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Irak Türkçesiyle Türkiye Türkçesinde Deyimler
(Mukayeseli ÇalıĢma)
Mehmet Ali Şerif
Kerkük Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi
KISALTMA VE HARF ĠġARETLERĠ
Ġ-ġ:(ĥ) ile (ğ) sesi arasında bir sesi ifade eder.
Ĥ-ĥ: Arapçadaki ( )خsesini ifade eder.
Ķ-ķ: Arapçadaki ( )قsesini ifade eder.
Ī-ī:(Ġ) ile (I) sesi arasında bir sesi ifade eder.
Ê-ê: uzun (e) sesini ifade eder.
Ô-ô:(O) ile (Ö) arasında bir sesi ifade eder.
[IT]: Irak Türkçesi.
[TT]: Türkiye Türkçesi.
BKZ: Bakınız.
Önsöz
Türkçenin, deyim bakımından,dünya dilleri arasında özel yeri vardır.
Türkçe, deyimlerle zengin bir dil olarak,deyimin oluĢunda geçmiĢinin çeĢitli
boyutlarıyla önemli rol oynamaktadır. Deyim herhangi dilde olursa olsun,o
dilin cümle kurumunu güzelleĢtiren, süsleyen,anlamına güçlük katan söz
öbekleridir. Dünyanın geniĢ alanlarda dağılan Türk kavimleri,yerleĢtikleri
yerlerin birtakım toplumsal,sosyal,kültürel ve geleneksel özelliklerin etkisi
altında kalmıĢtır. Tabii olarak ilk etkilenen Ģey dildir. Dilin önemli
birimlerinden olan deyim -bilhassa Türkçe deyimi- geniĢ ölçüde farklılık ve
değiĢikliğe uğramaktadır.
Türkçedeki deyimlerin bir kısmı,yöresel
özellikleri taĢımak üzere, Ģekil ve anlam bakımından çeĢitli biçimlerde
görmekteyiz. Bu yüzden Kerkük Ģivesinde kullanılan deyimlerin bir
kısmı,ister mana bakımından, ister Ģekil bakımından değiĢir. Bu araĢtırma
dengeleme olarak,genel Türkçe ile Kerkük Ģivesi arasında deyimlerin
kullanıĢındaki farklı yönlerini göstermekteyim. Üstelik Kerkük Türkmen
Ģivesinde bazı yerel deyimler bulunmakla,onları da bu araĢtırmama aldım.
Öte yandım Türkiye türkçesinin birtakım deyimlerinin aynısını, Kerkükteki
kullanıĢını da göstermekteyim. Nitekim bu araĢtırmanın aĢamalarını Ģöylece
sıralıyabiliriz:
1. Birinci Bölüm: Bu bölümde anlamları aynısı fakat Ģekilleri ayrı
olan deyimleri kaydetmeğe çalıĢtım. Fakat bu konu detaylı
olduğundan dolayı aĢağıdaki altbölümlere ayırmam gerekti:
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a) Aynı anlamı taĢıyan Ģekilleri tam değiĢik deyimleri bu
altbölüme içererek,iki gruba ayırdım.
b) Ek ve ses değiĢmelerine uğrayan anlamtaĢ deyimleri bu
altbölüme içerdim.
c) Tek kelimesi değiĢen deyimleri bu altbölümde iki grup
halinde gösterdim.
d) Yer değiĢtirilmesine uğrayan anlamtaĢ deyimleri göstermeye
çalıĢtım.
e) Bir kelimesi fazla ve ya eksik olan deyimleri üç grupta
açıkladım.
2. Ġkinci Bölüm: Bu bölüm,anlamca ayrı fakat Ģekilleri aynı olan
deyimleri konu olarak elealmaktadır.
3. Üçüncü Bölüm: Bu bölümde,hem Irak türkçesinde hem Türkiye
türkçesinde çoğu deyimlerin anlam ve Ģekil bakımından aynısı olan
deyimleri ele aldım.
4. Dördüncü Bölüm: Son bölüm olan bu bölümde, önceki bölümlerde
gösterilmeyen Irak türkçesi deyimleri baĢka ve alfabe sırasıyla en
iĢlek deyimlerden örnekler verdim.

GiriĢ
Deyim Nedir?
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlamı olan, ilgi çekici
bir anlatımı bulunan, ifadeyi daha zengin kılan, iki veya daha fazla
kelimeden meydana gelen, kalıplaĢmıĢ söz topluluklarına “deyim (tabir)”
denir.1
Deyimler, müstakil ve kliĢeleĢmiĢ kelime gruplarıdır, ve önü ,sonu
olmadıkça mücerret bir kalıptan baĢka bir Ģey değildir;hiç bir hükmü ihtiva
etmediği için (öğüt) veyâ (direktif) mahiyeti taĢımaz ve bu sebeple de genel
kural meydana getirmediği için (Atalar sözü) olmaz.......(bir ipte oynamak)
grubu bir deyimdir. Ama:(iki canbaz bir ipte oynamaz) ifadesi atalar
sözüdür, zira deyimi hükme bağlamıĢ ve bir genel kural meydana
getirmiĢtir.2

Deyimlerin Özellikleri:
KalıplaĢmıĢ sözlerdir. Yerleri değiĢtirilemez; bir kelime çıkarılıp, aynı
anlama da gelse yerine baĢka bir kelime konamaz. “Eli yüzü düzgün”
deyimi, “yüzü eli düzgün” biçiminde; “baĢ kaldırmak” deyimi,
“kafa kaldırmak” biçiminde değiĢtirilip söylenemez; söylense de
deyim olmaz.
Bir araya gelirken, çoklukla kendi gerçek anlamlarından ayrı bir
anlam belirtirler. “Altın kesmek” deyimi, “altını kesip doğramak,
parçalara ya da dilimlere ayırmak” anlamında kullanılmaz; bu söz
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“çok para kazanmak, kazanır durumda olmak” anlamında
kullanılır. Ancak kimi deyimlerde, kalıplaĢmıĢ sözden çıkan anlam,
gerçek anlamın dıĢında değildir. “Sesi çıkmamak; çoğu gitti, azı
kaldı” deyimlerinde olduğu gibi.
Kısa ve özlü ifadeler taĢırlar. Bir kavramı, bir düĢünceyi, bir olayı az
sözle belirtmek ya da daha etkili kılmak için kullanılırlar.
En az iki kelimeden oluĢurlar. Bir kısmı kelime grubu, bir kısmı da
cümle hâlinde biçimlenmiĢtir. “Günaha sokmak, içini dökmek” ve
“elifi görse mertek sanır”, “burnu yere düĢse almaz” gibi.
Çoklukla mastar hâlinde olduklarından fiil çekimine girerler.
“Burnunu çekmek” deyimi, “burnunu çekti”; “bozuk çalmak”
deyimi, “bozuk çaldı”; “güçlük çıkarmak” deyimi, “güçlük
çıkardı” biçiminde çekimlenebilir.
Deyimlerin bir çoğu benzetme ve söz sanatları ile süslüdür. Anlatıma
güzellik, canlılık ve çekicilik katmak için bu Ģekilde kullanılırlar. Bu
bakımdan, genel kural niteliği taĢımazlar. Bu yönleriyle de
atasözlerinden ayrılırlar. Çünkü atasözleri genel kural niteliği taĢırlar;
yol göstermek, ders ve öğüt vermek amacı güderler. “Ağaçtan maĢa
aptaldan paĢa olmaz” ata sözü, netleĢmiĢ bir genel kuraldır.
DenenmiĢ, uygulanmıĢ, her zaman ve herkes için doğru olan bir genel
kural niteliğinde biçimlenmiĢtir. Oysa “fiyatı kırmak” sözünde genel
bir kural yoktur. Çünkü her zaman fiyat dondurulmaz.
Bazı benzetmeli söyleyiĢler deyim olmadıkları hâlde deyim gibi
kullanılırlar. “Arpacı kumrusu gibi (düĢünmek)”, “beĢlik simit gibi
(kurulmak)”, “arı kovanı gibi (iĢlemek)”, “kabak çiçeği gibi
(açılmak)” deyimleri, bu türdendirler.
Kimi ikilemeler de çoklukla deyim sayılmaktadır. “Allak bullak”,
“oldum olası”, “takım taklavat”, “süklüm püklüm”, “ev bark” gibi.
Çoğu zaman deyimlerle birleĢik kelimeler karıĢtırılır. Bu yanlıĢlara
düĢmekten kimi bilgilere sahip olmakla kurtulmak mümkündür.
BirleĢik kelimelerin bitiĢik yazıldıkları, isim soyundan geldikleri,
aralarına yapım ve çekim eki girmeyecek kadar kaynaĢmıĢ oldukları
unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra, deyimleri oluĢturan kelime
gruplarının isim ve fiil çekimlerine girdikleri, aralarına çekim ekleri
aldıkları da hatırdan çıkarılmamalıdır. Ancak, bu ilkeler her ne kadar
göz önünde tutulsa da, deyimlerle birleĢik kelimeleri kimi zaman tam
ayırt etmek imkânı yoktur.
Bir milletin söz gücünden doğan ve doğduğu toplumun malı olan
deyimler, bazı istisnaları dıĢında mecazdırlar; kelime grubu olarak da
isim, sıfat, zarf görevlerinde bulunurlar: “Ġçten pazarlıklı bir adam”
cümlesinde “içten pazarlıklı” deyimi sıfat olarak; “keyfimi kaçırıp
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gitti” cümlesinde “keyfi kaçmak” deyimi zarf olarak; “karga
derneğinde iĢim yok benim” cümlesinde “karga derneği” deyimi de
isim görevinde kullanılmıĢtır.3

BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Anlamları Aynısı Fakat ġekilleri Ayrı Olan Deyimler
Bu bölümde, Irak türkçesinde kullanılan deyimlerin,Türkiye
türkçesindeki deyimlerle anlam bakımından aynı olduğunu göstermekteyim.
ġekilce ise iki Ģivenin deyimleri manaları bir olduğuna rağmen, değiĢik
Ģekillerde görülmektedir. Bunun da sebebine gelince Irak Türkçesiyle
Türkiye Türkçesinin arasındaki ses farklılık ve değiĢmeleridir. Bazen
deyimlerin Ģekilleri temamen ayrı, bazen de aralarında fark bir kelime eksik
veya fazla oluĢundan görülmektedir.Ve bazen de aynı kelimelerden oluĢan
deyimlerde ses değiĢmeleri bulunmaktadır. Bu değiĢiklikleri açıkça ve
örnekleme yoluyla aĢağıdaki alt bölümlerde detaylı bir Ģekilde ele alacağız:
A)

Aynı Anlamı TaĢıyan ġekilleri Tam DeğiĢik Deyimler.

Bu alt bölümde,aynı manayı aynı düĢünce ve fikri taĢımakla
beraber,Ģekilce ayrı biçimleri olan deyimler,Irak türkçesi ile Türkiye
Türkçesi arasında birtakım farklıklar göstermektedir. Bu farklar,bazan tek
veya birkaç kelime değiĢmesiyle görülür,bazan da kelime gruplarının
bütünüyle değiĢmesi halinde görülmektedir. Söz ettiğimiz değiĢmelerin
açıkça ve ayrıntılı bir Ģekilde belirlenmesi ancak aĢağıdaki iki grup halinde
gösterebilirim:

Birinci grup
« Tehlikeli kiĢiyi incitip kıĢkırtmak onun kendisine saldırmasına yol
açmak »4 manâsına gelen Irak türkçesindeki ((ârı yuvasına torpaġ
sepmeġ))5 deyimi, Türkiye Türkçesindeki ((Arının yuvasına çöp dürtmekçomak sokmak))6 deyiminin benzeridir. Tehlikeli ve öfkeyle dolu bir
kiĢiyi,incitici koruma organı olan arılarla dolu bir kovana veyâ yuvaya
benzetmek, iki sahada görmekteyiz. Fakat arıları kıĢkırtmak ve
kızdırmak konusunda,hemde kullanıldığı ûslupta bir değiĢiklik
bulunmaktadır. Arıları kızdırmayı hedef eden Irak türklerinde yuvaya
toprak serpmeleri eyleminin düzeyinde,Türkiye sahasında çöp dürtmek
veyâ çomak sokmak fiili vardır. Ġki sahada kullanılan deyimin sadece
(Torpağ sepmeğ=Çöp dürtmek,Çomak sokmak) sözcüklerinde
değiĢikliği görmekteyiz. Aslında değiĢiklik tek bir kelimede (torpaġ ve
çöp) olmaktadır. Zira (sepmeğ ile dürtmek veyâ sokmak) mastarları
kendilerinden önce gelen sözcüğe bağlanarak, (torpaġ sepmeġ,çöp
dürtmek,çomak sokmak) Ģekillerini almıĢtır. Çünkü :
Toprak→serpilir
Çöp→dürtülür
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Çomak→sokulur
diye söz konusu olan deyim ,açıklandığı gibi değiĢikliğe uğramıĢtır.
Deyimlerde tek veyâ birkaç kelime değiĢilmesi bakımından
yukarıdaki açıklamama göre,aĢağıda Ģu örnekleri vermekteyim:
 «Bir daha belirmeyecek, ortaya çıkmayacak biçimde yok etmek,
ortadan kaldırmak.» anlamında,Irak Türkçesinde(Kökīne turp
ekmeġ)7;Türkiye Türkçesinde(dibine darı ekmek,köküne kibrit suyu
dökmek)8 deyimleri kullanılmaktadır. Kök ile dip sözcükleri bir
manâya geldiğinde farklık sadece turp ve darı kelimelerinde görülür.
turp ve darı kelimeleri yerine kibrit suyu kelimesi de kullanılmaktadır.
Bu sırada su kelimesinin gerektirdiğine göre de dökmek mastarı,
ekmek mastarının yerine kullanılması mantık bakımından daha
doğrudur .
 «Bir iĢi yapmak için birleĢmek» anlamında,Irak Türkçesinde (Bir el
olmaġ ,el etmeġ); Türkiye Türkçesinde (el birliği)9 deyimleri
kullanılmaktadır. Bir el olmaġ deyimi aĢağıdaki örnekte
bulunmaktadır:
Kerkük diyer şan size
Gece dönsün gündüze
Bir el olursak eğer
Zafer bulan yok bize10 (Ekrem Sabır KERKÜKLÜ)
 «Çok kan akıtılmıĢ olmak, çok insan öldürülmek» anlamında,Irak
Türkçesinde (Kan gevde aparmaġ11, Kan tappuğa olaĢmaġ);
Türkiye Türkçesinde (kan gövdeyi götürmek)12 deyimleri
kullanılmaktadır.
 «Kadın orospuluğa baĢlamak,çocuğun kötü ve haram iĢler öğrenmesi»
anlamında,Irak Türkçesinde (Harab yola calanmaġ); Türkiye
Türkçesinde (kötü yola düĢmek)13 deyimleri kullanılmaktadır. Ġki
sahada da aynı anlamı taĢıyan (Yoldan çıĥmaġ14) deyimi de
kullanılmaktadır.
 «Bir kimsenin durumu, huyu sık sık değiĢir olmak» anlamında,Irak
Türkçesinde (Dekkesi dekkesine benzememeġ);Türkiye Türkçesinde
(saati saatine uymamak)15 deyimleri kullanılmaktadır.
 «BaĢkasının sözünden çıkmayacak bir duruma düĢmek, birinin
idaresine girmek.» anlamında,Irak Türkçesinde (Seķķêli uĢaĥ elinde
kalmaġ)16; Türkiye Türkçesinde (sakalı ele vermek)17 deyimleri
kullanılmaktadır.
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 «Eğitimsiz,görgüsüz çocuk» anlamında,Irak Türkçesinde (Mehelle
uĢağı); Türkiye Türkçesinde (sokak çocuğu)18 deyimleri
kullanılmaktadır.
 «YanlıĢ görmek, görüĢünde aldanmak.» anlamında,Irak Türkçesinde
(Gözî ĢeĢ beĢ(penç)etmeġ); Türkiye Türkçesinde (ĢeĢi beĢ görmek)19
deyimleri kullanılmaktadır.
 «Ġki değersiz kiĢi bir araya gelmiĢ, birleĢmiĢ, yakıĢmıĢlar birbirlerine.»
anlamında,Irak Türkçesinde (Kazan dingirlêni kapağın tapar)20;
Türkiye Türkçesinde (tencere yuvarlanmıĢ kapağını bulmuĢ)21
deyimleri kullanılmaktadır.
 «Bir yer çok geniĢ, sonu yokmuĢ gibi olmak.» anlamında,Irak
Türkçesinde (Bir ücü var bir ücü yoġ); Türkiye Türkçesinde (ucu
bucağı olmamak,uçsuz bucaksız)22 deyimleri kullanılmaktadır.
Yollar,uçsuz bucaksız geçecek ne yollar var
Yollar yamuk,yollar düz seçecek ne yollar var23
KASAPOĞLU)

(Adnan

 «1)Çocuklarla birlikte aile topluluğu.2)ĠĢe aklı ermeyen çocuklar,
gençler» anlamında,Irak Türkçesinde (Ev uĢaġ); Türkiye Türkçesinde
(çoluk çocuk)24 deyimleri kullanılmaktadır.
 «ĠĢsiz güçsüz, sokaklarda dolaĢan kimse.» anlamında,Irak Türkçesinde
(Cedde ölçmeġ); Türkiye Türkçesinde (kaldırım mühendizi)25
deyimleri kullanılmaktadır. Aynı anlama gelen (Uzun girip kıssa
çıĥmaġ)26 deyimi Irak Türkçesinde kullanılmaktadır.
 «Güzellikte ayla yarıĢır.» anlamında,Irak Türkçesinde (Aya diyiri sen
bat men çıĥım)27; Türkiye Türkçesinde (Aya''sen doğma ben
doğuyorum''der)28 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Ġçi dıĢı bir olmayan; dıĢı süslü, içi berbat.» anlamında,Irak
Türkçesinde (Altı vavaylı üstü kalaylı)29; Türkiye Türkçesinde (Altı
alay, üstü kalay)30 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Herkesin birden konuĢtuğu çok gürültülü ortam durumuna gelmek»
anlamında , Irak Türkçesinde (Bazar hamamıdı); Türkiye
Türkçesinde
(kadınlar
hamamına
çevirmek)31
deyimleri
kullanılmaktadır.
 « Çok zayıf, bitkin, güçsüz düĢmüĢ kiĢi» anlamında , Irak Türkçesinde
(Türbeden izin [icâze] alıp); Türkiye Türkçesinde (mezar kaçkını)
deyimleri kullanılmaktadır.
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 «Dikkatle dinlemek» anlamında , Irak Türkçesinde (Kulağ dolusu
dinnemeġ)32; Türkiye Türkçesinde (Kulak tutmak,kulak vermek)33
deyimleri kullanılmaktadır.[BKZ:1.Böl,C altbölümü,1. Grup,S-12 ]
 «ĠĢi,beklenen biçimde yapıp yapmamasını O kiĢinin vicdanına,
insanlık duygusuna bırakmak» anlamında , Irak Türkçesinde (Özü öz
sütü)34 ;Türkiye Türkçesinde ( sütüne havale etmek)35 deyimleri
kullanılmaktadır.
 «Yoksul ve parasızlık» anlamında , Irak Türkçesinde (Gôtīnde tuman
yoĥtı); Türkiye Türkçesinde (ayağında donu olmamak)36 deyimleri
kullanılmaktadır.

ĠKĠNCĠ GRUP
«Birbirinden farklı birçok iĢle uğraĢmak, birçok iliĢkisi bulunmak, gizli
iliĢkileri olmak.» anlamına gelen Irak Türkçesindeki (Elli ipte oynamaġHer ipte oynamaġ) deyimi,
Bilbil kimin saynaram
her bir ipte oynaram
Vehıtsız horuz kimin
gece yarsı baynaram37 (Ömer ZEYNEL)
Türkiye Türkçesinde (kırk (her) tarakta bezi olmak38,bin tarakta bezi
olmak39) deyimlerin verdikleri manâyı da taĢımaktadır. Yani yukarıdaki
anlamı ifade etmek hususunda, söz ettiğimiz üç deyimin her hangisi
kullanılırsa doğru olur. Anlam bakımından hem Türkmencedeki(Elli ipte
oynamaġ) hem de (kırk (her) tarakta bezi olmak40,bin tarakta bezi
olmak41) deyimlerde anlam birliği bulunarak,Ģekilleri birbirinden geniĢ
ölçüde farklıdır. Ġp ile tarak sözcükleri epeyi bir Ģekilde iki deyimi de
birbirinden ayırmaktadır. Bunun yanında oynamak ile olmak mastarları aynı
vazifayı görmektedir.kelime gruplarının arasında sadece bez sözcüğünün
fazla olmasının sebebi de,ipte oynamağ tabirinin karĢılığı bezi olmak
tabirinin olduğundandır. Elli , kırk,bin sözcükleri sayı ifade ettikleri halde
müĢterek olduğuna rağmen, ayrı ayrı sayıları ifade etmelerinde yine
deyimlerin aralarında farklık göstermeyi sürdürüyor. Bu durumu da gösteren
baĢka deyimleri de Ģöylece gösteriyorum:
 «Yeterli olmasa da barınılabilecek bir yere yerleĢmek» anlamında,Irak
Türkçesinde (Gôtünün yerini etmeġ); Türkiye Türkçesinde (baĢını
sokmak)42 deyimleri kullanılmaktadır.
 « Bir sebepten ötürü ansızın korkarak yüzünün rengi sararmak, solmak»
anlamında,Irak Türkçesinde (ķutu kurumaġ)43; Türkiye Türkçesinde
(benzi atmak,bet benzi kalmamak)44 deyimleri kullanılmaktadır.
 « Kendisi için gerekli ve yararlı olan Ģeyi kendi eliyle yok etmek»
anlamında,Irak Türkçesinde (Yediği kaba sıçmaġ)45; Türkiye
Türkçesinde (bindiği dalı kesmek)46 deyimleri kullanılmaktadır.
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 «Gereksiz yere, büsbütün boĢuna» anlamında,Irak Türkçesinde (Hiç
yere47,Hiçbiç ĥorayi yere); Türkiye Türkçesinde (boĢu boĢuna,boĢ
yere48,kuru kuruya49) deyimleri kullanılmaktadır.
 «Süslü ve gösteriĢ düĢkünleri» anlamında,Irak Türkçesinde
(Hophopınnan düĢmemeġ); Türkiye Türkçesinde (cafcafından
geçilmemek)50 deyimleri kullanılmaktadır.
 « 1. Zor duruma düĢmek. 2. Paraca sıkıntı çekmek» anlamında,Irak
türkçesinde (Gôtünde poĥ ası kalmaġ , darda kalmaġ, Darlığa
düĢmeġ51); Türkiye Türkçesinde (dara düĢmek, darda kalmak)52
deyimleri kullanılmaktadır.[BKZ:3.Böl.,S18]
 «KavuĢtuğum baĢarı ve mutluluğa tüm dostlarımın da kavuĢmasını
isterim» anlamında,Irak Türkçesinde (NeķĢesi sene gelsin); Türkiye
Türkçesinde (darısı baĢına)53 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Çok keyifli, durumundan çok memnun olan kiĢiye,ve O durumun
bozulmamasın diye » anlamında,Irak Türkçesinde (Zavkını bozma)54;
Türkiye Türkçesinde (değme keyfine)55 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Uslu oturmak» anlamında,Irak Türkçesinde (Akkıl akkıl oturmaġ);
Türkiye Türkçesinde (doğru oturmak)56 deyimleri kullanılmaktadır.
 « Çok sevinç duymak, topluca neĢeli bir duruma kavuĢmak» anlamında,
Irak Türkçesinde (Dünya vêrildi özīne,zavkı yerinde olmağ57,havaya
uçmağ, allahı verilmêġ); Türkiye Türkçesinde (düğün bayram
etmek)58 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Söylenleri ters anlayanlar» anlamında,Irak Türkçesinde (Men ne
diyrem sen ne diysen[bı ne diyiri]); Türkiye Türkçesinde (efendim
nerde ben nerde)59 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Tasalanmak,üzülmek» anlamında, Irak Türkçesinde (Kahır[ğam]
yemeġ)60 ; Türkiye Türkçesinde (gam çekmek)61 deyimleri
kullanılmaktadır. [BKZ:1.Böl,C altbölümü,1grup,S11]
 « Farklı gibi gösterilen iki Ģeyin, gerçekte hiçbir değiĢikliği yoktur,
"ikisi de birdir"» anlamında,Irak Türkçesinde (Keçel Hasan Hasan
keçel)62; Türkiye Türkçesinde (ha hoca Ali ha Ali hoca)63 deyimleri
kullanılır.
 « Ġki yoldan hangisini tutacağını; Ģöyle mi, böyle mi yapacağını
bilememek; ĢaĢırıp bir Ģey yapamaz olmak» anlamında,Irak
Türkçesinde (Ki bayram aĢınnan olmaġ)64; Türkiye Türkçesinde (iki
cami
arasında
kalmıĢ
benamaza
dönmek)65
deyimleri
kullanılmaktadır.
 «Birini veyâ bir Ģeyi güvenilmeyen bir kimse nezdinde emanet
bırakmak » anlamında , Irak Türkçesinde (ķoyīnī ķurta
sımarlamaġ)66; Türkiye Türkçesinde (kediye ciğer ısmarlamak)67
deyimleri kullanılmaktadır.
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 «Nazlı büyütülmüĢ, beceriksiz, toy,çıtıkrıldım» anlamında, Irak
Türkçesinde (Bezir çiklet , nesteleyden beslenip) ; Türkiye
Türkçesinde (mahallebi çocuğu)68 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Mala çok düĢkün» anlamında , Irak Türkçesinde (Para peres);
Türkiye Türkçesinde (mal canlısı)69 deyimleri kullanılmaktadır.
 « Geri dönülemeyecek bir iĢ yapmak, söz söylemek ya da bir harekette
bulunmak»
anlamında,
Irak
Türkçesinde
(ĠĢ
iĢten
70
71
çıĥmaġ[geçmeġ] ,olan oldu ) ; Türkiye Türkçesinde (ok yaydan
çıkmak)72 deyimleri kullanılmaktadır.
 «BaĢından beri, öteden beri, ilk zamandan beri, kendimi bildiğimden
beri» anlamında, Irak Türkçesinde (Özümī tanıyanı); Türkiye
Türkçesinde (oldum olası)73 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Ani bir olay sebeple çok korkmak» anlamında, Irak Türkçesinde
(Üregi düĢmeġ)74; Türkiye Türkçesinde (ödü patlamak-kopmak)75
deyimleri kullanılmaktadır.
 « YaĢça çok küçük, pek küçük (çocuk)» anlamında, Irak Türkçesinde
(Boyī bir ķêriĢtī); Türkiye Türkçesinde (parmak kadar)76 deyimleri
kullanılmaktadır.
 «KapıĢıp birbirlerini çok hırpalayarak dövüĢmek» anlamında, Irak
Türkçesinde (El be yaĥa olmaġ)77; Türkiye Türkçesinde (saç saça baĢ
baĢa)78 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Gereksiz,tutarsız,mantıksız (söz)» anlamında, Irak Türkçesinde (Ezer
bezer konuĢmaġ); Türkiye Türkçesinde (saçma sapan[söz])79
deyimleri kullanılmaktadır.
 « Kötü bir durumu gizlemek, yayılmasını önlemek» anlamında, Irak
Türkçesinde (Pestirlemeġ); Türkiye Türkçesinde (örtbas etmek)80
deyimleri kullanılmaktadır.
 « 1. MahĢer günü. 2. Sıkıntılı kalabalık; telâĢlı, tehlikeli, kimsenin
kimseyi tanımadığı kalabalık» anlamında, Irak Türkçesinde (Köppek
sehebini tanımırı-tapmırı)81(Ayı balasını itirmiĢ); Türkiye
Türkçesinde (ana baba günü)82 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Eksiksiz ,yetkin,mükemmel,tam istenen gibi» anlamında, Irak
Türkçesinde (Neneli babalı83,adil yaplı); Türkiye Türkçesinde (dört
dörtlük)84 deyimleri kullanılmaktadır.
 « Henüz ele geçmemiĢ bir Ģey, gerçekleĢmesi kesin olarak bilinmeyen
bir durum için hazırlık yapmak» anlamında, Irak Türkçesinde (Atı
almadan aĥur yapmaġ)85; Türkiye Türkçesinde (DoğmamıĢ çocuğa
don biçmek)86 deyimleri kullanılmaktadır.
B) Aynı Anlamı Veren Deyimlerde Ek ve Ses DeğiĢmeleri.
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Irak Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında dil üzerinde herhangi bir
dengeli araĢtırma ve çalıĢma yapıldığı zaman,ses değiĢmesi meselesi
mutlaka geniĢ bir çalıĢma alan almaktadır. Çünkü Türkmencedeki
sözcüklerin bir çoğu,Türkiye Türkçesinde kullanılan sözcüklere
kıyaslanarak, (seslerin yer değiĢtirilmesi [torpaġ=toprak]87, sessizlerin
ikizleĢmesi [yeddi=yedi,eccı=acı]88 , ses uyumuna uyulmaması
[gözī=gözü]89ayrılma eki olan –dan ekinde farklılık göstermesi
[elimnen=elimden]90...vb.)gibi ses değiĢme konularına uğramaktadır.Bu
hususta sözcük öbekleri olan deyimler, geniĢ ölçüde kullanıĢlarıyla en
büyük kanıt sayılabilir. Bunun da basit bir Ģekilde gösterilmesi aĢağıdaki
örnek deyimlerin içerdiği,sesleri değiĢen ve altı çizgili sözcüklerde
bulunmaktadır:
 «Ġnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan ağır söz» anlamında, Irak
Türkçesinde (Eccı söz)91; Türkiye Türkçesinde (acı söz)92 deyimleri
kullanılmaktadır.
 «Göz göre göre,gizlemeden» anlamında, Irak Türkçesinde (Acığ
acığa);
Türkiye
Türkçesinde
(açık
açığa)93
deyimleri
kullanılmaktadır.
 «Ana yanı» anlamında, Irak Türkçesinde (Nene kucağı); Türkiye
Türkçesinde (ana kucağı)94 deyimleri kullanılmaktadır.
 «1)Çırılçıplak.2)DoğuĢtan.» anlamında, Irak Türkçesinde (Neneden
doğma)95; Türkiye Türkçesinde (anadan doğma)96 deyimleri
kullanılmakta-dır.
 «Ölmek üzere bulunmak» anlamında, Irak Türkçesinde (Can
çekmeġ)97; Türkiye Türkçesinde (can çekiĢmek)98 deyimleri
kullanılmaktadır.
 «Büyük istekli olmak» anlamında, Irak Türkçesinde (Gözī
beyyüklüġte olmaġ)99; Türkiye Türkçesinde (gözü büyükte
olmak)100 deyimleri kullanılmaktadır.
 «Serseri» anlamında, Irak Türkçesinde (Ġpten kaçan kendire
sıçan)101; Türkiye Türkçesinde (ip kaçkını)102 deyimleri
kullanılmaktadır. [BKZ:1.Böl,E altbölümü,1. grup,S14]
 « Bir zorluğu yenip iĢi baĢarmak» anlamında, Irak Türkçesinde
(Altınnan çıĥmaġ)103; Türkiye Türkçesinde (altından kalkmak)104
deyimleri kullanılmaktadır.
 «Güç ve uzun süre sabır göstererek iĢibitirmeye çalıĢmak» anlamında,
Irak
Türkçesinde(igneyden
kuyu
kazmaġ)105;
Türkiye
106
Türkçesinde(iğne ile kuyu kazmak) deyimleri kullanılmaktadır.
Şiir desen bulaşır kağıda muska yazar
Kazma kürek durarken igneyle kuyı kazar
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(Ġsmet
107

ÖZCAN)
 «Yola çıkacak kimseyi ugurlamak» anlamında, Irak Türkçesinde
(Yola salmaġ)108; Türkiye Türkçesinde (Yolcu etmek,Yola
vurmak)109 deyimleri kullanılmaktadır. Irak Türkçesinde (Yola
salmaġ) deyimi «BaĢından savmak»110 anlamına gelmektedir. Türkiye
Türkçesindeki (Yola vurmak) deyimi, Ģekilce Irak türkçesindeki
(yolına vurmaġ) deyimine benzer,fakat manaları tam ayrıdır.[BKZ:
1.Böl.,C altbölü,1.grup,S-12,2.Böl,S-17,4. Böl,S-26]
- Bir ,ki tepme çaldılar
Ķamburīnī aldılar
Ķoydīlar tereceye
Dümdüz yola saldılar111
 «Hepsi,tümü,bütün vücudu»112 anlamına gelen (Tepeden tırnağa
kadar)113 deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde
kullanılmaktadır. Fakat Irak Türkçesinde Ģekil değiĢikliğine uğrayarak,
(Teppeden dırnağa kadar)114 Ģeklini almıĢtır.[BKZ:3. Böl.,S19]
C) Tek Kelimesi DeğiĢen Deyimler.
Irak türkçesi ile Türkiye türkçesisindeki anlamtaĢ deyimlerin Ģekilce
farkları, baĢka bir boyut göstermektedir. Bu altbölümde açıklayacağımız
nokta,iki toplumun, (Irak Türkçesi toplumu ve Türkiye Türkçesi toplumu)
dil,gelenek-görenek ve milletlerin kültür anlayıĢlarına göre bir kaynaktan
oluĢmaktadır. Ancak çoğu zaman,deyimin herhangi sözcüğünde değiĢme
hususu dilin ve Ģivelerin gösterdikleri farklılıklardan ibarettir. Küfürbaz
anlamını ifâde eden , Irak Türkçesi sahasında (Dili pis)115 ; Türkiye
Türkçesinde ise
(ağzı pis)116 deyimlerindeki dil ve ağız kelimeleri,iki deyimin değiĢikliğini
oluĢturur. Dil yerine ağız,agız yerine dil sözcüğünü kullanmak,sonuçta aynı
neticeyi verir. Kötü lafları söylemek dil yoluyla olur,dilin de bulunduğu yer
ağız olduğundan dolayı,hem dil hem ağız aynı iĢi yapar. Ayrıca (Alma biĢ
ağzıma düĢ117[IT], armut piĢ ağzıma düĢ118[TT]) deyimlerinde alma(elma)
ve armut sözcükleri bir ayırım göstermekte bulunarak,aynı sonuca
varmaktadır. Bu yüzden Irak Türkçesi sahasında elma kelimesi yerine Helva
sözcüğünün kullanıĢına da rastlamaktayız. BiĢ ve piĢ kelimelerindeki b,p ses
değiĢmesi diğer bir farklığı ortaya koymaktadır. Açıklamanın daha doğru ve
açık bir Ģekilde gösterilmesi, aĢağıdaki gruplarda verilen örneklerle olması
daha kanidir:

Birinci grup
Deyimin içinde altı çizgili tek bir sözcüğü değiĢen örnekler Ģunlardır:
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 [IT] Ağır olmaġ119 = [TT] Ağır oturmak.120
 [IT] Ağızda sakıs kimin çeynenmeġ(Ağızlarda sakız olmaġ)121 = [TT]
Ağızda sakıs gibi çiğnemek.122
 [IT] Ağzına geleni demeġ(döndermemeġ)123 = [TT] Ağzına geleni
söylemek.124
 [IT] Aklı iĢlemeġ = [TT] Kafası iĢlemek(çalıĢmak).125
 [IT] Aklı yerine gelmeġ = [TT] BaĢı yerine gelmek.126
 [IT] Aklına koymaġ = [TT] Kafasına koymak.127
 [IT] Allah kapısı128 = [TT] Rızık kapısı,ekmek kapısı.129
 [IT] Aynı tas aynı hamam130 = [TT]
Eski hamam eski
131
tas. [BKZ:1.Böl,D altbölümü,S14].
 [IT] Barmaġ diĢlemeġ = [TT] Parmak ısırmak.132
 [IT] BaĢı dolanmaġ 133= [TT] BaĢı dönmek.134
 [IT] Bir ayağı türbede olmaġ135= [TT] bir ayağı çukurda olmak.136
 [IT] Bir dêri bir sümüg kalmaġ(sümüge dönmeġ)137 = [TT] Bir deri
bir kemik kalmak.138
 [IT] Buğazına minmeġ = [TT] Boğazına sarılmak.139
 [IT] Burnı havada140 = [TT] BaĢı havada.141
 [IT] Burnı üskek 142= [TT] Burnu büyük.143
 [IT] Cerimesini çekmeġ144 = [TT] cezasını çekmek.145
 [IT] Cir u cehenneme = [TT] Canı cehenneme.146
 [IT] Coķ taĥmaġ = [TT] Boynuz takmak.147
 [IT] Degme zavkına = [TT] Değme keyfine.148
 [IT] Delli dobur149 = [TT] Deli dolu.150
 [IT] Dudaĥ büzmeġ151 = [TT] Dudak bükmek.152
 [IT] Dünenin uĢağı 153= [TT] Dünkü çocuk.154
 [IT] Düz oturmağ = [TT] Doğru oturmak.155
 [IT] Êli(iĢ) tutmamaġ 156= [TT] Eli varmamak.157
 [IT] Ğam yemeġ 158= [TT] Gam çekmek.159 [BKZ:1.Böl,A
altböl,2grup,S8]
 [IT] Ğazel oĥumaġ = [TT] Masal okumak.160
 [IT] Gevlimnen(üregimnen) gelmemeġ161 = [TT] Ġçimden
gelmemek.162
 [IT] Göz ayarı 163=[TT] Göz kararı.164
 [IT] Gözī kırılmaġ = [TT] Gözü korkmak.165
 [IT] Gözī yazıda166 = [TT] Gözü dıĢarıda.167
 [IT] Gözüm üstüne(üste)168 = [TT] BaĢ üstüne.169
 [IT] Hasret çekmeġ = [TT] Ġçini çekmek.170
 [IT] Heket ağzında kalmaġ = [TT] Laf ağzında kalmak.171
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 [IT] Heket altında kalmamaġ = [TT] Lakırdı altında
kalmamak.172[BKZ:3. Böl,S19]
 [IT] Heket aramızda = [TT] Laf aramızda.173
 [IT] Heket etmeġ = [TT] Laf etmek.174
 [IT] Hekete tutmaġ = [TT] Lafa tutmak.175
 [IT] Heketini bilmeġ = [TT] Lafını bilmek.176
 [IT] Her baĢtan bir ses çıĥmaġ177 = [TT] Her kafadan bir ses
çıkmak.178
 [IT] Her kazanda kaĢuġ(çemçe)179 = [TT] Her aĢın kaĢığı.180
 [IT] Ġki ayağını bir babıca koymaġ181= [TT] Ġki ayağını bir pabuca
sokmak.182
 [IT] Ġpi kırmaġ183 = [TT] KiriĢi kırmak.184
 [IT] Kervan yemeġ = [TT] Dayak yemek.185
 [IT] Kulaġ vermek = [TT] Kulak vermek,Kulak tutmak.186[BKZ:
1.Böl,A altbölümü,1. Grup,S-6]
(....toplumla ilgilenen sesine ķulaġ verip derdini araştıran,buldığı
dertlere elden geldiği kadar çare bulmağa çalışan insandır....) ReĢit
Kâzım Bayatlı.187
 [IT] Kulpını tapmaġ188 = [TT] Kulpunu bulmak.189
 [IT] Ne mal olduğunu bilmeġ = [TT]Ne meta olduğunu bilmek.190
 [IT] Ölü paraya = [TT] Ölü fiyatına.191
 [IT] Ölümü görüp isitmeye razı olmaġ192 = [TT] Ölümü görüp
hastalığa razı olmak.193
 [IT] Rezil sefil olmaġ = [TT] Rezil rüsva olmak.194[BKZ:1.Böl,E
altbölümü ,2.grup,S15]
 [IT] Piçaĥ sümüge dayanmaġ195 = [TT] Bıçak kemiğe dayanmak.196
 [IT] Suyunu çıĥartmaġ = [TT] LeĢini çıkarmak , pastırmasını
çıkarmak , pestilini çıkarmak , sucuğunu çıkarmak.197
 [IT] Tikenli söz = [TT] Ġğneli söz.198
 [IT] Torpaĥtan ucuz = [TT] Sudan ucuz.199
 [IT] Yarıda kalmaġ = [TT] Elinde kalmak.200
 [IT] Üregi sıĥılmaġ = [TT] Canı sıkılmak.201
 [IT] Üregini sıĥmaġ = [TT] Canını sıkmak.202
 [IT]Yola salmaġ203 = [TT] Yola vurmak.204 [BKZ:1.Böl,B
altbölümü,S-10. 2.Böl,S-17,4. Böl,S-26]
 [IT] Zak zak baĥmaġ205 = [TT] Dik dik bakmak.206
Çakallar zak zak bahar
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Yağış tükünü yeher
Bu bizim çakkaldandı
Hepsi yerinnen ķaĥar207

Ġkinci grup
Bu grubun deyimlerindeki değiĢiklik,hem bir kelimesi değiĢmekle
beraber hem de ses değiĢmesi ile oluĢmaktadır. Bunları da aĢağıdaki
örneklerin, altı çizgili kelimelerinde belirleyeceğim:
 [IT] Adam olmaġ208 = [TT] Adama dönmek.209 [BKZ:ikinci Böl.,S17]
 [IT] Aralarında âsmannan yer kadarī(yerce)farkı var (aralarında kaf
dağı olmaġ210) = [TT] Arada dağlar kadar fark olmak(aralarında karlı
dağlar olmak).211
 [IT] Ayağları yer tutmamaġ212 = [TT] Ayakları yere değmemek.213
 [IT] Bir filse değmemeġ = [TT] Bir pul etmemek.214
 [IT] Burnı ücünde,götī dibinde = [TT] Burnunun dibinde.215
 [IT] Burnınnan fitil fitil çıĥmaġ216= [TT] Burnundan fitil fitil
gelmek.217
 [IT] Canını çölde tapmamaġ = [TT] Canını sokakta bulmamak.218
 [IT] Dibine enmeġ = [TT] Dibini bulmak.219
 [IT] Dinnen imannan etmeġ= [TT] Dinden imandan çıkmak.220
 [IT] DiĢ kimin gelmeġ = [TT] ġaka gibi gelmek.221
 [IT] Dünya dibi = [TT] Dünyanın öbür ucu.222
 [IT] Êlinnen geleni taksir etmemeġ
(elinden geleni kusur
223
koymamaġ ) =[TT] Elinden geleni arkasına(ardına) koymamak.224
 [IT] Êtī sene sümügü bize225 = [TT] Eti senin kemiği benim.226
 [IT] Gözden sürmeni çalmaġ227 = [TT] Gözden sürmeyi çekmek.228
 [IT] Gözleri kan tutmaġ 229= [TT] Gözleri kan çanağına dönmek.230
 [IT] Gözünü doldurmaġ (doldurmamaġ)231 = [TT] Gözü tutmak
(tutmamak).232
 [IT] Günahını yeĥemeġ = [TT] Günahına girmek.233
 [IT] Kozı toz annamaġ234 ,Tozu koz annamaġ235= [TT] Kazı koz
anlamak.236[BKZ:1.Böl,D altbölümü,S14]
 [IT] Merhabanı kaldırmaġ237 = [TT] Merhabayı kesmek.238
 [IT]Özinnen (baĢınnan) beyyük iĢlere girmeğ(giriĢmeğ)239 = [TT]
BaĢından büyük iĢlere giriĢmek.240
 [IT] Üzü sumbaķ satmaġ = [TT] Suratı sirke satmak.241
D) Yer DeğiĢtirilmesine Uğrayan AnlamtaĢ Deyimler.
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Bu altbölümün deyimlerinde,ister Irak Türkçesi sahasında ,isterse de
Türkiye türkçesi sahasında, deyimi oluĢturan sözcüklerin sadece yerlerinin
değiĢtirilmesi söz konusu olacaktır. «Kızgınlık ile sonunu düĢünmeden
ağzına gelen kötü sözleri söylemek, karĢısındakine hakaret etmek»
anlamında, Irak türkçesinde (Gözīnī yumīp ağzını açmaġ)242; Türkiye
Türkçesinde(ağzını açıp gözünü yummak)243 deyimleri kullanılmaktadır.
Bu örnekteki sözcüklerin yer değiĢmesine uğramaları iki aĢamayla meydana
gelmektedir. Açıklamanın daha izahlı bir Ģekilde olunması için, kelimeleri
iki taraftan ele almamız gerekir. Önem sırasınca, ilkkez Göz ile Ağız
kelimelerini;sonra da yummak ve açmak mastarlarını göz önünde
bulundurmalıyız. Deyimin anlamına göre, yummak hareketi göz kelimesine
dönerek, açmak eylemi ağızın iĢi olmaktadır. Dolaysiyle yumup açmak
veya açıp yummak hareketleri göz ve ağız kelimelerin yer değiĢtirmelerine
bağlıdır. Yani Irak türkçesindeki gibi göz kelimesini deyimin baĢında
bulunduğu zaman, açmak mastarı yüklem olur. Tam tersine Türkiye
türkçesinde kullanılan deyimin baĢında ağız kelimesi yer aldığı zaman,
yüklem görevini yummak mastarı yapmaktadır.
Bazı deyimlerin değiĢikliği, kelimelerinin aldığı eklerde görülmektedir.
Irak Türkçesinde ve her biri ayrı ayrı manâları ifâde eden (Gözü ac244, Kanı
ağır245) deyimlerindeki gözü ve kanı kelimelerin aldıkları belirtili isim
tamlaması [-ü,-ı] ekleri, Türkiye Türkçesindeki (Aç gözlü, Ağır kanlı)246
deyimlerinde gözlü ve kanlı sözcüklerin [-lü,-lı] sıfat ekleriyle değiĢme
yapmaktadır. Ġleri sürülen açıklamayı daha fazla pekiĢtirmek için,aĢağıda
birkaç örnek de vermek tamamen doğrudur:
[IT] Aynı tas aynı hamam247 = [TT] Eski hamam eski tas.248
[BKZ:1.Böl,C altbölümü,1.grup,S11]
 [IT] Gözün üstünde kaĢ var dememeġ = [TT] KaĢın altında gözün var
dememek.249
 [IT] Kozı toz annamaġ250 ,Tozu koz annamaġ251= [TT] Kazı koz
anlamak.252 [BKZ:1.Böl,C altbölümü,2.grupS13]
 [IT] Üzü astarınnan baha olmaġ(durmaġ) = [TT] Astarı yüzünden
pahalı olmak.253
E) Bir Kelimesi Fazla Ve ya Eksik Olan Deyimler.
Bu altbölümün asıl konusu,iki sahada anlamtaĢ deyimin sözcüklerinde
bir kelime eksik veyâ fazla hususunda daha çok dururken, öte yandan ses
değiĢmeleri, kelimenin aldığı hal ekleriyle diğer eklerin durumunda
değiĢiklikleri ve aĢağıdaki gruplara ayırarak göstermeye çalıĢmaktadır.
Birinci grup
Bu grubun deyimlerinde hem kelime eksik fazlalık meselesi, hem de
kelime eksik fazlalığın yarattığı kelimede ses ve Ģekil değiĢikliği
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görülmektedir. Bu hususta aĢağıdaki örnek halinde olan deyimlerin altı
çizilen sözcüklerinde değiĢiklik görülmektedir:
 [ IT] Ağzınnan süt ķoĥsī gelmeġ254 = [TT] Ağzı süt kokmak.255
 [ IT] BaĢ aĢağa olmaġ256= [TT] BaĢ aĢağı.257
 [ IT] Burnunnan düĢen çibin bin parça olmaġ258 = [TT] Burnundan
düĢen bin parça olmak.259
 [ IT] Canınnan bezar olmaġ= [TT] Canından bezmek.260
 [IT]Ġpten kaçan kendire sıçan 261=[TT]Ġp kaçkını.262(ipten kazıktan
kurtulmuĢ).263 [BKZ:1.Böl,B altbölümü,S9]
Ġkinci grup
Bu grubun deyimlerinde sadece bir kelimenin eksik olması
görülmektedir. Kelimenin eksik oluĢu bazan Irak türkçesi deyiminde,bazan
da Türkiye Türkçesi deyiminde görülmektedir. AĢağıda örneklerde eksik ve
yâ fazla olan kelimelerin altları çizgilenmektedir:
 [ IT] Allah ĥêtīrī için = [TT] Allah için.264
 [ IT] Bayram etmeġ265 = [TT] Düğün bayram etmek.266
 [ IT] Bir taĥtası essük(essik)267 = [TT] Tahtası eksik.268
 [ IT] Delli divane olmaġ269 = [TT] Divane olmak.270
 [ IT] Kurban olmaġ271 = [TT] Kul kurban olmak.272
 [ IT] Rüsvay olmaġ = [TT] Rezil rüsva olmak.273 [BKZ:1.Böl,C
altbölümü ,1.grup,S12]
 [ IT] Suyuna göre gêtmeġ = [TT] Suyuna gitmek.274
Üçüncü grup
Bu grubun deyimlerinde eksik fazlalık ,birkaç kelimede görülür. DeğiĢiklik,
aĢağıdaki örneklerin altı çizgili kelimelerinde görülmektedir:
 [ IT] Eli yağ balda olmaġ275 = [TT] Bir eli yağda bir eli balda
olmak.276
 [ IT] Gözleri dolmaġ(doluĥmaġ277) = [TT] Gözleri dolu dolu
olmak.278
 [IT]Sallana sallana279 gelmeġ = [TT]Elini kolunu sallaya sallaya
gelmek.280

ĠKĠNCĠ BÖLÜM
ġekilleri Aynısı Fakat Anlamları Ayrı Olan Deyimler
Bu bölümü farklı farklı altbölümlere ayırmak icabı bulunmamaktadır.
Çünkü bu bölümün açıklayacağı konu tek bir konudur. Bu bölümdeki
deyimlerin aralarında Ģekil birliği varken, ifâde ettikleri manâlar ayrı ayrı
fikirlere yönelir. Bu bölümde,gerek Irak Türkçesinde,gerek Türkiye Türkçesi
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sahalarında kullanılan deyimlerin bir kısmı Ģekilleri aynı olduğundan dolayı,
sadece manâlarındaki değiĢikliği göstermekteyim. Yani deyimi verdikten
sonra iki sahadaki açıklamasını da belirleyeceğim. Bu yüzden örnek
deyimlerle açıklamalarını Ģu Ģekilde vermeye çalıĢtım:
 Hem Irak Türkçesinde hem Türkiye Türkçesinde kulanılan (Ağır
kanlı)
deyimi,Irak
Türkçesinde
deyimin
sözcükleri
yer
değiĢtirilmesine uğrar (kanı ağır) Ģeklini alıp ve«suratı
asık,sevimsiz» manâsına gelmektedir. Türkiye Türkçesinde ise (ağır
kanlı) deyimi hem «sevimsiz» hem (ağır canlı) deyiminin anlamtaĢı
olarak «çok ağır iĢ yapan,çevik olmayan»281 anlamına gelmektedir.
 Irak Türkçesinde, ve (baĢ alıp gitmeġ)282 Ģeklini de alan (BaĢ
almaġ)283 deyimi
«kimseye danıĢmadan ve nereye
gideceğinikimseye bildirmeden çevresindekilerle ilgisini kesip
bulunduğu yerden uzaklaĢmak»284 manâsını bildirmektedir. BaĢ
almak deyimi Türkiye Türkçesinde farklı bir manâ taĢımakla, ve
Ģekilce [-a ile olumsuz –ma] eklerini alan (baĢ alamamak)285 deyimi
«içinde
bulunduğu
uğraĢtırıcı
durumdan
yakasını
286
kurtaramamak»
anlamı ifade etmektedir. Bazan da (baĢını
287
alamamak)
biçminde de gösterilmektedir. Fakat Irak
Türkçesindeki (BaĢ almak) manâsının ifadesinde, Türkiye
Türkçesinde (BaĢını alıp gitmek)288 deyimi kullanılmaktadır.
 Türkiye Türkçesinde (BaĢına çalmak)289 deyimi «bir Ģeyi birine öfke
ile,sert davranıĢla vermek (iade etmek)»290 anlamını vermektedir.
Ancak bu deyim Irak Türkçesinde yukarıdaki anlamdan baĢka apayrı
anlamı olarak« birisinin büyük bir zarara veyâ felakete maruz
kaldığından dolayı üzüntülü hareket etmek ve görünmek» hem de
«güçsüz ve zayıf bir insanın zalim ve güç sahibi birisinin kontrolü
ve yönetimi altında kalmak» manâlarına gelmektedir.
 Türkiye Türkçesinde (Dil dökmek)291 deyimi «inandırmak ya da
yaranmak için karĢısındakinin hoĢlanacağı Ģeyler söyleyip
durmak»292 anlamını vermektedir. Fakat Irak Türkçesinde bu
deyimin ifade ettiği baĢka bir manâ olarak«çok sayıda nasihat
vermek» anlamına gelmektedir.
 Türkiye Türkçesinde (Ayak üstü=üzeri)293 deyimi «ayakta durarak
,ayakta olarak»294 anlamını vermektedir. Bu deyim Irak Türkçesinde
yukarıdaki anlamdan baĢka apayrı anlamı olarak «yanından yol
geçen,uğrak» anlamına gelmektedir. Zira ayak kelimesinin
Türkmencede mecazi anlamı olarak yol demektir. Türkiye
Türkçesinde bu manâya gelen (yol üstü)295 deyimi kullanılmaktadır.
 Türkiye Türkçesinde (Adam olmak)296 deyimi «bir kiĢi yetiĢip
topluma yararlı duruma gelmek»297 anlamını taĢımaktadır. Bu
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deyim Irak Türkçesinde yukarıdaki anlamdan baĢka,«yaramaz
çocuğu ve yâ delikanlıyı azarlamak ya da uyarmak» anlamına
gelmektedir. [BKZ:1. Böl,C altbölümü,2.grup,S13]
 Türkiye Türkçesinde (Yakası açılmadık) deyimi«Kimsenin
bilmediği,iĢitmediği küfür,açık saçık söz»298 anlamını taĢımaktadır.
Bu deyim Irak Türkçesinde yukarıdaki anlamdan baĢka,«kimsenin
yapmadığı iĢ» anlamını da kapsamaktadır.
 Türkiye Türkçesinde (Dili bir karıĢ dıĢarı çıkmak) deyimi
«KonuĢmaktan, susamaktan ya dâ sıcakta yürümekten çok
yorulmak»299 anlamını taĢımaktadır.Bu deyim Irak Türkçesinde (Dili
bir ķeriĢ yazıya çıĥmaġ) Ģeklini alarak,aynı anlama gelmektedir.
Fakat Irak Türkçesinde bu deyime benzer olan deyim (dili bir
ķeriĢ)300 «Susması gerekirken fazla konuĢan» anlamına
gelmektedir.
 Türkiye Türkçesinde (Yola vurmak)301 deyimi«yola çıkacak kimseyi
uğurlamak» anlamını taĢımaktadır. Bu deyim Irak türkçesinde,ve
baĢka bir ek de almak yoluyla (Yoluna vurmak)302 Ģeklindeki deyim
«dikkatsizlikle baĢarılan iĢ» anlamına gelmektedir.[BKZ:1.Böl,B
altbölümü,S-10,1.Böl.,C altbölü,1.grup,S-12, 4. Böl,S-26].

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ġekil ve anlamları aynısı olan deyimler
Birinci ve ikinci bölümlerde gerek Irak Türkçesinde gerek Türkiye
Türkçesi sahasında olduğu gibi, kullanılan deyimlerin gâh farklık ve
değiĢiklik taraflarını,gâh benzerlik yönlerini göstermeye çalıĢtım. Bu
bölümde iki sahada kullanılan deyimlerin Ģekil ve manâca aynısı
olanlarından aĢağıda birkaç örnek vereceğim:
 «Tecrübesi sayesinde insanların iyisini kötüsünü çabuk anlayacak
duruma gelmiĢ kimse»303 anlamına gelen (Adam [insan] sarrafı)304
deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde
kullanılmaktadır.
 «1.Ne diyeceğini beklemek. 2.Onun sözüne göre hareket etmek»305
anlamına gelen (Ağzına [veya ağzının içine] bakmak)306
deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde
kullanılmaktadır.
 «Yapılan iyiliği ara sıra yüzüne vurarak birisini üzmek,
incitmek»307 anlamına gelen (BaĢa [baĢına] kakmak)308
deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde
kullanılmaktadır.
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 «1. Fizikî bir acı duymak. 2. Bir iĢte zarar görmek, manevî bir
üzüntü duymak»309 anlamına gelen (Canı yanmak)310 deyimi,hem
Irak Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır.
 « Gevezelik ederek, çok konuĢarak vakit geçirmek»311 anlamına
gelen (Çene çalmak)312 deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de
Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır.
 « 1. Zor duruma düĢmek. 2. Paraca sıkıntı çekmek»313 anlamına
gelen (Darda kalmak)314 deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de
Türkiye
Türkçesinde
kullanılmaktadır.
[BKZ:1.Böl,A
altbölümü,2.grup,S-7]
 « Yemin etmek, kutsal bir Ģey üzerine el koyarak ant içmek»315
anlamına gelen (El basmak)316 deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de
Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır.
 « Uyanık, kurnaz, çıkarlarını iyi kollayan, becerikli, zeki»317
anlamına gelen (Gözü açık)318 deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de
Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır.
 « YakıĢıksız davranmak, uygunsuz bir söz söylemek veya kötü bir
Ģey yapmak»319 anlamına gelen (Halt etmek)320 deyimi,hem Irak
Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır.
 « 1. Hak dini olan Ġslâm`ı kabul etmek. 2. En sonunda doğruyu
söylemek. 3. Önceden kabul etmediği Ģeyi sonradan kabul edip
uymak»321 anlamına gelen (Ġmana gelmek)322 deyimi,hem Irak
Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır.
 «Ölüm veya felâket haberi, çok üzücü haber»323 anlamına gelen
(Kara haber)324 deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de Türkiye
Türkçesinde kullanılmaktadır.
 « Ġki taraf da korunsun, gücendirilmesin, ikisinin de zarar
görmeyeceği bir yol bulunsun»325 anlamına gelen (Ne ĢiĢ yansın ne
kebap)326 deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde
kullanılmaktadır.
 «Bilmeden sakıncalı bir davranıĢta bulunmak veyâ söz
söylemek»327 anlamına gelen (pot kırmak)328 deyimi,hem Irak
Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır.
 « Bir kimsenin kendisini inciten sözüne benzer Ģekilde cevap
vermek»329 anlamına gelen (Söz altında kalmamak)330 deyimi,hem
Irak Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır. Irak
Türkçesinde sadece (söz) kelimesi yerine (heket) sözcüğü geçerek
(Heket altında kalmamaġ) Ģekli de bulunmaktadır. [BKZ:1. Böl,C
altbölümü,1.grup,S12]
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 « Tadını, lezzetini bir türlü unutamamak»331 anlamına gelen
(Tadı[dadı]
damağında
kalmak)332
deyimi,hem
Irak
Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır.
 «Hepsi,tümü,bütün vücudu»333 anlamına gelen (Tepeden tırnağa
kadar)334 deyimi,hem Irak Türkçesinde,hem de Türkiye Türkçesinde
kullanılmaktadır. Fakat Irak Türkçesinde Ģekil değiĢikliğine
uğrayarak, (Teppeden dırnağa kadar)335 Ģeklini almıĢtır. Örneğin:
(''...sonra sapsarı geçilerek,teppeden dırnağa tir tir titremeye
başladı....'')336 [BKZ:1. Böl,B altbölü,S10]

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçen üç bölümde elden geldiği kadar araĢtırmanın konusuna ilgin
çok sayıda topladığım bilgileri ortaya koydum. Gerek Irak Türkçesi
sahasında, gerek Türkiye Türkçesi sahasında olsun kullanıĢta olduğu
deyimlerle ilgili çeĢit çeĢit bilgileri ve örnekleri bölümlerde ve
altbölümlerde açıkladıktan sonra,dördüncü bölüm olarak bu bölümü
Ģekilce Türkiye Türkçesinde kullanılmayarak,ancak Irak türkçesinde
kullanıĢta bulunan bazı deyimleri ele aldım. AraĢtırmamda baĢvurduğum
Irak Türkçesi deyimlerinin kaynakçalarında bulmadığım bazı deyimleri bu
bölüme içerdim. Bu bölümün deyimlerini alfabe sırasıyla sıraladım.
Deyimlerin birçoğunun anlamlarını vererek örnekledim. Birkısmının
sadece anlamını vermekle bereber kalan deyimleri yalın bir Ģekilde
göstermeye çalıĢtım.
-A337
 Acem alması
 Adam yiyen. Bu deyim çoğunlukla soru Ģeklinde gelir. Örneğin:
- Gelsin baş vurup mısafirimiz olsun, kabil adam yiyeniğ?
 Alçaġ gözden baĥmaġ. BaĢkasını beğenmemiĢ küçümseyen ve kibirli
olanlar için söylenir. Örneğin:
- Babası beyyük müdür olanı,arkadaşlarına he alçağ gözden baĥırı.
-B Balağınnan yağmağ. Alay olarak birisinin güya çok bilgili olduğunu
ifâde etmek için kullanılan bir deyimdir.
 Barmağ Ģarkıldatmaġ. Sevinmeyi ifâde eden bir hareket. Örneğin:
(Ben hepinizi,bütün mahalle halkını,barmağ şakırdata şakırdata,güle
oynaya, birer birer toprağa vermeyince.......)338
 BaĢ altına koymaġ. Önceden bir iĢin hazırlıklarını göz önüne
koyan,veyâ bir iĢin sonucunu bilen kimse için söylenir. Örneğin:
- Bu işin saķat olmağını başım altına ķoymıştım.
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 BaĢ kaĢamağa vâĥtī olmamaġ339. Çok meĢgul olan kimseler için
söylenir. Örneğin:
- O kadar işim var, başımı kaşıya bilmirem.
 BaĢ savuğlığ etmeġ. Bir iĢte esneklik ve tembellik yapmak. Örneğin:
- Yattığuv zaman işiğları söndür,baş savuğlığ etme ha!
 BaĢ tutmaġ(tutmamaġ)340. Bir iĢin baĢarıyla sonuçlanmaması için
söylenir. Örneğin:
- Meselemiz baş tutsa,elimiz yağ balda olu.
 BaĢa kül elemeġ.
 BaĢa vurmaġ.
 BaĢı sıcaġ341. Davamlı sinirli ve ufak tefek iĢlere kızan kimseler için
söylenir.
 BaĢa turĢu tökmeġ.342
 BaĢında ĥurma ağacı çıĥmaġ343. Bir iĢten umut kesildiği halde
söylenir. Örneğin:
- Vallahi başında hurma ağacı çıhsa bunı vermem özīne.
 BaĢında oynamaġ.Tehlikeli bir duruma sokmak.
 Beli yere vermeġ. Kendisinden destek ve yardım beklendiğinde hayal
kırıklığına uğramada söylenir. Örneğin:
- Çoğ ķehir yedim!beş on para için Ahmet belimi yere verdi.
 Bezrine lanet.
 Bını bından açmamaġ.
 Bir suda çıĥartmağ344. Ġki veyâ birkaç iĢi,görevi birlikte yapmak,
baĢarmak. Örneğin:
- Hem isim hem derece listesini yarın birlikte yaparam,ikisini de
bir suda çıĥardarıġ.
 Boynī bağlı. Esir olmak,tutsak olmak. Örneğin:
- Şah iken boynī bağlı bende oldum
(Mehmet
345
NEVRUZĠ)
 Boynī kırılmaġ. Beddua için kullanılan bir deyim. Örneğin:
(....''boynī kırılsın,inşallah!Allah bilir nerelerde tellalık ediyor!)346
 Börkünü havaya atmaġ347. Çok sevinmek memnun olmak anlamına
gelen bir deyimdir. Örneğin:
- İstediğimiz oldu,yeruve ossam börkümü havaya ataram.
 Buğazına minmeğ.
 Burnu ücüyden seleĢmeġ (burunnan konuĢmaġ348). Örneğin:
- Dünenki davadan sora baĥıram burnu ücüyden seleşiri
menimnen.
 Burnuna kadar olaĢmaġ. AĢırı derecede öfkeli olmak.
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 Burun kaldırmaġ.349
-C,Ç Cebi sıcağ. Paralı ve zengin olan kimse.
 Cebinde eķrep var. Hiç para harcamayan,cimri.
 Cep vurmaġ. Genelde çarĢıda yapılan hırsızlık. Örneğin:
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- Dikkatli olun bazarda cep vuranlar çoġtī.
Çakkala dönmeġ.350
-DDadı duzu kalmamaġ. Ġçinde hiç bir zevk,heves,neĢe bulunmamak.
Davar altı. Davar fıĢkısı.
Dirsekten samırsağ dögmeġ (kurru dirsekten samırsağ ezmeġ).
- Her kêşī ögmez Türkman
Hiç yere sögmez Türkman
Dirsegiyden samırsaġ
And içib dögmez Türkman351
Divarlı(duvarlı) bağa girmemeġ.352
Dört köĢe olmaġ. Rahat olmak,iyi bir habere veyâ davranıĢa
sevinmek. Örneğin:
- Adamın işini methettiĥçe dört köşe oldī.
-EEceliyden ölmemeğ. Çok tehlikeli iĢlere baĢını sokan kimseler için
söylenir. Örneğin:
- Her vaĥıt diyerem, bu uşağ çoğ narahattı,hiç eceliyden olmez.
Ekmegine tepme çalmaġ. Kendi iĢine kendi eliyle zarar vermek.
El dolantırmaġ. Yapılan bir iĢin eksik taraflarını tamamlamak,
bozukluklarını düzeltmek.
El eli tanımaġ.353
Ele boĢ günye vermeġ. Bir iĢten umulduğu kazanç,kâr,menfaat yerine
hiç bir Ģey kazanmamak. Örneğin:
- Bitirdiğimiz işin heķķini almağa gêttiġ,gene elimize boş günye
verdiler.
Elekte su durunca.
Eli kıssa.354
Êlinde (iĢ)kırığ çalmaġ.355
Êlinde (iĢ) düz gelmemeġ.
Ellerde kalmaġ.356
Ev ĥerĥizi.
-G-
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 Gavur malı. Malı veyâ eĢyayı insafsızca kullanmak,kıymetini
bilmemek için söylenir. Örneğin:
- Oğlum dikkat eylavun babavuzun tükanına, gavur malı dêgi.
 Gevli taze. Devamlı gençlik çağını yaĢayan kimselere söylenir.
Örneğin:
- Bu ihtiyarlığına göre gevli çoğ tezedi,her zaman kefinde
eglencesindedi.
 Göt basmaġ. Oturmak anlamına gelir.
 Götünü naza koymaġ.357
 Göz kamaĢtırmaġ.358
 Göz nürü tökmeġ.359
 Gözlī kôr. Ġstediği Ģeyi arayıp,önünde olduğuna rağmen görmeyen
kimse.
 Gözü dar.360
 Gözüm yolda kaldı. Faydasız beklemeyi ifade etmek için kullanılır.
Örneğin:
- Katre katre al yanġtan ter süzer
Gözüm yolda kaldı gelmedin âşık
(NEVRES SALĠS)361
 Gözüv ossın bizde. Arada sırada bizi hatırlayıp özenmenizi rica
ediyoruz.
-H Havadan zenbilden enmeġ.
 Hazıra cevap. Her sorunun veyâ her lafın tam ve mükkemel
karĢılığını söylemek.
 Heket hambalı degi.362
 ĥulkı dar olmaġ.363
-Ġ Ġçine kırran düĢmeġ.
 Ġki ayağ da borc almaġ. Bir Ģeye çarçabuk gitmek veyâ yapmak için
söylenir. Örneğin:
- Mılla Salih hayir işçin iki ayağ ta borc alı kaçar.
 Ġki el bir baĢ kalmaġ.
 Ġki göz de borc almaġ.bir Ģeye dik dik bakmak için söylenir.
Örneğin:
- Çocuklar, televizyona baĥmağ için iki göz de borc alırlar.
 Ġlan baĢı essüktī364. Çok kalabalık ve karmakarıĢık yer. Örneğin:
- Murat, dolabuvda O kadar eşya var, ilan başı essüktī.
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-K-

 Kan koĥsı gelmeġ.
 Karnı ağırmaġ.366
 KaĢ çatmaġ. KaĢlarını hareket ettirerek öfkesini belirtmek.367
Örneğin:
365















- Genç kız çattı kaşını
Tüketti göz yaşını
(Nasih BEZĠRGAN)368
Kazık (miĥ) çaĥmaġ. Bir yerde gelip uzun uzun oturmak,istikrar
etmek.
ķeyin kuda.
Kısmeti kaĥmaġ.369
Kibleye kesmeġ. Ertelenen bir iĢi bitirmek,sonuçlamak.
Kifteye fılta (Ģifte) demeġ.370 YaĢlanmak ve ihtiyarlanmak için
söylenir.
Kol kanat çalmaġ.371 Çaba harcamak,bir iĢ uğrunda çok yorulmak.
Kôr tarafına düĢmeġ.
Kulağa pambuğ koymaġ372. Bir sırrın baĢka kimse önünde
söylenmemesi için kullanılır. Örneğin:
- Dediĥlerim aramızda kalsın,Odı Ali geldi,kulağuva pambuğ
koy.
Kurttan koyın bir arada yaĢamaġ.373
Küçük gözden baĥmaġ.
-LLikâvu aĥmaġ (ağzının suyu aĥmaġ). Bir Ģeyi Ģiddetle ve israrla
istemek.
-MMahana üste olmaġ. Bahane aramak. Örneğin:
- O hiç kalmazdı burda he giderdi,zaten mahana üsteydī.

 Mürvetine kalmaġ.
-O,Ö-

 On barmağını mum etmeġ.
 Ölüm aĥtarmaġ. Kendi ayağıyla tehlikeli yere gitmek.
 Özünü piçağa yetirmeġ375. Kendisini çok kritik durumda bulunduran
için söylenir. Örneğin:
- Çoğ korhağan adamdı,biraz başı dolansa özünü piçağa yetiri.
-P Para pul koymaġ. Bir Ģey veyâ bir iĢ uğrunda emek ya da para
harcamadan elde etmek. Örneğin:
374
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- Sene verdihlêri çeketi hele de begenmisen,di kaldır kaldır gören
diyer para pul koyıpsan.
Pataĥları ortaya çıĥmaġ. Bir Ģeyin eksik ve olumsuz taraflarının
açıklanması,ortaya çıkması için söylenir. Örneğin:
- Yaptığuv işlerin pataĥları soradan ortaya çıĥar.
Piçağ vursav kanı çıĥmaz.
Paradan olmaġ.
Paradan etmeġ. Çok para harcamak. Örneğin:
- Evin tamiri paradan etti bizi.

-S-

 Saçı kesilmiĢ.
 Sözü birdi377 iki olmaz. Sözünde ve davranıĢında sabit olan kimse.
Örneğin:
- Hecci Hasan dürüst adamdı dediğini yapar,sözü birdi iki olmaz.
 Suyuna salmaġ.378
 ġam Ģitili.379
-T Teline degmeġ (degmemeġ).
 TraĢ edip êline güzgünü vermeġ.
 Torba doldurmaġ. Servet yapmak, bir yerden haksızlıkla para ve mal
biriktirmek anlamında kullanılır. Örneğin:
- Bu yurdun sehebi yohtu,her gelen torbasını dolduru gider.
 Tuttuğun torpağ altun olmaġ.380
 Tıfakı dağılmaġ.381
 Topa benzemeġ. Sağlığı ve sıhatı yerinde olan kimse için söylenir.
Örneğin:
(.....''Topa benziyor,bir oturuşta bir legen doğramayı yiyip
kalkıyor,.....'')382
-Ü Üzünnen yağmaġ. Tabiatı veyâ ahlakı görünüĢünden belli olanlar için
söylenir. Örneğin:
- Hemen üzünnen yağırı kötü kadın olduğu.
 Üze torpaĥ elemeġ.
 Üz astarı olmamaġ.383 Durum ve davranıĢını çabuk değiĢtirmek veyâ
sözüne güvenilmemek. Örneğin:
- Ne kadar etmiş tebeddül işbu asrın adamı
376

25

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
Eski elbise gibi dönmiş üzi astarına
(FEVZĠ-PĠRBADĠ
384
Ömer Ağa)
 Üzümnen gêlmiri. Utanıyorum.
 Üz vermeġ (vermemek). Birisini iyi karĢılamak,yakınlık göstermek,
önem vermek,ilgilenmek.385 Örneğin:
- Yüz verip baştan çıĥarma kendini mağrur olur
(NEVRES SALĠS)386
-Y Yaĥa yırtmaġ. AĢırı öfkelenmek.387 Örneğin:
- Çaldı taĥmis yüzüne taştir edipmiş heyacan
Tesmitin hali bozuldu yaĥa yırtarken Ona
(Ġsmail
388
SERTTÜRKMEN)
 Yaĥaya tikilmeġ. Bu deyim Irak türkçesinde,evlat doğumunda dua
olarak(Yahavuza tikilsin) Ģeklinde söylenir. Örneğin:
- Mubarak ossun uşağuvuz,Yarabbi yahavuza tikilsin.
 Yaĥun düĢmeġ. Cinsel iliĢkide bulunmağ,cima etmeğ.
 Yan durmak.389 Uzakta durmak,ilgilenmemek. Örneğin:
- Bu kez gösterdi âriz ol peri rüyanda yan durdī
Bıraĥtī ah ile vaha O zalim kendi yan durdī
KABĪL)390

(Muhiddin

 Yerinnen ķaĥan. Beceremiyen tecrübesiz olanlar için söylenir.
Örneğin:
- Bu maslahatta hayir kalmadı yerinnen kahan bu işlere girişiri.
 Yol dögmeġ.391
 Yerinde kalmaġ. YaĢı geçip evlenmeyen kız.
 Yolī degi. Ayıptır.
 Yeddi arĥası eĢilmeġ. Zorluk çekmek.
 Yeddi arĥası (gözī ögīne) gelmeġ. Bir Ģeyi baĢarmada hayli zorluk
çekmek için söylenir. Örneğin:
- Zavallı adam, ağacı kesince yeddi arhası gözī ögīne geldi.
 Yolına vurmaġ392.yarım yamalak iĢ yapmak. [BKZ:1.Böl,B
altbölü,S-10, 1.Böl.,C altbölü,1.grup,S-12,2.Böl,S-17] Örneğin:
- Bilisen! yolına vurma iş hiç sevmem.
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SONUÇ
Bu araĢtırmamda vardığım neticeleri, aĢağıdaki noktalarda özet olarak
gösteriyorum:
1. Ġster Irak Türkçesinde,isterse Türkiye Türkçesinde olsun,deyimler çok
sayıda değiĢikliğe ve farklılığa uğramaktadır.
2. Deyimlerin bazen Ģekil,bazen de anlam bakımından iki sahada epeyice
farkları görülmektedir.
3. Deyimler,çevre bakımından zengin bir kaynaktan oluĢmaktadır. Bu
yüzden Irak Türkçesinin Türkiye Türkçesinde bulunmayan çok
sayıda deyimleri kullanılmaktadır. Bu hal tam tersine de olabilir. Irak
Türkçesinde (Saçı kesilmiĢ Ķeyin kuda Davar altı) gibi deyimler
Türkiye Türkçesinde kullanılmamaktadır.
4. Deyimlerin bir kısmında,tek bir değiĢiklik değil,birden fazla farklıklar
görülmektedir. Yoluna vurmak deyiminde olduğu gibi hem ses
değiĢmesi,hem kelime değiĢmesi,hem de anlam farklığı
bulunmaktadır.

KAYNAKÇA
123456789101112-

27

AKSOY,Ömer Asım,Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü,1.cilt
(Atasözleri Sözlüğü),Ġnklap Kitapevi Baskı Tesisleri,Ġstanbul-1998.
AKSOY,Ömer Asım, Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü,2.cilt
(Deyimler Sözlüğü),Ġnklap Kitapevi Baskı Tesisleri,Ġstanbul-1998.
BAHADINLI,Yusuf Ziya,Türkçe Deyimler Sözlüğü,Hür Yayınları,
Ġstanbul-1971.
BAYATLI,Hidayet Kemal,Irak Türkmen Türkçesi,Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara 1996.
HAMAMCI,Hamza,Sırmalı Pabuç,2.baskı,Bir Ocak Türkmen Kültür
Merkezi, Kerkük 2007.
IRAK
TÜRKMAN
LEHCESĠ,Azerbaycan
Milli
Ġlimler
AkademisiBaku 2004.
KÜZECĠ,Semsettin,Kerkük
ġairleri(Irak
Türkmen
ġairleri),1.cilt,Türkiye Kamu-Sen,Ankara 2006.
NACĠOĞLU,Muvaffak,Ne Güzel DemiĢler,Irak Kültür Ve Tanıtım
Bakanlığı-Türkmen Kültürü Müdürlüğü, Bağdat 2000.
Örnekleriyle Türkçe Sözlük,Milli Eğtim Bakanlığı,1.cilt, Türk Tarih
Kurumu Basımevi,Ankara 1995.
TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,1.cilt,Zaman Basımevi,Bağdat
1963.
TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,3.cilt,Zaman Basımevi,Bağdat
1988.
TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,5.cilt,Bilgisayar Basımevi,Kerkük
2000.

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
13141516171819202122-

TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,8.cilt, Bilgisayar Basımevi,Kerkük
2001.
TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,9.cilt,Bilgisayar Basımevi,Kerkük
2001.
TERZĠBAġI,Ata,Kerkük
ġairleri,11.cilt,Özel
Bilgisayarla
BasılmıĢtır, Kerkük 2005.
TERZĠBAġI,Ata,Kerkük
ġairleri,12.cilt,ġahsi
bilgisayarla
BasılmıĢtır, Kerkük 2006.
TORUNTAY,Fatih,Açıklamalı Atasözleri Ve Deyimler,Tutku
Yayıncılık, Ankara.
Türkçe Sözlük,Türk Dil Kurumu Yayınları:549,1. Cilt, Yeni Baskı,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara1988.
TÜRKMENOĞLU,ġemsettin,Büyük Varlığımız Atasözleri Ve
Deyimlerimiz, Abdulvahhap AVCI Basımevi ,Kerkük-2004.
VASFÎ,Ġhsan
S.,Irak
Türklerinde
Deyimler
ve
Atasözleri,2.baskı,Kerkük Vakfı Yayınları,Ġstanbul-2001.
http://www.deyim.org/deyimler
www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu

Dipnotlar
1

)Türkçe Sözlük,Türk Dil Kurumu Yayınları:549,1. Cilt, Yeni Baskı, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara1988,S-368.
2
)Örnekleriyle Türkçe Sözlük,Milli Eğtim Bakanlığı,1.cilt, Türk Tarih Kurumu
Basımevi,Ankara 1995,S-646.
3
) -AKSOY,Ömer Asım,Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü,1.cilt (Atasözleri
Sözlüğü),Ġnklap Kitapevi Baskı Tesisleri,Ġstanbul-1998,S-38,39,40,41,42,43.
- http://www.deyim.org/deyimler
4
)AKSOY,Ömer Asım, Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü,2.cilt (Deyimler
Sözlüğü),Ġnklap Kitapevi Baskı Tesisleri,Ġstanbul-1998,S-581.
5
)VASFÎ,Ġhsan S.,Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri,2.baskı,Kerkük Vakfı
Yayınları,Ġstanbul-2001,S-36.
6
)- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-581.
-BAHADINLI,Yusuf Ziya,Türkçe Deyimler Sözlüğü,Hür Yayınları,Ġstanbul-1971,S18.
7
)
TÜRKMENOĞLU,ġemsettin,Büyük
Varlığımız
Atasözleri
Ve
Deyimlerimiz,Abdulvahhap AVCI Basımevi ,Kerkük-2004,S-202.
8
) AKSOY,Ömer Asım,A.g.e,2.cilt,S-717,938.
9
) AKSOY,Ömer Asım,A.g.e,1.cilt,S-50.
10
)KÜZECĠ,Semsettin,Kerkük ġairleri(Irak Türkmen ġairleri),1.cilt,Türkiye KamuSen,Ankara 2006,S-109.
11
) VASFÎ,Ġhsan S.,A.g.e,S-131.
12
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-904.
13
) A.g.e,S-941.

28

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
14

) –A.g.e,S-1122.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-212.
15
) - AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1020.
- BAHADINLI,yusuf Ziya,S-92.
16
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-174.
17
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1025.
18
) BAHADINLI,Yusuf Ziya,A.g.e,S-94.
19
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1058.
20
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin,A.g.e,S-178.
21
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1071.
22
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-101.
23
) KÜZECĠ,Semsettin,A.g.e,S-52.
24
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-698.
25
) A.g.e,S-901.
26
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-194.
27
) A.g.e,S-40.
28
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-602.
29
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-34.
30
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-567.
31
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-71.
32
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-144.
33
) ) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-945.
34
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-166.
35
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1055.
36
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-20.
37
)TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,11.cilt,Özel Bilgisayarla BasılmıĢtır,Kerkük 2005,S49.
38
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-930.
39
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-26.
40
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-930.
41
) BAHADINLI,yusuf Ziya,S-26.
42
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-625.
43
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-147.
44
)TORUNTAY,Fatih,Açıklamalı Atasözleri Ve Deyimler,Tutku Yayıncılık,Ankara,S79,80.
45
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-208.
46
) TORUNTAY,Fatih,A.g.e,S-81.
47
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-121.
48
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-29.
49
)A.g.e,S-79.
50
)A.g.e,S-32.
51
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-73.
52
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-108.
53
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-706.
54
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-215.
55
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-110.
56
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-45.
57
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-215.

29

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
58

) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-736.
) A.g.e,S-743.
60
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-172.
61
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-787.
62
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-194.
63
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt, S-833.
64
)- TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-50.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-124.
65
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-195.
66
)- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-142.
- TÜRKMENOĞLU,ġemsettin,S-183.
67
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-75.
68
)A.g.e,S-82.
69
)A.g.e,S-82.
70
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-127.
71
) A.g.e,S-160.
72
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-985.
73
)A.g.e,S-986.
74
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-196.
75
) BAHADINLI,Yusuf Ziya,S-87.
76
)A.g.e,S-89.
77
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-88.
78
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1022.
79
)A.g.e,S-1022.
80
)A.g.e,S-998.
81
)- TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-197.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-143.
82
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-16.
83
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-157.
84
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-732.
85
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-38.
86
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-729.
87
)Ünsüzün yer değiĢtirmesi olayı Irak türkmenleri ağızlarında kimi sözcüklerinde geçer
(BAYATLI,Hidayet Kemal,Irak Türkmen Türkçesi,Türk Dil Kurumu
Yayınları,Ankara 1996,S-360).
88
)Irak türkmenleri ağızlarında ünsüz ikizleĢmesi bol bol görülmektedir,ve bu ağızların
belli baĢlı özelliklerinden de biri sayılır.(BAYATLI,Hidayet Kemal, A.g.e,S-355,356).
89
)Düzlük-Yuvarlaklık uyumu Irak Türkmen ağızlarında konuĢma dilinde genellikle
vardır. Ancak bazı sözcükler art damak ve dudak ünsüzlerinin etkisiyle ayrılık
göstermektedirler.( BAYATLI,Hidayet Kemal, A.g.e,S-341).
90
) Irak Türkman lehcesinde çıxıĢlığ hal [ayrılma hali] damağ ahengine uyğun olarağ iki
variantlı -dan,-den,-tan ,-ten,-nan,-nen Ģekilçiler ile ifade olunur.(Irak Türkman
lehcesi,Azerbaycan Milli Ġlimler Akademisi,Baku 2004,S-119).
91
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-166.
92
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-9.
93
)A.g.e,S-9.
94
)A.g.e,S-16.
95
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-157.
59

31

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
96

) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-572.
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-64.
98
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-671.
99
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-109.
100
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-60.
101
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-127.
102
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-69.
103
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-34.
104
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-569.
105
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-124.
106
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-874.
107
) TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,9.cilt,Bilgisayar Basımevi,Kerkük 2001,S-91.
108
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-212.
109
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1122.
110
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-212.
111
) BAYATLI,Hidayet Kemal, A.g.e,S-3.
112
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-190.
113
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1071.
114
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-190.
115
) A.g.e,S-80.
116
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-546.
117
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-30.
118
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-584.
119
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-23.
120
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-535.
121
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-26.
122
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-11.
123
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-27.
124
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-541.
125
)A.g.e,S-897,898.
126
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-24.
127
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-898.
128
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-32.
129
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-126.
130
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-171.
131
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt S-769.
132
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-309.
133
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-50.
134
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-74.
135
)- TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-85.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-56.
136
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-642.
137
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-56.
138
)- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-645.
- BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-27.
139
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-85.
140
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-62.
141
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-24.
97

31

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
142

) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-62.
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-30.
144
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-66.
145
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-681.
146
)A.g.e,S-672.
147
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-29.
148
)A.g.e,S-41.
149
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-74.
150
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-709.
151
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-83.
152
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-122.
153
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-84.
154
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-738.
155
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-45.
156
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-92.
157
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-51.
158
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-172.
159
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-143.
160
)- BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-82.
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt, S-961.
161
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-196.
162
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-67.
163
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-105.
164
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-810.
165
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-157.
166
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-111.
167
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-60.
168
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-111.
169
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-629.
170
)A.g.e,S-871.
171
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-254.
172
) A.g.e,S-256.
173
) A.g.e,S-254.
174
) A.g.e,S-254.
175
) A.g.e,S-254.
176
) A.g.e,S-255.
177
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-120.
178
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-180.
179
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-239.
180
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-854.
181
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-50.
182
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-68.
183
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-126.
184
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt S-934.
185
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-41.
186
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-945.
187
) TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,5.cilt, Bilgisayar Basımevi,Kerkük 2000,S-121.
188
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-144.
143

32

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
189

) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-246.
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-976.
191
)A.g.e,S-994
192
)- TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-63.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-163.
193
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-297.
194
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-91.
195
)NACĠOĞLU,Muvaffak,Ne Güzel DemiĢler,Irak Kültür Ve Tanıtım BakanlığıTürkmen Kültürü Müdürlüğü, Bağdat 2000,S-46.
196
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-638.
197
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-81,89,90,95.
198
)A.g.e,S-68.
199
)A.g.e,S-95.
200
) –A.g.e,S-51.
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-757.
201
)A.g.e,S-676.
202
)A.g.e,S-675.
203
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-212.
204
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1122.
205
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-215.
206
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-718.
207
) BAYATLI,Hidayet Kemal,S-20.
208
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-23.
209
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-10.
210
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-36.
211
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-577.
212
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-41.
213
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-21.
214
)A.g.e,S-27.
215
)A.g.e,S-31.
216
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-63.
217
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-665.
218
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-34.
219
)A.g.e,S-43.
220
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-724.
221
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e, A.g.e,S-96.
222
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-739.
223
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-93.
224
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-131.
225
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-68.
226
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-773.
227
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-108.
228
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-59.
229
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-210.
230
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-59.
231
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-112.
232
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-823.
233
)A.g.e,S-826.
190

33

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
234

) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-142.
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-162.
236
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-224.
237
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-152.
238
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-267.
239
) VASFÎ,Ġhsan S.,S-51.
240
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-623.
241
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-95.
242
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-210.
243
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-12.
244
) -TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-210.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-109.
245
)A.g.e,S-132.
246
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-9,10.
247
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-43.
248
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-769.
249
)A.g.e,S-915.
250
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-142.
251
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-162.
252
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-224.
253
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-586.
254
) NACĠOĞLU,Muvaffak, A.g.e,S-33.
255
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-12.
256
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-46.
257
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-616.
258
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-62.
259
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-31.
260
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-674.
261
)- NACĠOĞLU,Muvaffak, A.g.e,S-36.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-127.
262
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-69.
263
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-883.
264
)A.g.e,S-565.
265
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-53.
266
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-122.
267
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-57.
268
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1064.
269
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-74.
270
) BAHADINLI,Ysuf Ziya, A.g.e,S-45.
271
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-183.
272
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-246.
273
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-91.
274
)A.g.e,S-95.
275
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-92.
276
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-84.
277
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-109.
278
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-811.
279
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-175.
235

34

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
280

) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-51.
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-534.
282
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-46.
283
) A.g.e,S-46.
284
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-623.
285
)A.g.e,S-616.
286
)A.g.e,S-616.
287
)A.g.e,S-623.
288
)A.g.e,S-623.
289
) BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-24.
290
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-620.
291
)A.g.e,S-719.
292
)A.g.e,S-719.
293
)A.g.e,S-602.
294
)A.g.e,S-602.
295
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-410.
296
) A.g.e,S-14.
297
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-529.
298
)A.g.e,S-1102.
299
)A.g.e,S-720.
300
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-78.
301
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1122.
302
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-212.
303
) www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
304
)- www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-529.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-23.
305
) www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
306
) - www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-541.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-26.
307
) A.g.e,S-49.
308
)- A.g.e,S-49.
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-616.
309
) www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
310
) -VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-65.
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-676.
311
) www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
312
)- BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-37.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-69.
313
) www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
314
)- www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-73.
315
) A.g.e,S-89.
316
)- A.g.e,S-89.
- BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-49.
317
) www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
318
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-155.
281

35

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
319

) www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
)- TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-169.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-116.
321
) -www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-879.
322
)- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-126.
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-879.
323
)A.g.e,S-910.
324
)- TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-218.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-134.
325
) www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
326
) - VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-156.
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-979.
327
) TORUNTAY,Fatih, A.g.e,S-315.
328
) - BAHADINLI,Yusuf Ziya, A.g.e,S-90.
- VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-170.
329
) www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
330
) - VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-179.
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1043.
331
) www.sozcukara.com/deyimler-sozlugu
332
) - VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-71.
- AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1063.
333
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-190.
334
) AKSOY,Ömer Asım, A.g.e,2.cilt ,S-1071.
335
) VASFÎ,Ġhsan S., A.g.e,S-190.
336
) HAMAMCI,Hamza,Sırmalı Pabuç,2.baskı,Bir Ocak Türkmen Kültür
Merkezi,Kerkük 2007,S-29.
337
) -VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-185.
- TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-148.
338
)HAMAMCI,Hamza, A.g.e,S-6.
339
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-72.
340
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-48.
341
)A.g.e,S-50.
342
)A.g.e,S-191.
343
)A.g.e,S-51.
344
)A.g.e,S-57.
345
) TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,3.cilt,Zaman Basımevi,Bağdat 1988,S-89.
346
) HAMAMCI,Hamza, A.g.e,S-9.
347
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-61.
348
)A.g.e,S-63.
349
)A.g.e,S-63.
350
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-104.
351
) BAYATLI,Hidayet Kemal, A.g.e,S-1.
352
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-83.
353
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-40.
354
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-92.
355
)A.g.e,S-93.
356
)A.g.e,S-94.
320

36

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies
357

)A.g.e,S-104.
)a.g.e,S-106.
359
)A.g.e,S-107.
360
)A.g.e,S-109.
361
) TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,3.cilt,S-153.
362
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-110.
363
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-122.
364
) A.g.e,S-125.
365
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-179.
366
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-135.
367
) A.g.e,S-136.
368
) TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,11.cilt,S-29.
369
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-139.
370
) A.g.e,S-140.
371
) A.g.e,S-141.
372
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-187.
373
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-145.
374
) A.g.e,S-160.
375
) A.g.e,S-166.
376
) A.g.e,S-174.
377
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-145.
378
) A.g.e,S-157.
379
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-185.
380
) TÜRKMENOĞLU,ġemsettin, A.g.e,S-43.
381
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-190.
382
) HAMAMCI,Hamza, A.g.e, S-9.
383
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-198.
384
) TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,8.cilt, Bilgisayar Basımevi,Kerkük 2001,S-92.
385
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-199.
386
) TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,3.cilt,S-139.
387
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-205.
388
) TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,12.cilt,ġahsi bilgisayarla BasılmıĢtır,Kerkük
2006,S-81.
389
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-206.
390
) TERZĠBAġI,Ata,Kerkük ġairleri,1.cilt,Zaman Basımevi,Bağdat 1963,S-192.
391
) VASFî,S.Ġhsan, A.g.e,S-211.
392
) A.g.e,S-212.
358

37

Vol:6

No:2

year:2011

Kirkuk University Journal- Humanity Studies

االمثال والحكم بين التركية والتركمانية ( دراسة مقارنة )
محمد علي شريف
مدرس
جامعة كركوك  /كلية
التربية
خالصة

إُ اىيغت اىخزمُت خالفا ً عِ باقٍ ىغاث اىعاىٌ ,ىغت غُْت باىَقىالث.حُث أُ اىَقىىةت ىُتةج ٍدةز
ٍدَىعت ٍِ اىنيَاث حفُد وحقىٌ اىدَيت اىخزمُت,بو أّها حبزس اىدىاّب اىخارَخُةت ىنيُةز ٍةِ ارٍةىر,
اىعا اث واىخقاىُد عيً سبُو اىَياه .وحُث أُ ارقىاً اىخزمُت ٍْخشزة فةٍ بقةاك ميُةزة ٍةِ اىعةاىٌ ف ّهةا
حأثزث فٍ ىغخها حتب اىَىاقع اىدغزافُت اىخٍ سنْخها حيةل ارقةىاً .وعْةدٍا حخةأثز ىغخهةا بببُعةت اىبُ ةت
اىخةةٍ سةةنْها اىقةةىً فبببُعةةت اىتةةاه أُ حخةةأثز فةةٍ اىةةل ٍفةةز اث وعْايةةز وٍنىّةةاث اىيغةةت أَ ةةا.ومىُ
اىَقىالث اخيت ضَِ ّباق اىيغت,ف ّها بذىل حخغُز ٍِ حُةث اىشةنو أحُاّةا ً وٍةِ حُةث اىَعْةً أحُاّةا ً
أخزي.ىذىل فة ُ ذةذا اىبتةث َخْةاوه اىةل اىخغُُةز اىتايةو فةٍ اىَقةىالث اىدارجةت فةٍ اىيهدةت اىخزمُةت
اىعزاقُت (خايت ىهدت مزمىك) وبُِ ٍيُالحها اىدارجت فٍ اىيهدت اىخزمُت اىَتخخدٍت فٍ حزمُا .
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The Turkish language as opposed to the rest of the world's languages,
a rich language Palmcolat. As the saying is not just a collection of useful
words and strengthen the Turkish sentence, but it highlights the historical
aspects of many of the things the customs and traditions, for example. As the
Turkish tribes scattered in many parts of the world, it affected in their own
language as geographical locations inhabited by the tribes. When the
language is affected by the nature of the environment inhabited by folk
Fbtabiep the case to be affected by the vocabulary and elements and
components of language. The fact that statements falling within the scope of
the language, so they change in form and in terms of meaning, sometimes at
other times. Therefore, this research deals with the simple change in the
statements spoken in the Turkish-Iraqi dialect (especially the tone of
Kirkuk), and those spoken in Turkish dialect used in Turkey.
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