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EDİTÖRDEN
Kıymetli okuyucu,
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin Ekim 2017’de dokuzuncu sayısı
yayımlanmıştır. Bu sayıya kadar emeği geçen herkese en içten duygularımızla teşekkür ederiz.
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil
ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve
araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce,
Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir.
Bu sayıda,
Bekar, B., “A. Wahrmund’un Praktische Handbuch Der Osmanisch-Türkischen Sprache Adlı
Eserindeki Türk Atasözleri” adlı makalesiyle,
Avcı, Y. ve Yaşar, E., ““Ka-” Fiiline Gelen Üçüncü Sesin Anlam Özellikleri” adlı makalesiyle,
Yılmaz, Y. ve Özevren, M. S., “P. A. Jaubert’in Elements de la grammaire turke’ündeki Atasözleri”
adlı makalesiyle,
Kalıpçı, M., “Metinlerarasılık Kapsamında G.O.R.A. ve A.R.O.G. Filmlerinin İncelenmesi” adlı
makalesiyle,
Balamir, E., “Commedia Dell’arte, Tiplemeler ve Carlo Goldonı ile İtalya’da Tiyatro Reformu” adlı
makalesiyle,
Tuncer, M., “Halk Anlatılarının Epik Kuralları Bağlamında Konstantin İvanov’un Narspi Manzumesi”
adlı makalesiyle,
Ergun, A. L., “L’Uso del Soggetto Nullo Negli Apprendenti Turchi di Italiano: un Problema di
Interfaccia?” adlı makalesiyle,
Tuna, D., “Sıradan İnsanın Şiirinde Günlük Yaşam Travmaları: Altı Şiir ve On İki Çeviri” adlı
makalesiyle,
Yılmaz, T., “Ahmet Koçak, Gece ve Deniz Şairi Tahsin Nahit Üzerine, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul
2016” adlı tanıtmasıyla,
Yörür, A., “Erdem Sarıkaya, Eski Türk Edebiyatında Rüya (Başlangıçtan XV. Asra Kadar), Gece
Kitaplığı Yayınevi, Ankara 2017” adlı tanıtmasıyla yer almıştır.
Makaleleriyle yazarlarımıza, hakemlikleriyle hakemlerimize, yayın kuruluna ve dergimize katkısı olan
herkese teşekkür eder, makalelerin faydalı olmasını dileriz.
2018 Nisan sayısı için yazılarınızı beklediğimizi bilmenizi isteriz. Başarı ve mutluluk dileklerimizle…
RumeliDE Yayın Editörleri
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EDITOR’S NOTE
Dear Reader,
The ninth issue of the journal RumeliDE Language and Literature Studies Journal has been
published. We would like to thank those who have contributed to this journal so far.
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies has been publishing scholarly articles
on language, literature, folklore, culture, translation studies, language and literature
education since its establishment in 2014. Articles written in English, French, German, Italian,
Russian, Arabic and Persian are also accepted as well as Turkish.
This issue is contributed by:
Bekar, B. with the article named “Turkish Proverbs in The Praktische Handbuch der OsmanischTürkischen Sprache of A. Wahrmund”
Avcı, Y. and Yaşar, E. with the article named “Characteristics of The Following Third Sounds to The
Preceeding Verb “Ka-””
Yılmaz, Y. and Özevren, M. S. with the article named “Proverbs in P. A. Jaubert’s Elements de la
grammaire Turke”
Kalıpçı, M. with the article named “An Analysıs of G.O.R.A. and A.R.O.G. in The Context of
Intertextuality”
Balamir, E., with the article named “Theater Reform in Italy with Commedia Dell’arte, Typecastings
and Carlo Goldoni”
Tuncer, M. with the article named “Konstantin İvanov’s Narspi Poem Within The Context Of Epic
Rules Of Public Narratives”
Ergun, A. L. with the article named “Use of the null subject in the Turkish language learners: an
interface problem?”
Tuna, D., with the article named “Traumas of Everyday Life in Common People’s Poetry: Six Poems
and Twelve Translations”
Yılmaz, T., with the book review named “Ahmet Koçak, Gece ve Deniz Şairi Tahsin Nahit Üzerine, Akıl
Fikir Yayınları, İstanbul 2016”
Yörür, A. with the book review named “Erdem Sarıkaya, Eski Türk Edebiyatında Rüya (Başlangıçtan
XV. Asra Kadar), Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara 2017”
We kindly thank our writers for their articles, the referees for carefully evaluating the works, editorial
board for their contributions and hope that you will benefit from the articles in the journal. We want you
to know that we expect your article for the 2018 April issue. We wish you success and happiness.
RumeliDE General Editors
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A. Wahrmund’un Praktische Handbuch Der Osmanisch-Türkischen Sprache
Adlı Eserindeki Türk Atasözleri
Beytullah BEKAR1
Öz
Bir millete ait olan ve tarih boyunca dilden dile akratılan sözlü kültür ürünlerinden -masal, atasözü,
deyim, fıkra, bilmece, ninni, türkü vb.- bazıları zamanla unutulmuş, bazıları değişikliğe uğramış
bazıları da ilk günkü şekliyle günümüze kadar ulaşmıştır. Atasözleri bir milletin görüş ve tecrübelerini
en güzel yansıtan sözlü kültür ürünlerindendir. Atasözleri için eski kaynaklarda sav kullanılırken
daha sonraları mesel ve darbı mesel terimlerinin kullanıldığı görülmüştür. 11. yüzyılda Kaşgarlı
Mahmud eseri Divânü Lugâti’t Türk’te Türk atasözlerinin bazılarını kayıt altına almıştır. Tanzimattan
sonra ise Şinasi, Durûb-u Emsâl-i Osmaniye adlı eserinde atasözlerin bir kısmını toplamıştır. Bu
çalışmalarla birlikte yabancılar tarafından kaleme alınan transkripsiyon metinlerinde de Türklere ait
sözlü kültür ürünlerine rastlamak mümkündür. Kendi halklarına Osmanlı Türkçesini öğretmek için
hazırlanan bu metinlerde Osmanlı Türkçesinin gramer kuralları, söz varlığı verilmiş bununla birlikte
bazılarında tematik olarak hazırlanmış konuşma cümleleri, alıştırmalar, bilmeceler, atasözleri,
masallar ve fıkralar da ilave edilmiştir. Codex Cumanicus, Megiser’in Institutiones Lingvae turcicae
libri quatuor ve Preindl’nin Grammaire Turque adlı eserleri bunlardan bazılarıdır. A. Wahrmund’un
Praktische Handbuch der Osmanisch-Türkischen Sprache (Pratik Osmanlı Türkçesi El Kitabı) adlı
eseri de 1864 yılında basılmış transkripsiyon metinlerindendir. Eser üç cilt olarak hazırlanmış ve
içeriğinde sözlü kültüre ait malzemeler bulunmaktadır. Sözlü kültür ürünleri içinde 100 adet
atasözüne de yer verilmiştir. Çalışmamızda A. Wahrmund’un eserinde bulunan atasözleri tanıtılacak
ve günümüz atasözleriyle karşılaştırılacaktır. Atasözlerinden unutulanlar veya değişikliğe uğrayanlar
tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: A. Wahrmund, Praktische Handbuch der Osmanisch-Türkischen Sprache,
atasözü, transkripsiyon metni

Turkish Proverbs in The Praktische Handbuch der Osmanisch-Türkischen
Sprache of A. Wahrmund
Abstract
Some products of oral culture - story, proverb, idiom, anecdote, riddle, lullaby, folk song, etc. - which
belong to a nation and are passed by word of mouth throughout history have been forgotten in time;
some have undergone changes; some have reached the present day as in their first form. Proverbs are
the best products of oral culture reflecting view and experience of a nation. To name proverbs sav
(claim) was used in earlier sources, then the terms of mesel (adage) and darbı mesel (saying) were
seen to be used. In the 11th century, Kasgarlı Mahmud recorded some proverbs in his work Divânü
Lugâti’t Turk. After reform era, Sinasi compiled a part of proverbs in his work named Durûb-u Emsâli Osmaniye. Besides these works, it is also possible to encounter products of oral culture belonging to
Turks in transcription texts written by foreigners. In these texts prepared with the aim of teaching
Ottoman Turkish to their own public, Ottoman Turkish grammar rules and vocabulary were given.
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Moreover, spoken sentences listed thematically in some texts, exercises, riddles, proverbs, stories and
anecdotes were added. Codex Cumanicus, Institutiones Lingvae turcicae libri quatuor by Megiser and
Grammaire Turque by Preindl are some of these works. Praktische Handbuch der OsmanischTürkischen Sprache (Practical Ottoman Turkish Handbook) by A. Wahrmund is a transcription text
published in 1864. It is composed of three volumes and the content includes materials of oral culture.
A hundred proverbs were included in the products of oral culture. In this study, the proverbs in the
work of A. Wahrmund will be introduced and compared with our present proverbs. Also, the proverbs
forgotten or undergone changes will be investigated.
Keywords: A. Wahrmund, Praktische Handbuch der Osmanisch-Türkischen Sprache, proverb,
transcription text

Transkripsiyon Metinleri
Geçmişte, Batılılar Türk dünyası -özellikle Osmanlı İmparatorluğu- ile savaş, ticaret, misyonerlik ve
benzeri sebeplerle çeşitli ilişkiler kurmuşlardır. Bu ilişkiler sebebiyle Batılılar, Türklerin dillerini
öğrenme gayretine girmişler; bu konuda kendi alfabeleriyle sözlükler, gramerler ve çeşitli metinler
kaleme almışlardır. Günümüzde araştırmacılar tarafından Avrupa’nın değişik kütüphanelerinde Türk
diline ait transkripsiyon metinleri bulunmakta ve bilim dünyasına kazandırılmaya devam etmektedir.
Tespit edilen transkripsiyon metinleri incelendiğinde bu kitapların daha çok Osmanlı Türkçesini
öğretmek/öğrenmek amacıyla hazırlandıkları görülmektedir. Bu eserlerin çoğunda yalnız gramer
bilgileri ve sözlük verilmekle yetinilmemiştir. Yazarlar genellikle eserlerinde tematik hazırlanmış
konuşma cümlelerine, fıkralara, atasözlerine, deyimlere, bilmecelere, dualara vb. metinlere de yer
vermişlerdir.
Bu sebeple transkripsiyon metinleri, Arap kökenli harflerle yazılan metinlerde ayırt edilemeyen seslerin
-özellikle ünlülerin- ayırt edilmesinde (Kartallıoğlu 2011: 27); dönemin söz varlığının ve sözlü kültürün
(deyimlerin, bilmecelerin, atasözlerinin, fıkraların, masalların vb.) tespit edilmesinde araştırmacılar için
önemli kaynaklar arasındadır. Codex Cumanicus, Hans Schiltberger’in Reisebuch (1460), Filippo
Argentini’nin Regola del Parlara Turcho, Hieronymus Megiserus’un Institutiones Lingvae turcicae libri
quatuor2 ve Preindl’in Grammaire Turque adlı eserleri bunlardan birkaçıdır.
Ülkemizde araştırmacıların dikkatini fazla çekmeyen ve bir iki çalışmanın ötesine gitmeyen
transkripsiyon metinleri günümüzde daha da ilgi odağı haline gelmiştir. Ali Ulvi Elöve tarafından
hazırlanan J. Deny’e ait ‘Grammaire de la Turque’, Aziz Merhan tarafından hazırlanan ‘Floransalı
Filippo Argenti’nin Notlarına Göre (1533) 16. Yüzyıl Türkçesi’ ve M. Argunşah ve G. Güner3 tarafından
hazırlanan ‘Codex Cumanicus’ bu çalışmalardan yalnız birkaçıdır.
Çalışmamızda önce A. Wahrmund’un Praktische Handbuch der Osmanisch-Türkischen Sprache adlı
eseri hakkında kısa bilgi verilecektir4. Devamında ise makalemizin asıl konusu olan eserdeki yüz
atasözünün orijinal ve günümüzdeki şekilleri Ömer Asım Aksoy (Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II),
E. Kemal Eyüpoğlu (Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler I-II), Metin Yurtbaşı (Sınıflandırılmış
Atasözleri Sözlüğü) (Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü) nın eserlerindeki şekilleriyle karşılaştırılacaktır.
Ömer Asım Aksoy’un, E. Kemal Eyüpoğlu’nun ve Metin Yurtbaşı’nın eserlerinde bulunmayan
2
3
4

Ayrıntılı bilgi için bakınız: H. Eren (1998). Türklük Bilimi Sözlüğü I, Yabancı Türkologlar. s.30, Ankara: TDK Yayınları.
Ayrıntılı bilgi için bakınız: M. Argunşah - G. Güner (2015). Codex Cumanicus.İstanbul: Kesit Yayınları.
Eser hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: B. Bekar, “Adolf Wahrmund ve P.J. Piqure Ait Transkripsiyon Metinleri ve
İmlâ Özellikleri”, Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT). Sayı: 9/2, s.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE
e-posta: editor@rumelide.com

Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY
e-mail: editor@rumelide.com

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2017.9 (Ekim)/ 3
A. Wahrmund’un Praktische Handbuch Der Osmanisch-Türkischen Sprache Adlı Eserindeki Türk Atasözleri / B. Bekar (p. 1-8)

atasözlerinin olması halinde Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Bölge Ağızlarında Atasözleri ve
Deyimler I-II (2009) adlı eserde tespit edilmeye çalışılacaktır.
A.Wahrmund ve Praktische Handbuch der Osmanisch-Türkischen Sprache
Adolf Wahrmund (1827-1913) Wiesbaden'de doğmuş bir Alman-Avusturyalı şarkiyatçıdır. Almanya’da
felsefe ve teoloji eğitimi aldıktan sonra Viyana Üniversitesinde klasik filoloji ve şarkiyat çalışmalarına
katılmıştır. 1862'de öğretim görevlisi olarak Arapça dersleri; 1865'ten 1910'a kadar da eski Türk halkları,
edebiyatları ve dilleri üzerine dersler vermiştir. Aynı zamanda 1871 yılından itibaren K.K. Orientalischen
Akademie’de Arapça öğretmeni olarak çalışmıştır. 1885-1897 yılları arasında Viyana Şarkiyat
Enstitüsünde yöneticilik yapmıştır (Henning, 2009, s.4/86).
Yazarın çalışmaları: Babylonierthum, Judenthum und Christenthum (Leipzig, F.A. Brookhaus, 1882),
Das Gesetz des Nomadentums und die heutige Judenherrschaft (München, Deutscher Volks-Verlag,
1887), Die christliche schule und das judenthum (Wien, Kubasta & Voigt, 1885), Die
Geschichtschreibung der Griechen (Stuttgart, Hoffmann, 1859), Diodor's von Sicilien GeschichtsBibliothek / (Stuttgart, Krais & Hoffmann, 1866-); Fabeln und Parabeln und andere Zeitgedichte (Wien,
Im Selbstverlag, 1896), Handwörterbuch der neu-arabischen und deutschen Sprache, (Giessen, J.
Ricker, 1898), Lesebuch in neu-arabischer Sprache: zum "Praktischen Handbuch der neu-arabischen
Sprache" (Giessen, J. Ricker, 1880), Monsieur Jourdan, der Pariser botaniker, im Qarabâḡ (Wien,
Alfred Hölder, 1889), Praktisches Handbuch der neu-arabischen Sprache (Giessen, Ricker, 1861),
Praktisches handbuch der osmanisch-türkischen sprache (Giessen, 1884).
Praktische Handbuch der osmanisch-türkischen Sprache I, II, III (Pratik Osmanlı Türkçesi El Kitabı:
I, II, III). Eser üç cilt olarak hazırlanmış ve toplam 637 sayfadan oluşmaktadır. Eserin üç cildi de 1869
yılında Giessen’de basılmıştır. I. cilt Almanya Bavyera Şehir Kütüphanesi’nde; II. ve III. ciltler de
İtalya’da III. Vittorio Emanuelle Ulusal Kütüphane’de erişime açık dijital arşivde bulunmaktadır. I. cilt
420 sayfadır ve Osmanlı Türkçesinin gramer bilgilerini içerir. II. cilt 139 sayfa olup iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde tematik olarak hazırlanmış sözlük vardır. İkinci bölüm ise kendi içinde
iki alt bölümden oluşmuştur. Birinci alt bölümde tematik olarak hazırlanmış konuşma cümleleri, ikinci
alt bölümde ise Osmanlıca olarak verilmiş yüz adet atasözü bulunmaktadır. III. cilt ise 78 sayfa olup bir
cevap anahtarı niteliğinde hazırlanmıştır. II. ciltte Osmanlıca olarak verilmiş atasözlerinin, Nasrettin
Hoca fıkralarının ve Osmanlı İmparatorluğu ile İngilizler arasında imzalanan anlaşma metninin
transkripsiyonlu şekli bulunmaktadır.
Eserde Geçen Atasözleri:
1. İt ürür kervan geçer. It örér, kerwân5 getschér “Der Hund bellt, die Karawane zieht vorüber” İt
ürür kervan yürür (Aksoy, 1993, s.335; Yurtbaşı, 2013a, s.298). İt ürür kervan göçer (yürür) (Eyüpoğlu,
1973, s.141).
2. Ateşden korkan tütünden sakınır. Ātesch-dén qorqán tütündén ßaqynýr “Wer das Feuer
fürchtet, scheut den Rauch” Ateşten korkan tütünden sakınır (Eyüpoğlu, 1973, s.27; Yurtbaşı, 2013a,
s.323).
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3. Atılan ok dönmez. Ātylán oq dönméſz “Abgeschossener Pfeil kehrt nicht mehr um” Atılan ok geri
dönmez (Aksoy, 1993, s.16; Yurtbaşı, 2013a, s.214; Eyüpoğlu, 1973, s.27).
4. İḥram dervişi etmez. Iḥrâm derwîschí etméfz “Der Pilgermantel macht den Derwisch nicht”
5. Âdem âdeme gerekdir. Ādém ādemé gerék-dir “Der Mensch hat den Menschen nöthig” Adam
adama (gene, her zaman) gerek olur, (iki serçeden börek olur) (Aksoy, 1993, s.114). Adama adam
gerektir, tosbağaya hanesi ~ Adam adama lazım olur (Yurtbaşı, 2013a, s.487). Adam adama gerek olur,
(iki serçeden börek olur) (Eyüpoğlu, 1973, s.3).
6. Arıḳ taukdan semiz tirit olmaz. Aryq ta’uqdán semíſz tirít olmáſz “Magere Henne gibt keine fette
Suppe” Arık etten yağlı tirit olmaz (Aksoy, 1993, s.151). Arık etten yağlı/semiz tirit olmaz (Yurtbaşı,
2013a, s.539). Arık tavuktan tatsız tirit olur (Eyüpoğlu, 1973, s.17).
7. Eski pambuk tel olmaz. Eskí pambúq tel olmáſz “Alte Baumwolle gibt keinen Faden” Eski pamuk
bez olmaz, kötü demirden kılıç (Eyüpoğlu, 1973, s.94). Eski pamuk bez olmaz, kötü demirden kılıç olmaz
(Yurtbaşı, 2013a, s.359). Eski pamuk bez olmaz, dul avrat kız olmaz (BAAD, 2009, s.115).
8. Eşeyini evvel bagla, sonra Tenriye ısmarla. Eschejiñí ewwél baghlá, ßoŋrá teñrijé yßmarlá “Erst
binde deinen Esel an, dann befiehl ihn Gott!” Eşeğini önce bağla sonra Tanrıya ısmarla (Eyüpoğlu, 1973,
s.95). Eşeğini sağlam bağla, sonra Allah’a ısmarla (komşunu hırsız çıkarma) (Aksoy, 1993, s.273).
Eşeğini evvel sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a ısmarla (Yurtbaşı, 2013a, s.594).
9. Iṣıran it dişin göstermez. Yßyrán it dischín6 gjösterméſz “Hund, der beist, den Zahn nicht weist.”
lsıracak it dişini (diş) göstermez (Aksoy, 1993, s.318; Yurtbaşı, 2013a, s.236). Isıran it diş göstermez
(Eyüpoğlu, 1973, s.133).
10. Efendinin nazarı ata tımardır. Efendiníñ naçarý ātá tīmâr-dyr “Des Herrn Auge ist des Pferdes
Pflege” Efendinin nazarı ata tımardır (Eyüpoğlu, 1973, s.83). Ağanın gözü ata tımardır (Aksoy, 1993,
s.120; Yurtbaşı, 2013a, s.267).
11. Akçe veren düdük çalar. Aqtsché werén düdǘk tschalár “Wer das Geld gibt, der spielt auf” Parayı
veren düdüğü çalar (Aksoy, 1993, s.413; Eyüpoğlu, 1973, s.197; Yurtbaşı, 2013a, s.366).
12. Egri otur dogru söyle! Egrí otúr doghrú söjlé! “Sitze krumm, aber sprich grade!” Eğri otur
(oturalım). dogru söyle (konuşalım) (Aksoy, 1993, s.257; Eyüpoğlu, 1973, s.84). Eğri otur/oturalım,
dogru söyleyelim (Yurtbaşı, 2013a, s.218).
13. Egri gemi dogru sefer. Egrí gemí, doghrú sefer “Sei das Schiff krumm, wenn nur die Fahrt grade
ist” Eğri gemi doğru sefer (Aksoy, 1984, s.621; Eyüpoğlu, 1973, s.84; Yurtbaşı, 2013a, s.413).
14. El eli yuvar iki el yüzü yuvar. El elí juwár, ikí el jüſzǘ juwár “Eine Hand wäscht die andere, beide
Hände waschen das Gesicht” El eli (bir eli bir eli) yıkar (yur), iki el (de) yüzü (yıkar, yur) (Aksoy, 1993,
s.262). El eli yuyar, iki el yüzü yuyar (Eyüpoğlu, 1973, s.86). El eli yıkar, iki el de döner yüzü yıkar
(Yurtbaşı, 2013a, s.590).
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15. Elma kendi agacından ırak düşmez. Elmá gendi aghadschyndán yráq düschméſz “Der Apfel
fällt nicht weit vom Stamm” Elma kökünden uzağa düşmez (BAAD, 2009, s.111). Armut dalının dibine
düşer (Aksoy, 1993, s.153; Yurtbaşı, 2013a, s.46). Armut ağacından uzak düşmez ~ Armut dalından
uzağa düşmez (Eyüpoğlu, 1973, s.18).
16. Andan eyisi yokdur: ne bilirim ne gördüm. Andán ejisí jóq-dur: né bilirim, né gjördǘm “Nichts
Besseres als: ich weis Nichts und habe Nichts gesehen.”
17. İnsan tedbir ider allah takdir7. Insân tedbîr idér, allâh taqdîr “Der Mensch denkt, Gott lenkt.”
18. Ortaklık öküzden başka buzagı yegdir. Ortaqlýq öküſzdén baschqá buſzaghy jék-dir “Besser
das Kalb für mich allein, als der Ochs mit Andern gemein.” Ortaklık öküzden başka (yalnız) buzağı yeğdir
(Aksoy, 1993, s.401). Ortaklı öküzden (inekten) buzağı yeğdir (Eyüpoğlu, 1973, s.192). Ortaklı öküzden
başlı başına buzağı yeğdir ~ Ortaklık danadan yalnız buzağı iyidir (Yurtbaşı, 2013a, s.252).
19. Öksüz oglan göbeyi kendi keser. Öksǘſz oghlán gjöbejí gendi keser “Die Waise muss sich selbst
die Nabelschnur abschneiden” Öksüz oğlan (çocuk) göbeğini kendi keser (Aksoy, 1993, s.406). Öksüz
oğlan göbeğini kendi keser (Eyüpoğlu, 1973, s.193). Öksüz kendi göbeğini kendi keser (Yurtbaşı, 2013a,
s.246).
20. Öke ile kalkan ziyan ile oturur. Ökjé ilé qalqán ſzijân ilé oturúr “Wer mit Zorn auf steht, setzt
sich mit Schaden nieder” Öfke ile kalkan zararla oturur (Yurtbaşı, 2013a, s.374). Öfkeyle kalkan zararla
(ziyanla) oturur (Aksoy, 1993, s.405; Eyüpoğlu, 1973, s.193).
21. Umulmayan taş yarar baş. Ummúlmaján tasch jarár basch “Unverhofft trifft der Stein den Kopf”
Ummadığın taş baş yarar (Aksoy, 1993, s.453; Eyüpoğlu, 1973, s.231; Yurtbaşı, 2013a, s.699).
22. Uyur yılanın kuyruguna basma! Ujúr jylanyñ quyrughuná báßma! “Tritt nicht der schlafenden
Schlange auf den Schwanz!” Uyuyan yılanın kuyruğuna basma (Aksoy, 1993, s.454; Eyüpoğlu, 1973,
s.232). Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz (Yurtbaşı, 2013a, s.700).
23. İki testi bir birine dokunsa biri kırılır. Ikí testi bir biriné doqunsá biri qyrylýr “Wenn zwei
Krüge an einander stofsen, bricht der Eine” İki testi tokuşunca biri elbet kırılır (Aksoy, 1993, s.323;
Eyüpoğlu, 1973, s.136; Yurtbaşı, 2013a, s.620).
24. İki reis bir gemi batırırlar. Ikí re’ís bir gemi batyryrlár “Zwei Kapitäne lassen das Schiff
untergehen.” İki kaptan bir gemiyi batırır (Eyüpoğlu, 1973, s.135; Yurtbaşı, 2013a, s.620).
25. İki karpuz bir koltuga sıgmaz. Ikí qarpúſz bir qoltughá ßyghmáſz “Man trägt nicht zwei Melonen
unter Einem Arm.” İki karpuz bir koltuğa sığmaz (Aksoy, 1993, s.322; Eyüpoğlu, 1973, s.135).
26. İl için aglayan gözsüz kalır. Il itschin aghlaján gjöfzsǘſz qalýr “Wer um alle Welt weint, wird
blind.” El için ağlayan (iki) gözden olur, (yâr için dövünen dizden olur) (Aksoy, 1993, s.262). El için
ağlayan gözden olur, (yâr için dövünen dizinden olur.) (Eyüpoğlu, 1973, s.87). El için ağlayan gözden
olur, yâr için dövünen dizinden (Yurtbaşı, 2013a, s.590).
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27. Eyilik eyle denize b[ı]rak! Balık bilmez ise halik bilir. Ejilik ejlé deñiſzé braq! balýq bilméſzisé chāliq bilir “Thu’ das Gute und wirf’s in’s Meer; weifs es der Fisch nicht, so weifs es der Herr” İyilik
et denize at; balık bilmezse Halik bilir (Aksoy, 1993, s.336; Yurtbaşı, 2013a, s.626). İyilik et denize at
(suya sal); balık bilmezse Halik bilir (Eyüpoğlu, 1973, s.144).
28. Baba og[u]la bir bag vermiş, ogul babaya bir salkım uzum vermez. Babá, oghlá bir bâgh
wermisch, oghúl babajá bir ßalqým uſzúm werméſz “Dem Sohn gibt der Vater einen Weingarten; den
Vater läfst der Sohn auf die Traube warten” Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm
vermemiş (Aksoy, 1993, s.174). Babası oğluna bir bağ bağışlamış, oğlu babasına bir salkım üzüm
vermemiş (Eyüpoğlu, 1973, s.32; Yurtbaşı, 2013a, s.548).
29. Bal bal demeyle agız tatlı olmaz. Bal bal demej’lé aghyſz tatlý olmáſz “Honig, Honig sagen wird
der Mund nicht süss.” Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz) (Aksoy, 1993, s.177; Yurtbaşı, 2013a,
s.550). Bal demekle ağız tatlanmaz (Eyüpoğlu, 1973, s.34).
30. Bir evde ḫoros çok olunca sabaḥ geç olur. Bir ewdé chorós tschoq olúndscha ßabâḥ getsch olúr
“Wo viel Hähne im Haus sind, da wird’s spät Morgen.” Horozu çok olan köyün sabahı geç olur (Aksoy,
1993, s.316; Eyüpoğlu, 1973, s.132). Horoz çok olan yerde sabah geç olur (Yurtbaşı, 2013a, s.618).
31. Bir bugün iki yarından yegdir. Bir bu-gǘn iki jarysyndán8 jék-dir “Besser Ein Heute als zwei
Morgen”
32. Bir çiçek ile yaz olmaz. Bir tschitschék ilé jaſz olmáſz “Eine Blume macht keinen Sommer” Bir
çiçekle yaz olmaz (gelmez) (Aksoy, 1993, s.193). Bir çiçekle yaz (bahar) gelmez (olmaz) (Eyüpoğlu, 1973,
s.42). Bir çiçekle bahar/yaz olmaz (Yurtbaşı, 2013a, s.559).
33. Bir defa düşen âdem bir daḥi düşmez. Bir def‘á düschén ādém bir-daḥý düschméſz “Wer
Einmal gefallen ist, fällt nicht Wieder.” Bir düştüğün yerde bir daha düşme (Eyüpoğlu, 1973, s.43).
34. Bir söyle, iki fikr eyle! Bir söjlé, iki fikr ejlé! “Ueberlege zwei Mal, eh’ du Ein mal sprichst” İki
dinle (bin işit) bir söyle (Bir söyle iki dinle) (Aksoy, 1993, s.321). Bir söyle iki işit (dinle) (Eyüpoğlu, 1973,
s.45). Bir söyle iki işit (Yurtbaşı, 2013a, s.559).
35. Beyin çeşmesinden su içme! Bejíñ tscheschme-sindén ßû ítschme! “Aus des Fürsten Brunnen
trinke nicht!” Beylik çeşmeden su içme (Aksoy, 1993, s.188; Eyüpoğlu, 1973, s.40; Yurtbaşı, 2013a,
s.556).
36. Beni sayanın kuluyum, saymayanın sultanıyım. Beni ßajanýñ qulújum, ßáymajanýñ
sulthāný-jym “Ich bin dess’ Diener, der mich achtet, doch dem Tyrann, der mich verachtet.” Sevenin
kuluyum (kul ol), sevmeyenin sultanı (Aksoy, 1993, s.426). Sevenin kuluyum sevmeyenin sultanı
(Eyüpoğlu, 1973, s.207). Sevenin kuluyum/kulu ol, sevmeyenin sultanı (Yurtbaşı, 2013a, s.681).
37. Bugünki yumurta yarınki taukdan yegdir. Bu-günkí jumurtá jarynkí ta’uqdán jék-dir “Ein Ei
heute ist besser als die Henne morgen” Bugünkü yumurta yarınki tavuktan yeğdir (iyidir) (Eyüpoğlu,
1973, s.49). Bugünkü yumurta yarınki tavuktan iyidir (Yurtbaşı, 2013a, s.563).
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38. Borcsuz yohsul beyden yegdir. Bordschsúſz jochsúl bejdén jék-dir “Arm und ohne Schulden ist
besser als Fürst sein” Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir (Aksoy, 1993, s.202, Eyüpoğlu, 1973, s.48,
Yurtbaşı, 2013a, s.561).
39. Boş topra [torba] ile at tutulmaz. Bosch toprá9 ilé āt tutulmáſz “Mit dem leeren Futtersack fängt
man kein Pferd” Boş torba ile at tutulmaz (Aksoy, 1993, s.205, Eyüpoğlu, 1973, s.48). Boş torba ile eşek
tutulmaz (Yurtbaşı, 2013a, s.561).
40. Bundan beş yila dek ya deve ölür ya deveci. Bundán besch jilé-dek jā dewé olür jā dewedschí
“Von heut in fünf Jahren ist entweder das Kameel todt, oder der Kameeltreiber.” Ya deve ya deveci ~Ya
deveci, ya üstündeki hacı (Eyüpoğlu, 1973, s.236). Ya deveci, ya üstündeki hacı (Yurtbaşı, 2013a, s.704).
41. Peynir yeyen su bulur. Pejnír jején ßû bulúr “Wer Käse iſst, findet auch das Wasser” Peynir yiyen
su bulur (Eyüpoğlu, 1973, s.198).
42. Tembellik yap yap gider ve fakirligi yolda bulur. Tembellík jap jap10 gidér we faqīrlyghý joldá
bulúr “Die Trägheit geht langsam und findet die Armuth unterwegs” Tembellik yap yap gider amma
fakirliğe erişir (Eyüpoğlu, 1973, s.226; Yurtbaşı, 2013a, s.694).
43. Tütün çok kebab yok. Tütǘn tschoq‚ kebāb joq “Viel Rauch, kein Braten!”
44. Tütünden kortulmak için ateş içine düşme! Tütündén qortulmáq-itschín ātésch itschiné
dǘschme! “Aus Furcht vor dem Rauche springe nicht ins Feuer!” Tütünden kurtulmak için ateş içine
düşme (Yurtbaşı, 2013a, s.448).
45. Sikletler öyütler. Siqletlér öjütlér “Noth gibt Rath” Her düşüş bir öğreniş/Her ziyan bir öğüttür
(Aksoy, 1993, s.307/314; Eyüpoğlu, 1973, s.124/129; Yurtbaşı, 2013a, s.614/615).
46. Cami ne kadar büyük olsa, imam bildiyini okur. Dschāmí' né-qadár büjǘk olsá, imâm bildijiní
oqúr “Sei die Moschee auch noch so gross, der Imam predigt nur, was er weiss” Cami ne kadar büyük
(cemaat ne kadar çok) olsa imam (hoca) gene bildiğini okur (Aksoy, 1993, s.210). Cami ne kadar büyük
olsa da imam bildiğini okur (Eyüpoğlu, 1973, s.52). Cami ne kadar büyük/çok olsa yine imam bildiğini
okur (Yurtbaşı, 2013a, s.564).
47. Çok karınca arslanı öldürür. Tschoq qaryndschá arslany öldürǘr “Viele Ameisen sind des Löwen
Tod.” Çok karınca deveyi öldürür (Eyüpoğlu, 1973, s.59).
48. Haivan ölür, semeri kalır; insan ölür, adı kalır. Haiwân ölǘr, semerí qalyr; insân ölür, ādý
qalýr “Das Pferd stirbt, sein Sattel bleibt; der Mensch stirbt, sein Name bleibt.” Hayvan ölür semeri kalır,
insan ölür eseri kalır (Eyüpoğlu, 1973, s.122; Yurtbaşı, 2013a, s.613). Eşek ölür semeri, insan ölür eseri
kalır (BDDA, 2009, s.117). At ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalır (Aksoy, 1993, s.163).
49. Haivan yularından, insan ikrarından tutulur. Haiwân jularyndán, insân iqrâryndán tutulúr
“Das Pferd nimmt man bei der Halfter, den Mann bei seinem Worte” Hayvan yularından, insan
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ikrarından (sözünden) tutulur (Eyüpoğlu, 1973, s.122). İnsan ikrarından, hayvan yularından tutulur
(Aksoy, 1993, s.327). Adam ikrarından, hayvan yularından çekilir (Yurtbaşı, 2013a, s.613).
50. Halk yanında eşeyinin kuyrugunu kesme: kimi uzundur, kimi kısadır der. Chalq jānyndá
eschejiñíñ quyrughún kés-me: kimí uſzún-dur, kimí qyßá-dyr der “Vor den Augen der Leute stutze nicht
deinem Esel den Schwanz; dem Einen ist er zu lang, dem Andern zu kurz.” Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta
kesme; kimi uzun der, kimi kısa (Aksoy, 1993, s.273; Eyüpoğlu, 1973, s.94; Yurtbaşı, 2013a, s.594).
51. Dilden gelen elden gelse, her fakir başa olur. Dildén gelén eldén gelsé, her faqîr báscha olúr
“Wenn die Hand hielte, was der Mund verspricht, wäre jeder Bettler bald Pascha.” Dilden gelen elden
gelse her fukara padişah olur (Aksoy, 1993, s.241; Yurtbaşı, 2013a, s.579). Dilden gelen elden gelse her
yoksul bir bay olur. - Dilden gelen elden gelse herkes (her fukara) padişah olur (Eyüpoğlu, 1973, s.72).
52. Dilin kemiyi yokdur amma kemiyi kırar. Dilíñ gemijí jóq-dur, ammâ gemijí qyrár “Die Zunge
hat keine Knochen, aber sie bricht Knochen” Dilin kemiği yok ama kemiği kırar (Yurtbaşı, 2013a, s.319).
Dilin kemiği yok (Aksoy, 1993, s.243; Eyüpoğlu, 1973, s.72).
53. Tilkinin akibet geleceyi kürkçünün dükkanıdır. Tilkiníñ ‘āqibét geledschejí kürkdschünüñ
dükkjāny-dyr “Zuletzt kommt der Fuchs doch in des Kürschners Laden” Tilkinin dönüp (gezip, dolaşıp)
geleceği yer kürkçü dükkânıdır (Aksoy, 1993, s.448). Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü
dükkânıdır (Eyüpoğlu, 1973, s.227; Yurtbaşı, 2013a, s.696).
54. Dost fena vakitda bilinir. Dôst fena waqytdá bilinír “Den Freund er kennt man in der Noth” Dost
(iyi dost) kara günde belli olur (Aksoy, 1993, s.248). Dost kara günde belli olur (Eyüpoğlu, 1973, s.75).
Dost/İyi dost kara günde belli olur (Yurtbaşı, 2013a, s.583).
55. Dost ile ye iç alış veriş etme! Dôst-ilé jé ítsch, ālysch werísch étme! “Iss und trinke mit deinem
Freund, aber mache mit ihm keine Geschäfte!” Dost ile ye, iç, alışveriş etme (Aksoy, 1993, s.247;
Eyüpoğlu, 1973, s.75; Yurtbaşı, 2013a, s.583).
56. Deveci ile dostluk iden kapuyu büyük açmalı. Dewedschí-ilé dōstlúq iden qapujú büjǘk
ātschmalý “Wer mit dem Kameeltreiber Freundschaft macht, mufs die Thüre weit aufthun.” Deveci ile
görüşen kapısını büyük açar (Eyüpoğlu, 1973, s.69). Deveci ile konuşan (görüşen) kapısını büyük açar
(açmalı) (Aksoy, 1993, s.238). Deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı (Yurtbaşı, 2013a, s.578).
57. Sert sirke kendi kabına zarar ider. Sert sirké gendi qabyná żarár idér “Scharfer Essig schadet
dem eigenen Gefässe.” Keskin sirke kabına (küpüne) zarar (-dır) (Aksoy, 1993, s.358). Keskin sirke
kabına zarar (Eyüpoğlu, 1973, s.157). Keskin sirke küpüne/kabına zarar (Yurtbaşı, 2013a, s.639).
58. Sen çelebi, ben çelebi, atı kim kaşır? Sén tschelebí, bén tschelebí, āty kim qaschýr? “Du bist
ein Junker, ich bin ein Junker wer wird das Pferd striegeln ?” Sen efendi ben efendi, atı kim tımar ide
(Eyüpoğlu, 1973, s.423). Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa (Sen dede ben dede bu atı kim tımar ede.)
(Aksoy, 1993, s.423). Ben ağa sen ağa, bu ineği kim sağa (Yurtbaşı, 2013a, s.680).
59. Söz var iş bitirir; söz var baş yetirir. Söſz war isch bitirír; söſz war básch jetirír “Es gibt eine
Art zu reden, Welche die Absicht fördert, und eine Art zu reden, die den Kopf kostet.” Söz var, iş bitirir;
söz var, baş yitirir (Aksoy, 1993, s.432; Eyüpoğlu, 1973, s.212, Yurtbaşı, 2013a, s.686).
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60. Sakal başa korban olsun! ßaqál baschá qorbân olsún! “Der Bart sei Opfer für den Kopf (lieber
den Bart geschoren, als den Kopf verloren)” Sakal başa kurban olsun (Eyüpoğlu, 1973, s.202).
61. Sonra gelen kim ise kapuyu ol kapar. Soñrá gelén kim isé qapujú ól qapáŕ “Wer zuletzt. kommt,
macht die Thüre zu” Sonradan gelen kim ise kapıyı o kapar (Eyüpoğlu, 1973, s.210).
62. Sarıgın agardıgına bakma! Sabunu veresiyedir. ßaryghýñ aghardyghyná báq-ma! ßābūnú
weresijé-dir “Sieh’ nicht, wie weifs der Turban strahlt! die Seife ist noch unbezahlt.” Sarığın ağardığına
bakma, sabunu veresiye (Eyüpoğlu, 1973, s.204).
63. Tatlı dil yerden yılanı çıkarır. Tatlý dil jerdén jylany tschyqaryr “Süsses Wort lockt die Schlange
aus der Erde” Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır (Aksoy, 1993, s.444; Eyüpoğlu, 1973, s.224; Yurtbaşı,
2013a, s.693).
64. Tanışan dag aşmış, danışmayan yolda kalmış. Tanyschán dagh āschmysch, danyschmaján
joldá qalmysch “Der anfrug, hat den Berg überstiegen, Wer nicht frug, blieb am Wege liegen” Danışan
dağı aşmış, danışmayan (-ın) yolu şaşmış (Aksoy, 1993, s.228). Danışan dağı aşmış, danışmayan (düz
ovada) yolu şaşmış (Eyüpoğlu, 1973, s.63; Yurtbaşı, 2013a, s.573).
65. Sab[ı]r ile koruk ḥalva, tut yapragı atlas olur. ßabr-ilé qorúq ḥalwá, tut japraghý atlâs olúr
“Mit Geduld wird die saure Beere Confekt und das Maulbeerblatt Atlas” Sabırla koruk helva olur, dut
yaprağı atlas (Aksoy, 1993, s.418; Yurtbaşı, 2013a, s.676). Sabr ile koruk helva olur, (dut yaprağı dîbâ
olur.) (Eyüpoğlu, 1973, s.200).
66. Topal ile görüşen aksamak öyrenir. Topál ilé gjörüschén aqsamáq öjrenír “Wer mit dem
Lahmen umgeht, lernt hinken.” Topalla gezen, aksamak öğrenir (Aksoy, 1993, s.449; Eyüpoğlu, 1973,
s.228; Yurtbaşı, 2013a, s.696).
67. Dogru söyleyeni dokuz şehirden sürerler. Doghrú söjlejení doqúſz schehirdén sürerlér “Wer
die Wahrheit spricht, den jagt man aus neun Städten” Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar (Aksoy,
1993, s.244; Eyüpoğlu, 1973, s.74; Yurtbaşı, 2013a, s.581).
68. Arab araba: yüzün kara demiş. ‘Aráb ‘arabá: jüſzüñ qará, demísch “Ein Neger sagt dem Andern:
dein Gesicht ist schwarz” Arap araba yüzün kara demiş (Eyüpoğlu, 1973, s.16; Yurtbaşı, 2013a, s.583).
69. Karga karganın gösünü çıkarmaz. Qarghá qarghanýñ gjöſzünü tschýqarmáſz “Eine Krähe hackt
der anderen kein Auge aus” Karga karganın gözünü oymaz (Eyüpoğlu, 1973, s.150; Yurtbaşı, 2013a,
s.633). İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz (Aksoy, 1993, s.333).
70. Karaya sabun, deliye öyüt ne eylesin? Qarajá ßābūn, delijé öjüt ne ejlesín? “Was soll dem Neger
die Seife, was dem Narren guter Rath?” Karaya sabun, deliye öğüt neylesin (Aksoy, 1993, s.343;
Eyüpoğlu, 1973, s.149; Yurtbaşı, 2013a, s.632).
7l. Kaza geldikde daniş gözü kör olur. Qażâ geldikdé dānisch gjöſzǘ kjör olúr “Wenn das Schicksal
hereinbricht, wird das Auge des Weisen blind.” Kaza gelince danış gözü kör olur (Yurtbaşı, 2013a, s.215).
Kaza gelince daniş gözü kör olur (Eyüpoğlu, 1973, s.152).
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72. Kocamış tilki agdan korkmaz. Qodschamýsch tilkí āghdán qorqmáſz “Ein alter Fuchs fürchtet
das Netz nicht.” Kocamış tilki faka basmaz (Eyüpoğlu, 1973, s.167). Kocamış tilki faka düşmez (Yurtbaşı,
2013a, s.645).
73. Kurt tüyünü deyişdirir, ḫuyunu deyişdirmez. Qurt tüjünǘ dejischdirír, chūjunú
dejischdirméſz “Der Wolf wechselt die Schur, nicht die Natur” Kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu
değiştirmez (Aksoy, 1993, s.378; Yurtbaşı, 2013a, s.652). Kurt tüyünü (köyünü) değiştirir, huyunu
değiştirmez (Eyüpoğlu, 1973, s.174).
74. Kurt kocayınca köpeyin masḫarası olur. Qurt qodschajýfndscha kjöpejíñ mas’charasý olúr
“Wenn der Wolf alt wird, ist er des Hundes Spott” Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur (Aksoy, 1993,
s.378; Eyüpoğlu, 1973, s.174). Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur (Yurtbaşı, 2013a, s.652).
75. Koyun bulunmadıgı yerde keçiye abürraḥman çelebi derler. Qojún bulúnmadyghý jerdé
ketschijé ‘abdü’rraḥmân tschelebí derlér “Wo es keine Schafe gibt, sagt man zur Ziege Junker
Abdurrahman.” Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler (Aksoy, 1993, s.370;
Eyüpoğlu, 1973, s.169; Yurtbaşı, 2013a, s.648).
76. Kedi cigeri görüp yetişmezse bugün urucdur der. Kedí dschigerí gjörǘp jetischméſzse bu gǘn
urúdsch-dur der “Wenn die Katze eine Leber sieht und nicht erlangen kann, sagt sie: heute ist Fasttag”
Kedi ciğere yetişemezse bugün oruçtur, dermiş (Eyüpoğlu, 1973, s.153; Yurtbaşı, 2013a, s.637). Kedi
uzanamadığı (yetişemediği) ciğere, pis (murdar) der (Aksoy, 1993, s.355).
77. Gül dikensiz olmaz safa cefasız olmaz. Gül dikensíſz olmáſz ßafâ dschefâsýſz olmáſz “Keine
Rose ohne Dornen, keine Freude ohne Schmerz” Gül dikensiz olmaz, safa cefasız (Yurtbaşı, 2013a,
s.607). Gül dikensiz, yâr engelsiz olmaz ~ Gül dikensiz, güzel nazsız olmaz (Eyüpoğlu, 1973, s.112). Gül
dikensiz olmaz (Aksoy, 1993, s.241).
78. Kör kuşun yuvasını tenri yapar. Kjör quschúñ juwasyný teñrí japár “Dem blinden Vogel baut
Gott sein Nest.” Kör kuşun yuvasını Allah yapar (Aksoy, 1993, s.373; Eyüpoğlu, 1973, s.170). Kör
kuşun/leyleğin yuvasını Allah yapar (Yurtbaşı, 2013a, s.649).
79. Körlerin arasında sen daḥı gözün kapa! Kjörleríñ arasyndá sen daḥý gjöſzüñ qapá! “Bist unter
Blinden du, mach die Augen zu!” Körler arasında sen de bir gözünü yum (Eyüpoğlu, 1973, s.171; Yurtbaşı,
2013a, s.649).
80. Gözden uzak olan, gönülden dahı uzak. Gjöſzdén uſzáq olán, gjönüldén dahý uſzáq “Aus den
Augen, aus dem Sinn.” Gözden ırak (uzak) olan, gönülden de ırak (uzak) olur (Aksoy, 1993, s.293).
Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur (Eyüpoğlu, 1973, s.110; Yurtbaşı, 2013a, s.606).
81. Lakırdı ile pilav olmaz. Laqyrdý ilé pyláw olmáſz “Aus Worten macht man keinen Pilav” Lafla
karın doymaz (Eyüpoğlu, 1973, s.178). Lakırdı ile peynir gemisi yürümez (Aksoy, 1993, s.383; Yurtbaşı,
2013a, s.656).
82. Leyleyin ömrü lek lek ile geçer. Lejlejíñ ‘ömrǘ lek lek ilé getschér “Des Storches Leben vergeht
mit Klappern.” Leyleğin ömrü (günü) laklaka ile geçer (Aksoy, 1993, s.384; Eyüpoğlu, 1973, s.178).
Leyleğin ömrü laklakla geçer (Yurtbaşı, 2013a, s.657).
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83. Mermerden tüy bitmez. Mermerdén tüy bitméſz “Auf Marmor stein wächst kein Flaum.”
Mermerde kıl bitmez (Eyüpoğlu, 1973, s.181).
84. Müft sirke baldan tatlı. Müft sirké baldán tatlý “Geschenkter Essig ist süsser als Honig” Bedava
sirke baldan tatlıdır (Aksoy, 1993, s.184; Eyüpoğlu, 1973, s.38). Bedava sirke/pekmez baldan tatlıdır
(Yurtbaşı, 2013a, s.653).
85. Nasibin var ise, gelir yemenden; nasibin yogısa düşer dihenden. Naßībíñ war-isé, gelír
jemendén; naßībíñ joghysá, düschér dihendén “lst’s dein Geschick, so kommt’s aus Jemens fernem
Land, ist’s nicht Geschick, fällt’s von der Lippe Rand.” Nasibinde varsa gelir Yemen’den; nasibinde yoksa
düşer dehenden (Eyüpoğlu, 1973, s.185).
86. Ne ekersin anı biçersin. Né ekérsin aný bitschérsin “Was du säest, das wirst du ernten” Ne
ekersen onu biçersin (Herkes ektiğini biçer.) (Aksoy, 1993, s.395). Ne ekersen onu biçersin (Eyüpoğlu,
1973, s.186; Yurtbaşı, 2013a, s.663).
87. Veren eli kimse kesmez. Werén elí kimsé kesméſz “Die Hand, die gibt, schneidet Niemand ab”
Veren eli kimse kesmez (Aksoy, 1993, s.460; Eyüpoğlu, 1973, s.235; Yurtbaşı, 2013a, s.703).
88. Her aglamanın gülmesi vardır. Her aghlamanýn gülmesi wár-dyr “Jedes Weinen hat sein
Lachen” Her ağlamanın bir gülmesi vardır (Eyüpoğlu, 1973, s.122; Yurtbaşı, 2013a, s.614).
89. Her gün beyram deyil. Her gün bejrâm dejíl “Es ist nicht alle Tage Beiram”
90. Ya zor ya zer, ya şehirden sefer! Jâ ſzór ja ſzér, ja schehirdén sefér! “Ohne Geld oder Gewalt,
räumst die Stadt du bald” Ya zor ya zer, ya şehirden sefer (Eyüpoğlu, 1973, s.237).
91. Yatan arslandan gezen tilki yegdir. Jatán arslandán geſzén tilkí jék-dir “Besser ein Fuchs, der
spazieren geht, als ein Löwe, der umsteht” Yatan (yatar) arslandan (kurttan), gezen (yelen) tilki yeğdir
(iyidir) (Aksoy, 1993, s.469). Yatan arslandan, gezen tilki yeğdir (Eyüpoğlu, 1973, s.240; Yurtbaşı, 2013a,
s.708).
92. Ya deve ya deveci! Jâ dewé jâ dewedschí! “Entweder Kameel oder Kameeltreiber (Hammer oder
Amboss)” Ya deve ya deveci (Eyüpoğlu, 1973, s.236). Ya deveci, ya üstündeki hacı (Yurtbaşı, 2013a,
s.704).
93. Yanlış hisab bagdad’dan döner. Jañlysch hisâb baghdād’dán dönér “Eine falsche Rechnung
kommt selbst von Bagdad zurück” Yanlış hesap Bağdat’tan döner (Aksoy, 1993, s.466; Eyüpoğlu, 1973,
s.238; Yurtbaşı, 2013a, s.706).
94. Yer demir, gök bakır! Jer demír, gjök baqýr! “Die Erde ist Eisen, der Himmel Erz (Nichts gelingt)”
Yer demir, gök bakır (Aksoy, 1984, s.942; Eyüpoğlu, 1973, s.243; Yurtbaşı 2013b: 699).
95. Yalancıya kuvve-i hafize şartdır. Jalandschyjá quwwé-i hāfiçé schárth-dyr “Der Lügner braucht
ein gutes Gedächtnifs” Yalan söyleyen unutkan olmamalı (Eyüpoğlu, 1973, s.238; Yurtbaşı, 2013a,
s.705).
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96. Yaramaz âdem bazar bozar, eyi âdem bazar yapar. Jaramáſz ādém bāſzâr boſzár, ejí ādém
bāſzâr japár “Der Böswillige verdirbt das Geschäft, der Gutwillige bringt es zu Stande” Yaramaz adam
pazar bozar, iyi adam pazar yapar (Eyüpoğlu, 1973, s.239; Yurtbaşı, 2013a, s.707).
97. Yagmurdan kaçan doluya ogradı. Jaghmurdán qatschán dolujá oghradý “Er ist aus dem Regen
in den Hagelschlag gekommen” Yağmurdan kaçan doluya uğrar (Eyüpoğlu, 1973, s.237). Yağmurdan
kaçarken doluya tutulmak (Aksoy, 1984, s.930). Yağmurdan kaçarken/kurtuldu doluya tutuldu
(Yurtbaşı, 2013a, s.704).
98. Yorganına göre ayagını uzat! Jorghanyná gjöré ajaghyñý uſzát! “Strecke die 'Füfse nach der
Decke!” Yorganına göre kösül11 (Eyüpoğlu, 1973, s.247). Yorganına göre ayak uzatmak (Aksoy, 1984,
s.951). Ayağını yorganına göre uzat (Yurtbaşı, 2013a, s.716).
99. Yemeksiz yatmak borc ile kalkmakdan yegdir. Jemeksíſz jatmáq bordsch-ilé qalqmaqdán
jék-dir “Besser hungrig zu Bette gehn, als mit Schulden aufstehn” Yemeksiz yatmak borçlu kalkmaktan
yeğdir (Yurtbaşı, 2013a, s.710). Aç yatmak, borçlu kalkmaktan yeğdir (Eyüpoğlu, 1973, s.3).
100. Tehi dest kapuya varsan, efendi uyur derler; elinde bir pişkeş var ise, efendim buyur
derler. Tehí-dest qapujá warsáñ, efendi ujúr derlér; eliñdé bir pîschkésch war isé, efendim bujúr derlér
“Wenn du mit leerer Hand anklopfst, so heifst’s: der Herr schläft; trägt deine Hand ein Geschenk, so
sagt man: belieben der Herr!” Eli boşa ağa uyur derler, eli doluya ağa buyur derler (Eyüpoğlu, 1973,
s.89). Eli boş kapıya varırsan, ‘Efendi uyur.’ derler; elinde bahşiş varsa, ‘Efendim gel, buyur.’ derler ~
Eli boşa ‘Ağa uyur.’derler; eli doluya ‘Ağa buyur.’ derler (Yurtbaşı, 2013a, s.346).
Sonuç
A.Wahrmund’un kitabında vermiş olduğu yüz atasözü ile Ömer Asım Aksoy (Atasözleri ve Deyimler
Sözlüğü I-II), E. Kemal Eyüpoğlu (Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler I-II), Metin Yurtbaşı
(Sınıflandırılmış Atasözleri Sözlüğü) (Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü) ve BAAD de bulunan atasözleri
karşılaştırıldığında şu tespitlere varılmıştır:
A) A. Wahrmund’un eseriyle günümüz eserlerinde aynı şekilde verilmiş olan atasözleri
(eş ve/veya yakın anlamlı kelimelerle kurulanlar dâhil edilmiştir):
A. Wahrmund’un eserinde vermiş olduğu atasözlerinin seksen beşi isimleri verilen kaynaklarda aynı
şekilde tespit edilmiştir.
B) A. Wahrmund’un eserinde veya günümüz eserlerinde uzatılmış şekilleriyle verilmiş
olan atasözleri:
Üç atasözü A. Wahrmund’un ve isimleri berilen kaynaklarda uzun/kısa şekilleriyle verilmiştir: 1. Eski
pambuk tel olmaz. 2. İl için aglayan gözsüz kalır. 3. Bundan beş yila dek ya deve ölür ya deveci.
C) A. Wahrmund’un eserinde veya günümüz eserlerinde hem aynı hem de uzatılmış
şekilleriyle verilmiş olan atasözleri:

11

Kösülmek: uzanıp yatmak, ayaklarını uzatarak yatar gibi oturmak, sere serpe oturmak.
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Üç atasözü A. Wahrmund’un ve isimleri verilen kaynaklarda hem aynı hem de uzun/kısa şekilde
verilmiştir: 1.Âdem âdeme gerekdir. 2. Eşeyini evvel bagla, sonra Tenriye ısmarla. 3. Dilin kemiyi yokdur
amma kemiyi kırar.
D) Anlam değişimine uğramış atasözleri:
Bir atasözünün A. Wahrmund eserinde farklı, günümüz kaynaklarında farklı anlama gelecek şekilde
kullanıldığı görülmüştür: 1. Borcsuz yohsul beyden yegdir12.
E) Atasözü olarak verilmiş olup deyim olan atasözleri:
A. Wahrmund eserinde iki deyimin atasözü olarak verilmiş olduğu tespit edilmiştir: 1. Yer demir, gök
bakır! 2. Yagmurdan kaçan doluya ogradı.
F) Günümüz kaynaklarında tespit edilemeyen atasözleri13:
A. Wahrmund eserinde geçen altı atasözü isimleri verilmiş kaynaklarda tespit edilememiştir: 1. İḥram
dervişi etmez. 2. Andan eyisi yokdur: ne bilirim ne gördüm. 3. Bir bugün iki yarından yegdir. 4. Tütün
çok kebab yok. 5. Her gün beyram deyil. 6. İnsan tedbir ider allah takdir.
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A. Wahrmund’un eserinde ‘Borcsuz yohsul beyden yegdir’ atasözü anlam olarak bulanıktır. Atasözünde virgülün
kullanılmamış olması ‘yoksul’ sözcüğünün isim mi, yoksa sıfat mı olarak kullanıldığı noktasında tereddüt oluşturmaktadır.
Fakat atasözünün Almanca açıklamasında yoksul sözcüğünün sıfat olarak kullanılmadığı ve borçsuz sıfatının ismi olduğu
anlaşılmaktadır. A. Wahrmund’un eserinde atasözü ‘borçsuz olan yoksul bir insan beyden daha rahattır.’ anlamına
gelmektedir. Fakat günümüz eserlerinde ise bu atasözü ‘Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir’ şeklinde geçmektedir.
Borçsuzluk çobanın özelliği olarak verilmiş ve aynı zamanda bey de yoksul olarak nitelendirilmiştir. İki şekilde verilmiş
olan atasözü kıyaslandığında kanaatimizce A. Wahrmund’un eserindeki anlam daha doğru gelmektedir.
Bu atasözleriyle aynı anlama gelebilecek farklı atasözleri olmasına rağmen eserlerde birebir aynı olmasına, bu şekilde
tespit edilememiş ise en azından yakın veya eş anlamlı sözcüklerle kurulmuş olmasına dikkat edilmiştir.
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“Ka-” Fiiline Gelen Üçüncü Sesin Anlam Özellikleri1
Yusuf AVCI2
Enes YAŞAR3
Öz
Bu araştırmanın amacı, Türkçedeki ek kök ilişkisini anlam merkezli yaklaşım bağlamında ele alarak
“ka-” fiiline gelen üçüncü seslerin anlam özellerini tespit etmektir. Araştırma nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yapılmıştır. Araştırmanın verileri tarama yöntemiyle
toplanmış olup karşılaştırma yoluyla sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada ele alınan örnekler,
türetilen kelimelerin düşünce sistemindeki öncelik-sonralık ilişkilerini, yapım eklerinin dil mantığı
içerisindeki yerini ve “ka-” fiiline gelen üçüncü ses örneklerinin anlam özelliklerini inceler. Bu
çerçevede “birleştirmek ve bir araya getirmek” anlamına gelen “ka-” fiilinin aldığı üçüncü seslerle
birlikte anlamının da değiştiği görülür. “ka-” fiiline gelen “b” sesi kelimeye bir şeyin içinde bir araya
gelme, bir şeyin içinde karışma manası verirken, “l” sesi bir durumdan harekete geçerek yapma veya
hareket halini gerçekleştirme ve yapma anlamı taşımaktadır. “t” sesi kelimeye üst üste birikmek ve
tabakalaşmak manası verirken “p” sesi geldiğinde bir şeyin ya da bir yerin içinde bir araya gelme
anlamı taşımaktadır. “r” sesi bir nesnenin farklı bir nesneyle karışması, harmanlanması anlamına
gelirken “s” sesi farklı parçacıkların bir bütün halini ifade etmesi anlamını vermektedir. “y" sesi yavaş
ve sakin bir durumdan şiddetlenerek değişen bir duruma geçme anlamı taşırken “ç” sesi bulunulan
yerden bazı aşamaların art arda gelmesiyle uzaklaşma anlamına gelmektedir. Sonuç olarak kelime
türetimlerinde tarihi bir anlam zemini üzerine yerleştirilen üçüncü seslerin kullanım alanları ve köke
hangi amaçla birleştirildiklerinin önemi kelime türetimi ve dil incelemeleri için üst seviyededir.
Anahtar kelimeler: Anlam, yaklaşım, üçüncü ses, fiil kökleri, ek kök ilişkisi.

Characteristics of The Following Third Sounds to The Preceeding Verb “Ka-”
Abstract
The aim of this research is to determine the meaning characteristics of the following third sounds to
the preceeding verb “ka-” by considering the suffix-root relation in Turkish through the meaning
based approach. The research was carried out by a case study design of qualitative research methods.
The data of the study were gathered by scanning method and the results were obtained by compare
and comparison. In this study, the analyzed examples show prior- subsequent relations, the place of
the derivations in language philosophy and the meaning characteristics of the sounds added to the
verb “ka-”. Within this frame, the meaning of “ka-”, which means "to unite and assemble" differs in
accordance with the following third sounds. While the verb “ka” followed by the sound “b” means
coming together in one thing, the sound “l” added to ‘ka’ means making and carrying out the state of
motion. If the verb ‘ka’ is followed by the sound “t” it means ‘accumulating in one thing or another’
when it is followed by the sound “p”, it means coming to the point of accumulating and stratifying. If
it is followed by the sound “r” means mixing an object with a different object, blending, the following
sound “s” means that different particles express a whole state. While the verb “ka” followed by the
1
2
3
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sound “y” means a change from a slow and calm to an extreme state, it means to move away from a
place when it is followed by the sound “ç”. As a result, usages of third sounds in word derivation and
historical meaning of words are important for word derivation and language studies.
Keywords: Meaning, approach, third sound, verb roots, root-suffix relation.

Giriş
Türkçe, ekler üzerine kurulmuş bir dildir. Yeni kelime oluşumları ve anlamlı şekilde türetmeler bu ekler
kullanılarak yapılır. Türk dili üzerine yapılan araştırmalar ise genellikle bu eklerin yapısı esasına göre
oluşturulur. Yani ekler yalnızca eklendiği yapının isim ya da fiil olmasına ve türemiş kelimenin isim veya
fiil olmasına göre sınıflandırılır (Avcı, 2008, 458). Dolayısıyla bu çalışmaları yapan araştırmacılar da
yapım eklerini, eklerin cümle içerisinde kelimeye kattığı anlam özelliğine göre gruplandırmamış ve
anlam merkezli olarak incelememiş olurlar (Avcı, 2008, 458). Bu da yapım eklerini sınıflandırırken
düşünce derinliklerinde öncelik-sonralık durumlarını belirli bir anlam dairesi içinde nüanslar, renkler
kazanmasına engel olur (Avcı, 2008, 458). Ancak kelime türetimi yapılırken kelimelerin yalnızca sözcük
içerisindeki özelliklerine değil aynı zamanda söz dizimsel yapısı içerisinde diğer sözcüklerle olan
ilişkilerine de dikkat edilmelidir (Büyükkantarcıoğlu, 2001). Ayrıca doğru bir şekilde türetim
yapılabilmesi için yer adları yapanlar; “-lak” (avlak, otlak), “-mak” (kaymak,), alet adı yapanlar; “-gı”
(sargı, çalgı), “ak/ek” (orak, kapak) ve meslek adı yapanlar; “-men” (öğretmen), “-gıç” (yargıç) gibi
anlam merkezli yaklaşımlar da göz önünde bulundurulmalıdır (Avcı, 2008, 453-454). Çünkü dil
bilgisindeki bu yapı çözümlemeleri, yalnızca şekil yönleriyle ele alınması bakımından yeterli değildir.
Nitekim “kelime türetmek, mekanik olarak köklere birtakım ekler getirmek olmadığından dilin kendi
kuralları içindeki doğal işleyişini, eğilimlerini kavramadan dilin gramerine uygun, yapı ve anlam
bakımından doğru kelimeler yapılamaz” (Bulak, 2013: 72). Dolayısıyla anlam, merkeze alındığında
kelimelerin kavram derinliklerinde öncelik sonralık mefhumları ortaya çıkar. Bu da temel birimin ekler
yerine cümlelere geçmesine sebep olur (Avcı, 2008, 458). Çünkü “Türkçe eklerden oluşmuş bir dil
olmasına rağmen, dildeki bütün yapıları belirleyen esas unsur cümledir” (Avcı, 2008, 458). Emre
(1942, 33)'nin de ifade ettiği gibi “insanların dillenişi eski bir haykırmalar ve işaretleşmeler sistemi
üzerine kurulmuştur. Dil işaretlen, genel olarak kabul olunduğuna göre ta başlangıçta, kelime değil
cümle değerinde idi. Dillenişin ilk safhasında olduğu gibi bugün de kelimelerle değil, cümlelerle
konuşuruz.” Ayrıca Fıtrat da dili, zihin ve iletişim boyutuyla şu şekilde alır; Düşünce> anlam cümle>
kelime = Lisan - kelime > cümle > anlam >düşünce (Fıtrat,1927). Bu anlayışa göre zihin değişik
aşamalardaki düzenlemelerden oluşur ve temel birim iletişim kurma süreciyle birlikte cümle üzerinden
gider (Avcı, 2008, 458).
Zihin aşamasının ardından iletişim aşamasında ise ilk olarak belirli özelliğe sahip seslerin bir araya
gelmesiyle “kelimeler oluşur. Ardından belirli kurallar içinde anlamlı şekillerden oluşan bir düşünce
sisteminin ürünü olan cümleler oluşur. Bu şekilde belirli bir diziliş sistemiyle oluşan cümleler
Türkçenin bütün özelliklerini üzerinde taşır. Bu anlamlı diziliş bir düşünce yüküne sahiptir” (Avcı,
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