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Özet 

Bu çalışmada, Çağatay edebiyatının son dönem ediplerinden Gülhanî ve onun Darbü’l-Mesel 
adlı eseri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilgiler yanında, eserin konusu üzerinde durularak 
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Giriş 

Türk millî kültürünün temel yapı taşlarından birisi olan atasözleri, aynı 
zamanda Anadolu dışında yaşayan ırktaşlarımızla ortak yönlerimizi tespit ede-
bildiğimiz edebî miraslardır. Atalarımız ata yurttan ana yurda gelirken binlerce 
yıllık tecrübeye dayanan sözlerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Yeni bir 
coğrafyada, yeni bir hayata başlamış olmalarına rağmen, eskimeyen kültür un-
surları olarak sözlerini bugüne kadar ulaştırmayı başarmışlardır. 

Atasözü terimi,  Dîvânü Lügâti’t-Türk’te sav  şeklinde  kullanılmakta iken   
[ DLT IV, 1986: 498], daha sonraki devirlerde mesel, darb-ı mesel, atalar sözü, ata-
sözü gibi kelime veya kelime gruplarıyla karşılanmıştır. Şemseddin Sâmî, Kâ-
mûs-ı Türkî adlı sözlüğünde mesel kelimesi hakkında şunları söylemektedir: 

“1) Misâl, bir kâide-i umûmiyyeye nümûne olmak üzere îrâd olunan söz. 2) 
Ma’nâ-yı zâhiriyyesi kasd olunmayup zımnen ve kinâyeten diğer bir şeye delâlet etmek 
üzere îrâd olunan söz: Bir mesel söyledi, meşhûr bir mesel vardır. 3) Âdâb ve ahlâk ve 
nasâyıha müteallik küçük hikâye: emsâl-i Lokmân, emsâl-i hükemâ. [“Masal” bundan 
galatdır.] // Darb-ı mesel; cem’i, durûb-ı emsâl = atalar sözü.” [Şemseddin Sâmî, 
1987: 1288–1289]. 

Edebiyatımızda darb-ı mesel veya atalar sözü verimlerine özellikle XIX. yüz-
yılda rastlanmaktadır. Bu dönemde hazırlanmış olan eserler arasında; Vâcid 
Efendi’nin Durûb-ı Emsâl (İstanbul 1275/1859)’i, Şinasî’nin Durûb-ı Emsâl-i 
Osmâniyye (İstanbul 1280/1864, 1287/1871)’si, Ahmet Vefik Paşa’nın Atalar Sö-
zü-Türkî Durûb-ı Emsâl (İstanbul 1288/1872)’i ve M. Said Tekezâde’nin Durûb-ı 
Emsâl-i Türkiyye yâhud Atalar Sözü (İstanbul 1312/1896) adlı eseri dikkate de-
ğerdir. 

Anadolu sahasındaki bu zengin darb-ı mesel çalışmalarının tersine, Türkis-
tan coğrafyasında bu mesele üzerinde yapılmış biricik çalışma, yazımızın da 
temelini oluşturan Gülhanî’nin Darbü’l-Mesel adlı eseridir [TDTEA 14, 2000: 
255]. 

Burada, eserin tanıtımına geçmeden önce, ilim âlemi tarafından fazla ta-
nınmayan Gülhanî’den söz etmenin uygun olacağını düşünerek edip hakkında 
bilgi vermek istiyoruz. 
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Gülhanî Kimdir? 

Üzülerek belirtmek gerekiyor ki, Gülhanî hakkında çok fazla bilgiye sahip 
değiliz. Hele hele ülkemizde ondan söz eden çalışma yok denecek kadar azdır. 
Türkiye’de János Eckmann’ın kaleme aldığı ve Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-
Belleten (1963)’de “Çağatay Edebiyatının Son Devri” adıyla yayımlanan makale 
–ki bu makale daha sonra Osman Fikri Sertkaya tarafından yayına hazırlanan 
Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar adlı eserde de yer almış-
tır.- ile geçtiğimiz yıllarda yayımlanan Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolo-
jisi [TDTEA] adlı eserin 15. cildinde yer alan “Gülhaniy” maddesi (s. 151–152) 
dışında yazarımızdan söz eden eser tespit edemedik. Özbekistan’da ise ondan 
bahseden pek çok yazma ve basma eser vardır. Bunlar arasında Fazlî’nin Mec-
mu’a-i Şâirân, Kârî Rahmetullâh Vâzıh’ın Tuhfetü’l-Ahbâb fî Tezkiretü’l-Ashâb ve 
Âvazmuhammed Attâr’ın Târîh-i Cihânnümâ adlı eserleri en eski ve en önemli 
kaynaklardır. Bu eserler dışında, daha yakın zamanlarda hazırlanmış olan F. 
İshakov’un Gulhaniy-Zarbulmesel (Taşkent 1958), Gulhaniy ve Uning 
“Zarbulmesel” Eseri (Taşkent 1972) ve Mektebde Gulhaniy ijadini Örgeniş (Taşkent 
1986) adlı eserlerle, M. Kaşyanov’un Zarbulmesel Eserining Bediiy Hususiyetleri 
(Taşkent 1974) adlı eseri ve M. Kaşmakov’un  Şark Yulduzı adlı derginin 1. sayı-
sında 1991 yılında yayımlanan “Mulla Gulhaniy” adlı makalesi sayılabilir. Bun-
ların yanında, Özbek edebiyatı tarihini konu alan çeşitli eserlerde de onun ha-
yatı, eserleri ve edebî şahsiyeti hakkında bilgi bulmak mümkün olmaktadır. 
Ancak, Özbekistan’da yayımlanmış olan bu eserlerden –maalesef- sadece Özbek 
Ädäbiyáti Tärihi (Eserin IV. cildinin 126–158. sayfaları Gülhanî’ye tahsis edilmiş-
tir.) adlı esere ulaşabildik. Dolayısıyla burada, sanatkârın hayatı ve eserleri 
hakkında verilen bilgilerin çoğu bu eserden alınmak zorunda kaldı.  

XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Gülhanî, 
Çağatay edebiyatının son temsilcilerinden biridir. Asıl adı Muhammed Şerîf’tir. 
O, Çağatay nesrinin önemli örneklerinden biri olan eseriyle usta bir darb-ı me-
selci ve hicivci olduğunu göstermektedir. Sanata Farsça ve Türkçe yazdığı lirik 
şiirlerle başladığı söylenen [Özbek Ädäbiyáti Tärihi, 1978: 126] Gülhanî,  asıl 
şöhretini Darbü’l-Mesel adlı eseriyle yakalamıştır. 

O, Namengân’da hamam ateşçiliği yaptığı için Gülhanî mahlasını almıştır 
[TDTEA 15, 2000: 151; Özbek Ädäbiyáti Tärihi, 1978: 126].1 Kaynaklarda 
Gülhanî’nin ne zaman doğduğu ve ne zaman öldüğü hakkında tam tarih veril-

                                                                 
1  Edip hamam ateşçiliği yaptığına ve bundan dolayı bu mahlası aldığına göre, mahlasın Gülhanî 

değil, Külhanî olması gerekir. Ancak, hem Özbekistan hem de Türkiye’deki kaynaklarda hep 
Gülhanî şekli kullanıldığı için biz de bu kullanımı tercih ettik. 
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memiştir. Eckmann, sanatkârın XVIII. yüzyılın sonlarında doğduğunu, XIX. 
yüzyılın ortalarında öldüğünü söylemektedir [Eckmann, 1964: s. 135].  
TDTEA’da Gülhanî’nin ölüm ve vefat zamanları XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. 
yüzyılın başı olarak gösterilmiştir [TDTEA 15, 2000: 151]. Özbek Ädäbiyáti Täri-
hi’nde ise, onun tahminî olarak XVIII. yüzyılın yetmişinci yıllarında dünyaya 
gelmiş olduğu Muhammed Ali Han (1822–1842) zamanında da hana muhalif 
olduğu için öldürüldüğü belirtilmektedir [Özbek Ädäbiyáti Tärihi, 1978: 129–
130].  Özbek Ädäbiyáti Tärihi’nde bu hususta şunlar kaydedilmektedir: 

“Muhammed Ali Han (1822–1842) kendisinin han ilan edilişine rıza göstermeyen 
kişilerden öç aldığı dönemde, Gülhanî’yi de Yengikurgan’ın hâkimi olarak tayin etme 
bahanesiyle Nemengân hâkiminin yanına gönderir. Edip, özel tutulmuş kişiler tarafın-
dan yolda vahşice öldürülür (Yünden yapılmış bir çuvala konulup Sirderya’ya atılır.).” 
[Özbek Ädäbiyáti Tärihi, 1978: 130]. Ancak eserde, bu hadisenin hangi kaynak-
tan alındığına dair bir kayıt olmadığı için, edebiyat ve tarih araştırıcılarının bu 
hikâyeyi Gülhanî’nin ölümüyle ilgili olarak anlatılan rivayetlerden birisi olarak 
kabul ettikleri (s. 130) ifade edilmektedir. Eckmann ile TDTEA’da ise edibin 
ölüm şekliyle ilgili bir bilgiye rastlanmaz. 

Gülhanî’nin doğduğu yer hususuna gelince; Eckmann, onun Karategin’de 
doğduğunu, genç yaşlardayken Semerkand’a, oradan da Nemengân’a gittiğini, 
bir müddet Nemengân medresesinde okuduktan sonra, malî sebepler yüzün-
den Hokand’a gelip Ömer Han’ın nöker (hizmetli)i olduğunu kaydetmektedir. 
[Eckmann, 1964: 135]. TDTEA’da doğum yeri hakkında herhangi bir bilgi mev-
cut değildir. Sadece onun Hokand Hanlığı sınırlarında, özellikle de Hokand ve 
Nemengân’da yaşadığından söz edilmiştir [TDTEA 15, 2000: 151]. Özbek 
Ädäbiyáti Tärihi adlı eser, bu hususta da daha ayrıntılı bilgiler vermektedir. 
Eserde, Gülhanî’nin doğup büyüdüğü çevre hakkında: 

“Fazlî tezkiresinde Gülhanî’nin aslının Mülk-i Kûhistân2 (dağlıklar diyarı)dan ol-
duğu, dedelerinin bölgenin itibarlı kişileri arasında bulunduğu; fakat edibin zor bir ha-
yat geçirdiği, kendisine ‘Gülhanî’ mahlasını alıp Kuhistan şivesiyle güzel gazeller yaz-
dığı belirtilmektedir. 

Araştırıcılar Fazlî’nin Gülhanî hakkında verdiği bilgilere ve şairin gazellerinin dil 
özelliklerine dayanarak onun Hokand’a Karategin’den geldiğini tahmin ediyorlar. 

                                                                 
2  Burhân-ı Katı adlı eserde Kûhistân adıyla ilgili olarak şöyle denilmektedir: “Yani kuhsar ki dağı 

çok mahaldir. Horasan’da bir meşhur vilâyet adıdır. Kuhistan dahi derler. Hâlâ mu’arrebi olan 
Kuhistan (ن�����) ile müte’ariftir. Kadimde Semerkant şehrine de denir idi. [Mütercim Asım 
Efendi, 2000: 458]. 
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‘Hokand Tarihi ve Edebiyatı’ elyazmasının ‘Mecmua-i Şâirân’ bölümünde, ortaya 
konulan bu bilgilerin oldukça açık bir şeklini bulmaktayız. Burada ifade edildiğine göre, 
Gülhanî’nin babası Karategin’den gelip Hokand’da Şâhî Kuşbegi adlı kişinin yüzbaşıla-
rından olmuş, Hokand’da evlenmiştir. Gülhanî de Hokand’da doğmuş ve burada büyü-
müştür. 

Kârî Rahmetullâh Vâzıh’ın tezkiresinde ise Gülhanî’nin adının Muhammed Şerif 
olduğu ve onun Nemengân’da hamamcılık işiyle uğraştığı kaydedilmiştir. Gülhanî’nin 
Nemengân’a okumaya devam etmek için gittiği veya gitmeye niyetlendiği hakkındaki 
görüşlerin bu bilgiye dayandırılarak söylendiği şüphesizdir.” [Özbek Ädäbiyáti Täri-
hi, 1978: 130] bilgileri verildikten sonra; 

“Gülhanî’nin Nemengân’da bulunduğu hususunda Fazlî-yi Nemengânî’nin ese-
rinde bilgi yoktur. Gülhanî’nin kendi eserlerinde de buna dair bir işaret yoktur. 

Bize göre, Gülhanî’nin dedeleri dağlık bölgelerden olsa da, onun Hokand’da doğup 
orada büyüdüğü şüphesizdir. Aksi hâlde edibin Özbek dilinin inceliklerini ve mahallî 
örf-âdetleri Darbu’l-Mesel’de olduğu gibi çok iyi bilmesi, atışmacılıkta şöhret kazanması 
ve saray şairleri arasına girmesi kolay olmazdı.” [Özbek Ädäbiyáti Tärihi, 1978: 130–
131] denilmektedir. 

Eserleri 

Gülhanî’nin elimizde bulunan en önemli eseri, makalemizin de konusu 
olan Darbü’l-Mesel’dir. Özbek Ädäbiyáti Tärihi’nde Kârî Rahmetullâh Vâzıh’ın 
Tuhfetü’l-Ahbâb fî Tezkiretü’l-Ashâb adlı eserine dayanılarak verilen bilgiye göre, 
edibin gazel ve kasidelerden oluşan bir divanı daha vardır; ancak bu eser henüz 
bulunmuş değildir. Mecmua-i Şâirân vasıtasıyla ve başka yollarla onun 12 gaze-
li ve 1 Farsça kasidesi bugüne ulaşmıştır [Özbek Ädäbiyáti Tärihi, 1978: 132]. 

Bugüne ulaşan manzumelerden yola çıkan araştırıcılar onun manzum sa-
hada da başarılı olduğunu söylemektedirler. Bu hususla ilgili olarak J. Eckmann 
şu görüşleri dile getirmektedir: “Gülhanî, kabiliyetli bir şairdir. Türkçe ve Farsça 
yazdığı lirik ve satirik şiirleri sade ve kolay anlaşılır bir üslûpla sivrilir.” [Eckmann, 
1964: 135]. Özbek Ädäbiyáti Tärihi’nde ise, Gülhanî’nin lirik eserleri, avam tabaka 
arasından çıkan ve tabiî olarak şair olan bir kalbin üretici arayışları olarak hayat bulan 
özgün eserlerdir. Şair bu lirik eserlerinde saray edebiyatı ilkelerine uymuş ya da uymak 
zorunda bırakılmış olsa da kimi zaman bu prensiplerden uzaklaşarak şiirlerine hayatî 
mazmunlar ve halkçıl vasıtalar almaya gayret etmiştir.” [Özbek Ädäbiyáti Tärihi, 
1978: 136–137] denilerek onun özgün şiirler kaleme aldığı, kimi zaman sarayın 
etkisiyle kendi ilkelerini bir tarafa bırakmakla birlikte, bunu da bütünüyle ka-
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bul etmeyip zaman zaman hayatla ve halkla ilgili coşkun, ateşli şiirler yazdığı 
vurgulanmaktadır. 

Gülhanî’nin şöhret olmasını sağlayan Darbu’l-Mesel adlı eserine gelince; el-
de bulunan yazma ve basmaları, eserin sevilerek okunduğunu, dönemin edebî 
çevreleri tarafından ilgiyle karşılandığını göstermektedir. Eserin nüshaları hak-
kında Özbek Ädäbiyáti Tärihi adlı eserde özetle şu bilgiler verilmektedir: 

“Darbü’l-Mesel’in bugün 6 yazma ve 10’dan fazla basma nüshası bilinmek-
tedir. Elyazması nüshalardan birisi (daha eski ve daha tam olanı) Babür adın-
daki Andican Eyalet Kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. Bu nüsha 80 va-
raklı küçük bir mecmua içerisinde olup H. 1272/M. 1855’te istinsah edilmiştir. 
Eserin bu mecmuaya kim tarafından, nerede ve ne maksatla alındığı bilinme-
mektedir. Gafur Gulam adındaki Hokant Edebiyat Müzesinde eserin 3 elyazma 
ve birçok basma nüshası bulunmaktadır. Burada muhafaza edilen elyazmala-
rından 1068 envanter numaralı nüsha, H. 1288/M. 1871 yılında Andican’da, 
Molla Abdülkayyûm tarafından istinsah edilmiştir. Bu yazmada, eserin giriş 
bölümüne ait olan ilk varak yoktur. Eserin Hokant nüshalarından bir diğeri, 
1052 envanter numarasıyla kayıtlı bir mecmua içerisindedir. İstinsah tarihi ve 
müstensihi bilinmeyen bu nüshanın giriş kısmı yoktur. 1024 numaralı üçüncü 
nüsha; hacmi, dil özellikleri ve kenar çizgileri bakımından 1052 envanter numa-
ralı nüshaya benzemektedir. Ancak bu nüshanın sonunda 1290 tarihi yazılıdır. 

Eserin 2 adet yazma nüshasının A. C. Puşkin Dil ve Edebiyat İlmî Araştır-
malar Enstitüsü bilim adamlarından merhum Büyük Kerimiy’nin elinde olduğu 
bilinmesine rağmen, bu 2 nüsha şimdiye kadar bulunamamıştır. Ancak nüsha-
ların özellikleri hakkında, Kerimiy’nin yapmış olduğu tenkitli metin vasıtasıyla 
tam bilgi sahibi olmak mümkündür. Buna göre, Kerimiy’deki yazmalardan biri 
H. 1299/M. 1882 tarihinde istinsah edilmiş olup oldukça geniş ve tam bir nüsha 
görünümündedir. Bu nüshada yer alan Muhammed Kasım ile ilgili hikâye, di-
ğer nüshaların hiçbirisinde yoktur. Uzun bir metin olan bu hikâyenin esere son-
radan eklendiği açıktır. Bu yüzden orijinal nüsha olması mümkün değildir. 
Öteki nüshanın müstensihi belli olmamakla birlikte, Andican nüshasına benze-
diği görülmektedir.” [Özbek Ädäbiyáti Tärihi, 1978: 138–139]. 

Darbü’l-Mesel’in yazma nüshaları dışında, basma nüshaları da vardır.  Ese-
rin kitap hâlinde basılması 1890 yılında başlar. İlk baskı, N. P. Ostroumov tara-
fından Kazan Üniversitesi Basımevinde yapılır. İkinci baskı, 1896’da Taşkent’te 
F. Breydenbah Basımevinde gerçekleşir. Bu baskının kim tarafından yaptırıldığı 
bilinmemektedir. Kazan baskısının hangi kaynağa dayanılarak basıldığı belli 
olmamasına rağmen, Taşkent baskısının Kazan baskısından yararlanılarak ya-



      TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ • 65 

pıldığı açıktır. 1903 yılında eserin üçüncü baskısı İl’in Basımevinde yapılır. Eser, 
1904 yılından itibaren kuşların kendi aralarında konuşmalarını tasvir eden re-
simlerle basılmaya başlar ve sonraki bazı baskılara da bu resimler alınır [Özbek 
Ädäbiyáti Tärihi, 1978: 139]. Üzerinde çalıştığımız baskı da bunlardan birisi ol-
malıdır. 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesinin 
Katanov Kitapları bölümünde 4862 envanter numarasıyla kayıtlı olan elimizde-
ki baskı 1328 tarihlidir. Eserin adı Darbü’l-Mesel-i Gülhanî Molla şeklinde yazıl-
mıştır. Kütüphanenin katalogunda eserin Ömer Han’a ait olduğu yazılıdır. Bu-
nun sebebi, eserin kapağındaki Şâ’ir Emîr Ömer Han-ı Hokandî yazısıdır. Öyle 
anlaşılıyor ki, eserin baskısını yapan veya yaptıran kişi, eserin Ömer Han’a ait 
olduğunu düşünmüştür. Hâlbuki eserin giriş kısmında Gülhanî, kendi ismini 
de vererek eseri yazması için Ömer Han tarafından görevlendirildiğini anlat-
maktadır. (s. 2–3). Baskının kâtibi Abdülhamîd Kârî Celâlâbâdî’dir. Taşkent’te, 
Matbaa-i Gulâmiyye’de basılan eser, 48 sayfadan oluşmaktadır. Resim bulunan 
sayfalar hariç, her sayfada 16 satır vardır. 

Eser; 

Cennet içre tâvus halk itmiş Hudâvend-i Kerîm 
Sûretidür anı Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm 
 

beytiyle başlar. Ardından Allah’a hamd, peygambere salavat ve ashabına selam 
bölümleri gelir. Ömer Han’ın övgüsünün ardından eserin yazılış sebebine geçi-
lir.  

Gülhanî, eserin yazılış sebebini eserinin birinci sayfasında şu şekilde anlat-
maktadır: 

Ammā bilgülük ve işitgülükdür bu söz kim �ażret-i emīru’l-müslimīn Behrām-
�avlet ve şīr-şikār nāmdār cālī-mi�dār Seyyid Mu�ammed cÖmer �an bezm-i �usrevāne 
birle ceyş-i şāhāne tertīb berip söz bābıda zū-fünūnlarge dād-ı fe�ā�at-perver irdiler. Ba 
czı şu carā ki benātü’n-na cş dik müteferri�a irdiler. Bir kün pervīn dik müctemic 
boldılar. Cenāb-ı sul
ān aydılar kim “Ay su�an-verler cemcleri vü ay dānişverlik 
ma�fillerini şemcleri! Ra’y-i cālīler andaġ i�tiżā �ılurlar kim ����arbü’l-meel rūzgār ki 
ilgeri ötken Türk meşāyı�lardın vü ya�şılardın �alıpdur bî-cānlik bābıda kelime vü ke-
lām iġlā
-ı cavām etcime vü eşribesiġa tuz muz dik turur. Neçük kim Emīr Nevāyī 
aytmışlar: Aşnı tacmı tuz bilen, ādemni tacmı söz bilen. Mehveşler zülfi dik āşüfte 
�almasun.” Ol mecmūc içide Seyyid Sul
ān �an tūre-i -edā-yı A�rārī  vü Mevlānā �āżī  
�udāyār �an-ı Esterveşī vü Mevlānā Fażlī-yi  Nemengānī  vü Mevlānā Gülşenī  vü 
Mevlānā �ıclet her �aysıları öz cahdini �a�anı irdi. Be-nāgāh na�ar-ı kīmyā-eserleri bu 
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kemīne Mollā Gül�anīġa tüşti. Emr �ıldılar ki “Bu �arbü’l-meelni �ikāyātlar arasıda 
ca�l ü dānişi� yitkençe tertīb bergil” tip kemīne tac�īm-i becā kiltürüp aydım ki “Ay 
�ıllu’llāh-ı cihān-penāhā Tācikni bir meeli bar kim درو��  Fi’l-�āl . از ��ز� ه��ن ���اود �
�ażret-i �an aydılar: İşekiġa yaraşa tuşavı. Bu sözdin so� �ażret-i �an emrlerini vācib 
bilip 
aleb yolıda ābit-�adem boldum.” [Gülhanî, 1328: 2–3]. 

Gülhanî eserine dört yüz darb-ı mesel aldığını, “Ve bu tört yüz �arbü’l-meel 
cavāmu’n-nās Yafala��uş ve Bay�uş ve Bayoġlı �udalı�ları arasıda öz mevridleride 
tertīb [ü] beyān bolur…” şeklinde ifade etmektedir [Gülhanî, 1328: 3]. Bu darb-ı 
mesellerin çoğunluğu Türkçe olmakla birlikte, Farsça (Yazar, Tacik ifadesini 
kullanmıştır.) olanlarına da oldukça fazla yer verilmiştir. Bugünkü atasözü kav-
ramını karşılayan darb-ı meseller yanında, söyleyeni belli olan ve özellikle Sûfî 
Allâhyâr’dan alınan manzum ve mensur vecizelere de eserde sık sık yer veril-
miştir: 

Aşnı 
acmı tuz bilen ādemni 
acmı söz bilen 
“Yemeğin tadı tuzla, insanın tadı sözle [çıkar].” (2/13) (Nevâyî) 
 
Talaşa kilgen olturmas, talaşa 
“Kavgaya gelen oturmaz, dövüşür.” (12/8) (Sûfî Allâhyâr) 
 
Üzülmes salmanı boynu�a salma 
Egerçi almadur ru�sārı alma  
“Kopmayacak kemendi boynuna takma! 
Yârin yanağı elma da olsa alma!” (24/7) (Sûfî Allâhyâr) 

 
Na�ī�at ti�lemes dil-sa�t-ı ma�cûb 
Kögermes taş�a yamġur yaġsa hem köp 
“Nasıl ki taş, ne kadar yağmur yağarsa yağsın yeşermez;  
taş gönüle de perde çekilmiştir, nasihat dinlemez.” (31/2) (Sûfî Allâhyâr) 
 
A�arıp kilmese kö�li a�arıp 
Anı aldıġa sin olturma barıp  
“Onun gönlü ağarmadığı müddetçe, 
Sen gidip onun önüne oturma!” 
[Seni gönülden çağırmıyorsa, 
Onun davetine icabet etme!”] (35/4) (Sûfî Allâhyâr) 
 
Yukarıdaki Türkçe vecizelerin yanı sıra, Firdevsî, Abdurrahman Câmî ve 

Hafız Şirâzî gibi şairlerin de Farsça beyitleri eserde yer almaktadır. Bunlar ya-
nında, söyleyeni belirtilmeyen pek çok Türkçe ve Farsça beyit vb. de işlenen 
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konuya uygun olarak sözün gelişine göre metin içerisine serpiştirilmiştir. Örnek 
olması açısından bunların bir kısmını vermek istiyoruz: 

 
�abr bilen beste eşik der-güşād 
�abr bilen taptı irenler murād 
 
�abr sini derdi�e dermān bolur 
�abr bilen �ār gülistân bolur 
 
Beste eşik aç�usıdur �abr bil 
�abr kıl, �abr kıl, �abr kıl* (7/7–9) 
 
Ġam hücūm itkende bī-sāmānlıġım örter meni 
Mīz-bān �aclet çiker her niçe mihmāndur tanış (13/10–11) 
 
Kerem ne irdi ba�īllik sözin didi� ey şāh 
Az aşnı bergüçe mundın ziyāde ot ālāv (15/6–7) 

 
Her kim ki sefer �ılur pesendīde bolur 
�urşīd kibi żıyā-ı her dīde bolur 
cĀlemde nimerse yo� sudın tatlıġ 
Her yerde ma�ām itse eger künde bolur* (24/9–10) 
 
Öz dostı dilin rīş eyleġay cehldin 
Her kim ki öz müştin urar dīvārġa (27/3–4) 
 
Eger söz cāna peydā �ılmasa sūz 
Anı söz dimegil ey meclis-efrūz (29/11–12) 
 
Tikensiz gül �adefsiz dür meşa��atsiz hüner bolmas 
Riyāzet çikmegünçe yār va�lıġa yitip bolmas (39/2–3) 

 
Belā-yı cış�ge oçrap tilbe boldum a�laġıl ey şāh 
Kişi belāge min dik mübtelā bolmasun a�lā * (40/15–16) 

 

cIş�dur ol neş’et-i kāmil ki andındur müdām 
Meyde ta�vīr-i �arāret neyde te’sīr-i �adā (41/2)3 

                                                                 
*  Mısra vezne uymamaktadır. 
3  Bu beyit Fuzûlî’ye aittir. (bk. Ali Nihat Tarlan, Fuzûlî Divanı Şerhi, Ankara 1985, s. 13.). Bu ne-

şirde beyit, “Işkdur ol neş’e-i kâmil kim andandur  müdâm /Meyde teşvîr-i harâret neyde te’sîr-i sadâ” 
şeklinde verilmiştir. 
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Gülhanî, darb-ı meselleri kuru bir liste hâlinde vermemiştir. Eserdeki darb-ı 
meseller, kuşlar esas alınarak anlatılan ana hikâye ve bu hikâyeye bağlı olarak 
anlatılan ara hikâyeler içerisine ustalıkla serpiştirilmiştir. 

Eserde anlatılan ana hikâyenin konusu şu şekildedir: 

Hikâye, Fergana’da Keykubad adlı padişahtan kalan eski bir şehirde geç-
mektedir. Ana kahramanlarımız Bayoğlu, Yafalakkuş ve Körkuş’tur. 
Bayoğlu’nun güzel bir kızı, Yafalakkuş’un ise bir oğlu vardır. Yafalakkuş bir 
gün, Körkuş’u yanına çağırıp “Oğlum Kölengir Sultan için Bayoğlu’nun kızı 
Könüş Banu’ya dünür olun!” der. Körkuş, bu hayırlı işi kabul eder. Şahın hiz-
metinde çalışan Kölengir’i gözleriyle gördükten sonra, Bayoğlu’nun evine git-
mek niyetindedir. Yolda Hüdhüd’e rastlar. Hüdhüd, Körkuş’u bu akılsızca te-
şebbüsünden vazgeçirmeye çalışır. Ancak Körkuş vazgeçmez. Daha sonra, 
Kölengir’in hizmetkârı Köykenek ve Kölengir’in görüşlerini alır. Sonunda 
Bayoğlu’nun evine varır. Bayoğlu, Körkuş’u çok iyi ağırlar. Körkuş, ziyaretinin 
sebebini anlatır. Bayoğlu, cevap vermeden önce, kızının görüşünü almak ister. 
Kız susarak razı olduğunu ifade ederse de Bayoğlu, Körkuş’a düşünmek için 
müsaade etmesini ve daha sonra tekrar gelmesini söyler. Körkuş, bu cevabın 
“kabul” anlamına geldiğini düşünerek Yafalakkuş’un yanına döner. 
Yafalakkuş, dostu Şûrenul’ü kuşların şahı Melikşahin’e gönderir. Kölengir Sul-
tan, şahın pehlivanlarından olduğu için; şah, hazinecisi Kârdân’a düğün için ne 
gerekiyorsa yapmasını buyurur. Kârdân, düğün masraflarının tespiti için, yanı-
na hizmetkârı Torumtay’ı da alarak Bayoğlu’nun dergâhına doğru yola çıkar. 
Nihayet, Kubad şehrine varıp Bayoğlu’na misafir olurlar. Bayoğlu, önce 
Kölengir Sultan’ın kızına münasip olmadığını söyler, ardından da eğer bin tane 
harabe verirlerse, bu işin olabileceğini beyan eder. Kârdân, bu kadar harabenin 
Ömer Han’ın mülkünde bulunamayacağını, çeyiz miktarının azaltılması gerek-
tiğini bildirir. Ancak Bayoğlu harabelerin hiçbirinden vazgeçmez. Bu durum 
karşısında Kârdân ümitsizliğe kapılarak Körkuş’un huzuruna varır. Kârdân 
olanları anlatınca, Körkuş çok öfkelenir. Kârdân’a ismine yakışmayacak kadar 
beceriksiz olduğunu söyler ve Bayoğlu’nun yanına tekrar gider. Çeyiz için ge-
rekli harabeleri Buhara Emirliğine yakın yerlerden bulup nikâh hazırlıklarına 
başlanmasını söyler. Sonunda, Kölengir Sultan ile Könüş Banu evlenir. Hikâye, 
bütün kuşların katıldığı bir düğünle sona erer. 

Darbü’l-Meselde; Yafalakkuş, Bayoğlu ve Körkuş arasında geçen bu ana hi-
kâye dışında, hepsi birer kıssadan hisse veren başka hikâyeler de vardır. Bu 
hikâyeler şunlardır: maymun ile oduncu hikâyesi, deve ile yavrusunun hikâye-
si, kaplumbağa ile akrep hikâyesi. © 
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Eserde Geçen Darb-ı Meseller 
Eserde geçen atasözlerini ve bunların anlamlarını aşağıda liste hâlinde ve-

riyoruz: 
 
Tişük minça� yerde �almas. (4/5) 
 “Delik (kopmuş) gerdanlık yerde kalmaz.” 
 

Fūlād pıça� �ınsız �almas. (4/6) 
“Çelik bıçak kınsız kalmaz.” 
 

Baş amān bolsa börk tapılur. (4/7) 
“Baş sağlam olursa börk bulunur.” 
 

Bar ma�tansa tapılur, yo� ma�tansa çapılur. (4/11) 
“Var övülse bulunur, yok övülse yağmalanır.”  

 

Oyat ölümden �atıġ. (5/2) 
“Utanç ölümden beterdir.” 

 

İrmen yaġaçnı igilgeni, sıngeni; ir yigitni oyalġanı, ölgeni. (5/3) 
“Pelin ağacının eğilmesi, onun kırılmasıdır; yiğit kişinin utanması, 
onun ölmesidir.” 

 

�atun alma�ġa köt kirek, künde deh-ser it kirek. (5/4) 
 “Hatun almak için göt gerek, günde dehser4 et gerek.” 
 

Kerenāy misdin, balġam isdin bolur 
“Kerenay5 bakırdan, balgam isten olur.” (5/5–6) 

 

Kör tutgenini �oymas, ker işitgenini �oymas. (5/6) 
“Kör tuttuğunu bırakmaz, sağır duyduğunu unutmaz.”  

 

Biter işni başıġa, ya�şı kilür �aşıġa. (5/9) 
“Bitecek işin başına iyilik gelir.” 

 

Bīmār tüzelgüsi kilse 
abībge öz ayaġı birle kilür.6 (5/9–10) 
“Hasta iyi olacak olduktan sonra, tabibe kendi ayağıyla gelir.”  

Aya� yügürügi aş�a, aġız yügürügi baş�a. (5/10–11) 
“Hızlı yürüme aşa, hızlı konuşma başa.”  

 

Atalmegen sap�an hem baş�a tiger hem köt�a. (5/11) 
“Atılamayan sapan hem başa değer, hem göte.” 

 

                                                                 
4  Dehser: 32 kg’a denk ağırlık ölçüsü. 
5  Eskiden kullanılan üflemeli bir çalgı. 
6  Atasözünü 40. sayfanın 14. satırında “Bīmār tüzelgüsi kilse 
abīb öz ayaġı birle kilür.” şeklinde de 

görmekteyiz. 
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Ti� ti�i birle, tizek kāfı birle. (5/12) 
“Denk dengiyle, tezek yarığı ile.” 

 

Ma�tangen �ız toyda osurur. (5/14) 
“Övülen kız düğünde osurur.” 
 

Özini ma�tanġanı ölümni �aravulı. (5/14) 
“Kendisini öven kişinin hâli, ölümü bekleyen kişinin hâline benzer.” 

Aynı itek birle yaşursa bolur mu? (5/15) 
“Ay etek ile gizlenir mi?”  
 

Çumçuk simürse batman bolur mu? (5/15) 
“Serçe semirse bir batman olur mu?” 
 

Alaközen ala bolsa hem arslan bolmas. (5/15–16) 
“Kır sansarı (kokarca) ala renkli olsa da arslan olmaz.”  

 

Alatuġana� alġur bolsa hem a�vāli maclūm. (5/16) 
“Aladoğan iyi avcı da olsa durumu belli.” 

 

İştansız tizzesi yırtı�ġa küler. (5/16) 
“Donsuz, dizi yırtığa güler.” 

 

Çöpni �or tutsa� közge tüşer. (6/2) 
“Çöpü hor görürsen gözüne batar.”  

 

cAybı birlen osurgenni �urbānı bol! (6/5–6) 
“Edebiyle osuranın kurbanı ol!” 

 

�oç�ar bolur �uzını pīşānesi do� bolur, aġa bolur yigitni pīşānesi ki� bolur. 
(6/9–10) 

“Koç olacak kuzunun alnı tümsek gibi olur, ağa olacak yiğidin alnı ge-
niş olur.” 

 

Atası urmas �onġuznı, balası urar to�ġuznı. (6/11) 
“Babası böceği bile incitmezken, çocuğu domuz vurur.” 

 

�alvā digen birle aġız çüçümes. (6/11) 
“Helva demekle ağız tatlanmaz.”  

 

Ayaz �addi�ni bil, barçanı �oy özü�ni bil! (6/15) 
 “Ayaz7 haddini bil, başka herkesi bırak kendini bil!” 
 

 
 

                                                                 
7  Gazneli Mahmud’un bir kölesinin adı. 
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Şīrīn şīrīn sözlese�  ilan inidin çı�ar, açıġ açıġ sözlese� müsülmān dīnidin çı�ar. 
(7/14–15) 

“Tatlı tatlı konuşursan yılan deliğinden çıkar, acı acı konuşursan Müs-
lüman dininden çıkar.” 

 

�alb �azanı �aynamas, �aynasa hem �uyulmas. (8/2) 
 “Kalp kazanı kaynamaz, kaynasa da dökülmez.” 
 

Ya�şılı� �ıl suġa sal, su bilmese balı� bilür, balı� bilmese �ālı� bilür. (8/4) 
“İyilik yap suya sal, su bilmese balık bilir, balık bilmese Hâlık (Allah, 
Yaradan) bilir.” 

Yumru� bükülüp seng bolmas, içkü yügürüp leng bolmas. (9/12) 
 “Yumruk bükülünce taş olmaz, keçi koşunca topal olmaz.” 
 

�oldın kilmes işke urungen neccārlik �ılġan maymūnġa o�şaş. (9–16) 
 “Yapamayacağı işe girişen, dülgerlik yapan maymuna benzer.” 
 

�ıznı kim süymes, �ımıznı kim içmes. (12/4–5) 
 “Kızı kim sevmez, kımızı kim içmez.” 
 

Ya�şılar tapıp sözler, yamanlar �apıp sözler. (13/4, 31/8–9, 38/5) 
 “İyiler bulup (seçerek) söyler, kötüler inciterek söyler.” 
 

Kiçkine dime� bizni, sekrep urarmiz sizni. (13/5) 
 “Küçük demeyin bize, sıçrayıp vururuz size.” 
 

Köti�e ba� naġara �a�.8 (13/6) 
 “Götüne bak dümbelek çal!” 
 

Özi�ni ir bilse� birevni şīr bil! (13/7) 
 “Kendini er biliyorsan, başkasını arslan bil!” 
 

Sigir su içgünçe buza� muz yalar. (13/9) 
 “Sığır su içene kadar buzağı buz yalar.” 
 

Ger irġa berse� aşı�nı irler sıylar başı�nı, itġa berse� aşı�nı itler çaynar 
başı�nı. (14/8) 
 “Aşını insana verirsen başını okşar, ite verirsen başını çiğner (ısırır.)” 
 

Esi� barıda itegi�ni yap! (14/9) 
 “Aklın başındayken eteğini kapat!” 
 

Ya�şı bile yürdi�  yitdi� murādġa, yaman bile yürdi� �aldı� oyatġa. (14/9–
10) 

 “İyi ile yürüdün erdin murada, kötü ile yürüdün kaldın utanca.” 
 

 

                                                                 
8  Atasözü 31. sayfanın 8. satırında “Köti�e ba�, na��āre �a�!” şeklinde de geçmektedir. 
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Yamanġa yandaşsa�ız belāsı yo�ar, �azanġa yandaşsa�ız �arası yo�ar. (14/10) 
“Kötüye yaklaşırsanız belası bulaşır, kazana yaklaşırsanız karası bula-
şır.” 

 

A�l u nesebdin cārī bolsa bed cārī bolur. (14/11) 
 “Soysuz olan kötü işler yapar.” 
 

�um yıġılıp taş bolmas, �ul yıġılıp baş bolmas. (14/11–12) 
 “Kum yığılıp taş olmaz, kul (köle) yığılıp baş olmaz.” 

 

�ul �utursa �udu�ġa çıçar. (14/14) 
 “Kul (köle) kudurursa kuyuya sıçar.” 
 

Ur digende �ul �açar. (14/14)  
“Vur, denildiğinde kul (köle) kaçar.” 

 

�ul bolsun, �ulaġı yaġlı� bolsun. (14/14) 
 “Kul (köle) olsun, kulağı da yağlı olsun.” 
 

Biz �oy körmesek hem �ıy körgen idük. (14/15) 
 “Koyun görmesek de tezek görmüşüzdür.” 
 

Az aş�a imdād yo�. (15/6) 
 “Az aşa yardım olmaz.” 
 

Az aşım ġavġāsız başım. (15/8) 
 “Az aşım, kavgasız başım.” 
 

Aş igesi bile tatlıġ. (15/10) 
 “Aş, sahibiyle tatlıdır.” 
 

Aş digende �uruġ kelle yügürür. (15/10–11) 
 “Aş deyince kuru kelle bile koşar.” 
 

�uyruġı uzun tavış�an, yaman bolur sözni birbiriġa �oş�an. (16/3–4) 
“Kuyruğu uzun tavşan, kötü olur sözü birbirine ekleyen (arttırarak söy-
leyen).” 

 

Evvel tacām, so�ra kelām. (16/11–12) 
 “Önce taâm (yemek), sonra kelam (konuşma).” 
 

Ayran tilep kilse� çilegi�ni yaşurma! (16/12) 
 “Ayran istemeye gelirsen, kabını unutmamalısın!” 
 

Sükūt calāmet-i rıżā. (17/6) 
 “Sükût ikrardandır.” 
 

Olturġan �ız orun tapar. (18/1) 
 “Oturan kız yer bulur.” 
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İrtegi sevdānı dehser aġırligi bar, kiçki iginni �atırı bar. (18/2) 
 “Yarınki alışverişin dehser ağırlığı var, dünkü ekinin hatırı var.” 
 

İrtegi işni kiçġa �oyġu dik imesdür. (18/2–3) 
 “Yarının işini daha sonraya bırakmak uygun değildir.” 
 

Tedbīrni ye�i bilen ta�dīrni yaşurup bolmas. (18/3) 
“Tedbirin yeni (elbisenin kol ucu) ile takdiri gizlemek mümkün değil-
dir.” 

 

Yalġuz atnı çengi çı�mas, çengi çı�sa hem danġı çı�mas. (18/5–6) 
 “Yalnız atın tozu çıkmaz, tozu çıksa bile şanı çıkmaz.” 
 

At alsa� öyü� birle kiłeş. (18/6) 
 “At alsan da evinle istişare et!” 
 

�ayr işiġa isti�āre �ācet imes. (18/8) 
 “Hayırlı iş için istihareye gerek yoktur.” 
 

Kör �ul�ını kö�li ba�īlni közi dik tār u tīre bolur. (18/10–11) 
 “Kör karakterlinin gönlü, hasisin gözü gibi karanlık olur.” 
 

Kör köp aşur. (18/11) 
 “Kör çok yer.” 
 

Aç yürüp kikirgen beti birle aġzını bitirgen. (18/14) 
 “Aç gezip geğiren, yüzü ile ağzını bitirmiş.” 
 

Bahādır cerrār müft tapılġanda aşar. (18/15) 
 “Bahadır dilenci beleş bulduğunda yer.” 
 

İçi pök, közi kök. (18/15) 
 “İçi çürük, gözü gök.” 
 
Birni mi� �ılıp sözlerge tek ayaġıdın asılġan sut�a� �uşġa o�şaş. (19/2) 
 “Biri bin ederek söyleyen, tek ayağından asılmış yarasaya benzer.” 
 

Köpġa ki�eş, öz bilgeni�ni �ıl! (19/3) 
 “Çok kişiye danış, ama kendi bildiğini yap!” 

 

İl yamanı manġıt, �uş yamanı anġıt. (20/1) 
 “İlin kötüsü Mangıt9, kuşun kötüsü angut.” 
 

�ūfī �oç�ar dik bolsa nādān, �a� söz anı aldıda yalġan. (20/3–4) 
 “Sofu koç gibi de olsa cahil olur, doğru söz ona göre yalan olur.” 
 

 

                                                                 
9  Özbeklerin bir aşireti; Mangıtlar. 
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Öz aybın bilgen merddür. (20/9) 
 “Kendi ayıbını bilen merttir.” 
 

Toyġa barsa�  yunup bar, tor�a tonu� kiyip bar. (20/16) 
 “Düğüne varıyorsan yunup (yıkanıp) var, ipekli elbiseni giyip var.” 
 

Öydeki söz bāzārga rāst kilmes. (21/1) 
 “Evdeki söz pazara uymaz. [Evdeki hesap çarşıya uymaz.]” 
 

İki söyüklik bir kö�ülġa sıġmas. (22/2) 
 “İki sevgili bir gönüle sığmaz.” 
 
İki kime tutġan �aldı ġar�-āb içinde, çı�mas ol di�izdin bir kime tutmaġunça. 
(22/3–4) 

“İki gemiyi idare eden suda boğulur, bir gemi idare etmediği müddetçe 
o denizden çıkamaz.” 

 

Yetim oġul sa�lasa� aġzı burnu� �an iter, yetim �uzı sa�lasa�  aġzı burnu� 
may iter. (22/5–6) 

“Yetim oğul beslersen ağzı, burnunu kan eder; yetim kuzu beslersen 
ağzı, burnunu yağ eder.”  

 

İme bilgen �uzılar iki ananı imer, ime bilmes �uzılar öz anasın imalmas. (22/6–7) 
“Emebilen kuzular iki anayı emer, ememeyen kuzular öz anasını eme-
mez.” 

 

Arġuma� at, at bolmas; azġan so� �ocası �ulıġa ba�mas. (22/11) 
 “Yarış atı, at olmaz; azdıktan sonra, sahibi kuluna (kölesine) bakmaz.” 
 

Sunġan boyunnı �ılıç kismes. (23/12) 
 “Uzatılan boyunu kılıç kesmez. [Aman dileyene kılıç kalkmaz.]” 
 

Arzān kirā şehrdin āvāre �ılur. (24/3) 
 “Ucuz kira şehirden uzaklaştırır.” 
 

Dıra�nı özge cāyġa ornatsalar kögermes. (25/2) 
 “Ağacı başka yere dikseler yeşermez.” 
 

Beda�şanda lacl macdenidür, Yemende ca�ī� ni kānidür. (25/3) 
 “Bedahşan’da lal, Yemen’de akik ne kadar boldur.” 

 

Ya�şılı� �ıl suġa sal; su bilmese balı� bilür, balı� bilmese �ālı� bilür. (26/5–6) 
“İyilik yap suya at; su bilmezse balık bilir, balık bilmezse Halık (Yara-
dan) bilir.” 

 

İşek öyini �ır� yılda. (27/1) 
 “Eşek evini kırk yılda [öğrenir].” 
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Her kim öz ma�la�atını özi bilür. (26/9) 
 “Herkes kendi işini kendi bilir.” 
 

cA�rebni müddecāsı nīş urma�dur, �wāh dost köksinedür ve �wāh düşmen ar�asına. 
(27/5-6) 
 “Akrebin işi sokmaktır, bazen dost göğsüne, bazen düşman arkasına.” 
 

İnanmagil dostu�a, saman tı�ar postu�a. (27/8–9) 
 “İnanma dostuna, saman tıkar (doldurur) postuna.” 

 

A�īlni �a
āsı bolmas, nā-cinsni āşināsı bolmas. (27/12) 
“Asil kişinin hatası olmaz, asaletten yoksun kişinin tanıyanı bulun-
maz.” 

 

Boynıda cilleti barnı aya�ıġa ter irür. (27/12) 
 “Boynunda hastalığı olan kişinin ayağına ter ulaşır.” 
 

Şey�ni hezzi bolmasa �ān�āh teng. (28/5) 
 “Şeyhin dövmesi olmasa, hankâh sıkıntılı olur.” 
 

�alavın tapsa �ar yanar, �alavın tapmasa �a�şal otun hem yanmas. (28/6) 
“Doğru dizilirse kar bile yanar, doğru dizilmezse kuru odun bile yan-
maz.” 

 

Sözni aytgil u�ġanġa, cānnı cānġa so�ġanġa; aytup sözni n’itersin anadın yaman 
to�ġanġa. (29/9–10) 

“Sözü anlayana, canı cana katana söyle; anadan kötü doğana söz söyle-
yip ne yapacaksın?” 

 

�oynıdın tökülse konçıġa. (29/16) 
 “Koynundan dökülse topuğuna [gider.]” 
 

İr tilegen yerde cazīz. (30/2) 
 “Er kişi, istediği yerde azizdir.” 
 

�ıznı cāşı�ıġa bir! (30/3) 
 “Kızı âşığına ver!” 
 

�ız sa�lagünçe tuz sa�la! (30/3) 
 “Kız muhafaza edeceğine tuz muhafaza et!” 
 

�ıznı �arısı �āżī bolur, sarıġ itġa rāżī bolur. (30/3–4) 
 “Kızın kartı kadı olur, sarı ite razı olur.” 
 

Altunnı bitgen yirde �adri bar. (30/4) 
 “Altının bittiği yerde kıymeti vardır.” 
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Çengel öz cāyıda kün körer. (30/5) 
 “Askı kendi yerinde iş görür.” 

 

Her kimni tayı bar, kö�lide gümānı bar. (30/5) 
 “Her kimin tayı var, gönlünde şüphesi var.” 
 

İgesini sıylagen itige sü�ek taşlar. (30/9) 
 “Sahibini iyi ağırlayan, itine et atar.” 
 

�ızım sa�a aytar-min, kilinim sin işit! (30/10) 
 “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit!” 
 
Ya�şı metāc bolsa yol üzeside bolmas idi (30/12) 
 “İyi bir şey olsaydı yol üzerinde durmazdı.” 
 

Yamannı küçi yafala��a yiter. (31/3) 
 “Kötünün gücü baykuşa yeter.” 
 

A�lamay sözlegen, aġrımay öler; çeynemey yigenler kevşemey kiterler. (31/3–4) 
“Anlamadan konuşan acı çekmeden ölür; çiğnemeden yiyenler, (yedik-
lerini) sindiremeden ölürler.” 

 

İt kellesini sıylasa� taba�da turmas. (31/10) 
 “İtin başını okşarsan, tabakta da durmaz.” 
 

�azuġı �ırı� �uzı ve buzaġı boynıġa söyelip turar. (31/13–14) 
 “Kazığı kırık kuzu ve buzağı, boynundan destek alıp ayağa kalkar.” 
 

Yalġan sözni aytsa, bolur, aytgüçi dānā bolsa. (33/13–14) 
 “Söyleyen kişi âlim olursa, yalan söylese de doğru kabul edilir.” 
 

�arındaşı� kilse kilsün, boz �altası kilmesün. (35/3-4) 
 “Kardeşin gelirse gelsin, boz kaftanı gelmesin.” 
 
Sifāl sini bolmas, bīgāne ini bolmas. (35/5–6) 

“Topraktan yapılmış sini olmaz, biganeden (kayıtsızdan) kardeş ol-
maz.” 

 

�arındaşım, �ara �azanım. (35/7) 
 “Kardeşim, kara kazanım.” 
 

�arındaşı� ölse ölsün, �adr-dānı� ölmesün. (35/8) 
 “Kardeşin ölürse ölsün, kadir bilenin ölmesin.” 
 

Zornı köti tigirmen yörütür. (37/4) 
 “Zora gelen adam götüyle değirmeni çevirir.” 
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İşek yolı �at�a�da maclūm imes, bat�a�da maclūm bolur. (37/13) 
 “Eşek yolu sert yerde değil, çamurda belli olur.” 
 

Sınaġan yav uruş�a ya�şı. (37/14) 
 “Denenmiş düşman savaşmak için iyidir.” 
 

Yaman atġa yal bitse yanıġa torsu� baġlatmas, yaman irge māl bitse yanıġa �uşnı 
�ondurmas. (37/16) 

Kötü atın yemi bitse yanına kırba bağlatmaz, kötü insana mal kalmasa 
yanına kuşu kondurmaz.” 
 

İşekni ficli igesige maclūm. (38/10) 
 “Eşeğin ne yaptığını sahibi bilir.” 
 

Özi bulġan so� yol soragen nā-merddür. (38/15) 
 “Kendisi bulduktan sonra yol soran namerttir.” 
 

İr başıġa iş tüşse ötük çeçmey su kiçer, at başıġa iş tüşse sulu� birle su içer. (39/3–
4) 

“Er başına iş düşse çizme seçmeksizin su geçer, at başına iş düşse ağ-
zındaki gemi ile su içer.” 

 

Yav töbi il bolur, cer töbi yol bolur. (39/13) 
 “Düşmanın dibi il olur, uçurumun kenarı yol olur.” 
 

�uda bolsa, �ul bolsa hem sözleş! (39/13) 
 “Dünür de olsa, kul (köle) da olsa konuş!” 
 

�uda boldu�, cüdā bolduk. (39/13–14) 
 “Dünür olduk, uzaklaştık.” 
 

Mi� �arġaġa bir kisek. (39/14) 
  “Bin kargaya bir parça.” 
 

Müşük ilmaġdaki �uyru�nı alalmay puf sasıġ digen. (40/1) 
 “Kedi askıdaki kuyruğu alamayınca ‘püf kokmuş’ demiş.” 
 

Bīmār tüzelgüsi kilse 
abīb öz ayaġı birle kilür. (40/14) 
 “İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir.” 
 

Kör tutgenini �oymas. (43/4) 
 “Kör tuttuğunu bırakmaz.” 
 

Yı�ılġan küreşge toymas. (43/5) 
 “Yıkılan güreşe doymaz.” 
 

Küyev bolsa� �ız tayyār. (435–6) 
 “Damat olursan kız hazır.” 
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Baş�a tüşgenni köz körer. (43/8) 
 “Başa düşeni göz görür.” 
 

�ayr işiġa çerçi bolsa� melūl bolma! (43/9) 
 “Hayırlı bir iş için çerçilik de yapsan üzülme!” 
 

Kette kime �aydın yürse, kiçik kime andın yürür. (45/8) 
 “Büyük gemi nereden giderse, küçük gemi de oradan gider.” 
 

Böri barmaġına �ıvanur, yima�ıġa yo�. (45/12–13) 
 “Kurt vardığına sevinir, yediğine değil.” 
 

Teke bolsun, süti bolsun. (45/13) 
 “Teke olsun, sütü olsun.” 
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