NEVÂYÎ'NN ÜÇ ESERNDEK DEYMLERN
FARSÇA LE KARILATIRILMASI*
Doç.Dr.A.Deniz ABK
Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat Bölümü

ÖZET
Bu çalmada, Çaatay edebiyatnn ünlü sanatçs Ali ir Nevâyî'nin Târîh-i Enbiyâ
ve Hükemâ , Târîh-i Mülûk-i ‘Acem ve Müne'ât adl eserlerinde fiil olarak kullanlan
deyimlerden Farsça ile benzeenler incelenmitir. ncelenen eserlerde Farsça ile ortak
anlatm kalbnda olduklar görülen fiil deyimler Farsça sözlükler aracl ile tespit
edilmitir.
Türkçe ile Farsçann deiik dönemlerdeki ilikileri iki dil arasnda ortaklklara
yol açmtr. Deyimlerde de ortaklklar görülmektedir. Deyimlerin bir ksm fiil olarak
kullanlan ögelerdir. Çalmann balangcnda deyimlerin özellikleri , birleik fiil
olarak kabul edilip edilemeyecei üzerine görüler deerlendirilmitir.
Üç eserde Çaataycada fiil olarak kullanlan altm bir deyimin Farsça ile
benzer olduu görülmütür.
Anahtar kelimeler: deyim, yar çeviri kelime, birleik fiil, Ali ir Nevâyî, Çaatayca.
ABSTRACT
Some of the works Târîh-i Enbiyâ and Hükemâ , Târîh-i Mülûk-i ‘Acem and Müne'ât
of famous artist of Chagatay literature Ali ir Nevâyî in which the idioms are used as
verb and assimilated with Persian are examined in this study. By the help of Persian
dictionaries it is fixed on verbal idioms those are seen in common explanation model
with Persian. The relations between Turkish and Persian in different periods caused
similarities between two languages. As well as these similarities, there are similarities
in idioms too. Some of the idioms are used as verbs. In the beginning of the study
characteristics of the idioms and the opinions on whether they can be accepted as
compound verbs or not are examined. In three works, it is understood that 61 idioms
which are used in Chagatay as verbs are similiar with Persian.
Key words: idiom, idiomatics, translations loanwords, compound verb, Ali ir Nevâyî,
Chagatay.

x Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüü'nün 30-31 Mays - 1 Haziran 1997
tarihlerinde düzenledii Karlatrmal Edebiyat Aratrmalar Sempozyumu III'te
Türk Edebiyat ubeleri Arasndaki Karlatrmalar adl IV. Oturum'da (Akif
Terziolu Salonu) bildiri olarak sunulan bu çalma, yaym için yeniden gözden
geçirilmitir.
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1.Giri
On beinci yüzylda Çaataycann (Çaatay Türkçesinin) klasik bir yaz dili olarak
kimlik kazanmasnda Ali ir Nevâyî'nin önemi bilinmektedir. Nevâyî öncesinde ve
Nevâyî’nin çanda, Timurlular devletinde Türkçe yazan sanatçlar azdr. Nevâyî,
Türkçeyi edebi dil olarak kullanmayan, Farsça yazan çadalarna çatar. Çadalarnn
Farsçann karsnda edebî dil olarak Türkçeyi yetersiz görmelerini eletirir; eer emek
verilirse Türkçenin de Farsça kadar, hatta daha fazla anlatm inceliklerine sahip
olduunun görüleceini belirtir. Bu görülerini Muhakemetül-lugateyn'de görürüz1.
Türkçe Müne’ât'nda ise Türkçe mektuplarn da Farsça mektuplardaki letafete,
belagate, süse, gösterililie, zenginlie sahip olabileceini göstermek istediini, bunun
için de Müne’ât' tertip ettiini aadaki satrlardan anlyoruz.
Türkçe Müne’ât T782-7 : ... Etrk insda ve bu ehl-i idrk beyn u edsda
kim birev birevge ruk’a yazgay ya ol kii ol ruk’aga cevb bitigey dag ruk’a kiltürgen
ksdn kaytargay, elfz letfetdin mu'arr ve terkibi belgtdin müberr irdi, eds
rengn fkartdn nümyisiz ve mazm n rengin ebytdn ryisiz ve mukbelede Frs
elfznng inlar dil-pesend ve mektibde imllar n-ma'd d ve haylga andak kildi
kim Türk elfznng dag ruk'alar hem ol misl bile bitilgey ve bu tilning nmelerin
hem u ol minvl bile sebt itilgey... (...Türklerin inasnda ve bu ekilde düünenlerin
ifade ve uslûbunda ki birisi birisine mektup yazsa ve dier kii o mektuba cevap verse
ve mektubu getiren kiiyi geri gönderse , sözleri letafetten arnm/yoksun ve terkipleri
belagatten/ güzel söyleyiten soyulm
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zamanla diller arasnda ortak söyleyilere, karlkl alntlara frsat verir. Bazen bu
ortaklklarn kaynan tespit bile güçleir. Ünlü dilbilimci W.von Humbolt " her dilin
bir dünya görüü vardr" der. Ancak, dillerin dünya görülerini de bulunduklar kültür
çevresinin etkileyecei gerçei, çok sk ilikileri olan dillerin karlatrlmasnda
güçlükler olacana iaret eder.
1.1. Türkçe Sözlük (1998)' te deyim, genellikle gerçek anlamndan az çok ayr,
ilgi çekici bir anlam tayan kalplam anlatm, tabir olarak tanmlanr.
A.Topalolu'nun Dil Bilgisi Terimleri Sözlüü'nde (1989) deyim,çekici bir
anlatm özellii tayan , genellikle gerçek anlamndan ayr bir anlam bulunan
kalplam kelime öbei olarak tanmlanr.
Ömer Asm Aksoy, (Aksoy, 1984, 59) çekici bir anlatm kl tayan ve
çounun gerçek anlamndan ayr bir anlam bulunan kalplam sözcük topluluklar der,
deyimler için.
Zeynep Korkmaz (1992) ise gerçek anlamndan farkl bir anlam tayan ve
çekici bir anlatm özelliine sahip olan kelime öbei diye tanmlar.
Tahir Nejat Gencan, (Gencan ,1979,528) bir sözün deyim saylabilmesi için
1.Kendisini kuran sözcükler, konulu ve yapl anlamlarndan az çok syrlm olmal
2.böylece sözlük anlamlarn düündürmeyen toplu bir anlam vermelidir 3. Deyimlerin
ayn anlamda kullanlas, biçimce klielemesi, kalplamas, yani deimez olmas ana
koullardan biridir, der.
Tanmlarda karlatmz belirleyici özellikler, kelimelerin gerçek
anlamlarndan sanatsal bir deerle yararlanarak, gerçek anlamlarnn dnda
kullanlmalar, kalplamalar, tek bir durumu anlatmak üzere kullanlmalar, öelerinin
deitirilemezliidir.
Dilbilimcilerin ngilizce "idiomatics" ve Almanca "Phraseologie" Franszca
"Phraseologie" terimlerini, deyimleri inceleyen alan olarak ayn anlamda kullanmakta
olduklarn , ancak gerçekte çalmalarnda iki ayr alan kapsayacak deerlendirmeleri
olduunu öreniyoruz (Suba Uzun, 1991, 29). Uygulamada phraseologie'nin kalp
söz ve kalplam sözler için idiomatics'in ise deyimler için kullanld
anlalmaktadr.
Türk Dünyas Gramer Terimleri Klavuzu'nda (Naskali, 1997) deyim için Türk
dünyasnda kullanlan terimlere bir göz attmzda da phraseologie ve idiomatcs'e
dayanan terimler yannda Türkçe sabit söz birlemesi, durnuklu söz düzümleri,
bölünmez laf birlemesi, turaglig söz ibarisi, birikgen söz takm, beyneli söz tirkesi,
buzulbas söskolbu gibi karlklar görmekteyiz.
1.2. Fiil olarak kullanlan deyimleri incelemek istediimizde karmza çkan
bir güçlüü çözmek gerekir. Türkçede alnt kelimelere baktmzda kayna neresi
olursa olsun, alnt kelimeler hiçbir zaman fiil türünden kelimeler deildir. Bunlar ,
ancak Türkçenin yardmc fiilleri veya yapm ekleri yoluyla fiilletirilebilir. Bu
3

brahim Olgun, Farsça ile Türkçe arasnda ortak birtakm atasözü ve deyimlerin
olumasnda Arapçadan alnan deyim ve atasözlerinin etkili olduuna deinmekle
yetinir(1972,153).
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durumda giriftr bol-, akr bol-, zd bol-, firifte bol-, firifte kl-, feth tap-, fermn
buyur-, huruc kl-, maraz tart-, mesken kl-, arz it-, arz kl-, üfte bol-, üfte kl-, vre
kl-, ahd kl-, ber devm bol-, beyn kl-, celi tap-, ddhahlk kl-, eser koyma-, etvr tutgibi yaplarn içerisinde deyim olabileceklerin ayrmnda dikkatli olunmas
gerekmektedir. dest bir-"ortaya çkmak, meydana gelmek " anlamyla bir deyimdir.
Ancak bir-(ver-) fiilinin yardmc fiil olarak kullanld birçok yap için bunu söylemek
mümkün deildir. nakb ur-, "çukur açmak" (nakb " Ar.delik açmak, delme") fiilinde
deyimlikten söz edilemezken , kanat ur- "uçmak" (perzeden) fiilinde deyim olma
özellii vardr.
1966'da Onbirinci Türk Dil Kurultaynda Roza Yusipova, Türkçede Deyimler
ve Birleik Fiiller balkl bildirisinde "fiili deyimler" terimi ile üç grup oluturmaktadr:
1.sim unsurunun deimezlii; meydan okumak, meydan baka iletme eki almaz
2.sim unsurunun iletme eklerinden özellikle iyelik eklerini alabildii ve iyeliklerin
deitirilebildii ekiller; gözümde, gözünde, gözümüzde tüt-, kalbini kr-, 3.analitik
ekilde yaplan deyimler; bunlarn isim unsuru ancak belirli fiilleri gerektirmektedir:
sknt çek-, karar ver-. Yusipova, et- ve ol- ile kurulan birleik fiillerde semantik
anlamn birinci unsurdan meydana geldiini (vefat et-,yok et-) belirterek deyimler ile
birleik fiiller arasnda büyük fark olduunu söyler.
Deyimler üzerine bir master tezi hazrlayan Leyla Suba Uzun'un yazsnda
Derecelenme Açsndan Türkçedeki Deyimler balnda; tam deyimler ya da birinci
dereceden deyimler, yar deyimler ya da ikinci dereceden deyimler, deyim olmayan
yaplar bölümleri görülür. Yazar, deyim olmayan yaplar için hasret kal-, hararet bas-,
ant iç-, haraca bala-, ölçü al-, görü al-, yemin ver-, sürüncemede kal- örneklerini
verir (Suba Uzun,1991).
Türk Lehçelerinin Karlatrmal Dilbilgisi'nde Ferhat Zeynalov (1993, 254) ,
sabit söz birlemelerinin (deyimlerin) Türk lehçesinde birleik fiil olarak kabul
edildiini ancak bunlarn fiil olarak deerlendirilemeyeceini söyler. Onlar, fiillere
ancak sözlüksel-deyimsel e olabilirler, der.
2. Deyimlerin kapsam, deyimlerin bir ksmnn birleik fiil kabul edilip edilemeyecei,
birleik fiillerin deyim olarak deerlendirilmesi gibi konularda gördüümüz kadaryla
bir görü birlii olumu deildir. Zamanla örneklemelere dayanan çalmalarn artmas
ile ortak dorultularn tespit edilebilecei anlalmaktadr. Bu sebeple biz, burada
kuramsal tartmalar imdilik bir yana brakarak tartmaya açk olarak , metinlerimizde
geçen deyim olabileceini düündüümüz yaplarn Farsça ile denkleenlerini ,
benzeenlerini sergilemek istiyoruz.
Bu çalmada, Nevâyî'nin üç eserinde fiil olarak kullanlan deyimler
incelenmeye çallmtr. Bu üç eser, Târîh-i Enbiyâ ve Hükemâ (TEH), Târîh-i Mülûki ‘Acem (TMA) ve Müne'ât'tr (M) . Bu eserler , Nevâyî Külliyatnn Topkap,
Süleymaniye, Paris, Londra, Leningrad nüshalarnn hepsinde yer almaktadr. Burada
tanklar, stanbul Topkap Müzesi Kütüphanesinde bulunan külliyat nüshasndan
verilmitir. Bu nüshada eserler, TEH 694b-718a, TMA 718a-733b, M 782b-802b
varaklar arasnda yer almaktadr.
Madde ba olarak alnan deyimlerin karlnda verilen anlamlar eserlerdeki
kullanmlar dorultusunda verilmitir. ncelenen Türkçe deyimler, Farsça denkleri
olabilecek deyimleri ortaya çkarmak üzere Steingass (S.) , Amid (A.), Burhan- Kat
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(B.K.), Z.ükun (Z..) sözlüklerinde aranmtr. Eserlerimizde kullanlan Türkçe
yaplarla ayn anlam ve kuruluta olan sözler, madde balar ve tanmlar ile alnm,
bulunamayan sözler “ – “ iaretiyle belirtilmitir. Alntlar, Latin harfli olan Steingass
ve Z.ukun sözlüklerinden sözlüklerde olduu gibi, Arap harfli Amid ve Burhan-
Kat’dan Latin harflerine aktarlarak verilmitir.
2.1. Metinlerimizde geçen deyimlerin Farsça denkleri, karlatrdmz Farsça
sözlüklerde bulunup bulunmad, bulunuyorsa karlklar aada verilmitir.
ghlk sal- "bilgili klmak" TMA 733a15 / ghi dden
B.K. - ; S. - ; A. gh dden "haber vermek, bilgili klmak"; Z.. âgehî dâden "haber
vermek"
gz ayt- "balamak" M 798a22 / gz kerden, gz nüm den
B.K. - ; S. ghz kardan, ghz numdan "To commence, make a begining ; to design,
will"; A. gz kerden "gz ur , ibtid" Z.. âgâz kerden" Balamak, kast ve irade
etmek"
ferin okumak " beenmek, takdir etmek" TEH 713a19 / ferin h’anden
B.K.- ; S. Afirin khwandan " To applaud"; A. ferin-hn "ferin-g , sityi kunende”;
Z..‘ahd(ler) bagla- "söz vermek" M 799a13 / ‘ahd besten
B.K.-; S. ahd bastan" to strike a bargain"; A. ‘ahd besten "peymn besten " ; Z..‘ahd(lerin) sndur- "yemin bozmak,yeminini yerine getirmemek" TEH
706a18 / ahd iken
B.K.- ; S. ahd shikan "A promise_breaker"; A.- ; Z..‘ahd ü uhdesidin çk- "sözünü yerine getirmek" TEH 702b21 / ez uhde-i ‘ahd
birun meden
B.K.- ; S. az uhdei ahd birun âmeden" To pay avon , to fulfil or get quit of an
obligation" A. -; Z.. ‘akdiga kivür- "nikâhna almak" TMA 722a12 / ‘akd-i nikh kerden, ‘akd
kerden
B.K.- ; S. aqdi nikah kardan "To make a marriage contract" ; A. ‘akd kerden " ‘akd-i
nikh kerden " ; Z.. ‘amelga kivür- "Gerçekletirmek, fiiliyata dökmek" TEH 718a23 / ‘amel
kerden (nüm den) , be-amel verden
B.K.- ; S. amal kardan (namudan) "To do, work, act, practice"; A. be-amel verden
"shten, müheyy kerden, icr kerden" ; Z..araga kiltür- "meydana çkarmak" TMA 719a13 / der miyn endhten,
verden, dten, nihden
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B.K.- ; S. dar miyan andakhtan, awardan, dashtan, nihadan " To produce, show, bring
into the middle, introduce" ; A.- ; Z.. yin(ler) baglat- "tören yapmak, düzenlemek" TEH 703b21 / yin besten
B.K.- ; S. ayin bastan "To prepare, adorn" ; A.- ; Z.. badn kiç- "batan geçmek" M 785a5 / ser ez he ber-verden
B.K. -; S. sar az khwesh bar-awardan "To come to, to regain cosciousnes ; A. - ; Z.. barmagn tile- , (hacâlet) barmagn tile- M 799a2 / engüt be-dendn,
engüt be-dendn geziden
B.K. engüt-be-dendn "parmak srmak ki taaccüb ve tahassür ve hayf ve dirig
almetleridir"; S. angusht ba dandan gazidan " to be amazed, astonished; to grieve"; A.
- ; Z..bil bagla- " bir ii yapmaya niyetlenmek" TEH 700b10 / kemer besten
B.K. kemer besten " ihtiyr etmek ve umur ve hus sda ces r ve mukaddem olmakdan ve
muhrebede tarafeyn birbirine mukbil olmakdan dahi kinaye olur"; S. kamar bastan "
...to angage heart and soul in business"; A. kemer besten " ve kinye az mde oden
bery-i kri vey der kri ihtimm num den" ; Z.. kemer besten "Bir ie hazrlanmak,
azim ve ihtimm göstermek, emre muntazr olmak"
boyun yrilik bir- "gönül raz olmak" TMA 732a21 /
B.K. - ; S. yari bakshidan (dadan, kardan) "To assist, hep, favour, benefit, serve, do
good offices, befriend; to abet; to be able" ; A. yri kerden , yri dden "kömek kerden"
, yri hsten "kömek hsten, meded hsten" ; Z.. boynga tü- " rastlamak" TEH 694b14 / ber(der) gerden üftden
B.K. - ; S. bar(dar) gardan uftadan "To fall upon one's neck, to befall(misfortune) ;
A.- ; Z.. boynumdn ed kl- "sorumluluunu yerine getirmek" M 793a15
B.K. - ; S. ada kardan "...to express..." ; A.- ; Z.. boyun tolga- "Bir i ve yükümlülüü yerine getirmemek, önem vermemek, bir
iten yüz çevirmek" TEH 694b13, 697b11 / gerden keiden
B.K.
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B.K. - ; S. ba-jan rasidan "To come to extremities, to be driven to despair" ; A. be-cn
verden "kinye ez be-teng verden, be-sutuh verden, kesi
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B.K. - ; S. halga zadan "...to form rings or circles, to circle" ; A. - ; Z.. hav tut- "yükselmek" TMA 721a3 / hev kerden
B.K. -; S. heva kardan "to fly" ; A.- ; Z.. hayt vedi'at kl- "vefat etmek, ölmek" TMA 732a8 / vedit-i hayt sipurden
B.K. - ; S. wadi'ati hayat sipurdan "To resign one's life, to die "; A. - ; Z.. intikm tart- "öç almak, öç alma iddiasnda bulunmak" Acem 719b2 / intikam
keiden (giriften)
B.K.- ; S. intikam kashidan(giriftan) "To take vengeance" ; A. - ; Z.. ilig ayag ur- "Mücadele etmek, uramak" TMA 733a9 bkz. dest u p urkanat ur- "uçmak" M 784b4 / per zeden
B.K. - ; S. par zadan "To fly" ; A. per zeden "bl u per ber-hem zeden-i perende,
periden, pervz kerden" ; Z.. perzeden "uçmak"
kadeh iç- "çki içmek" M 719b18 / kadeh horden
B.K.- ; S. gadah khurdan ; A.- ; Z.. kadem al- "ayak çekmek, uzaklamak, vazgeçmek" Mün. 784b25 / kadem
keiden
B.K. - ; S.gadam kashidan, gadam zadan "To travel along"; A.- ; Z.. kadem ur- " yürümek, yönelmek, uramak" M 784b25 / kadem zeden
B.K.- ; S. gadam zadan "To travel along"; A. -; Z..kalem kl- "yazya dökmek, yazmak" M 784b25 / kalemi ferm den, kerden,
num den
B.K. - ; S. galami farmudan (kardan, namudan),dar galami burdan "To put in writing" ;
A. - ; Z.. krak çk-, krak tut- "kenara çekilmek, bir iten ayrlmak" TEH 717a9 /
kenr meden, kenre giriften
B.K. - ; S. kanar amadan "To retire, to stand aside, to keep aloof" ; A. kenre giriften
"kenre custen, kenre kerden, ez-merdum duri kerden, gue niin oden" ; Z..köz karart- (- ga) "bir eye göz dikmek" TMA 733a12 / dde surh kerden be
B.K. - ; S. dida surkh kardan ba "To covet; to look wantoly upon" ; A..- ; Z..köz tut- "ummak, beklemek" TEH 706a4 / dde ber-dten
B.K. - ; S. dida bar-dashtan "To expect" ; A. - ; Z.. kulaglarn tut- "dinlemek için gayret sarfetmek, dinlemek" TEH 696a4 / g 
daten
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B.K.- ; S. gosh dashtan "To give ear; to observe, to watch; to keep, to preserve, to make
one speak" ; A. - ; Z.. kulak(m)ga ur- " duyurmak, birisinin bir noksann kendisinin duyaca
ekilde, duymasndan haz duyarak dile getirmek" M 799a1 / be-g  zeden
B.K. - ; S. gosh zadan " To prick up the ears, to listen attentively" ; A. gu-zed "yd
veri, goften-i harfi ya haberi be-kesi bery-i gh shten" ; Z.. gu-zed "Kulaa
dokunan söz , duygu", begu zeden" ittirmek"
kulag()ga yiti- "duymak, iitmek, haber almak" TMA 728a25 / be-g 
verden, meden
B.K.- ; S. ba-gosh (dar-gosh) awardan, bar gosh amadan (Khwurdan,rasidan) "To
hear" ; A. - ; Z.. kün ötker- " oyalanmak, vakit geçirmek" TMA 728b5 / r z guzarenden
B.K.- ; S. roz guzrandan "To pass the time ; to flather, time serve; to benefit "; A. - ;
Z..(kulluk) ihrâmn bagla- "kulun davranna uygun hareket, kul gibi davranma"
M 788b6
B.K.- ; S. ihram bastan "To don the garb of a pilgrim" ; A. ihram besten "Came-i ihram
puiden ve aheng-i hac kerden ve be suy-i kabe kerden" ; Z..rze aç- "iftar etmek, oruç açmak" TEH 710b19 / r ze guuden
B.K: - ; S. roza kushudan "To breakfast (especially in the month of Ramazan)" ; A. rze
guuden "ruze güaden, bz kerden-i ruze b horden-i gz, iftr kerden" ; Z.. ruze
guuden "Oruç bozmak, iftar etmek"
rakam kl- "yaz yazmak, seçmek, iaretlemek" TMA 721b19, 733a23; M
782b1, 796a2 / rakam kerden
B.K. - ; S. rakam kerden "To write ,fold up, seal and despatch a letter" ; A. Rakam zeden
"nüvisten, hakkai kerden " ; Z.. sakalga kül- "yüzüne gülmek, gönlünü ho etmek, alay etmek" TMA 727b25 /
r-hand kerden, rhand
B.K. - ; S. rish-khand kardan "To ridicule, to deride" ; A. rhand "handiden be-ri-i
kesi . Kinye ez ho- med-guyi ve çplusi bery-i gul zeden ve firib dden ya dest
endhten ve mashara kerden-i kesi " ; Z.. rihand "Sakala gülme, istihza ve alay etme"
(shhatka) yüz koy- "iyilemeye balamak" M 789b9, 791a15 / r dden
B.K. - ; S. ru dadan "To appear, to show oneself, to arise; A. r dden "r dden, bevuku' peyvesten-i emri" ; Z.. sret bagla- "gerçeklemek" TMA 731b25 ; M 787b4, 794a24 / s ret besten
B.K. - ; S. surat besten (bandidan) "To assume a form, to consist; to be conceivable,
possible, practible; to come in to existence, to exist" ; A. sret besten "ekl griften,
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vüc d yften, mümkin oden, be tasavvur der meden" , Z.. suret besten "husul
bulmak, teekkül etmek"
ikest tap- (+dIn) "birine kar üstünlük kazanamamak, yenilmek" TMA
721a11 / ikest horden, ikest yaften
B.K. ikesten "...askeri bozmak va sndurmak" ; S. shikast khurdan, yaftan "To be
defeated", shikast dadan(kardan) "To defeat" ; A. ikest horden "ikest yaften, hezimet
yaften, maglub oden, gurihten ez pi-i dumen" ; Z.. uzakka tart- "uzun sürmek" TMA 719b5 / drz keden
B.K. - ; S. daraz kashidan " To extend, prolong" ; A. drz keden "be püt r y-i zemin
hbiden ve phr drz kerden, hbiden ber ruy-i zemin ya bister bery- istirhat ";
Z.. ümid tut- "ümit etmek, beklemek" TMA 719b5 / ümd dten
B.K. - ; S. umed afgandan (bastan, dashtan) ba chize(dar chize) "To hope for a thing" ;
A. - ; Z.. ümid daten "Ummak"
vaz'- haml kl- "çocuk dourmak" TEH 714a19 / vaz’- haml kerden
B.K. - ; S. vaz' haml kardan "To give birth, to drop young" ; A.- ; Z.. vücdka kil- "meydana gelmek, ortaya çkmak" TEH 694b4 / vüc d pezir
oden
B.K. - ; S. wucud-pazir shudan "To come to light, to appear, be published or produced" ;
A. - ; Z.. yir öp- "büyük birisini sayg ile ta'zim ile selamlama" M 728a15 / zemin
b siden
B.K.- ; S. zamin bosidan " To kis ground(in token of reverence" ; A. zemin-bs "Kesi ki
bery- ed-y ihtiram nisbet be-ahs- büzürg be-hk ufted ve zemin r b se zened" ;
Z.. zemin busiden "Bir çeit hürmet ve ta'zim"
yüz körgüz- "meydana gelmek, ortaya çkmak " M 784a24, 788a8, 796b9-26 /
r y nüm den
B.K. ry nümden "hasl olmak ve hatra gelmek ve yol göstermekden dahi kinaye olur"
; S. ruy nemudan "To happen, come to pass to occur to mind, to show the road" ; A. ry
nümden "r nüm den, r y nin dden, zhir oden, teveccüh kerden" ; Z.. "yüz
göstermek, görünmek, hasl olmak, hatrdan geçmek"
yüz yirge koy- "ba öne emek, kabullenmek, itaat etmek" M 784b23 / r y ber
zemn endahten
B.K. - ; S. ruy bar zamin endakhtan (malidan) "To treat with contempt" ; A. - ; Z.. ruy
endahten " Aciz göstermek, dilenmek"
yüz tut- "gelmek, bir ey istemek için gururu bir tarafa brakp birinin huzuruna
çkmak"TEH 701b3 / r y ferm den
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B.K.- ; S. ruy farmudan "To put to shame" ; A. - ; Z.. yüz ivür- "Yüz çevirmek" TMA 720a16 / r y gerdiden
B.K. - ; S. ruy gardidan "To turn from aversion; to frown at " ; A. r -gerdnden "R
gerdniden, ru tften, ez kesi ya çizi ruy ber gerdniden, püt kerden; 'rz kerden" ; Z..
3. Sonuç
Ali ir Nevâyî’nin incelediimiz üç eserinde fiil olarak kullanlm ve Farsça deyimlerle
ortaklatn düündüümüz deyimlerin says 61’dir. Bu deyimlerin bir ksmnda
Farsça ifadedeki fiilin Türkçesinin kullanld isim ögesinin deimedii, bir ksmnda
ise isim öesinin de fiil ögesinin de Türkçe karlklar ile bulunduu görülmektedir.
Doan Aksan (1961, 214), diller arasndaki anlam alverilerinde çevirme
yolu ile anlam alnndan söz ederken tam çevirme kelimeler, yar çevirme kelimeler,
serbest çevirme kelimeler balklarn kullanr. Bu durum, deyimler için de söz
konusudur (Aksan,1982,39). Ancak bu çevirmelerin yönünü, niteliini tam olarak tespit
edebilmek için her deyimin karlatrlan dillerin en eski kaynaklardan itibaren
izlenebilmesi gerekir. Her deyim için farkl sonuçlar ortaya çkabilir.
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