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Her dil, kendi sözvar1ıgı içinde niçin deyim (İng. Idiom) olarak adlandırılan dil 
ö~elerinin de bulunması gereksinimini duymuştur? Bir başka deyişle, örne~n 
Türkçede, 'ölmek' kavramının 'ö.ı.m.e.k' seslerinden oluşmuş. bir göstereni bu
lunmaktayken, 'iki eli yanına gelmek', 'dört kolluya binmek' gibi, deyim yapıla
rindaki deyim anlantı (idiomatic meaning)'ı.ıın aktarılmasll~da araç! durumunda 
bulunan gösterge öbeklerinden oluşmuş yeni adlandırına, nit;;leme ya da açıldaına 
biçimlerine yer verilmiştir .. Bu tür sonıIanıı'yanıtı, ancak, dilin işlevleri (func-

. tions of language) düşünülerek verilebilir. 
ı.2 Dilin İşlevleri 
"Dilin ilk işlevi, açık bir şekilde bilgiyi iletmek, bir başka deyişle, do~dan 

bilgiyi aktarmaktır. Bu zaııum zaınan dilin 'directive' işlevi yada dahatıasit bir 
anlatımla, bilgi aktarmo (information talldı:ıg) işlevi olarak adlandırılır (Aitchison 
1972: 19)".·Ancak aşagıdaki örneklerde de gözlenece~ ~bi dil, her bil~şim 
durumunda sadece )'l:\ da öncelikle bilgi aktarma işlevini yerine getirmez: 

(1) a. Ahmet Bey piyangodan 500 000 000 kazanDuş. . 
b. Ahmet Bey ~k iyi bir insandır. -
c. Ayşeı •.• Sen Ahmet Bey'i tanır mısın? 
d. Ahmet Bey diyordum ... Duydun mu? 
e. Ahmet Bey bir ıımda köşeyi dönmüş. 
Yukandaıd örnek sözcelerden ilki, do~dan bir bilgi aktarırnı kaygısı göste-

. rirken; ikincisi bilgi aktarunıyla birlilcte, öncelikle, konuşankişinin konuştu~u 
şey hakkındaki ·duygu ve düşünceıerini 3ktarmak kaygısı göstermektedir: Üçüncü 
örnekte, dinleyene b~ seslenme oldıi~ kolaylıkla gözlenebilir. Dördüneüde ise; 
konuşan ve dinleyen arasındaki bildirişimde bir kopukluk olup olmadıgı anlaşıl
maya çalışılmaktadır. Son örne~, digerlerinden oldukça farklı bir özellik gös-

ı. Bu çalı§ma 1988 ydmda tamamladıgunız yayınlanmamış master tezirniz do~tusunda 
hazırlaruJll§lır. Deyim yapdarında 'araç' kavramı bu çalı§ma içinde ortaya konmu§tur, bkz. 
Suba§r1988: 33-48. 
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itemiektedir~ Busözce, biı:'bilgiiıkilirmak kaygısı taşımakla birlikte, (l)a sözce
siyle eşdegerli oldugu düşünülemez. Çünkü, (l)e'de bilginin taşıyıcısı durumun
daki bildiri (messag:e), bi1inç~i ol~aköı;~l 9!r.,piçi~e sOfuln;ıuştıı,ı,;: Böylelikle, 
bilgi dogrudaı) öegil~,:d()hiylf 6laiaki'atHiınıiliiıya çhl{şiIrlti'Şffi;t öfu'ekIer arasında 
gözlenen farıdılıklardari{~, a~İ~~ilahiibce~Fgi6i'~;idi(;:h~i- bildirişim durumunda 
sahip oldugu işıevlerden birini önplana çıkarmaktadır.l 

Dilin işlevleri konusu Avustur)hilı:,psikoıbg.KBühler'den başlayarak degişik 
araştırıcılarca ele alınmış olmasına katşiiı~,; biz burada Prag Okulu üyelerinde R. 
Jakobson'un bir bildirişim baglamındaki etkenlere dayanarak belirledigi altı işlevi 
belirtınekle yetinecegil. Jakobson 'un işaret ettigi altı dilsel işlev şunlardit:': 1', ,i 
{:',' kCoşkıı.ışlevi(emQtive:fi.ıIicti()n}~,:':i,', Uf,,",li.l;';(\", iı:':<';; ,!:,:j :',C.ı).; 

2: Gönd~rgejşıevi:'~referential fıinctioriy;; ";;]"':':',.:i-;ıı ',li~ .1i:ı:,f";;,' i,;."j ,~L il~:Ü ""L;P::,: 
'\'( 3;:Çagn'tşlevi:(conativefiıntioIi):~ :,:",,:,:r, U.ı' ,;\ii,::':;i5 if E:: : j,'»:ı::;' 
':,:-4'.1lişk:iışlevl (ıjhatic' function);, ,'j':::;' ,',;;::'i'W',~, li:,:,,',!; ': iL if; ,i;'.: ,,;,!':;::,;;n' il;>,' 

i,: :5; Üst~di1' lşlevi, (meta1inguaıfundiÖIi) ,:,j; ,:,; ~i:';\:';'ı":,;';", u;",,,.;; n: 
!,li' 6>Şiir İşlevi(poetic 'funttion}' ' .. ", ;:'~::: ::,:,bı ;;T:.;ui,~f.J;; ÔZ:\"':i.l?',.! ::~;;id!,i'J 

',,' KonumuzIa ilgilerine bakılarak, diğ<!r beş'işle\f;bif:y~n-abırakilacak~61uis~;i 
J akobson dilin şiir işlevinin, bildirinin keildrslÖhimaçıiiiniisı;'kenôiiieCdÖrlfik: oıiı 
ması sonucunda ortaya çıktığını belirtmektedir. s Araştıncı/bii)işie~fti;~Östefge
lerin.sQmutluğunu artttabUcj gÖsterg{; ve llesneMr:~:ıhlsirictAkit~riı'~Nıdiigi'.d~!de
rinleştirtnekte oldugunu, ,bu mxıenle 'de:, ctılbili'fuiil diliir:şiii;jşlevnfe! uğfii:şfr:keH;~ 
kendini :Sadeceşiir:aıanı ylasınırıayamaöagıılı!sÖyıerrıektedir'~ ~:\!':;'L ,<o \ :,r\. ,I',: 

rı, J3k:'obson' a ,göre;' dilin 'ı şiir : işlevinin,; dile:dayru.l',öışutü; 'dilde''16ııi~fıi.iaİ{:ii8; 
temel düzenlemebiçiminde,aranmalidır (bkz/i1960::JSSy;tı3ü· dilzenlefue!l)içirnÜ i 
leri, seçme (selection) ve birleştirme' (comtiihatioiı):terimıeriyıe'belfHerltrü~tir. 
Seçme işleminde, anlatılmak istenen kavramirl'doğfudaIıi gÖrideririıde'bÜıiıiıdiİgu 
gösterge, dilin şiir işlevi söz konusı1 olduğUnmipek" faila}Ôriertı taşimai:; Asıl 
önemli olan, benzer ya da ilişkili bir baŞka;!gö'stei-gederiiyiıriitİaiiafhlc~iıcavrahıın 
anlatımı yoluna gitınektir. Bir başka deyişk~;idi1hrşii:ri işievinije\'seçriie~e 'dayalı 
düzenleme,· kavramuıdolaylı yoldaiı' arilatılm'asiiı{:s~ğlayacak:'biçiiiıd~';yapilfua
lıdır.Jakohsori;,seçme;eşdegerlılik; benzerlik'i"benı:emeilik;' eşariİaııÜÜikithm:elihe"ı 
göreyapılıt;"bideştirine;' art arda: diziline'ise;~bitişildi~di ooy8iiit;:&iriielktMIf (bkX8 
1960:';.358): J aköbson;da:'şifr; işlevi ':ölariıI<2beI1tleIieii ''VebiItiirlşirif'1şremındelC{ 
bi1qın,ögesi:üzerinde'odaklruıi.lö;:dilin özel:atıl'iıçı1 İaÜİaniıti;biçimmÜ1ieyiiit::ylipi:" 

2. Bu konuda bkz. Jak:obson 1960: 353. 

~::~~~4~il~ei~Wt~~~~~~1i6.Jt~~§,~~1~·:;;:~:,,('~:~,::;:;..:;::;;'."'_::,"~" :"::"':::::~i,-'i~,:;,; 
5. Araşhncınıiıbu yaklaşunı için bkz. 1960: 356 ' ,J,il,:i" :c:::,': 
6. Bu konuda bkz. Jak:obson 1960: 356-357. 
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larında da gözleyebiliriz, diyoruz. Deyimlerdeki etkili ve kalıcı olma kaygısı ile, 
bu kaygının gerçekleşmesinde önemli bir yeri olan dolaylı anlatım özelliğinin 
varlığı nedeniyle bilginin taşıyıcılığını yapan bildiri, bazı özelliklere sahiptir. Bu 
özellikleri, hem bildirinin anlam açısından düzenlenmesinde, hem de ses ve 
biçimbirim düzİemindeki düzenlernede bulabi- liriz. Yani, deyim yapılarında 
bildiri, özel bir biçime ve içeriğe sahiptir. 

Böyle bir belirleme bizi şu sonuca götürecektir: Deyim yapılarında bildirinin 
kendine dönük olması, kendi kendini amaçlaması durumu söz konusudur. Öyley
se deyimler, dilin şiir işlevinin çerçevesi içinde düşünülebilecek dil öğeleridir. 

2. DEYlMLERDE BlLDlRlNlN DüZENLENİşı 
Deyim yapılarında bildiriniiı özel düzenleniş biçimini, aşağıdaki açılardan ele 

alarak inceleyebiliriz: 
ı. Anlambilimsel yapı 
2. Sesbilimsel yapı 
3. Biçimbilimsel ve Sözdizimsel yapı 
Bu çalışmada bu düzlemlerden anlambilimsel ve sesbilimsel yapı üzerinde 

durulacaktır. Bu açılardan Türkçedeki deyimlerde bildirinin düzenleniş biçimi 
aşağıdaki özellikleri göstermektedir. 

2.1 Anlambilimsel Yapı 
Deyim yapılarında, deyimleşmenin yapısı gereğe bildiri, bilginin doğrudan 

taşıyıcısı değil, dolaylı yoldan taşıyıcısı durumundadır. Bu durum, deyim 
yapısında her zaman dolaylı anlatırnın aracı olan bir gösterge dizisinin, yani bir 
deyimlik anlam yapılanmasının8 bulunmasını gerektirir. Türkçedeki deyimlerde, 
deyimlik anlam yapılanmasını oluşturan gösterge dizilerinin her biri, dilin 
yaratıcılık özelliğinin birer örneği durumundadır. 

Deyim anlamını aktarmak üzere kullamlan gösterge dizilerinde, Jakobson'un 
şiir işlevinin dilsel ölçütü olarak belirlediği seçme ve birleştirme düzenlemeleri, 
Türkçedeki deyimlerde en yetkin örneklerini vermektedir. Örneğin, 'Hacı san~
ğımızın haçı koynunda çıktı' gibi bir deyimde, 'iyi sanılan bir kimsenin düşü
nülenin tersi nitelikte olduğunun anlaşılması' deyim anlamının aktarılmasında, 
araç olarak kullanılan deyimlik anlamyapılanması içindeki hacılhac göstergeleri 
arasındaki karşıtlığın kullanımı, yaratıcılık açısından ilginç bir yapı sunmaktadır. 
Jakobson'un da belirlediği, şiir işlevinin göstergelerin somutluğun~ artırması 
özelliği, Türkçedeki deyimlik anlam yapılanmalarını oluşUıran göster- gelerin se-

7. Deyimleşme yapısı hakkındaki yaklaşımımız için bkz. Subaşı 1988: 33-48; ayrıca bkz. 
Subaşı, L., "Deyimleşme ve Türkçede Deyimleşme Dereceleri": Dilbilim Araştırmaları 
1991 içinde basılacak. 
!I. 'deyimlik anlam yapılanması' terimi için bkz. Subaşı 1988: 35. 
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çimine dayalı olarak, deyim yapılannda kendini açıkça göstennektedir. Tüı:kçedeki 
deyimlerde, söz konusu ettigimiz yaratıcılık özelliginin örneklerini ve dilimizin 
deyim yapılarında seçmeye dayalı düzenlemeyi ne kadar yetkin biçimde ku1lan
dı~ aşagıda verilecek diğer örnekler de destekleyecektir. 

Sarmısak yemedim ki agzım koksun deyimi, 'kötü bir iş yapmadım ki sonu- , 
cundan korkayım' deyim anlamını, deyimlerdeki seçme düzenlemesinin işleyişi
nin en güzel örneklerinden biri olarak, kokusu nedeniyle yenildigi belli olan sar
mısak kavramına dayanarak aktarmaktadır. Deyim anlamına ulaşmak üzere etkili 
bir araç kullanımına baş vuran bu deyim yapısı, dilin yaratıcılık özelliginin Türk
çenin diiriyaya bakış açısından yararlanılarak sergilendiği pek çok örnekten biridir. 

Hem kel hemfodul deyimi, 'hem yeteneksiz, hem de haline bakmadan üstün
lük taslıyor' deyim anlamını kel/fodul göstergelerinin birlikteliğinden doğan 
karşıtlıktan yararlanarak, dile getirmektedir. fodul 'üstünlük taslayan' anlamın
dadır; kel olan bir kişinin fizikselolarak eksiksizllgi ve üstünlüğü düşünülemez, 
gerçeğinden yola çıkılmış, tam bir somutlaştınna örneği verilmiştir. 

ısa'yı küstürmek, Muhammed'i memnun edememek, bir dirhem bal için bir 
çeki keçi boynuzu çignemek, bıyıgmı balta kesmemek gibi daha pek çok deyim, 
şiir işlevinin ölçütleri olan seçme ve birleştirmeye dayalı düzenlemenİli yetkinliği 
sonucunda diUn yaratıcılık özelliginin örnekleri olarak Türkçenin sözyarlığı için-
de ayrı bir yer tutmaktadır. , 

Burada, Türkçedeki deyimlerde, deyimlik anlam yapılanması içinde yer alan 
göstergelerin seçimi ve birleştirilmesinde dikkatimizi çeken bir başka noktayı da 
beıhtmeden geçemeyeceğiz. Türkçedeki deyim yapıları, birleştirme düzenlemesi 
açısından bakıldığında, üçlü bir yapılanma göstennektedir: 

ı. ışık tutmak' gibi alışılmış ve günlük dilde sık kullanılan birleştirme 
düzenlemesi gösteren yapılar, 

2. çöpsüz üzüm gibi kabul edilebilir ama günlük dilde kullanımı olmayan 
yapılar, 

3. aklınıpeynir ekmekle yemek gibi alışılmamış ve günlük dilde kullanımı 
olmayan birleştirme düzenlemesi içeren yapı1a'r. 

Üçüncü tür yapılanma gösteren deyimlerde, birleştirme düzenlemesi, dilin şiir 
işlevinin Söz konusu olmadığı kullanımlarda hiçbir biçimde yer almayan, parça
ların göndergesel anlam (referential meaning)'ları göz önünde tutıı1dugıında, an-. , 
lambilim açısından kabul edilir olmayan yapılar sunmaktadır. Bu nitelikteki bir-
leştirme düzenlemesini gösteren deyimlerde, araç öğesi içindeki göstergelerin 
de~ştirilemezligi, bir başka deyişle kalıplaşması9 ve deyim anlamının, deyimlik 

9. Deyim yapısı konusunda tereddütsüz kabul gören en önemli özelliklerden biri yapıdaki 
kalıpla§ma olgusudur. Bu konudaki görU§ler için bkz. Suba§ı 1988: 11-19. 
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anlam yapılanmasına olan baskınlığı kolaylıkla izlenebilecektir. Bu tür birleş
tirme düzenlemesi içeren deyimler aynı zamanda, deyimlerdeki özeleşdizimlilik 
(collıcation) durumununlo da örneklerini oluşturmaktadır. Bu sapta- ma, üçüncü 
tür yapılanmada, göstergeler arasındaki birleştirme düzenlemesinin ancak, deyim 
anlamına ba~lı olarak gerçek içeri~ini kazanabilmesine dayanılarak yapılmıştır. 
gözü ısırmak, beyni sulanmak, diline kira isternek, gönlünü pazara çıkarmak, 
gözü yememek gibi daha pek çok,örne~ini sıralayabilece~miz bu türden yapılar, 
deyim anlamının deyimlik anlam yapılanmasını bütünüyle silikleştirdi~örnek
leri içerir. Öte yandan, böylesi yapılar, aşa~ıda üzerinde duraca~ımız birinci 
türden yapılanma gösteren deyim yapılarında sıklıkla gözlenen, anlam bulanıklığı 
(ambiguity)'na neden olma durumunun 'hiçbir dilsel ba~lamda ortaya çıkmadığı 
örnekleri de oluşturmaktadır. Çünkü, bu yapıdald gösterge öbekleri sadece deyim 
oluşturmak amacıyla birlikte kullanılma özel1i~ine sahiptir. Böylesi örnekler, 
yapıca do~dan deyim olma özelliğini gö&teren örneklerdir. Bu nedenle, bu tür 
örnekleri yapısal deyimler olarak adlandırmıştık.11 

Bizim kullanımsal deyimler olarak adlandırdı~ırnız12 birinci türden birleştirme 
düzenlemesi içeren gölgede bırakmak, gömlek eskitrnek, kolları sıvamak, başı 
agrımak, evde kalmak gibi deyim yapıları ise, üçüncü türden deyim yapılarının 
tersine, deyim anlamı ile deyimlik anlam yapılanmasının kolaylıkla birbirine 
karışabilece~i ve anlam bulanıklı~ı yaratabilece~i örneklerdir. Bu tür deyim 
yapıları tamamen ba~lama duyarlı bir nitelik gösterir: 

(2) 

a. Her zaman menekşeleri gölgede,bırakıyorsun; onlar ışığı sever. 
b. Salondaki her kadını gölgede bırakıyorsun; o kadar güzelsin ki ... 
Yukardaki, (2) a ve b'de yer alan sözceler bu niteliği örneldeyecektir. 'gölgede 

bırakmak' gösterge öbe~i (2) a örne~inde, bir deyim anlamı taşırnazken, (2) b'de 
açıkça gözlendi~i gibi bir deyim niteli~indedir. 

2.2 Sesbilimsel Yapı 
Deyimlerde, bildirinin sesbilimsel düzenlenmesinde, özellikle kalıcılık 

açısından önem taşıyan ses tekrarları, anafor (anaphora), uyak (rhyme), ritm 
(rhytlım) ve ölçüye dayalı yapılanma kendini açıkça göstermektedir. Deyim 
yapılarının böylesi sesbilimsel düzenlemeleri içermesi', deyimin müzi~e dayalı 
diıyuşIarını, dolayısıyla çarpıcılığını ve etkisini artırdığı gibi birden çok göster
genin bir bütün halinde ö~enilmesinde, bir başka deyişle, yukarıda da de~inildi~ 
gibi, yapının kalıcılığının sa~lanmasında etkili olmaktadır. 

Türkçedeki deyimler belirtilen sesbilimsel düzenlemeler açısından zengin 

10. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Subaşı 1988: 18-19. 
11. Bu teİim için bkz. Subaşı 1988: 112-113 . 

. 12. Kullanımsa! deyim aıılayl!jlffiız için bkz. Subaşı i988: 112-113. 
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örnekler sunmaKtadır. Aşag.da bu düzenlemeler bazı deyim yapılanna dayanılarak 
verilecektir. u 

2.2.1 Ses Tekrarları 
Türkçedeki deyim yapılanna ses tekrarları açısından bakıldıg.nda ia/, /bl, ıcı, 
M~~~~MMM~~~~~~M~~~~~ 
ıvı, ıyı, izi seslerine dayalı ses tekrarlannın kullanıldıgı gözlenmektedir. Bu 
yapılar aşa~ıda birer örnekle gösterilecektir. Burada belirtilmek gereklidir ki, 
dilimizdeki deyim yapılarında yukarıda verilen seslerin tekrarına dayalı yapılar 
bulunmakla birlikte, özellikle It/, is/, ışı, /kı ve iri ünsüzlerine ayrıca, la! ve le! 
ünlülerine dayalı ses tekrarları di~er seslere oranla çok daha fazla . 
ye~enmekt.edir. 14 .. . 

(3) 
Av avJıındı tav tavlandı 
E~ düzü be~enmez bu da bizi be~enmez 
İçi çıfıt çarşısı 
Altın adı puloldu kız adı duloldu 
Yel yeperek yelken kürek 
Yorgan gitti kavga bitti·· .. 
Akşam ahıra sabah nahıra 
Dışı alaytı içi kalay1ı 
it izi at izine karışmak 
kırdıg. koz kırkı aşmak 
El kesçsinden su/tanım develer olsun kıırbanım 
meshebi ~eşrebine uyınamak 
Ekten pükten deli kıza kaftan 
Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu 

. Döner taşı öter kuşu olmamak 
Ayvaz kasap hep bir hesap 
Karadeniz fırtına al pl1t1nı sırtına 
Aksayanla wak suya gidenle susak 
Balaban aş pişirmiş çocuklarını başına üşiirnıüş 
Senin amdı~ kantar Bursa'da kestane tartar 
Uma uma döndük muma 
GanMz kiilahlı gece silahlı 
Avavlandı tav tavlandı 

13. Makalenin kapsamı dogroltusunda elimizdeki tüm örneklere burada yer verilememiştir. 
14. Bu konuda daha çok örnek için bkz. SUb~1 1988: 75-79. 
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Yigit hoş yancık boş 
Adı çıkmış dokuza inmez sekize 

Yukandaki örneklere bakıldı~nda açıkça görülecegi gibi, Türkçedeki deyim 
yapılarında genellikle birden çok sesin tekrarına dayalı bir düzenleme bulun
maktadır. Ayrıca, 'lçi çıfıt çarşısı' örneginde oldugu gibi, aynı söz dizisi içinde 
çıkış yeri ve biçimi açısından seslerin benzer kUllanımıyla da deyim yapılarında 
görülen ses tekrarları kuvvetIendirilmiştir. 

2.2.2 Anafor 
Deyim yapılarında ses tekrarlarına eşlik ederek, yapının müzik degerini ar

tırdıgı gibi, kalıcılı~nın saglanmasında da önem taşıyaıi bir diger kavram, ana
fordur. Bugün anafor, sözdizisi içindeki yerlerine bakılmaksızın bütün sözcük 
tekrarları için kullanılırken, özellikle, klasik retotik anlayışı içinde Sözcük tekrar
ları, sözdizisi içindeki konumlarına göre 'epistrophe', 'symploce' gibi türlere ay-

. nlarak incelenmiştir. Bu yaklaşım içinde anafor ise, sadece dize başındaki sözcük 
tekrarları olarak düşünÜımüştür.ıs Ayni sözcügün sözdizisi içinde birden çok 
kullanılması biçiminde tanımıayabilece~imiz anafor, yukanda belirtilen etkileri 
nedeniyle deyim yapıları için de önem taşımaktadır. Türkçede~ pek çok deyim 
yapısında bildiri anafor içerir biçimde düzenlenmiştir. Bq yapılarda, (4)'te 
görülecegi gibi ço~unlukla eylemlerin tekrarlandı~ı gözlenmektedir: 
(4) 

Bir çıktı pir çıktı 
Ananız taş yesin yarımşardan beş yesin 
Öte yandan, (S)'teki gibi, yüklem ögesi durumundaki ad soylu sözcüklerin 

tekrarına da çokça rastlanabilir: 
(5) 

armudun sapı var üzümün çöpü var demek 
Türkçedeki deyim yapılarında karşılaşılabilecek diger sözcük tekrarları ise, 

(6)'daki örneklerde görülebilir: 
(6) 

a. Biri eşikte biri beşikte 
b. Önüne geleni kapar ardına geleni teper' 
c. Bir eli kan bir eli katran 
(6) a'da tekrarlanan biri ö~esi, tümeenin öznesi durumundaki ad soylu bir 

sözcükken, b' de tekrarlanan geleni ö~esi tümeenin nesnesi durumundaki adlaşmış 
bir eylem sözcüktür. (6) c' de 'ise, bu kez bir sözcük grubunun tekrarlandıgı 
görülmektedir. Bu örnekler daha da artınlabilir. 

ı5. Klasik retori~in sözcük tekrarlarma yaklaşımı için bkz. Lecch 1969: 79-83. 
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2.2.3 Uyak 
Dilin şiir işle,:,inin etkili olmaya yönelişindeki önemli etkenlerden biri olan 

uyak, Türkçedeki deyim yapılannın sesbilimsel düzenlenişi içinde de önemli bir 
yere sahiptir. 

Dilimizdeki deyim yapılannda. uyak şu gerçekleşme biçimleriyle 
görünmektedir: 

(7) 

ı. Bir ünsüzün tekranyla, 
2. Bir ünlünün tekrarıyla, 
3. Bir ünlü-bir ünsüz tekrarıyla, 
4. lkiden çok sesin tekranyla, 
5. Bir sözcüğün ses açısından diğer bİrsözcüğü içemıesiyle. 
(7)'deki örnekler bu gerçekleşme biçimleriıii gösterinektedir: 

a. Ustamın adı Ihdır elimden gelen budur 
b. Ağza tat boğaza feryat 
c. Ayranım budur yarısı sudur 
d. Tam takır kuru bakır 
~jÜ~~eI'İı"(igilda ke~di keser sö gUdü16 

2.2.4 Ritm 
Bildirinin sesbilim açısından düzenlenişinde, dilin şiir işlevinin bir görüntüsü 

olarak etkililiği ve kalıcılığı sağlayan etkenlerden biri de ritm öğesidir. Görevsel 
sesbilim (phonology)'de parçalarüstü sesbirimler (suprasegmenta1 phonemes) 
olarak belirlenen öğelerin anlam ayırıcı özellikleri üzerinde durulurken, sesbilim 
açısından yapılanmada onların müziğe özgü duyuşlar içerdiği kabul edilir. i? 

Leech, şiirde var olan bu duyuşları vurgulu ve vurgusuz seslernlerin düzenini 
ortaya koyarak betimlemeye çalışmıştır. IS Türkçedeki deyim yapılarındaki müzik 
değeri de benzer bir yaklaşımla bildirinin ritm açısından incelenmesine gi~erek 
ortaya konulabilir, düşüncesindeyiz. Bu amaçla, bildirinin içerdiği vurgulu ve 
vurgusuz seslernlerin oluşturduğu düzen müzikteki bir vuruşluk ve yarı.m 
vuruşluk nota değerleri ile sembolleştirildiğinde, Türkçedeki deyim yapılannda 
bildirilerin ritmik değerlerinin yanı sıra, özenli bir ritm tekrarı kaygısı da 
gösterdiği gözlenebilir. Bildirilerin sesbilim açısından düzenlenişinde ritm ve ritm 
tekrannı içeren örneklerin bazıları aşağıda sıralanmıştır. 19 

. " . ... 

ı 6. Türkçedeki deyim yapılannda gözlenen uyak; düzenlemeleri konusundaki diğer örnekler 
için bkz. Sub~ı 1988: 80-83. . 
ı 7. parçalarüstü sesbirimler için bkz. Selen, N., Alman Dilinin Fonolojisi, Ankara 1975. 
18. Leech'te bu konuda geçen örnekler için bkz. 1969: 89-92. 
19. Türkçedeki deyimlerde var olan diğer rilm düzenleri ve örnekleri için bkz. Sub~ı 1988: 
85-87. 
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, , 

, : vurgulu seslem J 
- : vurgusuz seslem it 

" 

çamura basip çalıya asmaıc , Ayranlm budiır yansi sudiır 

2. ,. t, 

J"m im 

Aldl ele girdi yola , Altı aUıy üstü kalay 

3. -'--' -'--' 
JJJJ'J J'Jm 

Dışi kalayIl içi alayIl. , Atsan atılmaz satsan satı1maz 
Şiirde dizeler arasında gerçekleşen ritm tekran, deyimlerdeki bildiriler içinde, 

yukarıdaki örneklerde de görüldü~ü gibi,. ölçü ile belirlenmiş parçalar arasında 
işlek bir biçimde kullanılmaktadır. 

2.2.5 Ölçü 
Deyimlerdeki bildirinin sesbilimsel yapısı, ses tekrarları, uyak, ritm gibi 

düzenlemelerin yanı sıra, seslem sayısına dayalı bir düzenleme de içerir. 
Deyimlerdeki bu öze1li~in ölçü kavramı açısından de~erlendirilmesi gerekir. Bir 
başka deyişle, deyimlerdeki bildiriler seslem sayısından yola çıkılarak 

oluşturulmuş ölçü düzenlerine sahiptir. Deyim yapılannda ölçü veritm karşılıklı 
bir ilişki içindedir. Ritm ölçüyü belirlerken, ölçü de rilm için uygun bir taban 
oluşturur; vurgunun da~ılımını belirli sayıdaki seslernlerle düzenler. 

Türkçedeki deyim yapılannda seslem sayısına bağlı olarak en çok şu ölçü 
düzenleri kullanılmaktadır: 

1. 4t4 : Ayvaz kasap i hep bir hesap 
Av avlandı i tav tavlandı 

2.5t5 : Dışı kalaylı i içi alaylı 
Gündüz külablı i gece siyahlı 

3. 6t6 : Efradmı cami i ağyannı mfuıi 
Ekmeğini it yer i yakasını bit yer 

4. 7t7 : Biz attık kemik diye i el kaptı ilik diye 
Karaman'ın koyunu i sonra çıkar oyunu 
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5. 8t8 : Bir zeytin verir a~zına / bir tulum tutar ardına 
El kesesinden sultanıın / develer olsun kurbanıın 

Ölçünün deyimlerdeki bildirilerde, yukarıdaki düzenleniş biçimlerinin yanı sıra 
3t3, 9t9 ve ıot10 düzenini içeren birkaç örnek de bulunmaktadır. 

3. SONUÇ 
Deyim yapılarında bildiri, dilin şiir işlevi çerçevesinde etkili ve,kalıcı olma 

niteli~inin yanında, kolay ö~enilebilme özelliklerini de içerecek biçimde düzen
lenmiştir. Bu nedenle, araç durumundaki bildiri hem anlambilim, hem sesbilim 
hem de biçimbilim ve sözdizimi açılarından amaçlı düzenlemeler içermektedir. 
Burada yalıuzca anlambilimsel ve sesbilimsel düzenlemeler üzerinde durulmuştur. 

Anlambilim çerçevesinde, özellikle, göstergelerin seçimi konusunda somut
laştırmaya yönelik e~ilimlerin yüksek oldu~u gözlenmektedir. Somutlaştırma, 
kimi kez, araç yapılanması içindeki karşıt kavramların kullanırnıyla, örne~in Hacı 
sandı~ımızın haçı koynunda çıktı, zaman zaman duyulara a~ırlık veren 
kullanımlarla, örne~n sarmısak yemedim ki ağzım koksun ya da kişileştirme ile, 
örne~in Tencere dibin kara; seninki benden kara gerçekleştirilmektedir. örnek
lerde: amaçiaaraç arasınclılki en üzak benzerliIderin ve bilineniri ya di fark edi
lenin dışındaki ilişklerin de~erlendirilıuesi ise, Türkçedeki deyim yapılarının yara
tıcılık özelli~ini ve anlatım gücünü artırmaktadır. 

Türkçedeki deyimlerde, yukarıda seçme düzenlemesi içinde gözledigimiz özel
liklerin yanında, birleştirme düzenlemesi açısından da farklılıklar bulunmaktadır. 
Deyim örnekleri, birleştirmeye dayalı yapılanmada özel eşdizimlilik durumlarının 
örneklerini içermektedir. Bu özel eşdizimlilik yapıları aynı zamanda deyimin 
kullanımsal ya da yapısal bir deyim oldu~unun belirlenmesinde temel bir işleve 
sahiptir. 

Türkçedeki deyim yapılarında gözlenen bu anlam özelliklerine, sesbilim 
açısından ses, seslem, sözcük ve eklerin tekrarı ile birlikte, vurgulu ve vurgusuz 
seslernlerin düzeninin oluşturdu~u müzik de~eri eşlik etınektedir. Buö~elerin 
tekrarı, deyimin etkili, kalıcı olmasına ve birden çok ö~eli bir yapının tek bir 
birim olarak edinilmesine yardımcı olmaktadır. 
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