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Geçen günlerde 100. Sayımızı ya-
yınlanmış olmanın mutluluğunu 
yaşadık. Bizim mutluluğumuzu 

dostlarımız da paylaşınca sevincimiz ve haz-
zımız katlanarak arttı. Atalarımız “mutluluk 
paylaşıldıkça artar” demişler. Biz bu sözün 
doğruluğunu yaşayarak test ettik.

Geçen hafta Çarşamba günü ilavemizin 
100. Sayısını kutlamak için dostlar ile Yeni-
gün Gazetesi binasında bir araya geldik. Ga-
zetenin sahibi Mustafa Arslan tarafından ik-
ram edilen öğle yemeğinden sonra bu mutlu 
günümüzde bizi yalnız bırakmayan Prof. Dr. 
Ahmet Sevgi, Hüzeyme Yeşim Koçak, Me-
lahat Ürkmez, Fatma Tutak, Şaban Kumcu, 
Serpil Yalçınkaya, Tayyar Yıldırım, Bülent 
Çevik ve Büşra Yeşilbağ ilavemiz Şehrin 
Hafızası hakkında düşüncelerini açıkladılar. 

Ortak kanaat, Şehrin Hafızası İlavesinin 
Konya kültür hayatında önemli bir yer tut-
tuğu, bugün yeterince ilgi görmese dahi ge-
lecekte şehir araştırmacıları için önemli bir 
kaynak olarak görev yapacağı yönünde oldu. 

Bir ilavenin 100. Sayıya ulaşmasının ba-
şarı olduğuna değinen dostlarımız, bunun 
sabrın ve mücadele etme arzusunun bir so-
nucu olduğunu söylediler. 

İlavede mütevazı ve hasbi bir duruş ser-
gilendiğini bütün yazarların da bu vasıflara 
haiz olduğunu belirten Ahmet Sevgi hoca-
mız bize şu beyitleri hediye etti. 

BEYT Lİ-MÜELLİFİHİ:
Hasbîlik ve tevazu... İşte insanı yücel-

ten iki değer 
Hasbî düşün ve mütevâzı ol, yücelmek 

istersen eğer. 
(Ahmet Sevgi)
Yine Ahmet Sevgi hocamız 100. Sayımız 

için kaleme aldığı bir güzel beyitle mutlulu-
ğumuza mutluluk kattı. Ve davetimize ica-

bet ederek bizleri onurlandıran yazarların 
verdiği mutluluğu ikiye katladı. Ahmet ho-
camızın bize 100. Sayı hediyesi olan beyit 
bize gelecek sayılar için güç verirken çalış-
ma şevkimizi de artırdı.

“Nice yüzüncü sayılara ersin “ Şehrin 
Hafızası” 

Dilerim olsun kadim şehir Konya’nın 
mahfazası “

(Li-müellifihi)
Bir gönül adamı olan Prof. Dr. Ahmet 

Sevgi, bizleri yaptığımız işler sonucu gurura 
kapılıp şımarmamamız için kibarca uyarma-
yı da ihmal etmedi. Bu uyarıyı uzun cümle-
lerle anlatmak yerine yine her zamanki ne-
zaketini gösterip beyit halinde bize aktardı. 
Ahmet Sevgi hocamın bize verdiği öğüt şu 
şekilde;

“Ömür dediğin gündü, haftaydı, aydı 
Hepsi gelip geçti, zaten bir rüyaydı.”
(Ahmet Sevgi)
Eşim Anuş Hanım ile birlikte Konyalı 

yazarların da büyük katkıları ile çıkardığımız 
Şehrin Hafızası İlavemizin 100. Sayısının 
kutlamasını yaptığımız gün bizi yalnız bırak-
mayan bütün dostlarımıza gönülden teşek-
kür ediyoruz. 

Dostlar siz yanımızda yürüdükçe bizler 
daha güzelini üretmek için kendimizde güç 
bulacağız. İyi ki varsınız ve iyi ki sizleri tanı-
ma şerefine nail olmuşuz. 

Hep birlikte nice 100. Sayılarda buluş-
mak dileği ile…
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Kaşgarlı Mahmud’un divanı sadece bir 
sözlük, bir başvuru kitabı değildir. 
Divanü Lûgat-it Türk, Türk kültürü-

nün, medeniyetinin, töresinin ve tarihinin yer 
aldığı gerçek bir “Türk Dünyası El Kitabı”dır. 
Türk Dünyası ile ilgili herhangi bir çalışmada 
dahi araştırılan konuyla ilgili faydalı bilgiler 
Divan’da bulunabilir.

Türk boyları arasında gezerek Türk yaşa-
yışını, kültürünü ve bilgisini öğrenen Kaşgarlı 
Mahmud çok yetenekli bir öğrencidir. Kaş-
garlı Mahmud “Divan”da öğrendiği bilgileri, 
Araplara Türkçeyi öğretmek, Arapların Tür-
lerle kolayca münasebet kurmalarını sağla-
mak ve Türkçeyle Arapçanın atbaşı yarıştığını 
göstermek amacıyla yazdığını belirtmişse de 
Türk kültürünü, İslamiyet öncesindeki ürün 
ve unsurları biz araştırmacılara ulaştırması 
ve “XX. asrın başından beri süregelen Diva-
nü Lûgat-it-Türk çalışmaları ile” öğretmeye 
devam etmesi bakımından üstün vasıflı bir 
öğretmen olduğunu bizlere göstermiştir.

Divanü Lûgat-it-Türk’te kitap okuma ve 
heceleme gibi öğretimle ilgili davranışların 
olması, XI. Yüzyılda örgün eğitim verildiğini 
göstermektedir. Eğitimin usta-çırak ilişkisi 
içerisinde gerçekleştiğini, öğretim sürecinde 
edep ve hikmetin önemsendiğini ilgili mad-
delerden çıkarabiliriz. Bilgi derlemek, bilgisini 
göstermek isteyenlerin bilgisinin derneklerde 
sınanmasından hareketle günümüz eğitim 
kurumlarının karşılığı olarak XI. Yüzyılda tirik 
(I: 388) adı verilen derneklerin var olduğunu 
söyleyebiliriz. Divan’da verilen maddelerdeki 
bilgilere göre okumaya harfleri öğretmekle ve 
ardından heceleme ile geçildiği, öğretimde 
basitten karmaşığa doğru bir yolun “tümeva-
rım yönteminin” izlendiği anlaşılmaktadır.

Kaşgarlı Mahmud eğitimin günlük hayat 
içerisinde töreye bağlı olarak şekillendiğini, 
öğretime öncelikle harf ve heceyi tanımak-
la başlandığını; yeterli öğrenim görmüş bir 
kişinin kitapları noktalayacak veya uzaktaki 
birisine mektup yazacak konuma geldiğini (I: 
97, 226–227; III: 55) ilgili maddelerle açıkla-
mıştır:

Divan’da Geçen Eğitim ve Öğretimle İl-

gili Maddeler
asurtguk: Anlayışlı, akıllı görünen (III: 

442).
ay bitigi: Askerin adıyla azığının yazıldığı 

defter (I: 40).
bala: Bir adama “özellikle çiftlik” işlerinde 

yardım eden kimse, çırak (III: 232).
bil-: Bilmek (I: 11, 12, 22, 38, 44, 63, 127, 

212, 300, 332, 394, 425, 456, 510; II: 22; III: 
20, 160, 222, 233, 259, 359, 372).

bildüz-: İş bildirmek, öğretmek –Oğuzca- 
(II: 202).

bilge: -Bildi sözünden gelmiştir- Akıllı, 
hakim; bilgin, âlim, erdemli (I: 11, 51, 88, 
207, 385, 388, 419, 428; III: 45, 46, 59, 137, 
155, 158, 212, 303, 370, 380, 440 ).

Bilge Beg: Bilgin, akıllı ve hakim bey (I: 
428).

bilig: Bilim, ilim; hikmet; us, akıl (I: 51, 89, 
92, 119, 232, 252, 261, 385-386, 440, 467, 
510, 511; II: 22, 91, 140, 148, 243, 340; III: 
81, 228, 358, 385, 393).

biligse-: Akıllanmak, akıllı olmak istemek 
(III: 334).

bilimsin: Bilir görünmek (I: 262).
bilin: Kendi işini bilmek; itiraf etmek; bi-

linmek, anlaşılmak (II: 23, 143, 228).
biltür-: İş öğretmek (II: 176).
biti: Yazmak (II: 325).
bitig / bitik: Kitap; mektup; yazma, yazı, 

yazış; yazılı şey, kâğıt (I: 71, 156, 186, 197, 
202, 212, 226, 232, 302, 384, 459; II: 7, 21, 
39, 75, 88, 95, 113, 119, 127, 131, 133, 139, 
140, 145, 149, 160, 298, 318, 320-321, 325, 
333; III: 59, 64, 94, 105, 254, 305, 353, 434).

bitigü: Türk diviti ve buna benzer şeyler 
(III: 174).

bitikliğ: Kâğıdı olan kimse, yazı yazılacak 
nesne sahibi (I: 508, 511).

bitiklik: Yazı yazılmak için hazırlanan şey 
(I: 508, 511).

bitin-: Yazılmak, başkasının yardımı ol-

BÜLENT 
ÇEVIK

KAŞGARLI MAHMUD’UN 
EĞITIMCILIĞI
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maksızın yazmak (II: 139, 140-141, 160).
borı: Hokka ve tas gibi şeylerin yarılma-

mamsı için ağzına geçirilen halka (III: 220). 
bügü bilge: Akıllı kişi (I: 428).
çalığ: Beylerin önemli bir işi çıktığında 

gelmeleri için köylere, obalara gönderdiği ha-
ber (I: 374-375).

çek-: Kitap noktalamak (II: 21, 133).
çekik: Nokta (II: 149, 181, 287).
çınla-: Gerçekliğini araştırmak, tahkik et-

mek (III: 296).
egriş-: İp eğirmekte yardım etmek, yarış-

mak (I: 186; II: 236).
h(x)afsı: hokka (I: 423).
ikdil-: Terbiye edilmek, eğitilmek (I: 246).
ikidh- / ikit-: Terbiye etmek, eğitmek; ye-

tiştirmek (I: 213).
imle-: Göstermek, gözle işaret etmek ( I: 

82, 287-288; III: 84, 295, 310).
istek: İstek, araştırma, irdeleme (I: 120).
işen: İnanmak, bir işte güvenmek (I: 202).
işil-: eli işe yatmak (I: 197).
karmaş- / karmalaş-: Yağmalamakta, yar-

dımda yarış etmek ( II: 221). 
katığlan- / kedhle-: Çabalamak, uğraş-

mak (II: 268, 270; III: 159, 299-300).
kenğe-: Danışmak, görüşmek; tedbir et-

mek (III: 396).
kenğeş-: İşlerde danışmak; görüşme, dü-

şünme, tedbir (I: 232; III: 358, 365, 394).
könğüllen-: Gönüllenmek, arzu etmek, 

çocuğun bir şeyi düşünüp anlaması (III: 408).
külüğ bilge: Ünlü bilgin (III: 212-213).
mekkeh: Türk yazısının yazıldığı Çin’den 

getirilen bir mürekkep çeşidi (III: 424-425).
mınguy: Kâğıt yapıştırılan bir çeşit hamur 

(III: 241-242).
oh(x)şa-: Bir kadının çocuğunu sevmesi, 

okşaması (I: 282-283).
okı-: Kitap okumak, çağırmak (II: 333; III: 

254).
okıl-: Okunmak (I: 197).
okın-: Okunmak, okumayıp kendini kitap 

okur gibi göstermek (I: 202-203).
okış-: Birbirini çağırmak, okumakta yarış 

ve yardım etmek (I: 186-187).
okıtgan: Okutturan “Bu bitik el kişini okıt-

gan: Bu kitap insanı çok okutturur” (I: 156).
okıtsa-: Okutmak istemek; birini çağır-

mak istemek (I: 302). 
okıttı: Kitap okutmak (I: 212).
öge: Çok akıllı, yaşlı kimse. “Ödi nenğni”-

den alınmıştır (I: 11, 48, 90, 310, 356).

ögren-: Bilgi, sanat öğrenmek (I: 252-
253, 385; II: 140).

ögret-: Bilgi, edep, hikmet öğretmek (I: 
261).

öğreyük: Görenek, âdet (I: 159-160).
ögütle-: Öğüt vermek (I: 51, 89, 102, 299, 

440; III: 46, 155, 440).
ök: Akıl ve anlayış; akıllı ve anlayışlı, yaşlı 

kimselere “öge” denir (I: 48).
ötgün-: Yansılamak, işte taklit etmek ve 

bu şekilde yarışmak (I: 254).
ötlük: Öğüt, vaaz. Bu anlamda “övüt” de-

nir. Aslı “ögüt”tür (I: 102).
sawlan-: Atalar sözü söylemek (III: 199).
sawlaş-: Birbirine sav söylemek; salık ver-

mek; bir konuda konuşmak (II: 215-216).
soruğ: Sorma, soru, yitik arama (I: 374; II: 

184).
sözleş-: Söyleşmek, konuşmak (II: 215; 

III: 104).
şütük: Sığır boynuzundan yapılan divit (I: 

390).
tabala-: Kınamak, ayıplamak (III: 322).
tabız-: Bilmece söylemek ve sormak (II: 

164).
taşlat-: Dışarıda pişsin, olgunlaşsın diye 

gurbete yollamak (II: 343).
tenğle-: İki şeyi birbirine denklemek, 

denkleştirmek (III: 403).
tenğrigen: Tanrıya tapınan bilgin, bilgin 

kimse (III: 377, 389).
terinğ: Bilgin ve hakim adama “terinğ bil-

ge” denir (III: 370).
tınğla-: Söz dinlemek (III: 403).
tınglaş-: Dinlemek, söz dinlemekte yarış 

etmek (III: 398).
tirik: Dernek, derge; derme, deriş (I: 388; 

II: 41).
turpla-: Bir şeyin örneğini yapmak, öl-

çümlemek (III: 443).
ukul-: Bilinmek, anlaşılmak (I: 197). 
usal: “Usal kişi: İş bilmeyen kimse, gafil” 

(I: 122).
usayuk: “Usayuk er: Gafil adam” (I: 160).
uzlan-: Ustalaşmak (I: 297).
üjük: Hece; harflerden her biri. “Bitik 

üjükledi: Harfleri, kitabı heceledi” (I: 71-72).
yapurgak: Yaprak -ağaç, bitki, kitap- 

(III:51).
yartu: Üzerine bir şey yazılan levha, tahta 

(III: 30).
yatuk: Tembele “yatuk kişi” denir (III: 

14).
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yazığçı: Yazıcı, mektup taşıyan elçi (III: 
55).

yetik: İşlerinde becerikli, güç işleri başa-
ran kimse (III: 18).

yulu-: Birine yardım etmek; birini yağma 
etmek (III: 90-91).

yügrük bilge: “Oğuzlarca” bilgin, akıllı, 
erdemli kişi (III: 45).

“Bil-, bilge, bilig, bitig (bitik) kelimeleri-
nin çoğunlukla kullanıldığı” Divan’da eğitim 
ve öğretimle ilgili olarak bireylerin araştırma 
yaptıklarını, yarıştıklarını, taklit ederek bir 
şeyin örneğini yaptıklarını, soru sorduklarını, 
bilgin insanların yanına gidip öğütlerini din-
lediklerini ve onlardan öğrendikleri genel ve 
özel bilgilerle yetiştiklerini görebilmekteyiz. 
Öğrencilerin eğitim-öğretim görmesinden; 
kâğıt, kalem, mürekkep ve kitabın öğrenim 
amaçlı kullanımından, sözlü iletişimin ve be-
den dilinin (II: 24–25) bulunmasından; öğüt, 
vaaz gibi konuşmaya; isteğe bağlı bilgi ver-
menin eğitim ve öğretimde önemli bir yere 
sahip olmasından hareketle XI: yüzyılda eği-
tim kurumu olarak kullanılan yerlerin “kesin-
likle” var olduğunu söyleyebiliriz.

Kaşgarlı Mahmud’un verdiği bilgilere 
göre yanlış bilinen davranış ve bilgiler dü-
zeltilmeli, sonrasında doğru olan bilgiler in-
sanlara kazandırılmalıdır. Düzenli olmayan 
işlere ikinci defa yeniden başlanır, ümitsizliğe 
düşmeden işler tekrarlanır (III: 381). Yeni öğ-
renilen bilgilerle davranışlar şekillendiğinden 
yarış, yardımlaşma, danışma gibi etkinliklere 
çoğu kez başvurularak daha etkin bir eğitim 
ortamı sağlanır.

Verilen sözcükleri açıklamak amacıyla 
kullanılan atasözleri, verilmek istenen öğre-
tiyle birlikte insan eğitimi, bilgi sahibi olma ve 
tembelliğin zararları gibi eğitim ve öğretimle 
ilgili konularda da bizlere önemli çıkarımlar-
da bulunmamız için yol göstermektedir. Di-
van’da verilen bu didaktik sözlerde öğrenme-
nin önemi ve eğitimin insana kazandırdıkları 
hakkında bilgiler bulmaktayız:

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri İle İlgili 
Atasözleri

Alın arslan tutar, küçin sıçgan (kösgük, 
oyuk) tutmas (III: 412; II: 289; I: 81) / Al (hîle) 
ile aslan tutulur; güç ile zorlamayla sıçan (kor-
kuluk, nazar, hayâl) tutulmaz. Sınamasa arsı-
kar, sakınmasa utsukar (I: 242) / Sınamayan 
aldanır, sakınmayan yutulur. İnsan zekâsını 
kullanarak, deneme yanılma yoluyla çözüm 

yolları geliştirerek kendisinden üstün kimse-
leri alt edebilir.

Arkasız er çeriğ sıyumas (I: 128) / Arkasız 
kişi düşmanını, rakibini yenemez. Arpasız at 
aşumas, arkasız alp çeriğ sıyumas (I: 123) / 
Arpasız at aşamaz, arkasız yiğit rakibini yene-
mez. Yalngus kaz ötmes (III: 384) / Yalnız kaz 
ötmez. İnsanlar birbiriyle yardımlaşmalı, des-
tek olmalı ve işlerinin üstesinden gelmelidir. 
İnsanlar tek başına başarılı olamaz; insanların 
desteğe, sıkıntılı olduğu zaman yardıma ihti-
yacı vardır.

Aş tatıgı tuz yogrın yemes (III: 31) / Ye-
meğe tad veren tuzdur ama tuz çanakla yen-
mez. Hemen her şey öğrenilmez; eğitim az da 
olsa düzenli olmalıdır, her şeyi öğreneceğim 
diye aşırıya kaçılmamalıdır; her insanın belli 
bir kapasitesi vardır bu nedenle bilgiyi öğren-
me süreci farklıdır.

Ata oğlı ataç togar (II: 80) / Çocuk babası-
na çeker. Büyükler ne ile uğraşırsa çocuk ya-
pılanları görüp uygulayacağı için atalar gele-
cek nesillere model olduğunu unutmamalıdır.

Bor bolmayıp sirke bolma (III: 121) / Şarap 
olmadan sirke olma. İnsan önce adam olmalı, 
konusunda etkin olduktan sonra bilgi verme-
lidir.

Buğday katında sarkaç subalur (III: 240) 
/ Buğdayın yanında karamuk otu da sulanır. 
İyinin yanında başarısız öğrencilere de eğitim 
verilir. Eğitim herkese yöneliktir, fırsat eşitliği 
vardır.

Buşmasar boz kuş tutar, ebmeser ürüñ 
kuş tutar (II: 12) / Sıkılmayan kişi boz kuş, 
acele etmeyen kişi beyaz kuş tutar. Emgek 
eginde kalmas (I: 110) / Sıkıntı ebedîyen sırt-
ta kalmaz. Yalnguk oglı munsuz bolmas (III: 
141) / Kişioğlu dertsiz olmaz. Her insanın 
kendine has derdi vardır. Bu dertler, sıkıntılar 
geçer, bunları düşünen insan hayatı kendine 
zehir etmemelidir. İnsanlar sıkıntılara aldır-
madan, görevini severek hareket etmeli ve 
acele etmeden işini yapmalıdır. Eğitim zorlu 
da olsa çekilen sıkıntıların ardından başarıya 
ulaşılır.

Çaksa tütnür, çalsa bilnür (II: 23) / Yak-
sa tüter, söylese bilinir. Söz işitilse insanların 
amaçları, dilekleri anlaşılır. İletişimin düzgün 
olmasıyla ve iyi bir gözlem gücüyle bilgi öğ-
renilebilir.

Egir bolsa er ölmez (I: 54) / Eğir otu olsa 
adam ölmez. Bu atasözüne göre insanlar ge-
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rek duymadan, ihtiyaç hissetmeden önce ha-
zırlık yapmalıdır. Hazırlık yapanlar zorlukların 
üstesinden gelir.

Erdem başı tıl (I: 107, 336; III: 133) / Ede-
bin (faziletin) başı dildir. Kişi sözleşü, yılkı yı-
dhlaşu (III: 104) / Kişi söyleşerek, at koklaşa-
rak anlaşır. Tılın tergiğe tegir (I: 429) / Tatlı 
dil ile sofraya erişilir. İnsanlar arasında iletişi-
mi sağlayan dildir. İnsan diline sahip çıkarak 
edepli olabilir, bilgiye ulaşabilir ve insanlar 
tarafından sevilebilir. 

Kal sabı kalmas, kagıl bağı yazılmas (I: 
409) / Söz leke (yaşlı adamın sözü bırakıl-
maz) bırakmaz, yaş söğütten yapılan düğüm 
ırgalanmaz (çözülmez). Kurug yıgaç egilmes, 
kurmış kiriş tügülmes (I: 198) / Kuru ağaç 
eğilmez, kurulmuş kiriş düğümlenmez. Yaşlı 
insanlara saygı duyulmalı, küçük yaşlardan 
itibaren çocuklarla ilgilenilerek sağlam ve ka-
lıcı bir eğitim verilmelidir. 

Kalın kaz kulabuzsuz bolmas (I: 487) / Kaz 
sürüsü kılavuzsuz olmaz. 

Kalın kolan çufgasız bolmas (I: 424) / Eşek 
sürüsü başsız olmaz. Toplumu yönlendirmek, 
başarıya ulaştırmak için rehberlik yapacak ön-
derlere ihtiyaç vardır.

Kenğeşliğ biliğ üdhreşür, kenğeşsiz biliğ 
obraşur (I: 232) / Danışıklı bilgi güzelleşir; 
danışıksız bilgi yıpranır. Kinğ ton opramas, 
kenğeşliğ bilig artamas (III: 358) / Geniş, bol 
giyim yıpranmaz, danışılmış bilgi yanılmaz, 
danışıklı iş bozuk olmaz. Bilgisi olan, bilmedi-
ği veya bildiği konularda danışan kişiler zarar 
görmez; danışılan işlerin güzelliği artar, danı-
şılmayan işler eksik kalır.

Tawgaç (H)Xannınğ turkusı telim tenğle-
meyip bıçmas (I: 427) / Çin hakanının ipeği 
çoktur fakat denklemeden biçmez. İnsanlar 
kendisinde var olan bilgilere sahip çıkmalı ve 
yeri geldiğinde kullanmalıdır.

Telim sözüğ uksa bolmas, yalım kaya yık-
sa bolmas (III: 20) / Çok söz anlaşılmaz, yalçın 
kaya yıkılmaz. Yalnguk ürülmüş kap ol, ağzı 
yazlıp alkınur (I: 195) / Kişi şişirilmiş tulum gi-
bidir, ağzı açılınca söner. Kurug kaşık agızka 
yaramas, kurug söz kulakka yakışmas (I: 382-
383) / Kuru kaşık ağıza yaraşmaz, faydasız-
dır; kuru söz kulağa yakışmaz, lüzumsuzdur. 
İnsanlar gereksiz söz kullanmamalı doğru 
bildiği konularda ise fikrinde sabit olmalıdır. 
Bilmediği konularda bilgiçlik yapanların ko-
nuşunca cahilliği belli olur.

Tikmeğinçe önmes, tilemegince bulmas 

(II: 20-21) / Dikilmedikçe bitmez; aramadık-
ça, dilemedikçe bulmaz. Bir isteği gerçek-
leştirmek için çalışmak gerekir, çalışmadan 
başarıya ulaşılmaz. Bilgiye ulaşmak için bilgi 
istenmeli, öğrenmeye istekli olmalıdır.

Öğrenmek, Bilgi ve Bilgelik İle İlgili 
Atasözleri
Alp çerikde, bilge tirikde (I: 388) / Yiğit 

ordu içinde, savaşta; bilgin mecliste, dernekte 
belli olur. Bilgin kişi dernekte, toplumda ko-
nuşmalarıyla, önderlik etmesiyle bilinir.

Ayın kişi nengi neng sanmas (I: 98) / Baş-
kasının malı, mal sayılmaz. Başkasında var 
olan bilgi öğrenilmedikçe, o bilgi için çaba 
harcanmadıkça insan bilgili olamaz.

Azuklug aruk ermes (I: 148) / Azığı olan 
yorulmaz. Keyüklüğ ölimes, küpeçliğ kürimes 
(III: 256) / Giyimli kişi ıslanmaz, gemli at huy-
suzluk etmez.Yazın katıglansa kışın sebnür. 
(III: 159) / Yazın katık yapan, kışın sevinir. 
Zamanında önlemini alan olumsuz durum-
lardan etkilenmez. İnsan kendisine gerekli 
olanları zamanında edinmelidir. Bu durum, 
insana zorlukları aşma gücü verir.

Birin birin minğ bolur, tama tama köl bo-
lur (III: 360) / Birer birer bin olur, damlaya 
damlaya göl olur. Az olsa bile bir şeyi kabul 
eden insan, zamanla bilgisine bilgi katar ve 
başarıya ulaşır.

Boldaçı buzagu öküz ara belgülüğ (I: 528) 
/ Öküz olacak buzağı bellidir, kendisini belli 
eder. Kiçikde katıglansa ulgadhu sewnür (II: 
268) / Küçük iken uğraşan, katlanan büyü-
yünce sevinir. İleride başarılı olmayı isteyen-
ler küçük yaşlardan itibaren çalışırlar. Güzel 
yerlere gelmek için uğraşan çocuklar davra-
nışlarıyla kendisi hakkında insanlara bilgi ve-
rir.

Bütün ümlüğ kanca bolsa olturur (I: 224) / 
Şalvarı sağlam olan nereye isterse oraya otu-
rur. İm bilse er ölmes (I: 38) / Belgeyi, parola-
yı bilen kişi ölmez. Ula bolsa yol azmas, bilig 
bolsa söz yazmas (I: 92) / İşaret olsa yol şaşırıl-
maz, bilgi olsa söz uzamaz, yayılmaz. Eğitimi 
iyi olan, bilgisi sağlam olan nereye gitse yolu-
nu, işini bulur, hayatını kurtarır.

Kut belgüsi bilig (I: 427) / Devlet alâme-
ti bilgidir. Ötlüğ yinçü yerde kalmas (III: 30) 
/ Delikli inci yerde kalmaz. Başarılı olmanın 
işareti bilgiye sahip olmadır. Büyük küçük 
demeden herkes bilgili olmalıdır. Bilgili olanı 
gelecekte güzel ortamlar bekler. Kendini eği-
ten, bilgi sahibi olan insanlara toplum içinde 
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değer verilir. Bu insanlar üstün meziyetleriyle 
topluma faydalı olur.

Oglak yiliksiz, oglan biligsiz (I: 119-120) / 
Oğlakta ilik, çocukta bilgi yok. Oglan biligsiz 
(I: 385-386) Çocuk bilgisiz olur. / Oglan ışı ış 
bolmas, oglak müngüzi sap bolmas (III: 145) / 
Çocuk işi iş olmaz, oğlak boynuzu sap olmaz. 
Yeterli düzeye, bilgi birikimine sahip olmamış 
çocuklardan büyük başarılar beklenmemeli-
dir.

Öküz adhakı bolğınça buzağu başı bolsa 
yeg (I: 59) / Öküz ayağı olacağına buzağı başı 
olmak daha iyidir. İnsan çok şey öğreneceğine 
az şey öğrenmeli yine de başkalarına yaran-
madan bunları tam olarak kavramalıdır.

Taygan “yügürgenni(II:15)” yügrügin til-
kü sewmes (III: 174-175) / Tilki tazının çok 
koşanını sevmez. Bu atasözü birbirini çeke-
meyen iki bilgin için söylenir.

Yazmas atım bolmas, yanğılmas bilge 
bolmas (III: 59) / Şaşmaz ok, atış olmaz, ya-
nılmadık bilgin olmaz. Yazmas atım yagmur, 
yanğılmas bilge yanğku (III: 379-380) / Şaş-
maz ok yağmur, yanılmaz bilgin yankıdır. 
Eğitimi nasıl olursa olsun, bilginler bile yanı-
labilir; doğru olan bilginin öğrenilmesine, ne 
söylerse doğruyu söyleyen, yağmur gibi yer-
yüzünü bereketlendiren bilginleri aramaya 
çalışılmalıdır.

Tembellik İle İlgili Atasözleri
Erik erini yaglıg, ermegü başı kanlıg (I: 

70) / Yürekli kişi yağlı, tembelin başı kanlı 
olur. Ermegüğe bulıt yük bolur (I: 138)/ Tem-
bele bulut yük olur. Ermegüğe eşik art bolur 
(I: 42) / Tembele eşik dağ geçidi olur. Tembel-
lerin ve tembelliğin yerildiği bu atasözleri, in-
sanımızın çalışkan olmasına yönelik istekleri 
göstermektedir.                              

Bilgi öğrenilerek kazanılır. Tembelliğin 
ve bilgisizliğin giderilmesi için bilgiye ulaşan 
adamların sözleri öğüt olarak alınmalıdır,  on-
ların iyi sözleri tesir ederse insanın özüne si-
ner; insanı iyi durumlara ulaştırır (I: 440; III: 
154-155). Aileler eğitim-öğretime çok önem 
verir, çocuklarının geleceğinin iyi olması için 
eğitim ve bilgi almasını ister. Anne-baba 
çocuğun iyiliği için öğüt vermektedir bu ne-
denle anne ve babanın sözü dinlenilmeli ve 
öğütleri reddedilmemelidir (I: 508). Eğitimin 
ailede başlayan ve öğretim kurumları ile de-
vam eden, hayat boyu gerçekleşen bir süreç 
olduğu unutulmamalıdır.

Bilginin öğrenilmesi esnasında öğren-

mekten çekinilmemeli, fazilet istenmelidir. 
Öğrenme esnasında gururlanılmamalıdır. Bil-
gisiz kimse gururlanırsa sınav zamanında şa-
şırır (I: 252). Bu bilgiden hareketle, öğrenilme 
sonunda kişilerin belirli dönemlerde sınava 
alındıklarını, eğitim–öğretim sürecinin de-
ğerlendirildiğini anlamaktayız. Ulus arasında 
büyük bir bilgin olup bilgiyi yaymanın yolu, 
öğüt alıp erdem dilemekten, edep ve terbiye-
ye çalışmaktan geçmektedir (I: 51). Düzenli 
bir ortamda bilgi öğreten kimselerin olduğu, 
yetersiz değil konusunda uzman bilginlerce 
ilmin öğretildiği; eskiden “bilgi dağı gibi olan” 
bilgin beyler tarafından halkın gönlünü aça-
cak öğütler söylenildiği (I: 88-89) Divan’da 
görülmektedir.

Bilgili kimsenin her gün yanına gidilme-
li, onun bilgisi öğrenilmelidir (II: 140). Alçak 
gönüllülük ile gurur yapmadan hizmet edil-
melidir. Bu sözden biz eğitim-öğretimin her 
gün yapılması gerektiğini, eğitim-öğretimin 
sürekli olması gereken bir süreç olduğunu 
anlayabiliriz. Bilgisi olanların, bilginin peşin-
den gidilmeli; bilgiyi yaratana gönül bağlana-
rak erdem kazanılmalıdır (II: 243). Oğullara 
öğüt olarak miras bırakılan bir sözde “Bilgin 
bir adam bularak onun tarafına bak (III: 440)” 
denilmektedir. Akıllı bir bilgin bulunduğunda 
ona yaklaşılmalı ve bilgisinden faydalanılma-
lıdır. Böylelikle erdemli bir insan olabilmek 
mümkündür.

Toplum içinde, bilgin insanlara önem 
verilmektedir. Bilgili olanların sözleri dikkat-
le dinlenilmeli, bilginler hoş tutulmalıdır (I: 
428). Bilgin kimselerin erdemi, bildiği iyi şey-
ler öğrenilmeli ve öğrenilenler gerekli işler-
de kullanılmalıdır. Bilgi adamı insanoğlunun 
düşmanı olan, faydalı olmayan malı sevme-
melidir. Bilginler bulunmamış varlıklara in-
sanların sevinmesini yerdiğinden (I: 419) çalı-
şılmadan, hak edilmeden kazanılan imkânlar 
istenmemelidir. Ayrıca toplumda karışıklık 
çıkar, münakaşa ortamı oluşursa o ortamdan 
bilgin kaçar (I: 467). Bilginlerin gitmesi nede-
niyle o toplum zarar göreceğinden halk birlik 
içinde hareket etmelidir.

Bilgin kişi öğüt vererek iyi anlar, bilgin 
adamın avı öğüttür (III: 46). Çünkü alacağı 
öğüt beynini besleyen bilgiye dönüşür. Bil-
meyen biri, bir bilgine danıştığında akıl ala-
rak denk olabilir, onun bildiklerini öğrenebilir 
(III:393). Bilgin kişi öğüdü işittiği zaman ez-
berleyip anlamını kavrayabilir. Ezberleme ve 
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anlamanın eğitim ve öğretim için vazgeçil-
mez bir unsur olduğunu anlayabilir; öğreni-
len bir bilgiyi söyleyerek, öğüdü başkalarına 
vererek daha etkin bir öğrenme ortamı sağla-
yabileceğimizi söyleyebiliriz.

Sıralama değerlerini göstermek için kul-
lanılan sayıların sonuna ¬¬-nç ekinin geti-
rilmesinin değişmez bir kural olduğu ifade 
edilmektedir (III: 448-449). Açıklanan diğer 
sözcüklerden ve buradan hareketle Türkçe-
nin sistemli bir şekilde öğretildiği, belirtilen 
dilbilgisi kurallarına uymanın zorunlu olduğu 
ve dilbilgisi kurallarının o dönemlerde öğretil-
diği “böylelikle Tanzimat Edebiyatı ile geldiği 
bilgisinin çürüdüğü” görülmektedir.

“Günümüzde ansiklopedileri hazırlamak 
için komisyonların görevlendirildiğini hatırlar-
sak” Kaşgarlı Mahmud tek başına sözcükleri 
alfabetik olarak ve hece sayısına göre sırala-
yarak Türkçeyi insanlara öğretmeyi; örnekler-
le açıklayarak ise halkı eğitmeyi amaçlamıştır. 
Kaşgarlı Mahmud “Oglan biligsiz (I: 119-
386)”  atasözü örneğinde olduğu gibi gençle-
rin yaşayabileceği, “Ata oğlı ataç togar: Çocuk 
babasına çeker (II: 80)” gibi atasözlerinde ise 
yaşça büyük olanlarca dikkat edilmesi gere-
ken durumları anlatmıştır. Belirli bir süreç 
ve örgün eğitim sistemi içinde okul niteliği 
taşıyan yerlerde bilgin insanlardan edinilen 
bireysel eğitim-öğretimin ve bireysel kalkın-
manın yanı sıra tüm toplumun gelişmesini 
hedefleyen Kaşgarlı Mahmud bu bakımdan 
yaş ayrımı yapmaksızın, yediden yetmişe her 
insanın yaygın eğitimle gelişmesi gerektiğini 
vurgulayan bir Türk düşünürüdür. Bireyin ve 
tüm toplumun sosyal ve kültürel gelişmesini 
isteyen Kaşgarlı Mahmud için yaygın eğitimin 

çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Divandaki bilgilerden hareketle günü-

müzdeki pek çok eğitim ve öğretim yöntemi 
hakkında çıkarımlarda bulunabiliriz. Kişideki 
niteliğin arttırılması için amaç “etkin öğren-
me”nin olmasıdır. Yardımlaşmanın önemi 
ve insanların tek başına hareket etmemesi 
gerektiği günümüzdeki “işbirliğine dayalı öğ-
renme”dir. Halkın eğitilmesi ve bilgili insan-
lar olarak kültüre sahip çıkması “yaşam boyu 
öğrenme”nin; bir konunun düzenli ve anlamlı 
olarak kavranması gerektiği “anlamlı öğren-
me”nin var olduğunu göstermektedir. Kitap-
lardan görerek ve bilgili insanlardan duyarak 
“görsel ve işitsel eğitim”in yapıldığını da söy-
lememiz mümkündür.

Kaşgarlı Mahmud, kelimeleri ve kuralları 
öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde açıklarken 
o dönemde kullanılan cümle, atasözü, deyim 
ve manzum parçaları örnek olarak vermiştir. 
Kelimeler ve örnekler arasındaki dengeyi çok 
iyi kuran Kaşgarlı Mahmud, okuyanların ve 
“Divan”ı inceleyenlerin gerekli bilgi, beceri ve 
anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliş-
tirmelerine “doğrudan veya dolaylı” yardımcı 
olarak eğitimci yönünü göstermeye devam 
etmektedir.
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BU YOLUN SONU
Ne bağın bahçen kaldı, ne taşın toprağın, ne de sen,
Bu  dikenli  yolun  sonu  kabre  çıkar, sen  ne  desen.
16 Eylül 2022    (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

ANUŞ 
GÖKCE

Geçen sayımızda Divan-ı Lügati’t 
Türk ismi ile tarihimize ışık tutan 
Kaşgarlı Mahmud’un kaleme aldığı 

sözlükten atasözleri aktarma işine başlamış-
tık. Bu sayımızda da atasözlerimizi yayınla-
maya kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Kadaş temiş kaymaduk, kadhın temiş 
kaymış. “Kardeş demiş tınmamış, kayın de-
miş iltifat etmiş.” Hısımlar için kayınlara saygı 
beslenmesi gerektiği için söylenmiş. (s.403)

Kal? Sawı kalmas, kagıl bağı yazılmas: 
“Yaşlı adamın sözü bırakılmaz, kagıl bağı çö-
zülmez.” (s.409)

Han ışı bolsa katun ışı kalır: “Han’ın işi 
olsa hatunun işi kalır.” Kagun karma bolsa 
idhisi ikki eliğin tegir: Kavun yağma edilirse 
sahibi iki eliyle yakalar. Mal sahibinin malına 
düşkünlüğünü belirtmek için kullaılır. (s.410)

Tüzün birle uruş, utun birle tireşme: “Yu-
muşak huylu kimselerle uğraş, kötülerle di-
reşme.” Çünkü yumuşak huylu adam bu gibi 
şeyleri kaldırır, fakat kötü huylu kimse seni 
ezer. (s.414)

Kalın kolan çufgasız bolmas: “Kolan sü-
rüsü kılavuzsuz olmaz.” Başkasına uymanın 
hayırlı olacağı bir işte kendisinin dahi uyması 
emrolunan kişi için söylenir. (s.424 vd)

Karga karısın kim bilir, kişi alasın kim ta-
par: “Karganın yaşlısını kim bilir, insanın için-
dekini kim anlar, kim sezer.” (s.425)

Tawgaç Han’ın turkusu telim, tenğleme-
dhip bıçmas: “Çin Hakanının ipeği çoktur, 
denklemeden biçmez.”  Her işte israfı terk et-
mek, tutumlu olmak için söylenir. (s.427)

Tılın tergige tegir: “Dil ile sofraya erişilir.” 
İyi sözle insan nimete erişir. (429) Benzeri: 
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.”

Tegme kişi öz bolmas, yat yaguk tüz 
bolmas: “Değme kişi kendin gibi olmaz, yat 
hısımla bir olmaz.”  Her adam kendin gibi 
olmaz; gizli şeylerini söyleyesin, güvenesin. 
Yabancı ile akraba dahi bir değildir. (s.433)

Öldeçi Sıçgan muş taşakı kaşır: “Ölecek 
sıçan kedi taşağı kaşır.” Bu söz ölümü bir 
şey yüzünden olacak kimsenin o şey etrafın-
da dolaştığı zaman söylenir. (s.434) benzeri: 
“Eceline susamış.” “Eceli gelen köpek cami 
duvarına işer.”

Yazıdaki suwlin edhergeli ewdeki takagu 
ıçkınma: “Kırdaki sülünü ararken evdeki ta-
vuğu kaçırma.” Bu söz meydanda olmayan 
bir şeyi ele geçirmek için elindekini harcayan 
kişiler için söylenir. (s.447) Bu gün bu söze 
benzer bir söz şöyle gelmiştir: “Dimyata pi-
rince giderken evdeki bulgurdan olmak.”

Kuş yawuzı sagzıgan, yıgaç yawuzı azgan, 
yer yawuzu kazgan, budun yawuzı Barsgan: 
“Kuşların kötüsü saksağan, ağaçların kötüsü 
kuş burnu, yerin kötüsü bataklık, halkın kö-
tüsü Barsganlılardır.” Börininğ ortak, kuzgu-
nunğ yıgaç başında: “Kurdunki ortak, kuzgu-
nunki ağaç başında.” Kuzgun kurdun avladığı 
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şeyle ortak olur, yer. Kendi avladığı şey ağacın 
başında durur. (s.439 vd.)

Ewdeki buzagu öküz bolmaz: “Ev danası 
öküz olmaz.” Bir kişinin şerefte, fazilette yük-
seldiği halde hısımlarının hâlâ çocuk saydığı 
kimseler için kullanılır. (s.446)

Kek kördi kereğü yüdhti: “Sıkıntı gördü, 
çadırını yıktı, sırtladı.” Küzeğü uzun bolsa eliğ 
köymes: “Küskü uzun olsa el yanmaz.” Oğlu, 
uşağı çalışarak refah gören kişiler için söyle-
nir. (s.448) “Sıkıntı gördü çadırını sırtladı” 
atasözünün bir benzeri; “Zoru gördü, taban-
ları yağladı.”

Kutsuz kudhuğka kirse kum yağar: 
“Uğursuz kuyuya girse kum yağar, kuyu ku-
rur.” Neçe munduz erse eş edhgü, nece eğri 
erse yol edhgü: “Ne kadar ahmak olsa eş, 
arkadaş iyidir, ne kadar eğri olsa yol iyidir.” 
Arkadaş şaşkın olsa da kırda yalnızlıktan daha 
iyidir. Kırda yolsuz, başını alıp gitmektense yol 
eğri de olsa yine iyidir. Çünkü yolsuz çok kere 
dileğe varılmaz. (s.457 vd.)

Öz köz ir kışlağ: Adam kendi işini kendi 
yaptı, başkasına bırakmadı. (s.464) Bu gün bu 
söz “Elin varsa başın kaşı.” Şeklinde kullanılır.

Yer basrukı tağ, budhun basrukı beğ: “Yer 
baskısı dağ, insanların baskısı beydir.” Çünkü 
insanları bir arada tutan onlardır. (s.466)

Çahşah üze ot bolmaz, çakrak bile uwut 
bolmaz: “Dağ çahşağında ot, dazda ut olmaz.” 
(s.469)

Tokum yüzüp, kudrukta biçek sıma: “De-
riyi yüzdükten sonra bıçağı kuyruğunda kır-
ma.” (472 vd.)

Kız birle küreşme, kısrak birle yarışma: 
“Kızla güreşme, kısrakla yarışma.” Kızla gü-
reşme, çünkü kızlar kuvvetli olur, seni alt 
eder. Kısrakla yarışma, kısrak attan daha çe-
vik, daha sıçrayıcı olduğundan seni yener. Bu 
söz Hakanlılardan bir kızın gerdek gecesi Sul-
tan Mesud’u ayağıyla dokunarak yıktığı için 
Hakanlıların Sultan Mesud için söyledikleri 
bir sözdür. (s.474)

Kalın kaz kılavussuz bolmas: “Çok kaz, 
kaz sürüsü kılavuzsuz olmaz.” Bu söz işlerin-
de daha bilgili kişilere uyulması hakkında söy-
lenmiştir. (s.487)

Eşyek ayur başım bolsa sunduriada suw 
içgeymen: “Eşek, başım esen olsa denizden 
su içerim, der.” Dileğine erişmek için uzun 
seneler yaşamasını isteyen kimse için söyle-
nir. (s.492)

At teküzliği ay bolmaz: “At akıtması ay ol-

maz.” (Akıtma, hayvanın alnında olan beyaz-
lık) Bu söz büyük bir işin yerine küçük bir iş 
koyan için söylenir. (s.507)

Subuzganda ev bolmas, topurganda aw 
bolmaz: Mezarlıkta ev olmaz, gevşek toprak-
lı yerde av olmaz. Av, ancak bitkisi, suyu çok 
olan yerlerde bulunur.(s.516)

Sundılaç işi ermes, örtkün tepmek: “Har-
man döğmek çayır kuşunun işi değildir. Kuv-
vetli kişilerin işini yapmak isteyen fakat gücü 
yetmeyen zayıf kimseler için söylenir. (s.526)

Boldacı buzağu öküz ara belgülüğ: “Öküz 
olacak buzağı bellidir. Olacak buzağı öküzler 
arasından seçilir. Bu atasözü, kendisinden her 
türlü iyilikler beklenen yiğit, koçak gençler 
için söylenir. (s.528)Benzeri: “Adam olacak 
çocuk yürüyüşünden bellidir.” 

II.Cilt
Uygur yıgaç uzun kes, Temur kısga kes: 

“Ey Uygur, ağacı uzun, demiri kısa kes.” Ağaç 
kestiğin zaman uzun kes, demir kestiğin za-
man kısa kes; çünkü demir uzatılabilir.

Uygurların bir tellalı vardır. Her gün çağı-
rır ve hükmü onlara bildirir.(s.11)

Buşmasar boz kuş tutar, ewmeser ürüng 
kuş tutar: “Avcı sıkılmazsa boz kuş tutar, 
acele etmezse beyaz kuş tutar. (Adam işinde 
sıkılmazsa avlandığında boz kuş tutar, acele 
etmeyip sabırlı olursa beyaz doğan tutar.” Bu 
atasözü işinde acele etmemekle emrolunan 
kişi için söylenmiştir. (s. 12) 

Muş oğlu miyavu doğar: “Kedi yavrusu 
miyavlayarak doğar.” Kedi yavrusu anası gibi 
miyavlar. Bu atasözü babasının huyu ile huy-
lanan çocuklar için söylenir. (s.14)

Ewek sinğek sütge tüşür: “Even sinek 
süte düşer.” Bu atasözü de işinde acele etme-
mekle emrolunan kişi için söylenir. (s.13)

Taygan yügürgenni tilkü sewmes: “Ta-
zının yüğrüğünü tilki sevmez.” Tilki, tazı kö-
peklerinin çok koşanını sevmez, çünkü onu 
yakalar. Bu atasözü, arkadaşları arasında 
faziletle ün alan kimseler için söylenir. Arka-
daşları onu çekemezler, kendisine karşı hınç 
beslerler. (s.15)

Güç eldin girse törü tünlükten çıkar: “Zor 
kapıdan girerse görenek bacadan çıkar.” Zu-
lüm evin aralığından girerse, görenek ve insaf 
pencereden çıkar. (s.18)

Oğlan suw döker, uluğ yanı sınur: “Çocuk 
su döker, büyüğün bir yanı incinir”. Çocuk su 
döker, bundan büyüğün ayağı kayar, kırılır. 
Küçüklerin yaptığı fenalık yüzünden büyükle-
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re bir zarar gelir. Ewek ewge tegmes: “Even, 
eve ermez.” Çünkü o yürüyüşte koşar, atını 
yorar ve yardımsız olarak boynu buruk kalır. 
Bu atasözü işlerinde acele eden kimseler için 
söylenir. (s. 19)

Tılın düğmüşni tişin yazmas: “Dili ile bağ-
lanan diş ile çözülmez.” Kişinin sözünü yerine 
getirmesi için söylenir. Tikmeginçe önmes, 
tilemeginçe bulmas: “Dikilmedikçe bitmez, 
aramadıkça bulunmaz”. Ağaç dikilmedikçe 
bitmez, bunun gibi bir dilek de aranmadıkça 
bulunmaz, elde edilmez. İşinde çalışmakla 
emrolunan kişi için söylenir.  (s.20 vd.)

Yarın bulgansa, el bulganur: “Kürek ke-
miği karışırsa il karışır.” (s. 21)

Çaksa tütnür, çalsa bilnür: “Çakmak ça-
kılsa duman tüter, söz kulağa çalınsa bilinir.” 
Çakmak çakılsa ateş çıkar, söz işitilse dilek an-
laşılır. (s.23)

El kaldı, törü kalmas: “Vilayet kalır, töre 
kalmaz.” Vilayet terk edilir, gelenek ve göre-
nek terk edilmez. Bir karga birle kış kelmes: 
“Bir karga ile kış gelmez.”  Kendisine yardım 
edecek kişin gelmesi için işleri ağırdan alan 
adam için söylenir. (s.25 vd.)

Aş tatığı tuz toğrun yemes: “Aşın tadı tuz, 
tuz çanakla yenmez.” Tuz çanakla yenmez. 
Bu söz işlerde iktisatlı davranılması için söy-
lenir. (s.31)

Kara munğ kelmeginçe, kara yalga keç-
me: “Karabun, karabela geleyince, kara yal-
gayı geçme, sarp yerlere çıkma.” Çünkü sarp 
yerler her zaman karlıdır, ulaşılması zordur; 
başı belada olanları geçici olarak korur.  Ana-
sı tewlük yuwka yapar, oğlu tetik kosa kapar: 
“Anası tülek, kurnaz yufkayı ince yapar, oğlu 
tetik, zeyrek çift kapar.” Anası kurnazlıkla 
çocuğu aldatarak yufkayı ince yapar;  çocuk 
da zeyrektir; yufkayı ikişer kapar. Bu söz iki 
akıllının karşılaştığı zaman söylenir. (s.33) 
Buna benzer bir söz; “İki cambaz bir ipte oy-
namaz.” 

Neçeme oprak kedhük, yağmurka yarar: 
“Elbise ne kadar yıpranmış olsa de yine yağ-
murda işe yarar.” Kepenek ne kadar eskimiş 
olsa da yine yağmura yarar. Bu söz uşaklar-
dan birisini aptallığı ve bunaklığı yüzünden 
çıkarmak isteyen adama söylenir. Her ne ka-
dar bir takım işlere yaramıyorsa da onun da 
işe yarayacağı bir iş bulunur. Onu o işte kul-
lanarak sen dinlenirsin, denilmek istenmiştir. 
Yılan yarpudın kaçar, kanca barsa yarpuz utru 
kelür: “Yılan yarpuzdan kaçar, nereye gitse 

ona karşı gelir.” Bu söz sevmediği şeyden 
çekinen ve yine o şeye yakalanan kimse için 
söylenir.  (s. 38 vd.) Buna benzer bir söz; “Yı-
lanın sevmediği ot burnunun dibinde biter.”

Ot tese ağız köymes: “Ateş demekle ağız 
yanmaz.” Bu söz verdiği sözden cayan kimse 
için söylenir. (s.s.43)

Tapuğ taş yarar, taş başığ yarar: “Hizmet 
taşı yarar, taş başı yarar.” Bu söz efendisinden 
iyilik gören, yahut ona düşmanları üzerine 
yardım eden hizmetçi için söylenir. (s.58)

Öküz adhakı bolkınca buzağu başı bolsa 
yeğ: “Öküz ayağı olacağına buzağı başı olmak 
daha iyidir.” (s.59)

Tiriğ esen bolsa tanğ öküş körür: “Yaşaya-
nın başı esen gitse çok şaşacak şeyler görür.” 
(s.62)

Tütün kopursa işlenür: “Dumanı kurcala-
yan islenir.” Bu söz bir fitneyi alevlendiren ki-
şinin mutlaka ona yakalanacağını ifade etmek 
için söylenir. (s.72)

Tewi yük kötürse, kamıç yeme götürür: 
“Deve yük götürse kaşığı da beraber götü-
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rür.” (s.75)
Esende evik yok: “Esenlikte ivme yok.” Bu 

atasözü de işlerde acele etmemek için söyle-
nir. (s.77) bu gün kullanılan buna benzer bir 
atasözü; “Acele işe şeytan karışır.”, “Hızlı gi-
den ecele gider.”

Ata oğlı ataç togar: “Çocuk babasına çe-
ker.” Bir adamın çocuğu büyüdüğü zaman 
huyu, ahlâkı babasına benzer. (s.80) Bunun 
bir benzeri; “Oğlan dayıya kız halaya çeker.”, 
“Erkek adamın erkek oğlu olur.”

Kökge sagursa yüzge tüşür: “Göğe tükür-
se yüzüne düşer.” Büyüklere fenalık yapmak 
isteyen kişinin kendisinin de aynı fenalığa ya-
kalanacağını belirtir. (s.81)

Er oglı munğadhmas, ıt oglı külermes: 
“İnsanoğlu bunda kalmaz, it yavrusu tökezi-
mez.” İnsanoğlu uzun zaman bunda, sıkıntıda 
kalmaz. Bir çaresini bulur, ondan kurtulur. İt 
yavrusu tökezimez, kurtulamaz. (s.84)

Söğüşüp uruşur, otra ton titişür: “Sövü-
şerek vuruşulur, arada don (elbise) yırtılır.” 
Sövüşmekten kavga kızışır, arada elbise par-
çalanır. (s.89)

Kiçik uluğka turuşmas, kırguy songkurka 
karışmas: “Küçük büyüğe karşı koyamaz, at-
maca sungura karşı duramaz.” Küçük büyük 
de olsa saygıdan dolayı büyüğe karşı gelemez, 
atmaca da gücü yetmediği için sungura karşı 
koyamaz.” (s.95)

Tağ tağka kawuşmas, kişi kişiye kavuşur: 
“Dağ dağa kavuşmaz, adam adama kavuşur.” 
(103) Bu atasözü bu gün aynen kullanılmak-
tadır. “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana ka-
vuşur.”

Muş yakrıka tegişmes, ayur kişi nenği ya-
raşmas: “Kedi asılı yağa erişemez, elin malı 

yaraşmaz der.” Kedi çivide asılı olan yağa 
erişemez de bana elin malı yaraşmaz der. Bu 
söz, istediğine erişemeyeceğini anlayan kişi-
nin, “ben onu artık bıraktım, istemiyorum” 
diyen kişi için kullanılır.(s.105) Buna benze 
bu kullanılan atasözü “Kedi uzanamayacağı 
ciğere murdar der.”

Itka uwut atsa oldang yemes: “Köpekte 
utanma olsa mestin altını yemez.” (s.116)

Oglak yiliksiz, oğlan biligsiz: “Oğlakta ilik 
yok, çocukta bilgi yok.” (s.119)

Ingan ınğrasa botu bozlar: “Dişi deve in-
leyince boduk (yavru) deve ses verir. (s.120)

Beş ernğek tüz ermes: “Beş parmak düz 
olmaz.”  İnsanlar da bir olmaz. (s.121) Benze-
ri: Beş parmağın beşi bir olmaz.”

Arslan kökrese at adhakı tuşalır: “Arslan 
kükreyince atın ayağı dolaşır, kösteklenir.” 
Kendisinden büyükle çarpışacak bir adamın 
çarpışma zamanı yaklaştığında ayaklarının 
titremesi üzerine söylenir. (s.146 vd.)

Sözge süçünse bulun barır: “Lafa dalan 
tutsak olur.” Bu söz lafa dalarak işini bırakan, 
unutan kimseler için söylenir. (s.150 vd.)

Küz keliği yazın belgürer: “Güzün gelişi 
yazdan bellidir.” Bu söz, önceden sonu belli 
olan iş hakkında söylenir. (s.172) Bugün bu 
söz, “Perşembenin gelişi çarşambadan belli-
dir.” Şeklinde söylenmektedir.

Evlig todhgursa közi yolka bolur: “Ev sa-
hibi konuğunun karnını doyurursa gözü yolda 
olur.” Ziyafetten sonra ev sahibinden gitmek 
için izin isteyen kimseler için söylenir. (s.176 
vd.) Bu gün bu söz, “Abdalın karnı doyunca 
gözü yolda olur.” şeklinde kullanılmaktadır.

Kalın bulutuğ tipü sürer, karanğku ışığ 
urunç açar: “Kalın bulutlara tipi sürer, karan-
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lık işi urunç açar.” Gökyüzünü açan bulutları 
ancak tipi açar, karanlık işleri de rüşvet çözer. 
(s.216 vd.)

Tüzün birle uruş, utun birle üsterme: “Yu-
muşak huylu kimse ile çarpış, alçak adamla 
yarışma.” (s.221)

Kowı er kuduğka kirse yel alır: “Kadersiz 
adam kuyuya yel alır.” Kadersiz adam kuyuya 
girse, rüzgâr onu kuyudan çıkartır, sonra sı-
kıntı çektirir. (s.226) Bu söz günümüze, “Ver-
meyince mabut, ne yapsın Sultan Mahmut” 
olarak gelmiştir.

Erdemsizden kut çertilür: “Erdemsizden 
devlet uzaklaşır.” Onda fazilet ve edep kalma-
yınca talihi ondan yüz çevirir. (s.229)

Künining küline tegü yağı: “Kumanın 
külüne kadar düşman.” Kuma kumaya düş-
mandır. Hatta birinin külü diğerinin gözüne 
savrulur. (s. 237)

Bir tilkü terisin ikile soymas: “Bir tilki deri-
si iki kez soyulmaz.” Bu söz, bir adam yüzün-
den iyilik görerek ikinci kez yine iyilik isteyen 
kimseler için söylenir.(s.244)

Kadhaş temiş kaymaduk, kadhın temiş 
kaymış: “Hısım demiş, kardeş demiş kayır-
mamış, kayın demiş kayırmış.” Hısımlara, dü-
nürlere saygı gösterilmesi ve yardım edilmesi 
için söylenmiştir. (s.245)

Tewi silkinse eşşeke yük çıkar: “Deve 
silkinse eşeğe yük çıkar.” Bir şey alınacaksa 
büyüğü alınmalı. Yük taşımada eşek yerine 
büyük hayvan, deve alınmasını için söylen-
miştir. (s.246)

Kiçikde katığlansa ulgadhu sewnür: “Kü-
çüklüğünde çalışır çabalarsa büyüdüğünde 
sevinir.” (s.268)

Tatığ közre  ur tikeniğ tüpre: “Tatın gözü-
ne vur, dikenini kökle, kökünden çıkar.” Di-
kenin hakkı kökünden kazınmak olduğu gibi, 
Uygur’un hakkı da gözüne vurulmaktır. Tat, 
bütün Türklere göre Farsça konuşan kimse. 
Tohsu ve Yağma dilinde İslam dairesinin dı-
şında kalan Uygurların adı. (s.280 vd.)

Kılıç tatıksa ış yınçur, er tatıksa et yınçur: 
“Kılıç paslanırsa iş kötüleşir, adam Farslaşır-
sa kanı bozulur.” Kılıç pas tutarsa yiğitin hali 
kötüleşir, Türk Farslının ahlakını alırsa eti söl-
pür. Bu söz, birinin kahramanlık göstermesi 
ve kendi kanından biriyle evlilik yapması için 
söylenir. (s.281)

Er sözi bir, edher köki üç: “Erin sözü bir, 
eğer bağı üç olur.” Erkeklik belgesi, dönme-
mek üzere sözünde durmak, sözü bir olmak-

tır. Nitekim eğerin bağı- eğer kaburgasının 
bağı üç olur. Üçten fazla olursa deliğin çoklu-
ğu yüzünden eğerin kaşı kırılır. Üçten az olur-
sa yüke dayanmaz. Bu söz, Kişinin sözünde 
durması için söylenir. (s.283 vd.)

Sakak ohşar, sakal bıçar: “Sakalı okşaya-
rak çeneyi keser.” Hile yaparak sakalla oynar 
ve çeneyi keser. (s.286)

Alın arslan tutar, küçün kösgük tutmaz: 
“Al ile arslan tutulur, güç ile korkuluk tutul-
maz.” (s.289)

Kökge sudhsa yüzge tüşür: “Bir kimse 
göğe tükürürse tükrük yüzüne düşer.” Bu söz 
başkasına kötülük yaparken kötülüğü kendi 
üzerine düşen kimse için söylenir. Günümüz-
de, “Kendi kazdığı kuyuya düşme.”, Kazma 
elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.” şeklinde 
kullanılır. 

Eliğ tutgınca ot tut:  “El tutacağına od tut.” 
Birine kefil olacağına ateş tut. Çünkü insan 
kefil olsa da karşısındaki borcunu ödemezse, 
kendisinin bütün malı elinden çıkar. (s.292)

Ödhlek karıtmışka, bodhuğ talkımas: “Za-
manın kocattığına, boya kına ayıp sayılmaz.” 
(s. 304) 

Atası açığ almıla yese oglınıng tışı kamar: 
“Atası ekşi elma yese oğlunun dişi kamaşır.” 
Babasının yaptığı kötü bir işten dolayı oğlu-
nun da etkilendiğini belirtir.  Babasının işledi-
ği suç yüzünden oğlunun yakalandığı zaman 
söylenir. (s.311)

Saçratgudun korkmış kuş kırk yıl adhırı 
yığaç üze konmas: “Tuzaktan korkan kuş, kırk 
yıl çatal ağaç üzerine konmaz.” Bir kere fak-
tan korkan kuş artık kırk yıl çatak ağaç üzerine 
konmaz. (s.331 vd.)

3.CİLD
Yunt başın yularlab… : “At başını yular-

layarak,  bağlayarak ye”. Piştikten sonra at 
başını yemek istersen kaçmaması için başını 
yularla. (s. 9 vd.) Bu söz kişinin atını başıboş 
bırakmaması için söylenir. 

Yüfüşlüğ kelin küdhegü yafaş bulur: “Ar-
mağanlı gelin güveyiyi yumuşak huylu bu-
lur.” Gelin akrabasının verdikleri armağan-
larla ağırlanmış olursa, o güveyiyi yumuşak 
huylu ve ağırbaşlı bulur. Çünkü güveyi onu 
zengin bulmuştur. Bu yüzden ona saygı gös-
terir. (s.11)

Iş yarağında, sart asığında: “İş tavında, 
fırsatında, tecimen (tüccar) kârında.” :Tüccar 
kâr görürse en sevdiği şeyi de satar.(s.13)

Ot tütünsüz bolmas, yiğit yazuksuz bol-
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mas: “Ateş dumansız olmaz, yiğit günahsız 
olmaz.”Oprak yasıkdın tozluğ ya çıkar: “Ka-
panmış gedeleçten tozlu yay çıkar.” Gedeleç-
ten- eski yay kabından tozlu  yay çıkar. Bazen 
sağlam yay eski gedeleçten çıkar. (s.16)

Yitüklüğ anası koyun açar: “Bir şey yiti-
ren anasının koynunda arar.” Bu söz bir şey 
yitiren kimsenin onu her yerde arama hakkı 
olanlar için söylenmiştir. (s.18) 

Telim sözüğ uksa bolmas, yalım kaya yık-
sa bolmas: “Çok sözü anlamak olmaz, yalçın 
kaya yıkılmak olmaz.” İnsan çok sözü anlaya-
maz, nasıl ki dağdaki yalçın kayayı yıkamaz. 
Bu söz sözün uzatılmaması, kısa net konuşul-
ması için söylenir. Bu söz biraz değiştirilerek 
günümüze şöyle gelmiştir: “Çok söz yalansız, 
çok para haramsız olmaz.” Kılnu bilse kızıl 
kedher, yaranu bilse yaşıl kedher: “Nazlan-
mayı bilse kızıl giyer, yaranmayı bilse yeşil 
giyer.” Kadın yaranmayı ve kırıtmayı bilse kır-
mızı ipekli giyer, yaranmayı ve güzelliği bilse 
kırmızı ipek giyer. Bu renklerle erkek kadını 
daha çok beğenir, denilmektedir. (s.20 vd.)

Kiming bile kaş bolsa yaşın yakmas: “Ki-
min yanında kaş bulunursa ona şimşek do-
kunmaz.” Kaş, lekesiz saf bir beyaz taştır, 
yüzüklere konur, yüzüğün sahibine şimşek 
dokunmaz; çünkü yaratılışı böyledir. Bu bir 

beze sarılıp da ateşe atılacak olursa ne bez 
yanar ne taş yanar. Bir adam susadığı zaman 
ağzına alsa susuzluğu giderir. (s.22)

Barçın yamağı barçınka, karış yamağı 
karışka: İpekli yaması ipekliye, yünlü yaması 
yünlüye.” Bu söz her şey cinsine, aslına çeker, 
anlamında söylenir. Buna benzer bir söz “İt 
yavrusu kurt olmaz.” şeklinde günümüze ka-
dar gelmiştir. (s.28)

Yagınğ erse, yundaki tegir: “Düşmanın 
olsa da gübresi kalır.” Düşmanın olsa bile mal 
sahibi olması yaraşır. Ondan hiçbir şey değ-
mese bile hiç olmazsa atının gübresi kalır. On-
dan, yakarak faydalanırsın. (s.44)

Yaş ot köymes, yalafar ölmes: “Yaş ot 
yanmaz, elçi ölmez.” Yaş otun yanmadığı gibi 
elçide öldürülmez. Her ne kadar elçiliği acı ve 
ağır olsa da onun elçiliği gönderen tarafından-
dır. Yıparlığ kesürgidin, yipar kitse yidhikalır: 
“Kaptan amber gitse kokusu kalır.” Kabın-
dan misk gitse kokusu kalır. Bu söz zengin-
liği giden ve bir parça malı kalıp da istendiği 
zaman bir şeyleri bulunabilen kimseler için 
söylenir. ( s.47 vd.)“Bulaşığı yeter.”

Yazmas atım bolmas, yağnılmaz bilge 
bolmaş: “Şaşmadık atış olmaz, yanılmadık 
bilgin olmaz.” (s.59) Kişi ne kadar bilirse bil-
sin, kararları ne kadar isabetli olursa olsun 

O gün adalet günüdür; adalet her şeyi layık
olduğu yere koymaktır. Ayakkabı
ayağındır, külah başın. 
    (Hz. Mevlânâ)

MAHŞER
Mahşer  hak ve adalet  yeri, orada  ayaklar  baş  olmaz.
Her şey yerli yerindedir; boşlar dolu, dolular boş olmaz.
16 Eylül 2022                                  (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGİ

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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mutlaka bir bilene danışılması gerektiğini 
belirtmek için kullanılır: bunun bir benzeri : 
“Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yol-
da şaşmış.”

Tewey münib körüp ere yasmamış: “Te-
vey münip kuvay : “Deveye binen kendüsünü 
koyunlar arasında saklayamazlar.”  Bunun bu 
güne gelmiş şekli “Mızrak çuvala sığmaz.” 
Kutluğka koşa yağar: “Kutluya çift yağar.” Ta-
lihliye çift yağar, bahtsızın nasibine ise hiçbir 
nesne düşmez. (s.60)

Yalnğuk menğğü tirilmez, sınka kirüpcki-
ru yanmas: “Kişi ebedi yaşamaz, mezara gi-
ren geri dönmez.” (s.65)

Ata tonı oğulka yarasa,atasın tilemes: 
“Atasının donu (elbisesi) oğlana uygun gelir-
se, ondan sonra atasını istemez.” Budan sonra 
mirasını almak için onun yaşamasını istemez. 
İkinci anlamı; o çocuk artık babasına muhtaç 
olmaz. Tünle kündüz sewinür, kiçkte eflenip 
ulgathu sewinür.  Geceleyin yürüyüp gündüz 
sevinir, küçüklüğünde evlenip yaşlandığında 
sevinir.”(s.87 vd.) Yolu gece yürüyen gündüz 
sevinir, çünkü o yolu görmeden ve görünme-
den yürümüştür. Genç iken evlenen kimse 
de yaşlandığında ihtiyaç duyduğu zamanda 
çocukları yetiştiği için sevinir. Buna benzer bir 
atasözü: “Erken kalkan yol alır, erken evle-
nen döl alır.” Çünkü yaşlandığında çocukları 
yanında olur. Her işine yardım eder.

Kişi sözleşü yılkı yıdhlaşu: “İnsan sözle-
şerek hayvan koklaşarak anlaşır.” (s.104)) 
İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa 
koklaşa anlaşır.” Şeklinde günümüze kadar 
gelmiştir.

Bor bolmadhıp sirke bolma: “Şarap olma-
dan sirke olma.” Bu söz büyüklük taslayan 
çocuklar için söylenir. (s.121) Bu söz “ Cin ol-
madan adam çarpma.” 

Buzdan suw damar: “Buzdan su damlar.” 
Bu söz huyu babasına benzeyen kişiler için 
söylenir. Benzeri atasözleri; “Armut dibine 
düşer.”, “Hık demiş burnundan düşmüş.” 
(s.123)

Korkmış kişige koy başı koş körünür. 
“Korkmuş adama koyun başı çift görünür.” 
Bu söz bir şeyden korkan ve her dakika bir 
hayal gördüğünde sıçrayan kişi için kullanılır. 
(s. 126)

Kolan kudhuka tüşse kurbaka aygır bolur: 
“Kolan-yaban eşeği- kuyuya düşse kara kur-
bağası aygır olur.” (s.128)

Suw bermekse süt ber: “Su vermeyene 

süt ver.” Sana su vermeyene sen süt ver. 
Sana kötülük edene iyilikle karşılık ver. Bu 
gün bu söz, “Sana kötülük edene iyilik yap.”, 
“İyilik eden iyilik bulur.”, “Yap iyiliği at deni-
ze, balık bilmezse Halik bilir.” Şeklinde kulla-
nılmaktadır. (s.129)

Yawlak tıllı beğden kerü yalnğus tul yeğ: 
“Kötü dilli kocadan yalnız dul daha iyidir.” Ka-
rının dul olması, kendine söven kocası bulun-
maktan daha iyidir. Erdem başı tıl: “Faziletin 
başı dildir, güzel konuşmadır.” (s.133)

Yogurkanda artuk adhak kösülse üşiyür: 
“Yorgandan ziyade ayak uzatılırsa üşür.” Bu 
söz, haddini aşmamak için söylenir. (s.137) 
Buna benzer bu gün kullanılan ; “Ayağını yor-
ganına göre uzat”. Hesap kitabı iyi yapıp ona 
göre harcama. Fazladan harcama yapmamak.

Yalnğuk oglı munsuz bolmas: “İnsanoğlu 
ayıpsız ve hastalıksız olmaz.” (s.141) Bu söz 
bize “Hatasız kul olmaz.” şeklinde gelmiştir.

Yüzge körme erdem tile: “Yüzün güzelli-
ğine bakma, ahlâkına bak.” (s.143)*

Oğlan ışı ış bolmas, oğlak müngüzi sap 
bolmas: “Çocukların işi iş olmaz, oğlak boynu-
zu iyi sap olmaz (s.145)

Taz at tafarcı bolmas: “Alaca at yük taşı-
maz.” Çünkü tırnağı kötüdür. (s.149)

Kadhıng kasınğa: “Kayına katılık yaraşır.” 
(öğütle ilgili verilen atasözünün ikinci kısmı-
dır.) Köni barır keyikninğ közinde adhın başı 
yok: “Düz giden geyiğin gözünden başka ya-
rası yok.” Doğru giden, iki yanına bakmayan 
geyiğin gözünden başka yarası yoktur. Göz 
yara değildir. Bu söz ağır işe atılıp da herkes 
tarafından kınana kişi için söylenir. (s.151 vd.)

Tağ tağka kavuşmas, kişi kişige kawuşur: 
“Dağ dağa kavuşmaz, çünkü yerlerinde sabit-
tir; fakat iki insan birbirine kavuşur.”  Bu söz 
uzun süre kavuşamayan sevgililer ya da dost-
lara teselli babında söylenir. Bunlar birbirine 
kavuşunca da aynı söz söylenir. Aynı şekilde 
günümüze kadar gelmiştir.(s.153)

Kanığ kan birle yunmas: “Kan kanla yun-
maz.” Kötülük kötülükle giderilmez, barışla 
giderilir. (s.157) bu söz bu gün “Kanı kan ile 
yumazlar, su ile yurlar” olarak kullanılmakta-
dır. İntikam hırsıyla yanıp tutuşan öfkeli kişi-
leri sakinleştirmek için söylenir.

Bilmiş yek bilmedhük kişiden yeğdir: 
“Tanınmış şeytan tanımadık adamdan daha 
iyidir.” Bu söz tanıdık kimselere hürmet et-
mek için söylenir. (s.160) Bu söz günümüzde 
“Cahilden dostun olacağına akıllı düşmanın 
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olsun.” şeklinde gelmiştir.
Tayak bile taymas, tanuk sözin bütmes: 

“Dayangaç ile olan kaymaz, tanık sözü ile 
inanılmaz.” Elinde dayanacağı bir şey olan 
kimsenin ayağı kaymaz; tanığın sözü ancak 
tanıklık zamanında belli olur. (s.166

Tewey bedük erse mayakı bedük ermes: 
“Deve büyük ise de pisliği büyük olmaz.” Bu 
söz kendinde büyüklük gören kimseler için 
kullanılır. Büyüklük, senin yanında kölesi bu-
lunduğun adama aittir, demektir. (s.168)

Bir toyın başı ağrısa kamuğ toyın başı 
agrımas: “Bir din ulusunun başı ağrımakla 
bütün din ulularının başı ağrımaz.” (s.169) Bu 
söz, birinin yaptığı hatadan dolayı diğerlerinin 
zarar görmemesi için söylenir. Yani işlenen 
suç sadece sahibini bağlar. Bu söz günümüze; 
“Her koyun kendi bacağından asılır.” şeklin-
de gelmiştir.

Kaynar öküz keçiksiz bolmaz: “Kaynayan 
dere geçitsiz olmaz.” Bu söz kaygılı ve karı-
şık işte kullanılır. O işin bir çıkacak yeri vardır, 
demek istenmiştir. (s.191) Günümüzde “Dert 
gezmiş, derman beraber gezmiş.”, Her der-
din bir çaresi var.” şeklinde gelmiştir. 

Otağka öpkelep süge sözlemedük: “Çadır-
daki arkadaşlarına kızıp askerle konuşmadı.” 
Bu söz, birinin işlediği suç yüzünden öbür ar-
kadaşlarına kızıp konuşmayan kişi için söyle-
nir. (s.208)

Kurmış kiriş tüğülmes, ukrukun tağ egil-
mes: “Kurumuş kiriş düğümlenmez, kement-
le dağ eğilmez.” Bu söz küçük araçlarla büyük 
işe kalkışanlar için söylenir. (s.215)

El kalır törü kalmas: “Vilayet bırakılır, töre 
bırakılmaz.” Törenin, örf adet ve gelenekleri 
korumak üzere söylenmiştir. (s.221)

Böri koşnusun yemes: “Kurt komşusu-
nu yemez.” Bu söz, komşuya saygı ve şefkat 
gösterilmesi için söylenmiştir. (s.220 )Bu söz 
günümüze aynı şekilde gelmiştir. Benzeri bir 
atasözü; “Köpek sahibini ısırmaz.” Kişi ne ka-
dar kötü olursa olsun kendisine bakana zarar 
vermez.

Yeti başlığ yil büke: “Yedi başlı ejderha.” 
Yiğit kişilere bu ad verilir. (s.227) 

Tamu kapuğın açar tawar: “Cehennemin 
kapısını mal açar.” Rüşvet, cehennemin ka-
pısını açar, nasıl olur da başka kapıyı açmaz. 
(s.234)Haksız kazancın insanı felakete sürük-
leyeceğini belirtir. 

Bugday katında sarkaç suwalur: “Buğday 
yanında karamuk da sulanır.” Buğdayın dev-

leti ve bereketi yüzünden karamuk da su bu-
lur. Bu söz başka biriyle arkadaşlığı yüzünden 
iyilik bulan kişiler için söylenir. (s.240) 

Kizlençü kelinde: “Gizli şey gelinde bu-
lunur.” Çünkü o iyi şeyleri kocasına saklar. 
(s.242)

Bir Tilkü terisin ikile soymas: “Bir Tilki 
derisi iki kez soyulmaz.” Bu söz bir adamdan 
iyilik gören kişinin aynı şeyi tekrar bekleme-
sinin yersiz olduğunu ifade etmek için kulla-
nılır. (s.244)

Kadhaş temiş kayırmaduk kadhın temiş 
kaymış: “Hısım demiş, kardeş demiş kayır-
mamış, kayın demiş kayırmış.” Bu söz hısım 
ve akrabaları, dünürleri ihtiyaçları halinde gö-
zetmek için söylenmiştir. (s.245)

Yazıda böri ulısa evde it bağrı tartışur: 
“Kırda kurt ulusa – kurda acıdığı için- evde 
köpeğin bağrı sızlar.” Bu söz, hısımların birbi-
rine yardım etmeleri için söylenir. (s.255)

Kedhüklüğ ölimes, küfeçliğ kürimes: 
“Kepeneği olan kimse ıslanmaz, gemli haşa-
rılanmaz, eşirmez.” Kepeneği olan yağmur-
dan kimse ıslanmaz, onunla korunur. Gem, 
damaklı gem olursa at eşinmez ve haşarılık 
edemez. Bu söz, işlerde hazırlıklı olmak için 
söylenir. (s.256)

Kişi eti tiriğle tatır: “İnsan eti diri iken tat-
lıdır.” İnsan sağlıklı iken hayatından zevk alır. 
(s.257)

Kurtga büdhik bilmes yerim tar ter: “Ko-
cakarı oyun bilmez, yerim dar der.” Bu söz, bir 
işi yapmak isteyen fakat o şeyi yapması söy-
lendiği zaman yapamayan ve yalancı sebep-
lerle işi savsaklayan kişi için söylenir. (s.259) 
Bu söz günümüze “Oynamasını bilmeyen ge-
lin yerim dar der; yerini genişletmişler, yerim 
dar demiş.” şeklinde gelmiştir.

Arslan karısa sıçgan ötin ködhezür: “Arslan 
kocalırsa fare deliğini bekler.” Bu söz yaşlı bir 
adamın büyük işlere gücü yetmeyerek küçük 
işlerle uğraşmaya razı olduğunu belirtmek için 
söylenir. (s. 263) Bu söz günümüze “Adamın 
yaşlısına koyun güttürürler, kadının yaşlısına 
çocuk baktırırlar.” şeklinde gelmiştir.

Tegirmende togmış sıçgan kök kökre-
ginge korkmas: “Değirmende doğan sıçan 

gök gürlediğinde korkmaz.” Bu söz, sıkıntılar 
içerisinde yoğrulmuş olan sonra afak bir şeyle 
korkutulmak istenen kimseler için söylenir. 

(s.282). Bu gün günümüze “Demirden korkan 
trene binmez.” şeklinde gelmiştir.

     . DEVAM EDECEK


