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EDİTÖRDEN…

Değerli  Okuyucular,  
Diyalektolog – Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi’nin  on yedinci sayısıyla  karşınıza  çıkmanın  
ve   her   sayısıyla   sosyal   bilimlerin   değişik   alanlarının literatürüne   katkı   sağlamanın   büyük  
mutluluğunu  yaşıyoruz.  
Diyalektolog – Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi’nin  bu   sayısında  editör  kontrolü  ve  hakem  
sürecini  tamamlamış  birbirinden  değerli  17 çalışma bulunmaktadır.  On  üçüncü  sayımızdan  itibaren  
sosyal   bilimlerin   tüm   alanlarında   araştırma   yazılarına,   tanıtım   yazılarına   ve   derlemelere   yer  
verilmeye   başlanmıştır.   Her   geçen   sayımızda   uluslararası   indeks   sayımızı   artırmaya   devam  
ettirmekteyiz.
Bu   sayı   dolayısıyla,   bize   çalışmalarını   gönderen   yazarlarımıza   ve   makaleleri   dikkatli   bir  
şekilde  inceleyen  hakemlerimize  bir  kez  daha  emeklerinden  dolayı  teşekkür  ederim.
Dergimizin bir sonraki sayısı  Ağustos ayında yayımlanacaktır.  Her  zaman  olduğu  gibi  bu  
sayımıza  da  bütün  araştırmacıların katkısını  bekliyoruz.
Doç. Dr. Yasin  DOĞAN
Nisan- 2018
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SEYF-İ SARÂYÎ’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ’NDE GEÇEN ATASÖZLERİ
Ali TAN1 Hilfe ATASOY2
Özet
Bu çalışmada, Seyf-i Sarâyî tarafından yazılan Gülistan Tercümesi‟nde geçen atasözleri
için Ali Fehmi Karamanlıoğlu‟nun hazırladığı eserden yararlanılmıştır. Gülistan Tercümesi
metninin tamamı sayfa 1‟den 177‟ye kadardır. Bu çalışmada Gülistan Tercümesi metninin
başladığı 3(2a) başlıklı bölümden Gülistan Tercümesi‟nin sonlandırıldığı 356 (178b) başlıklı
bölüme kadar atasözü taraması yapılmıştır. Seyf-i Sarâyî‟nin Kıpçakça yazdığı bu eser,
Gülistan‟ın Türkçeye ilk tercümesi olması açısından önemlidir. Bunun için Gülistan
Tercümesi‟nde atasözü olarak belirlediğimiz yapıları sınıflandırırken bu esere özgü bir sınıflama
tekniği ile gruplar oluşturulmuş ve bulunan atasözleri bu gruplara uygun şekilde yerleştirildikten
sonra Türkiye Türkçesi‟ndeki karşılıkları verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gülistan Tercümesi, Seyf-i Sarâyî, Atasözleri.

PROVERBS IN SEYF-İ SARÂYÎ’S GÜLİSTAN TRANSLATION
Abstract
It was used by Ali Fehmi Karamanlıoğlu for the proverbs mentioned in Gülistan
Translation written by Seyf-i Sarâyî. The entire text of Gülistan Translation is from page 1 to
177. In this work, we tried to make a proverbial search from the section titled 3 (2a), beginning
with the text of Gülistan Transcription, to the section titled 356 (178b), which was ended by
Gülistan Translation. This work written by Seyf-i Sarâyî in Kipchak is important in that
Gülistan is the first translator to Turkic. For this reason, in the Gülistan Translation, we classify
the things we have determined as proverbs, groups were formed with a classification technique
specific to this essay, and the proverbs found in the Turkish Turkic were given after they were
placed in accordance with these groups.
Keywords: Gülistan Translation, Seyf-i Sarâyî, Proverbs.
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1. GİRİŞ
1.1. Atasözünün Tanımı
Türk atasözleri üzerine çalışan araştırmacılar tarafından atasözü için çeşitli tanımlar ve
açıklamalar yapılmıştır. Bu tanımlar ve açıklamalar atasözlerinin tam anlamıyla anlaşılması
açısından çok önemlidir. Bunun için öncelikle atasözü araştırıcıları tarafından yapılan atasözü
tanımlarının ne olduğuna göz atmakta fayda var.
Türk atasözleri üzerinde ilk derlemeleri yapan Şinasi, Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye adlı
eserinin “Mukaddime”sinde Türk edebiyatında atasözleriyle ilgili ilk sayılabilecek tanımı
“Durub-ı emsal ki hikmetü‟l-avamdır. Lisanından sâdır olduğu milletin mahiyet-i efkârına
delâlet eder.” şeklinde yapmıştır. Şemsettin Sami mesel kelimesinin karşılığını “Bir kaide-i
umumiyeye nümune olmak üzere irâd olunan söz.” ve “Mana-yı zahirîsi kastolunmayıp zımnen
ve kinayeten diğer bir şeye delâlet etmek üzere irâd olunan söz.” olarak vermiştir (Albayrak,
2009: 2).
Aksoy “Atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce
ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş
özsözler.” (Aksoy, 2016: 37) olarak verir.
Soykut: “Atasözlerinin; atalarımızın dilinden sâdır olup zamanımıza kadar intikal etmiş,
birçok tecrübe ve gözlem sonucunda bir karara varılarak hüküm hâlinde ve en vecîz bir şekilde
ifadelendirilmiş, kelimelerini ve kelime yerlerinin değiştirilmesi câiz olmayan öğüt, görgü,
kanaat ve inanışlar olduğu, bundan önceki bahislerin incelenmesinden anlaşılmıştır.” (Soykut,
1974: 57), der.
Çotuksöken: “Bir ulusun ortak kanı, inanış, görüş ve özlemlerinin dile getirildiği bir
kamuoyu kurumudur.” (Çotuksöken, 1983: 9) tanımlamasını yapar.
Acaroğlu: “Atasözü, çoğunlukla mecazi biçimde, halk felsefesinin yaşam deneylerini
anlattığı, açıkça vurgulanmış bir genel kural, bir düsturdur.” (Acaroğlu, 1992: 8).
Püsküllüoğlu: “ Ataların, uzun denemelere ve gözlemlere dayanan yargılarını genel kural,
bilgece düşünce ya da öğüt olarak veren ve kalıplaşmış bir biçimi olan, kamuca benimsenmiş
kısa, özlü söz.” (Püsküllüoğlu, 2012: 7) açıklamasını yapar.
Albayrak: “Atalarımızın yüzyıllar içindeki deneyim ve gözlemlerine dayalı düşüncelerini
öğüt ya da yargı şeklinde nakleden, doğrulukları kesinlik kazanmış anonim, kısa ve özlü
sözlerdir.” (Albayrak, 2009: 3).
Aydoğan: “Atalarımızın uzun gözlem ve deneyimleri sonucu oluşmuş, öğüt verici ve yol
gösterici böyle kısa ve özlü sözlere denir.” (Aydoğan, 2015: 197).
Akyalçın ise diğer araştırmacılarımızdan farklı olarak atasözlerini şöyle tanımlar:
“Atasözleri bir ulusun geçmişinden gelen, geçmişte yaşanılan olaylarla deneyimleşmiş
birikimlerin özlü ve kalıp sözlere dönüşmüş biçimleridir. Atalar, yeni kuşaklara biz bu olayda
işte böylesi bir sonuç aldık, siz de aynı sonuca ulaşırsınız, bu iyidir, bu kötüdür veya böyle
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davranırsan şöyle sonuç alırsın, bu işin sonu sana kötülük, böyle davranmak ise iyilik getirir
demektedirler. Atasözleri, içinde bulunulan duruma, geleceğe ve oluşturulacak duruşa yön
verebilme gücünde, içerisine yaşamsal deneyimlerin iletileri sindirilmiş, anonimleşmiş hazır
sözlerdir.” (Akyalçın, 2012: 17).
Görüldüğü gibi atasözlerimizle ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlarda atasözlerinin
nasıl ortaya çıktığı, hangi anlamları içerdiği, ne maksatla söylendiği ve nasıl bir niteliğe sahip
olduğu açıklanmıştır. Bu atasözleri tanımlarından da anlaşılacağı gibi atasözleri, bir durumun
veya bir olayın atalarımız tarafından önceden tecrübe edilmesiyle elde edilen kimi zaman iyi
anlamı olan, kimi zaman kötü anlam içeren bir mesaj niteliğindedir. Fakat unutulmamalıdır ki
her atasözünün mutlaka bir ilk söyleyeni vardır. Zaman içerisinde bu atasözleri halk arasında
yaygınlık kazanmış ve bu atasözlerini her duyan kişinin kendinden bir şeyler katması,
atasözlerinin hem ilk halinden hem de ilk söyleyeninden uzaklaşmasını sağlamıştır. Böylece
atasözleri geçmişten günümüze edindiği değişik şekillerle halkın öz ürünleri haline gelmeyi
başarmış ve farklı kültürlerin de etkisiyle gelişmeye ve değişmeye devam etmiştir.
1.2. Tarihten Günümüze Atasözü Kavramı
1.2.1. “Sav”dan “Mesel”e, “Mesel”den “Atasözü”ne
Tarih sahnesinde yer almış her milletin, kendi yaşayış ve kültürünü temsil eden
atasözleri her zaman olmuştur. Her millet, kendi yaşantılarının ve tecrübelerinin bir sonucu
olarak bu atasözlerini oluşturmuştur.
Tarihî lehçelerde atasözü karşılığında kullanılan kelimelerin günümüze kadar nasıl bir
evreden geçtiğini görmek yerinde olacaktır.
Eski Türkçede Göktürk Anıtlarında, Uygurlardan kalma eserlerde, XI. yüzyılda
Karahanlılar devrinde, Doğu Türk ilinde, „söz, haber, mesaj, nutuk, şöhret, şey‟ anlamlarına
gelen ve (sa-) fiilinden türemiş „sab~sav‟ kelimesi kullanılmış, hatta XIV. yüzyılda İslâm
tesirindeki Kıpçak sahasında da bu kelime görülmüştür (Elçin, 1977: 137).
Sav kelimesine, atasözü karşılığında ilk defaKarahanlı Türkçesi eserlerinden biri olan
Dîvânü Lûgati‟t-Türk‟te rastlanır. Karahanlı Türkçesi eserlerinden biri olan DLT‟de, bu kelime
için: “saw: atasözü, hikâye, haber ve havadisler, mektup, söz ve şöhret” anlamlarına rastlanır
(Ercilasun-Akkoyunlu, 2014: 810).Kutadgu Bilig‟de, atasözü karşılığında „sav‟ kelimesinin
yerini „mesel‟terimi alır. Eserde sav kelimesinin de kullanıldığı görülür. Ancak atasözü
karşılığında değil de „söz, haber, öğüt, nasihat‟ anlamlarında kullanılır (Arat, 1979: 384).
Kutadgu Bilig‟de atasözleri verilmeden önce şu ifade karşımıza çıkmaktadır: mesel keldi Türkçe
mungar mengzetür. KB-273 “Buna benzer Türkçe bir atasözü vardır.” (Arat, 2008: 132). Bu
kelimenin dilimize girmesinde ve atasözü karşılığında kullanılmasında Türklerin Müslüman
olmalarının etkisi büyüktür.
Harezm Türkçesinde mesel “misal, örnek, hikâye” anlamlarında (Ünlü, 2012: 388);
„sav‟ ise “haber söz” anlamlarında (Ünlü, 2012: 505) karşımıza çıkar. Mukaddimetü‟l-Edeb‟de
mesel, „misal, örnek‟ anlamında (Yüce, 1993: 156); sav ise „haber, söz‟ anlamlarında
kullanılmıştır (Yüce, 1993: 173). Nehcü‟l-Ferādis‟te „sav‟ kelimesi görülmez; „mesel‟ kelimesi
ise “hikâye, kıssa” anlamlarında kullanılmıştır (Ata, 1998: 289). Ḳıṣaṣü‟l-Enbiya‟da
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„saw‟kelimesi “söz” anlamında (Ata, 1997: 540); „mesel‟ ise “atasözü” anlamında kullanılır
(Ata, 1997: 435).
Kıpçak Türkçesi eserlerinden Codex Cumanicus‟ta, „sav‟ kelimesi görülmez; „mesel‟
kelimesi ise „matel‟ olarak karşımıza çıkar ve “mânâ, anlam” kelimelerinin karşılığı olarak
kullanılır (Argunşah-Güner, 2015: 774). Kıpçak Türkçesi Sözlüğü‟nde mesel, “örnek, misal”
anlamıyla görülür (Toparlı-Vural-Karaatlı, 2003: 182).
Çağatay Türkçesinde „sav‟ kelimesine rastlanmaz. Eserlerde genel olarak „mesel‟
kelimesi görülür. Bu eserlerden Mevlâna Sekkâki Divânı‟nda „mesel‟ sözcüğü “özlü ve derin
mânâlı söz” anlamıyla (Eraslan, 1999: 522); Lutfi Divanı‟nda “kısa ve özlü söz”anlamlarında
(Karaağaç, 1997: 565); Nevayi‟nin Hamsetü‟l-Mütehayyirin adlı eserinde de “örnek, numune”
anlamıyla kullanılır (Abik, 2006: 297).
Eski Anadolu Türkçesinde sav kelimesi 1. Söz, lakırdı. 2. Hikâye, kıssa anlamlarında
kullanır (Kanar, 2011: 587). Ahmed-i Dâ‟î Divanı‟nda „sav‟ kelimesine rastlanılmaz. Bunun
yerine mesel kelimesi kullanılır ve “dokunaklı ve anlamlı söz, örnek, benzer; atasözü”
anlamlarında karşımıza çıkar (Özmen, 2001: 802). Dede Korkut‟ta hem sav hem de mesel
kelimesi görülmez.
İlerleyen zaman diliminde atasözü karşılığında mesel, darb-ı mesel, durûb-ı emsâl ve
tabir karşılıkları kullanılmış; bu kullanımlar 20. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir.
Mesel kelimesi için sözlüklere bakıldığında çeşitli açıklamalarla karşılaşılır. Bunlardan
Kamûs-ı Türkî‟de mesele verilen karşılık şöyledir: “1. Bir kaide-i umûmîyeye numûne olmak
üzere îrad olunan söz; 2. Ma‟nâ-yı zâhirîsine kasd olunmayup zımnen ve kinayeten diğer bir
şeye delâlet itmek üzre îrad olunan söz.” (Şemsettin Sami, 1317: 1688). İslam
Ansiklopedisi‟nde “Belli bir kaynaktan çıkmış olmakla birlikte zamanla yaygınlaşarak halka
mal olan anonim özdeyiş, atasözü” (Durmuş, 2004: 293), Türk Dil Kurumu‟nun Türkçe
Sözlük‟ünde: “1. Örnek alınacak söz; 2. Atasözü; 3. Eğitici hikâye veya masal.” (Türkçe
Sözlük, 2011: 1661), Ferit Devellioğlu‟nun Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat‟ında: “1.
Örnek, benzer, nümûne, 2. Dokunaklı ve mânâlı söz, 3. Terbiye ve ahlâka faydalı, yararlı olan
hikâye.” (Devellioğlu, 2010: 726), Edebiyatımızda İsimler ve Terimler adlı eserde ise
“Atasözüne, öğretici, ahlâkî küçük hikâyelere denir. Zamanımızda çokluk atasözü yerine
kullanılır.” (Tekin, 1995: 392) şeklinde açıklanmıştır.
Ansiklopediler ve sözlüklerde Arapça kökten türeyen darb-ı mesel terimi için şu
tanımlar verilmiştir. Kamûs-ı Türkî‟de: “... mesel gibi irâd olunan meşhûr söz, atalar sözü.
Çoğulu durub-ı emsal: darb-ı meseller, atalar sözleri.” (Sami, 1317: 853), Türkçe Sözlük‟te:
“Atasözü, atalar sözü” karşılığı yer alır. (Türkçe Sözlük, 2011: 596).Osmanlıca Türkçe
Ansiklopedik Lûgat‟ta: “Atalar sözü, atasözü.” (Devellioğlu, 2010: 188), Edebiyatımızda
İsimler ve Terimler adlı eserde:“Meydana gelen bir durumu, misal getirerek ve temsil yoluyla
anlatmak için kullanılan, kalıplaşmış, hikmetli söz. Türkçede, çokluk şekli olan durûb-ı emsâl
de kullanılmıştır.” (Tekin, 1995: 158).
Meselin çoğulu emsal, darb-ı meselin çoğulu ise durub-ı emsal‟dir. Eskiden hem
atasözleri hem de deyimler “meşhur sözler” olarak da adlandırılmıştır. Cumhuriyetin ilanından
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sonra mesel ya da darb-ı mesel kelimeleri tamamen terk edilerek yerlerini “atasözü, atalar sözü”
ne bırakmıştır (Albayrak, 2009:2).
14 ve 15. yüzyıllarda eski Osmanlıca dönemi metinlerinde atalar sözü deyimi daha
yaygındır (Oy, 1972: 4). Anadolu‟da Oğuz lehçesi ile yazılmış bazı derleme eserlerde ve
genellikle Batı Türkleri arasında Türk kökünden gelen „atalar sözü‟ tabiri görülür. Bunu bugün
için 15. asırdan itibaren takip edebiliyoruz. Velet Çelebi‟nin yayımladığı Kitab-ı Atalar
885/1440, Berlin‟deki Hâzihi-r risalet-i min kelimât-ı Oğuzname el meşhur bi atalar sözü ve
885‟te yazılıp İstanbul‟da 932/1526‟da kopya edilen Paris Millî Kütüphanesi‟ndeki Kitâb-ı
Atalar adlı eserlerle birlikte 17-18. yüzyılların halk şairi Levnî‟nin 1282 tarihli bir cönkte kayıtlı
destanı (Atalar Sözü Destanı) örnek olarak verilebilir (Elçin, 1992: 343). Ayrıca aynı dönemde
Farsça pend sözü de kullanılmış, pendnâmeler yazılmıştır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, atasözü karşılığında Türkler, Müslüman olmadan önce sakökünden türeyen sab, sav kelimelerini kullanırken; İslâma girişle birlikte yaygın olarak mesel,
darb-ı mesel karşılıklarını kullanmaya başlamışlardır. Her ne kadar 15. yüzyıldan itibaren „atalar
sözü‟ tabiri görülse de cumhuriyetle birlikte, atalar sözü, çoğunlukla da atasözü karşılığı
yaygınlık kazanmış ve bugünlere kadar kullanılagelmiştir.
2. İnceleme
2.1. Gülistan Tercümesi Hakkında
Gülistan, İran‟ın en büyük şair ve ediplerinden biri olan Sadi‟nin (1213 ? – 1292),
yalnız Fars ve Şark edebiyatında değil, bütün dünya edebiyatında tanınmış ünlü eseridir.
Müellifinin daha birçok eseri olmasına rağmen, denilebilir ki, Sadi deyince ilk hatıra gelen
Gülistan ve Bostan‟dır. Bostan (1257)‟dan bir yıl sonra yazılan Gülistan (1258), Bostan ile
beraber, hatta ondan da fazla, Doğu‟da ve Batı‟da tanınmış; hemen hemen bütün dünya dillerine
çevrildiği gibi dünyanın belli başlı kütüphanelerinde, yüzlerce yazma nüshası bulunan Farsça
aslı da bugüne kadar aşağı yukarı 200 defa basılmıştır (Karamanlıoğlu, 1989: XXIV).
2.1.1. Seyf-i Sarâyî ve Gülistan Tercümesi Hakkında
Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamakta, sadece şairin Gülistan
Tercümesi adlı eseriyle bunun sonuna eklenmiş, bazıları kendine ait şiir ve nazirelerden
birtakım bilgiler elde edilmektedir. Sarâyî nisbesinden Altın Orda Hanlığı'nın merkezi Saray
şehrinde yetiştiği anlaşılmaktadır. Ahmed Celayir'in Mısır'a gidişi dolayısıyla 1393'te söylediği
bir rubâisiyle 1394'te tamamladığı Süheyl ü Güldürsün mesnevisinden hareketle bu tarihten
sonra vefat ettiği söylenebilir. Şiirlerinden iyi bir öğrenim gördüğü, Fars dili ve edebiyatını çok
iyi bildiği anlaşılmaktadır. Harizmî ve Hasanoğlu gibi bazı büyük şairlerin şiirlerine yazdığı
nazireler onun diğer Türk lehçelerine de şiir yazabilecek kadar hâkim olduğunu göstermektedir.
Şair Mısır'da Bathas Bey'in isteği üzerine Sa'dî-i Şirazi'nin ünlü eseri Gülistân'ı, Kitâbü
Gülistân bi't-Türkî adıyla Türkçeye çevirmiştir. 1 Şevval 793 (1 Eylül 1391) tarihinde
tamamlanan eser Türkçe ilk Gülistan tercümesi olup aslındaki mensur kısımlar nesir halinde,
manzum kısımlar da nazım olarak çevrilmiştir. Mensur kısımlarda eserin aslına oldukça sadık
kalınmakla birlikte manzum kısımlarda şair sanatkârane bir dil kullanarak bazı ilaveler
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yapmıştır. Bu bakımdan eser Codex Cumanicus'tan sonra Kıpçak Türkçesiyle yazılmış en
önemli dil yadigârı sayılmaktadır.
Gülistan‟ın Türkçeye ilk tercümesini 793 (1391) yılında Kıpçak Türkçesiyle Seyf-i Sarâyî
yaptığı bu eser, tercümeden çok adapte karakterindedir. Sarâyî, yaptığı tercümede Gülistan‟ın
aslına pek bağlı kalmamıştır. Mensur kısımların tercümeleri, bir noktaya kadar, aslına uygun ise
de „beyt, kıtʿa, mesnevî‟ gibi isimler taşıyan manzum kısımların tercümesinde son derece
serbest davranmıştır. Öyle anlaşılıyor ki eserin nazım kısımlarını nazmen tercüme etmeye
kalkışan Sarâyî, hayli zorlanmış ve manzumeleri nazma çekerken aslından epey uzaklaşmıştır.
Gerçekten de hakîm ve mütefekkir bir şairin şiirlerini nazmen tercüme etmek pek kolay iş
olmasa gerek. Bu güçlükler göz önünde bulundurulduğunda, Sarâyî‟nin tercümesini yine de
takdirle karşılamak gerekmektedir (Manyâs, 1993: 1).
2.2. Gülistan Tercümesi’nde Geçen Atasözlerinin Sınıflandırılması
Kıpçak Türkçesiyle yazılan Gülistan Tercümesi‟nden alınan bölümlerde metnin
orijinaline sadık kalınmıştır. Buna göre Ali Fehmi Karamanlıoğlu‟nun kitabından alıntılanan ve
üzerinde atasözü taraması yapılan bölümler sayfa 1 ila 177 arasındadır. Bu bölümlerde bazı
eklerin ayırma çizgisi (-) yardımıyla sözcükten ayrı yazıldığı görülmüştür. Bunun nedeni Seyf-i
Sarayi‟nin Uygur imla geleneğinden etkilenmiş olmasıdır. Burada etkilenme sözcüğünün
kullanılmasının nedeni de bahsettiğimiz imla geleneğinin Seyf-i Sarayi tarafından Gülistan
Tercümesi‟nde tutarlı şekilde kullanılmamasıdır. Bu çalışmada özellikle çekim eklerinde
görülen ayırma çizgisi dikkate alınmamıştır.
Gülistan Tercümesi‟ndeki atasözleri sınıflandırılırken özellikle oluşturulmabiçimi ölçüt
alınmıştır. Bilindiği üzere Gülistan Tercümesi, esas olarak mensur bir eserdir. Yalnız mensur
kısımlardaki bilgilere destek olsun diye manzum kısımlar da bulunmaktadır. Eserdeki atasözleri
“manzum bölümdekiler, mensur bölümdekiler ve manzum ve mensur karışık” olmak üzere üç
başlık altında ele alınacaktır. Bu bölümlerde saptanan örneklerin Türkiye Türkçesindeki
karşılıkları ise örneklerin hemen altında eğik yazıyla verilmiştir.
2.2.1. Gülistan Tercümesi’nin Manzum Bölümlerinde Geçen Atasözleri
Gülistan Tercümesi‟nin manzum bölümleri, eserde geçen bazı ibarelerle belirtilmiştir. Bu
ibareler eserde şiʿr (şiir), şiʿr-i āḫar (diğer/başka şiir), mısrāʿ (mısra), ḥikāyet-i manẓūm
(manzum hikâye) şeklinde yer almaktadır. Bu gruptaki atasözlerinin tamamı Gülistan
Tercümesi‟nin bu ibarelerden herhangi biriyle başlayan bölümlerinden elde edilmiştir.
2.2.1.1.Birbiriyle Kafiyeli İki Dizesinden Her Biri Farklı Bir Atasözüne İşaret Eden
Yapılar
Bu grupta yer alan atasözleri, birbiriyle kafiyeli dizelerin her ikisinde de birbirinden farklı
birer atasözüne işaret etmeleri sonucu oluşturulmuştur. Bulunan atasözü örnekleri metinlerin
başındaki numaralı başlıklara göre küçükten büyüğe bir sıra izlenerek gruptaki yerlerini
almıştır:
1.

9 (5a)
(2) ikseñen ḫayr urluḳını biçkesen.
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(3) kūzege ni ḳoysañ anı içkesen
“İyilik ekersen iyiliğin tohumunu biçersin. Testiye ne koysan onu içersin.”
Ne ekersen onu biçersin: Bugün birisine iyilik yapan, yarın ondan iyilik; kötülük yapan da
kötülük görür (Aksoy, 2016: 395; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009; Aydoğan, 2015;
Püsküllüoğlu, 2012; Hengirmen, 2011; Çotuksöken, 2004; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek,
2015).

2.

29 (15a)
(6) yaḫşı ḳılıç bolur mu hergiz yaman timürden
(7) yuvmaḳ (yumaḳ) bilen kitermi levni ḳara kömürden
“İyi kılıç olur mu hiç kötü demirden. Yıkamakla gider mi kara rengi kömürden.”

Kötü demirden kılıç olmaz: Kötü malzemeden iyi bir mal elde edilmez (Albayrak, 2009: 670;
Akyalçın, 2012).
Zenci yüzü yıkamakla ağarmaz: Bir şeyin aslı sonradan uğraşarak değiştirilemez. Ne kadar
uğraşılırsa uğraşılsın her şey özüne benzer (Akyalçın, 2012: 595; Albayrak, 2009).

3.

215 (108a)
(10) üzmes ikki biligli bir ḳılnı
saklamas aḥmaḳ ādemi tilni
“İki akıllı bir kılı koparmaz. Ahmak insanı dili saklamaz (ele verir).”

Akıllı iki kimse bir ipliği koparmaz: Akıllı iki insan birlikte olduklarında en küçük bir hataya
bile düşmezler (Albayrak, 2009: 124).
Dil, adamı beyan eder: Bir kişinin konuşmasından, o kişinin nasıl biri olduğunu anlamak
mümkündür (Albayrak, 2009: 353).

4.

277 (139a)
(13) bir itni yidi tiñizde yusa
278 (139b)
(1) çǖn boldı üvüş pelidrek turur
(2) ʿisā işekin ḥicāza iltip ketürse yana hemān işek-turur

“Bir köpeği yedi denizde yıkasa pistir. İsa eşeğini Hicaz‟a götürüp getirse de eşek,
eşektir.”
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Eşeğe altın semer/altından palan vursalar yine eşektir: İnsanlık değerlerinden yoksun bir kişi,
kılık ve kıyafetle, unvan ve sandalye ile değer kazanmaz. O yine bayağı ve düşüktür (Aksoy,
2016: 272; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009; Aydoğan, 2015; Püsküllüoğlu, 2012; Hengirmen,
2011; Çotuksöken, 2004).
Eşek Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz: Kaba, cahil, görgüsüz kimseler, kişilik sahibi kimselerin
yaptığı işleri yapmakla iyi bir kişiliğe kavuşmuş olamazlar (Albayrak, 2009: 437; Hengirmen,
2011).

5.

332 (166b)
(13) ḥikmet ṣabr bilen bāġda ġūre bişer
333 (167a)
(1) daġı aşıḳḳan kim-irse yüzi üstüne tüşer
“Sabırla bahçede koruk olgunlaşır. Acele eden kişi, yüzünün üstüne düşer.”

Sabırla koruk, helva olur; dut yaprağı atlas: Sabretmesini bilen kişi olmayacak gibi görünen
işlerde bile başarı kazanır. Sabredilirse ekşi koruk, tatlı üzüm olur. (Aksoy, 2016: 418;
Albayrak, 2009; Akyalçın, 2012; Hengirmen, 2011; Aydoğan, 2015; Püsküllüoğlu, 2012;
Yılmaz – Çiçek, 2015).
Acele ile menzil/yol alınmaz: Acele etmek suretiyle işin daha çok ilerleyeceğini sanmak doğru
değildir. Çünkü her işin kendine göre bitirilme süresi vardır (Albayrak, 2009: 86; Aksoy, 2016;
Akyalçın, 2012; Hengirmen, 2011; Aydoğan, 2015; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek, 2015).

6.

338 (169b)
(6) ....bir ölüni miñ kim-irse tirgize bilmes
(8) .... oḳ ḳaçan yadan çıḳar bolsa yana kilmes
“Bir ölüyü bin kişi diriltemez. Ok yaydan çıkarsa geri gelmez.”

Ölüme çare bulunmaz: Dünyada her sorunun bir çözümü, bir çaresi olduğu hâlde, ölümün hiçbir
çaresi yoktur (Albayrak, 2009: 749; Aksoy, 2016; Akyalçın, 2012; Aydoğan, 2015; Hengirmen,
2011; Püsküllüoğlu, 2012).
Atılan ok geri dönmez: İyi düşünülmeden yaptığımız öyle işler var ki sonra pişman olarak eski
duruma dönmek isteriz. Ama artık o duruma dönme olasılığı kalmamıştır (Aksoy, 2016: 161;
Albayrak, 2009; Akyalçın, 2012; Aydoğan, 2015; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012).
2.2.1.2. Birbiriyle Kafiyeli Dizelerden Sadece Birinde Atasözüne İşaret Eden Yapılar
Bu grupta yer alan atasözleri, birbiriyle kafiyeli dizelerin bazen ilk hecesinde bazen de
ikinci dizesinde ortaya çıkmıştır. Bulunan atasözü örnekleri, metinlerin başındaki numaralı
başlıklara göre küçükten büyüğe bir sıra izlenerek gruptaki yerlerini almıştır:
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1.

20 (10b)
(6) bir arıḳ ʿāḳil ādemi ayttı bir semiz eblehe kilip ḳarşı
(7) niçe bolsa żaʿif tāzi aṭ bir ṭavile eşekden ol yaḫşı
“Zayıf bir Arap atı bir sürü eşekten daha iyidir.”

At ile eşek bir değil: Güçleri ve soyluluğu eşit olmayan insanları bu eşitsizliği göz ardı ederek
karşılaştırmak ya da yarıştırmak gereksiz ve yararsızdır (Akyalçın, 2012: 146; Albayrak, 2009).

2.

28 (14b)
(9) böriniñ balası bolur ʿāḳıbet atası kibi ol ḥarām böri
(10) niçe köp yidürse saña bir kün ol urur zaḫm andan sığına yüri
“Kurdun nihayet bir çocuğu olur, o da babası gibi haydut bir kurt.”

Kurttan kuzu doğmaz, kerkenezden şahin: Bir insanın kendisi nasılsa, çocukları da öyle olur
(Albayrak, 2009: 682; Akyalçın, 2012).

86 (43b)
(4) kirekli dost köñlün tapmaḳ üçün (5) atası bāġını satsa revādur
(6) aşı bişkince iygü ādemîniñ (7) ivüñ raḫtın tirip oṭka yaḳadur
“Dost gönlünü bulmak için babasının bağını (babasından kalan bağı) satsa
uygundur/yerindedir.”
Dosttan mal, düşmandan can esirgenmez: Dosta, ihtiyacı olduğunda gerekli maddi desteği
sağlamaktan kaçınmamalı; düşmanı ise korkutmak için gerektiğinde kişi canını esirgememeli
(Albayrak, 2009: 367).

3.

153 (77a)
(4) cefālarġa taḥammül ḳıl tileseñ (5) yüzüñ teñri ḳatında aḳ bolġay
(6) bu kün topraḳ bol andan burunraḳ (7) kim irte gül teniñ topraḳ bolġay
“Sıkıntılara tahammül edersen, yüzün Tanrı huzurunda ak olacak.”

Sabreden derviş, muradına ermiş: Birçok işlerin gerçekleşmesi için sabırlı olmak, uzun zaman
beklemek gerekir. Sabırlı olan kişi ereğine ulaşır (Aksoy, 2016: 418; Akyalçın, 2012: 495;
Albayrak, 2009; Hengirmen, 2011; Aydoğan, 2015; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek, 2015).

4.

190 (95b)
(8) her bir ir bir iş üçündür her bir iş bir ir üçün
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(9) maṣlaḥat ol öz işini işlegey her ẕǖ-fünūn
“Her bir kişi bir iş içindir, her bir iş bir kişi için.”
Her işin bir ehli vardır: Her iş, her insan tarafından yapılamaz. Her işi en iyi bilen birileri
mutlaka vardır (Albayrak, 2009: 517).

5.

259 (130a)
(10) közüne kim uyup birse köñülni (11) ʿaceb midür aña böyle tutulmaḳ
(12) yazuḳlı men kirek öltür kirek ḳoy (13) kim öç almaḳdan ise ʿafv ḫoşraḳ
“Öç almaktansa affetmek daha iyidir.”

Öcün iyisi bağışlamak(tır): Kendisine kötülük yapmış bir kimseyi bağışlayan insan, intikamını
en iyi şekilde almış olur (Albayrak, 2009: 740; Akyalçın 2012).

6.

272 (136b)
(1) bilür-sen kim ḳılıp bir ḥîleni yüz
(2) biliñ bükrülgeni bolmas yana tüz
“Bilin ki eğilen/eğrilen yine düz olmaz.”

Eğri bakandan doğru iş beklenmez: Kötü niyetli kimselerden iyi iş ve davranış beklenilmez
(Albayrak, 2009: 387).

7.

277 (139a)
(11) cevher-i aṣl ol durur ḳābil kim aña terbiyet eser ḳılġay
(12) ṣayḳal ursa açılmaġay hergiz ol timür kim köki yaman bolġay
“Aslı kötü olan demire cila vurulsa da rengi açılmaz.”

Aslı ham demir olan (demirdir), cevherdar olmaz: Kötü bir malzemeden iyi bir ürün elde etmek
mümkün değildir (Albayrak, 2009: 176).

8.

340 (170b)
(1) bar ise bu ḳavliñe kiltür delil
(2) gül tikenden kildi āzerden ḫalil
“Gülün dikenden gelmesi gibi Halil Peygamber de Azer‟den geldi.”

Gül dikenli ağaçta biter: Çirkinlikler arasında güzel şeylere, kötüler arasında iyilere rastlamak
her zaman mümkündür (Albayrak, 2009: 487).
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2.2.1.3. Art Arda Gelen Dizeleri (İkiden Fazla) Aynı Atasözüne İşaret Eden Yapılar
Bu grupta yer alan atasözlerinin genel olarak dört dizesinin anlamsal açıdan aynı duruma
işaret etmesi veya aynı atasözüne gönderme yapması söz konusudur. Birbirini takip eden bu
dizeler, metinlerin başındaki numaralı başlıklara göre küçükten büyüğe bir sıra izlenerek
gruptaki yerlerini almıştır:

1.

12(6b)
(10) eygü atı ḳalsa irniñ yaḫşıraḳ
soñra ḳalġınça tolı altun revāḳ
“Altın dolu çardaktansa kişinin iyi adı kalsa daha iyidir.”
(11) yādgārı ḳalsa kimniñ eygü at
ölmes ol ir kimden bolsa bu ṣıfāt
“Kim adını iyilikle yadigâr bırakırsa o kişide bu sıfat ölmez olur.”

İyilik gibi âlemde sermaye olmaz: İnsan için bu dünyada en büyük zenginlik, iyilik yapmaktır
(Albayrak, 2009: 580).

2.

60 (30b)
(9) il yiterde eygülük ḳıl ay fulān
(10) kim atıñ ḳalġay cehānda cāvidān
“Ey falan kişi adının dünyada sonsuza kadar kalması için elinden geldiğince iyilik yap.”
(11) ḳārūn öldi ḳaldı ḳırḳ iv tolı genç
(12) ölmedi ʿadli bilen nūşin revān
“Karun öldü, kaldı kırk ev dolusu hazine; ölmedi adaletiyle Nuşirevânı Âdil.”

Er adıyla, deve havuduyla söylenir/anılır: Doğruluktan ayrılmayan, özü sözü bir, yiğit kimseler
başkaları tarafından konuşulurken onların adlarıyla birlikte özellikleri de söylenir (Akyalçın,
2012: 295; Albayrak, 2009).

3.

103 (52a)
(11) bir ebleh ortada ḳıldı yamanlıḳ
niçe ʿāḳillara tigdi ziyānı
“Bir ahmak/akılsız orta yerde kötülük yapsa pek çok akıllıya zararı dokunur.”
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(12) tolı bolsa bir ulu birke mā-verd
ḳılur bir it tüşüp murdar anı
“Bir büyük havuz gül suyuyla dolu olsa da bir köpek içine düşüp onu pis yapar.”
Bir kötünün/fenanın yedi mahalleye zararı vardır/dokunur: Kötülük yapmayı alışkanlık haline
getiren ve bundan zevk alan kimselerin en yakından en uzağa tüm çevreye zararları dokunur
(Akyalçın, 2012:200; Aksoy, 2016; Albayrak, 2009; Aydoğan, 2015; Hengirmen, 2011;
Püsküllüoğlu, 2012; Çotuksöken, 2004).

4.

203 (102a)
(2) niçe kim fîl heybetli bolursa
(3) töger süri çibinler şāh filin
“Fil ne kadar heybetli olursa olsun sivrisinekler bir şah filini dövebilir.”
(4) ḳaçan kim ịttifāk itip yürise
(5) ḳarınçalar soyar arslan terisin
“Ne zaman ki anlaşıp yürüse/birlik olsa karıncalar, aslan derisini soyarlar.”

Birlikten kuvvet doğar: Tek başlarına bir varlık gösteremeyen küçük kuvvetler bir araya
geldiklerinde umulmadık bir güç sağlayabilirler (Akyalçın 2012: 204; Hengirmen, 2011;
Aydoğan, 2015).

5.

252 (126b)
(8) saġ ir bilmes cirāḥat aġrısın
derdni çikken kişi bilür yaḳîn
“Sıhhatli kişi hastaların ağrısını bilmez; çünkü derdini çeken bilir.”
(9) körmegen zenbūr fiʿlin ni bilür
ol bilür kim zaḫmnı köp yip turur
“Arı ısırığını yemeyen ne bilsin, o yemiş ki iyi bilir.”

Derdi çeken bilir, ağuyu içen bilir: Bir olayı en iyi bilen, o olayı bizzat yaşamış olan insandır
(Albayrak, 2009: 340).

6.

280 (140b)
(13) kiçilikde edeb ögrenmegen ir
ulu bolsa bil andan ḫayr kilmes
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“Küçükken edep öğrenmeyen kişiden büyüdüğünde hayır gelmez.”
281 (141a)
(1) igilür yaş aġaç niçük tileseñ
(2) ḳurı igri aġaç otsuz tüzelmes
“Yaş olan ağaç, nasıl istersen eğilir; kuru, eğri olan ağaç ise ateşsiz düzelmez.”
Ağaç yaş iken eğilir: Çocuklar küçük yaşta kolayca eğitilir. Büyük insan kolay kolay eğitilemez
(Aksoy, 2016: 119; Albayrak, 2009; Aydoğan, 2015; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012;
Çotuksöken, 2004; Yılmaz - Çiçek, 2015).
2.2.1.4. Birbiriyle Kafiyeli Her İki Dizesi de Bir Atasözüne İşaret Eden Yapılar

Bu gruptaki atasözleri, anlamın bir dizeden diğerine taşması nedeniyle her iki dizenin de
bir atasözüne işaret etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bulunan atasözü örnekleri, metinlerin
başındaki numaralı başlıklara göre küçükten büyüğe bir sıra izlenerek gruptaki yerlerini
almıştır:
1.

12 (6b)
(10) eygü atı ḳalsa irniñ yaḫşıraḳ
soñra ḳalġınça tolı altun revāḳ
“Altın dolu çardaktansa kişinin iyi adı kalsa daha iyidir.”

İyi nam, altın kemerden evladır: İnsanın zengin olmasındansa iyi bir üne sahip olması daha
iyidir (Albayrak, 2009: 577).
(11) yādgārı ḳalsa kimniñ eygü at
ölmes ol ir kimden bolsa bu ṣıfāt
“Kim adını iyilikle yadigâr bırakırsa o kişide bu sıfat ölmez olur.”
Kişi ölmekle hatırı (da) ölmez: İnsan ölmekle kendisine duyulan saygı ve sevgi son bulmaz;
yakınları da aynı saygı ve sevgiyi görürüler (Albayrak, 2009: 646).

2.

23 (12a)
(11) sigar bir ḥucraġa on ikki mihmān
(12) bir iḳl me sıġışmaz ikki sulṭān
“Bir odaya on iki misafir sığar da bir diyara iki sultan/hükümdar sığmaz.”

Dokuz abdal bir kilimde uyur, iki padişah bir iklime sığamaz: Kanaatkâr insanların, hırstan uzak
oldukları için, dar bir alanda yaşamaları çok kolay; hırslı, geleceğe dair bazı hesapları olan
insanların çok geniş bir vatanda birlikte yaşamaları mümkün değildir (Albayrak, 2009: 361-362;
Akyalçın, 2012).
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32 (16b)
(11) kim ẓulm ilin uzatsa sulṭān bolur mu bolmas
(12) ḳoylarġa ḳurt hergîz ç bān bolur mı bolmas
“Halkına zulmedenden sultan olmaz, koyunlara kurttan çoban olmaz.”

Kurttan çoban olmaz: Açgözlü ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden kimselere değerli
şeyler emanet edilmemelidir (Akyalçın 2012: 447; Albayrak, 2009).

4.

87 (44a)
(11) ḳaġan arslan bilen pençe tutuşḳan ir degül ʿāḳil
(12) anı bil ʿāḳil ir ḳahrı kiliçek sözlemes bāṭıl

“Akıllı olmayan kişi kızgın/kükreyen arslanla pençe tutuşurken akıllı kişi öfkelendiğinde
yanlış davranmaz.”
Öfkeyle kalkan zararla/ziyanla oturur: Kişi öfkeli zamanında duygusunun etkisi altındadır. İyi
düşünemez; yaptığı taşkınca işin nasıl bir sonuç doğuracağını hesap edemez. Sonunda bu
ölçüsüz, yanlış davranışının zararını görür (Aksoy, 2016: 405; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009;
Aydoğan, 2015; Çotuksöken, 2004; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek,
2015).

5.

100 (50b)
(11) alnıñda yavaş ḳoy bigin müşfik yār
(12) artıda böri kibi teriñni yırtar

“Karşında/önünde sakin koyun gibi olan merhametli dost, arkandan kurt gibi derini
parçalar/yırtar.”
Güvenme/İnanma dostuna, saman doldurur postuna: Dost bildiğin herkese inanma. Dost
sandığın öyle kimseler olur ki, kendilerine karşı olan güvenden yararlanarak sana daha
kolaylıkla büyük kötülükler yaparlar (Aksoy, 2016: 296-297; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009;
Aydoğan, 2015; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek, 2015).

6.

192 (96b)
(5) hüner żāyiʿ bolur körgüzmese ir
hüner körgüzgen ir şehd ü şeker yir
“Hünerini göstermeyen kişi kendine ziyan eder, hünerini gösteren kişi ise bal ve şeker

yer.”
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Hüner, sahibini aziz eder: Beceri sahibi olan insanlar, her toplumda gerekli ilgiyi görür
(Albayrak, 2009: 537; Akyalçın, 2012).

7.

213 (107a)
(12) düşmen naẓarında ḳılmaġıl ḳayġuñ yād
(13) lā-ḥavle ve lā digey daġı bolġay şād

“Düşmanının yanında kaygılandığın şeylerden söz etmemeli, onun bundan mutluluk
duymasına neden olmamalısın.”
Düşmanın eline kılıç verilmez: Düşmanın güçlenmesine neden olacak yanlış söz ve eylemlerden
kaçınmak gerekir (Albayrak, 2009: 382; Albayrak, 2009).

8.

215 (108a)
(2) ḳur‟ān ve ḥadiṣ birle kimden ḳurtulmasañan revān sükūt it
(3) mühmel sözün olturup işitme dînine ziyān iter ḳoyup kit

“Kuran ve hadisten bir şey anlamayan cahil kişinin yanında susmalısın ve boş sözleriyle
dinine daha fazla ziyan etmesine izin vermeden oradan uzaklaşmalısın.”
Cahil ile sohbete girme ya elinden ya dilinden bir ziyan/kaza çıkar: Bilgisiz kimse ile sohbete
girişen kimse ya fiili bir saldırıya uğrar ya da kötü sözlere muhatap olur (Albayrak, 2009: 284;
Hengirmen, 2011).

9.

215 (108a)
(8) ikki ʿāḳil ara uruş bolmas
ʿāḳil ebleh sökünçine ḳalmas
“İki akıllı arasında dövüş (kavga) olmaz, akıllı ahmağın küfrüne kalmaz.”

Aklı başında olan kuru kavgaya düşmez: Akıllı bir insan lüzumsuz şeylerle veya onunla bununla
uğraşarak vakit geçirmez (Albayrak, 2009: 126).

10.

228 (114b)
(7) ḳaçan köñlünde ḳılsa ʿışḳ mesken
elifden bi ve tî-ni bilmegeysen
“Ne zaman ki gönlünde aşk mesken etse eliften sonra be ve te‟yi bilmeyeceksin.”

Aşk başa gelirse akıl baştan çıkar: Aşkın gücü, aklı yener. Aşka düşen kişi düşünceden
uzaklaşır (Aksoy, 2016: 157; Akyalçın, 2012).
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258 (129b)
(13) bir işni kim öfke bilen işlegey
ḳılıp ḥayf soñra ilin tişlegey
“Her kim bir işi öfkeyle yaparsa sonra pişmanlık duyup elini dişleyecek / dişler.”

Öfkeyle kalkan zararla/ziyanla oturur: Kişi öfkeli zamanında duygusunun etkisi altındadır. İyi
düşünemez; yaptığı taşkınca işin nasıl bir sonuç doğuracağını hesap edemez. Sonunda bu
ölçüsüz, yanlış davranışının zararını görür (Aksoy, 2016: 405; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009;
Aydoğan, 2015; Çotuksöken, 2004; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek,
2015).

12.

262 (131b)
(5) közetür özge ʿaybın sen anı kör
meger öz ʿaybına dāyim közi kör
“Kişi kendi ayıbını görmez, başkasının ayıbını söyler.”

Kişi kendi ayıbını bilmez, elin ayıbını söyler: İnsanlar kendi ayıplarını görmezden gelerek söz
konusu etmedikleri hâlde, başkalarının eksik ve kusurlarını hemen görür ve söz konusu ederler
(Albayrak, 2009: 646).

13.

271 (136a)
(2) ḳarı bolduñ yigitlikden iliñ yu
(3) bilür sen kim yana ḳaytmas aḳar su
“Akarsuyun geriye akmaması gibi ihtiyarlayanların da gençliği geriye gelmez.”

Geçen ömür/gün/zaman geri gelmez: İnsanın yaşadıklarını yeniden yaşaması mümkün değildir
(Albayrak, 2009: 464).

14.

320 (160b)
(6) içrip ilge ḳaşuḳ birle şorba
(7) çömüç sapı bilen közin çıḳarma
“İnsanlara kaşık ile çorba içirip kepçenin sapı ile göz çıkarma.”

Kaşık ile aş verip sapı ile göz çıkarma: İnsan yaptığı iyiliği, iyilik yaptığı kişiye belli etmemeli;
hele hele yaptığı iyiliği başa kakmaktan şiddetle kaçınmalıdır (Albayrak, 2009: 607;
Hengirmen, 2011).
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15.

323 (162a)
(10) sırrını köñülde saḳlaġıl big
(11) müşfiḳ saña yoḳ cehānda sen tig
“Dünyada sana senden daha çok acıyan olmadığı için sırlarını gönlünde sıkı tut.”

Sırrını verme sırdaşına, darılır bir gün kakar başına: Kişi sırrını yakın dostlarına bile
dememeli; çünkü gün gelir arası açılan dostlar birbirlerinin sırrını açığa vurur (Albayrak, 2009:
789).

16.

324 (162b)
(9) öltür bu kün öltüre bilür sen iy yār
(10) az ot beyise yanar bu şehr ü bāzār

“Öldürebileceğin şeyleri bugünden öldürmelisin. Çünkü az ateş bile yayıldığında koca bir
şehri yakmaya yeter.”
Yılanın başı küçükken ezilir: Büyüyeceği belli olan bir tehlike, daha baştan önlenmeli; düşman
güçlenip büyük zararlar verecek duruma gelmeden ezilmelidir (Aksoy, 2016: 475; Akyalçın,
2012; Albayrak, 2009; Aydoğan, 2015; Çotuksöken, 2004; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu,
2012; Yılmaz – Çiçek, 2015).

17.

328 (164b)
(1) ni ḳattı bol kim il senden üşengey
(2) ni yumşaḳ ḳadriñe nuḳṣān kitürgey

“Ne çok sert olup insanları kendinden bezdir ne de çok yumuşak olup insanlara karşı
kıymetini düşür.”
Ne azgın ol asıl, ne miskin ol basıl: Cezaya çarpılacak ölçüde aşırı ve saldırgan olma. Ama
herkes seni ezecek ölçüde yumuşak ve miskin de olma (Aksoy, 2016; Akyalçın, 2012;
Hengirmen, 2011).

18.

341 (171a)
(3) sen anı bir söz bile sındurmaġıl ay yār-ı çüst
(4) kim piyāle sınsa müşkildür yına ḳılmaḳ dürüst

“Kırgınlıkları onarmak, kırılan bir kadehin eski haline getirilmesi kadar zor olduğundan
dostunu kırmamalısın.”
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Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz: Bir kimsenin, hele dostlarımızın gönlünü
kırmamaya dikkat etmeliyiz. Kırılan gönül kolay kolay onarılamaz. Bu yüzden, eski dostluk bir
daha, o içtenlikle yenilenemez (Aksoy, 2016: 290; Akyalçın, Albayrak, 2009; 2012; Aydoğan,
2015; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek, 2015).

19.

351 (176a)
(12) işitip tutmasa her kim naṣîḥat
bolur ol ḫalḳ ara dāyim fażiḥat
“Nasihat dinlemeyen kişi daima insanlar arasında rezil olur.”

Nasihat tutmayanı musibet tutar: Kendisine verilen öğüdü tutmayan kimseler, tahmin
etmedikleri bir anda çeşitli bela ve kötülüklerle karşılaşırlar (Albayrak, 2009: 717; Akyalçın,
2012; Hengirmen, 2011).
2.2.1.5. Birbiriyle Kafiyeli Olmayan Bir veya İki Dizesi de Bir Atasözüne İşaret Eden
Yapılar
Bu gruptaki atasözleri, birbiriyle kafiyeli olmadığı halde bazen bir dizenin bazen de
anlamın bir dizeden diğer dizeye taşması sonucu iki dizenin bir atasözüne işaret etmesiyle
ortaya çıkmıştır. Bulunan atasözü örnekleri, metinlerin başındaki numaralı başlıklara göre
küçükten büyüğe bir sıra izlenerek gruptaki yerlerini almıştır:

1.

36 (18b)
(4) işitkeniñ munı yoḳ mı ḳaçan bolsa çetük ʿāciz
(5) urup pençe peleng közin çıḳarur ḳorḳmayın ol dem
“Kedi her ne kadar güçsüz olsa da pençesini vurup/vurduğunda kaplanın gözünü çıkarır.”

Kediyi sıkıştırırsan/sıkıştırma üstüne/boynuna atılır: Senden çekinen, korkan kişi, çok
sıkıştırırsan sana karşı gelir (Aksoy, 2016: 356; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009; Aydoğan,
2015; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012).

2.

42 (21b)
(11) ol biligsiz kündüzün kim şemʿ-i kāfūri yaḳar
(12) lā-cerem yaġı çerāġınıñ reva bolur tamām
“O bilgisiz gündüzleri güzel kokan mumunu yakar, şüphesiz mumunun yağı çabuk biter.”

Işığını akşamdan önce yakan sabaha/sabahına çırasında yağ bulamaz: Savurganlık, kişiyi
yoksulluğa düşürür: Gerekmediği zaman bol para harcayanlar, gerektiği zaman harcayacak para
bulamazlar (Aksoy, 2016: 319; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009; Hengirmen, 2011).
302

Seyr-i Sarayi‟nin Gülistan Tercümesinde
Geçen Atasözleri

DİYALEKTOLOG
ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
BAHAR SPRING 2018 -SAYI NUMBER 17-SAYFA PAGE 285-317

3.

59 (30a)
(4) taḥammül ḳıl bizim emsāligimizge
(5) yimişi köp aġaç-ḳa taş atarlar
“Meyvesi çok olan ağaca taş atarlar.”

Meyveli ağacı taşlarlar: İnsanlar genellikle bilgili, başarılı ve yetenekli kişilere saldırırlar
(Akyalçın, 2012: 460; Aksoy, 2016; Çotuksöken, 2004; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012).

4.

157 (79a)
(13) özdeñ kişi yapunsa ʿabā yaraşur
158 (79b)
(1) körksüz kelinge körkli ton keydirip yaraşmas
“Güzel kişi giyinse eski elbise yaraşır, çirkin geline güzel elbise giydirdiğinde yaraşmaz.”

Güzele köken yaraşır, çirkine allar neylesin: Güzel, ayağına ip bağlasa halhal gibi görünür.
Çirkin de en güzel süslerle donansa güzelleşemez (Aksoy, 2016: 297; Akyalçın, 2012;
Albayrak, 2009; Hengirmen, 2011).

5.

172 (86b)
(1) yüzüñni turş itip kitme kişige
(2) anıñ köñlün daġı ġamgîn ḳılur sen
“Yüzünü ekşitip gitme birine, onun da gönlünü kederli edersin.”

Üzüm üzüme baka baka kararır: Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler,
birbirlerine huy aşılarlar (Aksoy, 2016: 457; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009; Aydoğan, 2015;
Çotuksöken, 2004; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek, 2015).

6.

182 (91b)
(11) nice murdār ise tersā ḳuyusı
(12) yehūdî ölüsin yusa revādur
182 (91b)
“Ne kadar pis olsa da Hıristiyan kuyusu, Yahudi ölüsünü yıkasa uygundur.”

Kir kiri yıkar: Kötülük kötülükle önlenir (Albayrak, 2009: 644).
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189 (95a)
(6) ḳaçan cān alġıçı düşmen irişse
(7) ecel baġlar yügürgenniñ ayaġın
“Ne zaman ki can alıcı düşman yetişse ecel, yürüyenin ayağını bağlar.”

Ecele/ölüme çare bulunmaz: Çaresiz gibi görünen her güç işin bir çıkar yolu bulunur. Çaresi
bulunmayan tek şey ölümdür (Aksoy, 2016: 256; Albayrak, 2009; Akyalçın, 2012; Aydoğan,
2015; Çotuksöken, 2004;Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012).

8.

199 (100a)
(5) küç bilen bitmes işi aḳça kirektür aḳça
(6) aḳçalı ādemî muḥtāc degüldür küçke
“Güç ile (zorla) işin bitmez, para gerekir; parası olan kişi güce muhtaç değildir.”

Paranın gördüğü işi kimse göremez: Para sayesinde insan her zorluğun üstesinden gelir
(Albayrak, 2009: 757).

9.

200 (100b)
(1) közün baġlar derāhim ʿāḳıl irniñ
(2) ṭamaʿ salur uçar ḳuşnı tuzaḳḳa

“Paranın, akıllı kişinin gözlerini bağlaması gibi uçan kuşu da tuzağa düşüren
açgözlülüğüdür.”
Tamah insanı yarı yolda kor/Tamah insanı baştan çıkarır: Açgözlülük insanın başarısını
engeller (Albayrak, 2009: 814; Akyalçın, 2012).

10.

205 (103a)
(6) yılan zaḫmından ol düşmen beterdür
(7) kim özin dost körgüzür müzeyyen
“Dost görünümlü düşman, yılan ısırığından beterdir.”

Güvenme/İnanma dostuna, saman doldurur/kor postuna: Dost bildiğin herkese inanma. Dost
sandığın öyle kimseler olur ki, kendilerine karşı olan güvenden yararlanarak sana daha
kolaylıkla büyük kötülükler yaparlar (Aksoy, 2016: 297; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009;
Aydoğan, 2015; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek, 2015).

11.

239 (120a)
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(5) ʿārif bile olturmaḳ cāhilge irür zindān
(6) cāhil bile olturmaḳ ʿārifke cehennemdür
239 (120a)
“Arif/Bilgili/Âlim ile oturmak cahile zindandır, cahil ile oturmak arife cehennemdir.”
Cahil sohbeti, cehennem narından beterdir: Cahilin konuşmalarına katlanmak cehennem
azabına katlanmaktan daha zordur (Albayrak, 2009: 284).

12.

254 (127b)
(6) ḳaçan kilse yañı ilge üzüm ṭaʿmı bolur ekşi
(7) biş altı kün kiçiçek ol bolur sükker bigin şîrîn
“Üzüm ilk yetiştiğinde tadı ekşidir; fakat belli bir süre geçtiğinde tadı şeker gibi tatlı

olur.”
Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır: Sabır güçtür, ama güzel sonuç verir (Aksoy, 2016: 418; Akyalçın,
2012; Albayrak, 2009; Hengirmen, 2011; Aydoğan, 2015; Çotuksöken, 2004; Püsküllüoğlu,
2012; Yılmaz – Çiçek, 2015).

13.

303 (152a)
(7) yaz bolsa yıġar ḳarınça ki tā
(8) ḳış ferāġat bolup yimegey ġam

“Karıncalar, zor durumda kalmamak için, kışın hazırlığına yazın biriktirdikleriyle
başlarlar.”
Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar: Kişi çalışıp kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli,
çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir (Aksoy, 2016: 346;
Albayrak, 2009; Akyalçın, 2012; Aydoğan, 2015; Hengirmen, 2011; Yılmaz – Çiçek, 2015).

14.

312 (156b)
(8) ehl-i ṭamaʿ közi bu cehān niʿmeti bilen
(9) tolmas niçük ki tolmasa ḳaṭra bilen ḳuyı
“Nasıl ki katre ile kuyu dolmaz, tamahkârın da gözü dünya nimetleri ile doymaz.”

Tamahkârın gözünü bir avuç toprak doyurur: Açgözlü insanlar ne kadar çok mal mülk sahibi
olsalar da gözleri doymaz. Bu tutkuları ancak ölümle sonlanır (Akyalçın, 2012: 530; Albayrak,
2009).
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326 (163b)
(9) her süñekni bolur içinde ilik
tigme köñlek içinde bir ir bar
“Her kemiğin içinde bir ilik, her gömlek için bir kişi var.”

Kemiksiz ilik olmaz, bal arısız bal olmaz: Her varlık kendine uygun ortamlarda bulunur, yetişir,
gelişir. O uygun ortamlar olmazsa, o varlıklar da olmaz (Albayrak, 2009: 622).

16.

328 (164b)
(13) ḫulḳı yaman kim-irse ḳaçsa belā ilinden
329 (165a)
(1) ḳurtulmaġay niçe kim ol ḫulḳ anıñ biledür
“Huyu kötü olan kişilerin başı beladan kurtulmaz; çünkü kötü huyları onlarla beraberdir.”

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur (Aksoy, 2016; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009;
Aydoğan, 2015; Çotuksöken, 2004; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek,
2015).

17.

345 (173a)
(3) bir kişini miñ arslan öltürmes
(4) kilmeyinçe aña ḳażā-yı ecel
“Eceli gelmeyen bir kişiyi, bin aslan bile öldüremez.”

Eceli gelmeyeni taşla bastırsan yine ölmez: Vadesi dolmamış, ölümü mukadder olmayan bir
insan, ne yapılırsa yapılsın, ölmez (Albayrak, 2009: 385).

18.

350 (175b)
(12) ʿār körme bilmegenni sormaġa
(13) sormayınça ʿilm ögrenmes kişi
“Bilmediği şeyleri soran kişileri ayıplamamalı. Çünkü ilim sormayınca öğrenilmez.”

Bilmemek ayıp değil, sormamak/öğrenmemek ayıp: İnsan her şeyi bilemez. Bu, kusur değildir.
Ancak bilmediği bir işi, sorup öğrenmeden yapmaya kalkışmak kusurdur. Çünkü yanlış ve
zararlı bir yola sapılmış olabilir (Aksoy, 2016: 189; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009; Aydoğan,
2015; Çotuksöken, 2004; Hengirmen, 2011; Püsküllüoğlu, 2012; Yılmaz – Çiçek, 2015).
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2.2.2. Gülistan Tercümesi’nin Mensur Bölümlerinde Geçen Atasözleri
Gülistan Tercümesi‟nin mensur bölümleri, eserde geçen bazı ibarelerle belirtilmiştir. Bu
ibareler incelenip gereken atasözleri araştırmaları yapıldıktan sonra sınıflandırmamızın ikinci
ayağı niteliğinde olan grubumuz ortaya çıkmıştır. Gülistan Tercümesi‟nin mensur bölümlerinde
geçen atasözlerinin belirlenmesinde yol gösterici olan ibareler eserde ḥikāyet (hikâye), ḥikmet
(hikmet), naṣiḥat (öğüt/nasihat), nükte (nükte) şeklinde yer almaktadır. Bu gruptaki
atasözlerinin tamamı Gülistan Tercümesi‟nin bu ibarelerden herhangi biriyle başlayan
bölümlerinden elde edilmiştir. Biçim ve anlam açısından tek düzleme oturttuğumuz bu
atasözlerimiz, belli özellikleri sağladıktan sonra gruptaki yerlerini almıştır. Bu gruptaki
atasözleri incelenirken atasözlerinin biçim özellikleri bakımından mensur özellik taşıması ön
planda tutulduktan sonra anlam eksenine göre burada yer verdiğimiz atasözleri için üç yapı
belirlenmiştir:
2.2.2.1. Bir Atasözünün Söyleneceğine İşaret Eden Yapılar
Bu gruptaki atasözleri söylenmeden önce „meselde kelip turur, mesel de ayturlar‟
şeklinde ifadelerden sonra atasözünün söylendiği görülmüştür. Gülistan Tercümesi‟nde geçen
bu atasözlerinin Türkiye Türkçesi‟ne anlamsal çevirisi yapıldıktan sonra bir atasözünün
söyleneceğine işaret edilmesi bir atasözü olarak değerlendirilmesini sağlamıştır. Bu atasözleri
belirlendikten sonra atasözleri sözlüklerinde gerekli araştırmalar yapılmış; fakat bazı
atasözlerinin Türkiye Türkçesi‟ndeki karşılıkları bulunamamıştır. Belirlenen atasözü örnekleri,
metinlerin başındaki numaralı başlıklara göre küçükten büyüğe bir sıra izlenerek gruptaki
yerlerini almıştır:
1.

16 (8b)

(10) meselde kelip turur her kim cāndan (11) il yuġay ni kim köñülde bolsa tiline (12)
ketürgey
Atasözünde şöyle gelmiştir; “Her kim öleceğini anlarsa; gönlünde ne varsa diline
getirecek/getirir.”

2.

113 (57a)
(6) meselde ayturlar dost (7) –lar ivin süpürgil daġı düşmen işikin ḳaḳmaġıl
Atasözünde; “Dost evini süpür ama/ancak düşman kapısına vurma/çalma.” derler.

3.

140 (70b)

(7) meselde ayturlar maḥbūb (8) –lar zülfi ʿaḳl ayaġınıñ zencîri daġı ziyrek ḳuş- (9) larnıñ
tuzaġı durur
Atasözünde; “Sevgililerin saçı akıl ayağının zinciri; uyanık kuşların da tuzağıdır.” derler.

4.

171 (86a)
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(5) meselde ayturlar meẕellet bilen tiri yüriginçe (6) ʿillet bilen ölse yaḫşıraḳ
Atasözünde; “İtibarsızlık ile diri yürüyeceğine/yaşamaktansa, hastalık ile ölse/ölmek daha
iyidir.” derler.

5.

188 (94b)

mesel- (10) de ayturlar ṭāliʿsiz ṣayyād teñizde balıḳ tuta (11) bilmes daġı ecelsiz balıḳ
ḳurı yirde ölmes
Atasözünde; “Talihsiz avcı denizde balık tutamaz, ecelsiz/eceli gelmeyen balık kuru
yerde ölmez.” derler.

6.

256 (128b)

(2) meselde ayturlar her kimni altun (3) terāzūsında bolġay arsalan ḳuvveti anıñ
bāzūsunda (4) bolġay
Atasözünde; “Her kimin terazisinde altın olacak/varsa, aslan kuvveti onun pazısında
olacak/olur.” derler.
2.2.2.2. Birileri Tarafından Söylenenlerin Atasözü Olduğuna İşaret Eden Yapılar
Bu gruptaki atasözleri için “ẓarifler aytur, ʿāḳillar aytur, niçük kim aytıp tururlar, ʿāḳillar
meseli turur” şeklindeki ifadelerden sonra bir atasözünün söylendiği görülmüştür. Buradaki
atasözleri birilerine mal edilmesi yönünden bir önceki grupta yer alan atasözlerinden ayrılır. Bu
atasözleri belirlendikten sonra atasözleri sözlüklerinde gerekli araştırmalar yapılmış; fakat bazı
atasözlerinin Türkiye Türkçesi‟ndeki karşılıkları bulunamamıştır. Belirlenen atasözü örnekleri,
metinlerin başındaki numaralı başlıklara göre küçükten büyüğe bir sıra izlenerek gruptaki
yerlerini almıştır:
1.

52 (26b)
(5) ʿāḳillar aytur (6) menāfiʿ baḥr içinde köp velikin (7) selāmatlıḳ yaḳasında taparsen
Akıl sahipleri; “Denizin içinde yararlı şeyler çok olsa da kurtuluşu kıyısında bulursun.”

der.

2.

52 (26b)

(10) niçük kim aytıp tururlar dost- (11) lar zindān içinde kirek bolur daġı düşmenler
sufra- (12) da dost körünür
Nasıl ki söylenmiştir: “Dostlar zindanda gereklidir, düşmanlar sofrada dost görünür. /
Dost dediğin sofrada değil zindanda yanında olandır.”

3.

78 (39b)
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(8) ʿāḳillar meseli turur dostḳa ol (9) ḳadar yarı ʿālemde yā kişi ḳılmadı ḳılġıl kim
düşmen bolsa saña żafer tapmaġay
Akıl sahiplerinin sözüdür; “Dostuna öyle yardım et ki düşmanın olduğunda sana karşı
zafer kazanamasın.”

4.

168 (84b)
(10) niçük kim ẓarîfler aytur (11) toḳ bolup ölse yaḫşıraḳ aç bolup tiri yürügünçe
Zarifler/ nüktedanlar; “Aç olup yaşamaktansa tok olup ölmek daha iyidir.” der.

5.

192 (96b)

(9) niçük kim (10) ayturlar küç bilen kişige baylıḳ daġı ārzū bilen biglik ḥāṣıl (11)
bolmas.
Nasıl ki söylenir: “Zorla zenginlik elde edilmediği gibi istemekle de beylik elde
edilmez.”

6.

201 (101a)

(6) niçük kim ayturlar ḳaçan kim (7) bir kişini inçitseñ daġı soñra yüz rāhetiñ (8) tigse ol
inçitmegiñ anıñ yādından kitmes
Nasıl ki söylerler: “Bir kişiyi kırdıktan sonra ona güler yüz göstersen de o kırgınlık, o
kişinin aklından gitmez.”

7.

207 (104a)
(11) ʿāḳil meseli budur bir oġrı altun (12) köp yaḫşı durur yüz elli batman küçden

Akıl sahiplerinin sözüdür; “Bir hırsız(ın sahip olduğu) altın, yüz elli batman güçten daha
iyidir.”
2.2.2.3. Atasözü Olduğuyla İlgili BilgiBarındırmayan Yapılar
Bu gruptaki atasözleri diğer iki gruptakilerden farklıdır. Çünkü bu atasözlerinin atasözü
olduğunu işaret eden herhangi bir ifadeye öncesinde veya sonrasında rastlanmamıştır. Bu
atasözleri mensur bölümlerde yaptığımız araştırmamızda karşımıza olduğu gibi çıkmıştır.
Bulunan atasözü örnekleri, metinlerin başındaki numaralı başlıklara göre küçükten büyüğe bir
sıra izlenerek gruptaki yerlerini almıştır:
1.

20 (10b)
uzun (2) boylı aḥmaḳdan ḳısḳa boylı ʿāḳil yaḫşırak (3) durur
“Uzun boylu akılsızdan kısa boylu akıl sahibi daha iyidir.”
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28 (14b)
(7) bir kim-irseni bitişi yaman (8) bolsa fāyide ḳılmas aña edeb ḳılġıçınıñ edebi.
“Yaradılışı kötü olan kişiye edep kılıcının edebi, fayda etmez.”

3.

207 (104a)
(7) kimniñ elinde aḳça bolmasa küç birle (8) ḳarnın toydurmaḳ müşkil iş durur.
“Kimin elinde parası olmazsa güç ile karnını doyurmak zor iştir.

4.

207 (104a)
(13) renc çekmeyin genc ḥāṣıl bolmas.
“Sıkıntı/eziyet çekmeden hazine elde edilmez.”

5.

208 (104b)
(1) daġı kişi cānını ḫaṭarġa ḳoymayın düşmenge ẓafer (2) tapmas.
“Kişi/ insan canını tehlikeye koymadan /atmadan düşmana karşı zafer kazanmaz.”

6.

211 (106a)
(9) daʿvetniñ icābeti sünnet (10) durur.
“Davetin icabeti sünnettir / Davete icabet sünnettir.”

7.

224 (112b)
(6) her nime kim köñülge ḫoş kilse (7) közge körkli körünür
“Gönle hoş gelen göze güzel görünür.

8.

237 (119a)
(12) aḳar tiñizni tıysa bolur velikin (13) bir (her?) müddeʿi tilini tıysa bolur mı bolmas.
“Akarsuyu tutsa olur; lakin bir inatçı dilini tutsa olur mu, olmaz.”

9.

239 (120a)
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(13) ʿāḳil cāhil ṣuḥbetinde nefret içinde turur daġı cāhil ʿāḳil
240 (120b)
(1) ṣuḥbetinde vaḥşet içinde.
“Akıllı kişi, cahilin sohbetinde nefret içindedir; cahil kişi, akıllının sohbetinde vahşet
içinde.”

10.

256 (128b)
(5) daġı her kimni ilinde aḳçalı işi yoḳ cehānda anıñ (6) hîç bilişi yoḳ.
“Her kimin elinde paralı işi yok, onun dünyada hiç tanıdığı yok.”

11.

278 (139b)
(8) irdem bir çeşme durur (9) kim dāyim suvı ṭaşıp kile turur
“Erdem suyu daima taşıp duran bir çeşme gibidir.”

12.

278 (139b)
(11) irdem iyesiniñ devleti turur.
“Erdem, sahibinin devletidir / saadetidir / servetidir.”

13.

300 (150b)
(5) düşmenlerniñ ṣaʿreki nefsiñ (6) durur.
“Düşmanların en çetini, nefsindir.”

14.

312 (156b)
(6) yazıdaġı barça ḳumlar inçi (7) bolsa tilençilerniñ közi tolmaġay.
“Çöldeki bütün kumlar inci olsa da dilencilerin gözü doymaz.”

15.

315 (158a)
(3) ni yirde gül bar anda ḫumār var.
“Nerede gül varsa orada diken de vardır.”

16.

318 (159b)
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(9) māl ʿömr rāḥeti üçün durur daġı ʿömr (10) māl cemʿ itmek üçün degül.
“Mal, ömrün rahatı içindir; ömür, mal toplamak için değil.”

17.

323 (162a)

(4) ni sırrıñ kim bar d stlarıña (5) dimegil ni bilürsen kim bir vaḳt düşmen bolġay (6) -lar
nedāmet yimeġil
“Ne sırrın varsa dostlarına deme ki dostun düşmanın olduğunda pişmanlık duyma.”

18.

326 (163b)
(6) düşmenni ʿāciz körüp raḥm itmegil (7) kim ḳaçan ḳādir bolsa saña raḥm itmes
“Düşmanını aciz görüp acıma; çünkü o güçlenince/güçlendiğinde sana acımaz.”

19.

331 (166a)
(5) her kişige öz ʿaḳlı kemāl (6) öze durur daġı öz oġlı ṣāḥib-cemāl körünür
“Herkes kendi aklını beğenir, herkese kendi oğlu güzel görünür.”

20.

334 (167b)
(13) her kişiniñ kim ṣūreti körkli
335 (168a)
(1) durur sireti körkli degül
“Görünüşte güzel olanın ahlâkı güzel olmayabilir.”

21.

336 (168b)

(8) boġaz belāsı bolmasa idi ḳuş tuzaḳ- (9) ḳa tüşmegey idi, ṣayyād daġı tuzaḳın
ḳurmaġay (10) idi.
“Boğaz belası olmasaydı kuş tuzağa düşmeyecek, avcı da tuzağını kurmayacaktı.”

22.

337 (169a)
(9) her kim düşmenine furṣat tapıp (10) öltürmese ol kim-irse öziniñ düşmeni turur.
“Her kim düşmanına karşı fırsat elde edip onu öldürmezse o kişi, kendisinin düşmanıdır.”
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23.

339 (170a)
(5) cevher balçıḳḳa tüşse burunġı (6) bigin nefîs turur.
“Mücevher balçığa düşse de önceki gibi değerlidir.”

2.2.3. Gülistan Tercümesi’nin Manzum-Mensur Karışık Bölümlerinde Geçen Atasözleri
Bu gruptaki atasözleri kimi zaman mensur bölümün manzum bölüme bağlanılmasıyla
karşımıza çıkarken, kimi zaman da önceden söylenen mensur bölümdekiyle aynı anlama gelen
bir durumun manzum bölümde de belirtilmesiyle karşımıza çıkmıştır. Bu grupta yer verdiğimiz
atasözlerinin Türkiye Türkçesi‟ndeki karşılıklarının belirlenmesinde anlam ekseninin rolü
büyüktür. Buna göre birbirini takip eden bu manzum-mensur karışık bölümlerde geçen
atasözlerinin bazen aynı duruma gönderme yaptığı bazen başta belirlenen mesaja uygun bir
durumun yapılmaması açısından uyarı niteliği taşıdığı bazen de başta söylenen durumun bir
örneği verilerek söylenenleri doğrulayacak niteliklere vurgu yapıldığı görülmüştür. Gülistan
Tercümesi‟nin manzum-mensur karışık metin yerlerinden tespit edilen bu atasözleri, metinde
anlatılmak istenenlerin birbirine anlamsal yakınlığının fark edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu
atasözleri örneklerinin tamamı Gülistan Tercümesi‟nin manzum (şiʿr, şiʿr-i āḫar, mısrāʿ,
ḥikâyet-i manẓūm) ve mensur (ḥikâyet, ḥikmet, naṣiḥat, nükte) bölüm ibarelerinin metinde
birbirini takip eden yerlerinden elde edilmiştir. Belirlenen atasözü örnekleri, metinlerin
başındaki numaralı başlıklara göre küçükten büyüğe bir sıra izlenerek gruptaki yerlerini
almıştır:
1.

17 (9a)
(13) ayttı munuñ yalġan sözi seniñ toġrı sözüñden
18 (9b)
(1) yaḫşıraḳ turur
“Bunun yalan sözü senin doğru sözünden daha iyidir.”
(4) fitne yüzli rāst sözden bol yıraḳ
(5) maṣlaḥatlı yalġan andan yaḫşıraḳ
“Fitne yüzlü doğru sözdense, İyi bir amaçla söylenen yalan daha iyidir.”

İş bitiren yalan, fitne uyandıran hakikatten daha hayırlıdır: İnsan olana yalan yakışmaz. Ancak
bazen yalan büyük bir kötülüğü önleyecek veya bir işin bitirilmesini sağlayacaksa yalan
söylenmesi, insanların arasını bozacak ve onları birbirine düşürecek sözlerden daha iyidir
(Albayrak, 2009: 564).

2.

25 (13a)
(6) yüzin bir yanı çıḳrup ayttı şiʿr
(7) terbiyet ġayr ehline ḳılmaḳ künbed üstünde ḳoz ḳoymaḳtur
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“Yabancı kişileri yetiştirmek, kümbet üstüne ceviz koymaktır.”
(8) öltür anı kim ol yürüp dāyim ṣānʿatı kim yoluḳsa soymaḳtur
(9) ayttı bu fesād ehliniñ nesli münḳaṭiʿ bolsa kirek yoḳsa
(10) ot söndürüp köz ḳoymaḳ yılan öltürüp (11) balasın beslemek ʿāḳiller işi degül.
“Ateşi söndürüp kor bırakmak, yılanı öldürüp yavrusunu beslemek akıl sahiplerinin işi
değildir.”
Yılanın eniği/yavrusu da yılandır: Büyüyerek zararlara yol açabilecek tehlikeleri önceden sezip
söz konusu tehlikeleri ortadan kaldırmak gerekmektedir (Akyalçın, 2012:583; Albayrak, 2009).

3.

28 (14b)

(6) menim ḳatımda pes kim ḫaber birdi saña kim sen böri (7) oġlısen ḳaçan kim bir kimirseniñ bitişi yaman (8) bolsa fāyide ḳılmas aña edeb ḳılġıçınıñ edebi şiʿr
“Yaratılışı kötü olan kişiye edep kılıcının edebi fayda etmez”
(9) böriniñ balası bolur ʿāḳıbet atası kibi ol ḥarām böri
(10) niçe köp yidürseñ saña bir kün ol urur zaḫm andan sığına yüri
“Kurdun nihayet çocuğu olur, o da babası gibi haydut bir kurt”
Her şey aslına/damarına/kendine çeker: Tüm canlılar geldikleri soyun özelliklerini taşırlar
(Akyalçın, 2012: 359; Albayrak, 2009).

4.

208 (104b)
(1) daġı kişi cānını ḫaṭarġa ḳoymayın düşmenge ẓafer (2) tapmas …
“Kişi/İnsan canını tehlikeye koymadan düşmana karşı zafer kazanmaz.”
niçük kim (3) ayturlar şiʿr
(4) nehengden ḫavf itip ġavvāṣ ivinde
(5) otursa dürr-i ḫāliṣ kim kitürgey
“Timsahtan korkup dalgıç evinde otursa halis inciyi kim getirecek.”

Can gitmeyince/vermedikçe/elden gitmedikçe, canan gelmez/ele girmez: Gerekli zorlukları göze
alarak bu zorluklara katlanamayan insan, arzularını gerçekleştiremez (Albayrak, 2009: 286).

5.

224 (112b)
(6) her nime kim köñülge ḫoş kilse (7) közge körkli körünür şiʿr
“Gönle hoş gelen göze güzel görünür.”
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(8) her kimni köñül tilese körkli oldur
“Gönül kimi isterse güzel odur.”
Gönül kimi severse güzel/sultan odur: Bir kişinin güzel bulduğunu başka bir kişi güzel
bulmayabilir. Ölçüler değiştiğine göre bir kimse için güzel, gönlünün sevdiğidir (Aksoy, 2016:
291; Akyalçın, 2012; Albayrak, 2009; Aydoğan, 2015; Çotuksöken, 2004; Hengirmen, 2011;
Püsküllüoğlu, 2012).

6.

323 (162a)

(4) ni sırrıñ kim bar d st-larıña (5) dimegil ni bilürsen kim bir vaḳt düşmen bolġay (6) lar nedāmet yimeġil.
“Ne sırrın varsa dostlarına deme ki dostun düşmanın olduğunda pişmanlık duyma.”
(10) sırrıñnı köñülde saḳlaġıl big
(11) müşfiḳ saña yoḳ cehānda sen tig
“Dünyada sana senden daha çok acıyan olmadığı için sırlarını gönlünde sıkı tut.”
Açma sırrını dostuna, (dostunun dostu vardır) o da söyler dostuna: Bir sır, dosta bile
açılmamalıdır. Açılırsa o da kendi dostuna anlatır. Bundan üçüncü kişi duyar. Böylece sır
yayılır, sır olmaktan çıkar (Aksoy, 2016: 113; Akyalçın, 2012; Aydoğan, 2015; Hengirmen,
2011; Püsküllüoğlu, 2012).

7.

325 (163a)
(7) ol kişi kim düşmenler bilen ṣulḥ (8) ḳılur dostları andan āzār bolur
“Düşmanlarıyla iyi anlaşan, dostlarını incitir.”
(9) iliñ yu ol münāfıḳ dostdan kim
(10) yürür düşmenleriñ birlen bolup yār
“Düşmanlarınla dost olan o münafık dosttan uzak dur.”

Düşman eteğin altından/etek altından çıkar: İnsan düşmanını uzaklarda aramamalı. İnsanın çok
yakınında, hatta tahmin edemediği kimseler arasında düşmanı bulunabilir (Albayrak, 2009:
380).

3. SONUÇ
Gülistan Tercümesi‟nde geçen atasözleri için biçim ve anlam ekseninde yaptığımız
sınıflandırmada üç başlık kullanılmıştır. Bu üç başlıktan ilki “Gülistan Tercümesi‟nin Manzum
Bölümlerinde Geçen Atasözleri”dir. Bu başlık altında, atasözlerine işaret eden beş yapı için 1.
Birbiriyle Kafiyeli İki Dizesinden Her Biri Farklı Bir Atasözüne İşaret Eden Yapılar‟dan 6; 2.
Birbiriyle Kafiyeli Dizelerden Sadece Birinde Atasözüne İşaret Eden Yapılar‟dan 9; 3. Art Arda
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Gelen Dizeleri (İkiden Fazla) Aynı Atasözüne İşaret Eden Yapılar‟dan 6; 4. Birbiriyle Kafiyeli
Her İki Dizesi de Bir Atasözüne İşaret Eden Yapılar‟dan 19; 5. Birbiriyle Kafiyeli Olmayan Bir
veya İki Dizesi de Bir Atasözüne İşaret Eden Yapılar‟dan 18 olmak üzere toplam 58 manzum
atasözü tespit edilmiştir.
İkinci başlığımızı “Gülistan Tercümesi‟nin Mensur Bölümlerinde Geçen Atasözleri”
oluşturmuştur. Bu başlığımızın altında da atasözlerine işaret eden üç yapı belirlenmiştir: 1. Bir
Atasözünün Söyleneceğine İşaret Eden Yapılar‟dan 6; 2. Birileri Tarafından Söylenenlerin
Atasözü Olduğuna İşaret Eden Yapılar‟dan 7; 3. Atasözü Olduğuyla İlgili Bilgi Barındırmayan
Yapılar‟dan 23 olmak üzere 36 adet mensur atasözü tespit edilmiştir.
Üçüncü başlığımız olan “Gülistan Tercümesi‟nin Manzum - Mensur Karışık
Bölümlerinde Geçen Atasözleri” başlığı altında ise toplam 7 atasözü tespit edilmiştir.
Çalışmamızı bu üç bölümden toplam 101 atasözü oluşturmaktadır. Gülistan tercümesi bir
bütün olarak düşünüldüğünde nesirle yazılan kısımlar daha fazla olmasına rağmen, inceleme
sonucunda elde edilen atasözlerinin daha çok manzum kısımlarda yer aldığı görülür.
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