İÇİNDE MELEK VE ŞEYTAN KELİMESİ GEÇEN ATASÖZÜ VE DEYİMLER
ACELE İSE, ŞEYTAN KARIŞIR.
Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç beklenmemelidir; o iş ya yanlış
ya da bozuk olur. Aceleyle yapılan iş yanlış, bozuk olur.
ALLAH ŞEYTANA UYDURMASIN.
ALLAH YOLUNDA VERMEZSEN MANGIR, ŞEYTAN ALIR GÖTÜRÜR TANGIR TANGIR.
AYDA YILDA BİR NAMAZ, ONU DA ŞEYTAN KOMAZ:
Çok seyrek olarak iyi bir iş yapmaya kalkar, fakat bir bahane bularak ondan da cayar.
AZRAİLE BİR CAN BORCU KALMAK.
Kimseden çekinmemek, kimseye borcu kalmamak, bir gün nasıl olsa öleceğine inanmak.
CAHİLİN SOFUSU ŞEYTANIN MASKARASI:
Bir sistem hakkında yarım yamalak bilgiye sahip olan kişiler o sisteme faydadan çok zarar
getirirler. Cahiller dini konularda kulaktan dolma bilgilerle derin hoca geçinirler. Bu durum
şeytanın işine yarar. Böylece zayıf yaradılışlı olan cahilin duygularıyla hareket etmesini
sağlayarak önemli konuları bile dinin gereği gibi gösterip onları kandırır.
HAY AKSİ ŞEYTAN:
İşler yolunda gitmediği bir engel çıktığı zaman bunu vurgulamak için kullanılır.
KANATSIZ MELEK.
Çok iyi bir insan olup, hoşgörülü anlayışlı, saygılı, iyi huylu, kötü alışkanlıkları olmayan insan.
KENDİMİ MELEK Mİ ZANNEDİYORSUN.
KÖR ŞEYTAN.
MELEK GİBİ İNSAN OLMAK.
İyi huylu, sakin, anlayışlı, yardımsever, merhametli, uysal olmak
MELEK GİBİ UÇTU.
Ölünün arkasından, iyi biriydi, cennetlik bir insandı.
MELEK KADAR SAF.
MELEK YÜZLÜ. Temiz, nur yüzlü.
MELEKLER KORUDU.
Kötü bir olaydan ya da kazadan en az zararla kurtulmak.
NE ŞEYTANI GÖR NEDE BESMELE ÇEK.
SEN ONUN KORUYUCU MELEĞİ MİSİN?
ŞEYTAN ADAMI ALDATIR, AMA SUYUNU ISITMAZ.
ŞEYTAN ALDALTMAK.
ŞEYTAN ARABASI:
Bazı bitkilerin havada uçuşan uzun ve ince tüllü tohumu, Halk arasında bisiklet

ŞEYTAN AZAPTA GEREK.
İstenmeyen, sevilmeyen birine isteyerek eziyet etmek, eziyet edilmesine göz yummak
ŞEYTAN ÇEKİCİ:
Çevik ve becerikli çocuk
ŞEYTAN DİYOR Kİ!.
"İçimden şu kötü işi yap, doğru yoldan ayrıl eğilimi geçip duruyor" anlamında kullanılır."Şeytan
diyor ki git şunu bir güzel döv."
ŞEYTAN DÜRTMEK.
Durup dururken uygunsuz, kötü bir davranışta bulunmak."Güzel güzel oynarken arkadaşına
vurup kaçtı, şeytan dürttü her hâlde."
ŞEYTAN ELİNİ ÇEKMİŞ.
Çok yaşlı, uygunsuz bir iş yapacak Kötülük düşünecek durumu yoktur.
ŞEYTAN ENİĞİNİ YİTİRSE BULAMAZ.
ŞEYTAN GİBİ:
Çok zeki ve kurnaz
ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ.
O kimse ile birlikte olmayı kesinlikle istemiyorum. Onu sevmiyorum. Görmek istemiyorum.
ŞEYTAN KİŞİYİ KANDIRIR AMA SUYUNU ISITMAZ.
Fena insanlarla arkadaşlık, dostluk yapmak doğru değildir. Onlarla yapılan işlerde zor durumda
kalınınca derhal bizi terk ederler, bundan sonra bütün sıkıntı üstümüze kalır.
ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN.
İyi bir durumdan, işten gidişten söz ederken “ Aman nazar değmesin, Allah kötülerin şerrinden
korusun, şeytandan uzak bulundursun." anlamında kullanılır.
ŞEYTAN TIRNAĞI:
Tırnakların yan tarafında, üst derinin sertleşip kalkmasıyla meydana gelen kısım
ŞEYTAN TÜYÜ.
Kendini herkese kolaylıkla sevdirme özelliği: Sende şeytan tüyü mü var?
ŞEYTANA ASLA UYMA.
ŞEYTANA PABUCUNU TERS GİYDİRMEK:
Kurnaz hileci aldatıcı olmak, çok kurnaz olmak
ŞEYTANA PARMAK ISIRTMAK.
ŞEYTANA UYMAK.
Dinin emirleri dışına çıkmak, haram olan işlere bulaşmak, doğru yoldan ayrılmak."Şeytana uyup
da tekrar kumara başlayacak diye korkuyorum."
ŞEYTANCA DİKKAT:
Akıl almaz kurnazca insanı şaşırtan bir dikkat
ŞEYTANI DÜRTMEK.
ŞEYTANIN ART AYAĞI:

Çok zeki yaramazca çocuk
ŞEYTANIN BACAĞINI KIRMAK.
Günah işlemekten, kötü işler yapmaktan kendini alıkoymak. Yapılamayan bir işi başlatmak,
gidilemeyen bir yeri gidilir gelinir hale getirmek
ŞEYTANIN DOSTLUĞU DARAĞACINA KADARDIR.
Kimi insanlar vardır ki, tıpkı şeytan gibidirler. Kurnaz, düzenbaz, alçak ve kötü niyetlidirler. Bunlar
kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler, kandırıp yoldan çıkarırlar, tehlikeli işlere bulaştırırlar.
Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle
karşılaştıklarında, ölümle burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler.
ŞEYTANIN YATTIĞI YERİ BİLMEK.
Çok kurnaz ve açıkgöz olmak; bilinmesi, hatırlanması güç şeyleri bilmek; pek çok şeyden
haberdar olmak."O ne tilkidir bilemezsin, şeytanın yattığı yeri bile bilir."
ŞEYTANLA KABAK EKENİN, KABAK BAŞINA PATLAR.
Kötü, alçak, düzenbaz, kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü felâketler gelir; oynadıkları
oyundan en çok zarar eden o olur.
ŞEYTANLA ORTAK BUĞDAY EKEN SAMANINI ALIR.
Hilekâr, düzenbaz kimselerle ortak olanlar yapılan işin zararını yüklenirler. Kârını ortakları kapar.

