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Türkiye Türkçesine ait atasözlerinin “atasözü yazıcılığı” (İng. Pare-
miography) çerçevesinde bakıldığında oldukça eskiye dayanan bir 
geçmişi olduğu bilinmektedir. Türkiye Türklerinin atasözlerini ihtiva 

eden ve atasözü yazıcılığı açısından karşımıza çıkan ilk eser olarak Velet Çe-
lebi tarafından Atalar Sözü adıyla yayıma hazırlanan 1480 tarihli derleme-
yi görmekteyiz. Derleyicisi belli olmayan bu yazma, Türkiye Türkçesine ait 
atasözü derlemelerinin eldeki en eski örneği olarak kabul edilmektedir. Bu 
derlemeyi takiben yazma ya da basma olarak çok sayıda irili ufaklı atasözü 
derlemesinin mevcut olduğu bilinmektedir.1

Bizde modern anlamda atasözü yazımına dönük eserler, Tanzimat son-
rasında gün yüzü görmüştür. Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa’nın başını çek-
tiği bu çalışmalar, Türkiye Türkçesi atasözü yazıcılığı açısından son dere-
ce önemlidir. Bu noktada eserlerin ortaya çıkış zamanı, devrin şartları ve 
atasözü yazıcılarının kişilikleri bir arada düşünüldüğünde bu çalışmaların; 

-her ne kadar bu derlemelerin ilham kaynağının Batı’da yapılan çalışmalar 
olduğu bilinse de- Türk atasözleri çerçevesinde Türk halk kültürünü ortaya 
koymak gibi amaca sahip oldukları da açıktır. Rönesans ve Reform gibi fikir 
hareketleri çerçevesinde Avrupa’da halkların kültürlerine karşı bir ilgi uyan-
mış, atasözleri de bu ilginin bir yansıması olarak derlemelere konu olmuş-
tur. Türklerin bölgede yayılışıyla ortaya çıkan akademik ilgi bir yana, Türk 
atasözleri de bu akımdan nasibini almıştır. Örneğin Türkoloji alanında daha 
ziyade İnstitutionum Linguae Turcicae Libri Quatuor adlı grameri ile bilinen 
Megiser’in eserleri arasında “atasözü bilimi” açısından son derece önemli bir 
derlemesi de mevcuttur. Literatürde Paroemiologia Polyglottos adıyla bilinen 

1 bk. Ceyhan, 2011.
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bu eser, çeşitli Avrupa ve Asya halklarının atasözlerini “tematik” bir tasnif 
içerisinde sıralamaktadır. Çok dilli sözlük olma özelliği taşıyan bu çalışma, 
ilk kez 1592 yılında Graz’da, daha sonra 1605 ve 1606 yılında genişletilmiş 
bir şekilde Leipzig’de basılmıştır. Pareoemiologia Polyglottos’un 1592 yılında-
ki ilk baskısında değilse bile 1605 ve 1606 yıllarındaki sonraki baskılarında 
Alman, İtalyan, Belçika, Sloven, İspanyol, İbranî gibi diğer halklarla birlik-
te Türk atasözleri de yer almaktadır. Eserde toplam olarak 99 Türk atasözü 
mevcuttur. Bunların bir kısmı Megiser’in 1612 yılında yayımladığı gramerde 
tekrar yer almaktadır. Eser, bu şekliyle Türkiye Türkçesinin basılı ilk atasöz-
lerini içermesiyle tarihî bakımdan son derece değerlidir (Durmuş, 2017).

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Türk atasözü yazıcılığını bir-
birinden ayrı iki farklı gelişim çizgisi içerisinde değerlendirmek mümkün-
dür. Bunlardan ilki, Velet Çelebi tarafından yayıma hazırlanan 1480 tarihli 
yazma ile başlayıp zaman içinde çeşitli biçimlere sahip olarak günümüzde 
de devam eden yerli atasözü yazıcılığı (İzbudak, 1936); diğeri ise Megiser’in 
1605 yılında Paroemiologia Polyglottos adlı eseriyle başlayan yabancı atasözü 
yazıcılığı çizgileridir. 

Yabancı atasözü yazıcılığı çizgisi, tahmin edildiğinin aksine oldukça zen-
gin malzemeye sahiptir. Daha çok gramer eserlerinde yer alan atasözlerinin 
oluşturduğu malzeme, genel bir bakış açısıyla Plaskowicka-Rymkiewicz ta-
rafından 1965 yılında değerlendirilmiştir. Burada verilen eserlerin bir kısmı 
çeşitli araştırmacılarca ele alınmıştır. Örneğin Türkçenin Avrupa’da yayımla-
nan ilk gramerinde yer alan atasözleri önce Dilâçar tarafından kısmen (1971, 
ss. 207–208), daha sonra ise H. Stein tarafından tamamen yayımlanmıştır 
(Stein, 1984 / 2000). Bu alanda yapılan çok sayıda çalışma mevcutsa da geç-
tiğimiz birkaç yıl içinde yapılan yayımlardan bahsetmek istiyoruz. Thomas 
Vaughan’ın 1709 tarihli gramerinde bulunan 53 atasözü Siemieniec-Gołaś 
tarafından ele alınmıştır (2010). Franz Dombay’ın derlediği 440 atasözü ise 
Mehmet Uğur Ekinci tarafından yayıma hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalarla 
Preindl’in gramerinde yer alan 38 (Yılmaz ve Demirci, 2016); Wahrmund’un 
gramerinde mevcut 100 atasözü gün yüzüne çıkmıştır (Bekar, 2017). Yuka-
rıda anılan Megiser’in hazırladığı 1605 tarihli derlemede yer alan 99 atasözü, 
tarafımızca metin tespiti yapılarak yayımlanmıştır (Durmuş, 2017).

Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi Türkiye Türkçesine ait çok sayıda ata-
sözü derlemesinin, kitabının vb. künyeleri bilinse de zaman zaman mevcut 
bibliyograflarda adı geç(e)meyen bir takım eserlere de tesadüf edebiliyoruz. 
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Proverbia Quaedam Arabica, Persica, & Turcica’daki Türkçe Atasözleri

Bu yazıda ele alınan eser de gerek Türkiye’de (Albayrak, 2009; Oy, 1972) 
gerekse dünyada atasözü bilimi literatüründe adı bilinmeyen bir kitaptır 
(Mieder, 2009). Latince olarak Proverbia quaedam Arabica, Persica, & Tur-
cica: In Gratiam Praedictarum Linguarum Cultorum Edita adını taşıyan 
eser, 1655 tarihinde Witteberg’de basılmıştır. Kitabın yazarı olarak Johan-
nes Hrabskius’un adı geçmektedir. ‘Bazı Arap, Fars ve Türk Atasözleri’ şek-
linde Türkçeye çevirebileceğimiz başlığından ve toplam 16 sayfadan oluşan 
hacminden de anlaşılacağı üzere kitapta fazla sayıda atasözü yoktur. Yine 
başlıktan anlaşıldığı üzere bu kitapçıkta sadece Türk atasözleri de yoktur. 8 
Arap, 10 Fars ve 10 Türk olmak üzere toplam 28 atasözü mevcuttur. Nicelik 
açısından çok büyük bir değeri olmasa da salt atasözlerini konu edinmiş bir 
eser olması bakımından bu alandaki ilklerden sayılır. Dolayısıyla çok fazla 
atasözü içermediğinden paremiyografi yönüyle değilse de paremiyoloji açı-
sından oldukça önemlidir.

Proverbia quaedam Arabica, Persica, & Turcica’nın yazarı olan Johannes 
Hrabskius hakkında çok fazla bir malumatımız yoktur. Yalnızca Encyclopa-
edia Judaica’da Hristiyan İbranistler sıralanırken yazarın da adı geçmekte-
dir2 (Berenbaum ve Skolnik, 2007, s. 530). Burada yazarın Macar kökenli 
bir Kalvinist olduğu belirtilmektedir. 1625-1678 yılları arasında yaşayan bu 
şahsın asıl adı ise János Hrabski’dir. József Szinnyei tarafından hazırlanarak 
1891-1914 yılları arasında yayımlanan 14 ciltlik Macar yazarları ve eserlerini 
konu edinen Magyar Írók Élete És Munkái başlıklı ansiklopedinin 1896 yı-
lında çıkan IV. cildinde, yazar hakkında oldukça kısa sayılabilecek bir bilgi 
bulunmaktadır. Radvan’da doğan Hrabski’nin 1649 yılında Wittenberg Üni-
versitesinden mezun olduktan sonra Leipzig Edebiyat Topluluğuna üye ola-
rak seçildiği ve burada İncil’i İbraniceye çevirmekte görev aldığı bildirilmek-
tedir. Daha sonra ülkesine dönen Hrabski’nin burada bir lisede müdürlük 
yaparken muhtemelen zehirlenerek öldürüldüğü bildirilmektedir.3

Eserde yer alan 10 Türk atasözü, Osmanlı-Arap harfleriyle yazılarak alt-
larında Latince tercümeleriyle birlikte verilmiştir. Diğer bir ifadeyle bu me-
tinde atasözleri Latin alfabesiyle yazılmamıştır. Dolayısıyla eser, Türkoloji 
çalışmalarında kullanılan terimle bir transkripsiyon metni değildir. 

2 Bilindiği gibi Yahudilerin kitabı Hristiyanlarca da kutsal kabul edilmektedir. Hrıstiyanlar, kendi 
kitaplarına “Ahd-i Cedid” derken, Yahudilerin kitabına ise “Ahd-i Atik” adını vermişlerdir. Asıl 
metni İbranice olan Ahd-i Atik’in üzerine çalışma yapan ve bu sahada mütehassıs olan pek çok 
Hristiyan din adamı mevcuttur. bk. Harman, 1988.

3 http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/h/h08908.htm
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Aşağıda, eserde yer alan atasözleri özgün sırasında ve eserde yer aldığı 
biçimiyle verilmiş, altında yazıçevrimi yapılarak eserde yer aldığı şekliyle 
Latince çevirisi eğik çizgiler arasında dizilmiştir. Eserdeki atasözleri kendi-
sinden önce yayımlanmış olan Megiser’in grameri ve atasözü derlemesiyle 
birlikte İzbudak (İzbudak, 1936), Boratav (Boratav, 1954) ve Gallota (Gal-
lotta, 1980) tarafından yapılan neşirlerde yer alan atasözleri ile karşılaştı-
rılmıştır. Karşılaştırmalarda Megiser’in iki eserindeki atasözlerinin Stein 
ve Durmuş tarafından yapılan neşirleri ve bu neşirlerdeki numaralandırma 
esas alınmıştır: HS = (Stein, 1984), OD = (Durmuş, 2017). Megiser’in eserle-
riyle karşılaştırmada, takip eden satırda orijinal biçimiyle verilerek yine eğik 
çizgiler arasında, varsa Latince biçimleri gösterilmiştir.

Atasözleri 

1. İḳrār ḳalmadı bu dünyāda. /Fides non manſit in hoc mundo./

[Ikhrar Kalmadi bu dumade. /Fede non è rimasta in questo mondo. 
Nusquam tuta fides./ HS 74]

2. Sırrıŋı ṣaḳlamayınca saŋa kim yoldaş olur. /Quoniam arcana tua non 
cuſtodis, quis tibi ſocius erit?/

[Sierinung ſacklamainge ſanga khim joldaſch olur. / Se tu non celi i tuoi 
ſecreti, chi ti ſarà compagno? / OD 80, Sierinung sacklamainge sanga khim 
joldascholur. /Poiche tu non celi i tuoi secreti, chi ti sarà compagno?/ HS 185, 
Sierinum saklamainge ioldass olmass. AG 136]

3. Yaramaz demirden ey(i) ḳılıç olmaz. /Exferro malo gladius bonus 
non conficitur./

[Ey Khilitsch jaramas demirden olmos. HS 65, Ey klig iaramass demir-
den olmas. AG 47]

4. Er ölür, ad ḳalur. /Vir moritur, nomen manet./
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5. Her ṣabāḥıŋ ṣoŋı aḫşam olur, her şāẕılıġıŋ āḫiri ġam olur. /Auroræ 
finis veſpera eſt, Lætitiæ extremum triſtitia eſt./

6. Zamānı uymaḳ gerek. /Serviendum eſt tempori./

[Semani vimak gereckh. / Seruiendum est tempori./ OD 98, Semeni vi-
mak gereckh. / Serviendum eſt tempori/ HS 68]

7. ‘Ayıbsız yār isteyen yārsız ḳalur. /Sine crimine ſoctum volens, ſine 
ſocio manet./

[Ayıpsuz yar isteyen yarsuz kalur. Vİ 90, Aepsus jar istejen jarsus Khalur. 
HS 58, Epusiar isteien iarsus kalur. AG 48]

8. Adam on doḳuzu don. /Vir decem, veſtim novem ſunt./

[Adem on docuſi don. OD 3, Adem on, docusi don. HS 113, Adam on, 
dokussi don. AG 8]

9. Çoḳ yaşayan çoḳ bilmez, çok gezen çok bilür. /Qui ætate grandis eſt, 
multa non novit; qvi multumperegrinatus eſt, multa novit./

10. Ḳıştan soŋra bahār olur. /Hiemem ver ſequitur./

[Khüſch danſora bahar olur. /Ver hyemem ʃequitut./ OD 60, Khusch 
dansora bahar olur. /Ver hyemem ʃequitur./ HS 133]

Sonuç

Proverbia quaedam Arabica, Persica, & Turcica’daki verileri kendinden 
daha önceki döneme ait atasözleri ile karşılaştırmayı şu şekilde tablolaştıra-
biliriz: 
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Sıra Vİ PNB OD HS AG Sıra Vİ PNB OD HS AG
1 - - - + - 6 - - + + -
2 - - + + + 7 + - - + +
3 - - - + + 8 - - + + +
4 - - - - - 9 - - - - -
5 - - - - - 10 - - + + -

Yukarıda yapılan karşılaştırma sonucunda Hrabskius tarafından verilen 
on atasözünün yedisinin Megiser’in gramerinde, dördünün ise hem grame-
rinde hem de atasözü derlemesinde mevcut olduğu görülmektedir. Boratav 
neşriyle hiçbir atasözü ortaklık göstermezken İzbudak’ın verdikleriyle sade-
ce bir atasözü ortaktır. Buna karşın Gallota’nın neşrindeki dört atasözü bu 
derlemede de yer almaktadır. Bu durumda 4., 5. ve 9. sıradaki atasözlerinin 
önceki derlemelerde yer almaması bakımından paremiyolojik olarak ilk kez 
tanıklandığı anlaşılmaktadır. İleride yapılacak araştırmalarla bu atasözleri 
daha önceki tarihlere ait derlemelerde mevcut bulunsa bile tarihlendirme 
bakımından bu on sözün kayıt altında bulunuyor olması dahi kendi başına 
oldukça önemlidir. 

Hrabski’nin derlemesinde esas olarak Megiser’den istifade ettiği anlaşıl-
sa da Megiser’de bulunmayan üç atasözü ile yine Megiser’de atasözü olarak 
Latincesi mevcut olmayanların çevirileri bakımından, kendi devri açısından, 
takdire şayan bir katkı sağlamıştır. Öyle anlaşılıyor ki Hrabski, Türkçeye pek 
de uzak değildir. Zira kendisinin mensubu olduğu Macarlar, yaşadığı dönem 
itibarıyla Osmanlılar ile organik ya da inorganik bir şekilde sürekli ilişki içe-
risindeydiler. Bu durumda, her ne kadar Megiser’den istifade etse de kendisi-
nin gerek Latince çeviri gerekse üç atasözünün kaydı bakımından Türkçeye 
vukufunun olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye Türkçesinin çeşitli boyutlarda ve biçimlerde görülen atasözü 
derlemelerinin ne zaman, nerede karşımıza çıkacağı bir sürpriz olmaktan 
sıyrılarak örfümüzün ve dilimizin kalıp ipuçları olması sebebiyle Türkoloji 
çalışmalarımızın ivedilikle eğilmesi gereken konuların başında Türk pare-
miyolojisi gelmektedir. 
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