
 

HADİ OYNAYALIM 

 Öğretmen öğrencileri sınıf sayısına göre 4 ya da 5 gruba ayırır. 

 Her gruba bir deyim verir. 

 Aşamalar: 

 1.Aşama: Deyimin anlamının araştırılması. 

 2.Aşama: Deyime uygun piyes bulunması. 

 3.Aşama: Piyesin rol dağılımının yapılması. 

 4.Aşama: Provalarla rollerin çalıştırılması. 

 Öğrenciler 1. Aşamayı gerçekleştirirler. 

 2. aşama öğretmen ve öğrencilerle birlikte yapılır, öğrencilerin seviyesine uygun 

piyesler oynanır. 

 Her grubun bir başkanı olur.3. aşama grup başkanları tarafından yapılır. 

 4. aşama öğretmen vasıtasıyla olur. 

 Daha sonra öğretmenin de yardımıyla bu deyimi kullanabilecekleri küçük bir 

piyes sergilerler. 

 Bu piyesler deyimlerin ortaya çıkış hikâyeleri olur. Öğrencilerin hem deyimlerin 

nasıl oluştuğunu hem de nerelerde kullanıldıklarını anlamaları açısından faydalı 

olacaktır. 

 Her hafta bir deyimin piyesi okulun gösteri salonunda tüm öğrencilerin önünde 

sergilenir. 

 Bu gösteriler 4 ya da 5 hafta sürer. Gösterilerin sonunda öğrencilere plaket 

verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Örnek Deyimler ve Çıkış Hikâyeleri: 

 

SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTMEK 

 

Geniş bir ovanın üzerinde bir köy, bu köyünde bir tanecik ırmağı varmış. Irmağın 

suları aynı anda köyün bütün tarlalarına yetecek kadar gür olmadığından her gün bu 

ırmağı bir köylü kendi tarlasına sulamak için kullanıyor, diğerleri de sıranın kendisine 

geleceği günü bekliyorlarmış. Ancak bir gün köyün açıkgözlerinden biri ırmaktan kendi 

tarlasına gizli bir kanal yapıp, diğer köylüler bu durumu fark etmesin diye kanalın 

üstünü toprak ve samanlarla kapatmış. Böylece tarlasına her gün yeteri kadar su 

geliyor, bolca mahsul alıyormuş. Bir süre sonra ırmağın suları azalıp, bu açıkgözün 

tarlasından bereket fışkırınca köylüler vaziyetten kuşkulanıp adamın tarlasına baskın 

yapmışlar. Birde bakmışlar ki kanallar suyla dolu ve üzerinde otlar yüzüyor. Cevap 

belli: “Ulan köftehor, saman altından ne su yürütüyorsun!” 

 

ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ 

 

Bolu dağlarında yaşayan Köroğlu efsanesini duymayanımız yoktur. Bir sabah Köroğlu 

kalktığında atını bağladığı yerde bulamamış. Düşünsenize; Köroğlu gibi biri için Attan 

mühim ne olabilir ki! 

Önce bütün Bolu’nun, sonra da civar illerin altını üstüne getirmiş Köroğlu ama atını bir 

türlü bulamamış. Tesadüfen İstanbul’un Avrupa yakasındaki bir at pazarını gezerken 

atına rastlamış. Atta onu tanımış tabi ki. Köroğlu bindiği gibi yıldırım hızıyla 

uzaklaşmaya başlamış pazardan, satıcıda tabi peşinden. Kıyıya ulaştığında hemen bir 

tekne bulup atıyla beraber Üsküdar’a doğru yoluna devam etmiş Köroğlu. Satıcı 

beyimiz kıyıya vardığında Köroğlu çoktan Üsküdar’a varmış. Durumu gören biride o 

ünlü sözü patlatmış: “Boşuna uğraşma beyim, atı alan Üsküdar’ı geçti” 

 

PABUCU DAMA ATILMAK  

 

Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkârların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında 

sosyal hayatı da düzene sokuyordu. Kusurlu malın, malzemeden çalmanın ve kalitesiz 

işin önüne geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı. Bir ayakkabı aldınız veya tamir 

ettirdiniz diyelim.  

alem olsun diye ayakkabıyı imal edenin çatısına atılıyordu. Gelen geçen de buna bakıp 

kimin iyi, kimin kötü ayakkabı tamir ettiğini biliyordu. Böylece pabuçları dama atılan 

ayakkabıcı maddi kazançtan da oluyor ve gerçekten pabucu dama atılmış oluyordu.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AĞZINDAN BAKLAYI ÇIKARMAK 

 

Vaktiyle çok küfürbaz bir adam yaşarmış. Zamanla kendine yakıştırılan küfürbazlık 

şöhretine tahammül edemez olmuş. Soluğu bir tekkede almış ve durumu tekkenin 

şeyhine anlatıp sırf bu huyundan vazgeçmek 

için dervişliğe soyunmaya geldiğini söylemiş. Şeyh efendi bakmış, adamın niyeti halis, 

geri çevirmek olmaz, matbahtan bir avuç bakla tanesi getirtmiş. Bunlara okuyup 

üfledikten sonra yeni dervişe dönüp tembih etmiş: 

-Şimdi bu bakla tanelerini al. Birini dilinin altına, diğerlerini cebine koy. Konuşmak 

istediğin vakit bakla diline takılacak, sende küfür etmeme isteğini hatırlayıp o an da 

söyleyeceğin küfürden geçeceksin. Bakla ağzında 

ıslanıp da erimeye başlayacak olursa cebinden yeni bir baklayı dilinin 

altına yerleştirirsin. 

Adamcık şeyhinin dediği gibi tekkede kalıp kendini kontrol etmeye başlar. Bu arada 

şeyh efendi de bir yere gidince onu yanından ayırmamaktadır. Yağmurlu bir günde şeyh 

ile derviş bir sokaktan geçerlerken bir evin penceresi hızla açılır ve gençten bir kız 

çocuğu başını uzatarak, 

- Şeyh efendi, biraz durur musun? Deyip pencereyi kapatır. Şeyh efendi söyleneni 

yapar, illa yağmur sicim gibi yağmaktadır. Sığınacak bir saçak altı da yoktur. Üstelik 

niçin durdurulduğunu henüz bilmemektedir ve kız da pencereden kaybolmuştur. Bir 

ara evin kapısına varıp kızın ne istediğini sormak geçer içinden ve tam kapıya 

yöneleceği sırada kız tekrar pencerede görünür ve, 

- Şeyh efendi, der, birkaç dakika daha bekleseniz... 

Şeyh içinden "lahavle" çekse de denileni yapmamak tarikat adabına mugayir 

olduğundan biraz daha beklemeyi göze alır. O sıra da küfürbaz derviş kendi kendine 

söylenmeye başlamıştır. Yağmurun şiddeti gittikçe artmakta, bizimkiler de iliklerine 

kadar ıslanmaktadırlar. Nihayet pencere üçüncü kez açılır ve kız seslenir: 

- Gidebilirsiniz artık!.. 

Şeyh efendi merak eder ve sorar: 

- İyi de evladım bir şey yok ise bizi niçin beklettin? 

- Efendim, der kız, elbette bir şey var, sizi sebepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı 

kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine 

bakılırsa piliçler de tepeli olur, horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü de 

yumurtaları kuluçkaya koydu. Münasebetsizliğin bu derecesi üzerine şeyh efendi, 

- Ulan derviş, der, çıkar ağzından baklayı..  

 

 

MÜREKKEP YALAMAK 

 

Uzun yıllar tahsil görmüş, ilim öğrenmiş kişiler hakkında "mürekkep yalamış" denir. 

Bu deyim bize matbaadan evvelki zamanların elyazması kitapları ve hattatları yahut  

 

 

 



 

 

 

 

müstensihlerin yadigârıdır. El yazması kitapların sayfaları hazırlanırken pürüzleri 

kaybolsun ve kalemin kayganlığı sağlansın diye parşömenlerin üzeri aher denilen bir tür 

sıvı ile cilalanır ardın da mühürlenirmiş. Aher, yumurta akı ve nişasta ile hazırlanan 

muhallebi kıvamında bir hamule olup kâğıt üzerinde bir tabaka oluşturur. Kitap 

kurtlarının pek sevdiği aher, aslında suyu görünce hemen erir. Aherlerin bu 

özelliğinden dolayı eski zamanların hattatları yahut kopya usulü kitap çoğaltan 

zanaatkârları (müstensihler), bir hata yaptıkları vakit onu silmek için  

(mürekkep silgisi henüz icat edilmemiştir) serçe parmaklarının ucunu ağızlarında ıslatıp 

hatalı harf veya kelimenin üzerine sürerler, böylece zemindeki aher dağılır ve aherle 

birlikte hata da kendiliğinden kaybolup gidermiş. Bazen bütün bir cümlenin silinmesi 

gerektiğinde aynı işlemi tekrarlamak gerekir, hattatın serçe parmağına gelen mürekkep 

ister istemez diline geçer, böylece hattat mürekkebi yalamış olur.  

Mürekkep bezir isinden hazırlandığı için suda çözülmesi tabidir. Bu yüzden el yazması 

eserler asla su ve türevleri ile temas ettirilmez. Ancak kitap henüz yazılma 

aşamasındayken mürekkebin bu özelliği hattatların işine yarar, gerek divitlerin ucunda 

kalan mürekkep lekelerini gidermek ve temizlemek, gerekse sayfaya küçük bir tırfil 

yahut imla koymak için diviti tekrar mürekkebe bandırarak israf etmek yerine ucunu 

dillerine değdirir ve oradaki mürekkebin çözülüp kullanılmasını sağlarlarmış. Bu 

durumda da dillerinin mürekkep olması, yani mürekkebi yalamış olmaları 

kaçınılmazdır. Bu durumda da dillerinin mürekkep olması, yani mürekkebi yalamış 

olmaları kaçınılmazdır. Sonuçta eskiler, bir insanın yaladığı mürekkep miktarca ilminin 

ziyadeleştiğini varsayarlar ve okuma yazma bilenlerin pek az olduğu çağlarda azıcık da 

olsa mürekkep yalamış olmayı toplum içinde saygı alameti olarak alırlarmış.  

 

 

 

DEVLET KUŞU KONMAK 

 

Bir rivayete göre, vaktiyle İran"da hükümdarlar öldüğü zaman, bütün şehir halkı 

sarayın önündeki meydanda toplanırmış. Sarayın balkonundan, adına devlet kuşu 

denilen bir kuş uçurulur, kimin başına konarsa, o adam ülkeye hükümdar olurmuş. 

 

Gerçi tarihte, gerek İsa"dan önce İran"da yaşayan Medler ve Persler, gerek İsa"dan 

sonra yaşayan kavimler zamanında, böyle garip bir yolla hükümdar seçildiğini gösterir 

bir kayıt yoktur; üstelik böyle bir seçim yapılmış olması, mantığa da uygun 

düşmemektedir. Ama hak etmediği yerlere, şans eseri gelenler için, "başına devlet kuşu 

kondu" denmesi, yukarıda sözü edilen masaldan gelmiş olsa, yerinde ve anlamlı bir 

sözdür. 

 

 


