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ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI
Sözlük çalýþmalarým sýrasýnda rastladýkça gülüm
sediðim hoþ sözleri bir yana ayýrdým. Bunlarýn kimileri
sözlüklere bile girmiþ sözlerdi.
“Abacý kebeci, sen neci?”
Bugün abacý da, kebeci de yok ama halkýn sözü
sözlükte yaþýyor.
Bence hoþ bir söz.
“A köse, sayýlmadýk kaç tel sakalýn var?” hoþ bir
söz.
“Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla,” ya
da “Beðenmeyen küçük kýzýný vermesin,” gibi nicele
ri...
Sözlüklerde ararsanýz daha böyle pek çok hoþ söz
bulursunuz. Onlar halkýn yaratýcýlýðýný belgeler. Ama
halk, onlarý yaratýrken de býyýk altýndan gülümser gibi
dir.
Bunu da duyumsarsýnýz.
Halkýn bu tür sözle
ri
nin hep
si yazýya geç
miþ
midir?
Konuþma dilinde var olanlar örneðin.
Bunlarýn bir bölümü varsa da birçoðu sözlüklerde
bulunmuyor. Sözlükçüler de haklý, bunlarýn kimilerini
bir sözlük düzeni içinde vermek, onlarýn karþýsýna yöntem sorunlarý çýkarabiliyor. Kimilerini alamýyorlar.
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Örneðin þunlarý sözlüðe almak, sözlükçüleri düþündü
rür: “Babanýn malý mý?”, “babam mezardan kalksa”,
“býrak daðýnýk kalsýn”, “bir nal bulduk, üç nalla bir at
kaldý”, “doktor ne yerse yesin dedi”, “göbeðin bana mý
baðlý?”, “Hasan almaz basan alýr”, “haydi caným sen
de”, “kasaba et borcum yok”, “paran kadar konuþ!”,
“parayla mý?”, “saldým çayýra, Mevla kayýra”, “þimdiki
aklým olsaydý”, “yer misin yemez misin”... Oysa bunlarý
sýk sýk duyarýz, çoðunu biliriz, yeri geldikçe de kullaný
rýz. Anlamsýz olmadýklarý gibi, konuþmaya renk katar
lar, dilde akýcýlýk saðlarlar. Konuþmanýn baðlamý içinde
kolayca anlaþýlýrlar.
Þu sözleri hoþ bulmaz mýsýnýz?
Ciddi misin flört mü ediyorsun?
Cin þiþeden çýktý.
Ektiðim biçtiðim nohut, çarþýya geldin de leblebi
mi oldun?
Deh demiþ dünyayý çüþ diye sen mi durduracak
sýn?
Gelin oldun kýz oldun bir öpücüðünü görmedik.
Gelin oynamayý severdi, güveyi de çalgýcý çýktý.
Getir bana hýdrellezi, sana göstereyim yazý.
Kalmadý köz, tükendi söz, kalkýn gidin siz, yata
caðýz biz.
Kýrýk bana bugün lazým, yarýn kocam da gelir.
Ömrün uzun, düðünün güzün olsun.
Sam yeli vurmuþ mayýs çirozu.
Þu sözlerde gülümseten bir acýlýk yok mudur?
Az yaþa çok yaþa, akýbet gelir baþa.
Doktor ne yerse yesin dedi.
Geliþine varýþým, tarhana aþýna bulgur aþým.
Hangi dereye gittikse bir kurt karþýmýza çýktý.
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Hep bana hep bana deðil bir sana bir bana.
Kavanoz götlü dünya.
Þu daðýn ardý da gurbet.
Her biri bir öykü deðerinde, çok ilginç sözler de
var:
-Aman dayý ölüyorum. –Vallah yeðenim sen bilir
sin.
Anam bana kýz der ama benim kendime hiç umu
dum yok.
Babaný öldürdüysem, yemedim, ortada yatýyor.
Baltayý yitirdiðime yanmam, bulan aðzýný taþa
sürter diye yanarým.
Batarsam da batayým, 25 dirhem daha içyaðý ala
caðým.
Beyden bir at istedim, verirse biner giderim, ver
mezse döner giderim.
Çalý idi çýrpý idi evim idi ya, ayý idi uyu idi erim
idi ya.
Çapýtýna çuluna âþýklýk ne halýna.
Davul zurnayla düðün olur da Çingene Aðasý’nýn
haberi olmaz mý?
En güvendiðim babamdý, onu da anamýn üstünde
gördüm.
Evin evime karþý, baðýn baðýma karþý, senin karýn
öldü, benim kocam öldü, iþte böyle Mehmet Aða...
Geçinmeye niyetin varsa yoðurt yiyeni karýþtýrma.
Girmediði bir Gerede zindaný kalmýþ (onda da altý
ay eðlenmiþ).
Göbeðin bana mý baðlý?
Güneþ doðsun da sabah olmasýn varsýn.
Han
gi ke
þi
þin öldüðünden ha
be
ri yok, “vay Var
tan!” (ya da vay Vasili!) diye aðlýyor.
Horasan’da halý dokunduðunu iþitmiþ ama enine
mi, uzununa mý bilmiyor.
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Mademki almayacaktýn, pekmezime neden su kat
týrdýn?
Sen garip bir Çingene’sin, gümüþ zurna nene gerek.
Serçe demiþ ki, “günde bir batman yaðým eriyor.”
–Yere giresin, senin bir batman neren gelir?
Verdiðin bir yumurta öldürdün dürte dürte.
Bunlarýn ve benzerlerinin bir sözlük düzeni içinde
sunulmasýnýn, özellikle de tanýmlanmalarýnýn
güçlükler çýkaracaðýný biliyorum. Onun için sanki bir
sözlük düzenliyormuþ, tanýmlamaya da çalýþmadan
tanýmlýyormuþ gibi yapýp bu hoþ sözlerle sizleri
gülümsetmek istedim. Yani tanýmlarý taným deðil, bir
gülmece öðesi olarak düþünmenizi dilerim. Bir kez
daha belirteyim, amacým bu sözlere bir baþka gözle de
bakmamýzý saðlamak.
Bu bir sözlük deðil, halkýn hoþ sözlerinin küçük
bir derlemesi. Yani bir þakacý sözler, çalýmlý sözler kita
bý. Halk bunlarý çoðunlukla þaka olarak, þaka yollu
kullanýr. Onlarýn (hepsinin deðil; çünkü hepsini derle
meye benim gücüm yetmez) bir arada bulunmasý da
hoþ olur, di
ye düþündüm. Bu düþünce be
ni bir
kaç
yýldýr zorlayýp durdu. Sonunda bu küçük derleme orta
ya çýktý.
Onu sizlere sunuyorum, bu hoþ sözleri okuyun ve
gülümseyin diye...
Ali Püsküllüoðlu
Ankara, 21 Þubat 2005
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A
A köse, sayýlmadýk kaç tel sakalýn var?
Kaldýysa ben de saymak isterim yani.
Aba bulamaz etine, atlas yamar götüne.
Ne bulursa onu yamayacak elbet.
Abacý kebeci, sen neci?
Ýþime karýþma kardeþim!
Abasý yok, poyraza karþý gider.
Poyraz sert eser, üþür, söyleyin de kürkünü giy
sin.
Abayý yaktý Fatmacýðýn bezine.
Haspa da iyi giyinmiþ hani, aba yakýlmaz mý?
Abdal olup da kýrmýzý kayýþlý davul mu çalacaksýn?
Ne kadar çalýþsan zengin olamazsýn, iyisi mi boþ
ver arkadaþ.
Abdala malum olur.
Aptal olana yani.
Abdalýn dostluðu köy görününceye kadar.
Dostluk dediðin böyle olur iþte.
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Abdalýn karný doyunca gözü pabucunda olur.
O za
man karnýný ça
buk do
yur
ma ki onun
la
biraz daha çene çalabilesin.
Abdalýn karný doyunca gözü yolda olur.
bkz. Abdalýn karný doyunca gözü pabucunda
olur.
Acemi adamýn elinde am aðaca çýkar.
Ýndirebilirsen indir o zaman.
Acemi erkekten kadýn bile korkar.
Aman bir yaramazlýk çýkmasýn diye...
Acemi katýr kapý önünde yük indirir.
Beceriksiz insan ne yapar peki?
Acý patlýcaný kýraðý çalmaz.
Bu demektir ki patlýcanlar her þeye alýþýktýr.
Acýdým am verdim, adým orospu kaldý.
Kimseye acýmayacaksýn arkadaþ!
Acýkacaðým diye sýçmaya korkar.
Pintiliðinden deðil caným, korkusu ortalýðý pis
leyeceðinden.
Aç aç ile yatýnca arada dilenci doðar.
Samanlýk seyran olsa da, yoksul olan o iþte gele
ceði de düþünsün yani.
Aç koynunu kuþ konsun.
Aþk olsun. Vallahi þaka, kuþ konacaðý yeri bilir.
Aç köpek fýrýn deler.
O zaman fýrýncý da köpeði aç býrakmasýn.
Aç it fýrýn deler.
bkz. Aç köpek fýrýn deler.
Aç tavuk kendini arpa ambarýnda sanýr.
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Býrak sansýn. Düþten kim zarar görmüþ ki?
Aça dokuz yorgan örtmüþler, yine uyuyamamýþ.
Birkaç yorgan daha yok muymuþ?
Açýkgözleri jandarma yazýyorlar.
Yok, kalsýn. Dað taþ dolaþacak halim yok.
Açýkta bir þey mi gördün?
Ne sýrýtýyorsun be!
Açtý aðzýný yumdu gözünü.
Aðzýný açtýðýna, gözünü yumduðuna göre yiye
cek bir þeyler istiyor. Yoksa fena yapar ha!
Açtýrma kutuyu söyletme kötüyü.
Bulaþma ona. Býrak ne hali varsa görsün.
Ad Ayþe’nin, amcýk Menekþe’nin.
Ayþe’de ondan yok muymuþ ki?
Adamýn ne diyeceði aðzýnýn davýþýndan belli olur.
bkz. Adamýn Ömer diyeceði aðzýný büzüþünden
belli olur.
Adamýn Ömer di
ye
ce
ði aðzýný büzüþünden bel
li
olur.
Adam ya baþka bir þey söyleyecekse?
Adam ol da yüreðimin yaðýný ye.
Sende umut yok, adam olmazsýn arkadaþ.
Adam sana, “eve girme!” diyor, sen diyorsun, “pal
tomu nereye asayým?”
Amma anlayýþsýzsýn be kardeþim!
Adam sandýk eþeði, alnýmýza dokundu taþaðý.
Kabahat onun mu yani?
Adamakla mal tükenmez.
Öyleyse ada adayabildiðin kadar.
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Adamlýk bende kalsýn.
Ona ne yapacaðýmý çok iyi bilirim ama...
Âdet olsa da yemeði manda ile yesek.
Laf dokundurma konuða, býrak biraz daha
yesin.
Adým adým yer edeyim, gör sana neler edeyim.
bkz. Dur kendime yer edeyim, gör (bak) sana
neler edeyim.
Adýmýz orospuya çýktý, amýmýz sik görmedi.
Ne diyelim, karaçalanlar utansýn!
Aðaca balta vurmuþlar, “sapý bedenimden,” demiþ.
Ýnsan hýsým akrabasýndan çeker ne çekerse mi
demiþ aðaç?
Aðaca çýkan keçinin dala bakan oðlaðý olur.
Oðlak dala bakmasýn derseniz, dalý kesip önüne
koyacaksýnýz.
Aðaç ne kadar uzasa göðe eremez.
Ama ya ereceðini sanýyorsa? Uzamasýný durdur
sun mu yani?
Aðaçtan ata binesin.
“Ölesin,” desene þuna...
Aðanýn eli tutulmaz.
Pinti ise o baþka.
Aðýr ol molla desinler.
Kime “molla” dendiði anlaþýldý.
Aðýr otur molla desinler.
bkz. Aðýr ol molla desinler.
Aðýz kavafý.
Çok konuþursan da geveze derler.
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Aðýz tamburasý çalmak.
Bir yandan titremek, bir yandan da “Tambura
mýn ince uzun teli var” þarkýsýný söylemek.
Aðýza tat boðaza feryat.
“Tat” ile “feryat” uyaðý çok güzel olmuþ demek.
Aðlama ölü için, aðla deli için.
Bu öðüdüm kulaðýna küpe olsun, e mi?
Að
la
yak da gözden mi olak, ölek de can
dan mý
olak?
bkz. Aðlayýp da gözden mi olalým?
Aðlayýp da gözden mi olalým?
Doðru. En iyisi aðlamamak elbette.
Aðzý burnu çarþamba pazarýna dönmek.
Pazara gidince olur böyle þeyler.
Aðzý olan konuþuyor.
Ne yani, elbette konuþacak. Aðýz konuþmak için
deðil mi ki?
Aðzý süt kokuyor.
Demek ki çok süt içmiþ, raký kokacak deðil ya!
Aðzýmla diyeyim de neremle yiyeyim?
Yine aðzýnla ye.
Aðzýmla diyim (de) neremle yiyim?
bkz. Aðzýmla diyeyim de neremle yiyeyim?
Aðzýna bir parmak bal çalmak (birinin).
Ve onu o kimseye Anzer balý diye yutturmak.
Aðzýna bir parmak bal sürmek (birinin).
bkz. Aðzýna bir parmak bal çalmak (birinin).
Aðzýna bir zeytin verip altýna bir tulum tutmak
(birinin).
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“Bir zeytinden bir tulum fýþký olur mu?” deme
mek, olmasýný beklemek.
Aðzýndan çýkaný kulaðýn duyuyor mu?
Duymuyorsan demek ki saðýrsýn!
Aðzýndan çýkaný kulaðýn duysun.
bkz. Aðzýndan çýkaný kulaðýn duyuyor mu?
Aðzýndan yel alsýn.
Böyle þeyler söylenir mi? Hem de yel deðil fýrtý
na alsýn.
Aðzýný poyraza açmak.
Aðýz dolusu poyraz yutmak.
Aðzýnýn fermuarýný çekmek.
Pantolon fermuarýný da açýk unutmamak.
Ahýrda yatar, düþünde padiþah görür.
Ne yani, yoksullar hiç mi düþ görmesin?
Ahmak gelin yengeyi halayýðý sanýr.
Yen
ge, “kýz, ben yen
ge
yim,” de
se aðzýnda mý
kalýr? Madem yengedir, deyiversin.
Ahrette iki elim yakanda olacak.
O zaman elimden kurtulamazsýn, görürsün
gününü.
Ahrette iki elim yakasýnda olacak.
bkz. Ahrette iki elim yakanda olacak.
Ak sakaldan yok sakala geçmek.
Yalnýz sakalý olsa, saçý da elden gitmek.
Akýl akýl, gel çengele takýl.
Bu akýl gelmeyecek. Bari siz bana bir akýl verin.
Akýl daðýtýlýrken deðirmene karpuz öðütmeye git
miþ.
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Ne yapsýn, önce iþ.
Akýllý düþününceye kadar deli oðlunu everir.
Deliye boþuna deli dememiþler.
Akýllý köprü arayýncaya dek deli suyu geçer.
bkz. Akýllý düþününceye kadar deli oðlunu eve
rir.
Aksak eþekle yüksek daða çýkýlmaz.
Doðru. Eþekten inip yürümeyi becermek de gere
kir.
Akþamdan sonra sabahýn hayrolsun (ya da hayro
la).
“Günaydýn”ý vaktinde söyle ki yerini bulsun.
Al Allah delini, zapteyle kulunu.
Kulun zýrdeli, onu ancak sen tutabilirsin Tan
rým!
Al baþýna belayý.
Neden alayým?
Al benden de o kadar.
Yani ne kadar?
Al bundan da beþ paralýk.
Zaten çok ucuz.
Al eline kalemi, yaz baþýna geleni.
Aný yazmak modasýna sen de katýl.
Al giymedim ki alýnayým.
Bana ne!
Al gülüm ver gülüm.
Doðrusu güzel alýþveriþ oldu.
Al kiraz üstüne kar yaðmýþ.
Yaðamaz mý yani?
Ereðli Yokken Armudun Adý Neydi
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Al sana bir kaya, nerene dayarsan daya.
Benden bu kadar.
Al takke ver külah.
Çok iyi bir alýþveriþ oldu vallah!
Alanla satan bilir, kadýnla yatan bilir.
Kimse bilmez ama...
Alan razý, satan razý.
Ýþlerine karýþma, sana ne.
Ala keçi can derdinde, kasap yað (et) derdinde.
Herkesin kendine göre bir derdi olur elbette.
Ala keçi her vakit püsküllü oðlak doðurmaz.
Kimi zaman da alaca bulaca oðlak doðurur.
Alaca dana, ak buzaðý sade sizde mi var?
Ne sandýn? Onlar bizde de var.
Alýn da kaçan mý?
Býrakýrsan, görürsün.
Alýþmadýk götte don durmaz.
Her þeye alýþmalý yani.
Allah Allah.
Þaþýlacak ne var ki?
Allah bir dediðinden
inanýlmaz.

gayrý

(baþka)

sözüne

Çok yalancýnýn biri desene þuna.
Allahým sen bilirsin.
Yoksa ben ona yapacaðýmý bilirim.
Allah kardeþi kardeþ yaratmýþ, kesesini ayrý yarat
mýþ.
Herkes kendi kesesinden yesin diye.
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Allah köre nasýl bakarsa kör de Allah’a öyle bakar
(mýþ).
Ýyi bakýþlar olsun.
Allah’ýn ondurmadýðýný Peygamber sopa ile kovar.
Böylece dokuz köyden kovulmuþ olur; “onuncu
köy”ün de zaten sahibi vardýr: Bekir Coþkun.
Alt yaný baðlar gazeli.
Sonrasýný ise kimse bilemez.
Alt yaný kiraz bahçesi.
Daha ötesi de umarým gül bahçesidir.
Alt yaný çýkmaz sokak.
Araba dönemez, onun için girme.
Altý aylýk seyisliði var, kýrk yýllýk fýþký karýþtýrýr.
Belki boncuk arýyordur.
Altý sakalým, üstü býyýðým.
Kurtulmak için ikisini de týraþ mý etsem?
Altýndan atýný aldým da seni yayan mý koydum?
Atýn iþte orada duruyor, bin git kardeþim!
Altta kalanýn caný çýksýn.
Ben nasýl olsa üste çýkarým!
–Aman dayý ölüyorum. –Vallah yeðenim sen bilir
sin.
Dayýya bak dayýya!
Amasya’nýn bardaðý, biri olmazsa bir daha.
Amasya’nýn elmasý da boldur.
Amin diyecek dua demiyorsun ki!
Bildiðim duayý oku da amin diyeyim!
Anam avradým olsun.
Sormazlar mý a kaba adam, baban ne der buna?
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