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Aşkî’nin Heft Peyker
Mesnevisinde Bulunan
Deyimler Üzerine


About The Idioms In Askî’s Heft Peyker Masnavi
ÖZET

XV. yüzyıl şairlerinden Aşkî’nin Heft Peyker mesnevisi
Nizâmî-i Gencevî’nin aynı adlı eserinin ufak farklarla bir
tercümesidir. Yazım yılı 861/1456-57’dir. Tek yazma nüshası İngiltere British Library’de bulunmaktadır. Eser,
Anadolu sahasında Nizâmî’nin Heft Peyker’inden yapılan
bugün eldeki ilk tercüme olması bakımından ayrı bir öneme
sahiptir. Bu yönüyle Aşkî’den sonra meydana getirilen Heft
Peyker mesnevilerine örnek teşkil etmektedir. 5043 beyit ihtiva eden metin aruzun “fâ˘ilâtün fâ˘ilâtün fâ˘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Deyimler, günlük konuşma dilinin imkânlarıyla, kelimelerin gerçek anlamlarından az çok sıyrılarak
meydana getirdiği kalıplaşmış ifadeler olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada, Aşkî’nin eserinde yer alan deyimler
tespit edilerek Nizâmî’nin Heft Peyker’indeki deyimlerle bir
karşılaştırma yapılmıştır. Buna göre, deyimlerin orijinal
metinde bulunup bulunmadığı ve çeviri olanların da tercümesinin ne şekilde yapıldığına iki metinden örneklerle işaret
edilmiştir. Ek olarak, Aşkî’nin tamamen Türkçe kelimelerden oluşan deyimleri sıralanmış ve Aşkî’nin eserinde bulunup Nizâmî’nin bulunmayan deyimlere de işaret edilmiştir.
Bu çalışmayla, şairin tercüme yaparken orijinal metne ne
kadar sadık kaldığı, nerelerde değişikliğe ve eklemelere gittiği ortaya konulmuştur.

ABSTRACT

Askî's Heft Peyker mesnevi from fifteenth century is a
translation with slight differences of the Nizâmî-i
Gencevî’s Heft Peyker. The year of writing is 861 / 145657. The single manuscript is in the British Library in
London. The work has a separate prescription in that it is
the first translation available today from Nizâmî's work in
Anatolia. With this aspect, this study is an example for the
other poets who writes Heft Peyker after Aşkî. The text
containing 5043 couplets is written in the measure of
“fâ˘ilâtün fâ˘ilâtün fâ˘ilün”. Idioms can be defined as the
stereotyped expressions that ocur with the possibilities of
daily speech. In this study, the expressions in Askî's work
were identified and compared with the expressions in
Nizâmi's work. Accordingly, examples have been pointed
out from two works as to whether or not the idioms are in
Nizâmî’s work and which translation methods used for
them. In addition, idioms composed of Turkish words in
Askî are listed and idioms are found in Askî and are not
included in Nizâmi's work have been identified. With this
work, it was revealed that how faithful the poet and where
he went to change when he translate from the original text.
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Giriş
Fatih dönemi şairlerinden olan Aşkî, tezkirelerde Aşkî-i Kadîm’in
yanı sıra Molla Aşkî olarak da anılmaktadır. Aşkî, Fatih’in yanında yer
verip koruduğu ve maaş bağladığı şairlerden biridir. Kaynaklarda hakkında yer alan bilgilerden ilmiye sınıfına mensup olduğu anlaşılan şairin
Heft Peyker mesnevisi dışında bir de divanı bulunmaktadır.
Çalışmamızda yararlandığımız Heft Peyker mesnevisi, yazıldığı
861/1456-57 yılından hareketle, şairin, dönemin padişahı Fatih Sultan
Mehmed’e sunduğu düşünülen eseridir. Eser, Nizâmî-i Gencevî’nin Heft
Peyker mesnevisinin küçük farklarla Türkçeye tercümesi niteliğinde olup
bugün elimizde bulunan metinler arasında, Anadolu’da Nizâmî’nin eserinden yapılan ilk tercüme olmasıyla ayrı bir öneme sahiptir. Bu yönüyle
kendinden sonra yapılmış olan Heft Peyker mesnevilerine yol gösterici
durumundadır. Eserin tek yazma nüshası, İngiltere British Library’de Or.
7079 numara ile kayıtlıdır. Şairin, hâtime bölümünde eserin beyit sayısını
5612 olarak bildirmesine karşılık, yazmada toplam 5043 beyit bulunmaktadır. Bu durum eserde bazı varakların eksik olduğunu göstermektedir.
Heft Peyker mesnevisi, tek kahramanlı bir hikâye olup I. Yezdigird’in
oğlu Behrâm Şâh’ın hayatını tarihî-efsanevî biçimde işlemektedir. Çerçeve hikâye tekniğiyle oluşturulan ve iç içe geçmiş hikâyeleri ihtiva eden
eser, çerçeve hikâyeyi oluşturan Behrâm Şâh’ın hayatı yanında, Behrâm
Şâh’tan bağımsız olarak yedi ayrı hikâyeyi de konu etmektedir.
Tercüme metodu olarak birebir tercüme tercih edilmişse de Aşkî’nin
bu tercümeyi gerçekleştirirken Nizâmî’nin eserinde bulunan kimi bölümleri çıkardığı ve Nizâmî’de bulunmayan kimi bölümleri ise eklediği
görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada incelediğimiz deyimler, hem iki
eserde ortak olarak bulunanlar hem de yalnız Aşkî’nin eserinde bulunanlar olmak üzere iki parça hâlinde bulunmaktadır.
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Aşkî’nin Heft Peyker’inde Bulunan Deyimler
Deyim; Türkçe sözlükte “Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı
ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tâbir.” olarak tarif edilmekte, Ömer Asım Aksoy’a göre ise “Bir kavramı, bir durumu ya çekici
bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da
tümce.” (1988: 52) şeklinde tanımlanmaktadır. Tahir Nejat Gencan’a göre,
bir sözün deyim kabul edilebilmesi için içerisindeki sözcükler konuluş ve
yapılış anlamlarından az çok sıyrılmış olmalı böylece sözlük anlamlarını
düşündürmeyen toplu bir anlam vermelidir (1979: 319). Ek olarak,
deyimlerin aynı anlamda kullanılması, biçimce klişeleşmesi, kalıplaşması,
yani değişmez olması bir sözün deyim olabilmesi için ana koşullardan
biridir. Bu tanım ve değerlendirmeleri temel alacak olursak bir ifadenin
deyim sayılabilmesi için;


Gerçek anlam dışında kullanılmaları,



Kalıplaşmaları,



Tek bir durumu anlatmak için kullanılmaları,



Öğelerinin değiştirilmezliği

özelliklerine sahip olması gerekmektedir.
Bir edebiyat ürününün malzemesi dil olduğuna göre, bu ürünü veren
sanatkâr, o dilin olanaklarından kendi yeteneği ve bilgisiyle yararlanarak
dile hâkimiyetini ortaya koyar (Kortantamer 1982: 105). Özellikle şiirde
devrik ve eksiltili cümlelerin fazlalığı şaire dil kullanımı konusunda
özgür bir alan bırakır. Konuşma dilinde yerleri değiştirilemeyen kelime
grupları, şiirde birbirleri içine kaynaştırılarak farklı cümle yapılarının
ortaya çıkmasına imkân verir (Andrews 2009: 37-38). Deyimler de şiirde,
Andrews’ın deyindiği şekilde, günlük konuşma dilini yansıtarak ondan
daha özgür bir kullanım alanıyla şairin yararlanmasına sunulmuştur.
Günlük konuşma dilinde deyimlerin yerleri değiştirilemezken, şiirde şair
bunu istediği şekilde metne monte edebilmektedir. Böylece şair, ilgi çekici
kullanımlar ortaya çıkararak gerekli bediî zevkin oluşmasını sağlamaktadır (Aksoy 2000: 154). Belli oranda anılan özgürlükten, kısmen de
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mecburiyetten, örneğin vezin gerekliliğiyle, divan şiirinde deyimler kullanılırken, bazen kelimelerin yerlerinin değiştirildiği sıklıkla görülmektedir.
Bu çalışmada; deyimlerin kapsamı, birleşik fiil olarak kabul edilip
edilemeyecekleri gibi kuramsal konulardan ziyade Aşkî’nin Heft
Peyker’inde, deyim tanımına büyük ölçüde uyan ve deyimsel söyleyişe
uygun bulunan kelime gruplarına işaret etmek, tamamen Türkçe kelimelerden oluşanları belirtmek ve çeviri olanlarının ne şekilde Türkçeye
tercüme edildiğiyle Farsçası ve Türkçesi arasındaki benzerliklerin ortaya
konulmasıyla yetinilmiştir.1
Türkçe ve Farsçanın, farklı dönemlerde birbiri arasındaki etkileşimi
iki dil arasında ortaklıklara fırsat vermiştir. Bu etkileşim iki dilde kullanılan deyimlerde de kendini göstermektedir. Aşkî’nin Heft Peyker’inde yer
alan deyimlerin bir kısmı Nizâmî’nin eserinden direkt olarak Türkçeye
çevrilmiş bir kısmı da orijinal eserde tespit edilememiştir.2 Burada deyimlere değinmemizin gayesi; Farsçadan büyük ölçüde tercüme yoluyla
oluşturulmuş bir metinde, deyimler konusunda çevirinin ne ölçüde yapıldığı hakkında bir bilgi verebilmek ve şairin kendi eklediği deyimlere
işaret ederek halk deyişlerinden hareketle dönemin söz varlığının tespitine yardımcı olabilmektir.
Aşkî’nin Heft Peyker’inde, yukarıda saymış olduğumuz özelliklere
uyduğu tespit edilen toplam 278 deyim bulunmaktadır. Bunların bir
kısmı tamamen Türkçe kelimelerden oluşan deyimler, bir kısmı da yalnızca fiili Türkçeye çevrilip geri kalan kısmı Farsçadan aynen kopyalanan
deyimlerdir.
Aşkî’nin Heft Peyker’inde tespit edebildiğimiz Türkçe kelimelerden
oluşan deyimler 77 tanedir. Bu deyimler iki grupta ele alınmıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan 55 deyimin Nizâmî’nin eserinde karşılığı yoktur.
Bunlar, Aşkî’nin kendi eklediği deyimler olup dönemin halk diline ve bu
dilin söz zenginliğe örnek oluşturmaktadır:
1

2

Farsça sıfat tamlaması görevinde olan ifadeler (˘āşık-ı dil-dâde, vezîr-i rûşen-rây
…vb.) çalışmaya dahil edilmemiştir.
Karşılaştırma yapılırken Dr. Sa’îd Hamîdiyân (1380)’ın hazırladığı baskıdan
yararlanılmıştır.
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ad ur-

ele getür-

ķanına gir-

yol bul-

and iç-

elden gel-

ķarşu dur-

yol dut-

and vir-

gögüz ger-

kendine gel-

yol it-

aru šur-

göñli düz ol-

ķul ol-

yol kes-

ayaġa śal-

göñül al-

ķuruya yaşa
baķma-

yüz bul-

ayaġa düş-

göñül dile-

(cāna) od ur-

yüz dön-

barmaġın śır-

göñül düz-

oda düş-

yüz dut-

baş götür-

göñül vir-

özi göyün-

yüz göster-

baş yazusı

göz belert-

özin(i) dir-

yüz süri-

başın ele al-

gözgüden pas sil- śaġ işi śol ol-

yüz vir-

dil uzat-

güce uğra-

yerden göge irgür-

yüze gül-

dile gel-

iş dut-

yirlü yirinde

yüzin gizle-

el vir-

ķan/ķanın dök-

yoġın var it-

yüzine ur-

el yu-

ķan it-

yoķ yire

Yukarıdaki tabloda yer alan 55 deyimin 6 tanesi yardımcı eylemler
kullanılarak oluşturulmuştur. Nasıl kullanıldığını görebilmek açısından
burada metinden birkaç örnek vermek yerinde olacaktır:
Başımuñ yazusı id’oldı sebeb
Bir ĥikāyetdür egerçi kim ˘aceb

(Aytaç 2017: 387)

Ķamusın taĥśīl idüp bilmiş idi
Gözgüsinde pasını silmiş idi

(Aytaç 2017: 446)

Māder-i Behrām hātif sözini
Çünki gūş eyledi dirdi özini

(Aytaç 2017: 568)

Gördiler śaġ işlerini oldı śol
Bu yaña ķaçdı bu bir yañaya ol

(Aytaç 2017: 523)
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Dil uzadıp söze ol dānā-yı kār
Şāh Nu˘māna didi ey şehriyār

(Aytaç 2017: 319)

Aşağıdaki beyitte geçen “ düz ol-” ve “gönül düz-” deyimleri, sırasıyla “düzelt-, yoluna koy-” ve “hoş tut-” anlamlarıyla cinas sanatından
yararlanarak bir arada kullanılmıştır:
Leşkerüñ göñlin dilerseñ ola düz
Lušf u iĥsānla göñüllerini düz

(Aytaç 2017: 355)

Türkçe kelimlerle kurulmuş aşağıdaki 22 deyimin Nizâmî’nin
eserinde tespit edilen karşılıkları şöyledir:
Aşkî

Nizâmî

ayaķ götür-

pāy berdāşten

baş çek-

ser efrāĥten

baş ķo-/ķoybaş ķurtar-

ser zīr-i pāy
ser rehānden

başa gelbaşdan ayağa
başum için

hūş āmeden
ser-tā-pā/ser-tābe-pā
sevgendhā be serem

bil baġla-

miyān der-besten

dušaġı biri yirde biri gökde
el çek-

dehen ez-zemīn tābe āsmān
dest dāşten

el dut-

dest giriften

el śunel uzat-

dest güşāden
çeng zeden

gerçek ört-

rāstī pūşīden

göñül baġla-

dil besten

göz ur-

çeşm mālīden

śovuķ demür dökyel ķopyele viryol alyola düşyüz ur-

āhen-i serd kūbīden
bād cüsten
be-bād dāden
rāh giriften
rāh berdāşten
ser zeden
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Bu deyimler, Aşkî ve Nizâmî’nin eserlerinde şöyle kullanılmıştır:
göz ur-:
Aşkî
Yatduġı yirden šurup ķaldurdı ser
Gözin urdı çevresin’itdi nažar

(Aytaç 2017: 472)

Nizâmî
ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
(Hamîdiyân 1380: 245)

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﻴﮏ ﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ

gerçek ört-:
Gerçek örterler yalan ile yaķīn
Zehr virürler ki budur engübīn

(Hamîdiyân 1380: 252)

(Aytaç 2017: 478)
ﮔﻪ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ
ﮔﺎﻩ ﺯﻫﺮی ﺩﺭ ﺍﻧﮕﺒﻴﻦ ﺟﻮﺷﻨﺪ

yola düş-:
Göñli pür-ġam yola düşüp zūd zūd
Gider idi sūz ile mānend-i dūd

(Hamîdiyân 1380: 245)

(Aytaç 2017: 472)
 ﻣﯽ ﺩﻭﻳﺪ ﭼﻮ ﺩﻭﺩ،ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﺳﻬﻢ ﺯﺩ ﺯﺍﻥ ﻫﻮﺍی ﺯﻫﺮ ﺁﻟﻮﺩ

Mesnevide Farsça ve Arapça kelimelerle oluşturulmuş deyimlerin,
tamamı Türkçe kelimelerden oluşan deyimlerden daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca bunların bir kısmının Nizâmî’nin eserinden ufak
farklılıklarla çevrilen deyimlerden oluştuğu göze çarpmaktadır. Türkçeye
tercüme edilen kısım, fiillerden oluşurken, diğer kelime ya da kelimeler
genellikle aynen aktarılmıştır. Aşkî’nin eserinde tespit edilen yabancı
kelimelerden oluşan deyimler ile bunların Nizâmî’nin eserinde geçtiği
şekilleri şöyledir:
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Nizâmî

(işi) āh vāh ol-

āh keşīden

˘aķlı başına gel-

hūş yāften

amān bul-

der-amān būden

āteşe śal-

be-āteş keşīden

bād ol-

ber-bād dāden/reften/āmeden

başını dāmdan ķurtar-

der-dām ser āmeden

belā gör-

belā dīden

(göñline) bend baġla-

bend besten

beste-kemer

beste-kemer

(ķadrini) bülend eyle-

bülend endāĥten/üftāden

bülend ol-

bülend zeden

cān al-

cān ber-āverden

cān bul-

cān borden/ zinde şoden

cān vir-

cān dāden/baĥşīden

cānı fedā ol-

cān efşānden/cān bāĥten

cānı üstine

be-tevellā-yı ĥod ˘azīzeş kerden

cāyını dut-

cāy-ı çīzī-rā giriften/pür kerden

cebīn/āstīn sür-

cebīn nihāden

ciger pür-ĥūn

sūĥte-ciger

(diline) cūş düş-

der-dimāġeş cūş āmeden

dāġ šol-

dāġ dīden

dāmān u dest çek-

dāmān u dest keşīden

dāmenine dest-i şūy irme-

zi bārnāme-i şūy ser keşīden

dem ur-

dem zeden

dendān bile-

dendān kurūçīden/tīz kerden

derd-i ser vir-

derd-i ser dāden

dest bul-

dest yāften

dest götür-

zi-dest şoden

dil baġla-

dil besten

dilden rehā ķıl-

ez-dil rehā kerden
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dil-i saĥtın nerm ķıl-

dil-i saĥt nerm şoden

dili endīşe šolu

dil pür-endīşe

dimāġ tehī ol-

dimāġ tehī şoden

dür dök-

dür rīĥten

emānete ĥıyānet et-

der-emānet-i kesī ġadr kerden

fāl dut-

fāl giriften/zeden

fitne bişür-

fitne sāĥten, efsūn/füsūn kerden

furśat düş-

furśat üftāden

(cānına) ġam düş-

ġam borden

ġam gör-

ġam dīden

ġam ye-

ġam ĥorden

genc gör-

genc dīden

gerd it-

gerd ber āmeden

gerd ķop-

gerd şoden/ber ĥāsten

gerdine irme-

be-gerd-i pāy neresīden

germ ķıl-

germ şoden

gevher-i zişti ˘ayān it-

gevher-i zişt-i hvīş pedīd kerden

göñle ġubār düşür-

ġubār ber-dil dāşten

göñli ferāĥ eyle-

ferāĥ şoden

göñli pür-bīm eyle-

bīm girīĥten

gözi ķanla pür ol-

dil-rā pür-ĥūn kerden

gūş dut-/eyle-

gūş kerden/āmeden

gūşda dut-

be-gūş kerden

gül šaleb idüp ĥār gör-

gül šaleb kerden der ber ĥār yāften

gümān ilet-

gümān borden

güşād bul-

güşād dāden

(başına) ĥāk saç-

ĥāk ber-ser kerden/rīĥten

ĥām ol-

ĥām kerden

ĥarcuñā yit-

ĥarc-ı to sūdmend būden

ĥargūş

ĥvābı

ĥayāt bul-

vir-

ĥvāb-ı ĥargūş dāden
ĥayāt yāften
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ĥizmetine baġla-

kemer besten

hūşı başa gel-

hūş āmeden

hūşı başından git-

der-ten hūş reften

ĥüsām baġlan-

şimşir ber keşīden

˘ibret dut-

˘ibret engīĥten

ķadem ur-

ķadem zeden

ķafā göster-

ķafā dāden/zeden

kām al-

kām giriften

kām bul-

kām güźāşten

ķanı(nı) gerdene al-

ĥūn-ı kesī be-gerden kerden

ķanı ĥelāl ol-

ĥūn-ı kesī ĥelāl būden

ķapusına muĥtāc ol-

be-dergeh-i kesī muĥtāc şoden

kār eyle-

be-kār būden

kār düz-

kār sāĥten

karār it-

ķarār kerden/ ārām giriften

kebāb ol-

kebāb kerden

kemer baġlan-

kemer besten

kemlige düş-

be-kemī üftāden

kenār eyle-

dil borden

kenāra çek-

der-kenār giriften

mest ol-

mest geşten

miyān baġla-

miyān besten

mū baġla-

mū/mūy besten

(mihri) naķş ol-

naķş kerden/giriften/besten

mühr aç-

mühr ber dāşten

nefir ķopar-

na˘ra zeden

ne şebi şeb ne rūzı rūz

ne şebeş şeb ne rūzeş rūz (būden)

nerm eyle-

nerm kerden, nerm şoden

nīk-nām ķıl-

nīk-nām dāden

niyāz gör-

niyāz diden

nükte dut-

nükte giriften
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pā ol-

be-pāy borden

(taĥta) pāy-ı bīgāne eriş-

pāy-ı bīgāne der-miyān hesten

pāye bul-

pāye dīden

pend dut-

pend giriften

pest ol-

pest zeden

pey ilet-

pey borden

puĥte ol-

puĥte şoden

rāh baġla-

rāh ber-besten

rāh göster-

rāh nümūden

rāh kes-

rāh borden

rāh šut-/reh dut-

rāh üftāden/rāh berdāşten

rāh vir-

rāh dāden

rāz keşf it-/aç-

rāz güşāden/ rāz der-miyān güźāşten

renc çek-

renc keşīden

reng göster-

reng ber-āmiĥten

rıżā iste-

rıżā cüsten

rū dut-

rū fermūden/āverden

rū vir-

rū dāden

rūy nihān ķıl-

ruĥ nihān dāşten

śaf baġla-/dut-

miyān besten/ śaf keşīden

śan˘at göster-

śan˘at kerden

ser-be-ser/ser-ā-ser/ser-tā-pāy/

ser-tā-pāy/ser-ā-pāy

ser-tābe-pāy/serden tābe pā
ser çek-

ser keşīden

ser-endāz ol-

ser-endāz şoden

ser-firāz ol-

ser-bülend şoden/firāz resīden

ser götür-

ser ber-āverden

seri düş-

sereş nühüften/üftāden

serini zîr-pāy gör-

ser-i ĥod-rā sebil-i pāy kerden

sīr ol-

ez-kesī sīr şoden

siriştinde bed güher ol-

der-sirişt bed güher hesten
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sirke-fürūş ol-

sirke-fürūş geşten

sitem gör-

sitem dīden

siyāhı sepīd ol-

perde-i żulmet berĥāsten

(güftārdan/dilden/sözden)

şeker rīĥten

şeker dök-/virşekīb(i) kalma-

nā-şekīb āmeden

şīre şeker ķat-

şeker ü şīr būden/kerden

telef it-

telef kerden

teng-dil ol-

teng-dil şoden

teng-dest ol-

teng-dest şoden

teng göster-

teng āverden

ümīd dut-

ümīd dāşten

ümmīdini kes-

ümmīd-i kesī ķat˘ şoden

vāy cānuña

vāy ber cān-ı to

vāy ķop-

hāy-ı hāyī üftāden/fütāden

vird idin-

bāz porsīden

(yüzini) yābāna dut-

be-yābān rūy nihāden

yabāna śaç-

be-yabān efkenden

yād eyle-

be-yād āverden

zaĥmet çek-

zaĥmet keşiden

zevāl gel-

zevāl resīden

zīr ü zeber ol-

zīr ü zeber şoden

Yukarıda işaret ettiğimiz 144 deyimden 41 tanesi yardımcı eylemlerle
meydana getirilmiş deyimlerdir. Büyük ölçüde, fiillerin Türkçeye çevrilerek oluşturulduğu görülen yukarıdaki örneklerin Aşkî ve Nizâmî’deki
kullanılışları şöyledir:
ĥargūş ĥvābı virAşkî
Gerçi kim āhū-sürīnsin dil-rübā
Virmegil ĥargūş ĥvābını bana

(Aytaç 2017: 409)
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Nizâmî
ﮔﺮﭼﻪ ﺁﻫﻮ ﺳﺮﻳﻨﯽ ﺍی ﺩﻟﺒﻨﺪ
(Hamîdiyân 1380: 175) ﺧﻮﺍﺏ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻧﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟

cānı üstine
Minnet idüp kendü cānı üstine
Ĥākim itdi ĥānumānı üstine

(Aytaç 2017: 501)

ﺑﻪ ﺗﻮﻻی ﺧﻮﺩ ﻋﺰﻳﺰﺵ ﮐﺮﺩ
(Hamîdiyân 1380: 280) ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻠﻦ ﻭ ﻣﺎﻥ ﭼﻴﺰﺵ ﮐﺮﺩ

fitne bişürŞāhı ĥalvet-ĥānede bir gün meğer
Buldı ol cādū bişürdi fitneler

(Aytaç 2017: 425)

ﺑﺎ ﺷﻪ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮﺍﻧﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺍﺳﺖ
(Hamîdiyân 1380: 193) ﺭﻓﺖ ﻭ ﮐﺮﺩ ﺁﻥ ﻓﺴﻮﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﺳﺖ

hūş(ı) başdan git-/ hūş(ı) başa gelGermlikden maġzına çün irdi cūş
Hūşı gitmiş başa geldi girü hūş

(Hamîdiyân 1380: 245)

(Aytaç 2017: 472)

ﭼﻮﻥ ﺯ ﮔﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻐﺰﺵ ﺟﻮﺵ
ﺩﺭ ﺗﻦ ﻫﻮﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺁﻣﺪ ﻫﻮﺵ

pāye bulPāye bulmaz hīçdür bisyār ĥar
Ger felekden šoġar ise miŝl-i ĥar

(Aytaç 2017: 561)

ﻫﻴﭻ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺍﺭ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺪﻳﺪ
(Hamîdiyân 1380: 359) ﻫﻴﭻ ﮐﻢ ﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪ

vāy cānuña
Vāy cānuña senüñ ey bed-güher
Kim siriştüñde güherden yoķ eŝer

(Aytaç 2017: 511)

ﻭﺍی ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺪ ﮔﻬﺮی
(Hamîdiyân 1380: 290) ﺟﺎﻥ ﺑﺮی ﮐﺮﺩﻩ ﺍی ﻭ ﺟﺎﻥ ﻧﺒﺮی
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rāh bağlaEyleyüp kendüye ol kūhı penāh
Baġlamış idi ķamu bī-rāha rāh (Aytaç 2017: 446)
ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ
(Hamîdiyân 1380: 218) ﺩﻭﺧﺘﻪ ﮐﺎﻡ ﮐﺎﻣﮕﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ

Nizâmî’nin eserinde karşılığı olmayan3 deyimler ise aşağıdaki gibidir:

amān vir-

(göñli) esīr
eyle-

ĥāme uşat-

pest düş-

virdin oķı-

pest eyle-

yüzinde reng
ķalma-

sumāna külāh
irgür-

fiġānı göge
irür-

hūş başa gel-

(ĥākine) bād
uġra-

fikr ķıl-

hüner göster- raķśa gir-

(günāhını)
yüzine ur-

bağrına dāġ
ķon-

fitne ol-

kef üzre kef
ķo-

zebān dirāz
eyle-/it-

başına külāh ur- furśat bulbūse alcān gibi ˘azīz
dut-

ġam getür-

renc çek-

kerem göster- rıżā virķuvvet bul-

gevher-i nīki
lebi kām vir˘ıķddan çıķarlebi/lebleri
yarıl-

yüzin ĥāke ur-

śafā bul-

źihni pāk it-

śafā vir-

zebān baġla-

serin ĥaş
ķıl-

zebān uzaš-

cān u huşa
vedā˘ eyle-

göñle tāb
düş-

cānı tenden
uç-/ firār et-

göñli maķām
mihr göster- selāmet dut- zevāl buleyle-

dilin ġamdan
berī ķıl-

göñli pürġam ol-

mūm eyle-

siĥr ķopar-

dilden zāil ol- (yüzini) ĥāk it- pāk-dāmān ol- şikest irdīvāneye dön-

3

ĥalķa-begūş ol-

pāy-ı ˘ömrin
kes-

vāy di-

Burada karşılığı olmayan ifadesiyle anlatılmak istenen, orijinal metnin ilgili
beytinde Aşkî’de geçen deyimin yer almıyor olmasıdır.
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Yukarıdaki tabloda bulunan 57 deyimden 16 tanesi yardımcı eylemlerle oluşturan deyimlerdir. Bunların bulunduğu beyitler, Nizâmî’nin
eserinde deyim içermeden verilmiştir. Aynı deyimlerin farklı beyitlerde
kullanılmış olmasının yanında, Aşkî’nin bu beyitleri deyim kullanarak
çevirmesi, deyimlere ve yerel söyleyişlere verdiği önemi gösterir demek
yanlış bir ifade olmayacaktır. Ayrıca, Nizâmî’de hiç geçmeyen bir beytin
Aşkî’de bulunması ve bu beyitlerin deyimlerle kurulmuş olması da bu
ifadeyi destekler mahiyettedir. Bu durum, şairin günlük konuşma dilinin
imkânlarından faydalandığını göstermektedir. Her iki şairde de bulunan
ve Nizâmî’de deyim kullanılmayıp Aşkî’nin tercümeyi deyim kullanarak
yaptığı beyitlerden birkaçı şöyledir:
lebi/lebleri yarıl-:
Aşkî
Nāzük idi ķamu şīrīn ü šarī
Şöyle kim yarıldı Māhān lebleri

(Aytaç 2017: 475)

Nizâmî
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻳﺎﻓﺖ
(Hamîdiyân 1380: 249) ﺩﻝ ﺯ ﺩﻭﺯﺥ ﺳﺮﺍی ﺩﻭﺷﻴﻦ ﺗﺎﻓﺖ

cān gibi ˘azīz dut-:
Ĥidmete bil baġladı miŝl-i kenīz
Dutdı mihmānın cān gibi ˘azīz

(Aytaç 2017: 443)

ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺶ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭﺑﺴﺖ
(Hamîdiyân 1380: 215) ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﻩ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﭘﺮﺳﺖ

yüzinde reng ķalmaĶaldı Māhān vālih ü ĥayrān u deng
Ġuśśalandı ķalmadı yüzinde reng

(Aytaç 2017: 466)

ﺷﺪ ﺯ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺷﺮﻳﮏ ﻧﺎﭘﻴﺪﺍ
(Hamîdiyân 1380: 238) ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺯ ﮔﻤﺮﻫﯽ ﺷﻴﺪﺍ
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būse alBiline zülfi gibi destüm kemer
Eyleyüp aldum lebinden buseler

(Hamîdiyân 1380: 169)

(Aytaç 2017: 404)
ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﻡ ﭼﻮ ﺯﺍﻑ ﺩﺭ ﮐﻤﺮﺵ
ﺩﺭﮐﺸﻴﺪﻡ ﭼﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺵ

fikr ķılHer birinüñ fikr ķılup aślını
Bilmişem ˘ilm ile vaśl u faslını

(Aytaç 2017: 432)

ﺍﺻﻞ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺖ
(Hamîdiyân 1380: 201) ﮐﺎﻳﻦ ﻭ ﺟﻮﺩﺍ ﺯﭼﻪ ﻳﺎﻓﺖ؟ ﻭﺍﻥ ﺯﭼﻪ ﺭﺳﺖ

Deyim içeren şu beyitler ise Nizâmî’nin eserinde hiç bulunmamaktadır.
Bunlar, Aşkî’nin eserine kendisinin ilave ettiği beyitlerde bulunan deyimlere örnektir:
Bendedür çerĥ işigüñde ĥalķa-gūş
Devletüñüñ virdini oķır sürūş

(Aytaç 2017: 572)

Geldi dānlar cem˘ olup baġladı śaf
Şāha ķarşu ķodılar kef üzre kef

(Aytaç 2017: 456)

Bed-güher söziyle saķın ĥıķddan
Gevher-i nīki çıķarma ˘ıķddan

(Aytaç 2017: 354)

Ġamzesinden yoġ idi hergiz gürīz
Ķoparurdı çeşmi siĥr-i resteĥīz

(Aytaç 2017: 521)

Sonuç olarak; XV. yüzyıl şairlerinden Aşkî’nin Heft Peyker mesnevisi, bugünkü bilgilerle Anadolu’da Nizâmî’nin Heft Peyker’inden
Türkçeye yapılan ilk tercümedir. Eser, Anadolu’da kendisinden sonra
yazılmış aynı konudaki eserlere örnek oluşturması bakımından ayrıca
önemlidir. Aşkî’nin Heft Peyker mesnevisinde toplam 278 deyim tespit
edilmiştir. Bu tespit yapılırken Farsça sıfat tamlaması oluşturan kelime

Aşkî’nin Heft Peyker Mesnevîsinde Bulunan Deyimler ● 117

grupları (dil-dâde, çâker-nevâz, kâr-dîde…) çalışmanın dışında tutulmuştur. Aşkî’nin eserinde bulunan deyimler ana olarak 2 gruba bölünerek
gösterilmiştir: Tamamen Türkçe kelimelerden oluşan deyimler, Farsça ve
Arapça kelimeler içeren deyimler. Eserde tamamı Türkçe kelimelerden
oluşan 77, yabancı sözcükler içeren ise 201 deyim bulunmaktadır.
Tamamı Türkçe olan deyimlerden 55 tanesinin Nizâmî’nin eserinde
karşılığı yoktur. Bunlar Aşkî’nin kendi eklediği deyimlerdir. Geriye kalan
22 adet Türkçe kelimelerden oluşan deyim Nizâmî’deki karşılıkları tespit
edilerek gösterilmiştir. Farsça ve Arapça kelimelerle kurulmuş 201 deyimden 57 tanesi Nizâmî’nin eserinde bulunmamaktadır. Kalan 144 adet
Farsça ve Arapça kelime içeren deyim de Nizâmî’nin eserinden karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Deyimlerin Nizâmî’nin mesnevisinden tespiti, deyimlerin iki
metinde içerdiği ortak ya da çeviri kelimelerden yola çıkılarak yapılmıştır. Buna göre, deyimlerin büyük bir kısmı yalnız fiilleri Türkçeye
çevrilerek tercüme edilmiştir. Nizâmî’nin Heft Peyker’ini ufak farklarla
Türkçeye tercüme eden Aşkî’nin, Nizâmî’nin Heft Peyker’inde bulunmayan, dolayısıyla şairin kendi eklediği beyitler dikkate alındığında
deyim kullanımına önem verdiği görülmektedir. Özellikle Türkçe kelimelerle oluşturulan ve Nizâmî’de karşılığı bulunmayan deyimler şairin
dile hâkimiyetini ve Türkçede halk ağzı söz zenginliğini göstermesi
açısından önemlidir. Eser, içerisinde tespit edilen 278 deyimle, XV. yüzyıl
Eski Anadolu Türkçesi dönemi şiirinde kullanılan deyimleri ve dönemin
halk dilini araştırmada yarar sağlayacaktır.
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