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Kutadgu Bilig'de Yer Alan Deyimler 

ZaferÖnler 
(Mersin) 

Kutadgu Bilig, işlediği konular bakımından öğretici bir eser olmasının yanı 

sıra, şiir sanatı açısından da son derece başanlıdır. Eser, gerek içeriğinin 

zenginliği ve hacmi, gerekse sanatsal değeri ve anlatım olanaklannı kullanımı 

açısından zengin bir malzemeye sahiptir. Şair, düşüncelerini kuru bir anlatım 

yerine, çok özgün benzetme ve söz sanatlanna başvurarak son derece lirik 

bir şiir diliyle aktarma yolunu tutmuştur. Bu nedenle de eser mecazlar, 
benzetmeler, deyim ve atasözleri bakımından son derece zengindir. Ancak 
eserin edebi değeri, şiirsel yapısı üzerine günümüze dek önemli bir çalışma 

yapılmamıştır. 

Eserin zengin söz varlığı içerisinde deyimler önemli bir yer tutmaktadır. 

Kutadgu Bilig' deki deyimleri belirleme amacıyla yaptığımız bu çalışma, daha 

önce bildiri olarak sunduğumuz, Kutadgu Bilig' deki organ adlanyla ilgili 

deyimleri de içermektedir. 1 Bu çalışmada eserdeki tüm deyimlerin ortaya çı
kanıması amaçlanmış olmakla birlikte, bu amacın.eksiksiz gerçekleştirildiğini 
söylemek oldukça güçtür. Eserin tümünde yer alan deyimleri eksiksiz olarak 
belirlemedeki güçlüklerin başında, "deyim" teriminin tanımından başlayarak, 

mecazlarla olan ilişki ilişkisini, ve farklılığını belirleme gelir. Diğer bir güç

lük ise, böylesine sanatsal bir eserdeki deyimleri gözden kaçırmamak ve on

lan diğer benzetme ve istiarelerden ayırabilmedir. Dolayısıyla bu çalışma bir 

ilk deneme olarak görülmeli, eksikliklerin tamamlanması ve yaiılışlıklann dü

zeltilmesi ile amacına ulaşmış olacağı kabul -edilmelidir. 

Burada, eserde belirleyebildiğimiz 285 deyim yer almaktadır. Bilindiği 
gibi hemen tüm dillerde deyimlerin çoğu, o dilin ana temel kavramlan olan 

kelimehSrle kurulur. Ana temel kavramlann başında da baş, yüz, göz, ağız, 

"Kutadgu Bilig'de Organ Adlanyla Kurulan deyimler", 3. Uluslar Arası Türk Dili 

Kurultayı 1996, Türk Dil Kurumu, Ankara 1999: 841-862. 
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120 ZAFERÖNLER 

burun, el, ayak gibi kavramlar gelir. Kutadgu Bilig' de de aynı özellik ön 

plana çıkmaktadır. Bu yazıda yer alan deyimlerin ana temel kavramlara göre 

dağılımı şöyledir: baş 13, el 29, ayak 3, yüz 19, bağır 3, boğaz 6, boyun 2, 

but 1, eğin 2, yanak (elJ) 9, göz 16, kaş 5, beniz (melJiz) 4, dilID, diş 4, 
yürek 5, arka 1 olmak üzere toplam 132 deyim bulunmaktadır. Organ adla

rının dışında kalan kavramlarla kurulmuş deyimler içerisinde kölJüI "gönül" 

63 deyimle başta gelmektedir. Bu sayı organ adlarının tümüyle kurulan 
deyim sayısının yarısına yakındır. Bu sayı, metinde geçen yaygınlık kölJüI 
kelimesinin yaygınlığını ve anlam çerçevesinin genişliğini göstermektedir. 

Kutadgu Bilig metninde kölJüI kelimesinin çok geniş bir anlam çerçe
vesine sahip olduğu ve çoğu zaman Türkiye Türkçesinde "yürek" kelimesiy

le karşılanan birçok kavramı ifade ettiği deyimlerde de görülmektedir. Bu 

kelime, "sevgi, cesaret, dürüstlük" gibi kavramları .içeren duygu/sezi kav

ramlarını karşılamaktadır. Eserde, insanın iki yönünü oluşturan "akıl" ve 

"duygu", çok sık olarak ög, kÖ1jüI biçiminde birlikte kullanılmışlardır: 

Bayat kimke berse bu beglik işi 
Berür ög kölJüI kör ol işke tuŞı (1933)2 

"Tanrı kime bu beylik işini verirse, 
ona uygun akıl ve duygu da verir." 

beyitine benzer kullanımlar oldukça yaygındır. kölJüI ve ög kelimelerinin 

eserde sıkça eşdeğer ve birlikte kullanımları, kişilik yapısının akıl ve duygu 

olmak üzere iki temel öğeden oluştuğunun kabul edildiğini göstermektedir. 
Bunlardan akıl alanı, bilgiyi ve bilimi, duygu/sezi alanı ise bilgelik (irfan), 

erdem ve buna benzer yüce değerlerden oluşmaktadır. Bu anlayışa göre 
kölJ ül kelimesi günümüzdeki karşılığından çok daha geniş bir anlam 

zenginliği edi~mektedir. Örneğin: 

KölJÜI beg turur yeti endam üze 
Begi başlasa bm/nı yügrür tüze (2795) 
Gönül yedi organ üzerine beydir; 
beyi önderlik ederse halkı doğru hareket eder 

2 Çevriyazılı metinlerde Arat (1947) yayını esas alınmıştır. Söz konusu metin 
yayınındaki kimi okuyuşlar günümüzdeki bilgilerimize göre (öze ~ üze, öküş ~ 

üküş) değiştirilmiştir. Çeviriler ise yeni olup kimi yerde Arat (1959) çevirisine de 
dipnotlarda yer verilmiştir. 
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KUTADGU BİLİG'DEYER ALAN DEYİMLER 121 

beytinde de köIJül kelimesinin yedi temelorganın yöneticisi olarak nitelen

dirilmesi, kavramın ne denli geniş olduğunu göstermektedir. Bu kavramın 

insan için taşıdığı önem şu beyitte çok daha belirgin bir şekilde vurgulan

maktadır: 

KöIJÜlSÜZ kişiler /ç,urug kep bolur 
KöIJül birle yalIJu/ç, /ç,amug iş /ç,ılur (2472) 
Gönülsüz insan boş kalıp gibidir; 

insan her işi gönül sayesinde yapar. 

Türkiye Türkçesinde "yürek" ve "kalp" kelimeleriyle kurulan deyimlerin 

çokluğu, bir organ adı olan bu kelimelerin zaman içerisinde "gönül" keli

mesine ilişkin birçok anlamı kazandıklannı, yani sonmt anlamlannın dışında 

soyut anlamlar edindiklerini göstermektedir. 
Eserde yabancı kökenli kelimelerle yalnızca, ajun taru-, can atı, can 

semirt-, devlet atın min-, minnet ur- deyimleri bulunmaktadır. 

Deyimler: 

ı. açıg söz Acı söz, incitici söz. 
Tügük yüz aç ıg söz kişig tumlıtur 
Tiriglikte kitmez kÖIJülde yatur (2577) 
"Asık surat acı söz kişiyi dondurur (incitir), 

hayat boyu gitmez yürekte kalır." 

2. a"a~ bekit- / berkit-: Direnmek, sebat göstermek. 
Bezenür kişike özin körkitür 
KöIJül berdiIJ erse açla/ç, berkitür (6128) 

"Bezenir, insana kendini gösterir, 

ona meyl edilince de ayak diretir." 

Yiti közlüg ol kör ba/ç,ışı yıra/ç, 
I>.ayu işke tegse bekitür acja/ç, (1855) 
"Keskin bakışlı ve uzak görüşlüdür, 

hangi işe koyulursa sebat gösterir." 
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122 ZAFERÖNLER 

3. acJalf. tik- Davranışında istikrar göstermek, tutumunda değişiklik olma-
mak, krş. Far. pay fişurden (Dankoff s. 264). 

Adaşıg asıg yas içinde sına 
Bu yerde atja/ç, tikse bek tut sen-e (4208) 

"Dostunu iyi ve kötü zamanlannda sına; 

eğer (senin iyi ve kötü günlerinde) aynı davranıyorsa onu sıkı 
tut." 

4. acJalf.ın örü tik-: Kalıcılaşmak, iz bırakmak. 
Kim erse urup /ç,oq,sa edgü törü 
Anın tikti atın atja/ç,ın örü. (1461) 
"Birkimse iyi yasalar yapıp bıraktıysa, 

onunla adını kalıcılaştırdı demektir." 

5. agız köni tut- Ağzını bozmamak, küfür ya da günah söz söylemernek. 

Negü kelse tapla kör eq,gü esiz 
Boyun ber /ç,aia/ç,a köni tut agız (1431) 
"İyi ya dakötü (Tanrı'dan) ne gelirse kabul et; 

kazaya razı ol ağzını bozma." 

6. ajun taru- Dünyası başına dar gelmek; çaresiz duruma düşmek. 

Kirip kend içinde tiledi tüşün 
Tüşün bulmadı kör tarudı ajun (487) 
"Girip kent içinde konaklayacak yer araaı, 

kalacak yer bulamayınca dünya başına dar geldi." 

7. arlf.a ber- Sırtını dönmek, kaçmak. 
Yagı at kemişse saIJa ograsa 
Serin ar/ç,a berme saçılsa basa (2386) 
"Düşman senin üzerine at sürerse, 

dayan, kaçma, dağılırlar (püskütülürler)." 

8. arlf.ulf. lf.dınç İnatçılık. 
Ta/ç,ı biri erke bu ar/ç,ulç, /ç,ılınç 
Bu ar/ç,u/ç, /ç,ılınçlıg/ç,a bolmaz sevinç (340) 
"Biri de kişi için inatçılıktır, 

inatçıya dünyada sevinç yoktur." 
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9. arslan yüreklig Cesur, korkusuz. 

Yagıda kör arslan yüreklig kerek 
~arışulç,ta esri bileki kerek (2310) 

"Düşman karşısında arslan yürekli olmalı, 

çarpışırken kaplan bilekli olmalıdır." 

10. aşru kör- Uzak görüşlü, ileri görüşlü olmak. 

Yumış~a irig bolsa yügrü turu 
~ula~ köz yiti ~ılsa aşru körü (4040) 

"Her işi beceriyle kısa sürede yapmalı, 

uzak görüşlü, gözü ve kulağı tetikte olmalı."3 

11. at kötür- Adı yücelmek, saygın bir ada sahip olmak. 

Kişilik üçün at urundı kişi 
Kişilik bile at kötürdi kişi (1600) 
"İnsan oluşundan dolayı kişi bir ad almıştır, 

insan kişiliğiyle adını yüceltir:" 

12. atı arta- Adı lekelenmek, adı kirlenmek. 

Ayı1Jlanmasunlar sini halk ara 
Atı1J artamasun munı keq, köre. (4663) 

"Halk arasında seni kötülemesinler, 

adının kirlenmemesine çok dikkat et." 

KimüJ atı esiz bolup artasa 
A1Jar yegreki ol tirig turmasa (4467) 

"Kimin adı lekelenir, değersizleşirse, 

onun için yaşamamak daha iyidir." 

13. atı yacJ.ıl- Ünlenmek, şöhrete ulaşmak. 
Boq,un inçke tegse elig tegmese 
Begi atı eq,gün yaq,ılsa basa (2180) 
"Halk refaha ulaşsa, hükümdar refah içinde değilse; 

beyi iylikle ünlenir, şöhret kazanır." 4 

123 

3 Her işi sür'ade ve vaktında yapmalı; işine iyice dikkat ederek, gözü ve kulağı 

tetikte bulunmalıdır.(Arat, KB II. s.293). 
4 "Halk huzura kavuşsun, kimse ona el uzatmasın; beyin adı iyilik ile dünyaya 

yayılsın." (Arat, KB n, s. 163) 
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124 ZAFERÖNLER 

14. bagır ber-: Yakınlık göstermek, bağrına basmak. 

Boçlun~a tusulgı! mUlJllJa yara 
Ir.adaş~ bagır ber ya~ınlılç, ula (3237) 
"Halka yararlı ol, sıkıntısına yara; 

akrabalarını bağrına bas, yakınlık kur." 

15. bagır~a urun- Bağrına basmak, benimsemek. 

Bagırsa~nı bulsa bagır~ urun 
MalJa mundag aydı bilig hem ulç,uş (1947) 
"Merhametli birini bulursan bağrına bas, 

bilgi ve akıl bana böyle söyledi." 

16. bagrı taş inatçı, taş yürekli. 

MunılJda yası yolç, sana ay Iç,adaş 
Bolu ber malJa aya bagrı taş (4988) 

"Ey kardeş, bunun sana zararı yok, 
ey katı kişi bana uy (sözümü dinle)!" 

17. ba~ışı yıra~ U zak görüşlü, İleri görüşlü. 
Yiti közlüg ol kör balç,ışı yıralç, 
Ir.ayu işke tegse bekitür açlalç, (1855) 
"O keskin gözlü ve uzak görüşlüdür, 

hangi işe el atarsa sebat gösterir." 

18. baş agrıg S orun, dert. 
Beçlük iş boçlun başlamalç, agır 
Baş agrıg bile tutÇl emgek tegir (2147) 
"Halka önderlik etmek büyük ve ağır iştir, 

sürekli sorun ileeziyet getirir." 

Beçlük işte telJsiz baş agrıg bolur 
Baş agrıg kötürmese beglik ~lır (2934) 
"Büyük işte sayısız sorunlar olur, 

bu sorunlar ortadan kaldırılmazsa beylik ortadan kalkar." 
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19. baş bürün- Gizlenmek, kimseye görünmemek, krş. Far. ser pıçıden 
(Dankoff s. 264). 

Yana öz evilJe o/f,ımaz kişi 
Başı bürnü yer evde yallJuz aşı (4665) 

"Ve evine kimseyi davet etmez; 

yemeğini evine gizlenerek yalnız yer." 

20. baş çal- Pişmanlık duymak, yerinmek. 

Sa/f,ışta osansa /f,ayu işçiler 
Sa/f,ış be(lükinde ulır baş çalar (2781) 

"Hesap işinde ihmalkar davranan çalışanlar, 

hesabın büyüğündes inler, pişmanlık çekerler." 

YolulJ olJça kelse erildi işilJ 
J.(alı solça kelse ulıp çal başılJ (1392) 
"Yolun sağa doğru ise, işin yolundadır; 

eğer sola doğru ise, inleyerek yerin."6 

21. baş esen bol- Esenlikte olmak 

Ajun erki boldulJ uzun bolsu yaş 
Erej e(lgü birle esen bolsu baş (940) 
"Dünyaya egemen oldun, ömrün uzun olsun; 

huzur ve mutlulukla esenlik içinde ol." 

22. baş kötür- Yükselmek, etkin duruma gelmek, baş kaldırmak, krş. 

Far. ser bulend kerden (Dankoff s. 264). 

Esiz baş kötürse kör e(lgü yiter 
Bu e(lgü elig bulsa esiz yiter (890) 
"Kötü etkin duruma gelirse iyi yok olur; 

iyi egemen duruma gelirse kötü yiter." 

Hava/f,a bası/f,ma u/f,uş birle kes 
. Et öz baş kötürse bilig birle bas (3346) 

S hesab bedükinde sözü, "ahiretteki büyük hesap" anlamını taşıyor olmalıdır. 
6 Buradaki "sağ" ve "sol" kelimeleri iyi ile kötüyü, olumlu ile olumsuzu simgele

mektedir. 
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"Heveslerin etkisine ginne, akılla karar ver, 

bedensel arzular yükselirse bilgi ile bastır. " 

~ayu yerde devlet kötürse başı 

Bolu ber ava sen ay eç/gü kişi (4298) . 

"İkbal nerede yükselmişse, 

ona uyum göster (suyuna git) ey iyi kişi." 

23. baş ye- Başını yemek, hayatına malolmak, krş. ser borden (Dankoff 

s. 264). 

~ara baş yağısı ~ızıl til turur 

N eçe baş yedi ta~ı ma yeyür (966) 

"Cahil başın düşmanı kızıl dildir, 

o nice baş yedi, hala da yer."7 

Aç/ın üç iş ol kör tapuğçı işi 

Küç/ezmese andın özi yer başı (2510) 

"Bundan başka hizmet görenin üç görevi daha var, 

buna dikkat etmezse kendi başını yer." 

Bu yavlığ turur barça beglik işi 

~ayusı erej yer ~ayu öz başı (2156) 

"Bütün kamu işleri (beglik işi) böyledir; 

kimisi bundan mutluluğa erer, kimi de başını yer." 

Uluğlu~~a tegse u~uşsuz kişi 

İç/isi başın yer ay elçi başı (4078) 

"Kavrama yetisi olmayan önemli bir konuma gelirse, 

ey hükümdan o, efendisinin başını yer." 

24. başı kökke teg.;. Yücelmek, saygınlık kazanmak, başı göğe ennek. 

Başım kökke tegsün tese sen turup 

Bilig birle işle ~amuğ iş körüp (4557) 

"Eğer yücelmek (başının göğe ermesini) istiyorsan, 

her işi dikkat ederek bilgiyle işle." 

7 Bu beyitteki /ç,ara baş ibaresinde /ç,ara kelimesi "cahil" anlamında kullanılmıştır. 
bilindiği gibi, Türkçenin eski dönemlerinden başlayarak /ç,ara kelimesi renk adının 
yanı sıra, "niteliksiz; cehalet, uğursuzluk" vb. anlamlarda kullanılagelmiştir. 
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Başıl) kökke tegse be{iüklüg atın 

Kirip yatğu omul) ~ra yer ~tın (4820) 
"Adının büyüklüğü ile başın göğe erse bile, 

girip yatacağın yer toprağın altıdır." 

25. başı tezgin- Başı boş, avare olmak, ne yaptığını bilmez olmak. 

Bolu bermez evren başı tezginür 

Anıl) birle ~ıllp yal)ı tezginür (344) 

"Felek ona yar olmaz, avare olur, 
böylelikle de karakteri, tavn istikrarsızlaşır." 

26. başı tezginük Başı dönmüş, ne yaptığını bilmez.3089, 

Aya yolda azmış başı tezginük 

Ayı sevme dünyağ tüpi ol üyük (3089) 

"Ey doğru yoldan sapmış, kendini bilmez, 

bu dünyaya gönül bağlama dibi bataklıktır." 

27. başın alsı~- Hayatına malolmak, başını yemek. 
Bu üç nel) turur er kü{iezmese öz 

Başın alsı~ar terk eşit uş bu söz (4119) 

"İnsan kendini şu üç şey karşısında kollamazsa, 

başını derhal yer, bu sözü dinle." 

28. başın kökke tegür- Yüceltmek, başını göğe erdirmek. 

Kimil) birle devlet yaraşsa kelip 

Başın kökke tegrür yo~aru ~ılıp (3072) 

"Talih kiminle uyum içinde olursa, 
onun yükseltip başını göğe erdirir." 

29. başın ~urıt- Hayatını yitirmek, hayatına malolmak. 

Kara elke yazsa ~urıtur başın 

Tili sözde yazsa uşatur dişin (2515) 

"A vam topluma karşı suç işlerse, 
hayatını yitirir, konuşurken hata işlerse, dişini kırdınr." 

Üçünci kür ersig er ol tOl) yürek 

Yağ*a börike bu ersig kerek (2705) 

127 
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"Üçüncüsü cesur, yiğit ve yüreği pek olandır, 
düşmana ve kurda karşı bu yiğit gereklidir." 

30. başın yerke çal· Pişmanlık duymak, hayıflanmak, yaptığına üzül

mek. 

Bu kün öknüp asgı negü ayata 

Başın yerke çalsa ulıp mil) ~ata (1207) 

"Ey baba, başını yerlere çalıp binlerce inlesen de 

bugün pişmanlığın ne yaran var?" 

31. berge ye- Darbe yemek, bir işte bozguna uğramak. 

Beqük tutsa köl)lin bu sü başlar er 

Seziksiz yagıdın bu er berge yer (2296) 

"Askere komuta eden kişi mağrur olursa, 

düşmandan darbe yiyeceğine şüphe yoktur." 

32. bilig yazma- Yanılmamak, doğru bilgiye sahip olmak. 

elig aydı ulçlum köni sözledil) 

Kereki bu erdi bilig yazmadıl) (2175) 

"Hükümdar dedi ki, anladım, doğru söyledin; 

gereken de buydu, yanılmadın." 

33. bilig yetür- Akıl erdirmek, anlamak, kavramak. 

Yanut berdi ögdülmiş aydı elig 

Bu işke iqi keq yetürse bilig (2596) 

"Ögdülmiş cevap verdi, dedi ey hükümdar, 

bu işi çok iyi kavramak gerekir." 

Kayu işke bilge yeıürdi bilig 

Anı yetti tu ttı tegürdi elig (2605) 

"Bilgin kişi hangi işe el attıysa, 

onun üstesinden geldi ve kavradl."8 

Yagıda asıg yo~ yetürgil bilig 

Asıg bolmaz işke tegürme elig (4231) 

8 "Alim hangi işte bilgisini kullanırsa, ona ulaşır; onu tutar ve elde eder." (Arat) 
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"Düşmanlıkta yarar olmadığını anla, 

yararsız işe de el sürerne." 

34. bo«Jug tutun- Bir İşte olumlu sonuç almak, boya tutturmak. 

U~uşlug kerek işte artu~ oçlug 
Oçluglug bile işte tutnur boçlug (2453) 
"İşte kavrayışlı ve çok uyanık olmalı, 

uyanık olmakla bir işte başanlı olunur." 

35. boguz arıg bol- Haksız kazanç elde etmemek, haram yememek. 

Bularnı1] bile me ~tıl ay ~ 
Arıg bolga bogzu1] helal bolga aş (4405) 

"Bunlarla da bir arada ol ey kardeş, 

ki boğazın temiz kalsın ve yiyeceğin heıaı kalsın." 

36. boguz arıt· Haram yememek, başkasının· hakkını yememek. 
Köni yol tutayın tese yinçkelig 
Boguzug arıtgu ay lç,ıllç,ı silig (4407) 
"Çok ince olan doğruluk yolunu tutayım dersen, 
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ey temiz yaradılışlı insan, ilkin boğazını arıtmalısın, (hakkın 
olmayanı yememelisin)." 

37. bogzı, egni bütün Mutlu, her bakımdan işleri yolunda giden karnı 

tok, sırtı pek 

Negü ter eşit bogzı egni bütün 
Barım tap tese er bolur beg lç,utun (3798) 
"Mutlu kişinin,l1t~_ dediğini dinle, 

'----'Varlığım yeterli' d{YenJ~~i mutlu bir beyolur." 

'\ 
38. boguz~a bulun bol-/lpl -Boğazın~Kurorm-;kTb-~ğaza kul kılmak, aç 

~özıü. 

Üküş kördüm elde beçlümiş erig 

Bulun ~ıldı bogzı töşendi yerig (4593) 

"Memlekette yükselmiş birçok kişi gördüm, 

boğazlanna esir olduklan için yerle bir oldular." 
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Boğuzl[.a bulun bolma boğzı uluğ 
Boğuzl[.a bulun bolsa bolmaz yuluğ (4591) 
''Boğazının esiri olma ey aç gözlü, 

boğaza esir olununca, bundan kurtuluş yok." 

39. boguz ~uh Boğazına düşkün, aç gözlü. 

Negü ter eşitgil sal[.ınul[. üli 
Bu SÖZ işke tutğıl ay boğzıl[.ulı (2100) 
"Düşünen kişinin ne dediğini dinle, 

ey aç gözlü, bu sözlere göre hareket et." 

40. bogzı ulug Aç gözlü, boğazına düşkün. 

Boğuzl[.a bulun bolma boğzı uluğ 
Boğuzl[.a bulun bolsa bo lmaz yuluğ (4591) 
"Boğazının esiri olma ey aç gözlü, 

boğaza esir olununca, bundan kurtuluş yok." 

41. boyun her- Uyum göstermek, kabullenmek, krş. Far. gerden nihtiden 
(Dankoff s. 265). 

Bu l[.ut l[.ayda bolsa boyun ber yaraş 
I>.alı öznese l[.utl[.a l[.adğun küreş (681) 

"İkbal nerede olursa, ona uyum göster, 

kabuIlen; ikbale karşı gelirsen, kaygılarla boğuşursun." 

Bu sözke egildim berür men boyun 
Ziyaret l[.ılayın alJar men bu kün (4992) 

"Bu söz karşısında eğiliyor, kabul ediyorum, 

bu gün onu ziyaret edeceğim." 

42. boyun eg- Boyun eğmek, kabullenmek, uymak. 

I>.amug elke l[.ıldı kör elgi uzun 
Boyun egdi düşman kiteterdi ÖZÜlJ (1037) 

"Onu bütün ülkeye egemen kıldı, 

düşmanı boyun eğerek ortadan yok oldu." 

Negü ter eşit amdı bilge öge 
Biligsiz ul[.up amdı boynulJ ege (1754) 
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"Bilge yol göstericinin ne dediğini dinle, 

bilgisiz bunu anlayıp, kabul etmeli (uymalı)." 
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43. böri ~oy bile suvla- Kurt ve koyun bir arada yaşamak, banş içinde 

bulunmak. 
Elin etti tüzdi bayudı boç/un 

Böri ~oy bile suvladı ol üç/ün (449) 

"Memleketine düzen verdi, halk zenginleşti, 

o zaman koyunla kurt bir arada su içti (herkes banş içinde 

yaşadı)." 

44. börİ to~lı ~ozı teg bol- Banş içinde olmak, kurt, toklu, kuzu eşit 

olmak. 
Tirildi bir ança yondı bu yal) 

Böri to~lı birle ~ozı boldı tel) (3096) 

"Bir süre bu şekilde davranarak yaşadı, 

kurt, toklu, kuzu bir birine eşit oldu. 

45. butug magıtma- Adım attırmamak, yaşamasına izin vermemek." 

Ölügli kişi barça öç/ke tutug 

Yetilse öç/i kör mal)ıtmaz butug (1211) 

"Ölümlü kişilerin tümü zamana tutsaktır; 
bak zamanı gelince adım attırmaz." 

46. can otı Can dermanı, her derde çare. 

Yanut berdi ögdülmiş elig ~utı 

Sevüg nel) bu altun kümüş can otı (2743) 

"Ögdülmiş cevap verdi dedi ey kutlu hükümdar, 

altın ve gümüş sevilen şeydir ve can dermanıdır." 

47. can semİrt- Ruhunu zenginleştirmek. 
Biliglig kişiler et öz yavntur 

Bilig birle avnur canın semritür (990) 

"Bilgili kişiler bedenlerini zayıflatır, 

bilgi ile avunur, ruhunu zenginleştirir." 
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48. devlet atın min- Mutluluğa kavuşmak. 

Negü ter eşit bu tapug ~ılguçı 

Tapug birle devlet atın mingüçi (1608) 

"Hizmet eden ve bu hizmetle mutluluğa eren kişi ne der, dinle." 

49. e<Jersiz yıgaç min- Ölmek, tabuta binmek. 

Yayılmaz yorıga keveldin tüşüp 

Eqersiz yıgaç mingü mUlJlug bolup (1428) 

"Sarsmayan rahvan attan (rahat hayattan) inerek, 

eziyete düşüp tabuta (eyersiz ağaca) bineceksin." 

50. egin büt- Rahata ermek, işleri yoluna girmek. 

Egin bütti bogzum yime boldı to* 

Töbün barsu dünya aqın asgı yo~ (3797) 

"Boğazım tok, işlerim de yoluna girdi, 
bundan başka yaran olmayacak dünya tepe taklak olsun." 

51. egin kötür- Göğsü kabarmak, belini doğrultmak. 
Tapugçı bile beg kötürdi egin 

Tilek tapug ~ılsa tındrur begin (1882) 

"Bey kendine hizmet edenle belini doğrulttu, 
arzu edilen biçimde yapılan hizmet, beyi rahata kavuşturur." 

Hazinem üküş tep küvenme nelJin 

/faşem sü telim tep kötürme egin (5214) 

"Hazinem çok diye mala güvenme, 
hizmet edenim ve askerim çok diye gururlanma." 

52. elig asralp Mahiyetinde bulunan insanlar, kendi nüfuzunda olanlar, 

krş. Far. zır dest (Dankoff s. 264). 
Yime eqgü tutgıl elig asra~ıg 

Yegü içgü bergil bütür opra~ıg (4527) 

"Ve mahiyetindeki insanlar hoş tut; 

yiyecek içeceklerini ver, yıpranmış giysilerini yenile." 
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53. elig ber- Yardım etmek, yardımcı olmak, krş. Far. dest daden 

(Dankoff s.264). 
Elig kÖ1Jline sığdı erse tapuğ 
Elig berdi devlet, açıldı ~puğ (1607) 
"Hizmeti hükümdar tarafından beğenilince, 
talihi yaver gitti ve önünde kapılar açıldı." 

Bu ne1Jler ma1Ja berse sr:;n ay elig 
Özüm ~ul ~ılayın bereyin elig (3759) 
"Ey hükümdar, bana bu şeyleri sağlarsan, 

kendimi kul kılarak yardım edeyim." 

54. elig bert- Cömert davranmak, para vermeklten el aşındırmak. 

Savaltun bile bertse begler elig 
l).ılıçsız tili evrer elig (3042) 
"Beyler cömertçe çok altın verirlerse, 
memleketi kılıca ihtiyaç olmadan sazle yönetirler." 

55. elig bir l.<ıl- Elbirliği etmek, birlikte çalışmak. 
Sini me tiler amdı elig bu kün 
Elig bir ~ılıp yazsa beglik tügün (3469) 
"El birliği ederek yönetim sorunlarını çözmek için, 

hükümdar bu gün seni de istiyor." 

56. elig bul- Üstün duruma gelmek, egemen olmak, krş. Far. dest yaften 

(Dankoff s.264). 
Esiz baş kötürse kör ec/gü yiter 
Bu e{lgü elig bulsa esiz yiter (890) 
"Kötü egemen olursa iyi ortadan yiter, 

iyi egemen olunca da kötü yiter." 

Negü ter eşitgil yağılamış er 
Yağısı üzele elig bulmış er (4261) 

"Düşmanla savaşınış ve 
düşmanına üstün gelmiş kişi ne der, dinle." 
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57. elig kötür- Başarılı olmak, başarmak, krş. Far. dest ber daşten 
(Dankoff). 

Kiçig erken ögret ogull$:a bilig 
Kiçigde bilig bilse kötrür elig (1493) 
"Küçüklükte çocuğa bilgi öğret, 

küçükken bilgi edinirse, başarılı olur." 

Kişi yıll$:ı birle aq,ırtı bilig 
Bilig birle yal1Jul$: kötürdi elig (1845) 
"İnsanı havyvandan bilgi ayırdı, 

insanoğlu bilgi ile başarılı oldu." 

Inançlıg bagırsal$: bütün sen silig 
Könilik bile sen kötürdü1J elig (3063) 
"Güvenilir, merhametli ve bütünüyle temizsin, 

sen doğrulukla başarılı oldun." 

58. elig lpsga bol- Ulaşamamak, yetersiz kalmak. 

Ne1Ji bolmasa el alıp bergüke 
Elig l$:ısga boldı l$:amug eçlgüke (3983) 
"İnsanın verecek malı yoksa, 
hiç bir iyilikyapmaya imkanı olmaz." 

59. elig lpsga tut- İhtiraslı olmammak, kanaatkar olmak, krş. Far. dest 
kütah kerden (Dankoff s.264). 

Uzunlul$: tilese ÖZÜ1J hem SÖZÜv 
Elig l$:ısga tutgıll$:utuldı ÖZÜ1J (4296) 
"Sözünün geçerli ve nüfuzunun sürekli olmasını istersen, 

her şeye bulaşma, bu şekilde kurtulursun." 

Elig l$:ısga tuttum tavar tennedim 
Hava arzularlr-a kÖ1Jül bennedim (6079) 
"Kanaatkar davrandım, mal dermedim, 

arzu ve ihtirasa gönül vermedim." 
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60. ögdin elig yont- Önceden görüp önlemini almak, krş. Far. pış destl 

kerden, dest-i pış giriften (Dankoff s. 264) 

Yanut berdi ögdülmiş aydı elig 
~amug işke ölJdün yorıtsun elig (5467) 
"Ögdü1miş yanıt vererek dedi: Hükümdar 

her şeyi önceden görüp önlem almalıdır." 

61. elig SUD- Yardımcı olmak, elini vermek, krş. Far. dest endalJten 

(Dankoff s. 264). 
Yanut berdi ögdülmiş aydı elig 
Vezir boldı beglerke sungu elig (2118) 
"Ögdülmiş, ey hükümdar, 
vezir beylere yardımcı olmak için var diye cevap verdi." 

62. elig tarhıp Yoksunluk, krş. Far. teng testl(Dankoff s. 264). 

MUlJadsa tapugçı elig tarlı~ın 
Begi eştip uJsa açıg yarlıgın (2815) 
"Hizmet eden yoksunluk içinde sıkıntıya düştüğünde, 
beyi bunu duyunca hemen yardım buyruğu göndermelidir." 

Elig tarlı~ı tegse amdı salJa 
Kişike mUlJaq,ma ay ersig tOlJa (4540) 

"Eğer şimdi elin daralırsa, 
bundan başkalarına yakınma ey mert yiğit." 

63. elig tegür- Başarmak, yapmak, arzusuna ulaşmak, el sürmek. 

Bu ay toldı halin eşitti elig 
Ölüm tutga~ı ig tegürmiş elig (l067) 
"Hükümdar Aytoldı'nın durumunu, 
ölümün öncüsü olan hastalığın onu ele geçirdiğini işitti." 

Örüg bol amul bol tüzün bol silig 
{(omug eq,gülükke tegürgil elig (1416) 

"Sakin, nazik, halim ve temiz ol, 

her türlü iyiliği yap." 
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~ayu işke bilge yetürdi bilig 

Anı yetti tuttı tegürdi elig (2605) 

"Bilgin hangi işte bilgisini kullanırsa, 
ona ulaşır, tutar ve başanr." 

Kiminde uvut bolsa !ç,ıl!ç,ı silig 

~amug tel)siz işte tegürmez elig (2006) 

"Kimde utanma duygusu olsa ve temiz karakterliyse, 
hiç bir kötü işe el sürmez." 

Tetiglig bile bolsa erke bilig 

Tüzü işke tegrür bu bilgi elig (2624) 

"İnsanda zeka ile birlikte bilgi olursa, 

bu bilgi ile her işi başanr." 

Bayat berdi erdi u!ç,uş ög bilig 

Tüzü eçlgülükke tegürdüm elig (3467) 

"Tann, kavrama yetisi, akıl ve bilgi verdi, 

her tür iyiliği yapma fırsatı buldum." 

64. elig tut- Yardım etmek, elinden tutmak, krş. Far. dest giriiten 

(Dankoff s. 264). 
~ıyametde körkit to lun teg yüzin 

Elig tutaçı !ç,ıl ilahi özin (48) 

"İlahi, bana şefaat et, 

kıyamette dolunay gibi yüzünü göster." 

~utulgu yerim yo!ç, yitürdüm bilig 

Senil) rahmetin tutsu amdı elig (1154) 

"Sığnacak yerim yok, bilincimi yitirdim, 

şimdi senin rahmetin bana yardımcı olsun." 

Orunçun ya malın etilmez işim 

Elig tutaçı yo!ç, bu kiin bir kişim (1176) 

"Rüşvet ya da malla işim gömlmez, 

bu gün yardımcım olacak tek kişim yok." 
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Helal dünya ~azgan çıgay~a üle 

Kişi elgi tutgıl yanut ~ıl yüle (3240) 
"Helal mal kazan, yoksullara dağıt, 

insanlara yardımcı ol, karşılık ver, destekle." 
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65. elig ur- El atmak, el sürmek, bir işi yapmaya kalkışmak, krş. Far. 

dest zeden (Dankoff s. 264). 
~ayu~ elig ursa etlür barur 

~ayu~a sözi tegse yetlür barur (1853) 
"Hangi işe el atarsa o iş yapılır gider; 

neye sözü ulaşırsa, sözün ulaşması yeterlidir)." 

66. elig uzat- Yardım etmek, eluzatmak, krş. dest diraz kerden (Dankoff 

s.264). 
İki nel) kişide bulunsa elig 

Al)a bermegil iş uzatma elig (2507) 
"Ey hükümdar, bir kişide şu iki nitelik varsa, 

ona bir iş verme ve yardımcı olma." 

67. elig üstelj bol- Üstün durumda olmak, birine /bir şeye hakim olmak, 

krş. Far. zeber dest, dest-i bala; Ar. el-yedü'l-.lEuıya (Dankoff s. 264). 

Yanut berdi ögdülmiş aydı elig 

Yag*a tuçı bolsu üstel) elig (2269) 
"Ögdülmiş: 'Ey hükümdar, 
her zaman düşmandan daha üstün olasın.' diye cevap verdi." 

68. elig ya"- Yönetmek, egemenliğini yaymak. 
Uruglug kişiler ~ılınçı silig 

Vefa birle !Jal~ga ycujıglı elig (2197) 
"Soylu kişilerin davranışlan temizdir, 

onlar halka vefa ile egemen olurlar." 

69. elig yaz- Eli açık davranmak, cömert davranmak, eli çözülmek. 

Üçünçi elig yazsa bolsa a~ı 

Tegürse bo4un~ bagırsa~lı~ı (5904) 
"Üçüncüsü, eli açık davranıp cömert olmalı, 

halka karşı şefkatli olmalı." 
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70. elig yetil- Üstesinden gelmek, yapabilmek. 

Üküş el tutayın tese ay elig 

Üç iş ~ılgu ötrü yetiise elig (2068) 

"Ey hükümdar, birçok ülkeyi ele geçirmek istersen,· 

yapabiliyorsan şu üç şeyi yapmalısın." 

Yanut berdi ögdülmiş aydı elig 

Esen bolsu işke yetürgey elig (3137) 

"Ögdülmiş, "ey hükümdar, esenlik olursa, 
her işin üstesinden gelinir." diye cevap verdi."9 

71. elig yu- Umut kesmek, bir şeyden elini yumak. 

Bu ay toldınulJ kör igi agrudı 

Umunçsız bolup candın elgin yudı (1115) 

"Bu Aytoldı'nın hastalığı ağırlaştı, 

umutsuzlaşıp, canından umudunu kesti." 

72. elig yüz ov- Saygı göstermek, saygılı davranmak. 

Ay elig bu tört hacetim ~ıl reva 

SalJa tapnayın elig yüz ova (3755) 

"Ey hükümdar, bu dört ihtiyacımı karşıla, 

sana saygıyla hizmet edeyim." 

73. elgi berk Tutumlu, müsrif olmayan, eli sıkı. 

Kerek elgi berk sa~ kereksiz a~ı 

Saçılmasa ötrü agı ~zna~ı (2799) 

"Hazinenin israf edilmemesi için, 
eli sıkı, uyanık ve gereğinden çok cömert olmamalıdır." 

74. elgi keg Zengin, varlıklı. 

İcji ya~şı aymış bügü bilgi kelJ 

Munı işke tutğıl aya elgi kelJ (3254) 

"Bilge ve bilgisi geniş kişi çok güzel söylemiş, 

bu söze göre hareket et ey zengin kişi." 

9 "Öğdülmiş cevap verdi ve: -Hükümdar sağ olsun, iş yapacak kimseler her vakit 
bulunur-dedi-" (Arat, II. s.230). 
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Tarıgçı kişiler bolur elgi kelJ 
Bayat bermişindin tutar kölJli kelJ (4416) 

"Çiftçiler varlıklı olurlar, 

Tann'nın verdikleri konusunda gönül rahatlığı içindeler." 

75. elgi ~uruğ Cimri, kimseye hayn dokunmayan. 

Neteg beg bolur ol bo4un~ uluğ 
Tilin yalğan erse kör elgi /ç,uruğ (5075) 

"Bir insan yalancı ve cimri ise, 

halka nasıl önderlik edebilir?" 

76. elgi taru- Yoksunluğa düşmek, eli daralmak. 

Gariblı/ç, yerinde kerek bolğa nelJ 
Bu elgim tarusa sarıg /ç,ılga elJ (477) 

"Gurbet elde insana mal gereklidir, 
yoksunluğa düşersem bu benim benzimi sarartır." 

77. elgi uza- Egemen duruma gelmek, nüfuz sahibi olmak. 

Tapugeı bile begler elgi uzar 
Tapugçı bile erklig el kend düzer (2968) 
"Beyler, hizmet edenler yoluyla egemenlik sağlarlar; 

erk sahibi, hizmet edenlerle memleketi düzenler." 
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78. elgi uzun bol- Egemen duruma gelmek, halk içinde sözü geçer ol

mak. 
Esiz /ç,ıl/ç,ı tutma ay elgi uzun 
Esiz /ç,ıl/ç, ulıtur ikigün ajun (1463) 

"Eyegemenlik sahibi, kötü davranış içinde olma, 

kötü davranış her iki dünyada insanı inletir." 

Uzun boldı elgin bodun/ç,a ya/ç,ın 
Füsusın keçer bu tiriglik ba/ç,ın (1464) 

"Egemen duruma gelerek halka yakın oldun, 

dikkat edersen sonra ömür hayfılanmayla geçer." 

~amug elke /ç,ıldı kör elgi uzun 
Uzun boldı elgi yorı/ç, til sözün (1765) 
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"Onu bütün memlekete egemen kıldı, 

nüfuz sahibi ve sözü geçer oldu." 

Kamug eejgüke bolsa elgi uzun 

Uvutlug silig hem ~ılınçı tüzün (1965) 

"Her türlü iyiliği yapmalı, 

haya sahibi, temiz ve tabiatı doğru olmalı." 

79. elgi uzun Ipi. Egemen duruma getirmek, nüfuz sahibi yapmak. 

Kamug elke ~ıldı kör elgi uzun 

Boyun egdi düşman kiterdi ÖZÜV (1037) 

"Bütün memlekette onu nüfuz sahibi yaptı, 

düşmanı boyun eğdi ve ortadan yok oldu." 

80. elke yaz- Halka karşı suç işlernek. 

Başın ~olsa begler sözin sözleme 

Yana elke yazma başıVni yeme (2514) 

"Başını korumak istiyorsan, beylerin söyleyeceği sözü söyleme 

ve halka karşı hata yapıp başını yeme." 

TeZim körmişim bar tegimsiz kişi 

Turup elke yazdı kesildi başı (2516) 

"Kalkıp ele karşı hata yapıp başı kesilen, 

değersiz çok kişi görmüşüm." 

İkinç yazmasa elke tursa köni 

Özin keej küejezse bu bulga~ küni (4121) 

"İkincisi dürüst olmalı ve halka karşı hata yapmamalı, 

kargaşa günlerinde kendini çok sakınmalı." 

81. eg Ipzart- Mutluluk içinde olmak, işleri yolunda olmak. 

Tuta bilse tap bu terilmiş neviv 

İkigün ajunda ~ızartgay eviv (1287) 

"Toplanmış malı tutmasını bilirsen, 

bu her iki dünyada seni mutlu eder." 
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Köni sözle sözni fs;ızartgay eviv 
Sözüg sözlemegit meger öz teyiy (4117) 
"Doğru sözlü ol bu seni mutlu eder, 
sana uygun olmayan (yakışmayan) sözü söyleme."ıo 

82. eIJ ~ızgu bol- Mutluluğa erişmek. 

Kelü berse devlet yomıtsa bu ney 
Kişi köyli terlür bolur fs;ızgu ey (3073) 
"Talih yüzüne güler ve servet birikirse, 

insanın gönlü huzura kavuşur, mutlu olur." 

83. eIJ ~ızıl ~ıi- Mutlu etmek, birinin / birilerinin sorununu çözmek. 
Yime keçti öçller bir ança bu yay 
Bu ay toldı tapgun fs;ızıl fs;ıldı ey (954) 
"Yine bu tarzda bir süre geçti, 

Aytoldı hizmetiyle insanları mutlu etti." 

Kim iş fs;ılsa terkin ayar bergü ney 
Uş ol ney bile er fs;ızıl fs;ılsa ey (2398) 
"Kim bir iş yaparsa, ona karşılığını hemen vermeli 
ki bu karşılıkla o durumunu iyileştirsin." 

84. eIJ ~urıt- Benzini soldurmak. 
Küni bir mayım ol tüni bir mayım 
İletür ölümke fs;urıtur evim (1389) 
"Bir adımı gündüz, bir adımı gecedir, 

ölüme götürmekte ve benzimi soldurmaktadır." 
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85. eIJ sarıg ~ıI- Sıkıntıya sokmak, zor duruma düşürmek, benzini sarart

mak. 
Garibiıfs; yerinde kerek bolga ney 
Bu eigim tarusa sarıg fs;ılga ey (477) 
"Gurbet elde mal gereklidir, 

elim daralırsa bu benzimi sarartır." 

10 "Doğru söz söyle, bu seni mesud eder; söz söylerken de yalnız kendi haddin olan 

sözü söylemelisin." (Arat, KB II. s.298). 
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Tuta bilmese sen atjın munça nev 

Sava yetmegey kör sarıg ~ılga ev (1288) 

"Tutmasını bilmezsen, bu kadar daha mal 

sana yetmeyecek ve benzini sarartacak." 

86. erej ye- Refah ve mutluluk içinde olmak. 

Bu yaVlıg turur barça beglik işi 

Kayusı erej yer ~yu öz başı (2156) 

"Bütün devlet işleri böyledir, 

bu işte kimi refaha kavuşur, kimiyse kendi başını yer." 

87. etin ye- Bir şey için kaygı duymak, k~ndi kendini yemek. 

Ogul ~ızda ötrü ata yer etin 

Ogul ~ız atamaz atası atın (1166) 

"Baba oğlu, kızı için kendini yer, 

evlat ise babasının adını bile anmaz." 

88. iki yüzlüg İkiyüzlü. 
İki yüzlüg erke sözüv sözleme 

Yatjılgay SÖZÜl) sır açılgay yime (1298) 

"İkiyüzlü kişiye sözünü söyleme, 

sözün yayılır, sımn açığa çıkar." 

89. isig yüzlüg Sevecen, sıcak kanlı. 

İsig yüzlüg ol kör ~amug~a sevüg 

Kişilerke andın asıglar ülüg (1854) 

"Sevecen insanlar herkese sevimli gelir, 

insanlar onlardan yarar görürler." 

90. işi bışıg İşi mükemmelolmak. 

Negü ter eşitgit sınamış kişi 

Sınamış kişinil) bışıg ol işi (4480) 

"Deneyimli kişinin ne dediğini dinle; 

deneyimli kişinin işleri mükemmeldir." 
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91. iz köpirt- Tozu dumana katmak, kaçmak. 

Yağı körse alp er köpirtür izig 
Bu fs:arşur a4ınlarfs:a tegmez kezig (2382) 

"Yiğit kişi düşmanı görünce tozu dumana katar, 

her yere ulaşır, kimseye sıra vermez." 

92. iz tüz- Bir tarz edinmek, bir yol tutturmak. 

Tafs:ı bir ötgünç bolur bir esiz 
Eşi eqgü bolsa tüzer bu ma iz (877) 
"Ve biri de taklit yoluyla kötü olur; 

iyi biri ile arkadaş olursa bu da iyi yola gider." 

Tafs:ı bir sebeb kör bu eqgü esiz 
Yafs:ınlıfs: yolındın tüzer tüzse iz (886) 
"Ve iyi ya da kötü yol tutturmanın bir nedeni de, 

dostluk kurdukları kimseler1e ilgilidir." 

93. ~acJgu ye- Kaygılanmak, gam yemek. 
Menü] fs:açfğumı sen yeme ay fs:adaş 
Sen öz fs:açfğunı ye töküp közde yaş (4823) 

"Ey kardeş, sen benim için kaygılanma, 

gözünden yaş dökerek kendin için kaygılan." 

94. ~acJgu yut- Kaygı duymak, bir şey, bir kimse için kaygılanmak. 

Aş içgü yedi az yana at tutup 
~adaşı tapa bardı fs:a4ğu yutup (6284) 

"Biraz yemek yedi, bir şeyler içti ve atma binip, 

kaygılı bir şekilde kardeşine gitmek üzere yola koyuldu." 

95. ~an sor- Kan emmek, öldürmek. 
Bafs:a körse begler küyer ot sanı 
Basınsa üzer baş sorar öz fs:anı (655) 
"Dikkat edilirse, beyler ateş gibi yakıcıdırlar, 

kendilerine baskı gelince kafa koparır, kan emerler." 
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96. J.<.an tök- Öldürmek, kan dökmek. 

Kişi nevi alma yime tökme lç,an 
Bu iki yazulç,lç,a uZır çılç,sa can (1395). 
"Başkasının malını alma ve kan dökme, 
bu iki günahtan dolayı ölürken azap çekilir." 

lfartimJç,a lçntılma yime lç,ılma küç 

Kişi lç,anın tökme basım lç,ılma öç (1433) 
"Harama katılma, insanlara zor kullanma, 

kan dökme, öç almak peşinde olma." 

97. J.<.araJ.<. üster- Küstahlık etmek, pervasız davranmak. 
Uvutsuz kişide yıralç, tur yıralç, 
Uvutsuz bolur üsterigli lç,aralç, (2205) 
"Hayasız kişiden uzak dur, 

hayasız kişi küstah olur." 

98. J.<.aşı yazıl- Yüzü gülrnek, kaygıdan kurtulmak. 
Şeker teg süçiyü barır ol kişi 
Sevinçlig bolur anda yazlur lçnşı (813) 
"O kişi şeker gibi olur, tatlı tatlı gider; 
orada sevince kavuşur, yüzü güler" 

99. J.<.aşıg yülüg1 ı Cesur, gözü pek, gözü kara. 

11 

12 

Kür ersig kerek bolsa lç,aşıg yülüg 
Yac}ılsa atı bolsa çavZıg külüg (2298) 
"Kahraman ve gözü pek olmalı, 
adı yayılmalı, şanlı şöhretli olmalı."12 

Yülüg bolsa lç,aşıg bolur ol vezir 
Vezir bolsa lç,aşıg işi kec} yorır (2217) 

~aşıg yülüg terimine Arat'ın verdiği "saçı sakalı düzgün" anlamı pek yerine 

oturmuyor. yülü- "tıraş olmak" kelimesinin anlamından yola çıkarak "kaşı tıraşlı" 
anlamı da pek bir şey ifade etmiyor. Biz, metnin bağlamını da göz önüne alarak 
bunun "gözü pek, cesur" anlamında bir deyim olması gerektiğini düşünüyoruz. 
"NarnIt ve şöhretli olması ve adının yayılması için, onun cesur, heybetii, saçı
sakalı düzgün ve mert insan olması lazımdır." (Arat II, s. ı 72) 
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"Gözü pek, cesur olursa o vezir olur, 

vezir gözü pek olursa işi yolunda gider."13 

100. lf.aşın tüg- Suratını asmak, kaş çatmak. 

/5.aşın tügmese ol bu iki yirig 
Bu can birle tüz tutgu uş bu erig (4211) 

"Eğer bu iki durumda da kızmaz, suratı asılmazsa, 
işte bu kişiyi canına eşit tut." 

101. lf.aşın yaz- Yüzü gülrnek. 
İkigü sözi tındı bu söz üze 
Sevinçin turup çı~tı ~aşın yaza (5010) 
"Bu söz üzerine ikisinin konuşması sonlandı, 

sevinç içinde, yüzü gülerek kalkıp çıktı." 

1~2. lf.aşın közin yaz- Yüzü gülrnek, kaygıdan kurtulmak. 

Tegürdi eligke u~ulmış sözin 
Sevindi elig yazdı ~aşın közin (5015) 
"Konuşulan sözleri hükümdara ulaştırdı, 
hükümdar sevindi ve yüzü güldü." 

103. keg elig Eliaçık, cömert. 
Basa (Usman erdi uvutlug silig 
Kişide öejürmiş a~ı kelJ elig (55) 
"Sonrası, insanlar arasında seçkin, cömert, eli açık, 

haya sahibi, temiz kişi olan Osman'dı." 

104. lf.ıllf.ı yinçke Belirli şeylere karşı duyarlı, hassas. 

Asıg yasta yinçke bolur ~ıl~ları 
/5.atılsa munı keej küejezip yarı (4433) 
"Kar ve zarar konusunda çok duyarlı olurlar, 

onlarla ilişkilerinde buna çok dikkat et." 
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13 "Saçı-sakalı düzgün olan vezir heybetli olur; vezir heybetli olursa işi yolunda 
gider." (Arat II. s.166) 
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ıos. lpzgu eg Mutlu, hayatından memnun; krş. ~ızgu el)lig. 

Al)ar men barayın ya kelsün mal)a 

Ziyaret üçün ol ay ~ızgu el)-e (4938) 

"Ey mutlu kişi, ziyaret için söyle, 

ya ben ona gideyim, ya o bana gelsin." 

106. lpzgu eglig Mutlu; krş. Jpzgu ego 
Neçe ~ızgu el)lig yüzi suvlug er 

Tişilerde ötrü özi boldı yer (4524) 

"Nice mutlu ve saygın kişi, 

kadınlardan dolayı itibarıarım yitirdiler (yer seviyesine indiler)." 

107. lpzgu eg sarıg bol- Yolunda giden işleri ters gitmek, mutsuz 

olmak. 

Ülüşlerde turma ya tutma nel)il) 

Ökünçün sang bolga ~ızgu el)il) (4544) 

"Hisseli (ortaklı) işe girme, böyle işe mal yatırına, 

yoksa pişmanlıkla mutlu benzin sararır. " 

108. Jpzıl eg ur- Sorunlanndan kurtulmak, iyi duruma gelmek, mutlu ol

mak. 

Bilig belgüsi kör iki nel) turur 

Bu iki birle er ~zıl eL) urur (992) 

"Bilginin belirtisi iki şeydir, 

bu iki şeyle insan mutluluğa kavuşur." 

109. kögüz ker- Gururlanmak, böbürlenmek. 

İki künlük erter ajunug bulup 

Negülük kerdi köksin ~aya teg bolup (1535) 

"İki günlük geçici dünyayı bulunca 

neden kaya kesilip böbürlendin?" 

Kötürme kölJül sen küvezlenmegil 

Er at sü telim tep kögüz kermegil (5211) 

"Hizmet edenlerim, askerim çok diye, 

böbürlenip gururlanma." 
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Küçine küvenip köküz kergüçi 

Yarıtumadı bir çıbun~a alın (5215) 

"Gücüne güvenerek böbürlenen, 

hilesini bir sineğe karşı bile yürütemedi."14 

110. kök ayu~ıu~ ? 4142, (Arat ve Dannkof'ta çevrilmemiş.) 

J.(alı kök ayu~lu~ tegir erse kör 

Özin keej küejezgü ~utı badı~ur (4142) 

"Eğer kök ayukluk nasip olursa, 
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insan kendini çok iyi gözetmelidir; o mutluluk kemerini kuşan

mış demektir." 

111. kök kes- Kökünü kazımak, öldürmek, krş. Far. ez bun kenden, ez 

bllJ kenden (Dankoff s. 266). 

Tirig yallJu~ ağlı igin igler ök 

J.(amug ig ölüm birle kesmez bu kök (5991) 

"Yaşayan insanoğlu her zaman hastalıkla karşılaşır; 

bütün hastalıklar ölümle sonuçlanmaz." 

112. kök üz- Kökünü kazımak, öldürmek, bkz. kök kes-o 

Negü asğıahir ajun terdükin 

Ecel can terer kör üzer bu kökülJ (5383) 

"Dünya malı topladığının sonuçta yararı ne, 

bak ecel can topluyor senin de kökünü kazır." 

113. kögüı açıl- Ferahhk duymak, içi açılmak, krş. Far. dil baz şoden 

14 

(Dankoff S. 265). 

Bu körklüg yüzüg körse yüz suvlanur 

KölJül açlur anda bu can yimlenür (2465). 

"Bu güzel yüzü görünce insanın yüzü aydmlanır, 

içi açılır ve ruhu zevk alır." 

Bu beyitte, bir sivrisineğin Nemrud'un burnundan girip, beynine geçerek, ölümüne 

neden olması olayına telmih vardır. 
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114. kö:gül ağır Ipl- Gücenmek, gönüllenmek. 

Agır lplma kÖlJlün malJa ay lçndaş 
Ya~ınlı~ içinte mini tutma taş (4873) 
"Ey kardeş bana gücenme, 

beni yakınlannın içinden dışlama (dışanda tutma). " 

115. kö:güı ağrı- / ağrıt- Kalbi kırılmak, birine kırgıİllık duymak. 

İrig sözlemegil kişike tilin 
İrig sözke agrır kölJül keç yılın (3430) 
"Dilinle kaba söz söyleme, 

kaba sözün gönül kırgınlığı uzun yıllar sürer. " 

Tüpi yel turur söz kölJül agrıtur 
KölJül agrısa er sini yavrıtur (4302) 
"Söz, kalbi kıran bir kasırgadır, 

kalbi kırılan kişi ise seni zor duruma sokar." 

116. kö:gül al- Cezb etmek, kendine meyl ettirmek. 

Bezenip kör etnip kÖlJülüg alır 
KölJül berdilJ erse yüz evrer barır (5232) 
"Bezenip süslenip bak İnsanı kendine cezb eder, 
ona gönül verince de, yüz çevirir gider." 

117. kö:güı aıça~ tut- Alçak gününü olmak, mütevazı olmak. 

Tili birle yumşa~ süçig tutgu söz 
KölJül tutsa alçak yaru~ tutsa yüz (2576) 
"Dili yumşak ve sözü tatlı olmalı, 

alçak gönüllü ve güler yüzlü olmalı." 

118. kö:güı ha- Gönül bağlamak, krş. Far. dil besten (Dankoff s. 265). 

Kelür bolsa dünya kölJül bamasa 
Barır erse agrıp ~aşın tügmese (3446) 
"Gelen dünyaya (dünya nimetlerine) gönül bağlamasa, 

(bu nimetler) gidince de acı çekip, mutsuz qlmasa." 

KölJül badım amdı anulJ yalına 
Sevip sözi tuttum bütüp ~avlılJa (46) 
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"Onun yoluna gönül bağladım, 
onun dediklerine inandım ve sözünü severek tutturn." 

119. köljül bas- Duygularına hakim olmak, nefsine hakim olmak. 

Öz igdiş kerek ke(l sınamış yılın 

KölJül basmış erse könitmiş yolın (2884) 

"Özel saki, yıllarca denenmiş, 
duygularına hakim, doğru yolu bulmuş biri olmalıdır."15 

120. köljül baş bol- Yüreği yaralanmak, derinden üzüntü duymak. 

Yanut berdi o(lğurmış aydı ~adaş 

Bu söz söziemegit kölJül bolğa baş (3826) 

"Cevap verdi Odgurmış:· 'Ey kardeş, 
bu sözü söyleyip yüreğimi yaralarna.' dedi." 

121. köljül baş Ipl- Gönlünü yaralamak, üzmek. 

Titekin bu erse senilJ ay ~adaş 

Küçemez men amdı kölJül ~ılma baş (3708) 

"Ey kardeş, istediğin buysa, 

seni zorlarnam, üzülme." 

Yanut berdi ögdülmiş aydı ~daş 

MalJa buşmağıl sen kölJül ~ılma baş (3965) 

"Ögdülmiş cevap verdi: 'Ey kardeş, 

bana gücenme ve kendini üzme.' dedi." 

Yime tutma borçı kişig sen adaş 

Vefa ~ılmağay ol kölJül ~ılğa baş (4273) 

"Ve içki ye düşkün kişiyle arkadaş olma, 

o vefa göstermez ve y~reğini yaralar." 

122. köljül be4ük tut- Mağrur olmak, kendine aşırı güven duymak. 

Be(lük tutsa kÖlJlin bu sü başlar er 

Seziksiz yağıdın bu er berge yer (2296) 
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15 "Öz kardeşlerinden veya uzun yıllar iyice tecrübe edilmiş, nefsine hakim ve doğru 

yolda yürüyen biri olmalıdır." (Arat, KB, n. s. 212. 
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"Askere komuta eden kişi kendine aşın güven duyarsa, 

düşmandan darbe yemesi süphesizdir." 

Bu kÖ1Jli beq.ük er osall* ~ılur 

Osal er ya buzlur ya ödsüz ölür (2297) 

"Kendine aşın güven duyan ihmalkar davranır, 

ihmalkar kişi ya bozguna uğrar ya da vakitsiz ölür." 

123. kögül ber- Sevmek, gönül vermek, krş. Far. dil dilden (Dankoff s. 
265) . 

Avındım bu dünya~a kÖ1Jlüm berip 

Vefa ~ılmadı kör meni1Jdin irip (1171) 

"Bu dünyaya gönül verip avundum, 
o da vefa göstermedi, benden uzaklaştı." 

Meni ardı dünya o~ıdı seve 

KÖ1JüI berdim erse irikti ive (1172) 

"Dünya beni kandırdı, severek çağırdı, 

ona gönül verince de çabucak kendini çekti." 

124. kögül bert- Yüreği kabarmak.. üzüntüye kapılmak, krş. Far. dil 

azurden (Dankoff s. 265). 

Elig turdı ança sa~ındı özün 

KÖ1JüI bertti yaşı yuvuldı közün (49{}2) 

"Hükümdar kalktı, bir süre düşündü, 

üzüntüye kapıldı ve közünden yaş aktı." 

125. kögül bulna- Duygulannın tutsağı olmak, gönlüne esir olmak 

Körü barsa ya~şı ayur er başı 

KÖ1JüI bulnasa boldı erksiz kişi (3855) 

"Dikkat ~dilirse yiğitlerin başı güzel söylemiş: 
"İnsan duygulanna tutsak olursa, iradesizleşir." 

126. kögül büt- Güven duymak; emin olmak. 

Bütünsüz bolur tegme yerde kölJüI 

KölJüI bütmese erke artu~ mun ol (2151) 

"Her hangi bir yerde gönül güvensizlik içinde olur, 

kişi güven duymazsa büyük sıkıntıdır." 
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127. kögül çökür- Karamsarlığa kapılmak, kötümserleşmek. 

KölJül çökürme özülJni ai'lt 
Ba/çn tur malJa öz tapug/çn iilit (1551) 
"Karamsarlığa kapılma, kendini avut, 

yanımda ol kendi işinde gayret göster." 

tlig aydı munda narı ay ogul 
MalJa tapnu turgıl çökürme kölJül (1591) 

"Hükümdar: 'Eyoğul, 
bundan böyle hizmetimde ol, kaygılanma.' dedi." 

128. kögüı isit- Gönlünü hoş etmek, birinin sevgisini kazanmak. 

Çı~ıp eçlgü yarlıg tegürse tilin 
Er at kölJli mundag isitse alın (2546) 
"Çıkıp iyi buyrukları bizzat vermeli, 

hizmette bulunanların sevgisini böylece kazanmalıdır." 

129. kögül kötür- 1. Vaz geçmek, gönlünü çekmek. 

Cefalıg ajundın kötürdüm kölJül 
Vefalıg üJ,imke sıgındım amul (3790) 
"Bu cefalı dünyadan gönlümü çektim (vazgeçtim), 

huzur içinde vefalı Tann'ma sığındım." 

Tünek boldı dünya kötürgil kölJül 
Eçliz ordu il ~ol sen amrul amul (3084) 

"Bu dünya zindan oldu, ondan vazgeç, 

yüce saray ve ülke dile, huzur buL." 

2. Böbürlenmek, gururlanmak. 

Küvezlenme artuk kötürme kölJül 
Inanç kılgu ermez bu dünya tölJül (1377) 
"Aşın gurur ve kibire kapılma, 
bu dünya" güvenilecek değil, bundan vazgeç." 

Tapug~a tayanma kötürme kÖ1)ül 
Sa1)a tügge begler ya1)ılsa yüZÜlJ (4091) 

"Yaptığın hizmete bakarak böbürlenme, 

hata yaparsan bey ler sana yüz dönecekler." 
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130. kögül ~al- Hatırı kırılmak. 

Keliglisi kelgey ~alı kelmese 
KölJüI ~lmagay kör anılJda basa (4650) 
"Gelen gelecektir, eğer gelmezse de, 
ondan sonra böylece hatırı kırılmaz." 

131. kögüll}arar- Duyarsızlaşmak, sağduyuyu yitirmek, yüreği karar
mak. 

lfaram birle artu~ ~rardı kölJüI 
lfeıaı ~yda bolgu ti/ep ay ogul (6461) 
"Haramla yürek fazlaca karardı; 
ey oğul helali nerede arayıp bulmalı?" 

132. kölgül közİ Sezi, hissetme yetisi. 
KölJüI közi birle ba~ıp telJledim 
Özüm yolda azmış turup talJladım (5691) 
"Gönül gözü ile bakıp bir muhakeme yaptım; 
doğru yoldan saptığıma durup hayret ettim." 

133. kögül ~u4~ı tut- Alçak gönüllü olmak. 
KölJüI ~ud~l tu ttı tilin söz süçig 
Bodunug isitti taşıg hem içig (1696) 
"Alçak gönüııüydü ve tatlı sözlüydü, 
halkı içten ve dıştan kendine ısındırdl." 

Ne ec/gü bolur ~ut~a ~u4~ı kölJüI 
Ne körklüg bolur bi/ge bolsa amul (1700) 
"İkbal günlerine alçak gönüllülük ne çok uyar, 
bilge kişi halim olsa, ne kadar güzeldir." 

KimİlJ birle devlet yaraşsa kelip 
KölJüI ~u4~ı tutgu kiçiglik ~ılıp (1702) 
"İyi talih gelip kime yar olursa, 
büyüklenmeyip alçak gönüllü olmalı." 

Köçüt teg bolur kut tüpi hem tözi 
KölJüI ~uçl~ısı ol anulJ yıldızı (1704) 
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"Mutluluk asıl ve öz olarak göç atı gibidir, 

onun temeli alçak gönüllülüktür." 

Köl)ül tutsa /f,uçl/f,ı hem elgi a/f,ı 
Bular/f,a yaraşır bağırsa/f,lı/f,ı (2073) 
"Alçak gönüllü ve cömert olmalı, 

bunlara uygun olarak da merhametli olmalı." 
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134. kögül, ög, yürek könİ tut- Dürüst, sağduyulu, hoşgörülü olmak. 

idişçi başı keçi /f,uyuğ er kerek 
Köni tutsa ötrü köl)ül ög yürek (2900) 
"Şerbetçi başı çok titiz olmalı, sonra, 

o gönlünü, aklını ve yüreğini dürüst tutmalıdır." 

135. kögül sı- Kalp kırmak. 

Bu eş tuş yükin yüçi sıma köl)lini 

Sözümni umtma küçiezgil mum (4264) 

"Bu eş dostun yüküne katlan, kalplerini kırma, 

bunu gözet, bu sözümü.unutma." 

136. kögüı sın- Kalbi kırılmak. 

Boçiun köl)li yuv/f,a küçiezmeki sarp 
Köl)ül sınsa başmı bayat (adli tap (3351) 

"Halkın kalbi hassa,stır, koruması güçtür, 

kalp kırılırsa, karşılığı doğrudan Tanrı adaletidir (Tanrı'nın 

vereceği cezadır)." 

Adaş köl)li sınsa bolur /f,ır yağı 
Yağı/f,ayda bolsa bolur mil) çoğı (3396) 
"Dostun kalbi kırılırsa sana düşman kesilir, 

düşmanın olduğu yerde binlerce anlaşmazlık çıkar." 

Ya/f,ınlı/f, tilese küdezgil köIJül 

KölJül sınsa kitti ya/f,ınlı~ töl)ül (4612) 

"Dostluğun sürmesini istersen kalp kırma, 

kalp kıulsa dostluk gitti demektir, vazgeç." 
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137. kögül tar 1.01- Yureğini karartmak, karamsarlaşmak, krş. Far. dil 
teng kerden (Dankoff s. 265) 

Yorı yangıl amdı yana evke bar 
Sa/ç,ınç ~gu birle kölJül ~ılma tar (6183) 
"Haydi şimdi dön tekrar evine git, 
bu kaygı ve üzüntüyle yüreğini karartma." 

138. kögül til biriktür- Özü sözü bir olmak, olduğu gibi görünmek. 

~amug~a seVitmek tilese ÖZÜlJ 
KölJül til biriktür süçig tut sözülJ (4280) 

"Kendini herkese sevdirrnek istiyorsan, 

tatlı sözlü ve özü sözü bir ol." 

139. kögül til kiçig tut- Mütevazı olmak, büyüklenmemek. 

Yorı~ın köni tut yalJılma ÖZÜlJ 
KölJül til kiçig tut beqütme ÖZÜlJ (1282) 
"Tavır ve davranışların doğru olsun, 

yanılma, söz ve davranışlarınla, alçak gönüllü ol, büyüklenme." 

140. kögül tirig tut- Hazırlıklı olmak, uyanık durmak. 

Ölümke osanma kölJül tut tirig 
Neçe kiç tirilse töşengü yerig. 
"Ölümü unutma (gafil olma) hazırlıklı ol, 

ne kadar uzun yaşarsan yaşa, toprağa gireceksin." 

141. kögül ıumlıt- Sevimsiz gelmek, bir şeyden soğutmak. 

Küvezlig asıgsız kölJül tumlıtur 
KölJül ~uq~ı bolsa kişig yo~latur (2120) 
"Büyüklenmek yararsızdır, insanlan insandan soğutur, 

alçak gönüllülükse insanı yüceltir." 

142. kögül tut- Gönülden inanmak, can kulağıyla dinlemek, inanmak, 

krş. Far. bi-dil giriften ( Dankoff s. 265). 

tlig aydı amdı eşit ay ogul 

Söz ay tur özüm sen ma1Ja tut kölJül (1656) 
'.'Hükümdar: 'Eyoğul şimdi beni dinle, 

sana sorum var, beni yürekten dinle.' dedi." 
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Bu ay toldı aydı eşit ay ogul 
Sözümni unıtma maIJa tut köIJül ( 1167) 
"Aytoldı: "Eyoğul dinle, 

sözümü can kulağıyla dinle, unutma." dedi." 

Kümüş körse yalIJu~ köIJül tutmasa 
Yaragay anı çınfirişte tese (2748) 
"İnsan gümüş görünce ona meyl etmiyorsa, 

o kişiye dosdoğru melek denebilir." 
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143. kögül tüz- Yapacağı şeylerin doğruluğundan emin olmak, bir kuş-
kusu kalmamak. 

Köyül tüzdi elig kör anda naru 
Bodun~a berü turdı ecjgü törü (3093) 
"Ondan sonra hükümdar gönül rahatlığı içinde, 

halka iyi kanunlar yapmaya devam etti." 

144. kögül ula- Gönülden bağlanmak. 

Yeıürse içürse çıgay~ ülep 
Bayat~ tapug ~ılsa kÖIJlin ulap (3445) 
"Yedirse, içirse, yoksullara bağışta bulunsa, 

gönülden bağlanarak, Tann'ya ibadet etse." 

145. kögül ur- Teselli etmek, kederini paylaşmak, krş. Far. dil nihliden 
(Dankoff s. 265). 

Eşitti elig keldi evdin turup 
AIJar taCziyet ~ıldı kÖIJlin urup (6304) 
"Hükümdar duydu, kalkıp evinden geldi, 
ona baş sağlığı diledi ve teselli eti." 

146. kögül üz- Gönlünden çıkarmak, el çekmek. 

Sen amdı yapuştuIJ bu dünya~a berk 
~atıglan köIJül mundın üzgil bura (6630) 

"Sen şimdi bu dünyaya sıkıca sarıldın; 

gayret et bunu gönlünden sök." 
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147. kögül yalgu- Yüreği tutuşmak, aşıTI heyecanlanmak. 
Çiçeklikte sandvaç ünin sumlıdı 

Üçliklig eşitti kölJül yallJudı (5972) 

"Bahçede bülbül bilinmeyen bir dilden seslendi; 
bunu duyan sevdalının yüreği tutuştu." 

148. kögül yay- Güven duymamak, kuşkuda kalmak. 

İq,i çın bütün keq, kerek er köni 

KölJül yaymasa ötrü tutsa munı (2744) 

"Çok dürüst, güvenilir ve oldukça doğru kişi olmalı; 
böylece ona güvenilmeli, kuşkuda kalınmamalı." 

149. kögül yelküt- Sevinçten coşkuya kapılmak, sevinç ve heyecandan 

içi içine sığmamak, yürek hoplatmak. 

Bayudı boq,un inçke tegdi yatur 

Uluş kend bezendi kÖlJül yelkütür (3104) 

"Halk zenginleşip huzura kavuşarak yatar, 

şehir ve memleket coşkun bir sevince kapılır." 

Bezenip bu dünya özin körkitür 

Etinmiş kelin teg kölJül yelkitür (3540) 

"Bu dünya bezenerek kendini gösterir, 
süslenmiş gelin gibi insanın yüreğini hoplatır." 

150. kögli açuI.< Bağışlayıcı, hoşgörülü. 
Beg alça~ kerek bolsa köIJli açu~ 

Yazu~luğ kişidin keçürse yazu~ (2122) 

"Bey alçak gönüllü ve hoşgörülü olmalı, 
hata işleyen kişinin hatasını bağışlamalı." 

151. kögU agır bOla İçini sıkıntı basmak. 

Tadu tegşürüldi aşı boldı yig 

Ağır boldı kÖlJli ~tı tuttı ig (1054) 

"Bünyenin öğelerinin dengesi bozuldu, yiyecekler tat vermedi, 

i~ini sıkıntı bastı, ağır bir hastalığa yakalandı." 
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152. kögli alça~ Mütevazı, alçak gönüllü. 

Negü ter eşit kölJli alçaJç, kişi 
Kişilik Jç,ılıglı kişilik tuşı (4554) 

"Alçak gönüllü, insanlık yapana denk karşılık veren 
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(insanlığa insanlıkla karşılık veren) kişinin ne söylediğini dinle." 

153. kögli bahgYüreği yaralı. 

Negü ter eşitgil ay Jç,ılJç,ı arıg 
Bu öç,lek oJç,ı birle kölJli balıg (5430) 
"Temiz karakterli ve bu feleğin okuyla yüreği yaralı ne der, 

dinle." 

154. kögli bay Olanla yetinen, aç gözlü olmayan, gönlü zengin. 

~ayu beg suJç, erse çıgay ol çıgay 
~ayu Jç,ul közi toJç, beg ol kölJli bay (2620) 
"Hangi bey aç gözlü ise o yoksuldur, yoksul; 

kanaatkar kul ise gönlü zengin beydir." 

155. kögli be(lük Mağrur, kendine aşırı güvenen. 

Bu kÖlJli beçlük er osallıJç, Jç,ılur 
Osal er ya buzlur ya öç,süz ölür (2297) 
"Bu mağrur kişi ihmalkar olur; 

ihmalkar ya bozguna uğrar ya vakitsiz ölür." 

156. kögli bış- Olgunlaşmak, kendiyle barışık duruma gelmek. 

Negü ter eşit kölJli bışmış kişi 
Ölümde aza işin etmiş kişi (6165) 
"Olgunluğa erişmiş, 

ölümden önce hazırlığını yapmış kişi ne der, dinle. 

157. kögli isin- Sevgi duymak, birine gönlü ısmmak. 

Elin etse bassa tüz ölJdi urup 
İsinse er at kölJli eçlgü bolup (2179) 

"Memleketitini düzene koyup iyi yasalar koymalı; 

hizmetindekilerin sevgisini kazanıp iyi olmalı." 
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158. kögli I.<atI.<ı Duygusuz, katı yürekli. 

Boçlun~ sevüg boldı /ç,uçl/ç,ı kişi 
Sevügsüz bolur kölJli ~t/ç,ı kişi (2232) 
"Alçak gönüllü insan halkın sevgilisi olur, 

katı yürekli insanlar ise sevimsiz olur." 

159. kögli kcg tut· Rahat, geniş gönüllü olmak, cimri olmamak. 

Tarıgçı kişiler bolur elgi kelJ 
Bayat bermişindin tutar kölJli kelJ (4416) 
"Çiftçiler cömert olurlar, 

Tann'mn verdiğinden gönüllerini geniş tutarlar. " 

160. kögli könİ Dürüst. 

Tili çın kerek bolsa kölJli köni 
Bodun/ç,a asıg /ç,ılsa togsa küni. (2010) 
"Doğru sözlü ve dürüst olmalı, 

halka yararlı olmalı ki yıldızı parlamalı." 

Negü ter amdı kÖlJli köni 
Osallı/ç, ur;lındın oçlunmış küni (1523) 
"Dinle şimdi gaflet uykusundan uyanmış dürüst kişi ne der. " 

161. kögli I.<u<Jı'<ı Alçak ıönüllü, mütevazl. 
Kerek kölJ li /ç,u(j/ç,ı ma yumşa/ç, tili 
Bu ol kör kişike sevitür yolı (2229) 
"Alçak gönüllü ve yumuşak sözlü olmalı, 

dikkat edersen insa~lara kendini sevdirmenin yolu budur." 

162. kögli o<Jug Ferasetli, anlama yeteneği yüksek. 

Negü ter eşitgil ay kÖlJli oçlug 
Yagı yası tegrüp to/ç,ımış yoçlug (4189) 

"Ey feraset1i kişi, düşmandan zarar görmüş iftiraya uğramış kişi 

ne der, dinle." 

163. kögli örüg Yüce gönüllü. 

Nelük özke telJsiz yörer sen yörüg 
Yörügke barır tüş ay kölJli örüg (6038) 
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"Neden düşünü kötüye yoruyorsun; 

ey yüce gönüllü, düş yorumlandığı gibi gerçekleşir." 

164. köIJli süzük Temiz kalpli. 

Negü ter eşitgit ay kÖIJli süzük 

~amug iş içinte ay köIJli tüzük (3085) 
"Her konuda gönlü durulmuş (heveslerden annınış) 

ve temiz kalpli kişi ne diyor, dinle." 

165. köIJli teril- Huzur bulmak. 

Kelü berse devlet yomıtsa bu neIJ 
Kişi köIJli terlür bolur ~ızgu eIJ (3073) 
"Şans kendine güler ve servet edinirse, 

kişinin gönlü huzura kavuşur ve mutlu olur. " 

166. köIJli to.,- Olanla yetinmek, gözü doymak. 

Negü ter eşit dünya ~oçfmış kişi 
Yayıg dünya~a kÖIJli toçfmış kişi (4730) 
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"Dünyayı bırakmış, vefasız dünyaya gözü doymuş kişi ne der, 

dinle." 

167. köIJli tüş- Üzülmek, hüzünlenmek. 

Turup çı~tı andın sa~ınçın tügük 
Kelip ~arşı~a kirdi köIJli tüşük (1111) 
"KaygıIara boğulmuş olarak kalkıp oradan çıktı, 

üzgün bir şekilde gelip sarayına girdi." 

Evine kelip kirdi köIJli tüşük 
~apugı yaptı ~ç kün sa~ınçın tügük 
"Üzgün bir şekilde gelip evine girdi, 

kaygılanyla baş başa bir kaç gün kapısını kapalı tuttu." 

168. kÖIJli tüz Dürüst. 

Munu~ı bu sözke tanu~ keldi söz 
O~ugıl munı sen aya köIJli tüz ( 1713) 

"İşte buna tanık olarak geldi bu söz, 

bunu oku ey dürüst kişi." 
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169. kögli tüzük Durulmuş, dürüst. 

Yime ya~şı aymış biliglig süzük 

Boçlun~a bagırsa~ ne köIJli tüzük (4464) 
"Bilgili, temiz, halka merhametli ve dürüst kişi 

yine iyi söylemiş." 

Yanut berdi elig ayur ay süzük 

İçb) me taşıı) birle barça tüzük (5114) 
"Hükümdar cevap verdi dedi: 
"ey temiz, içi ve dışı iyi olan". 

170. kögli ulug Mağrur, kendini beğnmiş. 

Küvez kör kereksiz ne köIJli ulug 

Küvezlik azıtur könilig yolug (2115) 
"Kibirlilik ve kendini beğenmişlik gereksizdir; 

kendini beğenmişlik insanı doğru yoldan saptınr." 

171. kögli yazı Geniş gönüllü, hoşgörülü. 

Kılınçı arıg erse körklüg yüzi 

İçlişçi ~ılur beg ay köIJli yazı (4047) 
"Ey geniş görüşlü kişi, 

davranışlan iyi ve güzel yüzlü olanı bey saki yapar." 

172. kögli yüksek Yüce gönüllü, olgun. 

Negü ter eşitgil ay bilgi teIJiz 

U~uşlug amul kÖ1Jli yüksek eçliz (4998) 
"Bilgisi deniz gibi, 
akıllı, sakin ve yüce gönüllü insan ne diyor, dinle." 

.173. kögli yuv~a Duyarlı, yufka yürekli, duygulu. 

Boçlun köIJ li yuv~a küçlezmeki sarp 

KöIJül sınsa başmı bayat (adli tap (3351) 

"Halkın gönlü hassastır, gözetmesi güçtür, 

halkın kalbi kınlırsa, Tann adaleti karşılığını verir." 

174. kögline sıg- Beğenmek,içine sinmek. 

Elig kÖIJline sıgdı erse tapug 

Elig berdi devlet açıldı kapug (1607) 
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"Yaptığı hizmet hükümdann içine sinince, 

talihi yaver gitti ve önünde kapalı kapılar açıldı." 

175. kögülke sıgur- Sevmek, gönlünde yer vermek. 

Eşittim kÖlJülke sıgurdum anı 

~atıglan tilekke tegürgil mini (3860) 

"Onu dinledİm ve sevdim, 

beni dileğime kavuşturmak için gayret sarf et." 

176. kögülke tolp- İyice aklında tutmak, aklına yerleştirmek. 

Bu sözke tanu~ı bu beyt ol o~ı 

Bu beytig okı sen kÖlJülke tof5;ı (2253) 

"Bu sözün tanığı bu beyittir oku, 

bu beyti oku ve iyice aklına yerleştir." 
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177. köz ~ula~ tut· Göz kulak olmak, bir şeyi, kimseyi gözetmek, dik-

kat etmek. 

Elig köz ~ula~ tuttı elde ~mug 
Açıldı alJar barça beklig ~pug (436) 
"Hükümdar memlekette her şeye göz kulak oldu, 

bütün kilitli kapılar ona açıldı (bütün sorunlar çözüldü)." 

178. köz suvı Acıma duygusu, başkasına sevgi duyma. 

Bayat kimke berse uvut köz suvı 

AlJar berdi devlet tükel yüz suvı (2007) 

"Tann kime utanma duygusu, merhamet ve duyarlılık vermişse, 

her türlü saygınlık ve mutluluğu verdi demektir." 

179. köz suv iç- İçten sevgi duymak, sevgiyle içi aydınlanmak. 

İdi edgü nelJ bu kişi körki yüz 

Bu yüz körkine suv içer iki köz (2467) 

"İnsanın yüz güzelliği çok iyi bir şeydir, 

yüz güzelliği karşısında iki göz sevgiyle aydınlanır." 

180. köz tik- 1. Göz koymak, göz dikmek, 2. Sabit bir noktaya bakmak, 

krş. Far. çeşm dubten (Dankoff s. 264). 
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Biregü bay evlik tiler östikip16 

Ta~ı biri körklüg tiler köz tikip (4487) 

"Kimisi ze~gin kadınla evlenmek için çabalar, 

bir diğeri bir güzele göz diker." . 

Bu ay toldı oldurdı a~ru amu i 
Közin yerke tikti yaruttı köl)ül (769) 

"Aytoldı, yavaş ve sükunetle oturdu, 

müsterih bir şekilde gözünü yere dikti." 

Bu ay to ldı oldurdı a~ru silig 

Közin yerke tikti bekütti tilig (956) 

"Aytoldı yavaşça ve saygıyla oturdu, 

gözlerini yere dikti ve sustu." 

181. köz yarut- Sevinmek, sevinçten gözleri parlamak, krş. Far. çeşm 

rüşen kerden (Dankoff s. 264). 

elig aydı sözle yime bu sözüg 

Munı ma ayu ber yarut bu közüg (2434) 

"Hükümdar: 'Bu sözü de söyle, 

bunu da açıklayıver, beni sevindir.' dedi." 

182. köz yiti Ipi-Dikkat etmek. 

16 

Mul)ar me1Jzetü aydı şair bu söz 

O~ısa açılgay yiti ~ıl bu köz (927) 

"Buna benzeterek şair bu sözü söyledi, 

dikkatle okunursa ne dediği anlaşılacaktır." 

Çın aymış u~uşlug körü bar bu söz 

Anıl) ma'nisi bil yiti ~ıl bu köz (1252) 

"Bakılırsa, akıllı kişi bu sözü doğru söylemiş, 

dikkat ve bunun anlamını biL" 

Clauson (s. 243) bu kelimeyi öz ve tik- biçiminde izah ederek, östik- "to attaek" 
biçiminde okumuştur. 
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183. közde alpn alpt- Gözden sel gibi yaş akıtmak, gözlerinden yaş 

boşanmak. 

O~ıdı bu oğlın özilJe ya~ın 
Tutup ~uçtı közde a~ıttı a~ın (1160) 
"Oğlunu yakınına çağırdı, tutup kucakladı, 

gözlerinden sel gibi yaş akıttı." 

184. közi aç Aç gözlü. 

~amuğ aç yese içse allir to{iur 
Közi aç kişi ölse açlı~ ~o{iur (2003) 
"Bütün açlar yer ve içederse sonuçta doyarlar, 

aç gözlü kişi ancak ölünce açlığı bırakır." 

185. közi açıl- Gerçeği görmek. 

MUlJar melJzetü aydı şa'ir sözi 
MunulJ ma'nisi u~sa açlur közi (1138) 
"Şair sözü şuna benzeterek söylemiştir, 

kişi bunun anlamını kavrarsa gözü açılır." 

186. közi kögli bay Gözü gönlü zengin, doygun. 

Negü ter eşyitgil sa~ınu~ çığay 
çığay erse ne1)ke közi kölJli bay (3613) 
"Malı olmayan fakat gözü ve gönlü zengin 

fakat düşünen yoksul ne der dinle." 

187. közi kögli tol.< Doygun, gözü tok ve gönlü zengin. 

Bütün çın bağırsa~ közi kölJli to~ 
Köni bolsa ~ll~l mesel atğu o~ (2885) 
"Karakteri atılacak ok gibi dümdüz, 

her bakımdan dürüst, merhametli ve gözü gönlü tok olmalıdır. " 

188. közi sul.< Aç gözlü. 

Tocjumsuz bolur ol közi su~ kişi 
Közi su~~a yetmez bu dünya aşı (2001) 
"Aç gözlü insanlar doyumsuz olur, 

aç gözlü kimseye dünyanın tüm yiyeceği az gelir." 
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Közi su~ kişi nelJke bolmaz bu bay 
r<amug dünya bulsa ahir su~ çıgay (2004) 

"Aç gözlü insan mal ile zenginleşmez, 

bütün dünyayı da alsa aç gözlü sonuçta yoksuldur." 

Közi su~ kişi özke erksiz bolur 
Bu su~lar yalavaç~ telJsiz bolur (2611) 
"Aç gözlü kişinin iradesi zayıf olur, 

bu tür aç gözlüler elçilik için uygun değillerdir." 

189. közi toc}- Gözü doymak, ihtiraslarından arınmak. 

KözülJ toçltı kölJlülJ yime amrulup 
Yorır sen elig birle eçlgü bolup (5760) 
"Hırslanndan anndm, yüreğin sükunete kavuştu; 

hükümdarla uyum içinde yaşıyorsun." 

190. közi to~ Doygun,tok gözlü. 

Negü ter eşidgil közi to~ kişi 
Tuz etmek içlisi a~ı er başı (1191) 
"Tok gözlü, tuz ekmek sahibi, 

cömertlerin başı ne der dinle." 

Közi to~ serimlig ne ~uçl~ı kölJüI 
Soyur~p keçürgen ne ~ıl~ı amul (2170) 
"Tok gözlü, sabırlı, alçak gönüllü, 

merhametli, hoşgörülü yumuşak tabiatlı olmalıdır." 

Közi to~ çıgay erse bay~a sanur 
Serinse kişi tegme işte un ur (2612) 

"Tok gözlü kişi yoksulsa da zengin sayılır, 

insan sebat ederse her işte başarılı olur." 

Negü ter eşitgil közi to~ kişi 
Közi to~ kişi boldı baylar başı (2614) 
"Tok gözlü kişi ne der dinle, 

tok gözlü kişi zenginlerden daha zengindir." 
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191. közüg yarut- Sevinrnek, sevinçten gözleri parlamak, gözlerinin içi 

gülmek. 

Sa~ınç ~a4gu bolsa yuluglar özüg 

Sevinç bolsa sevnür yarutur közüg (3411) 

"Kara günde kendini feda eder, 

iyi günde de sevinir, gözleri sevinçle parlar." 

192. ~urç yüreklig Tunç yürekli, cesur. 

Biri alp atım ~urç yüreklig eren 

~ılıç birle elke tusulur tümen (5911) 
"Biri, kahraman, tunç yürekli kişidir; 

kılıçla memlekete on birlerce yaran olur." 

193. kün ay yarut- Geleceğini güvence altına almak, mutluluğa ermek. 

Kimiı) ~ıl~l edgü ~ılınçı 0IJay 

Tilek boldı barça yaruttı kün ay (1254) 
"Kimin yaradılışı iyi ve davranışlan doğruysa, 

bütün istekleri oldu, onun ayı ve güneşi parladı demektir." 

194. künİ tog- Yıldızı parlamak, işleri yoluna girmek, güneşi doğmak. 

Tili çın kerek bolsa köIJli köni 

Bo4un~ asıg ~ılsa togsa küni (2010) 
"Doğru sözlü ve dürüst kalpli olmalı, 

halka yararlı olup böylece yıldızı parlamalı." 

195. künİ tüner- Günü kararmak, ölmek, yıldızı parlamak. 

Yaru~ can üzüldi tünerdi küni 

Bayat atı birle kesildi tını (1520). 
"Nurlu can (bedenden) koptu, güneşi karardı, 

Tann adıyla son nefesini verdi." 

196. künİ yaru- Yıldızı parlamak, şansı yaver gitmek, işleri yolunda 

olmak. 

Biliglig kişiler bolur çın köni 

Köni ~ayda bolsa yaruyur küni (2789). 

"Bilgili insanlar doğru ve dürüst olurlar; 

dürüst insanın her yerde yıldızı parlar (şansı yaver gider)" 
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~ayu beg töri berse elde köni 

Elin etti ~oçltı yaruttı küni (2017) 

"Hangi bey memleketi için doğru kanunlar yaptıysa, 

o memleketine düzen vermiş ve yıldızını parlatmıştır." 

tlig inçke tegdi yarudı küni 

Bayat1r-a şükür ~ıldı ögdi anı (1782).

"Hükümdar huzura kavuştu, işleri yoluna girdi, 

Tann'ya hamdü senada bulundu." 

197. ~ur ha- Bir şeyi kararlaştırmak, kesinleştirmek, kollan sıvamak. 

$.alı kök ayu~lu~ tegir erse kör 

Özin keçl küdezgü ~utı badı ~ur (4142) 

"Eğer 'kök ayukluk' nasip olursa, o mutluluk kemerini 

bağladı demektir veİnsan kendine çok dikkat etmelidir." 

Üküş eçlgü sözler tilin sözledi 

İşiv etke men tep ~tıg ~ur haçlı (542) 

"Diliyle çok güzel sözler söyledi; 

"işini yapacağım" diye kesin söz verdi." 

$.urın badi ögdülmiş anda naru 

~ıyı~sıs tapug ~ıldı elde turu (1605) 

"O andan itibaren Ögdülmiş, kesin karannı verip, 

memlekette kalarak kesiksiz hizmet etti." 

198. megiz al ~ıI- Mahcup etmek, yüzünü kızartmak, utanç içinde bırak

mak. 17 

17 

EV aşnu yagı~ kerek !:ıile al 

Bu !:ıile bile ~ıl yagı mevzi al (2356) 

"En başta düşmana hile yapmak gerek, 

bu hile ile düşmanı utanç içinde bırak." 

~amu, türlüg erdem bu bilse tükel / Bu erdem bile er meyiz /f,zlsa al (2630) 
beyitinde meyiz al/f,zl- tümüyle farklı, "yüzünü ağartmak" gibi bir anlamda 
kullanılmıştır: "Bu her türlü erdemi bilmeli ve bu erdemlerle yüzünü ağartma1ıdır." 
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Kesildi sözüm sen esen eçlgü ~al 

Eligke bitig ber yüzüm ~ılma al (3709) 

"Söyleceklerim bu kadardır, iyilik ve esenlik içinde kal, 

hükümdara mektubumu ver, beni mahcup etme." 
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199. megiz Ipzıl ~ol- Sürekli mutlulukta olmak, işlerinin her zaman 

yolunda gitmesini isternek. 

~alı ~olsa sen tutçı meyziy ~ızıl 

Köni bol ~utulduy sen inçin tiril (4295) 

"Eğer mutluluğunun sürekli olmasını istiyorsan, 

dürüst ol, huzur içinde yaşarsın." 

200. megiz ~ızart- Yüzü gülrnek, işleri yolunda olmak 

Bu begler esiz bolmağınça esiz 

OL elde sevinçin ~ızartmaz meyiz (892) 

"Beyler kötü olmadıkça, o memlekette kötülerin sevinç içinde 

yüzleri gülmez." 

U~uşı üküş bolsa bilgi teyiz 

~amuğ iş bitürse ~ızartsa meyiz (2185) 

"Kavrayışı çok olmalı, bilgisi deniz gibi, 

her işin üstesinden gelmeli, (beyin) yüzünü güldürmeli." 

201. megiz ~arart- Öfkelenmek, surat asmak. 

Elig buştı artu~ ~rarttı meyiz 

Ayur ay iveklik kişike esiz (629) 

"Hükümdar öfkelendi, suratı fazlaca asılarak: 

'Hey! acelecilik kişiye zararlıdır.' dedi." 

202. minnet ur- Başa kakmak, yaptığı iyiliği yüzüne vurmak. 

18 

Tüzü tJal~ barça ~ılur eçlgülük 

Yana minnet urmaz kişike kölük 18(857) 

"Bütün halka her türlü iyiliği yapar ve yaptığı iyiliği kişinin 

sırtına yük etmez (başa kakmaz)." 

Arat'ın külük okuyuşunu Clausün (s. 717) ve Dankoff (s. 262) kölük olarak 

düzeltmişlerdir. 
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203. ornı ~urug ~al- Yeri boş kalmak, krş. Far. cayeş baZl est (Dankoff 
s. 266). 

~uruğ ~ldı ornı irildi eşim 

İrükler bütürgü Iç,anı bir kişim (1576). 

"Arkadaşım ortadan kayboldu, yeri boş kaldı; 

nerede bu boşluğu dolduracak insan?" 

204. osalh~ usı Gaflet uykusu, aymazlık. 

Negü ter eşit amdı köIJli köni 

Osallılç, usından oejunmış küni (1523) 

"Dürüst ve gaflet uykusundan uyanmış insan ne der dinle." 

205. ot~a at- Ateşe atmak, birisini zor bir duruma düşürmek. 

ÖZÜIJ otlç,a atma bu dünya üçün 

Hava boynı bıçgil et özke öçün (1375) 

"Bu dünya için kendini ateşe atma, 

nefsinİn boynunu biç, bedeninden öcünü aL." 

206. ö(Uek atın min- Feleğin atına binmek, ölüm yolculuğuna başlamak. 

Anasında toğsa atansa atı 

Müsafir bolup mindi öejlek atı (1388) 

"Anasından doğup adı konulduğundan itibaren, 

bu dünyada konuk olup ölüm yolculuğuna başladı demektir." 

207. ög bilig yetür- Kavramak, iyice anlamak, akıl erdirmek. 

Yanut berdi ögdülmiş aydı elig 

Yeıürdi bu işke tükel ög bilig (3025) 

"Ögdülmiş cevap vererek: "Hükümdar 

bu işi iyice kavradı." dedi." 

208. ög yetür- Aklını toparlamak, durumu kavramak, mantıklı davran

mak. 

Sığıt koejtı ay toldı yeırüp ögin 

~umaru üledi kişike neIJin (1517) 

"Aytoldı ağlamayı bıraktı, aklını toparladı, 

malını miras olarak başkalarına dağıttı." 
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Negü ter eşitgil ötüken begi 

Sınap sözlemiş sözni yetrüp ögi (1962) 

"Deneyimli, sözü düşünüp sindirerek söyleyen 

Ötüken beyi ne demiş dinle." 

209. ögi işke ya!}- Bir işin üstesinden gelmek, bir işi yapabilmek. 

Bodunug bilig birle bastı begi 

Bilig bolmasa işke ya~maz ögi (1968) 

"Bey halkı bilgi ile egemenliği atında tutar, 

bilgi olmasa bu işin üstesinden gelemez." 

210. ögi teril- Akıllanmak, kavrama, anlama yeteneği artmak. 

Terildi ögi hem ~oyuldı bilig 

Bolu berdi evren uzadı elig (3070) 

"Bilinci gelişti ve bilgisi derinleşti, 

felek yardım etti, hakim duruma geldi." 

211. ögi tügül- Akıl erdirememek, aklı takılmak. 

Tügüldi ögi kölJli yetlümedi 

Tiledi ayıtgu kişi bulmadı (1573) 

"Bir yerde aklı takıldı, işin içinden çıkamadı, 

soracak birini aradı, bulamad!." 

212. ögi yet- Aklı ermek, bir şeyi anlayıp kavramak. 

Negü ter eşitgil ögi yetmiş er 

Ölümüg ölümde oza u~mış er (1475) 

"Aklı eren ve ölümü, ölümden önce 

kavramış insan ne der, dinle." 

Yime ya~şı aymış ögi yetmiş er 

Könilik bile bu ajun tutmış er (1746) 

"Aklı eren ve dünyayı doğrulukla tutan kişi 

yine güzel söylemiş." 

Bor içse oyun~ avınsa begi 

~açan yetgey el kün işilJe ögi (2103) 

"Bey şarap içse, eğlence ile zaman geçirse, 

halkın işini ne zaman düşüneçek?" 
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213. ögi yetil- Akıl erdirmek, kavramak. 

İt:J,i ya~şı aymış bu yagma begi 

J.(amuğ işke bilgi yetilmiş ögi (1758) 

"Her şeyde bilgi sahibi ve her şeyi anlayan 

bu Yağma beyi pek güzel söylemiş. " 

214. ögi yit- Bilincini yitirmek, kendinden geçmek. 

Asığ ~ılmadı künde arttı igi 

J.(oradı küçi künde yitti ögi (1062) 

"Bir yarar görmedi, günden güne hastalığı arttı, 

gücü günden güne azaldı ve bilincini yitirdi." 

215. ökinç ye- Pişmanlık duymak. 

Sözin kesti oğlın ~uçup yığladı 

Ulındı yana ol ökinçler yedi. (1510). 

"Sustu, oğlunu kucaklayıp ağladı; 
pişmanlıklar duydu, inledi." 

216. ögdi ur- Yasa koymak. 

Elin etse bassa tüz ö1Jdi urup 

İsinse er at kÖ1Jli edgü bolup (2179) 

"Memleketini düzenleyerek, iyi yasalar koymalı; 
böylece hizmetinde olanlar ona ısmmalı ve iyi olmalıdır." 

217. örü kötür- Yüceltmek, değer vermek. 

Ağırladı ança kötürdi örü 

Uçuzladı ança yavuzra~ körü (1717) 

"Bazan ona değer verdi, onu yüceltti, 

bazan da onu hor görerek, aşağıladı." 

218. özin bas- Kendine hakim olmak, duygulannı bastırmak. 

Negü ter eşitgil özin ~ısgan er 

Esen tirlür inçin özin basğan er (965) 

"Kendini sürekli öz kontrolünde bulunduran kişi ne der, dinle; 

kendine hakim kişi sürekli esenlik içinde yaşar." 
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219. özİn ~J.s- Kendini sürekli kontrol altında bulundurmak, nefsine 
hakim olmak. 

Negü ter eşitgit özin lç,ısgan er 
Esen tirlür inçin özin basgan er (965) 
"Kendini sürekli öz kontrolünde bulunduran kişi ne der, dinle; 

kendine hakim kişi sürekli esenlik içinde yaşar." 

220. saI.<al tut· Kontrolü elinde bulundurmak, kendine borçlu duruma 
düşürmek, minnet altına almak. 

Yagıg lç,ullç,ılayın tese sen tükel 
Töküp ıc} savaltun sunup tut salç,al (4277) 
"Düşmanı tümüyle kendine kul etmek istiyorsan, 

som altın dükerek minnet altında bırak (sakalını eline geçir).'" 

221. sa~J.nç ye- Gam yemek, kaygı duymak. 

Kimerse bu künlük titese sevinç 
EsizUk lç,ılur ol yarın yer salç,ınç (913) 
"Kim ki yalnızca bu günü düşünürse, 
o kötülük eder, gelecekte kaygı çeker." 

222. söz ~J.y- Sözünde durmamak, vaadini yerine getirmernek. 

Sözin lç,ıysa begler umunç kötrülür 
Umunç kitti erse neIJiIJ lç,otrulur. (2812) 
"Beyler sözlerinde durmazlarsa, kendilerine güven duyulmaz, 

güven ortadan kalkınca, mal da ortadan kalkar." 

Arıgsız cefalıg ~ılınçıotun 

~alı aydı erser lç,ıyar sözin. ( 2876) 

"Temiz olmayan, cefakar ve küstah kimse, 

söz vermiş olsa dahi, sözünden döner." 

223. söz yolı aç- Söze yol açmak, söze zemin hazırlamak. 

MUIJar meIJzetü aydı şii/ır tili 
Bu şiiclr sözi kör açar söz yolı (1421). 
"Şair, buna benzeterek bu sözü söyledi; 

şairin bu sözü söze yol açıcıdır." 
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224. söz yont- Sözünü yürütmek, nüfuz sağlamak. 
Az eq,güke tegse umtır özin 

Yaşıl kökte üstün yorıtır sözin (1124). 

"Azıcık rahata kavuşsa, kendinden geçer; 

mavi göklere egemen olmaya kalkar." 

225. sözi yon~ bol- Sözü geçer olmak, nüfuz sahibi olmak. 

Yorı~ bolsa kimiIJ bodun~a sözi 

Süçig tutgu til söz me ~ud~ı özi (547) 

"Halk üzerinde sözü geçer kişi, 
tatlı sözlü ve alçak gönüllü olmalıdır." 

226. sözke ul (tüp) ur- Söze dayanak bulmak, sözü konuya getirmek. 

Küsemiş aIJar bardı bir kün turup 

Sözin sözledi sözke ul tüp urup (506) 

"Küsemiş bir gün kalkıp ona gitti, 
sözü konuya getirerek, amacını söyledi." 

Ne eq,gü söz aymış köni er tiZi 

Köni er tili sözke urdı uZı (921). 

"Dürüst kişi ne güzel söylemiş; 

dürüst insanın dili söze dayanak bulur." 

227. tatıg kit- Tadı kaçmak, huzur vermemek. 

Körü barsa tegme işinde lJatar 

ljatarZıg işig körse tatıg kiter (2152) 

"Dikkat edilirse her işinde tehlike vardır, 
tehlikeli işin ise tadı kaçar, huzur vermez." 

228. tatıg kiter- Tadını kaçırmak, rahat ve huzur bırakmamak. 

Ölüm tutga~ı keldi tuttı ~tıg 
~utulgu yerim yo~ kiterdi tatıg (1352) 

"Ölümün öncüsü gelip sıkıca yakaladı; 

kurtulacak yerim yok, her şeyin tadını kaçırdl." 

229. ter tegrü Emek, alın teri karşılığı. 

İşiIJ ~ılsalar terk terin tegrü ber 

Yetürgil içürgil aşılJ keIJrü ber (4462) 
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"Senin işini yaptıklannda, emeklerinin karşılığını hemen ver, 
yedir, içir, yemeklerini bol ver." 
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230. tın tolpgh Canlı, nefes alan. 

Tüzü tın to*ığlı açıp toq,ğuçı 

Muvar boldı muVluğ tirig bolğuçı (4403) 

"Bütün canlılar, acıkıp toyanlar, 

yaşayanlar bunlara muhtaçtırlar." 

231. tını kesil- Ölmek, soluğu kesilmek. 

Tiriglik uçu*tı terip bu neviv 

Anu* kimke *oq,ğu kesilse tımv (4698) 
"Mal edinmekle hayat uçtu, 

ölünce (malın) kime kalacağı açık." 

232. til be4ükle- Pervasızlaşmak, dili uzamak; bkz. til beçlüt-. 
Uruğluğ tarığlığ beq,ükler tili 

Beq,ükrek bolur bolma evçi *ulı (4496) 
"Soyluluk ve zenginlik dili uzun kılar; 

kadına kulolma o daha da büyüklenir." 

233. til be4üt- Dili uzamak, pervasız konuşmak, İncitici ve suçlayıc! ko

nuşmak, krş. Far. zebiin dıriiz kerden; Ar. tiivele el /isiin. (Dankoff s. 

265). 

Beq,ütgey tilin köVli nevke bolup 

Kötürgü kerek nev tilese ~olup (4492) 
"Gözü malda eşyada olduğu için, söylenir, dır dır eder, 
istediğini verip arzusunu gidermek gerek.'~ 19 

234. tili çın Doğru sözlü. 

19 

Tili çın kerek bolsa köVli köni 

Boq,un~a asığ ~ılsa tuğsa küni (2010) 

Arat bu beyti: "O malına güvenerek dilini uzatır; o bir çok şeyler ister ve onun 
bütün bu arzularını yerine getirmek icap eder." biçiminde çevirmiştir. (KB II. s. 
325). Ancak metnin bağlamına bakıldğında, evli, gözü malda olan kadın tipinden 
söz ediliyor. Buna dayanarak, "dır dır etmek" ve kÖIJli neIJde bol- ibaresi "malına 
güvenmek" değil, "gözü malda olmak" anlamında olmalıdır. 
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"Doğru sözlü ve dürüst olmalı, 

halka yararlı olmalı ki yıldızı parlasın." 

235. tilig beküt- Dilini tutmak, konuşmamak, susmak. 

Bu ay toldı oldurdı a/ç,ru silig 
Közin yerke tikti bekütti tilig (956) 
"Bu Aytoldı yavaşça ve saygılı bir şekilde oturdu; 

gözünü yere dikti ve sustu." 

236. tili yaz(d.- Dili çözülmek, ağzını açmak, konuşmak. 

Bu yavlıg körüp bu özüm eymenüp 
Ötüg ötünmez men tilimni yazıp (791) 
"Bu tavırda görünce, ağzımı açıp bir şey söylemeye çekindim." 

237. tili kögli tüz Özü sözü bir, özü sözü doğru. 

Yüzi körki körklüg kerek /ç,ıl/ç,ı uz 
Yülüg bolsa boçllug tili kÖ1Jli tüz (2854) 
"Yüzü güzel, tavır ve davranışlan ustaca, 

tıraşlı, boylu ve özü sözü bir olmalıdır." 

238. tili tuz tam- Ağzından bal damlamak. 
Yüzi körklüg erdi körüp köz /ç,amar 
Sözi yımşa/ç, erdi tili tuz 20 tamar (464) 

"Yüzü, bakınca göz kamaştıracak kadar güzeldi, 

yumuşak sözlü, dilinden bal damlardı." 

239. tHin oyna- Şakalaşmak, lakırdı etmek, yüzgöz olmak. 

20 

Basıtma Jç,atıgZan kiçigke ÖZüV 
Tilin oynamagıZ tu/n tut SÖZÜ1J (4184) 
"Küçüklerin, senin üzerinde baskı kurmalanna izin verme; 

onlarla lakırdı etme, diline hakim ol." 

Arat bu kelimeyi tüz diye okumuş ve tüz tamar ibaresini "doğru söylerdi" diye 
çevirmiştir. Bu kelime R. Dankoff'ta tuz diye düzeltilmiştir (Dankoff 1983: 262 a). 
"Tuz" kelimesi lezzeti ifade ettiği için tuz tam- "lezzet damlamak" günümüz 
"ağzından bal akmak" deyiminin karşılığıdır. 
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240. tilinde yorıt- Dilinden düşürmernek, sürekli dile getirmek. 

Körüp sevdi /:ılicib bu ay taldını 
Tilinde yanttı ~amug ögdini (530) 
"Hacip bu Aytoldı'yı görüp sevdi, 
onun her türlü övgüsünü dilinden düşürmedi." 

241. tilke erklig Diline hakim. 
Biligsiz tili tutçı berklig kerek 
Biliglig kişi tilke erklig kerek (975) 
"Bilgisiz kişinin dili sürekli kilitli olmalıdır; 

bilgili kişi ise diline hakim olmalıdır." 

242. tirig köm- Diri diri gömmek, itibarsızlaştırmak. 

Tümen miIJ külüg çavlıg ersigZerig 
Tişiler anı yerke kömdi tirig (4525) 
"Kadınlar, on binlerce anlı şanlı kahramanları, 
diri diri toprağa gömdüler (itibarsızlaştırdılar). " 

243. tiş Jf.ıs- Dişini sıkmak, tahammül etmek. 

İki öejte ~ılma ~yu erse iş 
Hava övke kelse serip ~ısgu tiş (1453) 
"Duygularına ve öfkeye kapıldığın bu iki durumda, 

hangi iş olursa olsun, yapmamak için dişini sıkmalı." 

244. tiş teri Diş kirası, krş. Far. dendan muzd (Dankoff s. 265) 

Bıçış ~ıZ küçüIJ yetse bıçglZ agı 
Usa tiş teri ber kesilsü çagı (4661) 
"Hediye ver, gücün yeterse ipek hediye et; 

mümkünse diş kirası ver ki ağızlan kapansın." 

245. tişin tırgaJf.ın teg Var gücüyle, dişi ve tımağıyla. 

~atılsa ~ılıç baZdu birZe tegiş 
Tişin tıl1Ja~ın teg ya~a tut iliş (2377) 
"Saflar karışınca kılıç ve baltayla vuruş, 

yakadan tut var gücünle savaş." 
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246. tişin uşat- Cezalandırmak, dişini çekmek. 

~ara elke yazsa ~urıtur başm 

Tili sözde yazsa uşatur dişin (2515) 

"A vam memlekete karşı suç işlerse, hayatını yitirir, 
konuşurken hata işlerse, dişini kırdırır." 

247. tog yürek Yüreği pek, cesur. 

Üçünci kür ersig er ol tOlJ yürek 

Yagı~a börike bu ersig kerek (2705) 

"Üçüncüsü cesur, yiğit ve yüreği pek olandır, 
düşmana ve kurda karşı bu yiğit gerekliqir." 

248. törke ag- Yücelmek, saygınlık kazanmak. 
Anadm tuguglı biligsiz tugar 

Bilig ögrenür ötrü törke agar (1681) 

"Kişi anasından bilgisiz olarak doğar; 
bilgi öğrenerek yücelir." 

Urug eç/gü bolsa er edgü tugar 

Er edgü bolup ötrü törke agar (1959). 

"Tohumu (soyu) iyi olursa kişi iyi olarak doğar, 

kişi iyi olduğu için de yücelir." 

249. tuz etmek icJisi İyilik sever, başkalarının üstünde tuz ekmek hakkı 
olan. 

Negü ter eşitgil közi to~ kişi 

Tuz etmek iç/isi a~ı er başı (1191) 

"Gözü tol5., başkaları üstünde tuz ekmek hakkı olan, 

cömertlerin başı ne der dinle." 

250. tuz etmek kegüt- Başkalarını yedirip içirmek, cömert davranmak. 

Negü ter eşitgilıla atlıgı 

Tuz etmek kelJüt ay kişi kutlugı (2310) 

"Ila'nın ünlü kişisi ne der dinle: "Ey insanların kutlusu, 

insanları yedirip içirmekte cömert davran." 
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251. tuz etmegi kcg İnsanlara bağışta bulunmakta, yedirip içirmekte cö

mert 

Tuzı etmegi kb} a~ı bolsa ket;! 

Kümüş berse altun er at terse ket;! (2532) 

"İnsanlan yedirip içirme konusunda rahat ve çok cömert olmalı, 

gümüş (para) vererek etrafına çok insan toplamalı." 

252. tügük yüz Asık surat, kızgın yüz. 

Tügük yüz irig söz küvez kür /ç,ılı/ç, 

Kişig yirgürür köndrü bilmez yorı~ (2077) 

"Asık suratlı, kaba sözlü ve kibirli insan, 

insana nefret ettirir, işlerini yoluna koyamaz." 

Tügük yüz açıg söz kişig tumlıtur 

Tiriglikte kitmez köyülde yatur (2577) 

"Asık surat ve acı söz insanlan soğutur; 

etkisi hayat boyu sürer, insanın içinde kalır." 

253. tügün yazıl- Düğüm çözülmek, bir sorunun çözüme kavuşması. 

Bilig berdi yalyu/ç, bet;!üdi bu kün 

U~uş berdi ötrü yazıldı tügün (150) 

"Bilgi verdi, insan bununla yüceldi; akıl verdi, 

onunla düğüm çözüldü." 

Men anıdı ayayın eşitgil ögün 

Sen ögren yazılsu sava bu tügün (4029) 

"Ben şimdi anlatayım, beni düşünerek dinle; 

böylece öğren senin için bu düğüm çözülsün." 

254. tünni künke ula- Geceyi gündüze katmak. 

Bu yaylıg beginiy sevinçin tilep 

Özin emgetür tünni künke ulap (2964) 

"Sıkıntıdaki beyinin mutluluğu için, 

gecesini gündüze katarak zahmete katlanır." 
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255. tütün lf.opur- Ortalığı ayağa kaldırmak, tozu dumana katmak, alt üst 

etmek. 

Yana bir arıgsız bu /ç,ıl/ç,ı otun 

Kişiler evinde bu ~oprur tütün (341) 

"Ve bir kötü hareketlerden biri de kaba yaradılışlı olmaktır, 

bunlar başkasının evinde tozu dumana katar." 

Yeter ol biligsiz barır bu otun 

İşi barça buzlur ~opar kök tütün (1763) 

"O cahil yönetim mevkiine ulaşır, bu kaba da ona katılır, 

bütün işler bozulur, tozu dumana katarlar." 

256. u kötür- Uykusunu kaçırmak, huzursuz etmek. 

Seziksiz kerek begke sü başçısı 

Yaraşmaz yagıdm kötürse usı (2270) 

"Şüphesiz ki beye, anlaşmayan düşmanın 

uykusunu kaçıracak bir kumandan gereklidir." 

257. umunç kötrül- Kendisine duyulangüveni yitirmek. 

Sözin /ç,ıysa begler umunç kötrülür 

Umunç kitti erse neviv /ç,otrulur (2812) 

"Beyler sözlerinde durmazlarsa, kendilerine güven duyulmaz, 

güven ortadan kalkınca, mal da ortadan kalkar." 

258. ürüg lf.uş Talih kuşu. 

Uçuz tutma erdemni ögren ogul 

Bu erdem yorı/ç,ı ürüV ~uş teg ol (3010) 

"Eyoğul, erdemi öğren onu değersiz sanma, 

bu erdemin karakteri talih kuşu gibidir." 

Ürüv ~uş /ç,utı teg bu erdem ~utı 
Yorı ~uş atagıl sen erdem atı (3011) 

"Erdemin kutsallığı talih kuşu gibidir, 

var sen erdemi talih kuşu olarak adlandır." 

259. yanın yat- Yan gelip yatmak, bir çaba içinde bulunmamak. 

Tile tutçı tınma tilep yetgü yo~ 

Tilep bulmadm tep yanın yatgu yo/ç, (4783) 
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"Sürekli ara, dileğe ulaşılacak değil; 

arayıp da ulaşamadım diye yan gelip yatmak yok." 

260. yaşıl kökke yo~la- Yücelmek, mavi göğe yiJkselmek. 

Bu ney birle yalyu1$: tilese tilek 
Yaşı! kökke yo1$:lar ney ol kerj yülek (3981) 

"İnsan servet vasıtasıyla arzusunu gerçekleştirmeli; 

mavi göğe yükselmek (yücelmek) için servet iyi bir destektir." 

261. yelke her- Yok etmek, yele vermek, krş. Far. bi-bad daden 
(Dankoff s. 265). 

Telim yelke berdi seni teglerig 
Keçürdi elig teg telim beglerig (6123) 
"O senin gibi çok insanı yele verdi; 

hükümdar gibi birçok beyi öldürdü." 

262. yilig ye- Birine çok ihtimam göstermek, birinden hiç bir şeyi esir-

gememek. 

Tilese neyiyke yetürgey elig 
Tilese canınf$;a yetürgey yilig ( 4267) 

"İsterse senin malına el uzatır; 

isterse sana ilik yedirir."21 

263. yiti közlüg Kavrayış yeteneği yüksek, dikkatli. 

21 

Negü ter eşidgil yiti közlüg er 
Kişide bagırsa1$: köni sözlüg er (1133) 
"Kavrayış yeteneği yüksek, insanlara karşı sevecen, 

doğru sözlü kişi ne der, dinle." 

Negü ter eşitgil köni sözlüg er 
Kiçigde orjunmış yiti közlüg er (1369) 
"Daha çocukluğundan beri olgunlaşmış, kavrayış yeteneği 

yüksek, doğru sözlü kişi ne der dinle." 

Dankoff, yilik kelimesini yelig biçiminde değerlerdirmiş, yel yemek şeklinde bir 
deyim olarak Farsça bad !Jorden "to be interrupted" deyimi ile karşılaştırmıştır (s. 
267). Metnin bağlarnı göz önüne alındığında, Arat'ın ilik yemek "birinden hiç bir 
şeyi esirgememek" biçimindeki yorumu daha tutarlı görünmektedir. 
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264. yol kesil- Bir yerin girişe kapanması, bir yere giriş süresinin dol
ması. 

l{.alı yol kesilse tapug başçısı 

Yana kirgü bolsa er at sözçisi (2540) 

"Kapıcı başı, ziyaret süresininbitmesinden sonra, 

yine de girmek isteyen sözcü varsa. izin vermelidir." 

265. yol yarut- insanları aydınlatmak, insanlara yol göstemek. 

Ta~ı bir ~utu bilge calimler ol 

Olar cilmi bal~~ yaruttaçı yol (4341) 

"Ve bir kutluluk da bilge kimselerdir, 
onların bilimi halkın yolunu aydınlatır." 

266. yorı~ tüz- Başarılı olamak, kendisinden bekleneni yerine getirmek. 

Kerek sü başına bu bir ~aç ~ılı~ 

Yag*a yüz ursa bu tüzse yon~ (2309) 

"Düşman üzerine giden komutanın başarılı olabilmesi için 

bu birkaç niteliğe sahip olması gerekir." 

Kerek bayl başına bu bir ~ç ~ılı~ 

Eti/se işi ötrü tüzse yon~ (2323) 

"İşinin yoluna girmesi ve başarılı olabilmesi için 

kumandanda şu birkaç niteliğin olması gerekir." 

267. yürek tut· Bir şeye kendini içten vermek, kendini vermek. 

Yalavaç banr er it;li ket;l kerek 

l{.amug türlüg işke bu tutsa yürek (2640) 

"Elçi olarak giden kişinin, 
her türlü işe kendini vermiş ve çok iyi olması gerek." 

268. yürek urun- Gururlanmak, yaptığı işi içten benimsemiş, sindirmiş. 

olmak. 

İt;li artu~ üt;lrüm talu er kerek 

Ögi kÖ1Jli yetse urunsa yürek (2184) 

"Çok seçkin kişi olmalı, akıl ve gönülce yetkin, 

yaptığı işi içine sindirmiş olmalı." 
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Kim er tutsa öggü açmgu kerek 

OL açıg bile er urunsa yürek (2399) 

"Birini esir almış kişiyi öğmeli Ve ona bağışta bulunulmalıdır 

ki o kişi bu bağışla gurur duysun." 

Kişi himmeti bolsa mundag kerek 

Bayat tapgı ~ılsa urunsa yürek (3751) 

"Himmetli olan insan şöyle olmalı: 

Tann'ya ibadet etmeli ve bununla gururlanmalı." 

269. yürek yarut- İçi ferahlamak, huzur duymak. 

Bu işke munı teg silig er kerek 

Munı1J tapgı körki yarutsa yürek (2912) 

"Bu işe işte böyle temiz insan gereklidir, 

onun hizmetinin güzelliği huzur vermelidir." 

181 

270. yüz açuk tut- Güler yüz göstermek, başka insanlarla ilişkiye açık ol

mak. 

Yime tuttı eş tuş ya~ın ~ıldı öz 

Ulug~ kiçigke açu~ tu ttı yüz (500) 

"Ve eş dost edinip onlan kendine yakın kıldı, 

büyüğe küçüğe güler yüz gösterdi." 

271. yüz al ~ıI- Mahcup etmek, yüzünü kızartmak. 

Kesildi sözüm sen esen eç/gü ~al 

Eligke bitig ber yüzüm ~ılma al (3709) 

'~Başka diyeceğim yok esenlikle kal, 

hükümdara mektubumu ver beni mahcup etme." 

272. yüz evür- Yüz çevirmek. 

Küvençlig tiriglik kötürdi özin 

Yayıg dünya mindin evürdi yüzin (1073) 

"Güvenli hayat kendini ortadan kaldırdı, 

vefasız dünya benden yüz çevirdi." 

~alı bulmasa ol evürgey yüzin 

Togup körmedük teg yıratgay özin (4216) 
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"Eğer bulamazsa senden yüz çevirecek, 

seni hayatında hiç görmemiş gibi kendini uzaklaştıracak." 

273. yüz I.<ıi- Ayrıcalık tanımak, yüz vermek, dikkate almak. 

Ölüm yüz ~ılur erdi erse körüp 

Agır savçılar ~lgay erdi turup (1200) 

"Ölüm, bakıp ayrıcalık tanısaydı, 

saygıya değer peygamberler hep sağ kalırlardı." 

To~un ma keçer hem açın ma keçer 

Ne begke ~ılur yüz ne bay ~ul seçer (4841) 

"Toklukla da açlıkla da olsa (hayat) geçer, 

ne beye ayrıcalık tanır, ne de zengin ya da kul ayırımı yapar." 

274. yüz I.<ızıl I.<ıi- Huzur ve güven içinde olmak, işleri yolunda olmak. 

Bu erdem bilig kör kerek barça tüz 

Ulug hacib ötrü ~ızıl ~ılsa yüz (2483) 

"Ulu hacib, erdem ve bilgi bakımından yetkin olmalıdır 

ki bu yolla huzur ve güvende olsun." 

275. yüz köz yaruI.< tut- Güler yüz göstermek, svecen davranmak. 

Yaru~ tutsa yüz köz kişike küle 

J.(ılınç ecjgü tutsa kişilik bile (2476) 

"İnsanlara karşı güler yüzlü olmalı, 

insaniyetlikle davranışları iyi olmalı." 

276. yüz suvı Saygınlık, şeref, itibar.22 

Bayat kimke berse uvut köz suvı 

22 

A,Jar berdi deVlet tüke i yüz suvı (2007) 

"Tanrı kime utanma duygusu ile gözünü sakınma duygusu 

vermişse, ona hertürlü saygınlıkla mutluluğu da verdi 

demektir." 

yüz suvı, yüzi suvlug, yüzi suvlanma* gibi deyimler Farsça itb-rü "yüz suyu 
(saygınlık)"; ab-rü rıbten "yüz suyu dökmek (itibarını yok etmek)" benzeri 
deyimlerle aynı anlambilimsel yapıya sahiptir. 
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Oturılça ~tılma ay aslı ang 
YüzülJnülJ suvın iltge sindin ang (4289) 

"Kaba kimselerle olma ey temiz soylu kişi, 

bunlar senin saygınlığını yok ederler." 

277. yüz ur- Yönelmek, teveccüh etmek. 

~amuglç,a yaraşur bu lç,ut ursa yüz 
Ulç,uşlug~ artulç, yaraşur keq uz (1707) 
"İyi talih kime yönelirse ona yarar, 

ama daha akıllı kişiye daha çok uyar." 

Yüz ursa yag*a bu sü başçısı 
Oqug turgu tün kün kiterse usı (2331) 

"Kumandan düşmanın üzerine gittiğinde, 

uyanık dunnalı ve gece gündüz uyumamalı." 

MUlJulç,sa yagı yüz ölümke urur 
Ölümke yüz ursa kim utru turur (2391) 
"Düşman bunalınca ölümü göze alır, 

ölümü göze alana kim karşı koyabilir." 

Yavuzka yüz ursa yüzi suVlanur 
Kiçigke köz açsa bedüklük bulur (3078) 
"Kötüye teveccüh edince, kötü itibar kazanır, 

küçüğe bakarsa onu yüceltir." 
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278. yüz yaru- Yüzü ağarmak, kendisinden bekleneni eksiksiz yerine ge-

tinnek, takdir edilmek. 

Olar da biri bu tapug bilmez öz 
Banp tapnumasa yarumaga yüz (3738) 
"Onlardan biri de bu hizmetleri bilmiyorum; 

gidip de bekleneni yapamazsam, yüzüm ağarmaz." 

279. yüz yarul.< tut- Güler yüz göstermek. 

Tili birle yumşalç, süçig tutgu yüz 
KölJül tutsa alçalç, yarulç, tutsa yüz (2576) 
"Dilini yumşak tutmab ve tatlı sözlü olmalı, 

güleryüzlü ve alçak gönüllü olmalı." 
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Tuz etmek yetürgil kişike küle 

YüzüIJni yaru~ tut süçig söz bile (4222) 

"İnsanlara güler yüzlü davran ve yedir, 

içir, tatlı sözlü ve güler yüzlü ol." 

280. yüzi suvlan- 1. Saygınlık kazanmak, itibar kazanmak. 

YallUz~a yüz ursa yüzi suvlanur 

Kiçigke köz açsa becjüklük bulur23 (3078) 

"Eğer o kötü birine teveccüh ederse, kötüye saygınlık kazandınr; 

küçüğe bakacak olsa, onu yüceltir." 

Tili birle yalIJu~ sözi sözlenür 

Sözi ya~şı bolsa yüzi suvlanur (257) 

"İnsan kendini dil ile fade eder, 

sözü güzelolsa ona saygınlık kazandınr." 

2. Yüzü aydınlanmak, sevinmek. 

Bu körklüg yüzüg körse yüz suvlanur 

KöIJül açlur anda bu can yimlenür(2465) 

"Bu güzel yüzü görünce insanın yüzü aydınlanır, 

içi açılır ve ruhu zevk alır." 

281. yüzi suvlug Saygın. 
Neçe ~ızğu eIJlig yüzi suvlug er 

Tişilerde ötrü özi boldı yer (4524) 

"Nice nice al yanaklı ve yüzü sıhhatle pırıl-pırıl parlayan 

erkekler, kadınlar yüzünden, toprak olup gitmişlerdir." 

282. yüzi suvlug tut· Saygınlığını koru~ak. 
YüZÜIJ tutçı suvluğ tutayın tese 

Tilin sözleme sözni yalğan usa (4297) 

"Saygınlığını sürekli olarak korumak istersen, 

mÜmkünse hiç yalan söyleme." 

23 Arat'ta bolur olarak verilen bu kelimenin, beytin anlamı göz önüne alındığında 
bulur olması gerekir. 
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283. yüzin aç- Açığa kavuşturmak. 

Muvar mevzetü aydı şair sözin 

Tilin söz bile tüzdi açtı yüzin (1007) 

"Şair, dilini güzel sözle bezeyipdüşüncesini şöyle açığa vurdu." 

284. yüzin tüg- Suratını asmak. 

~alı tevrilik eş tutunsa ÖZÜv 

Yükin yüq, açıg ~ılma tügme yüzüv (4204) 

"Eğer sen çıkarsız, yalnızca Tann nzası için dost edinmişsen, 

onun yükünü çek, surat asma." 

Adaş köVli bilmek tilese özüv 

Buşurğıl sözüv sen yime tüg yüzüV (4209) 

"Eğer dostunun iç yüzünü (samimiyetini) bilmek istersen, 

ona surat as ve sinirlendir." 

285. yüzin yarut- Yüzü gülrnek, mutlu durumda olmak. 

Tiriglik kerek bir tuçı igsizin 

Tapınsa ~ıyı~sız yarutsa yüzin (482) 

"Kesintisiz hizmet ederek yüzünü n gülmesi için, 

sürekli sağlıklı olarak geçen bir hayat gereklidir." 

Uluğla olarnı ağırla sözin 

Sini eq,gü tutğay yarutgay yüzin (4176) 

"Onlan ulula, sözle yücelt, 

böylece seni hoş tutup yüzünü güldürürler." 
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