TÜRKMEN HALK NAKILLARı (ATASÖZLERİ)
DR. CAHİT

Etnik
konumları

bakımdan Oğuz

BAŞDAŞ

kökenli Türk halklarından olan Türkmenler
itibanyla Türk dünyasının merkezinde yer almaktadırlar.

coğrafi

Türkmen Türkçesi, coğrafi konum ve etnik yapıya bağlı olarak, Oğuz lehçelerinin özellikleri yanında, doğu ve kuzey (Kıpçak) Türk lehçelerinin bazı
özelliklerini de bulundurmaktadır. Bu bakımdan Türk dilinin eski-yeni genel
özelliklerinden birçoğunu Türkmen Türkçesinde bulmak mümkündür:
Yazıda

gösterilmemekle birlikte bu lehçemizde asIl uzun ünlüler sistenıli
olarak korunmuştur.Türkmen yazı dilinde, Türkiye Türkçesinden farklı olarak
açık ii ve nazall1 bulunur. Yabancı kökenli kelimelerdeki hemen bütün 'Tler
"p "ye değişmiştir. Kök hecesinde n, 1], burun akıcılan bulunan kelimelerde #b
> #m değişmesi görülür. Kelime başı #b'ler umumiyetle korunmuştur. Tonlulaşma Türkiye Türkçesine göre daha ileri seviyededir. Yükleme hali eki olarak
+ (n)I kullanılır. Şimdiki zaman eki olarak -yAr şeklinin yanında -yA, -(L)p otıl",
-( I)p yatır ve -(I)p yör şekilleri de kullanılır. i
Divanü Lugat-it Türk'te sav; Osmanlıcada "mesel, darbımesel, tabir",
sözcükleriyle anılan atasözleri Türkmen Türkçesinde "nakıl, atalarsözü" kelimeleriyle ifade edilmektedir.

Ömer Asım' Aksoy, atasözlerini "Atalarımızın uzun denemelere dayanan
yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve
kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş öz sözler" biçiminde
tanımlamıştır. 2

Atasözleri genelolarak millldir. Ancak biçim olarak farklı olmakla birlikte
anlam bakımından beynelmilel olanlan da vardır. Ortak kültürel değerleri pay-

Fazla bilgi için bk. Cahil Başdaş, Güroglı Türkmen Halk Eposı (Metin Çeviri -Dil Özellikleri- Sözlük),
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Malatya 1996, s. 292-434.
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laştığımız

Türkmenler ile ortak atasözlerine sahip olmamız tabiıdir. Aşağıda
vereceğimiz Türkmen atasözlerinin bir kısmı hem biçim hem de ihtiva ettiği anlam bakımından Anadolu' da söylenen atasözleri ile aynıdır. Bunların birçoğu ise
biçim bakımından kısmen farklı olmakla birlikte muhteva bakımından Anadolu
atasözleriyle aynıdır.
Bir gülden bahar bo lmaz. "Bir çiçekle yaz olmaz"
El eli yuvar, iki el birigip yüzi yuvar. "El eli
Garrı duşman

dost bo lmaz. "Eski dost

yıkar,

düşman

iki el yüzü

yıkar."

olmaz"

lt üyrer kerven geçer. "İt ürür kervan yürür."
Köp damcadan köl bolar. "Damlaya damlaya gölolur"
Aşağıda

alfabetik sırayla verdigimiz 100 Türkmen atasözünden sadece
ve muhteva bakımından Anadolu' da bilinen atasözlerinden
farklıdır. Bunlar da sosyal çevre ve mahallI hayat tarzına bağlı olarak ortaya
çıkmış atasözleridir.
birkaçı

şekil

Türkmenistan'da derleme yapma imkanına sahip olmadığımız için şimdilik
ulaşabildiğimiz Türkmen Türkçesi eserlerini tarayarak 100 Türkmen atasözünü,
Türkiye Türkçesine çevirileri ile birlikte, Türkiye okuyucusunun istifadesine
sunuyoruz.
:i<

Ak gün agardan, gara gün garaldar,
Ak gün

ağartır,

kara gün

karartır.

* Akıl yaş da bolmaz başda bolar.
Akıl yaşta değil baştadır.

* Akıldan artık baylık yok; saglıkdan gımmat zat yok.
Akıldan

iyi zenginlik,

sağlıktan kıymetli şey

yoktur.

* Altın kümüşürı könesi bolmaz, ata enenirı bahası bolmaz.
2
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Altın

ve

gümüşü n

eskisi olmaz; ana babanın

değeri

Başdaş

biçilmez.

* Altın yerde yatmaz, yagşılık yolda galmaz.
Altın

yerde durmaz, iyilik yolda kalmaz.

* Arkalı köpek gurt alar.
Arkalı

köpek kurt yakalar.

* Ay dogsa, alem görer.
Ay

doğunca

herkes görür.

* Bal süyci, baldan bala süyci
Bal

tatlı,

baldan çocuk

tatlıdıL

* Bal tutan barmagım yalar
Bal tutan

parmağını

yalar.

* Baligırı dirliği suv bilen bolar.
Balığın dirliği

su ile mümkündür.

* Barlınırı bazarı yanında bolar.
Zenginin

pazarı yanında

olur.

* Baş bolmasa gövre leş.
Baş

olmazsa gövde

leştiL

*Bilegi yogın birini yıkar; bilimi bolan mürıünİ.
Bileği kalın

(güçlü olan) bir

(kişiyi);

bilgisi olan bin

(kişiyi) yıkar.

* Bir gülden bahar bolmaz.
Bir gül ile bahar gelmez.

* Bir günlük yola düşsel1, on gülük harcım göter.
Bir günlük yola

çıkarsan,

on günlük yiyeceğini

*Bugünki işirıi erta goyma.

yanına

al.
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yanna bırakma.

* Cepasını çeken vepasını görer.
Cefayı

çeken vefa görür.

* Çaga eziz, edep ondan hem eziz.
Çocuk aziz, edep ondan da azizdir.

* Çaga yıkıla yıkıla ulalar.
Çocuk

düşe

kalka büyür.

* ÇekseT] zahmet, yagar rahnet.
Zahmet çekersen, rahmet

yağar,

* ÇopanıT] ayagı yetmese, tayagı yeter.
Çobanın ayağı yetişmezse, sopası yetişir.

* Dagı daşı yel bozar, dost arasını söz bozar.
Dağı taşı

yel bozar; dostlann

arasını

söz bozar.

*Dama dama köl bolar; hiç dammasa çöl bolar.
Damla damla gölolur; hiç damlamazsa çölolur.

*Dili uzın bolmadlglT] ömri uzın bolar.
Dili uzun

olmayanın

ömrü uzun olur.

* DostuT]u saklama, nepden galmasın; duşmanı saklama sırIT] bilmesin
Dostunu alıkoyma, kazançtan (geri)
bilmesin.

* Düşmanı bas, zıyan berse as.
Düşmanı

bas; zarar verirse as.

* Düye garrasa, köşegine eyerer.
Deve

yaşlanınca

yavrusuna tabi olur.

kalmasın; düşmanı

bekletme

sırrını

f)r.
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* DostuT)a da sır berme, dostuT) öte dostı bar.
Dostuna

sır

verme, dostunun da

başka

dostu var.

*Düye gırda bolsa, gözi şorda bolar.
Deve

kırda

iken, gözü çorak yerde olur.

* El eli yu var, iki el birigip yüzi yuvar.
El eli

yıkar,

iki el

birleşip

yüzü

yıkar.

*Enesini görüp glZlll1 al, gırasıııı görüp bizin.
Anasını

gör

kızını

al;

kenarını

gör bezini (al).

*Ertir tur, ataT)1 gör; atandab soT) atlT)l.
Sabah kalk

atanı

gör; atandan sonra

atını

(gör).

* Gamşı govşak tutsaT) eliTli gıyar.
Kamışı gevşek

tutarsan elini keser.

* Garrı duşman dost bolmaz.
Eski

düşman

dost olmaz.

* Gazana yanaşsaT) garası yokar, yamana yanaşsaQ belası yokar.
Kazana

yanaşırsan karası bulaşır;

kötüye

yanaşırsan belası bulaşır.

* GeT)eşlik yerde kemlik yok, geneşsiz yerde deT)lik.
Rahat yerde eksiklik, uygunsuz yerde

eşitlik

* Gerekli daşIT) agramı yok.
Gerekli

taşın ağırlığı

yoktur.

* Giç yat da ir tur, altı pişegi artık ur.
Geç

yatıp

erken kalk;

altı yayığı

fazla vur.

* Giden getirir; oturan mrh sorar.
Giden getirir; oturan (sadece) fiyat sorar.

yoktur.
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* Gorkagı kovsan batır bolar.
Korkağı

kovalarsan kahraman olur.

* Gövni açıgl11 yolu açık bolar.
açık olanın

Gönlü

yolu da

açık

olur.

* Gurt çagasından ekdi bolrnaz.
Kurt yavrusu evcil olmaz.

* Gülme gorışırıa geler başırıa.
Gülme

komşuna

gelir başına.

* Her yurdurı aYını öz tazısı bilen avla.
Her yurdun
*I1lrnsız

bir

Cahil bir

ayını

kendi

tazısı

ile aYla.

yaşar, ılırnh rnürı yaşar.

yaşar,

bilgili bin

yaşar.

* İr turan işinden dınar.
Erken kalkan işinden kurtulur.

* İt üyrer kerven geçer.
İt

ürür kervan geçer (yürür).

* Keşgir gılıç yanar otdır.
Keskin kılıç yanan

ateştir.

* Körıül sıgsa, gövre sıgar.
Gönül

sığarsa

gövde de

sığar.

* Köp damcadan köl bolar.
Çok damladan gölolur.

* Köp yaşan bilmez, köp okan biler.
Çok

yaşayan

bilmez; çok okuyan bilir.
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*Mıhmanırı örıünde aş

Misafirin önüne

aş

goy, iki elini

koy; iki elini

boş

goy.

boş bırak.

* Nadandan hayvan yagsıdır.
Cahilden hayvan (daha) iyidir.

* Odı gozgasarı öçer, gorışırıı gozgasarı göçer.
Ateşi kanştınrsan

söner;

komşunu rahatsız

edersen göçer.

* Odı özürıe, ötmese kese k
Ateşi

kendine

(yapıştır);

yakmazsa başkasına

(yapıştır).

* Oglı ekıa~ tanar, atı saklan.
çocuğu

büyüten,

atı yetiştiren

(bilir).

* Okan oglan atasını yener.
Okuyan çocuk atasını yener.

*ÖIi arslandan diri sıçan yagşıdır.
Ölü arslandan diri sıçan iyidir.

* Özüni övenirı tanapı çürük bolar.
Kendisini övenin ipi çürük olur.

* Sayanı ekmedik salkında yatmaz.
Gölgelik

(ağaç)

ekmeyen serin (yerde) yatmaz.

* Sepilmedik tohum gögermez.
Serpilmeyen tohum yeşermez.

* Sıgrırı şahına ursarı endamı sızlar.
Sığınn

boynuzuna vursan, vücudu

* Sorıkı tüykülik sakgal ezmez.
Son tükürük

sakalıslatmaz.

sızlar.

Başdaş
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* SUVUıı siııııin aknından, yigidiıı yere bakanından.
Suyun

yavaş

akamndan,

yiğidin

yere

bakanından

(kork).

* Süytde agzı bişen, suvı üflap içer.
Sütten

ağzı

yanan suyu üf1eyip içer.

* Şir zarbın görmedik tilki şir bolar.
Arslan pençesini görmeyen tilki arslan (kral) kesilir.

* Türkmeni dürtmesen duymaz.
Türkmeni dürtmezsen duymaz.

* Ukı yassık işlemez.
Uyku

yastık

istemez.

* Ulınııı diyenini etmedik uvlar.
Büyüğün dediğini

yapmayan feryat eder.

* Yagşı ata bir gamçı.
İyi

ata bir kamçı, kötü ata bin kamçı.

*Yagşı

İyi

bilen yöreseıı,

mı rada

yetir, yaman bilen yöreseıı uyada goyar.

ile yürürsen murada eriştir; kötü ile yürürsen mahçup eder.

* Yagşı söz baldan süyci.
Güzel söz baldan
*Yagşı

söze

Güzel söze

tatlıdır.

daş yarılar.
taş

(dayanmaz)

yanlır.

* Yagşını sılasaıı yadıııdın çıkmaz, yamanı sılasaıı gapıııdan gitmez.
İyiyi

sayarsan aklından çıkmaz; kötüyü sayarsan kapından gitmez.

* Yalan çı töre bir geçer.
Yalaneı baş köşeye

bir (defa) geçer.

/)1'. Cahiı Baştfaş

* Yalta yal tapmaz, tapsa da bol tapmaz.
Tembel yal bulmaz; bulsa da fazla bulamaz.

*Yandak öl hem bolsa tikeni
yaş

Yabani gül

da olsa dikeni kurudur.

*Yarından ayrılan

Yarinden

gurudır.

ayrılan

yedi

yedi

yıl

aglar.

yıl ağlar.

*Yatan yılanııı guyrugını basma.
yılanın

Uyuyan

*Yaz yatan
Yazın

gış

yatan

kuyrnguna basma.

aglar.

kışın ağlar.

*Yeke gezen heder eder.
Yalnız

gezen çekinir.

*Yeke yol tapandan, köp bilen azaşan yagşı.
Yalnız başında

yol bulandan,

kalabalık

ile yolunu

şaşıran

*Yelli gün yort, yagışlı gün yat.
Rüzgarlı

gün yürü,

yağışlı

gün yat.

*Yeri gOV! becermeseıı tohumııı bilen hutma hut.
Toprağı

iyi

işlemezsen,tohumunla başa baş (kalırsın).

*Yeri güyz sür, güyz sürmeseıı yüz sür.
Toprağı

güzün sür, güzün sürmezsen yüz (kere) sür.

*Yeseriıı yedi yere zıyanı yeter.
Sahtekann yedi memlekete zaran dokunur.
*Yıkılan göreşden

.Yenilen

güreşe

doymaz .

doymaz.

(daha) iyidir.
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*Yigide mürı dürli hünar hem
Yiğide,

bin türlü hüner de

*Yigide

söveş bayramdır.

azdır.

azdır.

Yiğide savaş bayramdır.

*Yigidi dostundan tanı.
Yiğidi

(onun) dostundan

*Yigidirı yagşısı
Yiğidin

tanı.

köp dinler, az sözler.

iyisi çok dinler; az

konuşur

*Yigit garrar, zaman garramaz.
Yiğit yaşlanır,

zaman

yaşlanmaz.

*Yola çıksarı yoldaşırıı düzet.
Yola çıkarsan

yoldaşını hazırla.

*Yola çıksarı yoldaşırıı tap, öyde otursarı sırdaşını.
Yola çıkarsan yoldaşını, evde oturursan

sırdaşını

buL.

* Yolbarsırı çagası yılda ayaklanar.
Kaplanın

yavrusu (bir)

yılda ayaklanır.

*Yoda ızlasarı, yola barar, yol ızlasarı ile.
Patika takip edersen yola vanr; yolu izlersen ile (gider).
*Yorganırıa
Yorganına

göre ayak uzat.

göre ayak uzat.

* Zahmet bolan yerde hemşişe rahnet bar.
Emeğin olduğu

* Zenan

yerde daima bereket

bilen dost

boIsarı, şol

yapışmasarı zamanırı dostlugı

vardır.

bolan
bolmaz.

vagtnı

şatır şutur gayşardıp

Dr.
Kadınla
dostluğu

dost olur olmaz, ona
olmaz.

Cahiı Başdaş
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şapır şurup sanlıp yapışmazsan, kadının

* Zenannı guşgını bizden bolar.
Kadının

uçkuru bezden olur.

Çeşitli Türkmen eserlerini tarayarak tespit ettiğim atasözleri, şüphesiz Türkmen atasözlerinin çok cüz'i bir bölümüdür. Tespit ettiğim Türkmen atasözlerinin büyük bir bölümü, Anadolu'da bilinen atasözleriyle hemen hemen
aynıdır. Bu benzerlik, coğrafi uzaklığa rağmen, Anadolu halkı ile Türkmenlerin
kültürel bağlannın ne kadar kuvvetli olduğunun bir göstergesidir. Yukanda alfabetik sırayla verdiğimiz Türkmen atasözlerinin bu konuda yapılacak
mukayeseli ve kapsamlı çalışmalara katkı sağlayacağını ümit ediyorum.
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