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Abstract 

In this study, as a branch of linguistics study areas idiomatic and idiomatic introduced. 

Following this idiom concept and  idiom limit is determined. Many frozen word idioms are mixed 

together. The study also focuses on this topic, other words idioms divided into. The main purpose of this 

paper, dictionary authors of the idioms is to be the guiding during material selection. On the other hand, 

words, idioms, separated from other aspects of the mold shown, aimed to resolve confusion about 

idioms. Idioms mixed  with, compound words, proverbs, prayers, curses, epigram. Because the 

structures are suitable for this. Places and situations where they are used, however, is different. 
Structures of meaning and pronunciation goals are separate. First of all, artful expressions you perform 

an effective and appropriate language. The first factor that determines the formation and meaning of 

metaphor, unvarying idioms. With the infinitive, noun phrase, ownership group, can be seen in the form 

of the adjective clause and sentence. However, the most common ones are those in the form of the 

mastar group. Fulfilled briefly describe the essential concept. Therefore, the number of idioms in the 

form of the mastar is set. Most of the idioms alone does not, however, in the sentence the task is the 

winner. Each idiom is different from the degree of metaphor. Some idiom immediately understandable, 

if sometimes difficult to understand the metaphor of the idiom. Other words likens these features, or 

separates them. The article was distinctive features. Idioms were asked to take the lead on the 

employees. 
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Öz 

Bu çalıĢmada bir dil bilimi dalı olarak deyim bilimi ve deyim bilimin inceleme alanları 

tanıtılmıĢtır. Bunun ardından deyim kavramı açıklanarak deyimin sınırları belirlenmiĢtir. Deyimler  ile 

birçok kalıp söz birbirine karıĢtırılmaktadır. ÇalıĢmada bu konu üzerinde de durulmuĢ, diğer kalıp 

sözlerden deyimi ayıran ince farklar açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Yazıda baĢlıca amaç, deyim sözlüğü 

hazırlayanlara madde seçimi sırasında yol gösterici olmaktır. Öte yandan, deyimlerin öteki kalıp sözler 

ile ayrılan yanları gösterilmiĢ, deyimler konusundaki kargaĢayı gidermek hedeflenmiĢtir. Deyimler, 

genellikle birleĢik sözcükler, atasözleri, vecize, dua, beddua gibi kelimeler ile birbirine karıĢtırılır. 

Çünkü yapıları buna uygundur. Ancak kullanıldıkları yerler ve durumlar farklıdır. Anlam yapıları ve 

söylenme amaçları birbirinden ayrıdır. Öncelikle deyimler dilin etkili ve sanatlı söyleyiĢine uygundur. 
Deyimlerin oluĢumunda mecaz değiĢmeyen ve anlamı belirleyen ilk unsurdur. Mastar grubu, isim 

tamlaması, iyelik grubu, sıfat tamlaması ve cümle biçiminde görülebilirler. Ancak, en yaygın olanları 

mastar grubu biçiminde olanlardır. KarĢılanan kavramı en kısa biçimde betimlemek esastır. Bu nedenle, 

mastar grubu biçiminde olan deyimlerin sayısı fazladır. Deyimlerin çoğu tek baĢına yargı taĢımaz, ancak 

cümle içinde görev kazanır. Her deyimde mecazın derecesi farklıdır. Kimi deyim hemen anlaĢılır, kimi 

deyimdeki mecazı anlamaksa zordur. Sıralanan bu özellikler ve benzerleri deyimleri diğer kalıplaĢmıĢ 

kelimeler ile birleĢtirir veya ayırır. Söz konusu özelliklerin dikkate alındığı bu makalede, ilgili özellikler 

üzerinde yoğunlaĢılmıĢtır. Böylece deyimler üzerinde çalıĢanlara yol gösterici olmak istenmiĢtir.  

Anahtar Sözler: Deyim bilimi, deyim, kalıp söz, kalıplaĢma, mecaz anlam. 

 

 

GiriĢ: 

Bir bilim dalı olarak deyim bilimi (idiomatik) üzerine günümüzde halen kesin 

açıklamalar ve deyim biliminin inceleme alanına iliĢkin sınırlar getirilmemekle beraber, bu 

alanla ilgili en kısa ve kapsamlı açıklamayı deyim bilimi konuĢucunun sözlerinde ve dilde 
ortaya çıkan bütün kalıplaĢmıĢ sözcük birlikteliklerinin türlerini içeren, bağımsız bir dil bilimi 

alanı olarak açıklayan Palmer yapmıĢtır (Palmer 1986: 36). Bu noktada tüm kalıplaĢmıĢ söz 

öbekleri deyim biliminin konusu içine alınmıĢtır. Böylelikle ilgili bilim dalının tek inceleme 
malzemesinin deyimler değil, atasözleri, terimler, dua ve beddualar gibi unsurlarla 

geniĢletildiğini görürüz. Ancak tüm bunlar kendi içinde ayrı ayrı birer dil birliği, farklı birer 

kategoridir.  

Türkçenin dikkat çekici kavramlaĢtırma yollarından biri aktarmadır. Deyimlerimizin 

çoğu da benzerlerinde olduğu gibi aktarma yoluyla oluĢup kalıplaĢtığı için doğrudan deyim 

bilimiyle ilgili, deyim biliminin inceleme sahasıyla iliĢkilidir. Peki birer kalıp söz olan 

deyimleri aynı kategori içinde yer alan diğer dil birliklerinden nasıl ayıracağız?   

Günümüze kadar deyimler üzerine birçok derleme ve inceleme yapılmıĢ, onlar için çok 

farklı tanımlamalarda bulunulmuĢ, ancak deyimin sınırları kesin olarak çizilememiĢtir. 

Bilindiği gibi Türkçe doğaya bağlı bir dildir. Türkçede soyutun somutla anlatılması 
alıĢılagelmiĢ bir yol olup bir durumu, kavramı açıklar, betimlerken deyimlerden yararlanırız. 

Deyimler içinde güçlü bir mecazın oluĢu, bunların farklı biçimlerde vücut bulmaları, 

günümüze değin gramerlerimizde kalıp sözlere yeterince yer verilmeyiĢi, kalıp sözlerin 
sınırlarının çizilemeyiĢi, deyimlerin diğer kalıp sözlerle karıĢtırılmasına neden olmuĢtur.  

Küçük veya büyük ölçekli, ticari kaygılarla hazırlanmıĢ veya alanın uzmanı 

olmayanların elinden çıkmıĢ çok sayıda deyim sözlüğü içinde, deyimlerle diğer kalıp sözlerin 

deyim baĢlığı altında değerlendirildiğine rastlamak mümkündür. Bununla beraber, deyimler 
üzerinde büyük emek verilerek hazırlanan çalıĢmaları ayrı bir yere konmalıdır. Ne var ki dil 
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sürekli geliĢmektedir. Bu geliĢim süreci içinde söz dağarcığımıza her gün bir yeni bir kelime 

eklendiği gibi, yeni deyimler de ortaya çıkmaktadır. 

Bu yazıda amacımız deyim sözlüklerini incelemek değil, bu sözlükler oluĢturulurken 

seçilecek  olan malzeme konusunda sözlük hazırlayıcılarına önerilerde bulunmaktır. Bunun 
için bir dil birliği olarak deyim nasıl tanımlanmalı, benzerleri ile nasıl ayrılmalı vb. gibi 

sorulara yanıt vermeye çalıĢılacaktır.  

Dil bilimi alanında çalıĢan ve deyimleri de bu kapsam içinde ele alan Doğan Aksan, 
deyimi, belli bir kavramı, belli bir duygu ya da durumu dile getirmek için birden çok sözcüğün 

yan anlamında kullanmasıyla oluĢan söz  (Aksan 2000, III: 37) biçiminde açıklamaktadır. 

Ölçünlü dildeki atasözleri ve deyimler üzerine en kapsamlı çalıĢmalarından birini 

yapan, deyimlerin anlam özelliklerini ele alan Ömer Asım Aksoy, onları çekici bir anlatım 
kılığı taĢıyan ve çoğu mecaz anlamlı sözcük toplulukları  olarak açıklar (Aksoy 1988: 49).  

Dil bilimi alanında çalıĢan ve deyimleri de bu kapsam içinde ele alan Doğan Aksan, 

deyimi, belli bir kavramı, belli bir duygu ya da durumu dile getirmek için birden çok sözcüğün 
yan anlamında kullanmasıyla oluĢan söz öbekleri olarak değerlendirir  (Aksan 2000 III: 37). 

Türkçedeki deyimler üzerine dil bilimi açısından inceleme yapan Leyla SubaĢı, onları 

derecelendirmekte ve deyimleĢme olgusunu deyim anlamını oluĢturmak üzere yan yana gelen 
göstergelerin kendi anlamlarından sıyrılarak anlambilimi açısından tek bir gösterge niteliğine 

sahip olması, yani bütüne ait tek bir anlamı yansıtır duruma gelmesi olarak görmekte, deyimler 

konusunda özetle Ģu çıkarımları yapmaktadır (SubaĢı 1988: 33):  

 

 Öncelikle deyim terimi altında toplanan yapılarda bir bütün ve bütüne ait 

anlamın varlığı söz konusudur.  

 

 Deyimler, değiĢik bakıĢ açılarından değiĢik değerler yüklenerek birer birim 

biçiminde düĢünülmektedir.  

 

 Deyimler, güçlü bir kalıplaĢma göstermektedir. 

 

 Deyimlerde dilin etkili (affective) ve sanatlı (figurative) kullanımı kaygısı 

belirgin olarak kendini göstermektedir.” (SubaĢı 1988: 10). 

 

Bir Dil Birimi Olarak Deyim ve Sınırları: 

Bugüne değin hazırlanan deyim sözlüklerini ve yapılan inceleme/değerlendirmeleri de 
göz önünde bulundurarak bir dil birimi olarak deyimi Ģöyle tanıtabiliriz: 

Deyim en az iki sözün temel anlamları dıĢında bir araya gelmesiyle oluĢur. Tek 

sözcükle deyim meydana gelmez. Deyim içinde kelimeler mecaz anlamda kullanılmakla 

beraber, bu hâlleriyle durgundurlar ve oluĢturdukları öbekteki diğer sözcüklerle girdikleri iliĢki 
sonucu mecaz anlam kazanmıĢtırlar. Oysa sözcükler günlük dilde temel anlamları dıĢında 
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kullanım sıklığına bağlı olarak mecazlar kazanırlar ve bunlar değiĢken olabilirler. Aslında 

kelimenin birden fazla anlam barındırması doğal bir  durum olup dil biliminde çokanlamlılık 

(Polysemy) olarak isimlendirilir ve deyimleĢmeden farklıdır:  

 

ayak sürü-: 1 . Verilen bir iĢi ağırdan almak.
 
2 . Gönderilen yere isteği ile gitmemek.  

Üstteki örnekte  ayak sözü sürü- eylemi ile birlikte mecazlı kullanılmakta; tembellik, 

isteksizlik durumu somut bir eylemle anlatılmaktadır. Buna karĢın ayak sözünün TDK Türkçe 
Sözlük‟te on altı ayrı anlamla (temel anlamdan mecaza) karĢılanırken  bunlar içinden 

hiçbirinin üstteki anlamı vermediğini görürüz.  

Deyimler kelime grubu (ad ve sıfat tamlamaları, isnat grubu, eylemlik grubu vb.), 

sözce yani diyalog/ monolog biçiminde, veya cümle gibi kendilerine özgü olan yapılarla gövde 
bulurlar:  

 

-Baba bir hırsız tuttum.-Getir!- Gelmiyor. –Bırak! –O beni bırakmıyor. (Sözce 
biçiminde), (Aksoy 1988: 607). 

imam suyu (belirtisiz ad tamlaması biçiminde), (Aksoy 1988: 879). 

sakalının  tarağı (belirtili ad tamlaması biçiminde), (Aksoy 1988: 1026). 

gözü aç  (isnat grubu), (Aksoy 1988: 814). 

soğuk beyinli (sıfat tamlaması biçiminde), (Aksoy 1988: 1040). 

postunu çıkarmak (eylemlik grubu), (Aksoy 1988: 1014). 

 

Türkçe deyimlerin çoğu mastar grubu biçimindedir. Türkçenin eyleme dayalı bir dil 

oluĢu deyimlerimize de yansımıĢtır. Ancak üstte de görüldüğü üzere bir durumun, kavramın 

betimlenmesi sırasında ad öbekleri   biçiminde (isnat grubu, sıfat tamlaması, ad tamlaması vb.) 
de epeyce deyimimiz vardır (Maltepe 1997: 87).  

KuruluĢ açısından deyimler oldukça kısa yapılar olsa da bir durumu betimlemek, 

somutlaĢtırmak, oluĢu anlatmak için uzunca cümleler biçiminde de karĢımıza çıkabilirler. 

Bunların diğer deyimlerden farkı genellikle  yargılı oluĢları ve ara söz/ söz eylem biçiminde 
kullanılmalarıdır: 

 

Dağda ayı dolaĢır, boku bize bulaĢır. (bildirme cümlesi biçiminde), (Aksoy 1988: 702). 

Dağları aĢa mı geldin, âleme paĢa mı geldin? (soru cümlesi biçiminde), (Aksoy 1988: 

702). 

Daldan eğme mi, kökten sürme mi? (Soru cümlesi biçiminde), (Aksoy 1988: 703) 

Bir zeytin verir ağzına, bir tulum tutar ardına. (bildirme cümlesi biçiminde), (Aksoy 

1988: 651). 

AĢ piĢ, ağzıma düĢ. (emir cümlesi biçiminde), (Aksoy 1988: 588). 
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Deyimlerin çoğunluğu (yalın durumda mastar öbeği olanlar) tek baĢına yargı 

bildirmez. Cümle içinde kullanılır ve onun bir ögesi durumundadırlar. Cümle içinde kip ekleri 

vb. ile çekimlenirler: 

 

canına okumak =  Memo, Warriors'un canına okudu! (AkĢam Gazetesi, 6/11/2005). 

 

Eylemliklerle kurulan deyimler bağlama göre farklı kip ekleriyle çekimlenebilirken, 
belirli kiplerle çekimlenip kalıplaĢmıĢ deyimlerin  aldığı eklerde de değiĢiklik yapamayız:  

 

gölgesinden korkmak = Herkes, birbirinin gölgesinden korkar olmuĢtu. (Sabah, 

15/01/1997). 

taĢ çatlasa = TaĢ çatlasa 10 kiĢidir bu elitler ve liseci filan değildirler. (Milliyet, 

20/03/2007). 

Daha önce de belirtildiği gibi deyimler kalıplaĢmıĢ ögelerdir ve hiçbir kurucu öğesi 
değiĢtirilemez. Deyimin kurucu ögelerinden biri değiĢtirildiğinde deyimin karĢıladığı mecaz 

kaybolup manasız bir yapı ortaya çıkacak veya bir baĢka kavramı çağrıĢtıracaktır: 

eli açık: Çok para harcayan, cömert.  

eli ağır: 1. YavaĢ iĢ yapan. 2.Ġnsana vurunca çok acıtan.  

Üstteki deyimlerde geçen „el’ sözü ‘avuç ve kol’ sözcükleri ile değiĢtirilecek olursa 

deyim anlamı ortadan kalkmakta ve manasız bir birlik görünümüne girmektedir. Buna karĢılık 

iki ayrı deyimdeki ‘açık ve ağır’ sözleri el sözcüğüyle farklı birer anlam iliĢkisi içine girmiĢ ve 
mecazlı bir anlatım oluĢturmuĢtur.  

Deyimler mahalli özellikler gösterebilirler veya mahalli olarak kullanılabilir. Bu 

bölgenin münferit özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Deyimlerde yöresel söyleyiĢ 
farklılıklarına rağmen genelde durgundur. Fakat, söyleyiĢ farklılıklarına paralel olarak anlam 

değiĢmesine uğramıĢ deyimlerimize de rastlanılabilir. Ölçünlü dille benzer olan yöresel 

deyimlerimizde anlam değiĢmelerine   örnekler  verebilmek için ağız sözlüklerinin bir an evvel 

tamamlanması gerekmektedir. Ömer Asım Aksoy tarafından bu konuda bir çalıĢma yapılmakla 
beraber, konuyla ilgili birçok yeni çalıĢmaya daha ihtiyaç duyulmaktadır (Aksoy 1993). 

2006 yılında Kıbrıs Türk ağzındaki deyimler üzerinde yapmıĢ olduğumuz çalıĢmada 

sesteĢ deyimler arasında dahi belirgin anlam farklılıklarının bulunduğunu ortaya koyduk.  

  Kıbrıs : sab yeyib saman s.Ģmag: Hata üzerine hata yapmak. 

Türkiye: sap yiyip saman s.çmak: Bir olaya kızıp ateĢ püskürmek. (TDK Türkçe Sözlük) 

 

Kıbrıs: Mangal yürekli: Olaylara karĢı kayıtsız kalan, duyarsız olan; son derece sakin veya 

tembel (kiĢi). 

Türkiye: Mangal yürekli: Korkusuz, gereğinden fazla cesur, gözünü budaktan 

esirgemeyen, gözü pek. 



 

 
 

 Deyim Bilimi Işığında Deyim Kavramı                   362 

 

 

Deyimlerde eski kalıplara, bugünkü dilde kullanımdan kalkmıĢ sözlere rastlayabiliriz.  

Biz attık sümük diye, âlem kaptı ilik diye. 

süŋük < sümük (Eski dilde kemik) 

 

Kimi deyimler geçmiĢteki belirli olaylardan, halk hikâyelerinden, fıkralardan vb. 

türemiĢtir. AnıĢtırma adını verdiğimiz anlam olayı bu deyimlerde kendini gösterir
1
. 

Derdini Marok PaĢa’ya* anlat. 

Marok PaĢa* (?-1888): Herkesin derdiyle yakından ilgilenen (kimilerine göre ilgilenir gibi 

görünüp olumlu bir iĢ yapmayan) bir Türk hekimidir… (Aksoy 1988: 713) 

 

Deyimleri Ġçinde Bulunduğu Ana Kategorideki Diğer Kalıp Sözlerden Ayıran 

  Yönler: 

Deyimler birer kalıp söz olarak diğer kalıp yapılarla benzeĢebilir. Buna karĢın üstte 
saydığımız nitelikler onları tüm bunlardan farklı kılar. Deyimlerle diğer kalıp sözlerin 

benzeĢen birçok yanı da vardır. Ne var ki bir yönüyle deyim onlardan mutlaka ayrılır.  

Deyimler ve kimi terimler ilk bakıĢta birbirine benzemektedir. BirleĢik kelimeden 
meydana gelen terimler yapıları itibariyle deyimlerden farklıdır. Ġki veya daha fazla kelimeden 

meydana gelen terimler kuruluĢları itibariyle deyimlere benzerler. Aralarındaki fark, belirli 

ilim sahalarıyla, meslek dallarıyla ilgili olmaları, sadece o sahada kullanılmalarıdır. Kimi 

zaman ise terimlerin anlamları yaygınlaĢır ve genel dile de girer: 

 

bağırsak askısı: Ġnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir 

bölümünden oluĢan askı. (Anatomi ile ilgili terim) 

 

Deyim ile argo arasında bir ilgi bulunmaktadır. ÇeĢitli meslek zümrelerinin kendi 

aralarında kullandıkları sözler olarak argo, aynı zamanda kabadayıların, serserilerin 

kullandıkları çirkin ve kaba sözler anlamında da kullanılmaktadır. Argo kelime gruplarının bir 
kısmı da bugün dilimizde deyim olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber argo ifadeler anlam 

kötüleĢmesine uğradıklarından hoĢ karĢılanmaz, genellikle yazı diline aktarılmaz. Anlatıma 

akıcılık katmak, satırlar boyu sürecek anlatımlardan kurtulmak için ise ilk yardımına 
baĢvurduğumuz hiç Ģüphesiz anlam kötüleĢmesine uğramamıĢ mecazlı anlatımlar,  

deyimlerdir. 

 

canını cehenneme göndermek: Öldürmek. (Argo) 

can atmak: Çok istemek, Ģiddetle arzulamak. (Deyim.) 

 

                                                
1 AnıĢtırma: Türk Edebiyatında telmih, Batıda ise alüzyon olarak adlandırılan bu anlam olayında bir 

Ģeyi üstükapalı anlatırken araç geçmiĢten yararlanılarak oluĢturulur. 
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Diğer kelime gruplarından ve atasözlerinden farklı olarak deyimlerde mutlaka güçlü 

bir anlam kaybı söz konusudur. Atasözlerinde ifadeyi meydana getiren unsurlar ise çoğunlukla 

sözlük anlamlarında kullanılırlar. Atasözlerinde hedef ders vermek, yol göstermek olduğu için 

mecaz zayıftır. 

Deyimlerde de atasözlerinde olduğu gibi kafiyeli Ģekiller bulunmaktadır ki, bu 

kafiyelerin öğrenmeyi ve ezberlemeyi kolaylaĢtırıcı özelliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak 

deyimlerdeki ses uyumu atasözlerindeki kadar yaygın değildir.  

ÖzdeyiĢler (vecize) aslında imzalı sözlerdir. Yani yaratıcısı çoğunlukla bilinmektedir. 

Deyimlerse geçmiĢten günümüze gelmiĢ ve ilk yaratıcısı unutulmuĢ anonim verimlerdir. 

Mustafa Kemâl‟e ait Ģu veciz söz buna örnektir:    

 

“Hakimiyet bila-kayd u şart milletindir” (M. K. Atatürk) 

Yargısız birer dil birliği olan deyimler, birer hüküm tümcesi gibi kullanılan atasözleri 

ve  özdeyiĢlerden (vecizelerden)  ayrılır. Atasözleri ve özdeyiĢlerde amaç nasihatte bulunmak, 
doğru yolu göstermek olduğu için yargıları çoğunlukla geniĢ zaman veya emir durumundadır. 

Deyimlerse içinde bulundukları bağlama göre farklı biçimlerde çekimlenebilir.  

 Deyimlerde, atasözlerinde ve özdeyiĢlerde küçük ifade kalıplarıyla büyük anlamlar 
kastedilebilir. Fakat deyimler bir durumu somutlaĢtırmak, bir kavramı anlatmak için 

kullanılırlar. Yol göstermek amaçları değildir. 

Kimi deyimler tek bir söz değerindedir. Cümlenin bir unsuru olarak kullanılabilirler. 

Atasözleri ve özdeyiĢler baĢlıca cümle değeri taĢırlar, yargılıdırlar. 

Belli bir niyet, istek (olumlu/ olumsuz) taĢıyan dua ve beddualar karĢıya iletilecek bir 

amaca yönelik olarak atasözleriyle birleĢirler. Ancak deyimlerde amaç bir dileği, isteği 

iletmekten uzaktır. Onda hedef kiĢinin kendini daha kolay ve etkili anlatmasını elveriĢli 
kılmaktır. 

Belirli durumlarda söylenmesi alıĢkanlık haline gelen (afiyet olsun, rica ederim vb.) 

kalıplaĢmıĢ söz eylemlerimiz de bulunur. Bunların ne zaman hangi durumda söyleneceği 

toplumda kanıksanmıĢ, gelenek hâlini almıĢtır. Deyimlerin ise toplum içinde benimsenmiĢ bir 
durum veya zamanda söylenmesi gibi kaideleri yoktur. KonuĢulan konuya, bağlama göre 

kullanılırlar. 

Deyimlerle atasözleri arasında kalan, bir atasözünden hareketle oluĢturulmuĢ deyimler 
de vardır. Bu tip deyimlerde nasihat değil, belli bir durumun anlatımı vardır: 

 

Bugünün iĢini yarına bırakma (atasözü) 

bugünün iĢini yarına bırakmamak (deyim) 

Sonuç: 

Görülüyor ki deyimler de birer kalıp söz olarak içinde yer aldıkları ana  kategorideki 

baĢka söz öbekleriyle benzeĢirler. Bunların tümünün ortak yanı çoğunlukla durağan bir 
görüntü sergilemeleri, kalıplaĢmalarıdır. Ancak her kalıplaĢmıĢ söz amacına, yapı ve anlam 

özelliklerine, kullanım yerine göre farklı türlere ayrılır. KalıplaĢmayı esas kabul ederek bu 



 

 
 

 Deyim Bilimi Işığında Deyim Kavramı                   364 

 

türden kalıplaĢmıĢ her söz öbeğini  deyim baĢlığı altında ele alıp deyim sözlüklerinde madde 

baĢı yapmanın kullanıcıyı yanıltacağı açıktır. Bu bağlamda sözlük hazırlayıcılarının malzeme 

seçiminde belirli ölçütleri önceden çizip onun dıĢına çıkmaması ve  sözlüğün baĢında neye 

göre madde baĢlarını seçtiğini belirten bir açıklamaya yer vermesi, deyim sözlüklerinden 
yararlananların bilgiye daha sağlıklı Ģekilde ulaĢmasını sağlayacaktır.  
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