
1



2



Ali Püsküllüoðlu
EREÐLÝ YOKKEN
ARMUDUN ADI

NEYDÝ

ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI

3



Can Yayýnlarý: 1530
Yaþam: 103

© Ali Püsküllüoðlu, 2005
© Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2005

1. basým: Aralýk 2005
2. basým: Nisan 2006

 

Yayýna Hazýrlayan: Faruk Duman

Kapak Tasarýmý: Erkal Yavi
Kapak Düzeni: Semih Özcan
Dizgi: Serap Bertay
Düzelti: Nurten Sönmezcan
Montaj: Mine Sarýkaya

Kapak Baský: Çetin Ofset
Ýç Baský: Özal Basýmevi
Cilt: Yýldýz Mücellit

ISBN 975-07-0590-4

CAN SANAT YAYINLARI 
YAPIM, DAÐITIM, TÝCARET VE SANAYÝ LTD. ÞTÝ.

Hayriye  Caddesi  No. 2, 34430  Galatasaray, Ýstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 88 - 252 59 89  Fax: 252 72 33
http://www.canyayinlari.com
e-posta: yayinevi@canyayinlari.com

4



Ali Püsküllüoðlu
EREÐLÝ YOKKEN
ARMUDUN ADI

NEYDÝ
ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI

SÖZLÜK

CAN YAYINLARI 

5



6



ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI

Sözlük çalýþma larým sýrasýnda rast ladýkça gü lüm-
se di ðim hoþ sözle ri bir ya na ayýrdým. Bun larýn ki mi le ri 
sözlükle re bi le gir miþ sözler di. 

“Abacý ke be ci, sen ne ci?” 
Bugün abacý da, ke be ci de yok ama halkýn sözü 

sözlükte yaþýyor. 
Ben ce hoþ bir söz. 
“A köse, sayýlmadýk kaç tel sa kalýn var?” hoþ bir 

söz. 
“Baz baz la, kaz kaz la, kel ta vuk to pal ho roz la,” ya 

da “Be ðen me yen küçük kýzýný ver me sin,” gi bi ni ce le-
ri...

Sözlükler de arar sanýz da ha böyle pek çok hoþ söz 
bu lur su nuz. On lar halkýn ya ratýcýlýðýný bel ge ler. Ama 
halk, on larý ya ratýrken de býyýk altýndan gü lüm ser gi bi-
dir. 

Bu nu da du yum sarsýnýz. 
Halkýn bu tür sözle ri nin hep si yazýya geç miþ 

mi dir? 
Ko nuþ ma di lin de var olan lar örne ðin. 
Bun larýn bir bölümü var sa da bir ço ðu sözlükler de 

bu lun mu yor. Sözlükçüler de haklý, bun larýn ki mi le ri ni 
bir sözlük düze ni için de ver mek, on larýn karþýsýna yön-
tem so run larý çýka ra bi li yor. Ki mi le ri ni alamýyor lar. 

7



8

Ör ne  ðin þun larý sözlüðe al mak, söz lük çüle ri dü þün dü-
rür: “Ba banýn malý mý?”, “ba bam me zar dan kalk sa”, 
“bý rak daðýnýk kalsýn”, “bir nal bul duk, üç nal la bir at 
kal dý”, “dok tor ne yer se ye sin de di”, “göbe ðin ba na mý 
baðlý?”, “Ha san al maz ba san alýr”, “hay di caným sen 
de”, “ka sa ba et bor cum yok”, “pa ran ka dar ko nuþ!”, 
“pa  ray la mý?”, “saldým çayýra, Mev la kayýra”, “þim di ki 
ak lým ol saydý”, “yer mi sin ye mez mi sin”... Oy sa bun larý 
sýk sýk du yarýz, ço ðu nu bi  li riz, ye ri gel dik çe de kul laný-
rýz. An lamsýz ol ma dýklarý gi bi, ko nuþ ma ya renk ka tar-
lar, dil de akýcýlýk sað lar lar. Ko nuþ manýn bað lamý için de 
ko lay ca an laþýlýrlar.

Þu sözle ri hoþ bul maz mýsýnýz?

Cid di mi sin flört mü edi yor sun?
Cin þi þe den çýktý.
Ek ti ðim biç ti ðim no hut, çarþýya gel din de leb le bi 

mi ol dun?
Deh de miþ dünyayý çüþ di ye sen mi dur du ra cak

sýn?
Ge lin ol dun kýz ol dun bir öpücüðünü görme dik.
Ge lin oy na mayý se ver di, güve yi de çalgýcý çýktý.
Ge tir ba na hýdrel le zi, sa na göste re yim yazý.
Kal madý köz, tüken di söz, kalkýn gi din siz, ya ta

caðýz biz.
Kýrýk ba na bugün lazým, yarýn ko cam da ge lir.
Ömrün uzun, düðünün güzün ol sun.
Sam ye li vur muþ mayýs çi ro zu.

Þu sözler de gülümse ten bir acýlýk yok mu dur?

Az ya þa çok ya þa, akýbet ge lir ba þa.
Dok tor ne yer se ye sin de di.
Ge li þi ne varýþým, tar ha na aþýna bul gur aþým.
Han gi de re ye git tik se bir kurt karþýmýza çýktý.



Hep ba na hep ba na de ðil bir sa na bir ba na.
Ka va noz götlü dünya.
Þu daðýn ardý da gur bet.

Her bi ri bir öykü de ðe rin de, çok il ginç sözler de 
var:

Aman dayý ölüyo rum. –Val lah ye ðe nim sen bi lir
sin.

Anam ba na kýz der ama be nim ken di me hiç umu
dum yok.

Ba baný öldürdüysem, ye me dim, or ta da yatýyor. 
Bal tayý yi tir di ði me yan mam, bu lan aðzýný ta þa 

sür ter di ye ya narým.
Ba tar sam da ba tayým, 25 dir hem da ha iç yaðý ala 

caðým.
Bey den bir at is te dim, ve rir se bi ner gi de rim, ver

mez se döner gi de rim.
Çalý idi çýrpý idi evim idi ya, ayý idi uyu idi erim 

idi ya. 
Çapýtýna çu lu na âþýklýk ne halýna.
Da vul zur nay la düðün olur da Çin ge ne Aða sý’nýn 

ha be ri ol maz mý?
En güven di ðim ba bamdý, onu da anamýn üs tün de 

gördüm.
Evin evi me karþý, baðýn baðýma karþý, se nin ka rýn 

öldü, be nim ko cam öldü, iþ te böyle Meh met Aða...
Ge çin me ye ni ye tin var sa yo ðurt yi ye ni karýþtýrma.
Gir me di ði bir Ge re de zin daný kalmýþ (on da da altý 

ay eð len miþ).
Göbe ðin ba na mý baðlý?
Güneþ doð sun da sa bah ol masýn varsýn.
Han gi ke þi þin öldüðünden ha be ri yok, “vay Var

tan!” (ya da vay Va si li!) di ye aðlýyor.
Ho ra san’da halý do kun du ðu nu iþit miþ ama eni ne 

mi, uzu nu na mý bil mi yor.
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Ma demki al ma ya caktýn, pek me zi me ne den su kat
týrdýn?

Sen ga rip bir Çin ge ne’sin, gümüþ zur na ne ne ge rek.
Ser çe de miþ ki, “günde bir bat man yaðým eri yor.” 

–Ye re gi re sin, se nin bir bat man ne ren ge lir?
Ver di ðin bir yu mur ta öldürdün dürte dürte.

Bun larýn ve ben zer le ri nin bir sözlük düze ni için de 
su nul masýnýn, özel lik le de tanýmlan ma larý nýn 
güçlükler çýka ra caðýný bi li yo rum. Onun için san  ki bir 
sözlük dü zen li yor muþ, tanýmla ma ya da ç a lýþma dan 
taným lý yor muþ gi bi yapýp bu hoþ sözler le siz le ri 
gülümset mek is te dim. Ya ni tanýmlarý taným de ðil, bir 
gülme ce öðe si ola rak düþünme ni zi di le rim. Bir kez 
da ha be lir te yim, amacým bu sözle re bir baþ ka gözle de 
bak mamýzý sað la mak. 

Bu bir sözlük de ðil, halkýn hoþ sözle ri nin küçük 
bir der le me si. Ya ni bir þa kacý sözler, çalýmlý sözler ki ta-
bý. Halk bun larý ço ðun luk la þa ka ola rak, þa ka yol lu 
kul lanýr. On larýn (hep si nin de ðil; çünkü hep si ni der le-
me ye be nim gücüm yet mez) bir ara da bu lun masý da 
hoþ olur, di ye düþündüm. Bu düþünce be ni bir kaç 
yýldýr zor  layýp dur du. So nun da bu küçük der le me or ta-
ya çýktý. 

Onu siz le re su nu yo rum, bu hoþ sözle ri oku yun ve 
gülümse yin di ye...

Ali Püsküllüoð lu
An ka ra, 21 Þu bat 2005



A

A köse, sayýlmadýk kaç tel sa kalýn var? 

Kaldýysa ben de say mak is te rim ya ni. 

Aba bu la maz eti ne, at las ya mar götüne.

Ne bu lur sa onu ya ma ya cak el bet.

Abacý ke be ci, sen ne ci?

Ýþi me karýþma kar de þim!

Abasý yok, poy ra za karþý gi der. 

Poy raz sert eser, üþür, söyle yin de kürkünü giy
sin.

Abayý yaktý Fat macýðýn be zi ne.

Has pa da iyi gi yin miþ ha ni, aba yakýlmaz mý?

Ab dal olup da kýrmýzý kayýþlý da vul mu ça la cak sýn?

Ne ka dar çalýþsan zen gin ola mazsýn, iyi si mi boþ 
ver ar ka daþ.

Ab da la ma lum olur.

Ap tal ola na ya ni. 

Ab dalýn dost lu ðu köy görününce ye ka dar.

Dost luk de di ðin böyle olur iþ te. 

11



12

Ab dalýn karný do yun ca gözü pa bu cun da olur.

O za man karnýný ça buk do yur ma ki onun la 
bi raz da ha çe ne ça la bi le sin.

Ab dalýn karný do yun ca gözü yol da olur.

bkz. Ab dalýn karný do yun ca gözü pa bu cun da 
olur.

Ace mi adamýn elin de am aða ca çýkar.

Ýndi re bi lir sen in dir o za man.

Ace mi er kek ten kadýn bi le kor kar.

Aman bir ya ra mazlýk çýkmasýn di ye...

Ace mi katýr kapý önünde yük in di rir.

Be ce rik siz in san ne ya par pe ki?

Acý patlýcaný kýraðý çal maz.

Bu de mek tir ki patlýcan lar her þe ye alýþýktýr. 

Acýdým am ver dim, adým oros pu kaldý. 

Kim se ye acýma ya caksýn ar ka daþ!

Acýka caðým di ye sýçma ya kor kar.

Pin ti li ðin den de ðil caným, kor ku su or talýðý pis
le ye ce ðin den.

Aç aç ile yatýnca ara da di len ci do ðar.

 Sa manlýk sey ran ol sa da, yok sul olan o iþ te ge le
ce ði de düþünsün ya ni. 

Aç koy nu nu kuþ kon sun.

 Aþk ol sun. Val la hi þa ka, kuþ ko na caðý ye ri bi lir.

Aç köpek fýrýn de ler. 

 O za man fýrýncý da köpe ði aç býrak masýn.

Aç it fýrýn de ler. 

 bkz. Aç köpek fýrýn de ler.

Aç ta vuk ken di ni ar pa am barýnda sanýr. 
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 Býrak sansýn. Düþten kim za rar görmüþ ki?  

Aça do kuz yor gan örtmüþler, yi ne uyu ya mamýþ. 

 Bir kaç yor gan da ha yok muy muþ? 

Açýkgözle ri jan dar ma yazýyor lar. 

 Yok, kalsýn. Dað taþ do la þa cak ha lim yok.

Açýkta bir þey mi gördün? 

 Ne sýrýtýyor sun be!

Açtý aðzýný yum du gözünü.

 Aðzýný açtýðýna, gözünü yum du ðu na göre yi ye
cek bir þey ler is ti yor. Yok sa fe na ya par ha!

Açtýrma ku tu yu söylet me kötüyü.

 Bu laþ ma ona. Býrak ne ha li var sa görsün.

Ad Ay þe’nin, amcýk Me nek þe’nin.

 Ay þe’de on dan yok  muy muþ ki? 

Adamýn ne di ye ce ði aðzýnýn davýþýndan bel li olur.

 bkz. Adamýn Ömer di ye ce ði aðzýný büzüþünden 
bel  li olur.

Adamýn Ömer di ye ce ði aðzýný büzüþünden bel li 
olur.

 Adam ya baþ ka bir þey söyle ye cek se?

Adam ol da yüre ði min yaðýný ye.

 Sen de umut yok, adam ol mazsýn ar ka daþ.

Adam sa na, “eve gir me!” di yor, sen di yor sun, “pal
to mu ne re ye asayým?”

 Am ma an layýþsýzsýn be kar de þim!

Adam sandýk eþe ði, alnýmýza do kun du ta þaðý.

 Ka ba hat onun mu ya ni?

Ada mak la mal tüken mez. 

 Öyley se ada ada ya bil di ðin ka dar.
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Adamlýk ben de kalsýn.

 Ona ne ya pa caðýmý çok iyi bi li rim ama...

Âdet ol sa da ye me ði man da ile ye sek.

 Laf do kun dur ma ko nu ða, býrak bi raz da ha 
ye sin.

Adým adým yer ede yim, gör sa na ne ler ede yim.

 bkz. Dur ken di me yer ede yim, gör (bak) sa na 
ne ler ede yim. 

Adýmýz oros pu ya çýktý, amýmýz sik görme di.

 Ne di ye lim, ka ra ça lan lar utansýn!

Aða ca bal ta vur muþ lar, “sapý be de nim den,” de miþ. 

 Ýnsan hýsým ak ra basýndan çe ker ne çe ker se mi 
de miþ aðaç? 

Aða ca çýkan ke çi nin da la ba kan oð laðý olur. 

 Oð lak da la bak masýn der se niz, dalý ke sip önüne 
ko ya caksýnýz.

Aðaç ne ka dar uza sa göðe ere mez. 

 Ama ya ere ce ði ni sanýyor sa? Uza masýný dur dur
sun mu ya ni? 

Aðaç tan ata bi ne sin.

 “Öle sin,” de se ne þu na...

Aðanýn eli tu tul maz. 

 Pin ti ise o baþ ka.

Aðýr ol mol la de sin ler.

 Ki me “mol la” den di ði an laþýldý.

Aðýr otur mol la de sin ler.

 bkz. Aðýr ol mol la de sin ler.

Aðýz ka vafý. 

 Çok ko nu þur san da ge ve ze der ler.
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Aðýz tam bu rasý çal mak. 

 Bir yan dan tit re mek, bir yan dan da “Tam bu ra
mýn in ce uzun te li var” þarkýsýný söyle mek.

Aðýza tat bo ða za fer yat.

 “Tat” ile “fer yat” uyaðý çok güzel ol muþ  de mek.

Að la ma ölü için, að la de li için. 

 Bu öðüdüm ku laðýna küpe ol sun, e mi?

Að la yak da gözden mi olak, ölek de can dan mý 
olak?

 bkz. Að layýp da gözden mi olalým?

Að layýp da gözden mi olalým?

 Doð ru. En iyi si að la ma mak el bet te.

Aðzý bur nu çar þam ba pa zarýna dönmek.

 Pa za ra gi din ce olur böyle þey ler. 

Aðzý olan ko nu þu yor.

 Ne ya ni, el bet te ko nu þa cak. Aðýz ko nuþ mak için 
de ðil mi ki?

Aðzý süt ko ku yor. 

 De mek ki çok süt iç miþ, raký ko ka cak de ðil ya! 

Aðzýmla di ye yim de ne rem le yi ye yim?

 Yi ne aðzýnla ye.

Aðzýmla di yim (de) ne rem le yi yim? 

 bkz. Aðzýmla di ye yim de ne rem le yi ye yim?

Aðzýna bir par mak bal çal mak (bi ri nin). 

 Ve onu o kim se ye An zer balý di ye yut tur mak. 

Aðzýna bir par mak bal sürmek (bi ri nin). 

 bkz. Aðzýna bir par mak bal çal mak (bi ri nin). 

Aðzýna bir zey tin ve rip altýna bir tu lum tut mak 
(bi ri nin). 
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 “Bir zey tin den bir tu lum fýþký olur mu?” de me
mek, ol masýný bek le mek. 

Aðzýndan çýkaný ku laðýn du yu yor mu? 

 Duy mu yor san de mek ki saðýrsýn! 

Aðzýndan çýkaný ku laðýn duy sun.

 bkz. Aðzýndan çýkaný ku laðýn du yu yor mu?

Aðzýndan yel alsýn.

 Böyle þey ler söyle nir mi? Hem de yel de ðil fýrtý
na alsýn. 

Aðzýný poy ra za aç mak. 

 Aðýz do lu su poy raz yut mak. 

Aðzýnýn fer mu arýný çek mek.

 Pan to lon fer mu arýný da açýk unut ma mak.

Ahýrda ya tar, düþünde pa di þah görür.

 Ne ya ni, yok sul lar hiç mi düþ görme sin?

Ah mak ge lin yen ge yi ha layýðý sanýr. 

 Yen ge, “kýz, ben yen ge yim,” de se aðzýnda mý 
kalýr? Ma dem yen ge dir, de yi ver sin. 

Ah ret te iki elim ya kan da ola cak.

 O za man elim den kur tu la mazsýn, görürsün 
gününü. 

Ah ret te iki elim ya kasýnda ola cak.

 bkz. Ah ret te iki elim ya kan da ola cak.

Ak sa kal dan yok sa ka la geç mek. 

 Yalnýz sa kalý ol sa, saçý da el den git mek. 

Akýl akýl, gel çen ge le takýl. 

 Bu akýl gel me ye cek. Ba ri siz ba na bir akýl ve rin.

Akýl daðýtýlýrken de ðir me ne kar puz öðütme ye git
miþ.



17/2Ereðli Yokken Armudun Adý Neydi

 Ne yapsýn, önce iþ.

Akýllý düþününce ye ka dar de li oð lu nu eve rir. 

 De li ye bo þu na de li de me miþ ler. 

Akýllý köprü arayýnca ya dek de li su yu ge çer. 

 bkz. Akýllý düþününce ye ka dar de li oð lu nu eve
rir. 

Ak sak eþek le yüksek da ða çýkýlmaz. 

 Doð ru. Eþek ten inip yürüme yi be cer mek de ge re
kir. 

Ak þam dan son ra sa bahýn hay rol sun (ya da hay ro
la).

 “Günaydýn”ý vak tin de söyle ki ye ri ni bul sun. 

Al Al lah de li ni, zap tey le ku lu nu.

 Ku lun zýrde li, onu an cak sen tu ta bi lir sin Tan
rým!

Al baþýna be layý.

 Ne den alayým? 

Al ben den de o ka dar.

 Ya ni ne ka dar?

Al bun dan da beþ pa ralýk.

 Za ten çok ucuz.

Al eli ne ka le mi, yaz baþýna ge le ni.

 Aný yaz mak mo dasýna sen de katýl.

Al giy me dim ki alýnayým.

 Ba na ne! 

Al gülüm ver gülüm. 

 Doð ru su güzel alýþve riþ ol du.

Al ki raz üstüne kar yaðmýþ. 

 Ya ða maz mý ya ni? 
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Al sa na bir ka ya, ne re ne da yar san da ya. 

 Ben den bu ka dar. 

Al tak ke ver külah. 

 Çok iyi bir alýþve riþ ol du val lah!

Alan la sa tan bi lir, kadýnla ya tan bi lir.

 Kim se bil mez ama...

Alan razý, sa tan razý. 

 Ýþle ri ne karýþma, sa na ne. 

Ala ke çi can der din de, ka sap yað (et) der din de.

 Her ke sin ken di ne göre bir der di olur el bet te.

Ala ke çi her va kit püsküllü oð lak do ður maz. 

 Ki mi za man da ala ca bu la ca oð lak do ðu rur.

Ala ca da na, ak bu zaðý sa de siz de mi var?

 Ne sandýn? On lar biz de de var.

Alýn da ka çan mý?

 Býrakýrsan, görürsün.

Alýþmadýk götte don dur maz. 

 Her þe ye alýþmalý ya ni.

Al lah Al lah. 

 Þaþýla cak ne var ki?

Al lah bir de di ðin den gayrý (baþ ka) sözüne 
inanýlmaz.

 Çok ya lancýnýn bi ri de se ne þu na.

Al lahým sen bi lir sin.

 Yok sa ben ona ya pa caðýmý bi li rim.

Al lah kar de þi kar deþ ya ratmýþ, ke se si ni ayrý ya rat
mýþ.

 Her kes ken di ke se sin den ye sin di ye.
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Al lah köre nasýl ba kar sa kör de Al lah’a öyle ba kar 
(mýþ).

 Ýyi bakýþlar ol sun.

Al lah’ýn on dur madýðýný Pey gam ber so pa ile ko var. 

 Böyle ce do kuz köyden ko vul muþ olur; “onun cu 
köy”ün de za ten sa hi bi vardýr: Be kir Coþ kun. 

Alt yaný bað lar ga ze li.

 Son rasýný ise kim se bi le mez. 

Alt yaný ki raz bah çe si.

 Da ha öte si de umarým gül bah çe si dir. 

Alt yaný çýkmaz so kak.

 Ara ba döne mez, onun için gir me.

Altý aylýk se yis li ði var, kýrk yýllýk fýþký karýþtýrýr. 

 Bel ki bon cuk arýyor dur.

Altý sa kalým, üstü býyýðým.

 Kur tul mak için iki si ni de týraþ mý et sem?

Altýndan atýný aldým da se ni ya yan mý koy dum? 

 Atýn iþ te ora da du ru yor, bin git kar de þim!

Alt ta ka lanýn caný çýksýn.

 Ben nasýl ol sa üste çýkarým!

–Aman dayý ölüyo rum. –Val lah ye ðe nim sen bi lir
sin.

 Dayýya bak dayýya! 

Amas ya’nýn bar daðý, bi ri ol maz sa bir da ha.

 Amas ya’nýn el masý da bol dur.

Amin di ye cek dua de mi yor sun ki!

 Bil di ðim du ayý oku da amin di ye yim!

Anam av radým ol sun. 

 Sor maz lar mý a ka ba adam, ba ban ne der bu na? 
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