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KIZILCABÖLÜK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİ
Prof. Dr. İsmail YAKIT*
Özet
Kızılcabölük; Denizli İli Tavas İlçesi’ne bağlı ve ilçenin yaklaşık 7 Km.
batısında,tarihi ve kültürel zenginliği oldukça fazla olan şirin bir beldedir.. İlk
yazılı Arşiv belgeleri II. Beyazıt dönemine kadar çıkar, ama aslında daha önce
yerleşime geçmiş bir Yörük-Türkmen beldesidir.
Uzun zamandan beri, atalarımdan ve kasabanın yaşlılarından duyduğum
deyim ve atasözlerini anlamları ve açıklamalarıyla birlikte not etmiştim. İçinde
literatürde olmayan beldenin kültürel ve tarihi bağlarını ortaya koyabileceğimiz
ilginç atasözü ve deyimler de mevcut. Bunları alfabetik bir sıra içinde yazdık
Anahtar Kelimeler: Kızılcabölük, Atasözleri, Deyimler, Tavas, Denizli

PROVERBS AND IDIOMS OF KIZILCABÖLÜK
Abstract
Kızılcabölük is a small town in Tavas within the district city of Denizli located
on the 7 km from the city center of Tavas. Kızılcabölük is very rich in historical
and cultural heritage. The earliest of thearchival documents dates back to the reign
of Beyazid II, yet it is known that Yörük-Türkmen people settled in earlier than this
period.
I have recorded the proverbs and idioms that I have heard from my ancestors
and elders of the town, by adding detailed explanations to them. These records
include unique samples which are not included in literature and it shows the
cultural and historical ties and literary value of the town. In this paper, I give these
expressions in alphabetical order.
Keywords: Kızılcabölük, Proverbs, Idioms, Tavas, Denizli.
*
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Kızılcabölük, Denizli İli Tavas İlçesi’ne bağlı ve ilçenin yaklaşık 7 Km.
batısında şirin bir beldedir. Tarihi ve kültürel zenginliği oldukça fazladır. Nitekim
2002 yılında neşrettiğim “Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük” (220 sayfa, Tuğra
Matbaası, Isparta, 2002) adlı kitabımızda da belirttiğimiz gibi ilk yazılı belgeleri II.
Beyazıt dönemine kadar çıkan, ama aslında daha önce yerleşime geçmiş bir
Türkmen beldesidir. O zamandan bu zamana üç isim değiştirmiştir. Kızılcaoluk,
Kızılcabörklü, Kızılcabölük. Evliya Çelebi’nin de uğradığı ve Seyahatnamesi’nde
bahsettiği Kızılcabölük, tarihi boyunca Aydın ve Menteşe sancakları arasında el
değiştirmiş Tavas Ovası’nın kuzeyinde yer alır. 1912’de Belediyelik, 1932’de
Nahiyelik (Bucak) statüsünü kazanmıştır. 1973’ten itibaren Nahiye Müdürlükleri
kalktığından o yıldan bu zamana Nahiye Müdürü ataması yapılmamıştır. Şimdi de
Denizli Büyükşehir statüsüne alındığından, maalesef 101 yıllık belediyesi
lağvedilip, Tavas ilçesinin bir mahallesi durumuna getirilmiştir. Geçim kaynağı
genelde el dokumacılığıdır. Kısmi olarak çiftçilik ve hayvancılık da vardır.
Kültürel bakımdan daha zengindir. Yöresel dokumalarının yanı sıra başta tarhana
aşı ve turşuları olmak üzere yemekleri, helvası, oyunları, türküleri, örf ve
gelenekleri pek çok TV programının konusu olmuştur.
Kızılcabölük’lü olarak notlarımın arasında vaktiyle rahmetli babamdan ve
diğer

büyüklerimden

dinlediğim,

çevremde

duyduğum

atasözleri

ve

deyimlerinden bir demek aşağıda kaleme alınmıştır. Çok genel ve ülke genelinde
yaygın olanları almadım. Mümkün mertebe yöreye ait olanlarını kayda almaya
çalıştım ama, bazıları da başka yörelerimizde de söyleniyor olabilir. Anlamı çok
açık

olanların

karşılıklarını

yazmaya

gerek

olmadığını

düşündüğümden,

açıklanması gerekir dediklerime bazı açıklamalar getirdim. Aslında ülkemizin her
yöresinin atasözü ve deyimleri dil ve edebiyatımız açısından incelenmeye değer
niteliktedir.
Atasözleri ve deyimlerimizi alfabetik sıraya göre karma yazmanın daha uygun
olacağını düşündüğümüzden birbirinden ayırmadık.
Ağzı kaşık kaşık olmak: Kendini abartılı bir şekilde anlatmak (Sonradan görmeler
için kullanılır)
Ağzı yılıkmak: Şımarmak
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Ağzını tarnaşı (=tarhana aşı) çanağı gibi açmak: Kimseye laf vermeden konuşmak
Akılsız kafanın cezasını ayaklar çeker: İyi düşünülüp hesaplanmayan işlerin
sonucu beden yorgunluğuna sebep olur
Akılsız köpeği yol kocatır: Düşüncesiz hareket edenler çok yorulur, bir işi çok
defa tekrarlar
Allah dibe yatırıp kapıya baktırmasın: Allah kimseyi hasta halinde ziyaretsiz
bırakmasın
Anası ağızlı: Sevimsiz üslup sahibi
Anasının üstüne mart karı yağmış: Başına çok bela gelmiş
Ayarını bozduğun kantar, bir gün seni de tartar: İnsanın kendi kazdığı kuyuya
kendisinin düşmesi anlamındadır.
Babası oğluna bir bağ bağışlamış oğlu babasına bir çingil üzüm vermemiş:
Yapılan iyiliğin karşılığının nankörlük olabileceğini anlatır
Başımda ekşimeye başladı: Başına musallat olmak
Beş kuruş versen başlamaz on kuruş versen bırakmaz: Menfaate önem verenler
için kullanılır.
Boklu çamurluyu kınarmış: Kendindeki büyük ayıbı değil de başkasındaki küçük
kusurları görmek
Borç yiyen kendi kesesinden yer
Cehennem deresi gibi yanmak: Çok sıcak havalar için kullanılır
Cırt dediği keçi olmaz: her dediği gerçek değildir anlamandadır
Çanağını iyi sıyır, yavuklun güzel olsun: Tabakta yemek bırakmamak için tavsiye
edilen sofra adabıdır
Çıkırık döşeği yamamaya gitmek: Misafirliğe gitmektir. Dokumacılıkta çıkırık
önemli bir unsurdur. Dokuma tezgâhlarının mekikleri için gerekli olan
masurların sarılması işlemi çıkırıkla olur. Bunun döşeği genellikle çok
eskidiğinden, sık, sık yamanır. Yakın komşu misafirliğe giderken aynı
zamanda evden de basit bazı işler götürülüp orada yapılır.
Çiğ iş sevmez: Prosedür dışı işleri sevmemek. Usulüne göre yapılmayan işleri
sevmemek
Çingene kızını bey oğluna vermişler, perde arkasından ekmek istemiş
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Çoban isterse sürüden tekeden süt çıkarır: İnsan isterse imkânsızı mümkün
kılabilir anlamandadır
Çoban isterse tekeden süt çıkarır: Kişi isterse olmayacak işi bile yapar, imkânsızı
mümkün hale getirir.
Çoban sırtından kurban kesmek: Başkasının imkanlarını kullanarak ikramda
bulunmak
Çocuk kısmı adama bedestende dana güttürür: Çocuk, akla hayale gelmeyen
şeyler ister, onları yaptırmaya çalışır.
Çocuktan al haberi
Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz
Dokuz koyundan bir kayın evladır: Akrabaların bazen mal varlığından daha
yararlı olduğudur.
Dokuz toklunun doymadığı yerden on batmanlık ot yoldurmak: Zulüm ve
eziyette üstüne olmamak
Ekmeği yandan zeytin silkmeye gitmek: Yaptığı işlerde hep zarar etmek
Ekmeğini yiyen kılıcını sallar: Kişi menfaat gördüğü kişilerin lehine konuşur
El kesesinden hovardalık etmek
El kuyruğu kaldırmayı pek sever: Kendi işinden ziyade başkalarının işine
koşanlar için söylenir
Eli işte gözü oynaşta
Elin kızıyla elin sözü beni bu hale getirdi
Eloğlunun terazisi gözündedir
Estiği kadar döker(yağmur için)
Eşeğe semeri yük değildir
Eşek sudan gelinceye kadar dövmek
Evini temiz tut misafir gelir, kendini temiz tut ölüm (=Azrail) gelir
Fakirin

başucunda

yatmaktansa

zenginin

ayakucunda

Zenginlere yakın durmak menfaat icabıdır anlamındadır
Fareyle karınca zenginin evinde olur
Gâvur azabı
Gençlikte ölüm ihtiyarlıkta zulüm vermesin Allah

yatmak

evladır:
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Gizli yüğüren (=hamile kalan) aşikare doğurur: Yapılan bütün gizli işler bir gün
açığa çıkar
Göt gezdirmeye gitti: İşini bırakıp, oyun eğlence ve gezmeye çıkanlara denir.
Hanım malı kapı eşiğidir. Girerken ayağına takılır, çıkarken takılır
Heybedeki urgan gibi konuşmak: Lafı dolaştıranlar, eğri büğrü konuşanlar için
bir deyim
İnsanoğlu çiğ süt emmiştir
İzmir’den Denizli’ye kadar efe, Denizli’den Adana’ya kadar efevâri, öte yanını
bırak gari
Kahve dövücünün hıhh deyicisi
Kapıda tutulacak mal değil: Değersiz ve aşağılık kişiler için söylenir.
Karakulluk hızmatında(=hizmetinde) elin oğlu ağzına bir zeytin tanesi verir,
kıçına bir harar(=büyük çuval) tutar: Bugün özel sektör için kullanılabilecek
bu deyimde iş çok para az anlamındadır.
Karının iyisi nadas tarlasında adım atışından belli olur
Karının kalem kaşlısı tarlanın ufak taşlısı makbuldür
Kaşık kaşık ağzı var: Sonradan görmeler için söylenir
Kavak gölgesi ölçmek: Çalışmamak sürekli istirahatte olmak, tembel tembel
oturmak
Kırkını ben beğendim, kırkı beni beğenmedi
Kızılcık sopasıyla dövmek
Köküne kabak suyu: Cenazeler eskiden su kabağı ile yıkanırmış. Birine beddua
ederken kullanılır.
Köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı
Köpek neyler külahı dingilderken düşürür: İşini beceremeyenler ve elindeki
imkanları değerlendiremeyenler için kullanılır.
Köpek, yal yediği çadırın önünde havlar: Menfaat gördüğü kişileri aşırı
savunanlar için kullanılır.
Küçük taşla kıçını silme elin pis olur: Küçük insanlarla, küçük işlerle uğraşmak
başa bela getirir.
Küp/küpeç tıkalı: Hamile kalan kadınlar için söylenir. Aybaşısı kesildi anlamında
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Müzmin hastalar ya zemheride ya da Ağustosta ölür
Nasipsiz ite Kurban Bayramında uyku basarmış
On tırnağı orada kalmak: Bir işi çok zahmet çekerek yapmak
Osmanlının kağnısı tavşanı yakalar: Devletin düzeni, sistemi ile istihbarat ağının
gücünü ifade için kullanılır.
Ödünç para güneşli havalarda eline şemsiye verip, yağmur yağarken geri
almaktır
Öküz eşini bulunca yatar ölürmüş: İşler yoluna girince ölüm gelirmiş
Pabuç kadar dili var: Herkese dil uzatan, her şeye karşı çıkan için kullanılır.
Paran çoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol
Parmağıyla dikip sidiğiyle sulamak: Zor ve fedakârca emeklerle yetiştirmek
Pişmiş aş buğusundan belli olur
Sabırla koruk helva olur
Sağlam kıçı elde görmek: Ağaca veya dağa tırmanmayı beceremeyenler için
kullanılır.
Silahı beline, parayı koynuna, karıyı kaynına emanet et
Söylenecek söz çok ama ceremesine verecek para yok
Su içerken ilan (=yılan) bile dokunmaz(=ellemez): Su içen birine gösterilen
saygının önemini belirtilirken kullanılır
Tarnaşı(=tarhana aşı) kaşığıyla her şey yakışığıyla: İşleri yerli yerince ve usulüne
göre yapmak
Terzi kendi söküğünü dikmez
Terzi mintan, çulhacı kaytan bulamazmış
Tilkinin 40 hikâyesi varmış 39’u tavuk üstüne, biri de piliç üstüneymiş
Tilkiye “tavuk güder misin?” Demişler “gülesim geliyor” demiş.
Tilkiye “tavuk güder misin?” Demişler “pabucum yok” demiş
Üç gün yatak dördüncü gün toprak
Üşenenin oğlu kızı olmaz
Yahudiye “cehenneme gider misin?” Demişler. “Orda maaş kaç” demiş
Yarası olan gocunur
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Yarbaşı tarlası mı bu? Yarbaşı, Tavas ovasının ortasındaki geniş ve değerli tarlalar
için kullanılır. Küçük ve değerli olmayan araziler için yöresel olarak kullanılan
bir deyimdir.
Yörük ne bilir bayramı corp corp içer ayranı.

