
TÜRK DÜNYASıNıN ATASÖZLERİ 

PROF. DR. NEvzA T GÖZAYDIN 

Atasözleri konusunda gerek Türkiye Türkçesinde, gerek diğer Türk kökenli 

lehçe ve ağızlarda günümüze kadar bir hayli çalışmanın yapıldığını, bibliyograf

yalara baktığımız zaman kooayca görebilmekteyiz. Yüzlerce kitap ve yazının 

gün ışığına kavuşması sonunda halk kültürümüzün bu eşsiz hazinesi, insanlığın 

tümüne yol gösterici görevini en iyi biçimde yapmıştır ve yapmaktadır da ... Bü

tün milletlerin hayatında çok önemli bir roloynayan deyimlerle birlikte atasöz

lerinin gelecek kuşakların daha iyi yaşamalarını sağlaması bakımından örnek 

alınacak ibret derslerini, öğütleri sergilediğini de biliyoruz. 

Türkçe kökenli lehçelerde mevcut bulunan yüzlerce atasözü birbirleriyle kar

şılaştırıldığında aralarındaki benzerliği veya farklılığı ortaya koymaktadır. An

cak bugün Atlantik Okyanusu'ndan Sibirya içlerine kadar uzanan geniş coğraf

ya içerisinde yaşayan çeşitli Türk kökenli toplulukların hemen hemen aynı dü

şünceler etrafında toplandıklarını, yaşattıkları atasözlerinden hemen anlayabili

yoıuz. Ne yazık ki, bu tür karşılaştırmaların henüz üniversitelerimizde "ka/'şı

la\~tı/'m({lı edebiyat", "edebiyat sosyolojisi", "karştlaştırmalı kültürel iletişim" 

vb. dersler tam anlamıyla yerleşmediği, okutulmadığı veya işlenmediği için, or

taya çıkaracağı eşsiz güzelliklerden ve oluşturacağı kuvvetli bağlardan mahrum 

kalmaktayız. Biraz aşağıda vereceğim örneklerde de görüleceği gibi, çok deği

şik coğrafyalarda oturan Türk kökenli tophılukların atalarından miras aldıkları 

sözlerin bu toplulukları birbirine nasıl bağladığı, inkar edilemeyecek bir biçim

de gözler önünde durmaktadır. Türkiye' deki Türkologlar veya diğer bilimlerden 

bu konuya eğilenler bu tür karşılaştırmalı atasözleri konusunda da pek fazla bir 

şey meydana çıkarmamışlardır. Ancak yurt dışında yetişen bazı araştırmacıların 

hem hacim, hem de konuyu ele alış bakımından çok güzel ve sağlam eserler ver

diğini de belirtmeden geçmemiz gerekiyor. İşte bu tür eserlerin başında gelmesi 

gereken bir eser, şu anda elimizde ... Köklü Almanya Türkoloji geleneği içerisin

de çahşmalarını sürdüren Uwe Blaesing, böyle bir kitabı birkaç yıl önce ortaya 

koymuş ve bizim söylediklerimizin ne kadar geçerli olduğunu da bu kitabı ile 



Prof: f)r. Nevlill GiimydlIJ 7IJ9 

kanıtlamıştı. Tschuwuschische Sprichıvörter und sprichwörtliche Redensarten 

başlığını taşıyan kitabı (Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1994,849 s.) bu konu

da yazılmış cn iyi baş ucu kitaplarından biri olarak Türkoloji dünyasının daha iyi 

aydınlatılmasına katkı sağlamaktadır. 

Uwe Blasing kitabının hemen giriş bölümünde ana çizgilerle Çuvaşlar hak

kında bilgi verdikten sonra, daha önceden yayımlanmış Çuvaşça atasözleri ki

tapları ilzeıinde durmakta, atasözü kavramını açıklamakta, Türkler arasında ata

sözü kavramının ne olduğunu araştırmakta ve çalışmanın bilgisayar ortamında 

nasıl yapılclığını anlatmaktadır. Çeşitli varyantların ve eş anlamlıların kısaca ser

gilcncJiği bu bölümden sonra transhipsiyon işaretleri konusunda bilgi veren ya

zar, daha sonra Çuvaşça kelimeleri anahtar kelime olarak almış ve bunları alfa

betik olarak sıralayarak mevcut bulunan bütün atasözlerini alt alta dizmiştir. 

Burada okuyuculanmıza daha geniş bilgi aktarabilmek için hemen ilk sayfa

da karşımıza çıkan bir atasözünlin nasıl işlendiğini göstermek istiyorum. Türki

ye THrkçesinde "a/flmnayw) ç.·ocu/fa meme vennezler" olarak bildiğimiz atasö

zü değişik kaynaklardan derlendiğine göre aşağıdaki biçimlere girmektedir: 

Çuv Aca makarmasar, amase iltmest. 

Çuv Makarman / Yemen acana cece pamasse. 

Gag. Aalamayan usaa memii vermazlür. 

Tkm.: Aylamadi'q / Emgenmedik oylana emğek yoq. 

Krm.: Aylamayan balaya iimeilk bilrmiiyUir / bilrmazliir. 

Kmk.: Yi'lamayan yasya emeek bermey. 

Tat. Yi'lamayan / Gi'lamayan balaya imcak birmiyıar. 

Kar. Yilaman hala emcek beril'mez. 

Kkp. Zilamayan halaya emsek qayda. 

Kzk. Z'ilamayan balaya emsek bermeydi. 

Krg. IyIabayan balaya emcek zoq. 

Krh. Gi'lamayan ğasxa anası emcek salmaz. 
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Nog. Bala yilamasa, anası emsek berrneydi. 

Nog. Balas'i y'ilamasa, anası emistpes. 

Azb. Aylamayan usaya süd vermazıar. 

Özb. Bala yıyIamasa, ana süt bermas / bermaydi. 

Yine bir başka atasözüne bakalım. Türkiye Türkçesinde çok yaygın olarak 

kullanılan ve değişik varyantlan bulunan bir atasözümüz var: "Doğmadık çocu

ğa don biçilmez" veya "Çocuk doğmadan don / kaftan biçilmez" yahut "Doğ

madık sıpaya torba biçme". Bu atasözünün de diğer lehçelerde aldığı durumu 

şöyle bir gözden geçirelim: 

Acine suratmasar kipkine xaterleme xusmasse. 

ACine turmasar, kipkine an xaterle. 

Suralman acasan kepe selemeSse. 

Krm. Doymayan balaya kölmak tikilmaz. 

Tat. Tuwmayan balaya külmak kismiylar. 

Ttü. Doğmadik çocuğa don / kaftan biçilmez. 

Ttü. Çocuk doğmadan kaftan biçilmez. 

Ttii. Doğmadık oğlana ad komak olmaz. 

Krb. Tuwmayan sabiyge at atamayd'ila. 

Tat. Tuwmayan balaya isem qusmıylar. 

Tat. Tuwmayan balaya bisek yasam'iylar. 

Blk. Tuwmayan sabiyge besik İSleme. 

Tat. Tuwmayan balaya bisek asm'iylar. 

Tat. Tuwmayan balaya bisek sat'ip alm'iylar. 

Tat. Tuwmayan balaya kendek abi kirakmiy. 

Tat. Tuwmayan balaya kendek abi bulma. 

Tat. Tuwmayan balaya kendeğen kisma. 

Tat. Tuwmayan malayn'i sönnatka birrna. 
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Ttii. Doğmadık sıpaya torba biçme. 

Özb. Toyi.lmagan bilEga besik. 

Kzk. Tuwmayan balaya kindik sese. 

Çocuk ile ilgili atasözlerini bu şekilde gördükten sonra - hemen şunu söyle

yeyim ki, bu bölüm içinde Çu.vaşçada 58 atasözü bir araya getirilmiş - bir başka 

anahtar kelime olan ere bakalım. Burada da hemen hemen aynı tabloyu görebil

mekteyiz. "Beş parmak bi,. değil" veya "El beş parmaktır, hangisi bir boyda" 

biçimlerinde gördüğümüz atasözünün diğer lehçelerde aldığı biçim şu şekilde 

karşımıza çıkmaktadır: 

Alara pilek pulsan ta, tan mar. 

Alara pul pürne te per mar, sayan pek sın asesem te. 

Alara pürne per mar, sayan pek sın asesem te, tesse. 

Alara pürne per pek mar, sın asesem te sayan pek, tesse. 

* Alari pürnesem per pek mar, sın ese te per pek mar. 

* Vuna pürnen vrıye per tan mar. 

* Pilek pürne te (per) tan mar. 

TW. Beş parmak bir değiL. 

Özb. Bes qol baravar emas. 

Kzk. Bes sawsaq birdeyemes. 

Uig. Bas qol birdak amas. 

Tat. Barmaqlar da tigez tiigel. 

Azb. Bes parma"(in besi de tan deyil. 

Krm. Bas parma"(irı has türlü. 

Tkm.: On barma"(in derımi. 

Tat. Barmaq beHin barmaq tirı tügel, botaq beHin botaq tirı tügel. 

Ttii. El beş parmaktır, hangisi bir boyda? 

* Salsem te per tan pulmasse. 
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* Per aman ta acisem terle. 

* Tumlampa tumlam ta per pulmast'. 

Çok yaygın olarak bilinen "Anasma bak, k/Zlm all Kenartna bak. bezini al" 

atasözünün Türkiye içinde de değişik biçimlere girdiğini, birçok varyantının 

oluştuğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Şimdi bu atasözünUn nasıl aktarıldığını 

ve diğer Türkçe kökenli lehçe ve ağızlarda söylendiğine bir bakalım: 

Ama5e yeple, xere (te) sapla. 

Tat. Anası nindi, qızı sundıy. 

Ttii. Anasına göre danası olur. 

Rus. Kakova mat', takova i doc'. 

IviHe asse pek, xere ama5 pek. 

Amasne pax ta, xerne iL. 

Ama.5nc paxsa xerne iL. 

Kar. Anasi'na baq ta, qızını aL. 

Kkp. Anasın körüp qızın aL. 

Tat. Anasın bel / küzle / kür qızın aL. 

Tat. Anasına qarap qi'zın qoc. 

Ttü. Anasına hak, kızını al, kenarına / kıyısına / tarağına bak, bezini aL. 

Azh. Anasına bax, qızı al, qımYina bax bezini aL. 

Tat. Anasına qarap qızın al, qırlyi'na qarap büzen aL. 

Tkm.: Enesini görüp, '{izın al, '{irasını görüp, bizin al. 

Krg. Enesin körüp, qızın al, esigin körüp, törünö öL 

Blk. Anasına qarab, qızi'n al, atasına qarab ğaSına bar. 

Tat. Anasına qarap qızın qoc, atasına qarap ul1n qoc. 

Kzk. Anasın körip, qızın al, aya'{in körip, asın is. 

Nog. Ayayin körİp, asın is, anasi'n körip, qız"in aL. 

Özb. Milkini kör, bozini al, anasini kör, qızini al. 
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Uig. Qir körüp, böz al; ana körüp - qiz. 

Krm. Basmasına köra bazi, anasi'na köra qızi". 

"Dereyi görmeden jJuç'alu/"[ sıvwna" veya "Suyu görmeden jJuç'ulun SIV(l

mu" biçiminde bildiğimiz atasözü, hemen hemen hiç değişmeden veya çok az 

değişikliklerle diğer akraba topluluklarda da karşımıza çıkıyor: 

Atal urla ka~as pulsan, vise kunlax sakar iL. 

Atal xerne sitmeser, atta xıvsa sekles mar. 

Atal xer(ri)ne sitmeser, atıumı an xıv. 

Aİ<1la kurmas<'h" attuna an xi·v. 

Tat. Ide! kürmiy itek salm'iylar. 

Tat. Iclel kürmıy ayaq Ciselmiy. 

Tat. Idel kürmiy cabuwı1ını kütarmU. 

Ttü. Dereyi görmeden, paçaları sıvama. 

Tat. SlıW ki.irm~istün itek salmıylar. 

Tat. Suw ki.irmiy itck Cisclmiy. 

Azb, Su görmUyinğü aUik cakmil. 

Krm. Suv körmezden, pabuc c'iqarma. 

Tkm.: Suw görm~in, tamman cıqarma. 

Özb. Suwni körmay, etik ecema. 

TeL. Su körböyci, ödük cüepa. 

Tat. Suw kijrmiyeü itek salma. 

Xak. Suyni" körip albin, ödigirı snurba. 

Nog. Suv körmey, ütik sespe. 

Krg. Sun kecpey, kepieirıdi eecpe. 

Krc. Suvya kirginCi, etek költijrme. 

Tines xeninc sitmeser aUuna an xiV. 

Tat. : Dirıgez kiirmiy itek salmiylar. 
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"Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür" biçiminde yaygın olarak kullanı-

lan atasözünün durumunu da aşağıda görebilmekteyiz: 

Kürse caxxi xur anıi pek puranna. 

Kürsen kacaki te ene pek, eni te p~Han pek. 

KÜrSeri cax karkka pek. 

Tat. KUrse tawi"yl qaz kebek, yomi"rqasi" baS kebek. 

Tat. KürseneT] tawıyl qazday, xat1nı qızday. 

Krm. QomsunıT] tavuyı: - qaz, kalini - qız körünür. 

Ttii. Komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür, karısı da kız görünür. 

Krg. Biröönün qatını biröögö qız körünöt. 

Ttii. Komşu tavuğu komşuya kaz görünür. 

Azb. Qonsu toyuyu qonsuya qaz görüner. 

Tat. Kürse tawıyl kürsega qaz bu1ıp kürener. 

ESk. KürseneT] tawıyi la qaz bullp kürene. 

BIk. Xonsunu tawuyu (xonsuya) qaz körünür. 

Tat. Kürsc tawıyi kürka qadar. 

Rus. V cuzix nıkax 1omot' velik. 

"Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır" atasözünü de hiç unutmamak ge

rek. Türkoloji içinde yer alan bazı araştırmacıların Türk dünyasında zoraki ayrı

lıklar, anlaşmazlıklar ve kopukluklar yaratma çabalarını uzun yıllardan beri ta

kip ettikçe insanın bu davranışlara nasıl bir anlam vereceği içinden çıkı1maz bir 

sonın oluyor. Bu kadar örnek oıiada dururken, bu bilimsel ahlaksızlık yalancı

lık, saptırmacılık niye? Hani bu lehçelerin insanları birbirini hiç anlamaz1arclı? 

Hani değil aylar, yıllar bile geçse bu toplulukların insanları birbirine dil olarak 

yabancı kalırlardı? En geç altı ay geçtikten sonra· Türkiye' den giden iş adamla

rının, işçilerin bulundukları ortamlarda o lehçelerle rahatça konuşup an1aştık1a

rını niçin gözden uzak tutup kamuoyunun yanlış ve yalan ile başka yönlere kay

clınlmasına çalışılıyor? Anlamak mümkün mü? Anlamak için anlaşmak hedefi-
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ne yönelik çaba harcamak gerek. Yine bu konuda söylenmiş bir atasözüne ve di

ğer akrabalarımızdaki durumuna bakalım: 

Yi't-kacaka varSsa pallaSat', etem kalassa pallasat'. 

Ttü. : İnsan söyleşe söyleşe / konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa. 

Tkm.: İnsan soraSa - sorasa, xayvan 'isgasa - 'isgasa. 

Kzk. Adam söyleskense, z'ilq'i kisineskense. 

Nog. Adem söylesip, yi1q'i kisnesip tan'isar. 

Krg. Adam sölöskönCö, Z1lq'i qas'in'isqanca. 

Krm. Atlar kisnasip, taniSır, insanlar - söyıasip. 

Blk. At kisneb tanisır, adam sölesib taniSır. 

Kkp. At kisnesip tab'isar, adam söylesip tabısar. 

Özb. At kisnasib t~ıp'isar, adam - esıasib. 

Azb. At yerimakla, insan bilmakla. 

Hiçbir art niyet taşımaksızın durumu gerçek yargılarla değerlendiren insanlar 

herhangi bir rahatsızlık duymazlar, çekinmezler, üzülmezler. Niyet önemli ... İşe 

cesurca giren, niyeti kötü sonuçlara yol açmayacak insanlar geleceğin mimarla

rı, kültür mühendisleri olacaklardır. Bu geniş kültür birikimini üniversitelerde 

aktarıp öğretecek olan Halk Bilimi bölümldinin daha fazla zaman geçirmeden 

yaygınlaşmasını, ilk ve orta öğretimde, hatta yüksek öğretirnin bazı dallarında 

(hukuk, tıp, siyasal bilgiler, ziraat, eczacılık vb.) halk kültürünü yakından tanı

tan derslerin verilmesi artık şart olmuştur. Halkının özelliklerini, düşünüşünü, 

yaşayışını bilmeyen bir hekim, bir komutan, bir vali, bir yargıç ne derece başa

rıh olabilir'? Peşin peşin, ön yargı taşımadan bu gerçeğin kabul edilmesi gereki

yor. Zaten atalar da ne demiş bu konuda'? Akrabalarımız nasıl da benzer şeyler 

söylemiş. Önce Çuvaşlar, sonra diğerleri: 

Kaskartan xarasan, varmana an kay. 

Tat. : Büreclan quri'qsarı, urmanra barrna. 

Kasiatl'tan xarasan, vaımana ta kayayman. 
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Tat. 

Azb. 

Özb. 

Tat. 

Tat. 

Kzk. 

Krg. 

Tat. 

Rus. 

Kkp. 

Kzk. 

Nog. 

Krg. 

Büredan qurıqqan mmanya barmas. 

Qurddan qorxan masüya getmiiz. 

Böridün qorqqan toqaygü kirmüs. 

BürMan qurqıp tırmanya barmıy / tormıylar. 

Ayudan qurıqqan urmimya barmas. 

Ayudan qor'iqqan ormana barmas. 

Ayudan qorqqan toqoyyo barbayt. 

Ayudan quüqsarı, tırmanya barmassırı. 

Volkov / Volka bojat' sja - v les ne xodiC. 

Segirtkeden qorqqan egin ekpes. 

Segirtkeden qoı'iqqan egin ekpes. 

Segertkiden qorqqan, egin ekpes. 

Cegirtkeden qorqqon egin ekpeyt / ekpes. 

Tiirk J)iinyas/lul/ AtasıMeri 

Özh. 

Ttü. 

CigirtküeUin qorqqan, ekin ekmiis; barimmetün qorqqan, mM yi·ymas. 

Serçeden korkan dan ekmez. 

Knn. Sürçüdün qorqqan tarY yükmüz. 

Azb. StircüeUin qorxan, daü iikmmaz. 

Tkm.: Serce yorxan, darY ekmez. 

Kzk. Toryaydan qorıqqan tarı ekpes. 

Krg. TaraanCi'dan qorqqon tanıu aydabayt. 

Özb. Cumcuqdan qorqqan tarıq ekmüs. 

Kım. Toryaydan qorqqan tarı akmaz. 

Rus. Ljagusek bojaı'sja - v ozere ne kupat'sja. 

Tat. CipCıqtan qurıqsarı, yoqlama. 

"Bir kölünün yedi mahalleye zarart vardır" diyen atalarımız sanki yüzlerce, 

binlerce yıl öncesinden Türk dünyası içindeki gelişmeleri, kötü politikacıların 
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neler yapabileceklerini önceden bilmiş gibi. Aynı biçimde diğer dallarımlZda ba

kınız, neler var: 

Per kasak tiket piceke pIla pasat. 

Per pukra / puxra petem purana peterne. 

Per yüse samax petcm yaSkana yüsetet. 

Ttii. Bir uyuz keçi bir sürüyü boklar. 

Tat. Bcr qorcarıYi kağa böten köti.ine bozar. 

TeL. Yaıııs qodurluu qoy murı qoynı artattı. 

Tat. Ber qortll kağa bölen köti.ine qortlati:r. 

Tat. Bcr yiinsez sari:q bötCn kötline bozar. 

Tat. Ber nacar sıyır böten kötüne buyıy. 

Tat. Bel' bi1Cıraq sıyıl' böten kötüne bıcYrata. 

Kötülüğü her zaman söyleyip yaymak doğru mu, bilemcm; ama atalarımız 

bunun için de şunları söylemiş: 

Pusa kassan - sclek taxan, alla kassan - alsa taxan. 

Ttü. Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk / yen içinde. 

Krc. Bas carılsa - börk icinde, qol sınsa - ccrı icinde. 

Kzk. Bas zarılsa, böıik isinde, qol sınsa, zeıı isincle. 

Özb. Bas yttrilsa, börk icida, qol sinsa, yerı icida. 

Krg. Bas ayrılsa - börk icinde, qol sinsa - 'lerı icinde. 

Alt. Pas yarllza pörük icinele. 

Özb. Bas yarilsa, doppi astida. 

Nog. Qol sınsa yeh isincle, bas sınsa börk isinde. 

Başka bir atasözümüzü ele şu biçimlere girmiş görüyoruz. çuvaşçadakiler vc 

sonra diğerlerinin güzclliğini aktaralım: 

Xcrc kalam - kinem iIW~r. 

Xereme kalanı kinerne pulllir. 
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Xereme kalanine kinem iltter. 

Kinem iltter tese xereme kalarilm. 

Ttii. Ey kızım sana diyorum, ey gelinim sen işit. 

Ttii. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. 

Krm. Qizım, sarıa aytaman, kalinim, san dirııa. 

Azb. Qızım, sana deyiram, galinim, san esit. 

Tkm.: Qızım, sarıa aydayın, gelinim, sen düs / esil. 

Özb. Qızım, senga aytaman, kelinim, sen eSit. 

Uig. Qizim, sarıa ey tay, kelinim, san tirı1a. 

Blk. Qizım sanya aytama, kelinim sen esit. 

Kzk. Kelinim, sayan ay tam, qızım, sen tırıda. 

Tat. Qizım, si11a ay tam, kilenem sin tırıla. 

Türk Dünyasıııııı Atasözleri 

Krg. Keregem saya ay tam, kelinim sen uq; uuyum saya aytarrün, uulum 

sen uq. 

Son olarak "demİr tavmda döj:{ülür / dövülmeli" atasözünde hemen hiç de-

ğişmeden kullanıldığını görelim: 

Timere xeme cux tuptasse. 

Timere xersen tuptasse. 

Timere xerü cuxne / vaxatra tupta. 

Kmk.: Temimi qızıwunda toqala. 

Tat. Timeme qızuwında suq. 

Kzk. Temirdi qızyan kezde soq. 

Kkp. Ternirdi qızyanda soq. 

Nog. Temirdi qi"zyancla soyıp qal. 

Krg. Temirdi qızıyanda / qızuusunda soq. 

Uig. Tömümi qiziyicla soq. 
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Özb. Temirni qızıYida haS. 

Ttü. Demir kızgın iken dövülür. 

Krm. Damir qızyın olyanda dögiilür. 

Ttü. Demir(i) tavında dövmeli / dövülür. 

Azb. Damir isti-isti döyarIar. 

Ttü. Demir tavında, dilber çağında. 

Krg. Temirdi ısı)'i.'nda soq, kepti qızuusundasoq. 

Bütün bu örnekleri başka konularda söylenmiş yüzlerce örnekle çoğaltmamlZ 

elbette mümkün ... Ancak şu verdiğimiz örnekler bile, Türk dünyasındaki bu gü

zel kalıplaşmış söz hazinesinin farklı gibi görünen lehçelerde kolaylıkla anlaşı

labilir olduğunu ortaya koymuştur. Belki bazı özel duruma girmiş olanlarla sa

dece o lehçeye mensup bulunanlar, ayrı ama kısa süreli bir araştırma veya çalış

ma sonunda anlaşılabilir duruma gelecektir. 

Türk dünyasının atasözlerini, önce Çuvaşça gibi diğerlerine bir hayli uzak 

kalmış bir lehçeden örnekler verip diğerleriyle karşılaştıran Blaesing'i bazı Türk 

Türkologlarına da gerçeği gösterdiği için kutluyorum. 


