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Fehîm-i Kadîm’e Mâl Edilen Bir Atasözleri Kitapçığı:
Durûb-ı Emsâl-i Türkî
A Booklet of Proverbs Attributed to Fehim-i Kadim: Durûb-i Emsâl-i Türkî
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Özet

İlk örneklerine Türk dili ve edebiyatının en eski yazılı kaynağı olarak kabul edilen
Orhun Âbideleri’nde rastlanan atasözleri, milletimizin asırlar boyunca başından
geçen hadiselerden dersler çıkararak edindiği tecrübeleri ve gelecek nesillere
aktaracağı öğütleri ihtiva eden söyleyeni meçhul özlü sözlerdir. Başta Dîvânü
Lugâti’t-Türk ve Kutadgu Bilig olmak üzere İslâmî devir Türk edebiyatı eserlerinde
de sıkça yer alan atasözleri, XV. asırdan itibaren Anadolu sahası şair ve
yazarlarınca sadece edebî eserlerde uygun bulunan yerlerde kullanılmakla
kalmamış, aynı zamanda müstakil birer eser olarak da derlenmiştir. Bu sözlerin
çoğunun derleyicisi ve derlenme zamanı bilinmemekle birlikte bir kısmı da Osmanlı
şair ve nâsirleri (Cemâlî, Mustafa Nedîm, Hıfzî, Müstakimzâde vb.) tarafından
toplanmıştır. Bu makalenin konusunu, XVII. asır Türk edebiyatının önde gelen
şahsiyetlerinden ve Sebk-i Hindî akımının Anadolu sahasındaki ilk temsilcileri
arasında yer alan Fehîm-i Kadîm’e mâl edilen bir atasözleri derlemesi
oluşturmaktadır. Yedi yüz civarında atasözü, deyim, kelâm-ı kibâr, alkış, kargış ve
hayret ifadelerinin yer aldığı derlemenin, Fehîm-i Kadîm tarafından tertip
edildiğine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Elimizde olan tek veri, eserin
bilinen yegâne nüshasının İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp. TY 2932’de
bulunan Fehîm-i Kadîm külliyatının sonunda yer almasıdır. Bu çalışmada, küçük bir
kısmı Arapça ve Farsça olan ve içinde azımsanmayacak kadar müstehcen
atasözünün bulunduğu Durûb-ı Emsâl-i Türkî adlı eser incelenerek atasözü olanlar
ve olmayanlar tasnif edilecek, bunların transkripsiyonlu metinleri alfabetik listeler
hâlinde verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Fehîm-i Kadîm, Atasözü, Durûb-ı Emsâl-i Türkî, XVII. yüzyıl.

Abstract

The first examples of the proverbs we coincided in the orhun monuments which
are accepted as the oldest written source of turkish language. These epigraphs
contain the experiences that our nation lived through for centuries and advices
that would be transfered to the next generations. The writter of these laconic
words are unknown. Proverbs usually take place in the Islamic era turkish
literatüre such as Divanü lügatıt türk and Kutadgu Bilig. From 15.century they
were use by not only Anatolian region poets and writters in he literary Works but
at the same time they were compiled as privte Works. Most of these
compilements compilers and time are unknown but some of them are gathered by
Ottoman poets ad writters. (Cemâlî, Mustafa Nedîm, Hıfzî, Müstakimzâde etc.) The
topic of this article is constitude of Fehîm-i Kadîm who is among the first
represantatives of sebki hindi movement of anatolian region and prominent figüre
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of 17 century turkish literature. The compliment includes approximately 700 proverb, motto, epigram expressions of prayer, curse and bewilderment. However we
do not have any record about whether fehimi kadim gathered the compliment.
The only data we have that the known unique ditto is in the Nadir Eserler Library
of İstanbul University in TY 2932 the last part of the Fehîm-i Kadîm corpus. In this
research the work named Durûb-ı Emsâl-i Türkî, in which there is too much obscene language and some part is in arabic and persian language, will be examined. Also proverbs will be classified and transcriptional texts will be listed in alphabetic line.
Keywords: Fehîm-i Kadîm, Proverbs, Durûb-ı Emsâl-i Türkî, XVII. Century.

Duygu ve düşüncelerin muhataba etkili bir şekilde anlatılmasında mühim bir role sahip
olan atasözleri, atalarımızın uzun denemelere dayanan tecrübelerini genel kural, bilgece
düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan halk tarafından
benimsenmiş özlü sözlerdir [Aksoy 1984: 36].
Türk dilinin ilk yazılı eserlerinden günümüze kadar farklı isimlerle anılan atasözü için
Dîvânü Lugâti’t-Türk’te “sav” [Dankoff 2007: 477], Kutadgu Bilig’de “mesel” [Arat 2007:
1200], sonraki asırlarda “darb-ı mesel” kelimeleri kullanılmıştır. Çokluk şekli “durûb-ı emsâl”
olan “darb-ı mesel”in tarifinin içine deyimler de girmektedir. Bilhassa Osmanlılar döneminde derlenen atasözü kitapçıklarında “atasözü” ve “deyim” ayrımı gözetilmeksizin her iki
ifade kalıbı “durûb-ı emsâl” başlığı altında kaydedilmiştir.
Edebiyat tarihimiz içinde atasözlerinin ilk örneklerine Türkçenin de en eski yazılı kaynakları olan Orhun Âbideleri’nde, [Caferoğlu 1930: 43-46] İslâmî devir Türk edebiyatının ilk
nümûneleri olan Dîvânü Lugâti’t-Türk [Elöve 1936: 54-59] ve Kutadgu Bilig’de [Özcan 1984:
19-20] 1 rastlanmaktadır. Bilhassa Osmanlılar devrinde XV. asırdan sonra çeşitli pendnâme 2
türü eserlerde ve dîvânlarda 3 sıklıkla kullanılmaya başlanan atasözleri, bazı meraklılar
tarafından derlenmeye başlanmış ve küçük kitapçıklar hâlinde müstakil birer eser hüviyeti
kazanmışlardır 4. Bu derlemelerin umumiyetle çoğunun derleyeni bilinmemekle beraber bir
kısmı da İbn-i Kemâl, Cemâlî, Hıfzî, [Ceyhan, 2010: 85-119].
Müstakimzâde [Yılmaz, 1999: 225-271] gibi Osmanlı şair ve yazarlarınca toplanmıştır. 5
Kaynaklarda atasözü derleyen Osmanlı şairlerinden birisi olarak da XVII. asrın önde gelen
şairlerinden ve edebiyatımızda Sebk-i Hindî akımının ilk temsilcilerinden kabul edilen
Uncuzâde Mustafa Fehîm (ö. 1648) gösterilmektedir. 6

Ali Özcan, “Kutadgu Bilig’de Atasözleri ve Hikmetler”, Erciyes, 7 (79), Temmuz, ss. 19-20.
Bu eserler içinde atasözleri açısından en zengini Güvâhî’nin Pendnâme’sidir. Metinde yer alan atasözleri ayrı bir makale olarak neşredilmiştir [Özkan 1983: 222-247].
3
Bu asırda, şiirlerinde atasözlerini sıklıkla kullanan şairlerin başında Necâti Bey gelir. Şairin divanında
yer ala atasözleri makale olarak yayınlanmıştır [Mengi 1986: 47-56].
4
Atasözünün tanımı, tarihçesi ve edebiyatımızdaki yeri ile ayrıntılı bilgi için bk. Aydın Oy, “Atasözü”,
[TDV İslâm Ansiklopedisi 1991: 44-46].
5
Bahsi geçen derlemeleri Âdem Ceyhan ayrıntılı şekilde incelemiş ve tanıtmıştır [Ceyhan 2011: 175225].
6
Çalışmanın asıl konusu Fehîm-i Kadîm’in hayatı olmadığı için, şairin hayatı ve eserleri bahsine girilmemiştir. Şairin hayatı ve eserleriyle ayrıntılı bilgi için [bk. İslâm Ansiklopedisi 1995: 295-296]. İstanbul 1995, ss. 295-296; Tahir Üzgör, Fehîm-i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi,
AKMB Yay., Ankara 1991, ss. 4-5.
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Eserin Fehîm-i Kadîm’e Atfedilmesi Hakkında Bazı Dikkatler
Fehîm-i Kadîm Dîvânı’nın yeni harflerle yapılan neşrinde ve Diyanet İslâm Ansiklopedisi
için yazılan “Fehîm-i Kadîm” maddesinde, şairin eserleri arasında Dîvân, Şehrengîz, Bahr-i
Tavîl, Tercüme-i Letâif-i Kibâr-ı Kümmelîn 7 ve Durûb-ı Emsâl-i Türkî sayılır. Dîvân,
Şehrengîz ve Bahr-i Tavîl’in Fehîm’e ait olduğu hususunda herhangi bir şüphe yoktur.
Ancak diğer iki eserde, şairin mahlasının geçmemesi ve söz konusu eserlerin başka nüshalarının bulunmaması Fehîm’e ait olup olmayacağı konusunda çeşitli şüpheleri barındırmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Ktp. TY 2932’de kayıtlı bir Fehîm külliyatı bulunmaktadır. 195x225 mm. ölçüsündeki bu eserin, başlıkların bulunduğu kısımlarda değişmekle
beraber her sayfası 31 satırdan meydana gelmektedir. Tamamı nesih hatla yazılmış 8 ve
aynı müstensihin kaleminden çıktığı belli olan yazmanın başlıkları ve cetvellerinde kırmızı,
kalan kısımlarında ise siyah mürekkep kullanılmıştır. Tamamı 80 yaprak olan yazmanın 1b59b varakları arasında Dîvân, 60a-64b’de Şehrengîz, 65a-66b’de Bahr-i Tavîl, 66b-73a’da
Tercüme-i Letâif-i Kibâr-ı Kümmelîn, 73a-77b’de Durûb-ı Emsâl-i Türkî, 77b-79b’de elifbâ
sırasına uygun şekilde şehir ve menzil isimleri, 79b-80a’da ise Hüseyin Baykara’nın meclislerinde zuhur eden hadiselerle alakalı iki muammanın halli yer almaktadır. Yazmada her
hangi bir istinsah tarihi, istishab kaydı ve müstensihinin kim olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır.
Fehîm-i Kadîm’in biyografisi yazılırken yukarıdaki külliyatta bulunan son iki eser (şehir, menzil isimleri ve muammaların halli) haricindekilerin tamamı şairin eserleri arasında
değerlendirilmiştir. Şayet bu yazmanın tamamı Fehîm külliyatı kabul edilerek şairin mahlasının geçmediği eserler de (Tercüme-i Letâif-i Kibâr-ı Kümmelîn ve Durûb-ı Emsâl-i Türkî)
ona mâl edilmişse, neden elifbâ sırasına göre tanzim edilen şehir ve menzil isimleri ile
muammaların halli değerlendirme dışında tutulduğu bilinmemektedir. Fehîm’in müstehcenliğe meyyâl bir tabiatının olduğu, yeri geldiğinde en bayağı söyleyişleri çekinmeden dile
getirebildiği şairin Şehrengîz ve Bahr-i Tavîl’inde yer alan ifadelerden kolaylıkla fark edilmektedir. Buradan hareketle Tercüme-i Letâif-i Kibâr-ı Kümmelîn’de birçok müstehcen
latife ve Durûb-ı Emsâl-i Türkî’de de birçok müstehcen atasözünün yer alması, bu eserlerin
de Fehîm’e ait olabileceği izlenimini uyandırmış olabilir.
Bizi, Fehîm’in mahlasının bulunmadığı eserlerin ona ait olamayacağı düşüncesine sevk
eden deliller ise bahsi geçen külliyatta yer alan temmet kayıtlarıdır. Külliyatın 59. varağında divanın bittiğini şu temmet kaydı bildirir: “Temmetü’d-Dįvān Bi-Ǿavni’llāhi TeǾālā”.
Bu kayıttan sonra Şehrengîz ve Bahr-i Tavîl gelir ve yazmanın 66. varağında bir başka
temmet kaydı yer almaktadır: “Temmetü’l-Külliyāt-ı Fehįm Tecāveza’llāhü Ǿan
Seyyiǿātihi Ġafera lehū”.
Bilhassa bu son kayıt Fehîm külliyatının tamamlandığı hususunda kesin bilgi verir.
Eğer diğer eserler de şaire ait olsaydı, bu temmet kaydı yazmanın sonunda yer alırdı.
Ayrıca şairin divanının onlarca nüshasının olmasına rağmen Tercüme-i Letâif-i Kibâr-ı
7

Bahsi geçen divan neşri ve ansiklopedi maddesinden hareketle biz de daha evvelden tanıtımını
yaptığımız Tercüme-i Letâif-i Kibâr-ı Kümmelîn’i Fehîm-i Kadîm’e mâl etmiştik. Çalışmamızın yayınlandığı sırada İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi’nin kapalı olması sebebiyle eserin
bulunduğu külliyatı inceleme imkânımız olmamıştı. Bu çalışmayla birlikte Tercüme-i Letâif-i Kibâr-ı
Kümmelîn’in Fehîm-i Kadîm’e ait olmayabileceğini bildirmek isteriz. Bk. [Ramazan Ekinci, “Fehîm-i
Kadîm’in Latîfeleri: Tercüme-i Letâyif-i Kibâr-ı Kümmelîn”, Turkish Studies, 2013, Sayı 8/4, ss. 749768].
8
Eserin son yaprağında birkaç satır farklı bir hatla yazılmış ve yazmaya sonradan ilave edilmiştir.
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Kümmelîn ve Durûb-ı Emsâl-i Türkî’nin sadece TY 2932’de kayıtlı divan nüshasının sonunda
yer alması, bu eserlerin Fehîm’e ait olamayacağı şüphesini kuvvetlendirmektedir.

Eserin Adı
Metnin içinde eserin adına dair herhangi bir isim zikredilmemiştir. Mukaddime ve
hâtimesi bulunmayan eserin başında, (kanaatimizce muhtevasından hareketle) kırmızı mürekkeple “Durûb-ı Emsâl-i Türkî” başlığı yazılmıştır. Bilhassa tertip edeni bilinmeyen atasözü kitapçıklarında bu tür başlıklara sıkça rastlanmaktadır. 9 Ancak metin içinde Arapça ve
Farsça atasözlerine de yer verildiğinden, bu başlık tek başına yeterli değildir. Türkçe atasözlerini toplayarak bir yerlere kaydedenler, çoğu zaman özenli davranmayarak farklı
dillerdeki atasözlerini de kitapçıklarına dâhil etmişlerdir. Aynı durum bu atasözü kitapçığı
için de geçerlidir. 10
Yazılış Zamanı

Durûb-ı Emsâl-i Türkî’nin yazılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Eserin yazılış tarihini tespit edebilecek yegâne kaynak, bulunduğu yazmanın istinsah tarihidir. Ancak söz
konusu yazma üzerinde yapılan incelemede herhangi bir tarihe rastlanmamıştır. Bu yüzden
eserin yazım tarihi hakkında söylenilecek tek şey Fehîm-i Kadîm’in yaşadığı dönem (ö.
1648) veya sonrasında tertip edildiğidir.
Eserin Nüshası
Kütüphane kataloglarında yapılan taramalarda eserin sadece bir nüshasının olduğu
tespit edilmiştir. Eser, yukarıda da bildirildiği üzere İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp.
TY 2932 numarada kayıtlı Fehîm-i Kadîm külliyâtının sonunda, 73a-77b varakları arasında
yer almaktadır. Kahverengi deri ciltli olan yazma 195x125 mm ölçülerindedir. Her varağı 31
satırdan müteşekkil olan eserin başlıkları kırmızı, diğer kısımlar ise siyah mürekkeple ve
nesih hatla yazılmıştır. Metin, kırmızı mürekkeple çizilmiş çerçevenin içine yazılmıştır. Her
atasözünden sonra kırmızı mürekkeple nokta konmuştur. Der-kenâra metinde kullanılan
hattan farklı olarak muhtemelen okuyucu tarafından yazıldığı düşünülen ikisi okunamayacak kadar silik vaziyette olan 13 atasözü daha derc edilmiştir:
Etmek bilür, diş đarbını. At binenüñ, ķılıç ķuşananuñ. Aç köpek, uyuz köpegüñ
g.tin yalar. Aç ŧavuķ, kendüyi buġday bāzārında śanur. Aç ile eceli gelen söyleşür.
Adam ŧoymaduġı yiri istemez, ŧoyduġı yiri ister. Ad murād … Görmez ikrārından …
Eşege semeri yük degül. Aġlamaġla yār ele girmez. Aķçası aġ olanuñ baķma yüzüñ
ķarasına. Elde olan serçe, havāda olan şāhinden yegdür. Virmez ħanımdan, virür
çingene yegdür.
Eserin Muhtevası
Fehîm-i Kadîm’e isnâd edilen Durûb-i Emsâl-i Türkî, tıpkı kendinden evvel yazılan atasözü mecmuaları gibi elifbâ sırası gözetilerek kaleme alınmıştır. Yazmanın tamamında 693
söz bulunmaktadır. Osmanlı döneminde günümüzdeki gibi deyim, atasözü, kelâm-ı kibâr
Min Darbi’l-emsâl Ata Sözi Türkî Nice Nasîhatdur, Süleymaniye Ktp. Fatih nu. 5424, vr. 96b-98a;
Darb-ı Mesel-i Müsta‘mele, TDK Ktp. Yz. A 105/2, 25b-29b; Emsâl-i Türkiyye, British Museum Harl.

9

5486 vb.
Biz de incelememizde, yazmada belirtilen başlığı kullanmayı tercih ettik.
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ayrımı yapılmaksızın bu türden sözlerin tamamına mesel denmiştir. Makale konusu edinilen
bu yazmada da söz konusu duruma örnek teşkil edecek tasarruflar göze çarpmaktadır.
Yazmadaki 693 sözün önemli bir kısmı atasözü, kalan kısmı ise deyim, alkış, kargış, nidâ,
âyet ve hadis tercümesi, Arapça ve Farsça kelam-ı kibârlardan meydana gelmektedir.
Aşağıdaki tabloda bahsi geçen sözlerin hangi harften kaçar tane bulunduğu gösterilmiştir: 11
200
100
0
Harfü'l-elif
Harfü'l-hâ
Harfü'z-zâ
Harfü't-tâ2
Harfü'l-kâf
Harfü'l-vâv

Harfü'l-bâ
Harfü'l-hâ2
Harfü's-sîn
Harfü'z-zâ2
Harfü'l-kâf2
Harfü'l-hâ3

Harfü't-tâ
Harfü'd-dâl
Harfü'ş-şın
Harfü'l-ayn
Harfü'l-lâm
Harfü'l-Yâ

Harfü's-sâ
Harfü'z-zâl
Harfü's-sâd
Harfü'l-gayn
Harfü'l-mîm

Harfü'l-cîm
Harfü'r-râ
Harfü'z-zâd
Harfü'l-Fâ
Harfü'n-nûn

Metinde “Edebi, edebsizden öğren.”, “Onda bir söyle.”, “Ulu sözü dinlemeyen uluya
kalur.”, “Çok bilen çok yanılur.” gibi hikmet dolu atasözlerinin yanında “Çelebim.”, Senâlar.”,
“Türrehâ.”, “Tüh.”, “Zifoz.” gibi ne maksatla özlü söz kabul edilip metne dâhil edildiği bilinmeyen ibareler de mevcuttur.
Durûb-ı Emsâl-i Türkî’deki atasözleri arasında en çok dikkat çekenleri çeşitli hayvan
türü ve cinslerinin isimleri kullanılarak meydana getirilmiş olanlarıdır. Şüphesiz bundaki en
büyük etkenler Türklerin uzun yıllar konar-göçer bir hayat sürmesi, hayvancılık ve avcılıkla
uğraşmaları olmalıdır. Kullanılan atasözlerinin çoğunda bilhassa hayvanların belli özellikleri
ön plana çıkartılmış veya bazı yönlerine telmihlerde bulunulmuştur.
Metin boyunca at; eşek; inek, öküz, buzağı, dana; keçi, teke, koyun, davar, kuzu; kurt;
deve; ayı; domuz; tilki; tavşan; tazı; kedi; köpek, kelb, it; kuş, serçe, karga, kartal, horoz,
tavuk, kaz; balık, balina; kurbağa; yılan ve sinek isimlerinin kullanıldığı birçok atasözüne yer
verilmiştir:
“At binenin, kılıç kuşananın...”, “Eşeğinden çulu yeğ...”, “Yüzün gören inek, buzağısın
almaz.”, “Ortaklık öküzden, başka buzağı yeğdir.”, “Ev danası öküz olmaz.”, “Keçiye canı
kayısı, kasaba yağı kayısı.”, “Teke sakalı gibi salınma.” 12, “Davar alacası taşrada, insan alacası içeride”, “Asi kuzuya kurt yetmez”, “Çöken deve yer bulur”, “Ayının otuz iki türküsü
var, başı armut.”, “Yavuz baş, issine domuz güttürür.”, “Tilki var baş keser, fakir kurdun adı
var”, “Tavşan dağa küsmüş, dağ bî-haber.”, “Tavşana kaç, tazıya tut dersin.”, “Kedinin yüğrüğü samanlığa dek.”, “Güçle gelen köpek koyuna hayr etmez”, “Eşek ölüsü kelbe düTabloda “خ ح, ت“ ;”ه, ق“ ;”ط, ز“ ;”ك,  ”ظayrımlarını transkripsiyonla göstermek teknik olarak mümkün olmadığından “ ”خhâ2, “ ”هhâ3, “ ”طtâ2, “ ”ظzâ2, “ ”كkâf2 şeklinde belirtilmiştir.
12
Bu ifade atasözü değil, deyimdir.
11

167

Ramazan Ekinci
ğün...”, “İti öldürene sürüdürler.”, “Çabuk kuş iki ayağından tutulur.”, “Serçeden korkan darı
ekmez.”, “Kılavuzu karga olanın burnu b.kdan çıkmaz.”, “Kartala ok dokunmuş yine kendi
yeleğinden.”, “Herkes kendi küllüğünde horozlanır.”, “Komşu tavuğu komşuya kaz görünür.”,
“Balık baştan kokar.”, “Çingene balinası mısın?” 13, “Çay başında yatma, kurbağadan korkma.”, “Yılanın sevdiği yarpuz, o dahi kapısında biter.”,“Vızlar sinek yok.” 14
Durûb-ı Emsâl-i Türkî’de dikkat çeken bir diğer husus ise müstehcen atasözlerine fazlasıyla yer vermesidir:
“Hastanın onmadığı yastığa s.çar.”, İl s.kiyle gerdege girilmez.”, “Osurķan g.te arpa ekmeği bahane.”, “Teyzenin t.şağı olsa dayın olurdu.”, “Sıçan sidiği deryaya zarar etmez.”, “İt
b.kı kefarete yaradı.”
Metin boyunca birçok alkış ve kargışa yer verilmiştir:
“Canı pek olsun.”, “Hayrın gör.”, “Hayırlar yâd ol.”, “Safâda ol.”, “Senâlar.”,
Tebâreke’llâh.”, “Yaşşa.”; “Çukurunda bul.”, “İp s.ç.”, “Tü şu suretine.”, “Yüzünü su koyucular
görsün.”
Âyet ve hadislerder çeşitli iktibaslar yapılmış; kimi zaman doğrudan Türkçe tercümesi
verilmiş kimi zaman da Arapça aslıyla metne dercedilmiştir:
“ 15 ”اﻟﻗﺴﺎم ﻓﻰ اﻠﻨﺎﺮ, “ 16 ”ﺨﺴﺮ اﻠﺪﻨﯿﺎ ﻮاﻻﺨرة, “Zerre kadar hayr eden de bulur, şer eden de
bulur. 17”, “Rızâ-yı Hakk rızâ-yı vâlideyn. 18”, “Şöhret âfet demişler. 19 ”, “Kanâat sermâyedir. 20”
Sayısı az olmakla birlikte eserde bazı şairlere ait mısralar da yer almaktadır:
XVI. asır şairlerinden Usûlî ve Kadrî tarafından tahmislerinde kullanılan “Gördün
zamâne uymadı, uy sen zamâneye” 21 mısraı, Muhibbî mahlasını kullanan Kanuni Sultan
Süleyman’ın bir gazelinde yer alan “Aybsız yâr isteyen yârsız kalır.” 22 mısraı, söyleyeni
bilinmeyen “Geçme nâmerd köprüsünden ko aparsın su seni.” 23 bunlardan bazılarıdır.
17F

18F

19F

20F

Sonuç
İleride oluşturulabilecek Türkiye Türkçesi Atasözleri Sözlüğü’ne 24 bir katkı sağlamak
amacıyla hazırlanan bu makalenin sonunda Durûb-ı Emsâl-i Türkî’de yer alan 693 ifade
13

Bu ifade kalıbı, atasözü değildir.
Bu ifade kalıbı, atasözü değildir.
15
Hadîs-i Şerîf: “Kadılar üç gruptur; bir grubu cennette, ikisi cehennemdedir. İsmail b. Muhammed elAclunî, Keşfü'l-Hafâ ve Müzîlü’l-ilbâs, Beyrut 1418/1997, C. 2, s. 1877.
16
Kur’ân-ı Kerîm, Hacc Sûresi, 22/11: “Dünyasını da ahireti ni de kaybetmiştir.”
17
Kur’ân-ı Kerîm, Zilzâl Sûresi, 99/7-8, “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür; kim de zerre
miktarı şer işlemişse onu görür.”
18
Bu mânâda bir hadis-i şerîf vardır: “Allah’ın rızası babanın rızasında, gazabı babanın gazabındadır.”
Aclûnî, age, C. 1, s. 1390.
19
Hadis-i Şerîf: “Şöhret bir beladır, ama bütün insanlar onun peşine düşerler. Sabırlı olma bir nimettir, ama bütün insanlar ondan uzak dururlar.” Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, Kesit
Yay., İstanbul 2013, s. 626.
20
Hadis-i Şerîf: “Kanaat, bitmez bir servet; tükenmez bir hazinedir.” Aclûnî, age, C. 2, s. 102.
21
Bk. Mecmûa, Konya Mevlânâ Müzesi Ktp. No: 5336 vr. 77a-78a.
22
Beytin tamamı şu şekildedir: “Bî-vefâ yârin Muhibbî cevrini maʻzûr tut / Yârsız kalır cihânda aybsız
yâr isteyen” Muhibbî Dîvânı, Haz: Coşkun Ak, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 1987, s. 608.
23
Beytin tamamı şu şekildedir: Geçme nâmerd köprüsünden ko aparsın su senin / Yatma tilki gölgesinde ko yesin arslan seni. Lâedrî.
24
Türkiye Türkçesinde Atasözleri adıyla bir sözlük yayınlanmıştır. Bugüne kadar hazırlanan atasözleri
sözlüklerinin en kapsamlılarından olan bu eserde Fehîm-i Kadîm’e isnat edilen bu yazmadan bahse14
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kalıbı Türkçe atasözleri; Türkçe deyim, mısra, ifade kalıbı, kelâm-ı kibâr, nidâ vb. diğer
sözler ve Arapça-Farsça sözler olmak üzere üç gruba ayrılarak alfabetik olarak sıralanmıştır. Bu tasnife göre yazma, ikisi mükerrer olan 480 atasözü; 188 deyim, kelâm-ı kibâr, nidâ
vb. söz ve 25 Arapça-Farsça sözden meydana gelmektedir. Kaynaklarda derleyicisinin
Fehîm-i Kadîm olduğu bildirilen Durûb-ı Emsâl-i Türkî adlı yazmanın incelendiği bu çalışmada, çeşitli karineler vasıtasıyla derleyicinin Fehîm-i Kadîm olamayabileceği üzerinde
durulmuştur.
Derleyici, eserini meydana getirirken yeterince titiz davranmamış “mesel” kabul edilen
sözlerin yanında alkış, kargış ve nidâları da dâhil etmiştir. Ayrıca âyet ve hadislerden
iktibaslarla çeşitlendirdiği metnine birçok müstehcen atasözü, deyim ve ifadeyi ilave etmekte bir beis görmemiştir. Eser mahiyeti itibariyle ve ihtiva ettiği atasözlerinin çoğunun
günümüzde kullanılmaması sebebiyle kültür ve edebiyatımız için önem arz etmektedir.

ĐURŪB-I EMŜĀL-İ TÜRKĮ 25
[73a] Ĥarfü’l-elif
Allāh diyen maĥrūm ķalmaz. Azacıķ aşım, ġavġasız başım. Alan bir ķıldan alur.
Edebi edebsizden ögren. İşte eşek işte nerdübān. Eski dost, düşmen olmaz. Eski
düşmen, dost olmaz. İl geçdügi köpriden sen de geç. Açma ķutunuñ ķapaġını. İt dişi
ŧoñuz derisine... Alan, śatandan umar. Alan, śatandan uyuz olsun. Er ol, baş yar. İş
başaranuñdur. İki köre bir degnek… İki yatar, üç ķalķar. İden bulur, iñleyen ölür. İt
süri, aķçe ķazan. İp śıç. İt s.kinden ilik umulur mı? Aç acı s.kince dilenci ŧoġar. At
binenüñ, ķılıç ķuşananuñ. Aġacı kes, odun olsun; cāriyeyi s.k, ķaŧın olsun. Öksüz
s.k, ħayra gir. Oġlan oġlana düşdi, ġulāmpāre s.ke sıçdı. Oġlan aġlamayınca meme
virmezler. İt boķı kefārete yaradı. İl atduġı ŧaş, ıraķ gider. İl s.kiyle gerdege girilmez.
İki el, bir baş içün. Evdeki ĥesāb, bāzāra uymaz. Evüñ yapılmışı, ķarının s.kilmişi…
Enik s.ken yanında ŧur, [73b] odun kesen yanında ŧurma. Onda bir söyle.
Iśıramaduġuñ eli öp, başuñda ķo. Aħşamuñ ħayrından, śabāĥuñ şerri yegdür. El eli
yur, el yüzi yur. İnśāfsızuñ s.kinden, ŧ.şaġı uzun olur. Eşegi dügüne daǾvet itmişler;
ya odun ya śu içün, dimişler. Ortaķlıķ öküzden başķa buzaġı yegdür. Eşeginden çulı
yeg. Anasın gör, ķızın al; kenārın gör, bezin al. Uyur yılanuñ ķuyruġuna baśma. İti
öldürene sürüdürler. Eşek ölüsi, kelbe dügün. Uyuz itüñ ķavlaķ ŧ.şaġı… Erde hüner
bir olur. Ekmek dizüñ üstinde olmasun. Azı bilmeyen, çoġı bilmez. Öküz çekdügin
Ǿaraba ne bilsün? [Aġzı] egri eñsesinden bilinür. Egri oŧur, ŧoġrı söyle. Eşegi, śāĥibi
didügi yire baġla. Elüñ aşda, gözüñ işde olsun. Eşeginden çulı yeg. 26 Açla eceli
gelen söyleşir. İyilige iyilik olsa, śıġıra bıçaķ olmazdı. İyilik itdügüñden śaķın
kendüñi. Aķ akçe, ķara gün içün. Aķçe aķçeyi ķazanur. Ayaķ ayaķ baśarlar
nerdübāna. İrtenüñ issisi var. İrteye ķalan belādan ķorķma. Eyü gün dostı olma.
dilmemektedir. Ayrıca makale konusu edinilen yazmadaki atasözlerinin bir kısmı bu sözlükte yer
almamaktadır. Bk. Nurettin Albayrak, Türkiye Türkçesinde Atasözleri, Kapı Yay., İstanbul 2009.
25
Transkripsiyonunu yaptığımız Durûb-ı Emsâl-i Türkî adlı metinde noktalama işaretleri tarafımızdan
eklenmiştir. Düzeltme veya açıklığa kavuşturma maksadını taşıyan şahsî ilâvelerimiz, köşeli parantez
içinde gösterilmiş; okunuşunda tereddüt bulunan kelimelerin yanına (?) işareti konmuş; Arapça-Farsça
ifade kalıplarının tercümeleri dipnotta verilmiştir.
26
Bu atasözü sehven iki kez yazılmıştır.
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Ekmegüñ ŧaşdan çıķar 27.  اﻴﻦ ﻨﻴﺰ ﺒﻜﺬﺪد28  اﻠﻠﻴﺖ ﺤﺒﻼÖgüdi kendü başuña vir. Oduncı
gözi omcada. Ölü s.ki aġlayan büzügine… İt iyligi, at deñize, balıķ bilmezse Ĥālıķ
bilür. Ulu sözin ŧutmayan, uluya ķalur. Alan, śatandan umar. 29 Ucuz śatan tįz śatar.
Et, ne denlü arıķ ise ekmegüñ üstinde yaraşır. Ośuruķan g.te arpa etmegi bahāne.
Ośurmaduķ ocaķ başı ķomaduñ. Aķsaġuñ .mı. Ev ŧanası öküz olmaz. Öküz
boynuzına girseñ bulurlar. Aç esner Ǿāşıķ gerinür. At yirine eşek baġlama. Üzüm
içün bāġ dįvārına yaśdanursun. Üzüm üzüme göre ķararur. Uyur ardınca uyanıķ
olmasun. İtüñ aķsaġı ŧavşan görince. Artıķ iş, göz çıķarmaz. Aylaķ oturandan uya
gezeni yegdür. Añız baśduñ, ķar baśdun. Utsuz ocaķ, ķutsuz baş. Adam on, ŧoķuzı
ŧon. İl il üzre olur, ev ev üzre olmaz dirler. Evüñ boş ise odun ŧoldur. On dervįş, bir
kilime śıġar; iki pādişāh, bir iķlįme śıġmaz. Etle ŧırnaķ arasına girilmez. اﻟﻗﺴﺎم ﻓﻰ
30
 اﻠﻨﺎﺮÖlü helvāsıyla dilber sevilmez. Atuñ/İtüñ aġacla oyunı olmaz. Ekmedügüñ
yirde biter. Od da bizüm ķav da bizüm. Uġrı başında od yanar. Unsuz evden ħamįr
alma. Ölicek cāna, yatacaķ yir gerekdür. İl ile gelen [74a] dügün bayram. Uġrın
yügrilen āşikāren buzalar. Atılan oķ girü dönmez. Ayınuñ otuz iki türkisi var, başı
armud… Ay gördük, yıldıza iĥtiyāc ķalmadı. Ay aydın, ĥesāb belli... Aşaġa ķosañ
is, yuķaru ķosañ pas olur. Aferįn ķahbem śu çoķ. Ekmek gibi Ǿazįz ol. Aġlamaġa
göñül ħoşluġı gerekdür. Aç ŧavuķ, kendüyi buġday bāzārında śanur, dirler. Öküz
öldi, Ǿaraba śındı.
Ĥarfü’l-bā
Bugünüñ yarını var. Bir günlük beglik beglikdür. Biñ yıl yaraķ, bir gün gerek.
Belāsız bal yenmez. Bār-gįr osurur. Bitmez iş olmaz. Borclı ölmez, beñzi śararur.
Bir dost, bir post. Balıķ başdan ķoķar. Bir dögülen, bir s.kilen yeñilür31 . ﺒﻴﻖ ﺒﻮﺰﻮﻜﺴت
Poħ yimek, iştihāya baġlıdur. Biñ ķarķaya bir ŧaş. Bir çıplaġı, ŧoķuz cebelį śoyamaz.
Biñ aşcı, bir başcı. Büyük başuñ büyük aġrısı olur. Buŧ śıķmaġla .m ŧar olmaz. Bir
yigit, ķırķ yılda ĥāśıl olur. Boş ŧorba ile at ŧutulmaz. Bal ŧutan parmaġın yalar. Bal
dimekle aġız ŧatlı olmaz. Bitli baķlanuñ kör alıcısı olur32 .  ﺒﻌد ﺨﺮاﺐ اﻠﺒﺼﺮهBıyıġın
balta kesmez. Bunda ķurd var. Bege inanma, śuya ŧayanma. Pādişāhlar nažarı,
kimyādur. Beglik çeşmeden śu içme. Bir urmaġla balta kesmez. Bildügüñ
yañılduġuña yetmez. Bilmeze bulut yük. Başına gelen paşmaķcı. Bu ıssıya ķarlar mı
ŧayanur? Bulduķca bunarsın. Balı olan bal yemez mi? Parmaķ ĥesābı gösterme. Bir
muħanneŝ biñ çeri śır. Besle ķarķayı, gözlerüñ oysun. Begenmedügüñ yumruķ baş
yarar. Boġaz dipsiz ķuyudur. Bıçaķ, kendü śabın kesmez. Ben benüm içün dimem,
bāġda üzümile yaraşur. Biñ ayaķ bir ayaķ üzre. Bir sürçen atuñ başın kesmezler.
Bostāncıya tarħūn śatma. Boġaz, kişiden aşaġa. Boġaz, Tañrı yarlıġasın dimez. Penir
śuyı boldurur. Boz atuñ yanında ŧuran ya ħūyundan ya düyinden… Būd dimege
ŧudaķ gerek. Baş gitse ayak pāy-dār olunmaz. Başdan murād, beynidür. 33 ﺒﻴﻨﻪ ﺒﻴﻦﷲ
Baķacaķ yüze tükürme.

27

“O da ısırdı.”
Arap atasözü: “Gece gebedir”
29
Bu atasözü sehven iki kez yazılmıştır.
30
Hadîs-i Şerîf: “Kadılar üç gruptur; bir grubu cennette, ikisi cehennemdedir. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, C.
2, s. 1877.
31
“Bıyık büzüktür (?)”
32
Arapça bir deyim: “Basra harâb olduktan sonra” yani “iş işten geçtikten sonra”.
33
“Onunla Allah arasında.”
28
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Ĥarfü’t-tā
Türk, adam olmaz. Tükürdüğüñ tükrük, aġza alınmaz. Tįz gel, semerüñ alayın.
Teyzeñüñ ŧ.şaġı olsa ŧayuñ olurdı. Türk işi, ödünc olur. Türke beglik virmişler, babasın öldürmiş. Taśavvurdan ziyān eyleme. Tü diseñ, yire düşmez. Torbadaki
yüzümi çıkarma. Tek ŧur. Taķdįr, tedbįri bozar. Tükrük, aġza alınmaz. Tüh.
Tebāreka’llāh. Terkiye aśmazsın. Türrehā. Türrehātı ķo. [74b] Teke śaķalı gibi
śalınma. Temāşādan kim ķaçar. Tü şu śūretüñe. Tevbe.
Ĥarfü’ŝ-ŝā
34
 ﺜﺒﺖ اﻠﻌﺮش ﺜﻢ اﻠﻨﻗﺶ35  ﺜﺒﺖ اﻠﻤﺪﻋﺎŜābit olan daǾvāya ne delįl? Ŝebātuñ yoķdur ﺜﻢ
36
.
وﺜﻢŜıķleti ķo. Ŝānįñ yoķdur. Ŝenāñuzdayuz. Ŝenā-ħˇānum ol. Ŝenālar. Ŝıķlet
itme.
Ĥarfü’l-cįm
Çatal ķazıķ, yire girmez. Çölmek çölmege, g.ti ķara dimiş. Çölmek, ķulpın
buldı. Çölmek ķaynadı. Cimrį kāfirüñ, ŧoñuzı mı olur? Cehennemden od alup ķanda
yaķarsın? Cān virmeyince cānān ele girmez. Çıfıt įmāna gelmez. Çıfıt cerrārın
dilendürmez. Çoķ bilen çoķ yañılur. Çāpük ķuş iki ayaġından ŧutulur. Çoķ poĥ yime.
Cevāhir ķadrin śarrāf bilür. Cān ne ile girerse anuñla çıķar. Çıķmaduķ cānda ümįd
var. Çürügüñ üzülmesi yegdür. Çuķuruñda bul. Çerāġ dibi ķaranlıķ. Cihānda bitmez
iş olmaz. Ciger yi, et yüzi görme. Cānuñı bostānda mı bulduñ? Cān bir, cihān iki.
Cānı pek olsun. Çıbıķ yaş iken egilür. Çıķacaķ ķan ŧamarda ŧurmaz. Çoķ nāz Ǿāşıķ
uśandurur. Cānum od, cānum ad. Çoķ açılma śovuķ alur. Çingene bālinası mısun?
Çig yeme kim ķarnuñ aġrımaya. Cennet ķapusın cömerd aça. Çöken deve yir bulur.
Cāhil, libāsla Ǿālim olmaz. Cihānuñ Ǿayşı, n[ū]şına degmez. Cihānda ādem olur, bįġam olmaz. Çanuñ çekilsün, çanuña ot mı ŧıķdılar? Çalmadan oynama. Çay başında
yatma, ķurbaġadan ķorķma. Çāşnį ĥelāl. Çelebim.
Ĥarfü’l-ĥā
Ĥaķ diyen maĥrūm ķalmaz. 37 Ĥaķ ĥaķķı dergāhda bula... Ĥakdan gelene ne söz?
Ĥak diyicek aķan śu ŧurur. Ĥak söze ne ŧanışıķ? Ĥikmeti Loķmān’dan... Ĥācı ĥācıyı
Mekke’de... 38 Ĥaleb anda ise arşın bunda... Ĥamāma giren terler. Ĥak söz acı olur.
Ĥaķ söyleyenüñ dilin kesmezler. 39 ﺤﻠوا آﺨﺮ ﺨﻮﺮﻨد
Ĥarfü’l-ħā
Ħaśįse minnet itme, çalıyı ŧolaş. Ħayr śan işüñe, ħayr gele başuña. Ħırsız ol,
ĥarāmį ol, inśāfı elden ķoma. Ĥızlı s.kdügüñ Ķaraca Aĥmed tekyesine gelür mi?
Ħām armūd gibi boġaza ŧurma. Ħayr başuña, şer g.tüñe. Ħayrın gör. Ħastanuñ
oñmaduġı yaśdıġa śıçar. Ħayr işe teǿħįr olmaz. Ħastaya döşek mi śorarsın? Ħasta
śıĥĥat bulınca ĥekįm ķapuya gelür. Ħayrla yād ol. Ħayr sulŧānım. Ħurmāyı yiyen
çıbānına taĥammül eyler. Ħaber yalan olmaz, yañlış olur. 40 ﺨﺴﺮ اﻠﺪﻨﻴﺎ ﻮاﻻﺨرة

34

“Önce arş, sonra nakş sabit oldu.”
“İddia edilen sabit oldu”
36
“Sonra ve sonra”
37
Bu atasözü “Allah diyen maĥrūm ķalmaz” ile aynı mânâdadır.
38
Bu atasözünün aslı şöyledir: “Işık ışığı tekkede, hacı hacıyı Mekke’de bulur” Bk. Müstakîmzâde
Süleymân Sa‘deddîn, Durûb-ı Emsâl-i Türkî, Süleymaniye Ktp. Esad Efendi 3740, vr. 46a.
39
“Tatlıyı/helvayı en son yediler”
40
Kur’ân-ı Kerîm, Hacc Sûresi 22/11: “Dünyasını da ahireti ni de kaybetmiştir.”
35
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Ĥarfü’d-dāl
Deli deliyi, dānişmend öliyi sever. Dügün evin bilmez, çanaķ çölmek ŧaşır. Dost
başa, düşmen ayaġa… [75a] Delikli ŧaş yirde ķalmaz. Dostla ye, iç; alı, śatı eyleme.
Deliyi ne s.k ne s.kil. Devlet ķażā yanında… Deliden uślu ħaber. Dilencinüñ yüzi
ķara, ŧorbası ŧolı... Derziye göç dimişler ignesin başına ķomış. Devletliye doķun da
geç. Devletlinüñ pāpūcı varduġı yire, faķįrüñ başı varamaz. Devletsiz düşüne
sevinür. Dilki var baş keser, faķįr ķurduñ adı yavuz. Düşmeni az görme. Deliden
ķaçarken ölen şehįddür. Devletüñi depme faķįr. Deli çalķısız oynar. DaǾvācuñ ķāđį
ise yarıcuñ Allāh... Dest-i inśāfı sįneñe ķo. Deve dişi buġday mı śatduñ? Dilüñ
kemigi yoķ. Deve gördün mi? Deve dellālı mısun? Dem bu demdür. Demir boķı gibi
aġır ol. Deli alacayı sever. Diş etiyle ķarın ŧoymaz. Dil tek ŧursa baş esen. Deveciyle
dost olan ķapusın büyük yapar. Deve ķulaġından aķsamaz. Demürden eşek s.ki
ŧayanmaz. 41 ﺪﻢ ﻤﺰﻦ
Ĥarfü’ź-źāl
Źüll iħtiyār eyleme. Źerre ķadar ħayr iden de bulur, şer iden de bulur. 42 Źerrece
Ǿaşķ ġam ķomaz. Źerre yirden üstündür. Źerre ne ķadar kem ise güneşle hem-serdür.
Źerre ķadar ricām yoķdur.
Ĥarfü’r-rā
44
 ﺮوح ﻴﺎ ﺴﻳﺪى43  ﺮﻀﻰ ﷲ ﺘﻌﺎﻠﻰ ﻋﻨﻜﻢRūĥına key gū. (?)  اﻤﺪﻨﺖ ﻨﻴﺴﺖ45 ﺮوح ﻴﺎ ﻋﺮﺼﻪ
46
 ﺮوى ﺒﺎﺰ ﭽﻮﺮﻓﺘﻰ ﺮﻓﺘﻰRāst gele. Rāĥat nice mutaśavverdür? Rıżā-yı Ĥaķķ rıżā-yı
vālideyn. 47
Ĥarfü’z-zā
Zügürd adamuñ yıldızı düşkündür. Zifoz. Zebūnküş olma. Zekātuña ŧut. Zamān
zamāna uymaz. Zühdle riyā nice mümkün?
Ĥarfü’s-sįn
Serçeden ķorķan ŧarı ekmez. Serçeye çıbıķ bere... Sevenüñ ķulıyuz, sevmeyenüñ
sulŧanıyuz. Sev, seni seveni perį ise de sevme, seni sevmeyeni ĥūrį ise de. Südlü
Sözi
südlü meleme. S.küñe mi söylersin? 48  ﺴﻚ ﺒﺼﺤراS.kimüñ āyine
g.tinden añlama. Söyleyen işidür. Söz, söz açar; söz g.t açar. Söz añlayanuñdur.
Sözüñi bil de söyle. Süñü çuvālda gizlenmez. Sen ŧutacaġuñ ķuşı biz ķoyıvirdük.
Sen s.kildügüñ yirde biz cünüb yatduk. Sözi virenden alan uślu gerekdür. 49 Söz
güherdür. Seħā miftāĥ-ı cennetdür. Söylemekden söylememek yegrek / Söyledikce
söz uzar artar emek.
49F

41

“Vurma.”

Kur’ân-ı Kerîm, Zilzâl Sûresi, 99/7-8, “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre
miktarı şer işlemişse onu görür.”
43
“Allah sizden razı olsun.”
44
“Git ey efendi.”
45
“Git ey ...”
46
“Gidenler geri dönmedi, çünkü gittiler gittiler.”
47
Bu mânâda bir hadis-i şerîf vardır: “Allah’ın rızası babanın rızasında, gazabı babanın gazabındadır.”
Aclûnî, age, C. 1, s. 520, nu. 1390.
48
“Köpek sahraya [gitsin].”
49
Buna benzer bir başka atasözü “Söyleyenden dinleyen ârif gerek.”
42
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Ĥarfü’ş-şın
ŞerįǾat žāhire ĥükm eyler. ŞerįǾat kesdügi parmaķ aġrımaz. ŞerįǾatden ŧaş
ķoparan yirine baş ķor. Şübheli bāzār miǾde bozar. Şütür gürbe muǾāmele itme.
Şeker śuya mı düşdi? Şalķamuñ sıķından seyregi yegdür. Şāź maķūlesidür. ŞāǾir
olmış, şehre gelmiş ŧ.şaķum. [75b] Śu aķduġı yire yine aķar. Şöhret āfet dimişler. 50
Şehādet yā müslimįn. Şıķķ-ı ŝānį peder midür? Şebįħūn ile ŧurma. 51 ﺸﻜﺮ ﻓﺮﻮﺸﻰ ﻤﻴﻜﻦ
Ĥarfü’ś-śād
Śaman altına śular yüritme. Śulı s.küñ śuda yatar. Śaķınan göze çöp düşer. Śaġ
göz, śol göze muĥtāc olmasun. Śabırla ķoruķ ĥelvā olur. Śavula sidik yolından. Śıç
da ķurtul. Śaçı bitmedük öksüz misün? Śaġ ata, çürük arpa żarar itmez. Śoluma,
ħaberüñ alduķ. Śıçan sidigi deryāya żarar itmez. Śarıġuñ öñüñe ķo da fikr eyle.
ŚanǾat çöp altındadur. Śıçmaduķ çalı dibi ķomaduñ. Śanduġuñ ķutı ķapaġı çıkdı. Śol
elüm saña ķatlanur. Śol ŧ.şaġum mısun? Śu uyur, düşmen uyumaz. Śanmaduġuñ
yumruķ baş yarar. Śınamaduġuñ adamla görüşme. Śaġ olan yine görüşür. Śoñın fikr
idüp söyle. Śūret uġrusı olma. Śūfį śoġan yir misün? Śafāda ol. Śu bulanmayınca
ŧurulmaz. Śaġ olan baş, yasdıķ istemez. Śoñı ħayr ola. Śarb sirke ķabına żarar. Śon
peşįmānlıķ aśsı itmez. Śorup virmeden, döküp virmek yegdür. Śabırla tut yapraġı
aŧlas olur. Śabruñ śoñı śarı altun. Śıçarın diyen g.t lā büdd śıçar. Śarı öküz śabanda
ĥāżır.
Ĥarfü’ż-żād
Żırva teǿvįl ķabūl eylemez. Żırvaladuñ.
Ĥarfü’ŧ-ŧā
Ŧoķuz ķurda yek eşek. Ŧar yirde taǾām yimekden, bol yirde kötek yimek
yegdür. Ŧaş ķopduġı yirde aġır. Ŧoñuz eti olsun, şişde olsun. Ŧoñuz ķurbāna yaramaz. Ŧoñuzdan bir oķ śaķınma. Ŧoñuzuñ ķuyruġın kesseñ yine ŧoñuz… Ŧoñuzdan
ķıl çekmek fāǿide. Ŧaşı başa, başı ŧaşa ur. Ŧaleb senden, virmek Allāhdan. Ŧolaş
kiriş-ħāneyi. Ŧoġrılıķ, iki cihān iyligidür. Ŧanışıķlı ŧaġ aşmış. Ŧanışıķ serilikde (?)
işemişsin. Ŧoġrı söz acı olur. Ŧoñuza ŧayı dimekden, çalıyı ŧolaşmaķ yegdür. Ŧayuñ
evüñe var ŧayuñ ögret. Ŧaĥ di, ısıcaġa ķalma. ŦamaǾ olmasa ŧamu olmazdı. ŦamaǾ
ŧaş yarar, ŧaş baş yarar. ŦamaǾkāruñ ķarnı ŧoymaz. Ŧavşan çomaġa rāst geldi.
Ŧumansız ışıķdan ne istenür. Ŧavar alacası ŧaşrada, insān alacası içeride. Ŧoķmaķ
olmayınca ķazıķ yire girmez. Ŧoġdı boġmaya yaramaz. Ŧaş yaśdınup ŧopraķ düşünür. Ŧaşlar altında ķalsun. Ŧaş atana [76a] ekmek at. Ŧatlı yi, ŧatlı söyle. Ŧatlı dilüñ
yoġ ise ŧatlı ekmegüñ de mi yoķ? Ŧuz, ekmek bilmeyen adamdan köpek yeg.
Ŧavşana ķaç, tazıya ŧut dirsin. Ŧoġrıya Ĥaķķ yardımcı. Ŧoġrı ŧutulmayınca egri bilinmez. Ŧutulmaduķ uġrı, begden yeg. Ŧoķ aġırlamaķ güc olur. Tama tama göl olur.
Ŧavşan ŧaġa küsmiş, ŧaġ bį-ħaber. Ŧoñuz ürkdügi zamān başına ķar yaġar.
Ĥarfü’ž-žā
Žarāfetüñe turunc śıķayın.

50
Bu mânâda bir hadis-i şerîf vardır: “Şöhret bir beladır, ama bütün insanlar onun peşine düşerler.
Sabırlı olma bir nimettir, ama bütün insanlar ondan uzak dururlar.” Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde
Ayet ve Hadisler, Kesit Yay., İstanbul 2013, s. 626.
51
“Şeker satıcılığı yapıyor.”
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Ĥarfü’l-Ǿayn
ǾĀşıķ ili kör śanur, dört yanın dįvār śanur. ǾAybsız yār isteyen yārsız ķalur.
ǾĀķıl ıślāĥ itdügin, mecnūn ifsād ider. ǾAcele şeyŧān işidür. ǾĀśį ķuzıya ķurd yetmez. ǾAşķ ķavle śıġmaz. ǾĀşıķa Baġdād ıraķ degül. ǾAvret sözine uyan Ǿavretden
kötüdür. ǾAraba ķırılınca yol gösterür çoķ olur. ǾAynumda degül. 52 ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺀاﻠﻨﺎﺲ
ǾAlenen itme.
Ĥarfü’l-ġayn
Ġavġalu yirde ŧurma. Ġāfil baş terkide. Ġażabla ķalķan ziyānla oturur. Ġayret
altında er ölür. Ġuśśayla yatan elemle uyanur.
Ĥarfü’l-fā
Fārisį dil yur dāmenden. Faķįri dögmişler, vay arķam demiş. Fırśatı fevt eylemez, Ǿāķil meger nādān ola. Faķįre evlād olmadan ekābire ķul olmaķ evlādur. Fālcı
mısun?
Ĥarfü’l-ķāf
Ķartala oķ ŧoķunmış, yine kendü yeleginden. ĶanāǾat sermāyedür. 53 Ķara eşek
ķapuda baġlı. Ķulaķ dirken başdan çıķduñ. Ķulaġuñ arduña ķo. Ķanayanda ķırķ
batmān. Ķurd yanınca ķuş da ŧoyar. Ķul duǾāsı, ķulı maĥrūm ķomaz. Ķalaylı ķoza
beñzersin. Ķoķmaġa yoķ. Ķumsı, ķumsıyı sevmez. Ķar ayaķ üşüdür. Ķoñşı ŧavuġı,
ķoñşıya ķaz görinür. Ķurd ķocayınca köpegüñ masħarası olur. Ķurı s.k, düşmen
büzügine. Ķusķuna ķuvvet, ķamcıya bereket. Ķurd ķoñşısın yimez. Ķoñşı ĥaķķı,
Tañrı ĥaķķı. Ķaşınacaķ ŧırnaķ yoķ. Ķapudan ķovarlarsa bacadan düş. Ķulluķdan
ululuķ. Ķurı ŧorba ile at ŧutulmaz. Ķażā gözi baġlar. Ķılıcından ķan ŧamlar.
Ķundaķdan ķutsız. Ķılavuzı ķarġa olanuñ, burnı boķdan çıķmaz. Ķurı yanınca yaş
da yanar. Ķulaġuñ dögeyin. Ķanda çoķluķ, anda boķluķ. Ķarınca miķdārınca.
Ķanadı ķarıncaya zevāldür. Ķaçan ķabaķ olduñ boyuñ uzadı. Ķuyı ķazan, boyınca
ķazmaķ gerekdür. Ķusķundan yuķarı osurma. Ķul senüñ, ħaŧā senüñ. Ķul ħaŧasız
olmaz. [76b] Ķorķulı düş ħayrlıdur. Ķonuķ umduġın yimez, bulduġın yir. Ķırķ yılda
intiķāmın alan, āh ivdim dimiş. Ķalķmış s.küñ inśāfı olmaz. Ķorķak bāzirgān aśśı
itmez. Ķoç, ķuzı ķurbān içündür. Ķurd ile ķoyın yürisün. Ķılavuzsuz ķuş uçmaz.
Ķażā danışup gelmez. Ķaydlıya śoĥbet ĥarām. Ķul gibi işle, beg gibi yi. Ķurda,
boynuñ niçün yoġundur, dimişler; işim ġayra inanmam, dimiş. Ķılıc gibi ķış geldi.
Ķış gökde ķışlamaz. Ķızı vir, köpriyi kes. Ķoş, ķoş da yügrügün al. Ķavilsiz giren
ĥaķsız çıķar. Ķul oldum dinmekle ķul olınmaz. Ķaķma ķapuyı, ķaķmayalar
ķapuñı... 54 Ķanķı ŧaş ķatı ise ur başuñı. Ķoma gideni. Ķarda yüri, izüñ belirtme.
Ĥarfü’l-kāf
Gözüñ ile gördügüñi etüñle ört. Gökden ne yaġdı ki yir ķabūl eylemedi?
Göregelen süregider. Kimse naśįbin kimse yimez. Görinür köye ne ķılavuz? Gördüñ
zamāne uymadı, uy sen zamāneye. Geçen belürmez. Güçle güzellik olmaz. Gel imdi
öpeyim şol śūretüñi. Geçme nāmerd köprisinden ķo aparsın śu seni. Gömü mi
çeynersin? Giceye iŝbāt olmaz. Kelüñ dermānı olsa başına olurdı... Güçle gelen
köpek, ķoyuna ħayr itmez. Gel, geç bulayın. Kör ölür, bādām gözli olur. Kendi
düşen aġlamaz. Kör odur ki düşdügi ķuyuya yine düşe. Kişi Ǿāşıķ olmadın evvel,
52

“İnsanlar arasında veya insanlar üzerine”
Hadis-i Şerîf: “Kanaat, bitmez bir servet; tükenmez bir hazinedir.” Aclûnî, age, C. 2, s. 102.
54
Aynı mânâda bir Arap atasözü vardır: “Men dakka dukka”, “Eden bulur.”
53
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śoñın śanmaķ gerek. Küpe küp diseñ küp de düp, dir. Kedinüñ yügrügi śamanlıġa
dek. G.tüñe urayın. Geregi gerekmez iken śaķla. Kesemedügüñ eli öp, başuñda ķo.
Göz görmeyince göñül ķatlanur. Gözden ıraķ olan, göñülden daħi ıraķ olur. Gelme
gelme, dönme dönme. Gezen ya budına ya boġazına. Kemālüñ zevāli vardur. Güler
yüze ŧoyılmaz. Keçiye cānı ķayısı, ķaśaba yaġ ķayısı. Gör ŧurpuñ çıķışını. Kelüñ g.ti,
bāġın otı… Gözi ŧoyuran ŧopraķdur. Güçle göcen ŧutulmaz. Güçle bahādırlıķ olmaz.
Görinen köye ne ķılavuz? Keçi yatduġı yiri eşer. Kötek cennetden çıkmışdur.
Güyegi oġul olmaz. Küllük depicek olmaz. Güneşe ya ŧoġ ya ŧoġdum, dirsin. Gözüñ
üzre kaşuñ var dinmez. Geçmiş yaġmura kepenek ŧutma. Kilimüñi śudan çıķar.
Kişinüñ ĥürmeti kendi elindedür. Gicemüz Ķadir, gündüzimüz bayram. Gün
ŧoġuşından bellidür. Kendüñe aç güzeli [77a] didürme. Köpegüñ çaķşırı olmaz.
Keçede biz belürmez. Gül ķoķar, bülbül öter.
Ĥarfü’l-lām
55
 ﻻﻴﺒﻗﺎ ﺰﻤﺎﻨﻴﻦLibāsuñ kendüñe düşerin giy. Loķma ķarın ŧoyurmaz, şefķat
artırur. Leylā Mecnūn ĥikāyesin söylersin. 56  ﻻ ﻮﷲ57  ﻻ ﺸﻚ وﻻ ﺸﺒﻬﻪLām elif ŧolaş.
Lāleñe mi söylersin? 58 ﻠﺒﻴﻚ
Ĥarfü’l-mįm
Müft sirke bāldan ŧatlı. Mecnūn daħi maǾķūle ķāǿil. Mestüñ sözi, maǾźūr-ı
kirām-ı Ǿuķālādur. 59  ﻤﺮﺪان ﻤﺮﺪاﻨﺮا ﻤﻰﺸﻨﺎﺴﻨﺪMažlūmuñ āhı yirde ķalmaz. MaǾķūl söze
ne ŧanışıķ? Müsāfir naśįbiyle gelür. Müsāfirüñ kāfir ise de ħoş ŧut, dimişler.
Ĥarfü’n-nūn
Nevbetüñe ķatlan. Ne ķaranlıķ yirde yat, ne ķara ķura düş gör. Ne çig yi, ne
ķarnuñ aġrısın. Ne et yansın, ne şiş göyünsün. Nāmdur iş işleyen. Nūr görmiş ĥācı
mısun? Nākesle cömerdüñ ħarcı birdür. Naśįbe zevāl olmaz. Naśįb olan yitişür.
Naśįbüñ var ise, gelür Yemen’den; naśįbüñ yoġısa, düşer dehenden. Naśįbüñ var ise,
kaşıġuñda çıķar. Nažar ĥāledür. Ne yavuz ol aśıl, ne yavaş ol baśıl. Ne cānuñ var?
Ne śuçuñ var? Ne g.tüñ var? Ne kedisin? Ne köpeksin? Ne alur var ne śatar? Niçün
añdı? Niçün a sulŧānum? Ne poħ yimekdür? Ne ħoşca? Ne nāzük? Ne murdār nesne?
Neñe güvenirsin?
Ĥarfü’l-vāv
Vaķitsiz öten ħorosuñ başın keserler. Vir ŧoķuzı, ķurtar onı. Viren eli kesmezler.
Var, kendü ölüñe aġla. Varın viren, yād olmaz. Vay başuña! Var imdi poħ yime.
Vızlar siñek yoķ. Vıķ dimege cānı mı var? Var başuña ögüt vir. Vefāsızdan köpek
yeg. Var imdi ha.
Ĥarfü’l-hā
Herkese vaŧanı Baġdād. Herkes küllüginde ħoroslanur. Herkese ķavarası penįr
paparası gibi ķoķar. Her ķavaraya bıyıķ oynatma. Her kişi ekdügin biçer. Herze
vekįl olma. Her ķanda iseñ pādişāhum dünyada śaġ ol. Hįç bir nesnecik dimem. ﻫﻴﭻ
60
اﻧﺪﺮ ﻫﻴﭻ اﺴت
55

“Zaman bâkî kalmaz.”
“Hayır! Allah’a yemin olsun.”
57
“Şeksiz ve şüphesiz.”
58
“Buyur.”
59
“Erkekler erkekleri tanırlar.”
60
“Yokta yoktur.”
56
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Ĥarfü’l-yā
Yazılmışda yuyulmış yoķ. Yaġ yimezseñ yoġurt yi. Yalñız ŧaş, dįvār olmaz.
Yoġurdum ekşi dir, yoķ. Ya deve ölür, ya deveci. Yaz uçmaķ, ķış ŧamu. Yaħşı
yimek ķalmadan yaman ķarın yırtılmaķ yegdür. Yuf ķusķunuñ debine/diyene (?).
Yuvalanan ŧaş, yosun ŧutmaz. Yar yıķılduġı gün tozar. Yañşaġı śaġır s.ker. Yapı ŧaşı,
yapıdan ķalmaz. Yeñdügüñ daǾvāya laǾnet. Yügrük at [77b] yemin arturur.
Yorġanuña göre kösül. Yalñızlıķ Ħudāya lāyıķdur. Yalñız elden śadā çıķmaz. Yoġun
incelince ince üzilür. Yirdeki yüzi kimse baśmaz. Yüzüñe göre ŧabancasın ur.
Yumruġuña tükürme. Yuķarı ķosañ is olur, aşaġa ķosañ pās olur. Yoluñ otı kelüñ
g.ti. Yavuz baş, issine ŧoñuz gütdürür. Yazın gölgede yatan, ķış güni aġzın poyraza
açar. Yaġı yalan, ķış gerçek. Yüzüñ suyın yüzsüzden śatın al. Yaramazuñ yedi evden
yetmiş eve ziyānı ŧoķunur. Yaman ķardaş yaġıda belli olur. Yañılan Baġdād’dan
döner. Yaġmurdan ķaçarken ŧoluya uġrarsın. Yemişüñ eyüsin ŧoñuz yir. Yılanuñ
sevmedügi yarpuz ol daħı ķapusında biter… Yüzüñi śu ķoyucular görsün. Yüzüñ
gören inek, buzaġısın almaz. Yemişin yi, aġacın śorma. Yār odur kim buñ deminde
yār ola. “Ya dįn, ya kįn” dimişler. Yarup yire geçürme. Yanuñda śu götürenle desti
ķıran yeksān. Yiyen bilmez, ŧoġrayan bilür. Yüküñ ķoza idügin bilüp çaġışda dirsin.
Yirüñ ķulaġı var. Yüz yüzden utanur. Yitikli anası ķoynın arar. Yüķüñ ŧut, bācuñ al.
Yaramazla yār olma. Yaş deri gibi nereye çekilseñ gidersin. Yaķışmazsa da ķutlu
olsun. Yedi yaşında ķız ya erde ya yirde… Yalan olmaz yañlış olur. Yoķuşda bin,
inişde in. Yüzüñ aķ, alnuñ açıķ. Yüze çıķma. Yaşşa. Yoķ dime var di. Yüzüñ arduñ
degül. Yılan maśalı gibi uzatmasun. Yehūd įmāna gelmez. Yil yepelek ol. Yaś yanķı
ile. Yaş yaşayup diş dişe.

DİZİN
Atasözleri
Ā-A-Ǿ
ǾAcele şeyŧān işidür. [76a] Aç acı s.kince dilenci ŧoġar. [73a] Aç esner Ǿāşıķ
gerinür. [73b] Aç ŧavuķ, kendüyi buġday bāzārında śanur, dirler. [74a] Açla eceli
gelen söyleşir. [73b] Adam on, ŧoķuzu ŧon. [73b] Aġacı kes, odun olsun; cāriyeyi
s.k, ķaŧın olsun. [73a] [Aġzı] egri eñsesinden bilinür. [73b] Aħşamuñ ħayrından,
śabāĥuñ şerri yegdür. [73b] Aķ akçe, ķara gün içün. [73b] Aķçe aķçeyi ķazanur.
[73b] ǾĀķıl ıślāĥ itdügin, mecnūn ifsād ider. [76a] Allāh diyen maĥrūm ķalmaz.
[73a] Alan bir ķıldan alur. [73a] Alan, śatandan umar. [73a] Anasın gör, ķızın al;
kenārın gör, bezin al. [73b] ǾAraba ķırılınca yol gösterür çoķ olur. [76a] Artıķ iş, göz
çıķarmaz. [73b] ǾĀśį ķuzıya ķurd yetmez. [76a] Aşaġa ķosañ is, yuķaru ķosañ pas
olur. [74a] ǾĀşıķ ili kör śanur, dört yanın dįvār śanur. [76a] ǾĀşıķa Baġdād ıraķ
degül. [76a] ǾAşķ ķavle śıġmaz. [76a] At binenüñ, ķılıç ķuşananuñ. [73a] At yirine
eşek baġlama. [73b] Atılan oķ girü dönmez. [74a] Atuñ/İtüñ aġacla oyunı olmaz.
[73b] ǾAvret sözine uyan Ǿavretden kötüdür. [76a] Ay aydın, ĥesāb belli... [74a] Ay
gördük, yıldıza iĥtiyāc ķalmadı. [74a] Ayaķ ayaķ baśarlar nerdübāna. [73b] ǾAybsız
yār isteyen yārsız ķalur. [76a] Ayınuñ otuz iki türkisi var, başı armud… [74a] Aylaķ
oturandan uya gezeni yegdür. [73b] Azacıķ aşım, ġavġasız başım. [73a] Azı bilmeyen, çoġı bilmez. [73b]
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B
Baķacaķ yüze tükürme. [74a] Bal dimekle aġız ŧatlı olmaz. [74a] Bal ŧutan
parmaġın yalar. [74a] Balı olan bal yemez mi? [74a] Balıķ başdan ķoķar. [74a] Baş
gitse ayak pāy-dār olunmaz. [74a] Başdan murād, beynidür. [74a] Başına gelen
paşmaķcı. [74a] Bege inanma, śuya ŧayanma. [74a] Begenmedügüñ yumruķ baş
yarar. [74a] Beglik çeşmeden śu içme. [74a] Belāsız bal yenmez. [74a] Ben benüm
içün dimem, bāġda üzümile yaraşur. [74a] Besle ķarķayı, gözlerüñ oysun. [74a]
Bıçaķ, kendü śabın kesmez. [74a] Bildügüñ yañılduġuña yetmez. [74a] Bilmeze
bulut yük. [74a] Biñ aşcı, bir başcı. [74a] Biñ ayaķ bir ayaķ üzre. [74a] Biñ ķarķaya
bir ŧaş. [74a] Biñ yıl yaraķ, bir gün gerek. [74a] Bir çıplaġı, ŧoķuz cebelį śoyamaz.
[74a] Bir dost, bir post. [74a] Bir dögülen, bir s.kilen yeñilür. [74a] Bir günlük
beglik beglikdür. [74a] Bir muħanneŝ biñ çeri śır. [74a] Bir sürçen atuñ başın kesmezler. [74a] Bir urmaġla balta kesmez. [74a] Bir yigit, ķırķ yılda ĥāśıl olur. [74a]
Bitli baķlanuñ kör alıcısı olur. [74a] Bitmez iş olmaz. [74a] Boġaz dipsiz ķuyudur.
[74a] Boġaz, kişiden aşaġa. [74a] Boġaz, Tañrı yarlıġasın dimez. [74a] Borclı ölmez, beñzi śararur. [74a] Boş ŧorba ile at ŧutulmaz. [74a] Boz atuñ yanında ŧuran ya
ħūyundan ya düyinden… [74a] Bu ıssıya ķarlar mı ŧayanur? [74a] Būd dimege ŧudaķ
gerek. [74a] Bugünüñ yarını var. [74a] Buŧ śıķmaġla .m ŧar olmaz. [74a] Büyük
başuñ büyük aġrısı olur. [74a]
C
Cāhil, libāsla Ǿālim olmaz. [74b] Cān bir, cihān iki. [74b] Cān ne ile girerse
anuñla çıķar. [74b] Cān virmeyince cānān ele girmez. [74b] Cānum od, cānum ad.
[74b] Cehennemden od alup ķanda yaķarsın? [74b] Cennet ķapusın cömerd aça.
[74b] Cevāhir ķadrin śarrāf bilür. [74b] Cihānda ādem olur, bį-ġam olmaz. [74b]
Cihānda bitmez iş olmaz. [74b] Cihānuñ Ǿayşı, n[ū]şına degmez. [74b] Cimrį
kāfirüñ, ŧoñuzı mı olur? [74b]
Ç
Çāpük ķuş iki ayaġından ŧutulur. [74b] Çatal ķazıķ, yire girmez. [74b] Çay başında yatma, ķurbaġadan ķorķma. [74b] Çerāġ dibi ķaranlıķ. [74b] Çıbıķ yaş iken
egilür. [74b] Çıfıt cerrārın dilendürmez. [74b] Çıfıt įmāna gelmez. [74b] Çıķacaķ
ķan ŧamarda ŧurmaz. [74b] Çıķmaduķ cānda ümįd var. [74b] Çig yeme kim ķarnuñ
aġrımaya. [74b] Çoķ açılma śovuķ alur. [74b] Çoķ bilen çoķ yañılur. [74b] Çoķ nāz
Ǿāşıķ uśandurur. [74b] Çöken deve yir bulur. [74b] Çölmek çölmege, g.ti ķara dimiş.
[74b] Çölmek, ķulpın buldı. [74b] Çürügüñ üzülmesi yegdür. [74b]
D-Đ
DaǾvācuñ ķāđį ise yarıcuñ Allāh... [75a] Deli alacayı sever. [75a] Deli çalķısız
oynar. [75a] Deli deliyi, dānişmend öliyi sever. [74b] Deliden ķaçarken ölen
şehįddür. [75a] Deliden uślu ħaber. [75a] Delikli ŧaş yirde ķalmaz. [75a] Deliyi ne
s.k ne s.kil. [75a] Demürden eşek s.ki ŧayanmaz. [75a] Derziye göç dimişler ignesin
başına ķomış. [75a] Deve ķulaġından aķsamaz. [75a] Deveciyle dost olan ķapusın
büyük yapar. [75a] Devlet ķażā yanında…[75a] Devletlinüñ pāpūcı varduġı yire,
faķįrüñ başı varamaz. [75a] Devletliye doķun da geç. [75a] Devletsiz düşüne
sevinür. [75a] Dil tek ŧursa baş esen. [75a] Dilencinüñ yüzi ķara, ŧorbası ŧolı... [75a]
Dilüñ kemigi yoķ. [75a] Dilki var baş keser, faķįr ķurduñ adı yavuz. [75a] Diş etiyle
ķarın ŧoymaz. [75a] Dost başa, düşmen ayaġa… [75a] Dostla ye, iç; alı, śatı eyleme.
[75a] Dügün evin bilmez, çanaķ çölmek ŧaşır. [74b] Düşmeni az görme. [75a]
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E
Edebi edebsizden ögren. [73a] Egri oŧur, ŧoġrı söyle. [73b] Ekmek dizüñ üstinde
olmasun. [73b] El eli yur, el yüzi yur. [73b] Elüñ aşda, gözüñ işde olsun. [73b] Enik
s.ken yanında ŧur, odun kesen yanında ŧurma. [73b] Er ol, baş yar. [73a] Erde hüner
bir olur. [73b] Eski dost, düşmen olmaz. [73a] Eski düşmen, dost olmaz. [73a] Eşegi
dügüne daǾvet itmişler; ya odun ya śu içün, dimişler. [73b] Eşegi, śāĥibi didügi yire
baġla. [73b] Eşeginden çulı yeg. [73b] Eşek ölüsi, kelbe dügün. [73b] Et, ne denlü
arıķ ise ekmegüñ üstinde yaraşır. [73b] Etle ŧırnaķ arasına girilmez. [73b] Ev ŧanası
öküz olmaz. [73b] Evdeki ĥesāb, bāzāra uymaz. [73a] Evüñ boş ise odun ŧoldur.
[73b] Evüñ yapılmışı, ķarının s.kilmişi… [73a]
F
Faķįre evlād olmadan, ekābire ķul olmaķ evlādur. [76a] Faķįri dögmişler, vay
arķam demiş. [76a] Fārisį dil yur dāmenden. [76a] Fırśatı fevt eylemez, Ǿāķil meger
nādān ola. [76a]
Ġ-G
Ġāfil baş terkide. [76a] Ġavġalu yirde ŧurma. [76a] Ġayret altında er ölür. [76a]
Ġażabla ķalķan ziyānla oturur. [76a] Geçen belürmez. [76b] Geçme nāmerd
köprisinden ķo aparsın śu seni. [76b] Geçmiş yaġmura kepenek ŧutma. [76b] Gel,
geç bulayın. [76b] Gelme gelme, dönme dönme. [76b] Geregi gerekmez iken śaķla.
[76b] Gezen ya budına ya boġazına. [76b] Gicemüz Ķadir, gündüzimüz bayram.
[76b] Giceye iŝbāt olmaz. [76b] Gökden ne yaġdı ki yir ķabūl eylemedi? [76b]
Gördüñ zamāne uymadı, uy sen zamāneye. [76b] Göregelen süregider. [76b]
Görinen köye ne ķılavuz? [76b] Görinür köye ne ķılavuz? [76b] Göz görmeyince
göñül ķatlanur. [76b] Gözden ıraķ olan, göñülden daħi ıraķ olur. [76b] Gözi ŧoyuran
ŧopraķdur. [76b] Gözüñ ile gördügüñi etüñle ört. [76b] Ġuśśayla yatan elemle
uyanur. [76a] Güçle bahādırlıķ olmaz. [76b] Güçle gelen köpek, ķoyuna ħayr itmez.
[76b] Güçle göcen ŧutulmaz. [76b] Güçle güzellik olmaz. [76b] Gül ķoķar, bülbül
öter. [77a] Güler yüze ŧoyılmaz. [76b] Gün ŧoġuşından bellidür. [76b] Güyegi oġul
olmaz. [76b]
Ĥ-Ħ-H
Ħaber yalan olmaz, yañlış olur. [74b] Ĥācı ĥācıyı Mekke’de. [74b] Ĥaķ diyen
maĥrūm ķalmaz. [74b] Ĥaķ diyicek aķan śu ŧurur. [74b] Ĥaķ söyleyenüñ dilin kesmezler. [74b] Ĥaķ söz, acı olur. [74b] Ĥaķ söze ne ŧanışıķ? [74b] Ĥaleb anda ise
arşın bunda… [74b] Ĥamāma giren terler. [74b] Ħasįse minnet itme, çalıyı ŧolaş.
[74b] Ħasta śıĥĥat bulınca ĥekįm ķapuya gelür. [74b] Ħastanuñ oñmaduġı yaśdıġa
śıçar. [74b] Ħastaya döşek mi śorarsın? [74b] Ħayr śan işüñe, ħayr gele başuña.
[74b] Ħayr işe teǿħįr olmaz. [74b] Her kişi ekdügin biçer. [77a] Herkes küllüginde
ħoroslanur. [77a] Herkese ķavarası penįr paparası gibi ķoķar. [77a] Herkese vaŧanı
Baġdād. [77a] Ħırsız ol, ĥarāmį ol, inśāfı elden ķoma. [74b] Ħurmāyı yiyen çıbānına
taĥammül eyler. [74b]
I-İ
Iśıramaduġuñ eli öp, başuñda ķo. [73b] İden bulur, iñleyen ölür. [73a] İki el, bir
baş içün. [73a] İki köre bir degnek… [73a] İki yatar, üç ķalķar. [73a] İl atduġı ŧaş,
ıraķ gider. [73a] İl geçdügi köpriden sen de geç. [73a] İl il üzre olur, ev ev üzre
olmaz dirler. [73b] İl ile gelen dügün bayram… [74a] İl s.kiyle gerdege girilmez.
[73a] İnśāfsızuñ s.kinden, ŧ.şaġı uzun olur. [73b] İrtenüñ issisi var. [73b] İrteye ķalan
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belādan ķorķma. [73b] İş başaranuñdur. [73a] İşte eşek, işte nerdübān. [73a] İt boķı
kefārete yaradı. [73a] İt dişi, ŧoñuz derisine… [73a] İt iyligi, at deñize, balıķ bilmezse Ĥālıķ bilür. [73b] İt s.kinden ilik umulur mı? [73a] İt süri, aķçe ķazan. [73a] İti
öldürene sürüdürler. [73b] İtüñ aķsaġı ŧavşan görince. [73b] İyilige iyilik olsa, śıġıra
bıçaķ olmazdı. [73b] İyilik itdügüñden śaķın kendüñi. [73b]
K-Ķ
Ķaçan ķabaķ olduñ boyuñ uzadı. [76a] Ķaķma ķapuyı, ķaķmayalar ķapuñı...
[76b] Ķalķmış s.küñ inśāfı olmaz. [76b] Ķanadı ķarıncaya zevāldür. [76a] Ķanda
çoķluķ, anda boķluķ. [76a] Ķanķı ŧaş ķatı ise ur başuñı. [76b] Ķar ayaķ üşüdür. [76a]
Ķartala oķ ŧoķunmış, yine kendü yeleginden. [76a] Ķaşınacaķ ŧırnaķ yoķ. [76a]
Ķavilsiz giren ĥaķsız çıķar. [76b] Ķaydlıya śoĥbet ĥarām. [76b] Ķażā danışup gelmez. [76b] Ķażā gözi baġlar. [76a] Keçede biz belürmez. [77a] Keçi yatduġı yiri
eşer. [76b] Keçiye cānı ķayısı, ķaśaba yaġ ķayısı. [76b] Kedinüñ yügrügi śamanlıġa
dek. [76b] Kelüñ dermānı olsa başına olurdı... [76b] Kelüñ g.ti, bāġın otı… [76b]
Kemālüñ zevāli vardur. [76b] Kendi düşen aġlamaz. [76b] Kendüñe aç güzeli
didürme. [77a] Kesemedügüñ eli öp, başuñda ķo. [76b] Ķılavuzı ķarġa olanuñ, burnı
boķdan çıķmaz. [76a] Ķılavuzsuz ķuş uçmaz. [76b] Ķırķ yılda intiķāmın alan, āh
ivdim dimiş. [76b] Ķış gökde ķışlamaz. [76b] Ķızı vir, köpriyi kes. [76b] Kimse
naśįbin kimse yimez. [76b] Kişi Ǿāşıķ olmadın evvel, śoñın śanmaķ gerek. [76b]
Kişinüñ ĥürmeti kendi elindedür. [76b] Ķoç, ķuzı ķurbān içündür. [76b] Ķoñşı
ĥaķķı, Tañrı ĥaķķı. [76a] Ķoñşı ŧavuġı, ķoñşıya ķaz görinür. [76a] Ķonuķ umduġın
yimez, bulduġın yir. [76b] Ķorķak bāzirgān aśśı itmez. [76b] Ķorķulı düş ħayrlıdur.
[76b] Köpegüñ çaķşırı olmaz. [77a] Kör odur ki düşdügi ķuyuya yine düşe. [76b]
Kör ölür, bādām gözli olur. [76b] Kötek cennetden çıkmışdur. [76b] Ķul duǾāsı, ķulı
maĥrūm ķomaz. [76a] Ķul ħaŧasız olmaz. [76b] Ķul gibi işle, beg gibi yi. [76b] Ķul
oldum dinmekle ķul olınmaz. [76b] Ķulaġuñ arduña ķo. [76a] Ķumsı, ķumsıyı sevmez. [76a] Ķundaķdan ķutsız. [76a] Ķurd ķocayınca köpegüñ masħarası olur. [76a]
Ķurd ķoñşısın yimez. [76a] Ķurd yanınca ķuş da ŧoyar. [76a] Ķurda, boynuñ niçün
yoġundur, dimişler; işim ġayra inanmam, dimiş. [76b] Ķurı s.k, düşmen büzügüne.
[76a] Ķurı ŧorba ile at ŧutulmaz. [76a] Ķurı yanınca yaş da yanar. [76a] Ķusķuna
ķuvvet, ķamcıya bereket. [76a] Ķuyı ķazan, boyınca ķazmaķ gerekdür. [76a] Küllük
depicek olmaz. [76b] Küpe küp diseñ küp de düp, dir. [76b]
L
Libāsuñ kendüñe düşerin giy. [77a] Loķma ķarın ŧoyurmaz, şefķat artırur. [77a]
M
MaǾķūl söze ne ŧanışıķ? [77a] Mažlūmuñ āhı yirde ķalmaz. [77a] Mecnūn daħi
maǾķūle ķāǿil. [77a] Mestüñ sözi, maǾźūr-ı kirām-ı Ǿuķālādur. [77a] Müft sirke
bāldan ŧatlı. [77a] Müsāfir naśįbiyle gelür. [77a] Müsāfirüñ kāfir ise de ħoş ŧut,
dimişler. [77a]
N
Nākesle cömerdüñ ħarcı birdür. [77a] Nāmdur iş işleyen. [77a] Naśįb olan
yitişür. [77a] Naśįbe zevāl olmaz. [77a] Naśįbüñ var ise, gelür Yemen’den; naśįbüñ
yoġısa, düşer dehenden. [77a] Naśįbüñ var ise, kaşıġuñda çıķar. [77a] Nažar ĥāledür.
[77a] Ne çig yi, ne ķarnuñ aġrısın. [77a] Ne et yansın, ne şiş göyünsün. [77a] Ne
ķaranlıķ yirde yat, ne ķara ķura düş gör. [77a] Ne yavuz ol aśıl, ne yavaş ol baśıl.
[77a]
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O-Ö
Oġlan aġlamayınca meme virmezler. [73a] Oġlan oġlana düşdi, ġulāmpāre s.ke
sıçdı. [73a] Od da bizüm ķav da bizüm. [73b] Oduncı gözi omcada. [73b] On dervįş,
bir kilime śıġar; iki pādişāh, bir iķlįme śıġmaz. [73b] Onda bir söyle. [73b] Ortaķlıķ
öküzden başķa buzaġı yegdür. [73b] Ośuruķan g.te arpa etmegi bahāne. [73b] Ögüdi
kendü başuña vir. [73b] Öksüz s.k, ħayra gir. [73a] Öküz çekdügin Ǿaraba ne bilsün?
[73b] Öküz öldi, Ǿaraba śındı. [74a] Ölicek cāna, yatacaķ yir gerekdür. [73b] Ölü
helvāsıyla dilber sevilmez. [73b] Ölü s.ki aġlayan büzügine… [73b]
P-R
Pādişāhlar nažarı, kimyādur. [74a] Penir śuyı boldurur. [74a] Poħ yimek,
iştihāya baġlıdur. [74a] Rıżā-yı Ĥaķķ rıżā-yı vālideyn. [75a]
Ś-Ŝ-S
Ŝābit olan daǾvāya ne delįl? [74b] Śabırla ķoruķ ĥelvā olur. [75b] Śabırla tut
yapraġı aŧlas olur. [75b] Śabruñ śoñı śarı altun. [75b] Śaġ ata, çürük arpa żarar itmez. [75b] Śaġ göz, śol göze muĥtāc olmasun. [75b] Śaġ olan baş, yasdıķ istemez.
[75b] Śaġ olan yine görüşür. [75b] Śaķınan göze çöp düşer. [75b] ŚanǾat çöp
altındadur. [75b] Śanduġuñ ķutı ķapaġı çıkdı. [75b] Śanmaduġuñ yumruķ baş yarar.
[75b] Śarb sirke ķabına żarar. [75b] Śarı öküz śabanda ĥāżır. [75b] Śarıġuñ öñüñe ķo
da fikr eyle. [75b] Seħā miftāĥ-ı cennetdür. [75a] Sen ŧutacaġuñ ķuşı biz ķoyıvirdük.
[75a] Serçeden ķorķan ŧarı ekmez. [75a] Serçeye çıbıķ bere... [75a] Sev, seni seveni
perį ise de sevme, seni sevmeyeni ĥūrį ise de. [75a] Sevenüñ ķulıyuz, sevmeyenüñ
sulŧanıyuz. [75a] Śıçan sidigi deryāya żarar itmez. [75b] Śıçarın diyen g.t lā büdd
śıçar. [75b] Śınamaduġuñ adamla görüşme. [75b] Śoluma, ħaberüñ alduķ. [75b] Śon
peşįmānlıķ aśsı itmez. [75b] Śoñın fikr idüp söyle. [75b] Śorup virmeden, döküp
virmek yegdür. [75b] Söylemekden söylememek yegrek / Söyledikce söz uzar artar
emek. [75a] Söyleyen işidür. [75a] Söz güherdür. [75a] Söz, söz açar; söz g.t açar.
[75a] Sözi virenden alan uślu gerekdür. [75a] Śu aķduġı yire yine aķar. [75b] Śu
bulanmayınca ŧurulmaz. [75b] Śu uyur düşmen uyumaz. [75b] Śulı s.küñ śuda yatar.
[75b] Süñü çuvālda gizlenmez. [75a]
Ş
Şalķamuñ sıķından seyregi yegdür. [75a] ŞerįǾat kesdügi parmaķ aġrımaz. [75a]
ŞerįǾat žāhire ĥükm eyler. [75a] ŞerįǾatden ŧaş ķoparan yirine baş ķor. [75a] Şübheli
bāzār miǾde bozar. [75a]
Ŧ-T
Ŧaĥ di, ısıcaġa ķalma. [75b] Taķdįr, tedbįri bozar. [74a] Ŧaleb senden, virmek
Allāhdan. [75b] ŦamaǾ olmasa ŧamu olmazdı. [75b] Tama tama göl olur. [76a]
ŦamaǾ ŧaş yarar, ŧaş baş yarar. [75b] ŦamaǾkāruñ ķarnı ŧoymaz. [75b] Ŧanışıķlı ŧaġ
aşmış. [75b] Ŧar yirde taǾām yimekden, bol yirde kötek yimek yegdür. [75b] Ŧaş
atana ekmek at. [76a] Ŧaş ķopduġı yirde aġır. [75b] Ŧaşı başa, başı ŧaşa ur. [75b]
Ŧatlı dilüñ yoġ ise ŧatlı ekmegüñ de mi yoķ? [76a] Ŧatlı yi, ŧatlı söyle. [76a] Ŧavar
alacası ŧaşrada, insān alacası içeride. [75b] Ŧavşan ŧaġa küsmiş, ŧaġ bį-ħaber. [76a]
Ŧavşana ķaç, tazıya ŧut dirsin. [76a] Ŧayuñ evüñe var ŧayuñ ögret. [75b] Teyzeñüñ
ŧ.şaġı olsa ŧayuñ olurdı. [74a] Ŧoġdı boġmaya yaramaz. [75b] Ŧoġrı söz acı olur.
[75b] Ŧoġrı ŧutulmayınca egri bilinmez. [76a] Ŧoġrılıķ, iki cihān iyligidür. [75b]
Ŧoġrıya Ĥaķķ yardımcı. [76a] Ŧoķ aġırlamaķ güc olur. [76a] Ŧoķmaķ olmayınca
ķazıķ yire girmez. [75b] Ŧolaş kiriş-ħāneyi. [75b] Ŧoñuz eti olsun, şişde olsun. [75b]
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Ŧoñuz ķurbāna yaramaz. [75b] Ŧoñuz ürkdügi zamān başına ķar yaġar. [76a] Ŧoñuza
ŧayı dimekden, çalıyı ŧolaşmaķ yegdür. [75b] Ŧoñuzdan bir oķ śaķınma. [75b]
Ŧoñuzdan ķıl çekmek fāǿide. [75b] Ŧoñuzuñ ķuyruġın kesseñ yine ŧoñuz… [75b]
Ŧoķuz ķurda yek eşek. [75b] Ŧumansız ışıķdan ne istenür. [75b] Ŧutulmaduķ uġrı,
begden yeg. [76a] Ŧuz, ekmek bilmeyen adamdan köpek yeg. [76a] Türk işi, ödünc
olur. [74a] Türk, adam olmaz. [74a] Türke beglik virmişler, babasın öldürmiş. [74a]
U-Ü
Ucuz śatan tįz śatar. [73b] Uġrı başında od yanar. [73b] Uġrın yügrilen āşikāren
buzalar. [74a] Ulu sözin ŧutmayan, uluya ķalur. [73b] Unsuz evden ħamįr alma.
[73b] Utsuz ocaķ, ķutsuz baş. [73b] Uyur ardınca uyanıķ olmasun. [73b] Uyur
yılanuñ ķuyruġuna baśma. [73b] Uyuz itüñ ķavlaķ ŧ.şaġı…[73b] Üzüm üzüme göre
ķararur. [73b]
V
Vaķitsiz öten ħorosuñ başın keserler. [77a] Varın viren, yād olmaz. [77a]
Vefāsızdan köpek yeg. [77a] Vir ŧoķuzı, ķurtar onı. [77a] Viren eli kesmezler. [77a]
Y
“Ya dįn, ya kįn” dimişler. [77b] Ya deve ölür, ya deveci. [77a] Yaġı yalan, ķış
gerçek. [77b] Yaħşı yimek ķalmadan yaman ķarın yırtılmaķ yegdür. [77a] Yalñız
elden śadā çıķmaz. [77b] Yalñız ŧaş, dįvār olmaz. [77a] Yalñızlıķ Ħudāya lāyıķdur.
[77b] Yaman ķardaş yaġıda belli olur. [77b] Yañılan Baġdād’dan döner. [77b]
Yañşaġı śaġır s.ker. [77a] Yanuñda śu götürenle desti ķıran yeksān. [77b] Yapı ŧaşı,
yapıdan ķalmaz. [77a] Yār odur kim buñ deminde yār ola. [77b] Yar yıķılduġı gün
tozar. [77a] Yaramazuñ yedi evden yetmiş eve ziyānı ŧoķunur. [77b] Yaş deri gibi
nereye çekilseñ gidersin. [77b] Yaş yaşayup diş dişe. [77b] Yavuz baş, issine ŧoñuz
gütdürür. [77b] Yaz uçmaķ, ķış ŧamu. [77a] Yazılmışda yuyulmış yoķ. [77a] Yazın
gölgede yatan, ķış güni aġzın poyraza açar. [77b] Yedi yaşında ķız ya erde ya
yirde… [77b] Yehūd įmāna gelmez. [77b] Yemişin yi, aġacın śorma. [77b] Yemişüñ
eyüsin ŧoñuz yir. [77b] Yeñdügüñ daǾvāya laǾnet. [77a] Yirdeki yüzi kimse baśmaz.
[77b] Yirüñ ķulaġı var. [77b] Yılanuñ sevmedügi yarpuz ol daħı ķapusında biter…
[77b] Yitikli anası ķoynın arar. [77b] Yiyen bilmez, ŧoġrayan bilür. [77b] Yoġun
incelince ince üzilür. [77b] Yoġurdum ekşi dir, yoķ. [77a] Yoluñ otı kelüñ g.ti. [77b]
Yoķuşda bin, inişde in. [77b] Yorġanuña göre kösül. [77b] Yuf ķusķunuñ
debine/diyene (?). [77a] Yuķarı ķosañ is olur, aşaġa ķosañ pās olur. [77b] Yuvalanan
ŧaş, yosun ŧutmaz. [77a] Yügrük at yemin arturur. [77b] Yüküñ ķoza idügin bilüp
çaġışda dirsin. [77b] Yüķüñ ŧut, bācuñ al. [77b] Yüz yüzden utanur. [77b] Yüzüñ
arduñ degül. [77b] Yüzüñ gören inek, buzaġısın almaz. [77b] Yüzüñ suyın
yüzsüzden śatın al. [77b]
Z-Ż-Ž-Ź
Źerre ne ķadar kem ise güneşle hem-serdür. [75a] Źerre yirden üstündür. [75a]
Źerrece Ǿaşķ ġam ķomaz. [75a] Żırva teǿvįl ķabūl eylemez. [75b] Zügürd adamuñ
yıldızı düşkündür. [75a]
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Arapça ve Farsça İfade Kalıpları
[ اﻟﻗﺴﺎم ﻓﻰ اﻠﻨﺎﺮ73b] [ اﻠﻠﻴﺖ ﺤﺒﻼ73b] [ اﻴﻦ ﻨﻴﺰ ﺒﻜﺬﺪد73b] [ ﺒﻌد ﺨﺮاﺐ اﻠﺒﺼﺮه74a] ﺒﻮﺰﻮﻜﺴت
[ ﺒﻴﻖ74a] [ ﺒﻴﻨﻪ ﺒﻴﻦﷲ74a] [ ﺜﺒﺖ اﻠﻤﺪﻋﺎ74a] [ ﺜﺒﺖ اﻠﻌﺮش ﺜﻢ اﻠﻨﻗﺶ74b] [ ﺜﻢ وﺜﻢ74b] آﺨﺮ
[ ﺤﻠوا ﺨﻮﺮﻨد74b] [ ﺨﺴﺮ اﻠﺪﻨﻴﺎ ﻮاﻻﺨرة74b] [ ﺪﻢ ﻤﺰﻦ75a] [ ﺮﻀﻰ ﷲ ﺘﻌﺎﻠﻰ ﻋﻨﻜﻢ75a] ﺮوح ﻴﺎ
[ ﺴﻳﺪى75a] [ ﺮوح ﻴﺎ ﻋﺮﺼﻪ75a] [ ﺮوى ﺒﺎﺰ اﻤﺪﻨﺖ ﻨﻴﺴﺖ ﭽﻮﺮﻓﺘﻰ ﺮﻓﺘﻰ75a] [ ﺴﻚ ﺒﺼﺤرا75a]
[ ﺸﻜﺮ ﻓﺮﻮﺸﻰ ﻤﻴﻜﻦ75b] [ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺀاﻠﻨﺎﺲ76a] [ ﻻ ﺸﻚ وﻻ ﺸﺒﻬﻪ76b] [ ﻻ ﻮﷲ76b] ﻻﻴﺒﻗﺎ ﺰﻤﺎﻨﻴﻦ
[76b] [ ﻠﺒﻴﻚ76b] [ ﻤﺮﺪان ﻤﺮﺪاﻨﺮا ﻤﻰﺸﻨﺎﺴﻨﺪ77a] [ ﻫﻴﭻ اﻧﺪﺮ ﻫﻴﭻ اﺴت77b]
Atasözü Olmayan İfade Kalıpları
A-Ā-Ǿ
Açma ķutunuñ ķapaġını. [73a] Aferįn ķahbem śu çoķ. [74a] Aġlamaġa göñül
ħoşluġı gerekdür. [74a] Aķsaġuñ .mı. [73b] Alan, śatandan uyuz olsun. [73a]
ǾAlenen itme. [75b] Añız baśduñ, ķar baśdun. [73b] ǾAynumda degül. [75b]
B
Bār-gįr osurur. [74a] Bıyıġın balta kesmez. [74a] Biñ ayaķ, bir ayaķ üzere. [74a]
Bulduķca bunarsın. [74a] Bunda ķurd var. [74a] Bostāncıya tarħūn śatma. [74a]
C-Ç
Cānı pek olsun. [74b] Cānuñı bostānda mı bulduñ? [74b] Ciger yi, et yüzi görme. [74b] Çalmadan oynama. [74b] Çanuñ çekilsün, çanuña ot mı ŧıķdılar? [74b]
Çāşnį ĥelāl. [74b] Çelebim. [74b] Çingene bālinası mısun? [74b] Çoķ poĥ yime.
[74b] Çölmek ķaynadı. [74b] Çuķuruñda bul. [74b]
D
Dem bu demdür. [75a] Demir boķı gibi aġır ol. [75a] Dest-i inśāfı sįneñe ķo.
[75a] Deve dellālı mısun? [75a] Deve dişi buġday mı śatduñ? [75a] Deve gördün
mi? [75a] Devletüñi depme faķįr. [75a]
E-F
Ekmedügüñ yirde biter. [73b] Ekmegüñ ŧaşdan çıķar.[73b] Ekmek gibi Ǿazįz ol.
[74a] Eyü gün dostı olma. [73b] Fālcı mısun? [75b]
G-Ġ
Gel imdi öpeyim şol śūretüñi. [76a] Gömü mi çeynersin? [76a] Gör ŧurpuñ
çıķışını. [76a] G.tüñe urayın. [76a] Gözüñ üzre kaşuñ var dinmez. [76a] Güneşe ya
ŧoġ ya ŧoġdum, dirsin. [76a]
Ĥ-Ħ-H
Ĥaķ ĥaķķı dergāhda bula. [74b] Ĥaķdan gelene ne söz? [74b] Ħām armūd gibi
boġaza ŧurma. [74b] Ħayr başuña, şer g.tüñe. [74b] Ħayr sulŧānım. [74b] Ħayrın gör.
[74b] Ħayrla yād ol. [74b] Her ķanda iseñ pādşāhum dünyada śaġ ol. [77a] Her
ķavaraya bıyıķ oynatma. [77a] Herze vekįl olma. [77a] Ĥızlı s.kdügüñ Ķaraca
Aĥmed tekyesine gelür mi? [74b] Hįç bir nesnecik dimem. [77a] Ĥikmeti
Loķmān’dan. [74b]
İ-Ķ-K-L
İp śıç. [73b] Ķalaylı ķoza beñzersin. [76a] ĶanāǾat sermāyedür. [75b]
Ķanayanda ķırķ batmān. [75b] Ķapudan ķovarlarsa bacadan düş. [75b] Ķara eşek
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ķapuda baġlı. [75b] Ķarda yüri, izüñ belirtme. [76a] Ķarınca miķdārınca. [75b] Ķılıc
gibi ķış geldi. [76a] Ķılıcından ķan ŧamlar. [75b] Kilimüñi śudan çıķar. [76b]
Ķoķmaġa yoķ. [75b] Ķoma gideni. [76a] Ķoş, ķoş da yügrügün al. [76a] Ķul senüñ,
ħaŧā senüñ. [75b] Ķulaġuñ dögeyin. [75b] Ķulaķ dirken başdan çıķduñ. [75b]
Ķulluķdan ululuķ. [75b] Ķurd ile ķoyın yürüsün. [76a] Ķusķundan yuķarı osurma.
[75b] Lāleñe mi söylersin? [76b] Lām elif ŧolaş. [76b] Leylā Mecnūn ĥikāyesin
söylersin. [76b]
N
Ne śuçuñ var? [76b] Ne ħoşca? [76b] Ne alur var ne śatar? [76b] Ne cānuñ var?
[76b] Ne g.tüñ var? [76b] Ne kedisin? [76b] Ne köpeksin? [76b] Ne murdār nesne?
[76b] Ne nāzük? [76b] Ne poħ yimekdür? [76b] Neñe güvenirsin? [76b] Nevbetüñe
ķatlan. [76b] Niçün a sulŧānum? [76b] Niçün añdı? [76b] Nūr görmiş ĥācı mısun?
[76b]
O-Ö
Ośurmaduķ ocaķ başı ķomaduñ. [73b] Öküz boynuzına girseñ bulurlar. [73b]
P-R
Parmaķ ĥesābı gösterme. [74a] Rāĥat nice mutaśavverdür? [75a] Rāst gele.
[75a] Rūĥına key gū. (?) [75a]
Ś-S-Ŝ
Śaçı bitmedük öksüz misün? [75b] Śafāda ol. [75b] Śaman altına śular yüritme.
[75b] Ŝānįñ yoķdur. [74b] Śavula sidik yolından. [75b] Ŝebātuñ yoķdur. [74b] Sen
s.kildügüñ yirde biz cünüb yatduk. [75a] Ŝenā-ħˇānum ol. [74b] Ŝenālar. [74b]
Ŝenāñuzdayuz. [74b] Śıç da ķurtul. [75b] Śıçmaduķ çalı dibi ķomaduñ. [75b] Ŝıķlet
itme. [74b] Ŝıķleti ķo. [74b] S.kimüñ āyine
[75a] S.küñe mi söylersin?
[75a] Śol ŧ.şaġum mısun? [75b] Śol elüm saña ķatlanur. [75b] Śoñı ħayr ola. [75b]
Söz añlayanuñdur. [75a] Sözi g.tinden añlama. [75a] Sözüñi bil de söyle. [75a] Śūfį
śoġan yir misün? [75b] Śūret uġrusı olma. [75b] Südlü südlü meleme. [75a]
Ş
ŞāǾir olmış, şehre gelmiş ŧ.şaķum. [75a] Şāź maķūlesidür. [75a] Şebįħūn ile
ŧurma. [75b] Şehādet yā müslimįn. [75b] Şeker śuya mı düşdi? [75a] Şıķķ-ı ŝānį
peder midür? [75b] Şöhret āfet dimişler. [75b] Şütür gürbe muǾāmele itme. [75a]
Ŧ-T
Ŧanışıķ serilikde (?) işemişsin. [75b] Taśavvurdan ziyān eyleme. [74a] Ŧaş
yaśdınup ŧopraķ düşünür. [75b] Ŧaşlar altında ķalsun. [75b] Ŧavşan çomaġa rāst
geldi. [75b] Tebāreka’llāh. [74a] Tek ŧur. [74a] Teke śaķalı gibi śalınma. [74b]
Temāşādan kim ķaçar. [74b] Terkiye aśmazsın. [74a] Tevbe. [74b] Tįz gel, semerüñ
alayın. [74a] Torbadaki yüzümi çıkarma. [74a] Tü diseñ, yire düşmez. [74a] Tüh.
[74a] Tükrük, aġza alınmaz. [74a] Tükürdüğüñ tükrük, aġza alınmaz. [74a] Türrehā.
[74a] Türrehātı ķo. [74a] Tü şu śūretüñe. [74b]
U-Ü
Unsuz olsun, ĥelvā olsun. [73b] Üzüm içün bāġ dįvārına yaśdanursun. [73b]
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V
Var başuña ögüt vir. [77a] Var imdi ha. [77a] Var imdi poħ yime. [76b] Var,
kendü ölüñe aġla. [76b] Vay başuña! [76b] Vıķ dimege cānı mı var? [77a] Vızlar
siñek yoķ. [77a]
Y
Yaġ yimezseñ yoġurt yi. [76b] Yaġmurdan ķaçarken ŧoluya uġrarsın. [77a]
Yalan olmaz yañlış olur. [77a] Yaķışmazsa da ķutlu olsun. [77a] Yaramazla yār
olma. [77a] Yarup yire geçürme. [77a] Yaś yanķı ile. [77b] Yaşşa. [77a] Yılan
maśalı gibi uzatmasun. [77a] Yil yepelek ol. [77a] Yoķ dime var di. [77a]
Yumruġuña tükürme. [77a] Yüze çıķma. [77a] Yüzüñ aķ, alnuñ açıķ. [77a] Yüzüñe
göre ŧabancasın ur. [77a] Yüzüñi śu ķoyucular görsün. [77a]
Z-Ż-Ź-Ž
Zamān zamāna uymaz. [75a] Žarāfetüñe turunc śıķayın. [75b] Zebūnküş olma.
[75a] Zekātuña ŧut. [75a] Źerre ķadar ħayr iden de bulur, şer iden de bulur. [75a]
Źerre ķadar ricām yoķdur. [75a] Żırvaladuñ. [75b] Zifoz. [75a] Zühdle riyā nice
mümkün? [75a] Źüll iħtiyār eyleme. [75a]
NOT: Transkripsiyon metninde yaşanabilecek olası bir font sorununa karşı bazı bölümlerde

yazarın önerisi ile farklı bir yazı karakteri kullanılmıştır.
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