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Öz

Türk dili tarihinin yazılı dönemlerinden itibaren her devrinde deyimlerin
ve kalıplaşmış ifadelerin sıkça kullanıldığı görülür. Günümüzde tarihî Türk
yazı dillerinin tam bir deyimler sözlüğü olmasa da Eski Türk Yazıtları,
Kutadgu Bilig gibi metinler üzerine yapılan çalışmalarda da Türkçenin deyim
varlığının ne kadar geniş ve farklı anlatım tarzları ortaya koyduğu tespit
edilmiştir. Tarihî Türkçenin önemli eserlerinden biri olan Kitābu Gülistān
bi't-Türkì (bundan sonra Gülistan Tercümesi) de deyim varlığı noktasında
dikkat çekilmesi gereken bir eserdir. Bu makalede, Memlük Kıpçak
Türkçesinin elimizdeki tek edebî eseri olan Gülistan Tercümesi'nin deyim
varlığı ortaya konularak, bu deyimler kavramsal olarak tasnif edilmeye
çalışılmıştır. Eserde tespit edilen 340 deyim, 48 başlık altında
sınıflandırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kavramsal tasnif, Memlük Kıpçak Türkçesi, Kitabu
Gülistān bi't-Türkî, deyimler.
A CONCEPTUAL CLASSIFICATION ESSAY ON IDIOMS WHICH
CONTAIN IN KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ I
Abstract
Since the writing of each transfer period in the history of Turkish
language phrases and formulaic expressions are used frequently observed.
Today, the historical Turkish writing a full statement on the language
dictionary although such as the Old Turkic Inscriptions, Kutadgu Bilig, have
been found to demonstrate how large and different narrative style of Turkish
statement entity. About the essays, Kitābu Gülistān bi't-Türkì, which one of
the most important texts. In this article, Mamluk Kipchak Turkish literary
works of our only statement that clarifies the existence of the Kitābu Gülistān
bi't-Türkì, this statement has been attempted to be classified as conceptual.
340 idioms which contain in Kitābu Gülistān bi't-Türkì, were identified in the
work statement is classified under 48 headings.
Keywords: Conceptual Classification, Mamluk Kıpchak Turkish, Kitabu
Gülistān bi't-Türkî, idioms.

1. Deyimin Tanımı
Türkçe Sözlük'te deyim genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam
taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir olarak tanımlamaktadır (Türkçe Sözlük, 2005: 517). Tahir
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Nejat Gencan, anlamları ve yapılışları kurallara bağlanamayan, açıklanması için derin
incelemeler isteyen; incelenmemesi daha doğru olan; yapısını değiştirmeden, çoğu kez başka
dile çevrilemeyen bu kalıplaşmış takımlarla söz öbeklerini deyim olarak tanımlamıştır (Gencan,
1979: 527). Vecihe Hatiboğlu, deyimleri, "Anlatım gücünü artırmak için, az çok mantık dışına
kayan bazı sözcükleri değişmediği halde bazıları değişip çekimlere giren kalıplar" şeklinde
açıklamıştır (Hatipoğlu, 1982: 194). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğünde deyim, "Bir tür
sözlüksel birim oluşturan anlambirim toplaşması; genellikle öz anlamından az çok ayrı bir
anlam içeren kalıplaşmış söz" olarak tanımlanmaktadır (Vardar, 1988: 74). Zeynep Korkmaz ise
sözcüğün gerçek anlamı dışında kazandığı farklı ve çekici anlamların oluşturduğu kelime
öbeklerinin deyim olduğunu söyler (Korkmaz, 2007: 43). Ömer Asım Aksoy, çekici bir anlatım
özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük
topluluklarını deyim olarak tanımlamıştır (Aksoy, 1984: 49). Doğan Aksan, belli bir kavramı,
belli bir duygu ya da durumu dile getirmek için birden çok sözcüğün bir arada, seyrek olarak da
tek bir sözcüğün yan anlamında kullanılmasıyla oluşan sözlerin deyim olduğunu belirtir (Aksan,
1998: 54). Yukarıdaki tanımlarla az çok örtüşen onlarca tanım bulunmaktadır.
Yukarıdaki tanımlarla örtüşen onlarca tanım bulunmaktadır. Deyim tanımlarında dikkati
çeken hususlardan biri; deyimi oluşturan kelimelerden en az birinin az çok gerçek anlamının
dışında kullanılmış olmasıdır. Bir başka özellik de deyim yapılarında kolay kolay değişmeyen
bir kalıplaşmanın söz konusu olmasıdır. Bu kalıplaşmış yapılar bir anlam bütünlüğü de
yaratmaktadırlar. Ancak bu kalıplaşmanın kökeni tarihe dayanır.
2. Tarihî Türk Yazı Dillerinde Deyimler ve Kitābu Gülistān bi't-Türkì
Bir dilde anlatım gücünü arttırmak için kullanılan deyimlerin dilin ihtiyaçları
doğrultusunda ortaya çıktıkları görülmektedir ve her dilde az ya da çok deyim bulunur. Türkçe
dünya dilleri arasında deyim varlığı noktasında üzerinde durulması gereken dillerden biridir.
Eski Türk Yazıtlarından itibaren, Türkçenin tanıklanabilen her tarihî döneminden kalan yüzlerce
deyim bulunmaktadır. Örneğin; Kül Tigin Yazıtı’nda geçen közi kaşı yablak bol- "Ağlamaktan
perişan olmak": ...ulayu iniygünüm oglanım beglerim bodunum közi kaşı yablak boltaçı tip
sakıntım (KT K 11); Köliçor Yazıtı’nda geçen kü tut- "Ünlenmek": Tabgaçka bunça süŋüşüp
alpın erdemin üçün kü bunça tutdı (KÇ B 12); Bilge Kağan Yazıtı’nda geçen sab sıma"Hatırını kırmamak": Tabgaç kaganta bedizçi kelürtüm bedizettim meniŋ sabımın sımadı (BK K
14); Ongin Yazıtı’nda geçen azıg üküşüg kör- "Azı çoğu görmek; (mecazen) İyi günleri de kötü
günleri de görmek, yaşamak": yabız bat biz azıg üküşüg körtüg irte sületdim (O D 7); Tes
Yazıtları’nda geçen yaşı teg- "Yaşı kemale ermek; ölüm zamanı gelmek": İl itmiş kanım yaşı
tegip uçdı oglı yabgum kagan boltı (Tes B 5; Tes D 3); Tonyukuk Yazıtı’nda geçen boguzı tok
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"boğazı tok; karnı doymuş (halk)": keyik yiyü tabışgan yeyü olurur ertimiz bodun boguzı tok erti
(Ton. 8); Kutadgu Bilig'de geçen aḏaḳ maŋ- "Adım atmak; bir işe girişmek": köŋülsüz ḳayu
yirke maŋsa aḏaḳ/neçe yir yaḳın erse boldı yıraḳ (KB 5046); Divānü Lugati't-Türk'te geçen başı
tezgin- "Korkudan başı dönmek; çok korkmak": Basmıl süsin ḳomıttı/barça kelip yomıttı/arslan
tapa emitti/ḳorḳup başı tezginür (DLT 437) gibi örnekler Türkçenin ilk yazılı dönemlerinden bu
yana anlatım tarzı oluşturma noktasında deyimlerden yararlanıldığını açıkça göstermektedir.
Türkçenin deyim zenginliği Kıpçak Türkçesi döneminde de sürmüştür. Codex
Cumanicus’ta deyimlerle ilgili çeşitli veriler bulunsa da bu dönemin tek edebî eseri kabul edilen
Gülistan Tercümesi, anlatım özelliği ve tekniğiyle ön plana çıkmaktadır.
Gülistan Tercümesi, Seyf-i Sarâyî tarafından H. 793 yılının Şevval ayının evvelinde (1
Eylül 1391 Cuma günü) kaleme alınmış edebiyatımızın -aslı Farsça olan- Gülistān kitabı
üzerine yapılan ilk tercüme örneğidir (Karamanlıoğlu, 1989: XXIV). Bununla birlikte eserin
Farsça aslından bazı noktalarda ayrıldığı da görülür. Bu özelliği ile tercüme bir eserden çok
uyarlama (adaptasyon) tipinde bir çalışma olduğu söylenebilir (Bodrogligeti, 1969: XIII).
Eserin birçok yerinde mütercim Seyf-i Sarâyî'nin metin bağlamında yeni dokunuşlar yaptığı
görülür.
Seyf-i Sarâyî tercümesini, eserin Farsça orijinalinden farklı kılan noktalarından biri de
deyimlerin aktarımında görülür. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Gülistan Tercümesinde 422
deyim bulunmaktadır. Bununla birlikte tasnife 340 deyim dâhil edilmiştir.1 Deyimlerin geçtiği
sayfa numaraları verilirken Ali Fehmi Karamanlıoğlu (1989)'nun metin neşrindeki düzen
korunmuştur.
3. Kitābu Gülistān bi't-Türkì'de Geçen Deyimlerin Kavramsal Tasnifi
Gülistan Tercümesinde tespit edilen 340 deyim 48 ana başlık altında kavramsal olarak
değerlendirilmeye çalışılmıştır.2 Yazımızın ilk bölümünde Din/İman, İnziva, Adı YaşamakArkasında İyi Ad Bırakmak, Ölüm, Kibir, Savaş-Dövüş-Kavga, Konuşmak, Üzüntü-DertKeder, Eziyet Etmek, Açgözlülük, Aşk-Muhabbet olmak üzere 11 ana başlıkla ilgili deyimler
tasnif edilmiştir. Geriye kalan 37 başlık ise makalemizin diğer kısmında yer alacaktır.
3.1. Din / İman
āh u efġānı kökke çıḳ- "Dua ve yakarışları Allah'a ulaşmak"

1

Eserde tam olarak anlaşılamamış ve Farsça aslıyla karşılaştırıldığında anlam bulanıklığı giderilememiş deyimler
bulunmaktadır. Bu tip deyimler tasnife dâhil edilmemiştir. Eserde belli bir başlık altında ele alamadığımız 82 deyim
daha kullanılmıştır.
2
TEKE dergisinin yayım kuralları gereği, sayfa sayısının fazlalığından, yazımız, farklı sayılarda I ve II olmak üzere
iki ayrı makale olarak yayımlanacak şekilde düzenlenmiştir.
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Úalmadı yėrde cān-ver kim anıŋ
Çıḳmaġay kökke ah u efġānı (87a/3)
"Yeryüzünde, dua ve yakarışları göklere çıkmayan bir tek canlı bile kalmadı."
dìn besle- "İmanı pekiştirmek"

èİlm dìn beslemek üçün durur dünyā yėmek üçün degül (161a/3) "İlim, imanı
pekiştirmek için gereklidir, dünya malını yemek için değil!"
diyānetden çıḳ- "Dinden çıkmak"

Ôulm itip ôālim melik mülkin yıḳar
Zāhid-i nādān diyānetden çıḳar (164b/9)
"Zalimler, zulmederek hükümdarların ülkelerini yıkar, cahil zahit de (zalimler
yüzünden) dinden çıkar."
ėlin aç- "Dua etmek, yakarmak"
Anlar içinde bir tāèife bar kim dāèim òıdmetḳa bėllerin baġlap daġı keremge ėllerin
açıp tururlar (159a/2-3) "Onların için bir topluluk vardır ki, daima kendilerini hizmete verip,
Allah'a yakarırlar".
ėlin köter-/kötür- "Dua etmek, yakarmak"
Duèā vaḳtın tażarruènıŋ ėlini
Köterip teŋriden raḥmet tiler sen (93b/6)
"Dua zamanı yalvarmak için elini kaldırıp Allah'tan rahmet dilersin."
ḥaḳḳ borcun öde- "Müslümanlığın gereklerini yerine getirmek"

Óaḳḳ borcun ödemegen seniŋ borcuŋdan
Nė ḳayġusı bar sen kėrek Rüstem bol (172a/9-10)
"Senin Rüstem gibi olman gerekir! Allah'a borcunu ödemeyen, senin borcunu kendisine
dert edinir mi!"
ḥaḳḳ ėşikine kėl- "Yalnızca Allah'tan yardım istemek"
Üçünçi kün aŋa lā-büd naôar ḳılur ol şāh
Kėlip tile tilekiŋ ḥaḳḳ ėşikine her dem (37b/1-2)
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"Üçüncü gün Allah, mutlaka o kulunun hâline bakar. (O yüzden) Allah'ın kapısına gelip
isteklerini her zaman ondan dile."
inābet ėlin icābet ümìdi üçün kötür- "Allah'a yakarmak, dua etmek"
Köp yazuḳlı ḳul ḥaḳḳ teèālā ḥażretine kilip inābet ilin icābet ümìdi üçün kötürse teŋri
tebāreke ve teèālā ol ḳulġa naôar ḳılġay daġı sürgey (4a/11-13 - 4b/1-2) "Günahı çok olan kul
Allah'ın huzuruna gelip, Allah'a yakarmak için elini kaldırıp dua etse, Allah, o kulunun hâline
nazar kılacak ve (onun üzerindeki belaları) def edecek."
istiġfār ketür- "Tövbe etmek"
Kimeçi istiġfār ketürüp nifāḳ bilen barışıp yigitniŋ ėlin ayaḳın öpüp kimege kirip kittiler
(100b/11-12) "Gemici tövbe edip, yalandan barışıp, yiğidin elini ayağını öpüp, gemiye girip
gittiler."
iètikād baġla- "İnanmak"
Ol zamān bėglerinden bir bėg bu ṭāife ḥaḳḳına ġāyet iètikād baġlap daġı muḥib bolup
idrār-ı muèayyen ḳıldı (28b/6-9) "O zamanın beylerinden bir bey bu taifenin hakkına sonunda
inanıp, onlarla dost olup, onları destekledi."
namāzġa tur- "Namaz kılmak, namaza durmak"
Bir èābidni ayturlar her kiçe on batman ṭaèām yėr idi daġı seḥerge tėgrü namāzġa turur
idi (62a/3-4) "Bir abit kul hakkında (şöyle) anlatırlar: Bu kul her gece on batman yemek yerdi
ve seher vaktine doğru namaza dururdu."
yazuḳ kitābın yaz- "Günah işlemek"
Sen daġı yazuḳ kitābın yazmaġıl (GT 4b/12) "Sen de günah işleme!"
yazuḳundan kėç- "Affetmek"
Sulṭān munı işitti ise yazuḳundan kėçip āzād ḳıldı (9a/7) "Sultan bunu işitince günahını
bağışlayıp (o kulu) azat etti."
yüzi ak bol- "Günahsız bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkmak"
Bolmaḳ isteseŋ ḳatında yüzi aḳ
Cefālarġa taḥammül ḳıl tileseŋ (GT 5a/1)
"Allah'ın katında yüzünün ak olmasını istiyorsan, bütün eziyetlere tahammül et!"
yüzin yėrge sür- "Yalvarmak, yakarmak; namaz kılmak"
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Niçe kėlse ãabā yėli seḥergāh
Yüzüm yėrge sürüp aytur men Allāh (50a/11)

"Seher vaktiyle beraber sabah yeli gelince, yüzümü yere sürüp namaz kılıp 'Allah'
derim."
3.2. İnziva
başın ḥırḳāsından çıḳar- "Başını hırkasından çıkarmak; mec. İnzivadan çıkmak"
Bir zamāndan soŋra ol ãāḥib-vaḳt başın òırḳāsından çıkardı yārānlarından biri aŋa
ayıttı (7b/6-7) "Bir zamandan sonra o gönül sahibi başını hırkasından çıkardı. Yaranlarından bir
ona (şöyle) söyledi."
başın murāḳabet yaḳasına çek- "İnzivaya çekilmek; tefekküre dalmak"
Köŋül eyelerinden ãāliḥ ir başın murāḳabet yaḳasına çekip mükāşefet baḥrine
müstaġrak bolupturur idi (7b/4-5) "Gönül dostlarından bir salih er inzivaya çekilip, sırlar
denizine gark olmuştu."
başın tefekkür yaḳasına çek- "Derin düşüncelere dalmak"
Maġrib teŋizin yürüp kėçtiŋ ayaḳıŋ üvüş bolmadı imdi bu kün ikki arşın suda helāk
bolmaġa az ḳaldıŋ munda ḥikmet nė turur şeyò başın tefekkür yaḳasına çekip köp teèemmül ḳılıp
başın köterdi (54a/1013-54b/1) "Mağrip Denizini yürüyerek geçtin, ayağın hiç ıslanmadı. Şimdi
bu gün iki arşın suda az daha helak oluyordun, bundaki hikmet nedir? Şeyh, derin düşüncelere
dalıp iyice düşünüp kafasını kaldırdı."
dünyā terkin ur- "Dünya işleriyle ilgilenmemek"
Bu dünyā terkin urġan kimerse

Úatında bolsa altun taġ baḳmas (72a/13-72b/1)
"Bu dünya işleriyle ilgilenmeyen kimse, önünde altın dağ olsa dönüp de (ona) bakmaz."

ėşik baġla- "İnzivaya çekilmek; kimseyle görüşmemek"
Ay yüzli özdeŋ bilen bir kimerse otursa ėşik baġlap nefs ġālib daġı şehvet ṭālib bolsa
niçük kim èArab aytur (119a/5-6) "Güzel yüzlü bir cariye ile bir kimse otursa, kimseyle
görüşmese, nefsi galip ve şehveti istekli olsa, Arapların dediği gibi..."
tefekkürge bar- "Tefekküre dalmak, düşünmek"
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Úāżì ikimizniŋ sözin işitti ḥayretke ḳalıp bir zamān tefekkürge barıp yaòşı teèemmül
ḳılıp ayttı (157b/13-158a/1) "Kadı, ikimizin de sözlerini işitti, hayret edip bir müddet düşünüp
(şöyle) söyledi."
3.3. Adı Yaşamak / Arkasında İyi Ad Bırakmak
atı meŋgü ḳal- "Adı kalmak, adı sonsuza kadar yaşamak"
Tileseŋ eygü atıŋ meŋgü ḳalġay
Ayaḳdan tüşken ėlin tutḳuçı bol (172b/5-6)
"Eğer adının sonsuza kadar iyi anılmasını istiyorsan, zor durumda olanların elinden
tutan (kimselerden) ol!"
atı tilde yürü- "Öldükten sonra adı kalmak, iyi anılmak"
Luṭf u aòlākı kerem kānı durur
Eygü atı dāèimā tilde yürür (7a/1)
"Onun lütfu ve ahlâkı, iyilik madenidir. Onun adı daima iyi bir şekilde yaşar."
eygü atı ḳal- "Öldükten sonra iyi ve hayırla anılmak"
Eygü atı ḳalsa ėrniŋ yaḫşıraḳ
Soŋra ḳalġınça tolı altun revāḳ (30b/10)
"Bir kişinin öldükten sonra altın revakı kalmasından iyi adının kalması daha iyidir.
3.4. Ölüm
Gülistan Tercümesinde ölmek, öldürmek anlamlarına gelen otuz deyim tespit edilmiştir.
Bu haliyle ölüm kavramı, eserde en çok deyimin yer aldığı başlıklardan biridir.
başı kit- "Kellesi vurulmak"
Vaḳt bolur kim nedìmlerge sulṭān ḥażretinde kìs bilen altun tėger daġı vaḳt bolur kim
başı kiter (24a/9-11) "Bir zaman olur, nedimlere sultanın huzurunda kese ile altın gelir, bir
zaman olur (bu nedimlerin) başları gider, kelleleri vurulur."
baş oyna- "Ölümü göze almak"
Ay bahadurlar biliŋ kėldim bu kün meydāne men
Baş oynap cān terkin urmaġa merdāne men (11a/4-5)
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"Ey bahadırlar! Bugün meydana girdim, bunu böyle bilin! Mert bir şekilde canımı terk
etmeye ve ölmeye hazırım!"
cān al- "Can almak, öldürmek"
Ol ḳamer yüzli şeker sözli ḥabìb
Bir öpüşke cān alıp minnet ḳılur (129a/5-6)
"O ay yüzlü, şeker sözlü sevgili, bir öpücükle canlar alıp ona da minnet eder".
cān bėr- "Ölmek, vefat etmek "
Bir ṭāife kėlip anı kördi kim aḳçaların alnında ḳoyup topraḳ üstüne cān bėrip yatur idi
(90a/6-7) "Bir kavim gelip onu gördü. Akçelerini önüne koyup toprağın üstünde can vermiş
yatıyordu."
cān çıḳ- "Ölmek, canı çıkmak"
Kėl ḳıyās ėt nė bolġay ol sāèat
Tatlı cān çıḳsa ḳalsa ten hālì (132b/12-13)
"O saatte neler olacak, gel kıyas et! Tatlı canın çıkınca tenin boş kalacak."
cāndan ėl yu- "Canından vazgeçmek; ölmeyi göze almak"
Meåelde kelipturur her kim cāndan ėl yuġay nė kim köŋülde bolsa tiline ketürgey
(8b/10-11) "Meselde (şöyle) gelmiştir: Her kim ölmeyi göze aldıysa, gönlünde ne varsa diline
onu getirir."
cānından kėç- "Ölmeye hazır olmak"
Bir kiççi kişi kėçip revān cānından
Arslannı urup çıḳarsa maġzın nė èaceb (165b/5-6)
"Kısa boylu bir kişi canından geçip ölmeye hazır olsa, aslanı vurup beynini dağıtırsa bu
şaşılacak bir şey değildir."
cān terk ėt- "Canından vazgeçmek; ölmeye hazır olmak"
Ayar bolsa çerigden māl sulṭān
Niçük baş oynasunlar terk ėtip cān (22b/5-6)
"Eğer sultan, askerinden mal saklarsa, o askerler neden canlarını feda etsinler?"
cān terkin ur- " Ölümü göze almak"
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Ay bahadurlar biliŋ kildim bu kün meydāne men
Baş oynap cān terkin urmaġa merdāne men (11a/4-5)

"Ey yiğitler! Bunu böyle bilin ki, mert bir şekilde canımı terk etmek ve ölmek için
bugün meydana geldim."
cān teslìm ḳıl- "Canını teslim etmek, ölmek"
Munı ayttı daġı cān teslìm ḳıldı (114b/12) "Bunu söyledi ve öldü."
cihāndan kit- "Ölmek"
Tur teferrüc ḳıl cihānnıŋ türlü türlü taŋların
Köz yumup andan burun kim bu cihāndan kitke sen (97a/9-10)
"Kalk ve dünyanın şaşılacak türlü (yerlerini) gez, dolaş. Gözünü açıp kapayana dek bu
dünyadan göçmüş olacaksın."
dünyadan çıḳıp kit- "Ölmek"
Eger bu èaḳil dünyadan çıḳıp kitse yaḳìn bil kim
Taãavvur ėtmegey hergiz özin bir ādemì nādān (166a/13)
"Eğer bu akıllı kişi, ölüp gitse, sen şöyle bil: Hiçbir cahil kişi kendini asla böyle
tasavvur etmeyecektir."
eceli ėriş- "Eceli gelmek"
Ėli ayaġı kesilgen kimerse ḳırḳ ayaḳlı cānverni öltürdi körüp anı bir èārif ėr ayttı anıŋ
kim ḳırḳ ayaḳı bar idi eceli ėrişti ise ėlsiz ayaḳsızdan ḳaçıp ḳutula bilmedi (95a/1-5) "Eli ayağı
kesilen bir kişi kırk ayaklı bir canlıyı öldürdü. Onu görüp arif bir yiğit şöyle söyledi: Onun kırk
ayağı vardı, eceli gelince elsiz ve ayaksız birinden bile kaçıp kurtulamadı".
ėlden kit- "Dayanamamak; ölmek"
Kim beden besler ise kėŋ èıyş üze
Tar yerge uġrasa ėlden kiter (84b/6-7)
"Her kim, bedenini genişletip zevk ve sefa ile beslerse, dar bir yerde kaldığında
(sıkıntıdan) dayanamayıp ölür."
ḥayātınıŋ kökin kes- "Hayatının kökünü kesmek; mec. Öldürmek"
Her kim teŋri teèālā òalḳın āzār ḳılsa daġı bir kimerse köŋli üçün ḥaḳḳ teèālā ol
kimerseni aŋa ḥavāle ḳılur kim ḥayātınıŋ kökin keser (31b/1-3) "Herhangi bir kimse Allahın
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yarattıklarından birini azarlarsa, Hak Teâlâ o kimsenin gönlü için ona havale eder ve onun
hayatının kökünü keser/öldürür"
ḳademine baş ḳoy- "Uğrunda ölmeye hazır olmak"
El-maḳãūd ol daèvì bu ġāyetḳa yitti mübālaġa ḥadd ü ḳıyāsdan kėçti ḳażā muḳteżāsı
bilen rıżā bėrip mā-meżādan kėçip mücārā öõrini müdārā ṭarìḳi bilen ortaġa kėtürüp biri
birimiz ḳademine baş ḳoyup sözümüz bu ikki beyt bilen òatm boldı (159a/12-13) "Sonuçta o
dava bu aşamaya geldi. Abartılar sınırlarını aştı. Adaletin hükmü ile rıza verip, geçmişi unutup,
çekişmelerin özrünü hoşgörü yoluyla ortaya getirip, birbirimizin uğrunda ölmeye hazır olup bu
iki beyit ile hatim olundu."
ḳanına tanuḳluḳ bėr- "Ölmesi için şahitlik etmek"
Sulṭān òıdmetinde ḳanına tanuḳluḳ bėrdiler (15b/3) "Sultanın huzurunda ölmesi için
şahitlik yaptılar."
ḳan tök- "Kan dökmek; öldürmek"
Her kim ulularġa söker
Tili bilen öz ḳanın töker (168a/5-6)
"Her kim ulu atalarına söverse, kendi dili ile kendi kanını dökmüş olur."
közleri artınça ḳal- "Gözleri arkada kalmak"
Niçe kim anıŋ mülki özgeler ėlinde bolġay munuŋ közleri ol mülk artınça ḳalġay (10a/35) "Onun mülkü başkaların elinde olacak ve bunun gözleri (öldükten sonra) o mülkün arkasında
kalacak."
köz yum- (II) "Ölmek"
Tur teferrüc ḳıl cihānnıŋ türlü türlü taŋların
Köz yumup andan burun kim cihāndan kitkesen (97a/9-10)
"Kalk ve dünyanın şaşılacak türlü (yerlerini) gez, dolaş. Gözünü açıp kapayana dek bu
dünyadan göçmüş olacaksın."
menzìlge yėt- "Ölmek"
Bu menzìlge èademden her ki yėtti
Kefenden özgesin ḳoydı ve kitti (80a/4)
"Bu hiçlikten çıkıp menzile ulaşanlar/ölenler, kefenden başka her şeylerini bırakıp gitti."
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menzìlge yürü- "Asıl hedefe varmak; Hakka kavuşmak"
Eygülerniŋ soŋınça menzìlge
Yürüp aãḥāb-ı kehf iti yitti (14a/2)
"İyilerin arkasından giden Ashab-ı Kehf'in köpeği bile asıl hedefe ulaştı."

naôarı helāket yėrine tüş- "Sevgiliye bakarken helak olmak, mahvolmak; ölmek"
Bir kimerseniŋ köŋli ėlden kitip daġı cān terkin urup naôarı helāket yėrine tüşüp turur
idi (113b/6-8) "Bir kimsenin gönlü elden gitmiş ve ölmeye hazır olup gözleri sevgiliye bakıp
duruyordu."

èömri āḥir bol- "Ömrünün sonuna gelmek; ölmek"
Bir sulṭānnıŋ èömri āòir bolup ḳāim-i maḳāmı yoḳ idi vaãiyyet ḳıldı kim taŋ bile evvel
şehr ėşikinden kim kėlse anı taòt üze kėçirip başına tāc ḳoyup memleketni aŋa teslìm ḳılıŋız
(65a/7-10) "Bir sultan ömrünün sonuna gelmişti, yerine geçecek kimsesi yoktu, vasiyet etti: Tan
vakti ile şehrin kapısından ilk kim gelirse, onu tahta çıkarıp, başına taç koyup, memleketi ona
teslim ediniz, dedi."

èömriniŋ baḳıyesi ḳalma- "Ömrü tükenmek; ölmeye yaklaşmak"
İki ḳardaş su igremine tüşti ol òocalarnıŋ ulusı bularnı çıḳarġan kişige yüz altun ayttı
kimeçige men ayttım anıŋ daġı èömriniŋ baḳıyesi ḳalmamış kim sen anı tutmaḳda teèòìr ḳıldıŋ
(44b/7-12) "İki kardeş su girdabının içine düştü. Hocaların büyüğü bunları çıkaran kişiye yüz
altın (vereceğini) söyledi. Ben gemiciye (şöyle) söyledim: Onun ömrü tükenmiş, sen onu
tutmayı o yüzden erteledin."
tirlikden ümìd kes- "Hayattan ümidini kesmek"
Bir sulṭān bir esirni öltürmege buyurdı ol bìçāre tirlikden ümìd kesip sulṭānġa sökti
(8b/8-9) "Bir sultan, bir esirin öldürülmesi için emir verdi. O biçare de hayatından ümidini kesip
sultana sövdü."
yazuḳın alıp kit- "Ölmek"
Bir kimerse miŋ meşeḳḳat birle nièmet cemè ėter
Yėr anı özge kėlip ol yazuḳın alıp kiter (156a/4-5)
"İnsan bin meşakkat ile nimet toplar. Sonra onun topladıklarını başkası yer ve (o kişi)
günahını da alıp gider."
yėrge ėlt- "Mezara göndermek; öldürmek"
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Ey ġarra bolġan mālına bolur vücūduŋ ke'l-èadem

Óaãret bilen ėltür seni yėrge bu dìnār u direm (160a/9-10)
"Ey malına bu kadar tutkun olan kişi! Vücudun hiç yokmuş gibi olur ve bu dinar ile
dirhemler seni hasretle mezara götürür."

õerre nişān ḳalma- "Arkasında hiç iz bırakmamak; yok olup gitmek"
Ay niçe begni melikni eyletiptür bu cihān
Kim alardan yir yüzinde ḳalmadı õerre nişān (10a/6-7)
"Bu dünyada nice beyler ve melikler yaşamıştır. Ancak hiçbirinden yeryüzünde zerre
kadar bile iz kalmamıştır."
3.5. Kibir
bıyıḳ bur- "Aşağılamak, küçümsemek"
Düşmeniŋni körüp faḳìr ḥaḳìr
Lāf urup burmaġıl bıyıḳ zinhār (163b/8)
"Düşmanlarını fakir ve hakir görüp de kesinlikle böbürlenme!"
ġāfil yürü- "Boşa yaşamak"
Ġāfil yürüben usal bolma
Düşmenni körüp ḥaḳìr ü miskìn (14a/8)
"Düşmanını hor ve hakir görüp, gaflet içinde yaşayıp tembel olma!"
ḥaḳāret közi bile baḳ- / ḥaḳāret közi bilen kör- "Küçümseyerek bakmak"
Bir kün sulṭān bu ḳısḳa boylı oġlına ḥaḳāret közi bile baḳtı (10a/12-13) "Bir gün sultan
bu kısa boylu oğluna küçümseyerek baktı."
ḥaḳāret közi bilen naôar ḳıl- "Küçümseyerek bakmak"
Bir kün ol bay ḳarındaş bu èālim ḳarındaşına ḥaḳāret közi bilen naôar ḳılıp ayttım men
salṭanatḳa yėttim daġı sen bayaġı meskenetde ḳalıp turursen (82a/1-2) "Bir gün o zengin
kardeşi, bu âlim olan kardeşine küçümseyerek bakıp (şöyle) söyledi: Ben saltanata ulaştım, sen
ise sıradan bir yerde yaşıyorsun."
ḥaḳìr ü miskìn kör- "Küçük görmek; küçümsemek"
Ġāfil yürüben usal bolma
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Düşmenni körüp ḥaḳìr ü miskìn (14a/8)
"Gafil olup, düşmanı hakir ve miskin görerek gaflet içinde yaşama!"
lāf ur- "Böbürlenerek konuşmak"
Bu ėrlikde ögünüp lāf urursen
Niçün pes nefsiŋe èāciz bolursen (77b/12-13)

"Bu yiğitlik zamanlarında övünüp böbürlenirsin. Neden nefsine karşı aciz kalıyorsun!"
öz öziŋe ḳal- "(Kibirden) yalnız kalmak"
Maġrūr bolup sen öz öziŋe ḳalma
Düşmenni cirāḥat ėttiŋ iymen bolma (101a/10-11)
"Mağrur olup da yalnız kalma, düşmanı yaraladım diye (düşmansız kaldığından) emin
olma."
uluġluḳ ėt- "Büyüklük taslamak"
Bir kün Rüstem anasına ḳattı sözledi anıŋ köŋli aġrıp yıġlap ayttı meger kiçilikni
unuttuŋ kim uluġluḳ ėtersen (137a/5-7) "Bir gün Rüstem anasına sert konuştu, anasının gönlü
ağrıyıp ağlayarak şöyle söyledi: Meğer sen küçüklüğünü unutmuşsun da, şimdi bana büyüklük
taslıyorsun".
3.6. Savaş / Dövüş / Kavga
Gülistan Tercümesinde savaşmak, dövüşmek veya kavga etmek anlamlarına gelen on
dokuz deyim tespit edilmiştir.
arḳasın yėrge kėtür- "(Güreşte) mağlup etmek"
Eyle pehlevān idi kim hìç kimerse arḳasın yėrge kėtüre bilmes ammā mütenaèèim idi
kölgede beslenmiş cihān körmegen sefer cevrin çekmegen issi savuḳ tatmaġan ḥarb kūsiniŋ üni
ḳulaġına tėgmegen daġı mübārizler ḳılıçınıŋ berḳını körmegen idi (148b/8-10) "Öyle bir yiğitti
ki hiç kimse onu mağlup edemezdi. Ancak gölgede beslenmiş, cihan görmeyen, sefer cevrini
çekmeyen, sıcak soğuk tatmayan, savaş davulunun sesi kulağına değmeyen ve savaşçıların
kılıcının şimşeğini görmeyen bir kişiydi."
baş ėg- "İtaat etmek"
Özlerini özgelerden artuḳ körerler daġı ol başları yoḳ kim kişige baş ėggeyler (155a/13155b/1-2) "Kendilerini başkalarından büyük görürler ve başı olmayan kişilere de baş eğerler."
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biri birine tüş- "Birbirine düşmek, arası bozulmak"

Bir yıl ḥicāz yolında yayaġlar arasında münāzaèa tüşti aytur men daġı ol seferde yayaġ
idim ḥāãılu'l-emr biri birine tüşüp füsūk ve cidāl dādın birdiler (147a/2-4) "Bir yıl, Hicaz
yolunda piyadeler arasında anlaşmazlık çıktı. Birisi (şöyle) söyler: Ben de o seferde piyade
idim. Komutanlar kendi aralarında anlaşmazlığa düşüp kavga etmeye başladılar."
boyun sun- "Boyun eğmek, kabullenmek"
Memleketni aŋa bėrdiler bir müddet memleketke ḥükm ėtti baèż-ı ümerā anıŋ buyruġına
boyun sunmayın yüz kaytardılar ortada münāzaèat ḳoptı (65b/3-5) "Memleketi ona verdiler. Bir
müddet memlekete hükmetti. Ümeradan bazıları onun emirlerine itaat etmeden yüz çevirdiler,
ortaya anlaşmazlıklar çıktı."
çeri sındur- "Düşman askerini dağıtmak, mağlup etmek"
Ol ėrenler bu sözni işitip ġayretlenip oġlanġa uydılar ol sāèat içinde düşmen çerisin
sındurdılar (11b/7-8) "O erenler bu sözü işitip, gayretlenip oğlana uydular ve o saat içinde
düşman askerini kırdılar."
çerig yasa- "Asker çıkarmak; orduyu hazırlamak"
Aġır düşmen çerisi keldi bular daġı çerig yasap ḳarşı yüridiler (10b/13-11a/1)
"Kuvvetli düşman askeri geldi, bunlar da asker toplayıp karşı tarafa doğru yürüdüler."
ėline tüş- "Birinin eline düşmek"
Şükr ḳıl kim bir muèaccib yigit ėline tüşmediŋ kim her kün bir hevāġa uçḳay daġı her
kėçe bir yuvada yatḳay ve her sāèat on türli keriş başlaġay ve her dem yüz türli sökünçler
sökkey (133b/8-11) "Şükret ki, her gün başka bir havaya uçan, her gece başka bir yuvada yatan,
her saat on türlü kavgaya başlayan ve her an yüz türlü küfürler savuran acayip bir yiğidin eline
düşmedin."
ḥarb ėşikin baġla- "Savaş çıkmasını engellemek"
Ol yigirse sen aŋa miskìnlik ėt
Luṭf birlen ḥarb ėşikin baġlaġıl (100b/9-10)
"Eğer seni azarlarsa, sen ona miskinlik et. İyilik ile savaşın çıkmasını engelle."
it bilen māçı tėg kiriş- "Kedi köpek gibi dalaşmak; devamlı kavga etmek"
Dāèim kirişirler it bilen māçı tėg
Bolmayın alar biri birinden rāżì (134b/1-2)
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"Onlar birbirlerinden razı olmadan, devamlı kedi köpek gibi dalaşırlar."
ḳarşı yüri- "Düşmana karşı ilerlemek; savaşmaya çıkmak"

Aġır düşmen çerisi keldi bular daġı çerig yasap ḳarşı yüridiler (10b/13-11a/1)
"Kuvvetli düşman askeri geldi, bunlar da asker toplayıp karşı tarafa doğru yürüdüler."
kirişmege tur- "Kavgaya girişmek"

èÁḳıbetü'l-emr delìli ḳalmadı õelìl boldı ise taèaddì tilin uzatıp mühmel sözlegey başladı
daġı cāhil èādeti durur kim ḳaçan òaãmdan aşaġa ḳalsa òuãūmet silsilesin tepretür niçük kim

ãanem yonġuġçı Ázer İbrāhìm bilen ḥuccetleşip çıḳışa bilmedi ise kirişmege turdı (157a/11-13157b/1-3) "Sonunda delili kalmadı ve rezil olunca saldırgan dilini uzatıp gereksizce konuşmaya
başladı. Cahil âdetidir. Ne zaman hasmından geri kalsa husumet zincirini sallar, tıpkı put yontan
Azer'in Hz. İbrahim ile iddialaşıp, baş edemeyip, kavgaya girişmesi gibi."
muòālefetin artur- "Düşmanlığı yoğunlaştırmak, şiddetlenmek"
Düşmenlerniŋ ãaèbreki nefsiŋ durur anıŋ üçün kim özge düşmenlerge iḥsān ḳılsaŋ dost
bolur ammā nefsiŋe nė ḳadar müdārā ḳılsaŋ muòālefetin arturur (150b/5-8) "Düşmanların en
güçlüsü nefsindir. Öyle ki diğer düşmanlarına iyilik yapsan dost olurlar; ancak nefsine ne kadar
dostluk gösterirsen göster, onun muhalefetinin şiddeti artar".
münāzaèa tüş- "Anlaşmazlık çıkmak"
Bir yıl ḥicāz yolında yayaġlar arasında münāzaèa tüşti aytur men daġı ol seferde yayaġ
idim ḥāãılu'l-emr biri birine tüşüp füsūk ve cidāl dādın birdiler (147a/2-4) "Bir yıl, Hicaz
yolunda piyadeler arasında anlaşmazlık çıktı. Birisi (şöyle) söyler: Ben de o seferde piyade
idim. Komutanlar kendi aralarında anlaşmazlığa düşüp kavga etmeye başladılar."
ot ur- "Ateş saçmak; (mecazen) düşmanı yok etmek"
Oglan ayttı ay ėrenler yā çerige ot uruŋ
Yā barıp èavrat ḳumāşın kiyip ėvde oturuŋ (11b/4-5)
"Oğlan (şöyle) söyledi: Ey erenler! Ya düşman ordusunu yok edin ya da avrat kumaşını
giyip evde oturun!"
pençe tut-/tutuş- "Bilek güreşi yapmak"
Tutmaġıl pūlād ḳollı birle pençe ey żaèìf
Kim ėliŋ ėmgek körüp ṭāḳat ketürmeyin sınar (32b/12-13)
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"Ey zayıf kişi! Çelik kollı bir yiğitle bilek güreşi yapma. Çünkü senin gücün yetmeden,
(o yiğit) sana acı verip elini kırar."

ãaf üz- "Düşman askerini öldürmek, dağıtmak"
Sen sen ol leşkerde ãaflar üzgen ėr
Ėr deminde erdemin körgüzgen ėr (7a/9)
"Sen o orduda, safları dağıtan ve yiğitlik zamanında cengâverliğini gösteren kişisin."
süngü oyna- at çap- "Savaşmak"
Süngü oynap aṭ çapup köp türlü irdem körgüzüp
Ayttı ol zencìrin üzgen fārisi-i divāne men (11a/6-7)
"(Şöyle) söyledi: Süngü sallayıp, at sürüp türlü erdemler gösterip, zincirini kıran divane
bir biniciyim ben."
yėrge ur- "Dövmek, hırpalamak; mağlup etmek"
Ol bir èilmni kim mundan kizlep idi anı èamelge kėtürdi oġlan defè ėte bilmedi oġlannı
köterip hevādan yėrge urdı (39a/10-13) "O (ustası), bir ilmini bundan (talebesinden) gizlemişti.
Onu uyguladı, oğlan bunu engelleyemedi. Oğlanı kaldırıp havadan yer çaldı."
yüz buz- "Kavga etmek; yüz yaralamak"
İkki cāhil ḳaçan uruş başlar
Yüz buzarlar urup yarıp başlar (108a/11)
"İki cahil dövüşmeye başladığı zaman, birbirlerinin başını yarıp yüzünü yara bere içinde
bırakırlar.
3.7. Konuşmak
Gülistan Tercümesinde konuşmakla ilgili otuz deyim tespit edilmiştir. Bu deyimlerin
genellikle boş ve gereksiz konuşmak anlamına gelen ifadeler oluşu dikkat çekicidir.
açı söz (işit-)"İstemediği şeyler duymak; kötü sözler işitmek"
Ger açı sözin işitmegeyin dėr iseŋ
İḥsān bile ḳıl hemìşe aġzın şìrìn (35b/4-5)
"Eğer kötü sözler işitmeyeyim diyorsan, her zaman iyilik ile güzel konuş."
açı til (bilen sözle-) "Sert ve ağır konuşmak"
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Ol bėgniŋ òıdmetine kėldim bevvāb menè ėtti kirmege ḳoymadı bir niçe açı til bilen
sözledi (29a/1-3) "O beyin huzuruna geldim. Kapıcısı beni kovdu ve girmeme izin vermedi,
bana sert ve ağır bir şekilde konuştu."
aġzın aç- "Konuşmaya başlamak"

Úaçan senden biligli ėr açıp aġzın söze kėlse
Niçe yaòşı bilür bolsaŋ sözine iètirāż ėtme (167b/2-3)
"Senden bilgili bir insan konuşmaya başlarsa, ne kadar iyi bilirsen bil, onun sözüne
itiraz etme!"
aġzın şìrìn ḳıl- "Güzel şeyler konuşmak, söylemek"
Ger açı sözin işitmegeyin dir iseŋ
İḥsān bile ḳıl ḥemìşe aġzın şìrìn (35b/4-5)
"Eğer acı sözler işitmeyeyim diyorsan, iyilik ile daima güzel şeyler söyle."
bedìhā ayt- "Doğaçlama şiir söylemek"
Evvelden ḥisāb ėttim daġı bu ikki beytni bedìhā ayttım (122a/12) "Önceden tasarladım
ve bu iki beyti doğaçlama okudum".
cevābını münāsib közle- "Uygun cevabı vermek"

èÁḳìl ol sözni yirinde sözlegey
Hem cevābını münāsib közlegey (9b/6-7)
"Akıllı kişinin sözü yerinde söylemesi ve cevabını münasip bir zamanda vermesi
gerekir."
dem ur- "Konuşmak"

Óāsūd ėr ḳanda kim ehl-i hüner bolsa anı közler
Úatında dem ura bilmes soŋında ġıybetin sözler (168b/6-7)
"Kıskanç kişi, hangi konuda hüner sahibi ise onu bekler, insanların yanında konuşamaz,
(ne söyleyecekse) arkasından söyler."
ėgri sözni köni di- "Bile bile yanlışa doğru demek"

Ádemì èaybını körüp açma
Ėgri sözni köni dip ant içme (167b/12)
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"İnsanların ayıplarını görüp de onları aşikâr etme, yalan söze doğru deyip yemin etme!"
ėlinden ve tilinden kėl- “Elinden ve dilinden gelmek, becerebilmek”
Bu ḳaysı ḳulnıŋ ėlinden ve tilinden kėlgey kim anıŋ èuhdesinden çıḳa bilgey (2b/10-11)
"Bu

herhangi

bir

kulun

sorumluluğundan

çıkabilecek,

elinden

ve

dilinden

gelecek/becerebilecek."
ėl tiline tüş- "Milletin diline düşmek"
Melik oġlanları nė sözleseler daġı nė işleseler ėl tiline tüşer ammā èavāmnıŋ ḳavline
daġı fièiline ol ḳadar iètibār yoḳ turur (140b/3-5) "Hükümdarın çocukları ne söyleseler ve ne
yapsalar milletin diline düşerler. Ancak avamın sözüne ve yaptıklarına o kadar itibar yoktur."
köŋülde bolsa tiline ketür- "İçinden geleni dışa vurup söylemek"
Meåelde kelipturur her kim cāndan ėl yuġay nė kim köŋülde bolsa tiline ketürgey
(8b/10-11) "Meselde şöyle söylenegelmiştir: Her kim ölümü göze alırsa, gönlünde ne varsa
diline onu getirir (düşünerek konuşmaz)."
kündüzni kiçe di- "Gündüze gece demek; mec. Bile bile yalan söylemek"
Kündüzni kiçe dise melik sen aytḳıl
Uşta körünür ḳamer yanınca keyvān (42a/10-11)
"Melik bile bile gündüze gece derse sen de şöyle söyle: Ülker (yıldızı) parlayınca ay
şurada görünür."
lafô ḳoy- "Boş lafı bırakmak"
Laṭìfe nüktesine fikr ḳılġıl

Úoyup lafôın anıŋ maènìsin alġıl (79a/5-6)
"Güzel nükteler üzerine düşün ve lafı bir tarafa bırakıp manasını anla!"
meåelde kel- "Hikâye ya da rivayette anlatılmak, anlamına gelen kalıp bir ifade"
Bir sulṭān bir esirni öltürmege buyurdı ol bìçāre tirlikden ümìdin kesip sulṭānġa sökti
meåelde kelipturur her kim cāndan ėl yuġay nė kim köŋülde bolsa tiline ketürgey (8b/8-12) "Bir
sultan bir esirin öldürülmesini emretti. O biçare hayatından ümidini kesip sultana sövdü.
Meselde şöyle anlatılır: Her kim canından vazgeçerse, içinde ne varsa diline de onu
getirecektir."
muḥabbet lāfını ur- "Muhabbet hakkında konuşmak"
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Dögüldür dostuŋ nièmetde her kim
Muḥabbet lāfını ursa yanıŋda (26b/13-27a/1)

"Yanında bazı nimetlerden bahsetse de, her muhabbetten dem vuran dost değildir."
ortaġa söz kėtür- "Araya girerek lafa karışmak"
Bir kişi söz başlasa tamām bolmayın bir kimerse daġı ortaġa söz kėtürgey ol èalāmet-i
cehl turur (108b/13-109a/1) "Bir kişi konuşmaya başlasa, sözünü tamamlamadan başka birisi
araya girerse, bu, cahillik alametidir."

èöẕr ketür- “Özür dilemek, af dilemek”
Kirek ḳul dāèimā taḳãìri èöõrin
Ketürgey ḫocāsınıŋ òażretine (3a/2)
"Kulun daima hatalarını Allah'ın huzuruna getirip, af dilemesi gerekir."
söz aç- "Konuşmaya başlamak"
Oturup her bir bābdan söz açıp sözledim (29b/3) "Oturup her konudan bir şeyler
söylemeye başladım".
söz al- "Öğüt almak, nasihat tutmak"
Alıp èālim sözin semèiŋde tut bėk
Niçe kim bolmasa fièili sözi tėg (75b/9-10)
"Yaptıkları sözleri gibi olmasa da âlimin nasihatini alıp kulağında sağlamca tut!"
söze kėl- "Konuşmaya başlamak"

Úaçan senden biligli ėr açıp aġzın söze kėlse
Niçe yaòşı bilür bolsaŋ sözine i'tirāż ėtme (167b/2-3)
"Senden bilgili bir insan konuşmaya başlarsa, ne kadar iyi bilirsen bil, onun sözüne
itiraz etme!"
sözge kėl- "Tartışmak "
Yehūdì bir müselmān ėr bilen sözge kėlip bir kün

Òilāf üzre çekiştiler niçe kim bar idi imkān (166a/7-8)
"Bir Yahudi ile bir Müslüman adam bir gün zıt fikirleri üzerine tartışmaya başladılar.
Böyle bir imkânları vardı."
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sözni yirinde sözle- "Yerinde ve zamanında konuşmak"

èÁḳìl ol sözni yirinde sözlegey
Hem cevābını münāsib közlegey (9b/6-7)
"Akil olan kişi, uygun zamanı bekleyip o zaman konuşur."
tilini ḳısḳa ḳıl- "Diline sahip olmak; gereksiz yere konuşmamak"
Ol ḥerìfke men ayttım maãlaḥat ol turur kim taèarruż tilini ḳısḳa ḳılġay sen maŋa anıŋ
kerāmeti ôāhir boldı (61a/8-10) "O dosta (şöyle) söyledim: Uygun olan saldırgan diline sahip
olmaktır. Bu durumun kerameti bana zahir oldu."
tilini tıy- "Diline hâkim olmak"
Ayttı aḳar teŋizni tıysa bolur ve lìkin
Bir müddeèi tilini tıysa bolur mı bolmas (119a/12-13)
"(Şöyle) söyledi: Akarsuyu durdursa olur; ancak, iddiacı kişi diline hâkim olsa olur mu
olmaz."
tili ḳılıçın çėk- "Dayanamayıp sert konuşmaya başlamak; savunmaya geçmek" (155a/2)
Bu sözni ol faḳìr işitti ise ṭāḳatınıŋ èinānı taḥammül ėlinden tüşti fi'l-ḥāk tili ḳılıçın çėkip
feãāḥat atına minip veḳāḥat meydānında çapıp maŋa yigrip ayttı (155a/1-3) "Bu sözü o fakir
işitince, gücünün dizginleri elinde düştü ve hemen dilinin kılıcını çekip/sert konuşmaya
başlayıp, fesahat atına binip, küstahlık meydanında at sürüp bana hakaret etti."

tilini aġzında saḳla- "Dilini ağzında saklamak"
Kemāl-i fażl sende çün ki yoḳtur
Tiliŋni saḳla aġzında otur tėk (167a/9-10)
"Sende olgunluk ve fazilet yoktur. (O yüzden) diline hâkim ol ve sessizce otur!"
tilni saḳla- " Diline sahip olmak; gereksiz yere konuşmamak"
Üzmes ikki biligli bir ḳılnı
Saḳlamas aḥmaḳ ademì tilni (108a/10)
"İki bilgili kişi bir kılı bile koparmaz. Ahmak insan ise asla diline sahip olmaz."
til uzat- "Saldırmak, rencide etmek"
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èÁḳıbetü'l-emr delìli ḳalmadı õelìl boldı ise taèaddì tilin uzatıp mühmel sözley başladı
(157a/11-12) "Sonunda delili kalmadı ve rezil olunca saldırgan bir şekilde gereksizce
konuşmaya başladı."
tili uzun bol- "Dili uzun; edepsiz olmak"
Bir kimerse ayttı ey ḥayf bu ḥüsn ve cemāline köretiliuzun daġı edebsiz bolmasa idi nė

òoş bolġay idi (112b/13) "Bir kimse (şöyle) söyledi: Yazık! Bu güzelliğine ve güzel yüzüne
göre dili uzun ve edepsiz olmasaydı, ne hoş olacaktı."
yėrini közle- "Uygun yeri ve zamanı beklemek"
Tutup Seyf-i Serāyì ḳız ėrini
Laṭìfe sözledi közlep yėrini (138b/11)
"Seyf-i Sarayî, kızları ve erkekleri (yanına) toplayıp, uygun zamanı bekleyip güzel
sözler söyledi."
3.8. Üzüntü / Dert / Keder
ayaḳdan tüş- "Elden ayaktan düşmek, çaresiz duruma gelmek" (27a/2-3; 177b/3)

Óaḳìḳat dostuŋ yāriŋdür ol kim
Úoluŋ tutsa ayaḳdan tüşkeninde (27a/2-3)
"Hakikat dost ve yar, sen elden ayaktan düşüp, çaresiz kaldığında elinden tutan kişidir."
baġrı ḳan bile tol- "Çok kederlenmek, kahrolmak"
Yaman ḳılıḳlı kişi bir düşmen ėlinde giriftār bolup turur kim anıŋ cevrinden baġrı ḳan
bile tolup turur (164b/10-12) "Kötü fıtratlı kişi bir düşmanın elinde esir olmuştur, o yüzden
bağrı kan ile dolmuş, kahrolmuştur."
cānları burunlarına yėt- "Canına tak etmek; son noktaya gelmek" (87b/5)
Ėli avuçı tar miskìnlerge sufrālar tökti daġı ol faḳìrler kim fāḳadan cānları burunlarına
yėtip turur idi anlarnı daèvet ḳıldı (87b/2-6) "Eli avucu dar, garibanlara sofralar kurdu. O
fakirlerin artık açlıktan canlarına tak etmişti, onları (yemeğe) davet etti."
cevr çek- "Eziyet çekmek" (104b/2; 134b/6; 158a/8)
Cevr düşmen nė èaceb çekse körüp ṭālìb-i dost
Çün ki dāim tiken ü gül ġam u şādì biledür (158a/8-9)
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"Dostluğa talip olan kişi, düşmanın cevrini çekerse buna şaşmamak lazım. Çünkü, diken
ile gülün ilişkisi de daima gam ve sevinç iledir."
cevr kör- "Eziyet çekmek"
Bu ėv nièmeti bilen beslenip turur men daġı az cevr körüp köp yılġı nièmet ḥaḳḳın
unutup vefāsızlıḳ ėtmek mürüvvet degül (36a/12-13-36b/1) "Ben, bu evin nimetleri ile beslendim
ve az eziyet çekip, geçen ylların hakkını unutup, vefasızlık etmek insanlık değildir!"
derd çek- "Dert çekmek"
Saġ ėr bilmes cerāḥat aġrısın
Derdni çekken kişi bilür yaḳìn (126b/8)
"Sağlıklı kişi, yaranın ağrısını bilmez. (O yaranın ağrısını), hakkıyla, derdi çeken kişi
bilir."
emgek kör- "Eziyet çekmek"
Tutmaġıl pūlād ḳollı birle pençe ey żaèìf
Kim ėliŋ ėmgek körüp ṭāḳat ketürmeyin sınar (32b/12-13)
"Ey zayıf kişi! Çelik kollu yiğitlerle kavgaya tutuşma, çünkü sen daha hamle kılmadan,
(o yiğitler) elini kırar."
ġam yi- "Dert çekmek"
Yüz köz öpüşmek nė fāide ḳılur ol dem
Çün kim alar ayrılıp yana yir imiş ġam (124a/1-2)
"O zaman, yüz göz öpüşmenin ne faydası olur; çünkü onlar ayrılıp yine dert
çekerlermiş."
ġarāmet çek- "Azap çekmek, eziyet görmek"
Bir zāhidni kördüm bir maḥbūb muḥabbeti bilen giriftār bolup melāmet körüp ġarāmet
çekip terkin urmadı (113a/9-11) "Bir zahidi gördüm. Bir sevgilinin muhabbetine giriftar olup,
eziyet görüp, acı çekip (yine de onu) terk etmedi."

òāṭırı aġrı- "Hatırı kırılmak; üzülmek"
Maãlaḥat körmedim daġı artuḳrak sözlemege òāṭırı aġrımasın dip (28a/11-12) "Hatırı
kırılmasın diye daha fazla konuşmayı gerekli görmedim."
içi yan- "Çok üzülmek"
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Çün dost seni sevüp hemìşe közler
Düşmenniŋ içi yanıp ni bolsa sözler (15b/4-5)

"Dost olan kişi seni daima sever ve bekler, düşmanının ise içi yanar ve ağzına ne gelirse
söyler."
köŋli aġrı- "Üzülmek; incinmek"
Sulṭān bu sözni işitip köŋli aġrıp közünden yaş kėldi (33b/11-12) "Sultan bu sözü işitip,
üzülüp gözünden yaş geldi."
köŋli ḳarar- "İçi kararmak, morali bozulmak"

Úurèān oḳusa işitkenlerniŋ köŋli ḳararur idi (141a/7-8) "Kuran okusa, işitenlerin içi
kararır idi."
köŋli tar bol- "İçi sıkılmak, daralmak"
Bir ãāliḥ ėrniŋ ėvine oġrı kirdi izdep nime tapmadı köŋli tar bolup çıḳtı (50b/1-2)

"Bir

salih kişinin evine hırsız girdi, (hırsız) evi arayıp çalacak bir şey bulamadı ve içi daralıp çıktı."
köŋül yıḳ- "Kalp kırmak"
Erlik ol iş degül köŋül yıḳḳay
Yā kişi èaybını körüp çaḳḳay (38a/12)
"Gönül yıkmak/kalp kırmak ve kişinin ayıbını görüp ifşa etmek yiğitlik değildir."
meşaḳḳat çek- "Zorluk çekmek"
Nė yerde kim bir zaḥmet körgen meşaḳḳat çekken kişini körseŋ ol özini aġır işlerge
salġay daġı anıŋ tevābiè-i èuḳūbetinden ḳorḳmayın ḥelālni ḥarāmdan tanımaġay (153a/13153b/1-2) "Nerede bir eziyet çeken, zorluk yaşayan bir kişiyi görürsen; o (kişi) kendini
zorlu/kötü işlere sokmuş ve (bu zorlu/kötü işlerin) kaçınılmaz kötü akıbetinden korkmadan
helali haramı tanıyamaz hale gelmiştir."
mihnet tat- "Acısını tatmak; acısını bilmek"
Bu ġarḳ bolmaḳnıŋ miḥnetin tatmayın kime rāḥatınıŋ ḳadrin bilmeyin idi (17b/13-18a/1)
"Suya batmanın acısını tatmayan ve gemi rahatlığının kadrini bilmeyen bir kişiydi."
renc çek- "Hastalık geçirmek; hastalığın acısını yaşamak"
Bir ãāliḥ ėrni kördüm teŋiz yaḳasında peleng zaòmı bilen mübtelā bolup köp türlü
dārūlar bilen devā ḳıldı fāide ėtmedi müddetler ol rencni çekip dem-be-dem aytur idi derd bilen
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mübtelā men maèãiyet bilen degül (56a/12-13-56b/1-4) "Bir salih kişi gördüm deniz kıyısında,
kaplan ısırığı hastalığı ile müptela olup, türlü ilaçlar ile tedavi gördü ancak fayda etmedi. Bir
müddet o hastalığı çekip anbean (şöyle) söylerdi: Ben dert ile müptelayım, isyankârlık ile
değil!"
savuḳ nefes bilen āh ėt- "İçten içe üzülmek, kaygılanmak"
Bu sözni işitip savuḳ nefes bilen melik āh ėtip ayttı bu òayr òaberi menim degül menim
düşmenlerime durur (19a/1-2) "Melik bu sözü duyunca kaygılanıp şöyle söyledi: Bu benim için
değil, düşmanlarım için hayırlı bir haberdir".
şefāèat yüzün yėrge ḳoy- "Acımak"
Sulṭān buyurdı ḳaranı daġı ḳırnaḳnı ėlin ayaḳın baġlap ḳalèa burcından òendaḳḳa
bıraḳsunlar bir èāḳìl vezìr şefāèat yüzün yerge ḳoyup ayttı ḳaranıŋ munda yazuḳı yoḳ turur
(48a/3-6) "Sultan buyurdu: (Erkek) köleyi ve cariyenin elini ayağını bağlayıp, kalenin
burcundan hendeğe atsınlar, diye. Akil bir vezir şefaat yüzünü yere koyup (şöyle) söyledi:
(Erkek) kölenin bunda günahı yoktur."
teèessüf yi- "Üzülmek"
Ol daġı alarnıŋ taḥsìni üze mübālaġa ḳılıp ḳadìmì ãoḥbetniŋ fevtine teèessüf yip öz

òaṭāsına muèṭerif bolup turur (121a/1-3; 123a/13; 132b/9) "O da onların iyiliğini abartıp,
sohbetini kaçırdığı için üzülüp, kendi hatası olduğunu itiraf eder."
yükin çek- "Eziyet, yük çekmek"
Bir kişiden dāimā körüp saòā

èÖmr barınça yükün çekseŋ revā (36b/2-3)
"Eğer bir kişiden daima cömertlik gördüysen, ömrün sürdüğü müddetçe (o kişinin)
yükün çeksen de revadır."
yüzini ṭurş ėt- "Yüzünü ekşitmek; memnun olmadığını belli etmek"
Yüzüŋni ṭurş ėtip kişige
Anıŋ köŋlün daġı ġamgìn ḳılur sen (86b/1-2)
"Bir kişiye asla yüzünü ekşitme, onun gönlünü de gamlı yaparsın".
zaòm yi- "Eziyet çekmek"
Körmegen zenbūr fièilin nė bilür
Ol bilür kim zaòmnı köp yip turur (126b/9)
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"Görmeyen arının ne yaptığını/nasıl soktuğunu nereden bilir! (Bunu ancak), onun
kahrını çok çekmiş kişi bilir."
zaḥmet çek- "Zorluk yaşamak, eziyet çekmek"
Ol tācir ölüm ḥāline tüşüp yattı faḳìr yastuḳı üstüne kėlip ayttı el-ḥamdülillāhi kim men
yayaġ yürüp zaḥmet çekip ölmedim daġı sen teve üstünde oturup öldüŋ (58a/11-13-58b/1) "O
tacir ölüm döşeğine düşüp yattı, O fakir (kişi), ölüm döşeğinde yatarken gelip (şöyle) söyledi:
Elhamdülillah, ben yaya olarak yürüyüp, zahmet çekip ölmedim ancak sen deve üstünde oturup
öldün."
zaḥmet kör- "Eziyet çekmek"

Żāèif raèiyyetiŋe raḥmet ḳılġıl kim ḳavì düşmenden zaḥmet körmegeysen (19b/8-9)
"Zayıf halkına rahmet et ki, kuvvetli düşmanlarından eziyet çekme!"
3.9. Eziyet Etmek

èāciz ḳolunı bur- "Güçsüzleri ezmek, düşkünlere zulmetmek"
Bolur èāciz tapup ḳudret ėlin kim
Burar bolsa tutup èāciz ḳolunı (88b/7-8)
"Kudret sahibi olup acizlere, garibanlara zulmedersen, bir gün sen de aciz kalırsın."
cefānıŋ ėlin tilge ḳoy- "Diliyle, konuşarak eziyet etmek"
Ay cefānıŋ ėlin ḳoyup tilge
Nė ḳadar ḳılġasen bu ôulm ėlge (20a/9-10)
"Ey insanlara diliyle cefa çektiren kişi! Daha ne kadar bu halka zulmedeceksin!"
cerāḥatı üstüne tuz ḳoy- "Yaranın üzerine tuz koymak; mec. Acısına acı katmak"
Ol ḥālette körüp köŋlüm aġrıdı mürüvvet körmedim bir faḳìrniŋ cerāḥatı üstüne tuz
ḳoymaḳnı (143b/4-5) "(onu) o halde görünce içim sızladı, bir garibin yarası üstüne tuz
koymayı/acısına acı katmayı insanlık olarak görmedim."
ėlden alıp ayaḳḳa sal- "Perişan etmek"
Köŋül ėlden alıp saldı ayaḳḳa
Uşol ḳaddi ãanavber yāsemìn ten (127a/3-4)
"Ey gönül! Şu fidan boylu, yasemin tenli (sevgili) beni perişan etti."

òalel kėl- "Zararı dokunmak"
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Ol ḳul ayttı bu ḳadar tuz almaḳ bilen nė òalel kėlgey (31a/4) "O kul (şöyle) cevap verdi:
Bu kadar tuz almakla ne zararımız dokunacak?"
köŋül yıḳ- "Kalp kırmak"
Erlik ol iş degül köŋül yıḳḳay
Yā kişi èaybını körüp çaḳḳay (146b/11-12)
"Yiğitlik, gönül yıkmak ya da insanların kusurlarını ortaya çıkarmak değildir!"
küç ėt- "Zor kullanmak; zorbalık etmek"
Daġı miskìn kişilerge küç ėtme
Alarnıŋ āhı otından ḥazer ḳıl (38a/10-11)
"Garibanlara zorbalık etme, onların ahlarının ateşinden sakın!"
küç kėl- "Zorlanmak, zor gelmek"
Dostlarından bir ṭāife kėlip muŋa ayttı ol yār-ı èazìz firāḳından niçük kėçer sen ayttı anı
körmek maŋa ol ḳadar küç kėlmes kim anasını körmek küç kėlür (121b/2-5) "Dostlarından bir
grup gelip buna sordu: O aziz yârin ayrılığını nasıl kabullenirsin? O kişi cevap verdi: Onu
görmek bana o kadar zor gelmez ama anasını görmek zor gelir."
küç ḳıl- "Eziyet etmek; zorbalık yapmak"
Ol melìk kim dāèim ėlge ve ulusḳa küç ḳılur

èÁḳıbet mülkin ilinden bir ḳavì düşmen alur (17a/6-7)
"Memleketine ve milletine daima zorbalık eden hükümdar, en sonunda memleketinden
kuvvetli bir düşman edinir."
zaḥmet bėr- "Eziyet etmek, acı çektirmek"
Senden anı tiler men kim maŋa zaḥmet bėrmegey sen (40b/6-8) "Senden bana eziyet
etmemeni istiyorum."
zaòm ur- "Sokmak, ısırmak; zarar vermek"
Niçe köp yidürseŋ saŋa bir kün ol
Urur zaòm andan sıġına yüri (14b/10)
"(Bir kişiyi) ne kadar çok yedirirsen yedir, mutlaka bir gün sana zarar verir; o yüzden
dikkatli ol!"
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Yılan çobān ayaḳına urur ôaòm ol sebebden kim
Başını yençmesin tip taş bilen nāgah urup muḥkem (18b/6-7)
"Yılan, aniden başını taşla vurup ezmesin diye çobanın ayağını sokar."
ziyānı tėg- "Zarar vermek, zararı dokunmak" (145a/10-11)
Bir ebleh ortada ḳıldı yamanlıḳ
Niçe èāḳìllere tėgdi ziyānı (52a/11)

"Aptalın biri ortada bir kötülük yaptı, bu kötülüğün zararı ise birçok âkil kişiye
dokundu."

ôulm ėlin uzat- "Zulmetmek"
Kim ôulm ėlin uzatsa sulṭān bolur mı bolmas

Úoylarġa ḳurt hergìz çobān bolur mı bolmas (16b/11-12)
"Bir kişi halkına zulmederse sultan olur mu olmaz! Kurt koyunlara hiç çoban olur mu
olmaz!"

ôulm urluḳın ėk- "Kavga ya da savaş ortamı yaratmak; fitne fesat sokmak"
Ekip ôulm urlıkın òayr istegenler
Cehennem otına özin yaḳadur (19b/12-13)
"(İnsanların arasına) fitne fesat sokup hayır isteyenler, kendilerini cehennem ateşiyle
yakarlar."
3.10. Açgözlülük
boġazı kėŋ "Boğazı büyük; yeme içmeyi seven"
Bir pehlevān yumruḳçı yigitniŋ dünye cihetinden ėli avuçı tar daġı boġazı kėŋ idi
(96b/1-2) "Bir pehlivan yumrukçu yiğidin dünya (hayatı) yönünden eli avucu dar ancak boğazı
büyük biriydi."
cihāndan toyma- "Dünya nimetlerinden elini çekmemek"
Ol ayttı rāst ayttıŋ ey yigit sen
Nėdeyim kim cihāndan toymayıp men (136b/5-6)
"O söyledi, doğru söyledi: Ey yiğit kişi sen bu dünyanın nimetlerinden doymadıysan,
ben ne yapayım!"
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cihānnı yi- "Aç gözlü olmak; gözü doymamak"

Óārìã yise cihānnı ḥenüz aç ve faḳìr
Hemìşe ehl-i ḳanāèat bir ėtmeki bile toḳ (166b/6-7)
"Aç gözlü (insan) dünyayı yese yine de aç ve fakir kalır. Ancak kanaat ehli insanlar
daima bir ekmekle bile tok kalırlar."
ḳanāèat ayaġın selāmet etekine çek- "Kanaatkâr olmak; tamahkârlığı bırakmak"
Atası ayttı ey oġlum bu òayāl-i muḥālni dimāġıŋdan kitergil ḳanāèat ayaġın selāmet
etekine çekip oturġıl (96b/8-9) "Babası (şöyle) söyledi: Ey oğlum bu imkansız hayali aklından
çıkar, kanaat ayağını selamet eteğine çekip otur, kanaatkar ol!"
kiçeni kündüz kündüzni kiçe ḳıl- "Dünya işleriyle gece gündüz uğraşmak"
Faḳìr ol degül kim hevā ve heveske uyup kiçeni kündüz ḳılġay daġı şehvet artınça yürüp
kündüzini kiçe ḳılıp ġaflet uyḳusında yatıp ḳalġay daġı alnında nė bolsa yigey aġzında nė kėlse
digey taşı èimāret içi òarāb bolġay (80b/1-6) "Fakir, heva ve heveslerine uyup gecesini gündüz
kılacak ve şehvetin arkasından yürüyüp gündüzünü gece kılıp gaflet uykusunda yatıp kalacak ve
önünde ne olursa yiyecek, ağzına ne gelse söyleyecek, dışı imar içi harap olacak."
közi tolma- "Gözü doymamak"
Alar ėşikde anı anıŋ üçün ḳoyup tururlar kim tilençiler ėlinden cānına yetip tururlar
daġı muḥāl-i èaḳl irür kim eger yazıdaġı barça ḳumlar inçi bolsa tilençilerniŋ közi tolmas
(156b/4-7) "Onlar kapıda, onu, onun için bırakmışlardır ki dilencilerin yüzünden canlarına tak
etmiştir ve bunu akıl bile anlamaz, eğer ovalardaki bütün kumlar inci olsa dilencilerin gözü yine
de doymaz."
közi toyma- "Gözü doymamak, az ile yetinmemek"
Turup erte munı ḥuccet kėtürdi
Maŋa toymas közüm òaclet kėtürdi (138b/6-7)
"Sabah kalkıp bunu delil olarak getirdi, doymaz gözüm bana utanç getirdi."
közlerini topraḳ toldur- "Gözünü toprak doyurmak"
Cihān sevgen kişiniŋ közlerini

Úanāèat toldurur yā ölse topraḳ (93a/4-5)
"Dünyayı seven kişini gözlerini ya kanaat doldurur ya da ölünce toprak doyurur."
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ṭamaè ėşikin aç- "Açgözlülük yapmak"
Eyā ṭamaè ėşikin özine tilep açḳan
Kerem bilen açıban küç bilen anı yapma (22a/7-8)

"Ey bile bile kendisine açgözlülüğün kapısını açan kişi, bu kapıyı güzellikle açıp
zorbalıkla kapatma".
ṭamaè etekin aç- "Aç gözlülük yapmak"
Meddāh medḥine maġrūr bolmaġıl kim ol al tuzaġın ḳurupturur daġı bu ṭamaè etekin
açıp oturur (165b/11-13) "Seni övenlerin övgüsüne aldanma, onlar hile tuzağını kurmuşlardır ve
aç gözlülük yaparlar".
ṭamaège tüş- "Açgözlülük yapmak"
Bir ãāḥib-devlet yoluḳup saŋa raḥm ḳılıp sınıḳ köŋlüŋni cebr ḳıldı munuŋ bigin ittifāḳ
nādir tüşer daġı nādir bilen ḥükm itip bolmas zinhār bu ṭamaège tüşmegil daġı bu işke ḥarìs
bolmaġıl (105a/1-4; 153b/7) "Bir devlet sahibi kişi rastlayıp sana eahmet edip, kırık kalbini
onardı. Bunun gibi ittifak nadiren düşer ve nadiren hükmedip olmaz. Zinhar bu açgözlülüğe
düşme ve bu iş için fazla hırslı olma!"
3.11. Aşk / Muhabbet
cāna eåer ėt- "Çok etkilemek"
Küneş vaãlın tilemes bolsa vaṭvāṭ
Küneşniŋ nūrına andan nė noḳsān
Munı ayttı daġı revān kitti ol sözi cānıma eåer ėtti (118a/3-5)
"Yarasa güneşe kavuşmak istemese de, güneşin ışığından hiçbir şey noksan kalmaz.
Bunu söyledi ve yürüdü gitti, o sözü beni çok etkiledi."
dostluḳ ãūretin baġla- "Muhabbet kurmak, sevgi göstermek"
Bir ḳarı ėrge ayttılar niçün evlenmes sen ayttı ḳarı òātūnlar bilen başım òoş degül
ayttılar yigit alġıl çün nièmetiŋ bar ḳuvvetiŋ yiter ayttı men kim ḳarı men ḳarı òātūnlar bilen
ülfetim bolmaġanda ol kim yigit turur meniŋ kibi ḳarı bilen nė ḳadar dostluḳ ãūretin baġlaġay
(138a/1-4) "Bir yaşlı adama sordular, niçin evlenmiyorsun diye. (O yaşlı adam) cevap verdi:
Yaşlı hatunlar ile başım hoş değil. (Şöyle) söylediler: Genç (hatun) al, çünkü malın mülkün var,
kuvvetin yeter. (O yaşlı adam) cevap verdi: Ben yaşlıyım, yaşlı hatunlarla bile yakınlığım
olmadığından, o genç hatunlar benimle nasıl muhabbet kuracaklar."
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elifden be ve tìni bilme- "Elif, be, te'yi bilmemek; mec. Aşk dışında her şeyi unutmak"

Úaçan köŋlüŋde ḳılsa èışḳ mesken
Elifden be ve tìni bilmegeysen (114b/7)
"Aşk gönlünü mesken ettiği zaman, aşk dışında bildiğin her şeyi (elif, be, te'yi bile)
unutucaksın."

òāṭırını yoldaş ḳıl- "Gönülden dostluk kurmak"
Faḳìrler ḥimmeti durur ḥāṭırıŋnı maŋa yoldaş ḳılġıl (19b/6-7) "Fakirler himmetidir.
Benimle gönülden bir dostluk kur!"
köŋli ėlden kit- "Gönlünü kaptırmak, âşık olmak"
Bir kimerseniŋ köŋli ėlden kitip daġı cān terkin urup naôarı helāket yėrine tüşüp turur
idi (6-8) "Bir kimse gönlünü kaptırıp, canından vazgeçip, helak olmak üzereydi."
köŋlin òoş ėt- "Gönlünü hoş tutmak; sevindirmek"
Bir niçe künden soŋra ol mescid ėşikinden kėçtim kördüm evvelki muèallimniŋ köŋlin

òoş ėtip burunġı yėrine kėçirip tururlar (141b/9-11) "Birkaç gün sonra o mescidin kapısından
geçtim ve gördüm, önceki muallimin gönlünü hoş edip, bir öncekinin yerine onu geçirmişler".
köŋlin ãayd ėt- "Gönlünü fethetmek, gönlünü kazanmak"

Òoş āvāz kerek kim Dāvūdì naġme bilen uçar ḳuşnı aḳar sunı tıyġay daġı ol bu fażìlet
bilen òalāyıḳ köŋlin ãayd ite bilgey (98a/11-13) "Davud'un nağmeleri gibi; uçan kuşu, akarsuyu
engelleyecek bir hoş ses gerekir ve bu faziletler ile halkın gönlünü avlayabilmeli."
köŋülde otur- "İçinde yer etmek, içselleştirmek"
Oturmas cāhil ėr köŋlünde ḥikmet
Niçük kim taş üze ursa tėmür mıò (59b/1-2)
"Taşın üzerinde demir çivi çakmak gibi hikmet de cahil insanın içinde yer etmez."
köŋül al- "Gönlünü almak" (108a/9; 118b/7; 122b/7; 133b/6)
Niçe yėtse küçüm köŋlüŋ alayım
Taḥammül cevriŋe dāim ḳılayım (133b/6-7)
"Gücümün yettiği kadar gönlünü alayım, çektirdiğin eziyetlere daima tahammül
kılayım."
köŋül baġla- "Gönül vermek; âşık olmak"
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Yādımda bar oġlanlıḳ eyyāmında kiçeler uyumayın zühd ve taḳvāġa köŋül baġlap turur
idim (53a/6-8) "Hatırımda var. Çocukluk zamanlarımda geceler uyumadan dini kaidelere ve
takvaya gönül bağlamıştım."
köŋül bėr- "Gönül vermek; âşık olmak"
Çünki bėrdiŋ köŋül ol ay yüzge

Úıl taḥammül niçe cefā ḳılsa (117a/13)
"O ay yüzlü sevgiliye gönül verdin. O yüzden sana ne kadar cefa ederse etsin tahammül
et!"
köŋül ėşikinde otur- "Gönüllerde yer etmek; sevilmek"
Bir kişi aŋa ayttı nė oturur sen kim fülān òoca kerem ėlin açıp fuḳarā òıdmetine bėlin
baġlap turur daġı dāim köŋüller ėşikinde oturur (82b/5-7) "Bir kişi ona (şöyle) söyledi: Ne
oturuyorsun, filan hoca iyilik elini açıp fukaranın hizmetine bel bağlamıştır ve daima gönüllerde
yer eder."
köŋül il(i)n- "Gönül bağlamak; âşık olmak"
Bir ḳamer yüzli üni özdeŋ ḥarìf
Naġme ḳılsa ḳılmasa ilnür köŋül (61b/4-5)
"Bir ay yüzlü, sesi güzel, seçkin dost, nağme kılsa da kılmasa da gönül ona bağlanır."
köŋül tap- "Birinin gönlünü kazanmak"
Kėrekli dost köŋlin tapmaḳ üçün
Atası bāġını satsa revādur (43b/4-5)
"Dostunun gönlünü kazanmak için babasının bağını satsa revadır."
köŋül yap- "Kırılan gönülleri tamir etmek"
Yėtkeninçe küçüŋ köŋül yapḳıl
Kim òalāyıḳ saŋa duèā ḳılġay (45a/6-7)
"Gücünün yettiği kadar gönülleri hoş tut ki halk sana dua kılsın."
muḥabbet baġla- "Gönül bağı kurmak"
Ol faḳìrġa men ayttım bu sen aytḳanıŋ menim ḥālime muvāfıḳ turur yigitlik eyyāmında
bir kimerse bilen muḥabbet baġlap idim (124b/8-10) "O fakire ben (şöyle) söyledim: Bu senin
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söylediklerin benim halime uygundur. Gençlik zamanlarımda bir kimse ile gönül bağı
kurmuştum."
muḥabbet nażarı ziyādet bol- "Günden güne daha çok sevmek; sevgisi artmak"
Künden küne muḥabbet nażarı ziyādet boldı (11b/10-11) "Günden güne sevgisi,
muhabbeti arttı."
Gülistan Tercümesi'nin ders verici nitelikte bir eser olması, deyimlerin çok
kullanılmasını da beraberinde getirmiştir. Kısa ve etkileyici bir anlatım tarzı oluşturan deyimler,
aynı zamanda okuyucu ya da dinleyicinin aklında daha kolay tutunabilen yapılardır. Dünya
hayatının geçiciliği karşında tutunulacak tavır ve hareketler deyimler etrafında şekillendirilerek
okuyuculara öğütler verilmiştir. Bununla birlikte Kitābu Gülistān bi't-Türkì'de bu kadar çok
deyimin geçmesi, bir bakıma Türkçenin XIV. asırdaki dili kullanım gücüne ve anlatım
zenginliğine de işaret etmektedir. Bu tip eserlerin deyim içeriklerinin incelenmesinin Türklük
bilimine büyük katkılar sağlayacağı açıkça görünmektedir.
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