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ATA SÖZLERİMİZDE VE DEYİMLERDE  ‘’ SU ‘’ 

 

Hazırlayan : 

Hakkı Demirtaş -Su Politikaları Derneği  

 

 

Acı acıyı keser, su sancıyı.  

Akan su yosun tutmaz.  

Göle su gelene kadar kurbağanın gözü patlar.  

Taşıma su ile değirmen dönmez.  

Eşeği düğüne çağırmışlar, "ya odun eksik, ya su" demiş.  

Dibi görünmeyen tastan su içilmez.  

Her başın bir derdi var, değirmencininki su.  

Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.  

Komşu kızı almak, kalaylı kaptan su içmek gibidir. 

 Su akarken testiyi doldurmalı.  

Yer üfürdü su götürdü.                

 Su bulanmayınca durulmaz.  

Su görünce teyemmüm bozulur.  

Su içene yılan bile dokunmaz.  

Su küçüğün, söz büyüğün.  

Su testisi su yolunda kırılır.  

Su uyur, düşman uyumaz.  

Su yatağını bulur.  

Ayaklarına kara su inmek.  

Suyu getiren de bir, testiyi kıran da.  

Aralarından su sızmamak. 

 Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork.  

Yemeyenin malını yerler, üstüne bir bardak su içerler.  
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At görür aksar, su görür susar.  

Kırk dereden su getirmek. 

 Bir içim su.  

Denizden bir avuç su.  

Düğününde kalburla su taşımak.  

Eline su dökemez 

. Ekmek Bedir'in su Hıdır'ın yiyin kudurun, için kudurun.  

Ekmek elden su gölden.  

Köprünün altından çok su geçti.  

Havanda su dövmek. 

 İçtikleri su ayrı gitmemek.  

Pirinci su kaldırmamak.  

Pişmiş aşa su katmak.  

Saman altından su yürütmek.  

Sudan cevap.  

Sudan ucuz.  

Su dökmek.  

Su gibi akmak.  

Su gibi aziz ol.  

Su gibi bilmek.   

Su götürür yeri olmamak.  

Su iktiza etmek.  

Su katılmamış.  

Su koyuvermek.  

Su yüzü görmemiş.  

Su yüzüne çıkmış.  

Yüreğine soğuk su serpmek.  

Tatlı su frengi.  

Tepesinden kaynar su dökülmek.  
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Üstüne bir bardak su içmek. 

 Keçeyi sudan çıkarmak. 

 Bir bardak suda fırtına koparmak.  

Bulanık suda balık avlamak.  

Hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olur.  

Aydan arı, sudan duru. 

 Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak.  

Eşek sudan gelene dek dövmek.  

Havadan sudan konuşmak. 

 Ayranım budur yarısı sudur.  

Hak deyince akan sular durur.  

Sular kararmak.  

Gözü sulu.  

Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır.  

Aç susuz kalmak.  

Suya götürüp susuz getirmek.  

Akar suya inanma, eloğluna dayanma. 

 Haydan gelen huya gider, selden gelen suya gider. 

 Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenemez.  

Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi ele yakın. 

 Ayakları suya değmek.  

Suya sabuna dokunmamak. 

 Yelkenleri suya indirmek. 

 Suyu görmeden paçaları sıvamak. 

 Tavşanın suyunun suyu.  

Suyu kaynamak.  

Sudan çıkmış balığa dönmek.  

Suyu yokuşa akıtmak. 

 Yüzü suyu hürmetine.  
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İmam suyu.  

Akıllı, köprü arayıncaya dek, deli suyu geçer. 

Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu 

.Çömlekçi suyu saksıdan içer.  

Ağzının suyu akmak.  

Köküne kibrit suyu dökmek.  

Kulağına kar suyu kaçırmak.  

Huyuna suyuna gitmek.  

Suyuna pirinç haşlanmaz. 

 Kır atın yanında duran ya huyundan, ya suyundan. 

 Keçinin uyuzu pınar gözünden içer suyu. 

 Şeytan adamı kandırır, ama suyunu ısıtıvermez. 

 Ez ez de suyunu iç. 

 Suyunu çekmek.  

Taşı sıksa suyunu çıkarmak.  

Kar susuzluk gidermez. 

 Sululuk yapmak.  

Pis suyun içine girilmeden ne kadar derin olduğu bilinmez. 

 Kanı kanla yumazlar, kanı suyla yuyarlar.  

Beylik çeşmeden su içme.  

Akarsu çukurunu kendi kazar. 
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