmek (Parlatır, 2007: 61).

Yüreği ağzına gelmek: Birdenbire çok korkmak (Aksoy, 1998: 1129).

Yüreği hop etmek/hoplamak: Birdenbire korkup heyecanlanmak (Aksoy, 1998: 
1129).

Ele aldığımız deyimi incelerken vücuttaki öd/safra ile korkmak arasında doğal 
bir ilişki bulunup bulunmadığını herkes gibi biz de merak ettik. Bilindiği gibi, 
öd/safra vücudumuzda öd/safra kesesinde bulunur. Safra kesesi, karaciğere 
yapışık ve armut biçiminde bir organdır. Yenilen besinleri hazmetmek için 
onikiparmak bağırsağına öd/safra denilen yeşil bir sıvı salgılar. Çok korkmak 
eylemi sırasında insan veya hayvan vücudundaki öd kesesinde acaba ne gibi 
değişiklikler olmaktadır? Deyim bu yüzden mi ortaya çıkmıştır? Oğlum ürolo-
ji, gelinim de nöroloji uzmanı (Prof. Dr.) olduğundan onlar vasıtasıyla kısa bir 
tıbbi araştırma yaptık. Çok korkulduğunda vücutta birtakım fiziksel ve psi-
kolojik tepkiler oluştuğunu, ancak öd kesesinin patlaması gibi bir olayın tıp 
tarihine geçmediğini söylediler.

Genel ağda da bu konuda güvenirliği şüpheli bilgiler bulunmakta, konunun 
Hipokrat’tan bu yana incelendiği belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin özeti 
şudur: Korkmak ile öd arasında bir ilgi vardır. Bir insan başarısız olduğunda, 
hata yaptığında, öz güvenini yitirdiğinde vücutta ilk olarak öd/safra kesesi et-
kileniyor. Sindirim sistemine daha çok öd salgılıyor. Bunun sonucu; gaz sıkış-
ması, mide ve bağırsaklarda kasılmalar meydana geliyor. Ancak, hiçbir zaman 
öd kesesi veya başka bir organ patlamıyor. Çok korkmak duygusunu dille ifade 
ederken, soyutlaşma yapılmakta patlamak, patlatmak eylemlerinden yararla-
nılmaktadır.

Ordu derlemesinde patlamak, kopmak yok ama bardak gibi kolaylıkla kırılan, 
paramparça olan bir nesne, simge vardır.

Ödün kullanıldığı, çok korkmak/korkutmak anlamında dilimizdeki diğer de-
yimler şöyledir:

Ödü b..una karışmak: Çok korkmak (Parlatır, 2007: 687).

Ödü çatlamak (kopmak, patlamak, ...): Çok korkmak (Saraçbaşı, 2010: II/931).

Ödü düşmek: Çok korkmak (Bilginler, 2014: IV/2153).

Ödü kopmak/patlamak: Ansızın çok korkmak (Parlatır, 2007: 687).

Ödü sıdmak: Çok korkmak (Bilginler, 2014: IV/2154).

Ödü yarılmak: Çok korkmak (Bilginler, 2014: IV/2155).
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Ödünü koparmak/patlatmak (Yurtbaşı, 2013: 594).

Ödürlü kudurlu etmek: Çok korkutmak, korkutarak deliye döndürmek (Bilgin-
ler, 2014: IV/2154).

Ödürlü kudurlu olmak: Korkudan deliye dönmek (Bilginler, 2014: 2154).

Utanmaz yüz, tükenmez söz

Bolu Geredeli halk bilimci, emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dr. Ab-
dullah Demirci’nin 1998 yılında tamamladığı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünce kabul edilen “Gerede Birinci Avşar Köyü Monografisi” 
konulu yüksek lisans tezi dolayısıyla aynı köyden annesi Naciye Demirci’nin 
babası Fehmi Bilen’den (1998’de 78-79 yaşında) derlediği güzel bir deyim. Ka-
fiyeli, hatırda kolay kalıyor. Tezde anlamı belirtilmemiş. Fehmi Bilen 2004 
yılında öldüğünden, sözün anlamını öğrenmek için mecburen derleyici Dr. 
Demirci’ye 18 Nisan 2020 tarihinde telefonla başvurduk. Malum, koronavirüs 
bulaşı dolayısıyla evimizde çalışıyorduk. Annesi ve eşiyle konuştuktan sonra 
şu açıklamayı yaptı: “Yaptığı kötülüklerden, yersiz davranışlardan dolayı hem 
utanmayan hem de çok konuşup kendini haklı çıkarmaya çalışanların duru-
munu anlatmaktadır. Bu kişilere, yüzsüzlük yapanlara karşı uyarı, ayıplama, 
tenkit mahiyetinde söylenir.”

Deyime, taradığımız belli başlı yakın dönem sözlüklerinde rastlamadık. An-
cak, Ahmet Vefik Paşa’nın 1882 tarihli Müntehabât-ı Durûb-ı Emsâl: Atalar 
Sözü adlı derleme eserinde, anlam verilmeden yer aldığını gördük: Utanmaz 
yüz, tükenmez söz (Ahmet V. Paşa-Duymaz, 2005: 209). Demek ki sözün tarihi 
oldukça eskiydi. Nitekim araştırmamızı sürdürdüğümüzde Recaizade Ahmet 
Cevdet’in 1256/1840 tarihli Nevâdiru’l-Âsar fî Mutala’atü’l-Eş’ar adlı divan 
edebiyatımızdaki berceste beyitlerden oluşan eserinde şu laedri beyit karşımı-
za çıktı (Recaizade A. Cevdet, 1998: 100):

Bu dehr-ı pür-ta’abda na’il-i câh olmaga lâ-bud

Utanmaz yüz, tükenmez söz, işitmez kulak ister

(Açıklaması: Bu çile dünyasında bir makama ulaşmak için utanmaz yüz, tü-
kenmez söz ve işitmez bir kulak gerekir.)

Beyitteki eleştiri/tenkit, kara mizah açık seçik ortadadır.

Yaptığı kötü davranışlardan, ahlaksızlıktan utanmayan, söylenen sözlerden, 
uyarılardan etkilenmeyip üstelik kendini haklı çıkarmaya çalışan kişilerle il-
gili dilimizde başka deyimler de vardır. Bazı örnekler:

Suratı/yüzü kasap süngeriyle silinmiş (Aksoy, 1998: 1050).

Suratına tükürseler, yarabbi şükür demek (Yurtbaşı, 2013: 19).

Yüz değil, Kassemoğlu’nun bakırı (Bor/Niğde. TDK, 2016: 437). 

Yüzü/suratı eşek/davul derisi (Aksoy, 1998: 1134).
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Yüzsüz olmak (Yurtbaşı, 2013: 19).

Yüzsüzlük etmek (Yurtbaşı, 2013: 19).

Yüzüne tükürseler yağmur yağıyor sanır (Aksoy, 1998: 1136).

Yüzünü köpek yalamış (Trabzon. TDK, 2016: 438).

Yüzünün derisi kalın (Aksoy, 1998: 1137).

Yüzünün perdesi sıyrılmış (Yurtbaşı, 2013: 19).

Deyimin atasözü gibi değerlendirildiği veya bazı eklemelerle atasözüne dö-
nüştüğü biçimlerine de rastlanılmıştır. Örnekler:

Utanmaz yüz, tükenmez söz.

Utanma duygusundan yoksun kimseler, çok ve gereksiz konuşan kimseler gibi 
toplum tarafından sevilmez (Albayrak, 2009: 848). E. Kemal Eyüboğlu da ata-
özleri sözlüğüne anlamını vermeden almış (Eyüboğlu, 1973: I/230).

Yorulmaz diz, utanmaz yüz, tükenmez söz (Kemaliye/Erzincan, TDK, 2016: 227).

Önceki iki örneğin atasözü değerlendirmesine katılmıyoruz ancak sözlükler-
de rastlamadığımız şu sözün atasözü olduğundan şüphemiz yoktur:

Az söyle, uz söyle, utanmayana yüz söyle.

Deyimi Gerede’deki anlamıyla deyim sözlüklerine alabiliriz. Böylece, Ahmet 
Vefik Paşa’nın başlattığı iş bitirilmiş, tamamlanmış olur.
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