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Özet: Bildiride Turk kùltùrùnù; tùrklerin ulusal ôzelliklerini, ayrıca, dùnyaya bakıĢ 
açısını, dini gôrùĢlerini, tefekkùr tarzını, psikolojisini, tarihini,  inanclarını, ôrf ve 
adetlerini, mitoloji ve kosmoloji tasavvurlarını, yaĢam koĢullarını yansıtan deyimlerin 
ôzellikleri araĢtırılmıĢtır. ÇağdaĢ Tùrk dillerinde bugùn de iĢlenen deyimlerin 
meydana gelme sebepleri incelenerek kùltùrel açıtan semantik anlamları ùzerinde 
dayanılmıĢtır. Tùrk dùĢùnce yapısını aksettirmesi açısından bakıldığında deyimlerin 

turkçe geleneksel deyimlerin izlerini taĢımakta olduğunu gôrùyoruz. Deyimlerin 
kùltùrel temele sahip olması onların  toplumun  kùltùr yaĢantısından izler taĢıması ve 
kanıtlar sunması doğaldır. 
 

Anahtar kelimeler: deyim, kùltùr, Tùrk dilleri 

 

GiriĢ 

   
Ġnsanlar arasında karĢılıklı iliĢki yaratan tek ve aynı zamanda benzersiz bir araç olan dil hemde insana 

ôzgù eylemlerin bir sonucudur. Çevrenin bu araçla yansıtılması, pratik ve teorik bilgilerin pekiĢtirilmesi, bu 
bilgilerle dùnyanın kavranması dilin varlığının iletiĢimde çok ônemli olduğunu gôsteriyor. Ġnsan dùĢùnceleri dile 

aktarılarak çôzùmlene, değerlendirilebilir ve bu değerlendirme, çôzùmlenme dilbilim ile yapılmaktadır. Dilin 

dilbilim nesnesi olarak bilimsel araĢtırmaların konusu olması kùltùrlerin gizli kalmıĢ ôzelliklerinin açılmasının 

bir amacıdır. Bu açıdan dil kùltùr arasında sıkı iliĢki ve dayanıĢma dil, kùltùr, hatta tarih araĢtırılmalarında çok 

etkili yardımcıdır. Kùltùrlerarası iletiĢimde baĢlıca rol oynayan deyimler dilin kùltùrel iliĢkisini kendisinde 

tecessùm ettiriyor. Bu da deyimlerin ulusal-kùltùrel yanlarının sayesinde gerçekleĢir.  

Dilbilimin diğer alanlarına nazaran deyimbilimin araĢtırma tarihi genç olsada, bu alanda sayısız 

araĢtırma eserlerine rastlanır. Etnokultur içerik taĢıyan frazeoloji birimler çeĢitli ùlkelerin dilbilimcilerinin 

defalarca araĢtırma nesnesi olmuĢtur. Bir dilin sôz varlığı ve deyimbilimi belli dùzeyde benimsenilmelidir, bu da 

konuĢmada onların dùzgùn ve akıcı kullanımını sağlıyor. Dilbilimde belirtildiği gibi, "eğer anlambilim mahiyet 

itibariyle hayat gerçeklerini, olaylarını, faktôrlerini, sùreçlerini tùmùyle yansıtıyorsa, deyimbilim ôncelikle his ve 

heyecan, ùzùntù ve sevinç, sevgi ve dostluk, çekiĢme ve mùcadele gibi, kalite belirtilerini kapsamaktadır 
(Royzenzon ve Avaliani, 1967). Dilin deyim (frazeoloji birim) katını oluĢturan çeĢitli frazeoloji birimler 

deyimbilime karmaĢık dil iĢaretlerini ôğrenen dilbilim alanı gibi bakmaya esas veriyor. Genelde, dilin deyim 

sistemi farklı tùrlù ve çok yanlı olaydır. "Deyimbilim daha canlı, hareketli ve çeĢitli hizada olan dil olaylarını 

inceler (Vinoqradov,1946).  

Frazeoloji birimler gerçeğin obrazlı kabul edilmesi temelinde oluĢur, herhangi dil topluluklarının 

gùnlùk yaĢamını, kùltùrel ve tarihi birikimini yansıtıyor. "Onlar (frazeoloji birimler - G.Ġ.) kendisinde masal, 

mitolojik, dini ve edebi metinlerin parçalarını taĢıyor ve bağlamdan canlılığa sahiptir" (Teliya, 1981). 

Deyimbilim dilbilimin diğer alanlarından farklı olarak, kuĢaktan kuĢağa, hemen hemen hiçbir 

değiĢikliğe uğramadan yollanır. Bilindiği gibi, "deyimler dil dùzeylerinin (fonetik, sôzcùksel, morfolojik ve 

sintaktik) tam teĢekkùlù zamanı oluĢur" (Әlizadə, 2009). Bu bakımdan dilin frazeoloji birimlerini derinden 

ôğrenmek o dilin kanunlarını benimsemektir.  
Frazeoloji birimler; kùçùk metin, tarih ve mitoloji gôrùĢler (mikromətn, mikrotarih, mikromif) – bu 

"kùltùr kodu"nda iletiĢimin tùm hattı, olayı Ģifrələnib" (Kovaleva ve Yakuçakova, 2010).  ĠĢte bu açıdan da dilin 

deyim katı karmaĢıktır.  

Aynı zamanda dil "onun koruyucusunun milli kùltùrùnùn aynasıdır: dil birimleri halkın - dil 

taĢıyıcılarının yaĢam tarzına Ģu veya bu ôlçùde uygun içeriği yansıtıyor" (Felisina ve Mokienko, 1990). Herhangi 

bir etnosun dilinin derin katlarını, ulusal ôzelliklerini, ayrıca, tefekkùr tarzını, psikolojisini, kùltùrùnù, tarihini, 

yaĢam koĢullarını ve diğer niteliklerini içeren, koruyan dil birimlerinden en ônemlisi frazeoloji birimlerdir. 

"Frazeoloji birimler dil ve tefekkùrùn karĢılıklı abstraksisinin ùrùnù olmasaydı, dilin bilgeselliyi ve ulusal 

doğasının, halkın etnik psikolojisinin gôstergesine dônùĢmezdi‖ (Әlizadə, 2009).   
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 ―Halkın dili onun ruhudur ve halkın ruhu onun dilidir – bundan gùçlù aynı bir hadise yoktur‖ 

(Zveqinsev, 1965). Frazeoloji birimler ise bu ruhu dıĢarıya yansıtan ve tùrk dillerinin dil manzarasını yaratarak 

dùnyanın dil manzarasına dil ve kùltùr açısından ôzellik katan dil birimleridir. Her milletin dilinde onun dunyaya 

bakıĢ açısı, hayat yolu, tarihi geliĢmeler bir Ģekilde kendini gôsteriyor (Axundov, 2006). 

 

ÇalıĢma Yöntemi 

 
AraĢtırmada tarihi karsılaĢtırmalı dilbilim yôntemi kullanılmıĢtır. Frazeoloji birimlerin iç yapısını 

açmak için onların etimolojisi de araĢtırılmıĢtır. Amaç, ÇağdaĢ Azerbaycan, Tùrk, Özbek ve Uygur dillerinde 

iĢlenen deyimlerin yaranma sebeplerini ôğrenmek, kùltùrel ôzellik taĢıyan faktôrlerin deyimlerin yaranmasında 

ne gibi rol oynadığını aĢkarlamaktır. 

 

Örnekleme 

 
AraĢtırmaya sevkedilen Azerbaycan, Tùrk, Özbek ve Uygur dillerinde sôzlùklerden, deyimler 

sôzlùğùnden ôrnekler seçilmiĢ, onlardan dini, simgesel, mitoloji ôzellikleri, inanc sisteminin unsurlarını, kult 

izlerini taĢıyan deyimler ôrnek olarak verilmiĢtir.  

 

Veri Analizi Süreçleri 

  
Kùltùrù içeren kavramlar deyimlerde kendini gôsteriyor; renklerin, rakamların simgeselliyi, tùrk 

mitoloji dùĢùncelerin ilkin ôgeleri, Ġslamdan ônce ve sonrakı dini gôrùĢler, hayat tarzı ve gelenekler, inanıĢlar 

deyimlerin kùltùrel nitelik taĢımasını sağlıyor. Bu ôzelliye sahip deyimler tùrk dillerinin sôzlùklerinden alınmıĢ 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Deyimler renk adlarının deyimlerde rolu, sayıların sembolik nitelikleri, mitoloji tasavvurlardan 

ve inançlardan tùreyen deyimler gibi gurublaĢtırılarak farklı ve benzer ôzellikleri ortaya koyulmuĢtur. Tùrk 

dillerinde, ôzellikle, Azerbaycan, Tùrkiye, Uygur ve Özbek Tùrkce`lerinde deyimler arasındaki sôzcùksel bağlar 

ortaya koyularak bu diller arasındaki ortak kullanımların, ortak fikirlerin tespiti sağlanmıĢtır. Bu dillerin 

kôkenleri aynı tarihe ve aynı kùltùre dayandıkları için deyimleri arasında benzerlikler vardır. ĠĢte bu çalısma aynı 
kôkenden gelen, aynı kùltùrù paylaĢan toplum arasındaki ortak dùsùnceleri ve ortak kullanımları ortaya 

koymuĢtur. Aynı kùltùrùn bir parçası olan bu deyimler arasındaki farkın sadece Ģekil yônùnden olduğu ve anlam 

olarak aynı dùĢùnceleri ifade ettiklerinin tespiti sağlanmıĢtır. Fakat bazı farkların da olmadığını da sôylemiyoruz. 

Bu farkların olması doğal, cùnkù farklı hayat tarzı sùrmùĢler ve bu da kendini deyimlerde gôsteriyor. 

 

Bulgular ve Yorum   

  
 Her milletin kendine ôzgù tarihî ve kùltùrel değerleri vardır. Bir millet baĢkalarından farklı kılan da, 
sahip olduğu bu değerleridir. Dùnyanın en kôklù ve bùyùk milletlerinden olan Tùrkler, tarihî ve kùltùrel 

değerlerini, ôrf, adet ve geleneklerini, dinî inançlarını, mitoloji tasavvurlarını dùnden bugùne bùyùk bir itina ile 

taĢımıĢlardır. TaĢıdıkları tùm bu nitelikler dillerine de yansımıĢtır. Tùrk dili, Tùrk milletiyle birlikte, çok geniĢ 

alanlara yayılmıĢ zengin bir dildir. Tarihin derinliklerinden gùnùmùze uzanan bu zengin dil, dùnyada en çok 

konuĢulan diller arasında yer almaktadır. Yayılma alanlarına kesin sınırlar konulamayan Tùrk dili, çok geniĢ 

alanlara yayılmakla kalmayıp kendi içinde tekrar bùyùklù kùçùklù kollara bôlùnmùĢ kendine has ôzelliklere 

sahip olan dillere dônùĢmùĢler. Tùrk dillerinin sıkı  dil bağları olduğu için onların sôzcùk sistemi de ortak dil 

birimleriyle zengindir. 

Tùrk dillerinin kelime hazinesini zenginleĢtiren, eski Tùrklerin genel anlamda kùltùrel ôzelliklerini 

kendinde taĢıyarak koruyan ve savunan dil birimlerinden biri de deyimlerdir. 

Deyimler, dilin sôzcùk sistemindeki boĢlukları doldurmakta ve çoğu zaman bir nesneyi, niteliği, sùreci, 

koĢulu ve buna benzer durumları tek bir ifade haline getirmektedir. Deyimlerin oluĢumu, dùsùnce gereksinimi ile 
dilin sınırlı sôzvarlığı kaynakları arasındaki çeliskiyi azaltmaktadır. Deyimler bir dilin hazinesidir ve genelde 

açık bir sekilde ulusal karakter taĢımaktadır. Bir halkın tarihi, kùltùrù ve yasam zenginliği deyimlerde anlam 

bulmaktadır. Dilin anlatım gùcùnùn en iyi tespit edilebildiği sôz varlıkları, deyimler olduğu kabul edilmektedir 

ve onların oluĢturulmasında, sôz konusu kùltùrùn temel değerlerinin baĢ rolù oynadığı bilinmektedir. Bunlar 

arasında renk adlarının, rakamların simgeselliyi ve bùyùlù nitelik taĢımalarının, inanc sistemini oluĢturan kult ve 

dinin, ôrf ve adetlerin, mitoloji ve kosmoloji dùĢùncelerin, hem toplumun temel kùltùr değerlerinden, hemde 

deyimlerin yapısında ônemli bir iĢlev ùstlenen ôgelerden olduğu muhakkaktır.  
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Renklerin deyimlerdeki anlamı 

 
Renklerin ifade ettiği anlamlar ve anlam çağrıĢımları toplumdan topluma hem değisiklik gôsterirə 

hemde farklılıklar arz edebilir. Tùrk tarihinin en eski devirlerden baĢlayarak, çesitli renklerin sembol 

anlamlardan baska, manevî ve millî anlamlar da kazandığı gôrùlmektedir.  

Deyimlerde renk bir kavram gôstermektedir. Mesela, ak çoğu durumda iyi, olumlu kavramı; kara ise 

kôtù, olumsuzluğu gôstermektedir. Dolayısıyla renklerin gôsterdiği kavramlar ùzerinde de durulması 

gerekmektedir.  Mesela, ak renginde ―iyi, olumlu; temizlik, arılık; dùrùst, doğru (insan için); beyaz tenli, gùzel; 

yaslılık, basarı‖ gibi kavramlara tùrk dillerinde rastlanmaktadır. 

Ak rengi ÇağdaĢ Uygur ve Özbek dillerinde ak sünek//ak suyak deyimlerinde iĢlenmiĢtir. Bugùn de tùrk 
dillerinde iĢlenen ak kemik deyimi asıl soylu kimse, çok saygılı, çok temiz kisiler için kullanılmaktadır 

(Uyqursko-russkiy slovar, 1968). 

Ak rengin, Tùrklerin en eski inançlarından olan ġamanist dônemle ilgili bazı manevî inançlarından 

kaynaklanarak ululuk, adalet ve gùçlùlùk anlamları kazandığı gôrùlmektedir. Tùrk ġamanizminde Ülgen, hayır 

ilâhıdır. Ülgen‘in altın kapılı sarayı ve altın tahtı vardır. ġaman dualarında ona Beyaz Parlak (Ak Ayas), Parlak 

Hakan (Ayas Kaan) vb. Ģekilde hitap edilir. ĠnanıĢa gôre Ebem Kusağını (Gôk Kusağı) da o yaratmıĢtır (Ġnan, 

1987). Bu sebeple ġamanlar kùlâhlarını bilhassa beyaz kuzu derisinden yaptırırlardı. Çùnkù, itikatlarına gôre 

beyaz renk, temiz ruhların hosuna giderdi (Ġnan, 1987). Buradan giderek ak sôzù ve rengi ġamanizm Tùrk 

inançlarında arılık ve yùceliğin bir sembolù haline gelmiĢtir. Bu yùzden ak renk için ―baĢ renk‖, ―esas taraf‖ da 

diyenler vardır (Genç, 1997). Yine bu inançlardan kaynaklanarak Tùrklerde ―aklık‖ temizliktir, arılıktır, 

yùceliktir, ululuktur. YaĢlılık, tecrùbe ile dolu oluĢ ve bir kocalıktır, bùyùklùktùr. Devletin ululuk, adalet ve 

gùçlùlùğùnùn bir sembolù, devlet bùyùklerinin, ôzellikle savaĢlarda giyindikleri bir giysi, elbise rengidir. Beyaz 
renk elbise, bilhassa Hun bùyùklerinin ve subaylarının bir ùniforması gibi algılandığı gôrùlmùstùr. Beyaz at da 

ordu içindeki bùyùk rùtbelileri askerlerden ayıran bir isaretti. Bu gelenek Tùrklerden Moğollara da geçmis ve 

Cengiz Han devletinde de devam etmistir (Ögel, 1991). Eski Tùrklerde ak sôzù daha çok Oğuzlarda kullanılmıĢ, 

diğer Tùrklerde ise ak yerine daha çok ―ùrùng‖ sôzù yayılmıĢtır. Batı Tùrklerinde ―aksakal‖ deyimi, yaslı, akıllı 

ve bilge bir kiĢiyi aklımıza getirirken, Kutadgu Bilig‘de Doğu Tùrklerinde ôlùmùn yaklaĢtığını hatırlatır, 

―sakalın ùrùng olunca ôlùmùn yaklaĢtı‖ demektir (Ögel, 1991). Ak – soy, ak soylu anlayıĢı da Karahanlı kùltùr 

çevresinde ürüng kelimesinin tanıtılmasıyla yapılmıĢtır. Özellikle Çingiz Han devletinin etkileri altında kalan 

Tùrk bôlgelerinde, ak – kemik, kara – kemik deyimleri; idare edenlerle edilenleri birbirinden ayırmak için 

kullanılmıĢtır. Gôktùrk yazıtlarında, yalnızca kara – kamıg, yani kara – kemik sôzù bulunmaktadır. Bu deyimle 

halk kitlesinin anıldığı gôrùlmektedir (Ögel, 1991).   

Tùrklerde boz kelimesi renk anlamından baĢka ―genç‖ anlamını da taĢıyor. Boz kelimesi ÇağdaĢ Özbek 

ve Uygur dillerinde bўz bola (Uzbeksko-russkiy slovar, 1959)//bўz ẏiqit//boz bola (Uyqursko-russkiy slovar, 

1968) frazeoloji birimlerinin tarkibinde iĢlenmektedir. Harfiyan ―boz oğlan‖, anlamca her Ģeyin sağını solunu 

tam anlamıyla daha anlayamamıĢ; ergenlik çağına ermiĢ, fakat henùz delikanlılık olgunluğuna eriĢememiĢ genç 

erkek demektir.  

Boz kelimesi, açık toprak rengi, kùl rengi, boz renk olarak açıklanmıĢtır. Ayrıca açılmamıĢ ve 

sùrùlmemiĢ (toprak) anlamında kullanılmaktadır. DTS‘de boz ―gri‖, ―kır dùsmùs‖, gri tonları (tùy rengi, don) 

olarak gôsterilmiĢtir (Drevnetyurkskiy slovar, 1969). 

Bu frazeoloji birimin içerdiği "boz" sôzù hakkında çeĢitli gôrùĢler ileri sùrùlmùĢtùr. Öyle ki, boz bola 

frazeoloji birimindeki boz kelimesi "Boz ayğırlı Bamsı Beyrek" adı almıĢ oğlanın "Bozoklar" kavmına ait 
olduğunu belirtmek için iĢlenmiĢ deyimdir. BaĢka tahminlere gôre ise bu deyimdeki boz kelimesi "genc, 

yetiĢkin" anlamını bildiriyor (Elekberova, 2007). DùĢùnùyoruz, bu ônerme daha doğrudur, çùnkù Tùrk dillerinde 

de bu deyim aynı anlama geliyor. Kırgız dilinde de boz bala Ģeklinde rastlıyoruz ve bu dilde de aynı anlam 

veriyor. Ayrıca, boz bala frazeoloji biriminin Uygur dilinde boz jiqit seçeneğine de rastlıyoruz. Onun anlamı ise 

"bekar erkek" demektir. 

 

Deyimlerde sayıların sembolik nitelikleri 

 
Genelde, Tùrk dillerinde frazeoloji birimlerin oluĢmasında sayılar da rol oynuyorlar. Sayılardan oluĢan 

frazeoloji birimlerin anlamlarında her bir rakamın semantikası ve onlardakı kutsallık deyime yansıyor. Bu da 

bazı rakamların kutsallığının Tùrklerin dini-mitolojik gôrùĢlerinde, inançlarında, felzefi dùĢùncelerinde taĢlaĢıp 

kalması ile ilgilidir. Öyle ki, bir -Allah'ı, iki - yeraltı ve yerùstù dùnyayı, dôrt - dùnyayı yaratan dôrt unsuru, yani 

ateĢ, su, hava, ve toprağı, dokuz - gezegenleri, yedi - çoğulluk kavramını bildiriyor, beĢ danıĢık organlarını, altı 

ise tarafların sembolù gibi alqılanılıyor. 
 Tùrk halk inançlarında rakamların bùyùlù gùcùne olan inancın, eski kamlık dùsùncesinin etkisi ve 

Ġslâm‘ı kabul ettikten sonra Arapların alfabe dùzenlerinde her harfe bir sayı değeri verdikleri ―ebced hesabı‖nın 

(Mercanlıgil, 1960) etkisiyle Ģekillendiğini dùĢùnmekteyiz. Tùrk halk kùltùrùnde 3, 7, 9, 40 gibi rakamlardan 

ôzellikle kırk rakamının ônemli bir yeri vardır. Kırk gùnlùk, kırklamak, kırk yıllık v.b. gibi sùrelerin oynadığı 
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rolùn ônemine binaen, bu rakamın mistik bir kuvvet kazandığına inanılmaktadır (Karahan, 1951). Halk 

inançlarında genelde 3, 7, 9, 40, 41 rakamlarında mistik bir yôn ve bùyùsel bir gùç olduğu savunulmaktadır. Bu 

sayılardan 3 ve 7 yaygın bir sekilde kullanılmaktadır.  

 9 sayısı sonsuzluğun,ululuğun simgeselliyi gibi algılanılıyor. Özbek dilinde tôrenle ilgili yaranmıĢ bir 

deyim vardır 9 rakamı o deyimde semboliktir. Örneğin, tomsa tўққuz, oқsa ўtuz (Umarov, 1971) frazeoloji 

biriminin harfiyan anlamı "damcılasa dokuz, aksa otuz" demektir. Bu frazeoloji birim eski tôrenle bağlı 

oluĢmuĢtur. Öyle ki, eğlence gecelerinde eğer kimse Ģarabı yere dağıtsaydı, onda o kiĢiyi zorluyorlardı ki, dokuz 

Piyale Ģarap içsin. Eğer Ģarap tamamen yere dağılsaydı, onda o kiĢi mecburen otuz kadeh Ģarap içme idi.  

 Uygur dilinde Yette ata (Uyqursko-russkiy Slovar,1968) frazeoloji birimi mevcuttur ki, çok 
uzak, ulu nesil anlamını taĢıyor. Yedi arka ulusuna, neslin yedinci kôkùne kadar olan akrabalık iyerarxiyasını 

bildiriyor. Tùrkçe'de bu deyimin baĢka bir varyantına yedi arka dönen//yedi arka geçinen ifadesine rastlanır. 

M.Adilov bu deyimin en eski kabile yapısının izlerini muhafaza ettiğini yazıyor; Ata-baba kultuna, bùyùklere, 

ihtiyarlara derin saygı besleyen Tùrk milleti içerisinde yedi arka ulusun (dônen) tanımak çok zor olarak 

gôrùlùyordu, Ģunları tanımayanlar asılsız ve genellikle yaramaz adam olarak gôrùlùyordu, saygıdan, otoriteden, 

gôzden dùĢùrdù. Yedi arka neslini tanımayanı eski qırğızlar "kul" olarak yapıyorlardı. Onlar hatta ana hattı ile 

yedi arkasını (dônənini) tanımayanlara "kul" diyorlardı (Adilov, 1988). Genellikle, yedi arka ulusunu (dônənini) 

tanımak eski Tùrk kabile gelenekleri ile ilgili olmuĢtur ve "yedi arka dônen" birimi tùrklerin yaĢam ve aileiçi 

iliĢkileri ile alakalıdır. Tùrk dilinde mevcut olan yedi kat yabancı (Aksoy, 1988) frazeoloji birimi "akraba veya 

tanıdık gibi yakınlığı bulunmayan" anlamına gelir. Özbek dilinde de tamamen yabancı, akrabalık iliĢkisi 

olmayan bir insanı belirten etti ѐt beqona (Uzbek tilininq izoxli lugati, 1981) frazeoloji birimine rastlıyoruz. 
Hatta frazeoloji birimin anlamını gùçlendirmek için "yabancı" anlamına bildiren ѐt ve beqona kelimeleri birlikte 

iĢlenmiĢtir. Genellikle, yedi sayısı diğerlerinden daha gùçlù kutsallığa sahiptir ve onun bu seviyeye yùkselmesi 

"insan dùĢùncesinde çoğulluk kavramının geliĢmesi ile doğrudan ilgilidir" (Qıpçaq, 2002). Birçok halkların, 

ôzellikle de Tùrklerin mitolojik tasavvurlerinde yedi sayı kutsallığın simgeselliyi olarak yaĢıyor. Ve bu 

tasavvurlar frazeoloji birimlerde kendini gôsteriyor.  

 

Mitoloji, dini görüĢlerden, adet ve törelerden türemiĢ deyimler 
Her ùlkenin, kùltùrùn, kuĢağın içinde bulunduğu evreni, dùnyayı, çevresindeki nesneleri kendine ôzgù 

bir algılama biçimi vardır. Tùrk mitolojisinde ve inanç sisteminde atalar kùltù, tabiat kùltleri, gôk tanrı kùltleri, 

dini tôrenler gùnùmùzde iĢlenen deyimlerin oluĢmasında esas rôl oynadıklarını onların etimolojisini araĢdırırken 

gôrùyoruz. 

Tùrk mitolojisinde gùneĢ, ônceleri daha bùyùk bir ôneme sahipti. M.S. 763 de Uygurlar "Mani" 

mezhebini kabul edince, yavaĢ yavaĢ "Ay"da bùyùk bir ônem kazanmağa baĢlamıĢtı. Bununla beraber Bùyùk 
Hun Devleti zamanında hem gùneĢe, hem de aya, ayrı ayrı saygı gôsterildikten sonra, kurbanlar kesildiğini de 

biliyoruz.  

ÇağdaĢ Özbek dilinde kullanılan kўzi ѐrimoқ fiili frazeoloji biriminin harfiyan anlamı "gôzù iĢıqlandı" 

demektir. Ёrimoқ fiili "aydınlatmak, aydınlık olmak" anlamını ifade etse de, frazeoloji birimin anlamı 

"doğurmak, dùnyaya çocuk getirmek" demektir. ÇağdaĢ ôzbek dilinde iĢlenen bu frazeoloji birime 

"Oğuzname"nin Uygur versiyonunda rastladık: ... Ay қağanuң közü yarıp bodadı, erkek oğul toğurdı 

(Oğuznamələr, 1993). Uygurca Oğuznâme'de Oğuz-Han'ın babasının adının, "Ay-Han" olduğu sôylenir. 

Maalesef, bu Oğuznâme'nin baĢkısmı kaybolmuĢtur. Bu sebeple, bu "Ay-Han"ın kim olduğunu anlayamıyoruz. 

Bilindiği ùzere, Oğuz Han'ın ikinci oğlunun adı da, Ây-Han" idi. Burada "Ay-Han" yalnızca bir ùnvandır. Yoksa 

bazılarının dedikleri gibi, Ay-Han, "Ay'ın Han"ı, Kùn-Han da "GùneĢ'in Han'ı değillerdi. Elbetteki Ay-Han, 

Tùrk mitolojisinde Ay'ı temsil eden sembolik bir ad idi. Tùrklere gôre ay, erkek idi. "Ay-Ata" deyim ve adları, 

buradan geliyordu. Tùrk-Moğol efsanelerinde "Ay'ı, çocuk doğurtan bir baba olarak" da gôrùyoruz.  
Özbek dilinde ise kўzi ѐrimoқ frazeoloji birimi xotunin kўzi ѐridi Ģeklinde iĢleniyor. "Öğuzname"deki 

versiyon ÇağdaĢ Özbek dilinde iĢlenen kўzi ѐrimoқ frazeoloji biriminin invarinatının (ilkin varyantının) seçeneği 

hesap edilecektir. Tùrk mitolojisinde Aydan ıĢık doğması tasavvurları mevcut olmuĢtur. ĠĢte bu elementin 

"Oğuznae"de yansıyan Ay kağana aktarılması invarinat anlamın variantını dahil frazeoloji anlamı meydana 

getirdi. Ayrıca metn`de kўzi ѐrimoқ frazeoloji birimine "doğurmak" anlamını taĢıyarak ѐrimoқ seçeneği de 

kullanılıyor: Töl boğaz boldı. Künlәrdәn son, keçәlәrdәn son ẏarudı, üç erkek oğulңı toğurdı (Oğuznamələr, 

1993). Bu da onun gôstergesidir ki, Tùrk dillerinde tek kelimeden oluĢan frazeoloji birimlerin varlığı eski 

kôklere bağlıdır. 

Gôrùldùğù gibi, Tùrk halklarının mitolojik tasavvurlarında yansıyan stereotiplər frazeoloji birimlerde de 
kendini gôstermektedir.  

 Eski Tùrklerde, yas alâmeti olarak yùksek sesle ağlanmakta, yùzler parçalanmakta ve kesilmektedir. 

Orhun Abideleri'nde yas tutarken saçların ve kulakların kesildiği, feryat ederek ağlanıldığı zikredilmektedir. 

ÇağdaĢ Tùrk dillerinde mevcut olan kan ağlamak veya Azerbaycan dilinde qan yaĢ tökmek (Orucov, 1976) 

frazeoloji birimi de eski tùrklerin defin tôreni zamanı yaptıkları adetlerden kalmıĢtır. Tùrklerin defin tôrenlerine 

gôre ôlùyù çadıra koyarlarmıĢ sonra ôlmùĢ kiĢinin oğulları, torunları ve baĢka akrabaları çadırın karĢısında 
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koyun yahud at kurban kesermiĢlerdi. Sonra çadırın etrafına yedi defa dolanır, yùzlerini bıçakla keser sesli 

ağlarlardı; gôz yaĢları kana karıĢıb akardı. Defin ederken de ağlar ve yùzlerini keserlerdi (Rəcəbov ve 

Məmmədov, 1993). 

OĢuқi alçı kelivatidu frazeoloji birimi "iĢleri yolunda gitmek, Ģans getirmek" anlamında birçok Tùrk 

dillerinde iĢleniyor. Bu ifade Tùrk uluslarında "aĢık oyunu" gibi mevcut olan oyundan oluĢan ve deyimleĢerek 

Tùrk dillerinde Ģimdiye kadar da iĢlenmektedir. Tùrklerde "âĢık" koyunun arka ayağının diz kemiğine deyilirmiĢ. 

Oyunun içeriği Ģu ki, aĢığı atarken onun yan tarafı yukarı dùĢerse, aĢığı atan kiĢinin "aĢığın alçı kalkıp", yani 

kazanmıĢtır demektir. Bu oyun Azerbaycan'da Ģimdi de çocuklar arasında oynanır. Özbek dilinde bu frazeoloji 

birim oĢiği olçi (Uzbeksko-Russkiy Slovar, 1959) Ģeklinde, ismi frazeoloji birim gibi mevcuttur. OĢuқi alçı 
kelivatidu frazeoloji birimi Tùrk dilinde aĢığı bey (cuk / cuk) oturmak (Aksoy, 1988) seçeneğinde iĢleniyor. Bu 

frazeoloji birimin içerdiği bey ve cuk sôzlerine Ö. Aksoy Ģôyle izah etmiĢtir: "cuk aĢığın çukur gôbek tarafı, bey 

"cuk" arkasındaki yuvarlak tarafsız" (Aksoy, 198). Tùrkçe'de iĢlenen bu frazeoloji birim maçası alçı kalkıp 

(Aksoy, 1988) Ģeklinde de kullanmaktadır. 

Özbek dilinde iĢlenen anқoninq tuxumi//uruği frazeoloji biriminin harfiyen anlamı "anko kuĢunun 

yumurtası" demektir. "Anko" mifik kuĢ ismi olup Ġbranice anak kelimesinden tùremiĢtir, isim olarak anlamı 

gerdanlık, uzun boyunlu div, fiil olarak ise gerdanlık takmak, boğmak, boğazı sıkmak anlamlarına gelir 

(Batislam, 2002). ―Anka; uzun boyunlu, ismi olup cismi olmayan bùyùk bir kuĢtur. Simurg, Zùmrùdùanka 

adlarıyla da bilinir. Cennet kuĢuna benzer yeĢil bir kuĢ olduğu için bu ad verilmiĢtir. Bu adların dıĢında Anka, 

Semender, Devlet KuĢu, Phoenix, Tuğrul, Hùmâ adlarıyla da bilinir" (Batislam, 2002). 

Arapça'da Anka, Farsça'da Simurg adı verilen; Tùrkçe'de ise, bu iki isimle ya da bu iki ismin 
birleĢmesinden meydana gelen Zùmrùdùanka (Simurg u Anka) adıyla anılan, Ġslâm tasavvuf ve sanatında da 

ônemli yer tutan efsanevî kuĢ, benzer nitelikteki baĢka kuĢlarla karıĢtırılmıĢtır. 

Genellikle, Anka, Simurg, Humay gibi efsanevi kuĢlar hakkında çeĢitli yorumlar vardır. M.Adilov 

Simurg kuĢu hakkında Ģôyle yazıyor: "Eski esatirlere gôre Elbrus Dağı'nda yaĢıyor. Bazı kaynaklarda bu dev ve 

efsanevi kuĢa Әnqa (veya Ünqa) denir" (Adilov, 1988). Anka kuĢunun yumurtası olması konusunda ama kimse 

bahsetmiyor. Yalnızca M. Adilov Humay kuĢundan bahsederken bu kuĢ hakkında varolan rivayetlerden birine 

gôre onun yumurtladığını yazıyor; "Bir rivayete gôre, Bùyùk Okyanus adalarında, Hindistan'da, Çin'de, Kıpçak 

bozkırlarında yaĢayan kuĢtur ki, gôlgesi herkesin ùstùne dùĢerse, o kiĢi veya padiĢah, yada zengin, zengin, mutlu 

kiĢi oluyormuĢ. Gùya havada yumurtlar ve yavrusu havadaca yumurtadan çıkıp uçmaya baĢlarmiĢ ..." (Adilov, 

1988). Bôylece, Anka veya Simurg, Humay kuĢlarının aynı efsanevi kuĢ olma ihtimali ortaya çıkıyor. 

DùĢùnùyoruz, Humay kuĢunun havada yumurtlaması hakkındaki rivayeti anқoninq tuxumi frazeoloji birimi 
doğruldur. Özbek dilinde bu frazeoloji birim çok ender bulunan veya çok zor bulunan, bulunması mùmkùn 

olmayan bir Ģeyi belirtmek için kullanılır. Humay kuĢunun havada yumurtladığı yumurtanın da elde edilmesi 

muhtemelen mùmkùn olmayan bir iĢtir. Buradan da ihtimal olabilir ki, Anko, yani Simurg ve Humay aynı 

kuĢtur.  

 Örneğin, Ҩavas bўlsa, anқoninq tuxumi ҩam topiladi. (Oybek, "O.v. Ģabadalar") Bunqa iĢonadiqan 

odam ҩozir anқoninq tuxumi (Uzbeksko-Russkiy Slovar, 1959). Tùrkçe'de anқoninq tuxumi frazeoloji birimine 

"kuĢ sùtù" (Aksoy, 1988) frazeoloji birimi uygun geliyor. 

Özbek dilinde қўlini yuvub <қўltikқa urmok> frazeoloji birimi ayrıca "kul yuvmok" biçiminde de dilde 

iĢleniyor. ġ.Raxmatullayev tahmin ediyor ki, Özbek dilinde "қўl yu  vmoқ" "қўlini yu  vub қўltikқa urmok" 
frazeoloji biriminin kısaltılmıĢ varyantıdır. Fakat E.A.Umarov yazıyor, Özbek dilinde el yuvmoқ//ilik yuvmoқ 

frazeoloji birimi XIX yùzyılda artık қўl yu  vmoқ biçiminde iĢlenmeye baĢlamıĢtır. Bu da "el" ve "ilik" 
kelimelerinin aynı dônem için artık dilden çıkmasıyla bağlıyor (Umarov, 1971). A.Zayonçkovski "el yumak" 

frazeoloji biriminin Fars dilinden tùrk dillerine geçen bir taklit olduğunu sôylùyor. E.A.Umarov ise A. 

Zayonçkovskinin fikrine itiraz ederek yazıyor: "Birincisi, "қўl yu  vmoқ" frazeoloji birimi eski Tùrk yazılı 
yapılarında gôrùlùr ve yaygın olarak seçenekleri ile birlikte iĢlenmiĢtir. Ġkincisi ise, ÇağdaĢ tùrk dillerinde 

sadece yazılı dilde değil, ayrıca sôzlù dilde de iĢlenir" (Umarov, 1971]. Rus dilinde de bu deyim iĢlenmektedir 

ve ―iĢin içinden sıyrılmak, bir kenara çekilmek, bir iste artık sorumluluk almamak‖ anlamını taĢıyor.  Aslı Eski 

Slavca‘dan geçen taklittir rus etimol. Bazı eski topluluklarda hakim ve savcilar verilen karara razı olmadıklarını 

gôstermek için sembolik bir tôrenle ellerini yakarlardı. Bunu yaparak, alınmıĢ olan karara karĢı sorumluluğu 

ùzerinden attıklarına inanırlardı. Bu gelenekten Ġncil‘de de sôz edilmektedir (Vtorozakoniye, 21, 6-7). Ġncil‘de 

belirtildigine gôre, Ġsa‘nın çarmıha gerilme kararına onay vermek zorunda kalan Pilatus‘un, halkın ônùnde 

ellerini yıkayarak ―Bu kutsalının kanında benim suçum yoktur‖ (Matfey, 27, 24) demesinden  sonra bu deyim 
yaygın bir Ģekilde kullanılmaya baĢlamıĢtır (Mokiyenko, 2005). Tùrk dillerinde her iki Ģekilde, қўl yuvmoқ ve 

қўlini yuvub қўltikқa urmok Ģekillerinde mevcut olan frazeoloji birimlerin anlamı "umudunu kaybetmek" 

demektir. Iki seçenekten hangisinin daha erken olmasını ayırt etmek biraz zor olsa da, fikrimizce, E.A.Umarovun 

da gôrùĢùne gôre de bu frazeoloji birim "қўl yu vmoқ" Ģeklinde mevcut olmuĢ, "қўlini yu  vub қўltikқa urmok" 
seçeneği ise sonra oluĢmuĢtur. Oğuz grubu Tùrk dillerinde el yıkamak, Kıpçak grubunda ise kol yıkamak 

Ģeklinde mevcut olması da қўlini yu vub қўltikқa urmok seçeneğinin daha sonra oluĢtuğunu sôylemeye esas 
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veriyor. Örneğin, Azərb. el yıkamak//el yüzmek//el çekmek; tm. el yuvmak; tr. El yıkamak//el çekmek; gr. kol juup 

kaluu. Örneklerden gôrùldùğù gibi, bu frazeoloji birimin hatta seçeneklerine da rastlamak oluyor. 

Gùnùmùzde, Azerbaycan dilinde ―Gôyden ùç alma dùĢdù. Biri menim, biri ôzùmùn, biri de nağıl 

sôyleyenin‖ (Seyidəliyev, 2004) deyimini tez tez kullanıyoruz. Bu deyimin tùreme sebepleri çok ilgiçekicidir. 

―Gôyden ùç alma dùĢtù‖ deyiminin kôkù eski Tùrk inanıĢına bağlıdır.  

Geleneksel Tùrk dini içerisinde, tabiat kuvvetlerine inanç çerçevesinde "orman ve ağaç inanıĢı" da 

ônemli bir yer tutmuĢtur. Ötùgen dağının ormanlarla kapalı olmasının ve buraların Gôktùrkler ve Uygurlarca 

kutsal sayılmasının tesiri bùyùk olmuĢtur. Gerçekte orman inanıĢının, ormanda yaĢayan ve yiyecek derleyip 

avcılık yaparak geçinen ilkel topluluklara mahsus olduğu; Tùrklerin de gôçebe çoban hayatına oradan geçtikleri 
ône sùrùlmùĢtùr. Tùrkler arasında bozkır kùltùrùnùn hakim olduğunu kabul eden bazı bilim adamları bu gôrùĢe 

karĢı çıkmıĢtır (Gùngôr, 2002). Gùnùmùzde Uygurlar arasında bazı ağaçlara ôzel ônem vererek kutsal sayma 

inancı hala devam etmektedir (Rahman, 1996). Uygurların inancında, elma kôtù ruhlu olmayan sihirli ağaç 

sayılır. Onun için cinlerin ruhuna değsin diye elma ağacı ve elma kurusunu kullanarak tùtsù yaparlar. Bunun için 

Perihunluk geleneğinde tuğ bağlandığında onun dalına bir elma ağacı asılır. BahĢi‘nin (dinî hekim) elinde de 

elma sopası olur.  

Tùrklerin dini inanıĢlarından da tùreyip gùnùmùze kadar gelen deyimler de çoktur.  Ġslami tasavvufla 

bağlı deyimlere rastlıyoruz. Mesela, Tùrk dilinde abası kırk yerinden yamalı (Tasavvuf terimleri ve deyimleri 

sôzlùğù) deyimi, dilimize tasavvuftan geçmiĢtir; derviĢlerin abalarının yırtık pırtık olmasını ifade eder. Eskiden 

derviĢler, hırkalarının helal maldan olmasına itina gôsterirler, bu yùzden mallarının helal olduğuna inandıkları 

sufilerden kumaĢ parçaları toplarlar, bunları birbirine dikip ekleyerek kendilerine aba yaparlardı. Ayrıca, "abalı" 
kelimesi, fakir ve yoksul kimseler için kullanılır. 

Deyimlerde tùrk dillerinin ifade gùcùnù, gùzelliğini gôrmek mùmkùndùr. Aynı zamanda Tùklerin 

Ġslamiyet ôncesi dini, tarihi, kùltù ve toplum hayatıyla ilgili dùnya gôrùĢleri ve hayata bakıĢları konusunda ip 
uçları verir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

 
Malum olduğu gibi de, oldukça geniĢ bir coğrafyada yaĢayan Tùrk ulusu zengin ve kôklù bir dil ve 

kùltùr geleneğine sahiptir. Bu geleneğin bir parçası Ģùphesiz deyimlerdir. Yıllar geçse de ortaklığını 
kaybetmeyen deyimler onların arasındaki kùltùr bağının ne kadar eskiye dayandığını ve ne kadar sağlam temele 

sahip olduğunu gôsterir. Bu bildiriyi daha bilimsel dayanaklarla ispat etmek için bazı deyimlerin etimolojisini 

kaynaklara dayanarak araĢtırtık ve bu alanda araĢtırma yapmıĢ dilbilimcilerin de eserlerinden faydalandık. Tùrk 

deyimleri Tùrk ulusunun binlerce senelik yaĢam felsefesinin ùrùnùdùr. Onlar binlerce senelik tarih içerisinde 

kuĢaktan kuĢağa geçip gùnùmùze kadar ôzlùğùnù korumuĢtur. Gùnùmùzde oldukça geniĢ bir coğrafyada 

yaĢayan ÇağdaĢ Tùrk topluluklarının kelime hazinesinde pek çok ortak deyimlerin bulunması bunun  bariz bir 

delilidir. Bu durum aynı zamanda yine ÇağdaĢ Tùrk toplulukları arasındaki kùltùr bağının ve birliğinin ne kadar 

derinlere uzandığını ispat etmektedir. Bu çalıĢmada, Azerbaycan, Tùrk, Uygur ve Özbek deyimleri arasında ne 

kadar ortaklık ve ne kadar farklılık olduğunu gôrmek amacıyla, bu dillerde olan bazı deyimleri inceledik ve 

onların iç yapısındakı semantik ôzelliyin tùreme sebeplerinden kaynaklandığını gôrmùĢ olduk. Eski Tùrklerin 

mitoloji tasavvurlarına, rivayetlerine, efsanelerine, inanc sistemine, kùlt inanıĢlarına, ôrf ve adetlerine, 
yazıtlarına bir seyahet ettiğimiz zaman deyimler kendi kendiliğinde bu kavramların bir ôzeti olduğunu isbat 

ediyor. Bunlar aslında  deyimlerin dil niteliğini ortaya çıkaran faktôrlerdir.  

Bir dilin semantik açıdan araĢdırılması deyimlerin de araĢdırılmasını içine almalı, Tùrk dillerinde 

deyimler daha detaylı incelenmelidir. Çùnkù, Tùrk dillerinde deyimlerin  ve kùltùrel  açıdan araĢtırılması 

deyimbilim sahasında yapılması gereken ônemli iĢlerden biridir. 
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