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GARİB-NÂME’DE DEYİMLER
 YAKUT, Sevinç 

TÜRKİYE/TУРЦИЯ

ÖZET

Türk dilinin en büyük eserlerinden birisi olan Garib-nâme 14. yüzyılda Âşık 
Paşa tarafından Kırşehir’de kaleme alınmıştır. Garib-nâme klasik bir tasavvuf 
ya da klasik bir ahlak kitabı değildir. Âşık Paşa’nın geniş halk kitlelerine, her 
konuda öğütler vermeyi amaçladığı bu kıymetli eseri, Eski Anadolu Türkçesi’nin 
bütün yönleriyle ortaya konulup araştırılmasına katkı sağlamıştır. Eserin bütünsel 
olarak değerlendirildiğinde vazgeçilmez bir kaynak olmasından başka dönemin 
dilinin çok başarılı ve anlaşılır bir üslupla kullanılması da göz ardı edilemez. 

Eser temel amaç olarak bunlardan başka, Türk kültürünün anlaşılıp yayılmasını 
da hedef edinmiştir. Bu sebeple günümüze taşıdığı maddî ve manevî unsurları 
bakımından tam bir hazine sayılmalıdır. Garib-nâme zengin muhtevasıyla 
ve kendi içerisindeki konu bütünlüğüyle ilim adamlarının oldukça dikkatini 
çekmektedir. 

Eserin, deyimlerin kullanılması bakımından da zengin oluşu bize bu çalışmayı 
yapma gereğini hissettirmiştir. Bu çalışmanın yapılmasındaki en önemli amaç, 
böylesi eşsiz bir eserin içerisinde kalmış ve belki de bir kısmı unutulmuş olan 
deyimlerimizin kültürümüze kazandırılması ve canlandırılmasıdır. Bu amaçla 
Garib-nâme’de geçen deyimlerin ortaya konulup Türkiye Türkçesi’ndeki 
anlamlarının verilmesine, ayrıca kullanılan deyimlerin eser içerisinde yer aldığı 
beyitlerin de sunulmasına gayret edilecektir. Farklı anlamlar taşıyan ve gerçek 
anlamlarının tamamen dışında kullanılan kalıplaşmış bu ifadeleri tespit ederken 
kaynakları ve bu konuda yapılmış çalışmaları da incelemeye çalışacağız. Bir 
toplumun kültürünü, ortak değerlerini ve söz varlığını ifade eden kalıplaşmış 
deyimlerin Garib-nâme’de oldukça zengin oluşu bu konuda ayrıntılı bir 
çalışmanın kesinlikle yapılması gerektiğini göstermiştir.

Çalışmamızda tespit ettiğimiz deyimleri incelerken bunları organ adlarıyla 
kurulan, hayvan adlarıyla kurulan, renk adlarıyla kurulan, tabiat unsurlarıyla 
kurulan vb. olmak üzere alt başlıklara ayırdık. Ayrıca bu çalışmayı hazırlarken 
eser içerisinde geçen deyimlerin arkaik unsurlarla da birlikte günümüzde 
yaşadığını görmek bizi daha da mutlu etmiştir. Böylece eserin Eski Türkçe’den 
ait olduğu döneme izler taşıdığını da kaydetmek gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Garib-nâme, deyimler, Türk dili ve Türk kültürü.
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“Deyim” kavramı için daha önce darbımesel, ta’bir ve ıstılah kelimeleri 
kullanılmıştır.1Ancak bunların içerisinde darbımesel daha çok atasözlerini 
karşılamak için tercih edilmiştir. Deyimler, dilbilim çalışmaları çerçevesinde 
frazeoloji veya idiomatik adıyla, dilde birden fazla unsurdan kurulu kalıplaşmış 
biçimleri inceleyen bir çalışma alanı olarak incelenirken, atasözleri bilimi ise 
paremioloji olarak tanınmaktadır.2 Korkmaz, deyimi “gerçek anlamdan farklı bir 
anlam taşıyan ve çekici bir anlatım özelliğine sahip olan kelime öbeği: abayı 
yakmak, aşağıdan almak, bağrına taş basmak, buluttan nem kapmak, 
çileden çıkmak, dalga geçmek, el ele vermek, karşı gelmek, mercimeği 
fırına vermek, nalları dikmek, saman altından su yürütmek, üç buçuk 
atmak, yasak savmak, yüz göz olmak, zılgıt vermek.” olarak tanımlamaktadır.3 
Hengirmen, “genellikle gerçek anlamının dışında kullanılan, anlatımı daha güzel 
ve etkili yapan, toplum tarafından ortak olarak benimsenen kalıplaşmış sözlere 
deyim denir.” biçiminde ifade etmektedir.”4 

Çeşitli kaynaklardan deyimle ilgi edinilen bilgilere göre kısaca, kelimelerin 
bir araya gelerek, en az birisinin gerçek anlamı dışında, mecazlı bir anlatımla 
kullanılarak oluşturduğu kalıp sözler olarak ifadelendirilmektedir. Deyimlerle 
ilgili yapılan çalışmalarda, tam anlamıyla belirlenmesinde, sınıflandırılmasında 
ve kavranmasında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Özellikle bazılarının deyim 
mi, atasözü mü, birleşik fiil mi olduğu kesin bir şekilde ifade edilmemektedir. 
Ancak pek çok karışıklığa rağmen deyimlerle ilgili verilen örneklerin diğer kalıp 
ifadelerde geçen örneklerden farklı olduğu da gözden kaçmamaktadır.5 Deyimlerin 
de tıpkı atasözlerinde olduğu gibi hem kavram, hem de biçim özellikleri 
bulunmaktadır. Biçim özelliklerinden bir kısmı, atasözleriyle ortaktır.6 Kısaca 
deyimlerle atasözleri kalıplaşmış olma yönüyle birbirine benzemektedir. Bu 
nedenle ikisinin de ve şekil yapısıyla oynanamaz. Ancak kalıplaşma bakımından 
atasözleri daha kesin kurallara bağlıdır. Yine de kısa ve özlü bir anlatıma sahip 
oldukları için, az sözle çok şey anlatırlar. Deyimleri atasözlerinden ayıran en 
önemli özellik uzun gözlemler ve tecrübeler sonucunda ortaya çıkan atasözlerinin, 
kesin olarak bir yargı bildirmelidir. Yani onlarda bir öğüt, yol gösterme, edinilen 
tecrübeyi nesilden nesile aktarma kaygısı bulunmaktadır. Aralarındaki farklara 
rağmen ikisini birbirinden ayırma güçlüğü, konuyla ilgili yapılan çalışmalarda 
1 Ahmet Turan Sinan, Türkçenin Deyim Varlığı, Kubbealtı Yayıncılık, Malatya, 2001, s. 5.
2  Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yay., Ankara, 1996, s. 171.
3  Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 1996, s. 35.
4  M. Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Ergin Yay., Ankara 1995, s. 4.
5  Mina Yüceol Özözen,“Türkçe Deyimler Üzerine Birkaç Söz”, Türk Dili, Sayı: 600, Aralık 

2001, s. 5.
6  Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 1934, Cilt: 1, 

s. 37.
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da kendisini göstermiştir. Örnek olarak; Aksoy tarafından atasözü olarak verilmiş 
bazı örneklerin başka bir çalışmada deyim olarak değerlendirildiğini tespit 
edebilmekteyiz. Bunlar şu şekildedir: Sona kalan dona kalır, son pişmanlık 
fayda etmez, yarım elma gönül alma... gibi. Bu karışıklığın sayısını artırmak 
mümkün olmaktadır.

Deyimler bu karışıklığı sadece atasözleriyle yaşamamakta ayrıca bileşik 
kelimelerle de karıştırılmaktadır. Bu durum daha çok iki kelimeden oluşan 
deyimlerde ortaya çıkmaktadır. İkisi arasındaki en önemli fark, deyimlerin her 
zaman ayrı yazılmalarına rağmen, birleşik kelimelerin bir kısmının bitişik, bir 
kısmının ayrı yazılmasıdır. Konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler veren Hatipoğlu, 
birleşik kelimeyi meydana getiren kelimelerin arasına başka kelime ya da ek 
giremeyeceğini ifade ederek; baş vurmak, dil uzatmak, göz koymak, göz 
atmak gibi gerçek anlamları dışında kullanılan bazı deyimlerin birleşik kelime 
sayılarak bitişik yazılmayacağını da önemle vurgulamaktadır.7 Bu tür mastarla 
sonlanan deyimler şekil ve zaman eki alarak bir şahsa bağlanmaktadır. Bu sebeple 
de ayrı yazılır ve birleşik kelimelerden farklılık oluştururlar.

Deyimlerin özellikleri ve diğer dil birlikleriyle farklılıklarına kısaca 
değindikten sonra çalışmamızın esasını oluşturan Âşık Paşa’nın kaleme aldığı 
Garib-nâme içerisinde bulunan ve dönemin dil özelliklerini yansıtan deyimleri 
ele almak istiyoruz.

Batı Türkçesi'yle yazılmış en hacimli ve en önemli eserlerden birisi olan 
Garib-nâme’de bulunan deyimlerin tespit edilmesi, dil malzemesi ve dönemin 
kültür, birikim ve söz varlığının ortaya konmasında oldukça önemlidir. Oldukça 
sade ve akıcı bir üslup kullanılan eserde, Arapça ve Farsça unsurlar sadece 
gerektiği ölçüde kullanılırken, büyük oranda Türkçe kelimeler ve ifadelere 
tercih edilmiştir. Âşık Paşa’nın büyük bir dil şuuruyla oluşturduğu eserinde 
halkın kullandığı ve anlayacağı deyimlere başvurulması da elbette bilinçli bir 
tercih olmuştur. Çalışmada tespit ettiğimiz deyimleri anlam bakımından ve yapı 
özellikleri bakımından şu şekilde ortaya koymaya çalıştık:

1. Garib-nâme’de Bulunan Deyimlerin Yapı Bakımından İncelenmesi

1.1. Birleşik Fiil Grubunda Bulunan Deyimler

1.1.1. İsim ve Fiilden Oluşan Deyimler

Bu gruba örnek teşkil edecek deyimlerin sayısı oldukça fazladır. Eserde 
herhangi bir ek almadan kurulan deyimler, ek alarak kurulan deyimlere göre 
çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu grubun örnekleri şu şekildedir: 

ad çıqar- “ (birini) ün sahibi yapmak.” 

7 Vecihe Hatipoğlu, “Kelime Grupları ve Kuralları”, TDAY-Belleten 1963, TDK Yay., Ankara, 
1964, s. 204-205.
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Pādişāh gördi begendi oldı şād
Diledi kim çıḳara dünyāda ad (1529)

ad ur- “adını koymak, ad vermek.”

Kim Çalap bunçaya ad urdı sekiz
Nitekim uçmaķ sekizdür iy ʿazìz (5643)

ayaḳ bas- “bir yere ulaşmak, girmek.”

Çün çü irdi ol eve basdı ayaḳ
Gördi kim ol ev daḫı bir ḫōş duraḳ (5207)

baş ur- “başvurmak, müracaat etmek.”

Menzil oldı aña bir bir nüh felek
Ḫıdmete baş urdı insān u melek (7385)

boyın dut- “itaat etmek, rıza göstermek.”

Her birisi kullıġa dutdı boyın
Girtü bilgil bu sözi dutma oyın (1817)

diş bile- “birbirine düşmanlık etmek.” 

Ol bunı vü bu anı yırtmaḳ diler
Birbirine ḳarşu dün gün diş biler (8707)

el çek- “vazgeçmek, yaptığı bir işten çekilmek.”

Dünyadan bunlar elin çekmiş-durur 
Āḫiret rengin daḫı dökmiş-durur (8807)

ḫōş dut- “bir kimseyi mutlu etmek, memnun bırakmak.”

Raxmetiyle ḫōş duta Allah sizi
Dostına bağışlaya ḳamumuzı (197)

Her birin ḥāllü ḥalinde ḫōş dutar
Dillerinçe bunlara virür ḫabar (6118)

ḳaş ḳantar- “kaş çatmak, surat asmak.”

Ne ki dirse ḳarşu söz ḳaytarmaya
Mahkūm ola hiç ḳaşın ḳantarmaya (3112)

ḳuru gönderme- “elini boş göndermemek, geri çevirmemek.”

Māluñı terk it yüzin döndermegil
Geleni ḫōş dut ḳuru göndermegil (3134)

rūzigār sür- “hayat geçirmek.”
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Birisi mahkām olup tutdı ḳarār
Tā ki maḫlūḳ süre anda rūzigār (1803)

yol baġla- “bir amaca ulaşılmasını engellemek.”

Dosta gitmek çün baña oldı revā
Geldi yolum baġladıʿışḳ u hevā (5528)

Ol rı½a kim baġlamışdı yolumı
Yalvaruban dutmaz-ıdı elümi (5614)

Eserde bu gruba giren çok sayıda deyim bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu 
şekildedir:

Baş indür- “birisinin buyruğu altına girmek.” (329, 1478, 6723), baş ṣal- 
“razı olmak, kabul etmek.” (12), baş ver- “kendini feda etmek.” (326), bıyıḳ 
yağla- “keyfine bakmak, kaygı duymamak.” (1981), boyın ver- “birisinin 
buyruğu altına girmek.” (557, 1012, 5915, 10049), buyruḳ dut- “emir dinlemek, 
söz tutmak.” (2164, 4372, 5916), cān ver- “kendini feda etmek.” (3794, 6473, 
7654), daş at-“ eleştirmek, kınamak.” (3583), el dut- “yardımcı olmak.” (8965), 
el ṣun-“el uzatmak, yaklaşmak istemek” (3084, 3090, 3673, 4350, 5927, 9035, 
9036), emr dut- “söz tutmak.” (87,9255, 9471, 9931), etek dut- “birine bağlanıp 
onun yardımından ve korumasından faydalanmak.” (1013, 1398, 3194, 3227), 
göñül aḳ- “güçlü ve içten bir sevgi duymak.” (10561), göñül al- “hoşnut etmek, 
sevindirmek.” (146, 3183, 5903), göñül baġla- “sevgiyle bağlanmak.” (1508), 
göñül bekle- “gönlünü kırmamaya çalışmak.” (3116), göñül berkit- “sevgiyle 
bağlanmak.” (1134), göñül düz- “gönlünü hoş etmek.” (4065), göñül egle- “bir 
şeyle avunup oyalanmak.” (3478), göñül iste- “memnun etmeye çalışmak.” 
(3116), göñül mülkin boz- “incitmek, üzmek.” (1631), göñül ut- “gönlünü 
kazanmak.” (2159, 4411, 9984), göñül uy- “benimsemek.” (376), göñül ver- 
“âşık olmak, sevgiyle bağlanmak.” (381, 2633, 3442, 3521, 3765, 3794, 4025, 
4705, 4721), göz aç- “dikkatli olmak, farkına varmak.” (720, 847, 1208, 1230, 
1608, 1936, 2124), göz açama- “bir şeyden kurtulamamak.” (1204, 5366), göz 
ırma- “gözünü ayırmamak.” (3442, 3767, 4337, 4347), ḥükm dut- “söz tutmak.” 
(286, m4609), ḥükm yörid- “söz geçirmek, söylediğini yaptırmak.” (1756), 
iş bil- “becerikli olmak.” (1355, 3091), iş ḳaynat- düzgün ve yolunda giden 
bir işi zorluğa sokmak.” (43), ḳarşu dur- “karşı koymak, direnmek.” (8519), 
ḳıl yar- “çok dikkatli ve titiz bir şekilde incelemek.” (7085, 7612), ḳulaḳ aç- 
“söylenenleri dikkatlice dinlemek.” (5834), oulao dut- “dinlemek.” (1939, 2402, 
3164), oulao ur- “kulak vermek.” (601, 609, 1084, 1233, 2413, 3666), maḳām 
bul- “yer bulmak.” (3145, 3317), maḳām dut- “yerleşmek, yer edinmek.” (991, 
2501, 2541, 3301, 3636, 3934, 4393, 4492, 5275, 5302, 5359, 5731, 6978, 7365, 
7711, 8679, 9615), rūzigār sür- “yaşamak, ömür geçirmek.” (1803), söz dut- 
“söylenen sözü kabul edip yerine getirmek.” (1475, 2159, 9727), söz oaytar- 
“itiraz etmek, karşı gelmek.” (3112), ṭoz ḳonma- “sevdiği bir kimsenin eksiğini 
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kabul etmemek.” (3673), yol aç- “öncülük etmek, örnek olmak.” (5594, 6960), 
yol al- “ilerlemek.” (160), yol ara- “çare aramak.” (865, 866), yol bil- “bir işin 
nasıl yapılacağını bilmek.” (866), yol bul-“çare bulmak.” (2874, 3271, 4489, 
4490, 5456, 6622), yol göster- “nasıl davranılacağı hakkında bilgi vermek.” 
(1428), yol ver-“izin vermek.” (7114), yüz dönder- “ilgi ve alakayı kesmek.” 
(3134, 3902), yüz döndürme- “bir şeyden vazgeçmemek.” (326), yüz dut- 
“yönelmek.” (3955, 4641, 5938, 8809, 9110), yüz sür- “saygıyla eğilmek.” (36, 
5932), yüz ur- “yönelmek.” (2105, 3199, 4692, 4749, 5809)

1.1.2. İsim + İyelik Eki ve Fiilden oluşan Deyimler

adı çık- “güzel ün yapmak, şöhret kazanmak.”

Adı çımışdı cihānda ḫayr-ıla
Ḫaşa kim ol ḫayr cāndan ayrıla (6407)

ʿaḳlı ir- “ne olduğunu anlamak.”

Ol daxı hem söylesün ben diñleyem 
Ol kadar kim ʿaḳlum irer añlayam (4336)

dili kesil- “susmak, söz söylemez olmak.”

Dünya işinden çekilmiş elleri
Dünya sözinden kesilmiş dilleri (8801)

göñli dile- “istemek, canı çekmek.”

Andan olur giyür anı ṣūfiler
Ġayr-ı ṣūfi her kimüñ göñli diler (4977)

Birbirinin ṣuyına uyuşma- “birbirine benzememek, anlaşamamak.”

Her birisi rāzı olmış hūyına
Hiç uyuşmaz biribirnüñ ṣuyına (8735)

sözü öt- “hükmü geçmek, sözü geçmek.”

Yoḫsa ger bildüñ gücüñ yitmez-ise 
Nefsüñ öniñde sözüñ ötme-ise (1397)

Yolı kesil- “engellenmek, engelle karşılaşmak.”

Yaz u ḳış şöyle aḳar eksilmedin
Deñize girür yolı kesilmedin (454)

Bu grup için verilecek deyim örnekleri ise şu şekildedir:

ʿaḳlı git- “ne yayacağını bilmez duruma gelmek.” (2631), ʿaḳlı ḳal- “hayran 
kalmak.” (4348), eli erme- “bir şeyi yapmaya gücü yetmemek.” (558, 1115, 
1438, 1461, 1710, 3250, 3452, 4987, 5436, 6332, 7914), göñli dile- “istemek.” 
(619, 4977), göñli eri- “içi gitmek” (4974), göñli ḳal- “kırılmak, gücenmek.” 
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(2894), göñli ṭun- “bir şeyden tat almaz olmak.” (9575), gözi açıl- “gerçekleri 
görmek.” (6737), gözi oal- “bir şeye karşı sürekli istek duymak.” (677, 1776), 
gözi ṭoy- “kanaat etmek.” (1200), ḥükmi geç- “sözü geçmek.” (4136), ögi git-
“kendinden geçip bayılmak.” (1566), üni çıḳ- “adı yayılmak.” (9205)

1.1.3. İsim + Belirtme Hâli Eki ve Fiilden Oluşan Deyimler

göñli kaynat- “çoşturmak.”

Şādılıḳdur ol ki göñli ḳaynadur
Güldürür nefsi vü cismi aynadur (9064)

işi berkit- “işin sonuçlanmasına engel olacak durumları ortadan kaldırmak.”

Ḣaḳ ḳatında işi berkitdi tamām
yaʿni kim bizüm içün dutdı maḳām (9659)

yolı dut- “yolu kapatmak.”

Neylesün çün perdeler dutdı yolı
Geçmeye hiç kimsenüñ irmez eli (5436)

1.1.4. İsim + İyelik Eki + Belirtme Hâli Eki ve Fiilden Oluşan Deyimler

ʿaḳluñı dir- “aklını başına toplamak.”

İmdi gel kendüzüne dir ʿaḳluñı
Kendüzüñde oxı kendü naqluñı (4613)

kendüzin unıt- “kendisinden geçmek.”

Gördi anda cümle ʿāşıḳ cān yüzin
Secdeye urmış unıtmış kendüzin (9449)

sözin ṣıma- “sözünü kırmamak, isteğini geri çevirmemek.”

Etegin dutmaḳ gerek bu cān anuñ
Çün bilür sözin ṣımaz sulṭān anuñ (3227)

yolın böge- “yolunu kapatmak.”

Ṭaġu ṭaş anuñ yolın bögeyimez
Yazı vü yaban anı egleyimez (453)

Bu gruba örnek teşkil edecek olan diğer deyimler şu şekildedir:

burnın ur- “anlamaya çalışmak, her şeye karışmak.” (3062), dilüñi dut- 
“ağzına her geleni söylememek.” (103709, ḥaddin bil- “ölçüyü kaçırmamak, 
sınırını bilerek davranmak.” (3653), kendüzin bil- “kendini bilmek, durumuna 
ve konumuna göre davranmak.” (2275, 2276, 4479, 9473), kendüzüñi ara- 
“benliğini aramak, bilincini toparlamak.” (721), ögini giderme- aklından 
çıkaramamak.” (1049), ögüñi der- “aklını başına toplamak.” (533, 721, 1151, 
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1230, 1608, 5443, 5583), ögüñi derşür- “aklını başına toplamak.” (10225), 
yerin dut- “birisinin yaptığı işi yapabilmek.” (4299), yer yüzin dut- “dünyaya 
yayılmak.” (4640), yüregini ḳaynat- “çok büyük bir acı vermek.” (6199).

1.1.5. İsim + Yönelme Hâli Eki ve Fiilden Oluşan Deyimler

başa ilte- “bir işi sonlandırmak, başarıyla tamamlamak.”

Zìra dutduḳ işi başa iltemez
Pes bu kez münkir olur ol hìç kes (9133)

ʿışḳa düş- “âşık olmak, tutulmak.”

Göñlüm anuñ ʿışḳına düşmiş-idi
Ol eserden ḳaynayıp taşmış-ıdı (4349)

ṭaña bat- “hayretler içinde kalmak, çok şaşırmak.”

Altı nesne manṣıb olmışdı baña 
İşid uşbu ḥikmeti batġıl ṭaña (4344)

Bir daḫı baylıḳ nedür eydem saña
Dinle uşbu ḥikmeti batġıl ṭaña (5941)

yola getür- “birinin ters durumunu düzeltmek.”

ʿİlm-i ḏāhir pes bu nefsde oturur
İşi oldur nefsi yola getürür (2701)

Bu tasnife dâhil edebileceğimiz diğer deyimler şunlardır:

ada gel- “anlatılmak, dile gelmek.” (1584, 1651, 7646, 7825), ʿaḳla düş- 
“hatırlamak, kafasında bir düşünce oluşmak.” (3075), dile gel- “anlatılmak, 
söylemek.” (1250, 1317, 1330, 1437), dile gelme- “anlatılması mümkün 
olmamak.” (55, 817, 946, 1385, 1772, 1927, 2572, 3368, 5830, 6065, 7901), 
dile getür- “bir durumun anlatılması, açığa çıkartılması.” (6264), dünyaya 
gel- “doğmak.” (5311), ele gel- “meydana getirmek, başarmak.” (345, 1437, 
6389, 7048), ele girme- “elde edilememek.” (1208, 1440), ḥāle gel- “kendini 
bilir duruma gelmek.” (5443), inṣafa dur- “merhamete gelmek.” (20), söze 
gelme- “dile gelmemek.” (1139), yele ver- “telef etmek, boş yere harcamak.” 
(46, 2899, 4448, 5573), yola döndür- yola getirmek, razı etmek.” (1478), yola 
gel- “düzelmek, gösterilen doğru davranışı benimsemek.” (4319)

1.1.6. İsim + İyelik Eki + Yönelme Hâli Eki ve Fiilden Oluşan Deyimler

göñline ṭol- “içine doğmak, sezip anlamak.”

Söylenüben söz tamām olduğı dem
İşidenüñ göñliñe ṭoldı dem (1318)
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göñlüne yaz- “içten benimsemek.”

İşid imdi evliyā taḫtın daḫı
Göñlüñe yaz bu sözi her dem oḫı (1760)

ögine gelme- “aklına gelmemek, hatırlamamak.”

Dünya sevmek gelmeye hiç ögine
Görinürse ṣa½ret-içün ögine (7867)

ṣuyına düş- “peşinden gitmek, açtığı yolda ilerlemek.”

Ben daḫı düşdüm bularuñ ṣuyına
Cān göñül tā kim bulardan ṭoyına (10449)

kendüzüñe gel- “aklı başına gelmek.” (4613, 6830, 6930, 7868), yolına baḳ- 
“kendi işine gücüne bakmak.” (5443)

1.1.7. İsim + Ayrılma Hâli Eki ve Fiilden Oluşan Deyimler:

başdan çıḳ- “ne yapacağını bilmez duruma düşmek.”

Esrüye bu ʿaḳl u cān işden çıḳa
Bilmeye n’itmek gerek başdan çıḳa (9899)

dilden koma- “dilden düşürmemek.”

ʿĀşıḳ anuñ etegin elden ḳoma
Tesbìh idiñ adını dilden ḳoma (2937)

göñülden ḳop- “içinden gelmek, içinden doğmak.”

Söz göñülden çün ḳopa dile gelür
Ḫalḳ ögüdi cümle bu dilden alur (1624)

işden çıḳ- “iş yapamaz duruma gelmek.”

Esrüye bu ʿaḳl u cān işden çıḳa

dilden eksilme- “sürekli olarak aynı şeyleri anlatmak.” (5830), ġafletden 
uyan- “önceden kavranamayan bazı gerçeklerin farkına varılması.” (1932), 
göñülden geç- “içinden bir şey yapmayı ya da bir şeyin olmasını dilemek.” (5375), 
gözden çıḳ- “değer kaybetmek.” (3904), nefsinden öt- “kendi çıkarlarından 
vazgeçmek.” (1475)

1.1.8. İsim + Vasıta Hâli Eki ve Fiilden Oluşan Deyimler

cān-ıla dinle- “dikkatli dinlemek.”

Ger bu sözi cān-ıla diñleyesin
ʿilm ü ʿibret ne’ydügin añlayasın (406)

ʿışḳ-ıla diñle- “aşkla dinlemek.”
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Uşbu söze ger tanuḳ ister-iseñ 
Eydeven ger ʿışḳ-ıla diñler-iseñ (476)

1.1.9. İsim + İsim ve Fiilden Oluşan Deyimler

bkz.: ikilemeler

adı yir yüzini dut- “herkes tarafından tanınmak.”

Dutmış-ıdı yir yüzini ad-ıla

Düzmiş-idi ḫalḳı adlu dād ıla (1500)

2. Garib-nâme’de Bulunan Deyimlerin Kavram Özellikleri Bakımından 
İncelenmesi

2.1. İnsan Organlarıyla İlgili Olan Kavramları Karşılayan Deyimler

ayaḳ bağı (ol-) “engel bir işin yapılmasına mani olan şey.”

Çün ʿaḳıl ḫōş kendü ayaḳ baġıdur
Dünyayı çün dutdı ḳanda taġıdur (5495) 

başuñı alup git- “kimseye sormadan ve nereye gideceğini bildirmeden 
gitmek.”

Ne dilüm var ḥālümi ʿar½ itmege
Ne gücüm var başum alıp gitmege (7974)

boyın vir- “baş eğmek, teslim olmak” 

Ger ḥaḳ’a nefsüñ boyun virmez-ise 
ʿAḳluñ eli nefsüne irmez-ise ( 1012)

gözin yum- “ölmek.”

Dünyadan bunlar gözin yumdı tamām
Āḫiretde dutmadı mülk ü maḳām (8808)

yüz sür- “büyük saygı gösterilen birinin katına çıkarken eşiğine, ayağına 
doğru yüzünü sürercesine eğilmek.”

Suyı gör kim niçe aḳar durmadın 
Yir ḳomaz ḳandasa da yüz sürmedin (36)

yüzi ṭopraḳ ol- “kendini feda eder derecede saygıda bulunmak.”

ʿĀşıḳ eydür doġrı yolı varana
Ṭopraġ olsun yüzümüz ol erene (1602)

ayaġınıñ ṭopraġı ol- “bir kimseye ileri derecede saygı göstermek.” (1220, 
10385), ayaḳ bas- “bir yere ulaşmak, girmek.” (5207), el ṣun- “el uzatmak, 
yaklaşmak istemek.” (3084, 3090, 3673, 4350), ele girme- “elde edilememek, ele 
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geçmemek.” (1208, 1440), gözi ṭoy- “kanaat etmek, yetinmek.” (1200), gözlerini 
uyḳu dutma- “uyuyamıyor olmak.” (6207), ḳol ḳanat ol- “bir kimseye sahip 
çıkmak, korumak.” (9040, 10051), ḳulaġı baġlu ol- “sağır olmak, duymamak.” 
(843), yüregi yaġın yaḳ- “çok büyük bir acı çekmek.” (1079), yüzüñi ṭopraḳ 
eyle- “bir kimseye çok aşırı derecede bağlı olmak.” (149, 1643, 3136)

2.2. Soyut Kavramları Karşılayan Deyimler

ʿaḳla düş- “hatırlamak, tasarlamak.”

yine düşdi ʿaḳla bir ḫōş arzū 
Diledi kim ḳuça ḫōş ḫūb-rū (3075)

ġafletden uyan- “eskiden kavrayamadığı bazı gerçekleri ayırt etmek.”

İy cihānda ʿilm ü ʿibret isteyen
Aç gözüñ bir dem bu ġafletden uyan (1932)

göñüle şayḳal ur-“ gönlünü kirden arındırmak, mutlu etmek.”

Evliyādur göñüle ṣayḳal uran
Cism içinde nefslerüñ boynın buran (1716)

inṣāfa dur-“merhamete gelmek.”

ʿArşı gör kim inṣafa durmış durur
Ol işikde niçe baş urmış durur (20)

ögini dirşür-“ aklını toplamak.”

İmdi gel bir ögüni dirşür saña 
Aç gözi tut ögüñi ḥaḳ’dın yaña (10225)

ʿaqlı qal- “hayran kalmak, hayranlık duymak.” (4348), göñli gözi ṭoḳ ol- “fazla 
kazanç ya da mal aramamak.” ( 5948), göñline görnü gel- “gönlüne doğmak, 
sezip anlamak.” (2062), ögine gelme- “aklına gelmemek, hatırlamamak.”, 
(7867), ögini giderme- “aklından çıkarmamak.” (1049)

Âşık Paşa’nın dilinin zengin olduğunu ortaya koyan en önemli sebeplerden 
birisi de eserde geçen deyim ve atasözlerinin yaygınlığıdır. Eserde geçen pek 
çok deyimin, dönemin diğer eserlerinde de bulunuyor olması deyimlere Türk 
dilinin her safhasında sıkça başvurulduğunu göstermektedir. Eserde tespit 
ettiğimiz deyimlerin, Eski Anadolu Türkçesi’nde hemen hemen aynı şekilleriyle 
kullanıldığını kaynaklara dayanarak söyleyebiliriz. Bu şekildeki kullanımın 
örneklerini şöyle sıralarız: Garib-nâme’de geçen ad çıḳar- (TS.: I/17), ad 
ur- (TS.: VI/ 3973), ʿaḳla düş- (TS.: öge düş- V/3056), ʿaḳlını cemʿ eyle- 
(TS.: ögünü der- V/3065), eli erme- (TS.: eli değme- III/1433), el ṣun- (TS.: 
III/1445), nefsinden öt- (TS.: V/2134)… gibi deyimler az çok farklılıklarla, 
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ancak aynı anlamları karşılayacak biçimde XIII. yy’dan XIX. yüzyıla kadar Türk 
dilinin söz varlığı içerisinde yer almaktadır. 

Garib-nâme’de yer alan deyimlerin pek çoğu aynı şekillerini koruyarak 
günümüzde de kullanılmaktadır. Ancak dönemin dil özelliklerine bağlı olarak 
fonetik farklılıklar dikkati çekmektedir. Yine de Âşık Paşa’nın bu büyük eserinde 
yer alan deyimleri bugün bile anlamak zor değildir. Sade ve akıcı bir üslup 
kullanan Âşık Paşa, halkın kültür hazinesini teşkil eden deyimlerin onlara ait 
olduğu bilinciyle eserinde bu unsurun önemini göstermiştir. 

Eserde geçen söz dut- “söz dinlemek.”, sözi öt- “sözü geçmek.”, ṣuyına düş- 
“suyuna gitmek.”, yol aç- (yine aynı şekliyle), yerin dut- “yerini tutmak.”, yol 
göster-, yolı dut- “yol tutmak.”, yol ver-, yüregini qaynat- “yüreği yanmak.”… 
gibi örneklerin bugün de kullanıldığına dikkat edersek Âşık Paşa’nın eserinde 
bulunan deyimlerin dönemini anlatmakla kalmadığı da ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca eserdeki deyimlere ait tespit ettiğimiz örneklerin Eski Türkçe ve 
Karahanlı dönemlerinde de aynı anlamlarda kullanıldığı dikkat çekicidir. Örnek 
olarak ögi yet- ( G. ʿaḳlı er-), ög yetür- (G. ʿaḳlını cemʿ eyle-), boyun ber- (G. 
boyın ver-), elig sun- (G. el ṣun-), köñül ber- (G. göñül ver-), közi açıl- (G. göz 
aç-), ḳaşın tüg- (G. ḳaş ḳantar-) … gibi deyimler KB’de vardır.8 Çalışmamızda 
Garib-nâme’de kullanılmış olan deyimlerin genel olarak şekil özelliklerini 
değerlendirmeyi amaçladık. Deyimlerin bir dilin söz hazinesi içerisinde ne kadar 
önemli olduğunu bu eserden yola çıkarak açıklamaya çalıştık. Deyimlerimizin 
açıklamasını yaparken bile deyimlere başvuruyor olmamız onların önemini 
hissettirmektedir. Çalışmamızda pek çok deyimin anlamlarını aynen korumalarına 
rağmen birkaç örnekte, bugün anlam değişmelerine uğrayarak kullanıldığını 
tespit ettik. Mesela, adı çık- “güzel ün yapmak, şöhret kazanmak.”

Adı çıḳmışdı cihānda ḫayr-ıla
Xaşa kim ol ḫayr cāndan ayrıla (6407) 

olarak kullanılan bu deyimi, bugün anlam kötüleşmesine uğrayarak, olumsuz 
manada ün kazanmak biçiminde kullanmaktayız

Sonuç olarak Türk dilinin en hacimli eserlerinden birisi olan Garib-nâme’nin 
deyim varlığını çeşitli yönleriyle ortaya koymaya çalıştık. Eski Anadolu Türkçesi 
döneminde de halkın zevkine ve zekâsına hitap eden deyimlerin canlı tutulduğunu 
bu çalışmayla göstermeyi amaçladık.
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