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AZERBAYCAN
1.FiZiKi VE BE$ERi COGRAFY A

Azerbaycan'nm yuzolcumu

192.752 km2 olup Turkmencayt l 828) ve

Edime ( 1829) antlasmalan sonucunda
sinmn kuzeyindeki parc;as1(86.600km2)

ikiye aynlmis,

Aras nehrinin cizdigi

Rusya'ya guneyinde kalan kisim ise

iran' a birakilnusnr.
Anadolu ve Kafkasya dag sistemleri arasmda bir gecis alam meydana
getiren Azerbaycan

daghk bir bolgedir. Daghk alanlar Iran Azerbaycan'mda

daha genis yer tutar. Tebriz'in guneyindeki Sehend Dagi (3700m) ile Erdebil 'in
batismdaki

Sebelen Dagi (3820m)

bunlar arasmda en onemlileridir.

denizine ulasan Kizilozen, Acicay ve Cigatu
derin vadilerle

yararak bolgeye

kazandirrmslardrr.

Hazar

gibi akarsular bu daglik kutleleri

daha daghk

ve daha carprci bir gorunus

Bu daghk alanlar icerisinde yer alan Urmiye goh; 5775

km2'lik alaru kaplar ( Van golu'nun 1.5 kati). iran Azerbaycan'mm bu daghk
goruntusune karsihk Kuzey Azerbaycan' da Aras ve Kur irmaklan boy lannda
uzanan duzlukler hakimdir. iki Azerbaycan arasmdaki bu farkli cografi gorunus
sebebiyle Turkler'in hakimiyeti doneminde
Kuzey Azerbaycan

guney Azerbaycan daima yaylak,

ise daima kislak olarak kullamlrrnstir. Azerbaycan

gene!

olarak, yazlan kurak ve steak gecen bir bozkir iklimine sahiptir.
Azerbaycan'da yasayan

nufusun

buyuk cogunlugunu

Azeri Turkleri

olustur. Yalmz Kuzey Azerbaycan' da Daglik Karabag Ozerk Bolgesinde yasayan
nufusun

%80'i Ermenilerden

meydana

gelir. Nahcivan

Ozerk Bolgesi'riin

nufusunun %95'ten fazlasim Azeri Turkleri olusturur. Kuzey Azerbaycan'm
bassehri Baku'den baska diger onernli sehirleri Gence, Lenkeran, Nahcivan,
Sumgayt ve Mingecaurdur. Iran Azerbaycan'i yonetim bicimi bakimmdan Dogu
ve Bati Azerbaycan olmak uzere iki idari birime aynlmistir. On bir ile aynlan
Dogu Azerbaycan'm merkezi Tebriz, dokuz ile aynlan Ban Azerbaycan'm
merkezi Urmiye'dir. Dogu Azerbaycan'm diger onemli sehirleri Erdebil, Meraga
ve Merend, Bati Azerbaycan'm ise Miyandab Mehabad, Hoy ve Maku'dur.
Azerbaycan'm ekonomisi tanma, hayvancihga ve petrole dayarnr. Tanm
Urmiye Golu cevresindeki topraklarla Kur ve Aras Havzalannda yapilir; pamuk,
tahil,

cesitli

meyveler,

tutun ve seker pancan bashca urunleridir.

Kuzey

Azerbaycan'da

Baki..i Yanrnadasi

petrol sahalanndan

petrol

sahasi,

di..inyadaki en eski ve zengin

biridir. Baku'nun yarnnda kurulmus

sayida petrol rafinerisi

olan Cernogorodda

90k

vardir. Baku aynca 890 km'lik bir boru hatti ile Batum'a

· baglamr.

Din. Sovyetler birligindeki

mi..isli..imanlann cogu Sunni olup Hanefi

mezhebine mensup iken Dagistanda

Safiiler cogunluktadrr.

Buna karsilik

Azerbaycan'daki mi..isli..imanlann %70'i Sii olup Caferi mezhebine mensuptur.
Kafkasya siilerinin dini merkezi Baku' dedir ve baslannda da bir seyhulislam
bulunmaktadir. Seyhulislarrun Ehl-i Si..innet'ten bir Hanefi bir muftu yardimcisi
vardir.
1920'den itibaren hac ve Siilerin Iran ve Irak'taki kutsal yerleri ziyaret
etmeleri yasaklanan Azerbaycan'da 1924 'te seriat kaldinldi. 1929'da bi..iti..in
medreseler kapatildi ve 1930' a kadar bi..iti..in vakiflara el konuldu. 1929'da Arap
alfabesi'nin de kaldinlmasi dini hayati
Azerbaycan'm

Sovyetler

Birligine

olumsuz

yonde

katilmasmdan

etkiledi.

soma

1936'da

Azerbaycan

mi..isli..imanlanmndiger mi..isli..iman i..ilkelerle ilisigi tamamen kesildi.

2. TARIH

Azerbaycan kelimesi, Gaugamela yenilgisinden soma (m.o 331) Buyuk
Iskenderin kornutasma giren Iranli Satrap Antropates'in admdan gelmektedir.
Antropates Iskenderin

olumunden

soma, Kucuk Medya bolgesinde

(Guney

Azerbaycan ile Iran Kurdistan'imn bati krsunlan) mustakil bir krallik kurmus ve
bu devlete Antropates'in ulkesi anlammda Grekce "Atropatene" adi verilmistir.
Daha

sonralan

Suryanicede

Errnenice

Antrapatakan,

Azerbaygan seklinde

orta

telaffuz edilen

Farscada
kelime

Aturpatakan,
Arapca'da

g/c

degisikligi ile Azerbaycan' a donusmustur. isrnin Pehlevice azer "ates" ve baykan
"muhafiz"

kelirnelerinden

teskil

edilmis

oldugu

gibi

kelimeler

halk

etimolojisinden ibarettir.
Azerbaycan da Paleolitik devre ait olan ilk insan izlerine Tamtama
daghk bolgesiyle Tebriz'in gi..ineyindeki Sehend daglannda rastlanmaktadir.
Urmiye golunun guney ve dogusundaki tarihi M.O 6000 yillanna kadar giden
neolitik rnerkezlerde tanma dayali yerlesik hayata baslandigi gorulmektedir.
Azerbaycan'da kuruldugu bilinen ilk devlet Manna Kralligr'drr.

Bu devlete M.O
2

800

yillannda,

verrnislerdir.

bassehri
Urartular'm

Medler'in

eline

Azerbaycan'i

Hasanlu'yu

Cenze)

Azerbaycan

624 'te Bizans imparatoru

Azerbaycan
uzere

yayilmasi

Hz.Orner

icin

yogun

cesitli

bir gayret

Kafkaslardaki

fetih hareketleri

bolge tehlikeli

isyanlara

donernde

bolgedeki

gel di. Abbasi
Sacogullan,
hanedanlar

227

yihnda

olan bir eyalet

Revvadiler,

Sellariler,

yaptirarak
6 ve 7.

Herakleios

tarafmdan

fethedildi.

sehirlerine
gosterdi.

zapt edilmistir.

Hz. Osman Erdebil

asker yerlestirildi
Emeviler

sonucu

onemli

Azerbaycan

Abbasiler

zamamnda

bastrnlabildi.

islami

bir ticaret merkezi

Azerbaycan'

Seddadiler

ve islamiyetin

doneminde

kullanildi.

merkez

haline

da sirayla Sirvasahlar,

ve Ahmedlililer

gibi

mahalli

kuruldu.

Selcuklu

Sultani

Tugrul

tesebbuslerinden

bir

seferler

bolgeye

sonunda

Alparslan

hemen

Meliksah

ise

Ildenizliler

sonuc

hemen

468

Selcuklulardan

de

Hanedamnm

Timurlular'm

Bey

Azerbaycana

alamamakla
hakim

tum

beraber

olmustur.

soma

Bey'in

Irak

Selcuklulari'run

12. ve 14. yuzyillarda

sirasiyla

Mogollar,

yagma

ve tahrip

Harzernsah

1225 'te Tebriz'i ele gecirdi, Ilhanlilar

doneminde

Azerbaycan

bolgeyi

Akkoyunlular'm
Safavilerin

tamamen

gelisme goruldu. Ozellikle

Mogol

kanldigi

olurnunden

merkezi

istilasmdan

Gazan Han zamamnda
haline

geldi. Timur'un

kurtulduktan

idaresi altma girdi. l nyuzyihn

eline gecti, Sah ismail

soma

son

katti.

verdi.

Buy-Uk

(1118-1194)

ve

Harzemsahlar

ve

girdi. 1222 ve 1231 yillannda Azerbaycana

Mogollar

ilim, sanat ve ticaret

bizzat

fetih

girdi.

duzenleyen

ve kulturel

ilk

Imparatorlugu'na

hakimiyetine

(113 7-1125) idaresine

hakimiyetine

daha

Selcuklu

Seddadi

Azerbaycan

duzenledigi

Tugrul

Azerbaycan"i

bolgedeki

soma

Azerbaycan

gozde

haline

biri haline getirrnislerdir.

gelisti ve sehirler

zayiflamasi

Pers

Sasaniler

cok buyuk bir Ateskede

icin us olarak

devletinin

baslannda

sonlannda

sahne oldu ve bu isyanlar guclukle

ticaret

son

sahne olan ve birkac defa el degistiren

zamanmda

Azerbaycan'm

Urartular

yuzyihn

yuzyihn

Erdebil

en onemli merkezlerinden

Bizans ve Sasani savaslanna

8.

M.S

bassehri

yuzyillarda

olmak

6.

katilrmstir.

(Gezna,

suretiyle

M.O

M.O

ele gecirerek

ve Gazakaya'da

burayi Zerdustiligin

soma

Azerbaycan,

topraklanna

tamamen

zaptetmek

yikilmasmdan

gecen

Imparatorlugu'nun

getirmisler

olan

sonra sirasiyla

ettiler.

yaparak

Celaleddin

nisbi bir ekonomik
Tebriz dunyanin
olumunden
Karakoyunlular

baslannda Azerbaycan

Tebriz'i bassehir

iki sefer

bolgede

en

soma
ve

tamamen
hakimiyet

3

sagladi Mogel ve Timur istilalan ile islenmez hale gelen araziler bu devirde
ekilip bicilmeye baslandi. Ancak ulkede canlanan ekonomik hayat Osmanh ve
Safavi devletleri arasinda baslayan savaslar ve cesitli ic

catismalar sebebiyle

geriledi.
Yavuz Sultan Selim'in Caldiran Zaferi (1514) ile Tebriz ve Guney
Azerbaycan Osmanh hakimiyetine girdi. Daha soma tekrar Safeviler'in eline
gecen bolge Kanuni devrinde Makbul Ibrahim Pasa tarafindan yeniden al111d1
(1534). Aym yd Irakeyn Seferine Cikan Kanuni Bagdata
Azerbaycan'i

giderken butun

kontrolu altina aldi. Ozderniroglu Osman Pasa Safaviler'i yenerek

Tebriz'i geri aldi. Sah Abbas Osmanli Devletine yillik vergi odemek kosulu ile
elindeki topraklarda hakimiyetini surdurdu. 4. Murad Azerbaycan'a girdiyse de
bolgeyi Safevi hakimiyetinden kurtarmak mumkun olmadi. 3. Ahmet devrinde
Revan ve Karadag Osmanh topraklanna katildi. Osmanhlarm bolgede surekli
kalmalan Nadir Sah ve Ruslar tarafindan engellendi. Nadir $ah'111 oldurulmesi
uzerine (1747) Azerbaycan'daki Safevi hakimiyeti son buldu. Bundan sonraki
elli yd boyunca Azerbaycan

bagimsiz fakat siddetli politik cekisme ve ic

savaslara sahne oldu. Bunun sonucu olarak Kuzey Azerbaycan'da Karabag, Seki,
Gence.Baku, Derbend, Kuba, Nahcivan, Talis ve Revan; guneyde ise Tebriz,
Urmiye, Erdebil, Hoy, Malm ve Meraga hanhklan gibi yan bagimsiz feodal
devletler kuruldu.

l8.yuzy1l111 sonlanna dogru Osmanh Devletinin bolgedeki

nufuzunun iyice azalmasi

nedeniyle

Rus kuvvetleri

Azerbaycan'da sik sik

gorulmeye baslandi,
Rusya'mn

Azerbaycan

uzerindeki

emelleri

oldukca

eskidir.

Azerbaycan '111 Turkiye ile Iran arasinda transit ti caret merkezi olusu ve bolgenin
zirai ve hammadde bakimindan zenginligi Rusya'rnn bolgeyle ilgilenmesinde
sebep teskil etti. Azerbaycan'a ilk Rus ak1111 Nadir Sah zamanmda oldu (1735).
2. Katerina donerninde Ruslann guneye dogru ilerlemesi devam etti. 1758'de
Kuba bolgesi ve Kafkaslann buyuk bir bolumu Rus idaresine girdi. 1803-1813
Rus-iran savaslannin sonunda imzalanan Gulistan Antlasmasi ile ( 1813) Gence,
Seki, Baku, Derbend, Kuba ve Talis Hanliklan

Rusya, Guney Azerbaycan

Hanliklan ise Iran hakimiyetine birakildi. Turkmencay ve Edirne Antlasmalan
ile Azerbaycari'rn milletlerarasi statusu tespit edildi. Buna gore Aras Nehri ile
Talis Daglan sinir olmak uzere Azerbaycan ikiye aynldi. Revan ve Nahcivan
hanhklan Rusya'ya birakildi. Hazar Denizi de Rus egemenligine gecti.
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Boylece

Guney Azerbaycanda
mesrutiyetin

iran egemenligi

ilarunda Azerbaycan

basladi.

20.ytizyilm

basinda

lranda

halki onemli rol oynadi

(1906).

II. Dunya savasi sirasinda Rus ve lngiliz askerleri Guney Azerbaycan"i

isgal ettiler ( 1941).
Azerbaycan ikiye bolundukten soma Kuzey Azerbaycan devamli sekilde
yerli halkin Ruslarla mucadelesine sahne oldu. 1917 Rus Ihtilaline kadar sosyal
hayat devamh olarak buhranlar icinde kaldi. Ihtilalin getirmis oldugu olumsuz
politik

hava,

Azerbaycan

ve Kafkasyada

Sovyet

aleyhtan

bir hareketin

dogmasina sebep oldu.
28 Mayis 1918 de Azerbaycan

demokratik

Cumhuriyeti

ilan edildi.

Boylece tarihte ilk defa Azerbaycan adiyla bir Turk devleti kurulmus oldu.
Azerbaycan

Demokratik

Cumhuriyeti'nin

ic ve dis asayis ve emniyetini

duzenlemek ve korumak amaciyla Osmanli kuvvetleri bolgeye geldi. Nuri Pasa
komutasmdaki
Ancak

Kafkasya Islam Ordusu Ruslarm elindeki Baku'yu ele gecirdi.

Mondros

Mtitarekesinden

soma,

Osmanli

kuvvetlerinin

Baku' den

cekilmesi uzerine sehri lngiliz kuvvetleri isgal etti. Sehrin yer alt! ve petrol
kaynaklan ingilizler tarafmdan kullanildi. 27 Nisan 1920'de Azerbaycani isgal
eden Kizilordu parlamento

ve hukumeti feshederek Azerbaycan Demokratik

Cumhuriyetine

ve 28 Nisan da Azerbaycan

Cumhuriyeti

son

verdi

Sovyet

Sosyalist

kuruldu. Azerbaycan daha soma Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler

Birligini olusturan on bes cumhuriyetten biri haline geldi (5 Aralik 1936)
Moskova

yonetimi,

Bakude

Ermenilere

yonelik

saldinlan

ve iki

cumhuriyet arasindaki gerginligi bahane gostererek, Ocak 1990' da agu silahlarla
Baku'ye kanli bir mudahalede bulundu. Azeri halki, asil gayenin Azerbaycan'da
gittikce guclenen halk muhalefetini sindirmek ve diger musluman cumhuriyetlere
goz dagi vermek oldugunu belirterek Moskova yonetimini protesto etti. 1990
yilindaki

secimlerde

Halk cephesi ile diger muhalif

gruplann

olusturdugu

Demokratik Blok, 360 uyeli meclise kirka yakm temsilci gonderrneyi basardi.
Devletin adi Azerbaycan

Cumhuriyeti

haline getirildi ve Azerbaycan

Demokratik Cumhuriyetinin bayragi da resmi bayrak olarak kabul edildi.

s

3. KULTUR VE SANAT

Islam
Zerdustilik

oncesinde

Azerbaycan.

ve Maniheizm

gibi

temelde

cesitli

birbiriyle

dinlerin

aym olan Mazdeizm,

etkisinde

kalrrustir.

Islam'rn

bolgeye girisiyle Azerbaycan Kulturu Arapca'ya yapilan tercumeler aracihgi ile
Yunan felsefesi ve filozoflanni ta111d1. 14. ve 15. yuzyillarda Azerbaycan'da dini
ve felsefi bir akim olan Hurufilik yayginhk kazandi. Seyyid Nesimi bu akimm en
onernli temsilcisiydi. 15. yuzyilda Bakulu cografyaci Abdurresid ile Ahldk-t
Celdli

sahibi filozof ve tarihci Celaleddin ed-Devvani yine burada yasarmstir.

Feth Ali Kacar ise filolojik mahiyetteki Behcetu 'l Liigat'1yla tanmrmstir.

19.

yuzyilda sosyal ve kulturel dusuncede yeni bir safha acildi. Bu devirde M. Kazim
Bey Azerbaycan tarihi hakkmda genis cahsmalar yapan ilk tarihcidir. Azeri
dilinde

ilk

gazete

olan

Ekinci

(1875-18 77),

cikanlrmstir. Aynca, Ziya, Ziya-i Kafkas.

Hasan

Keskul,

Zerdabi

tarafindan

Sark-i Rus bu devirde

nesredilen diger Azeri gazeteleridir.
Azerbaycan' da 20 .yuzyihn

baslannda gerceklesen

Sovyet

ihtilalinin

etkisi politik, sosyal, edebi dusunce alarundaki eserlerde de gorulur. Ahmed
Agayef ile Huseyinzade Ali'nin birlikte cikardiklan Hayat, Ahmet Agayefin tek
basina cikardigi

Irsad ve Terakki,

Mehmed

Emin Resulzadenin

cikardigi

Aciksoz devrin onde gelen gazeteleri idi. Huseyinzade Ali'nin edebi muhtevah
Fuyuzat:

ile Celi!

Mehmed

Kuhzadenin

cikardigi

mizah

dergisi

Molla

Nasreddin belli bash dergiler arasmda sayilabilir
Bu donernde Sovyet Hukurneti Azeriler ile Turk dunyasi arasmdaki genis
ki.ilti.ir ve dusunce baglanrn koparmak gayesiyle Alfabe degisikligine gitmistir.
Arap harfli Azeri alfabesinin yerine Latin alfabesi kullarulmaya baslandi (1929).
193 9' da

Latin

alfabesinin

kullanilmasim

yasaklayarak

Rus

alfabesinin

kullarulmasim sart kostu,
Azerbaycan'm cok eski zamanlardan beri ban ve doguyu birbirine
baglayan ticaret yollan i.izerinde bulunusu bolgenin mimari yap1s1111 etkilemistir.
Islam oncesi mimari yapilara daha cok bolgede hakim Urartular, Medler
ve Persler'in mimari ozellikleri yansinustir. 7.yi.izyilda mi.isli.imanlann bolgeyi
fethetmeleri ile cami, medrese, minare gibi Islami eserler insa edilmistir. Daha
sonra bolgeye kucuk beylikler mahalli sanat ve mimari eserler hakim oldu.
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7. yuzyildan
ve

Salgurlular

gelismesinde
Apseron

itibaren

kumbet,

kule,

rol oynadilar.

Mardakyan'da

yapilardir.

kurulan

kaleler

Nahcivanda
Tubesah

Bu devrede Anadolu

mimari eserlerde

mahalli

karsihkli

insa

ederek

Ulu Camii,

Mescidi

Selcuklulan

etkilenme

beyliklerden

ve

Ildenizliler,

bolgenin

mimari

Dagistanda

Saray

Camii

ile Azerbaycan

Zengiler
acidan

Cuma Camii,
onemli

mimari

Atabegleri

arasinda

dikkat ceker.

14. ve 16. yuzyillar arasinda Safevilerin bolgeyi ele gecirrnesi ile Tebriz
bir kultur ve sanat merkezi haline geldi. Baku'deki Sirvansahlar

Sarayi ve

Tebriz'deki Mavi Camii devrin mimari ozelliklerine sahip iki yapisidir. 15. ve
16. yuzyillarda tezhip, minyatur, hat sanatlan dalmda calisma yapan en onemli
sahsiyetler Seyyid Ahmet ve Sultan Muhammed'dir. Hahcihk, nakis, isleme,
pirincten mamul arac ve silah yapirm oldukca gelismisti.
19. yuzyildan

itibaren

ikiye aynlan Azerbaycan'm

kuzeyinde

Rus,

guneyinde iran mimari ve sanat111111 etkisi gorulmeye baslandi.
Bugtin Bakudeki

Azerbaycan

Sanat ve Mimari

Muzesi'ride

cesitli

sahalara ait 7000'den fazla sanat eseri sergilenmektedir.

4. MUSiKi

19 .yuzyilin sonuna kadar farkh

Turk musikisi gelismesini baslangictan

cografi saha ve kultur bolgelerinde surdurmustur. Bunda Safiyyuddin el-Urmevi
ve Abdulkadir-i
olmustur.

Meragi gibi buyuk musiki

l o.yuzyildan

soma

Orta

Asya

dehalanrun
kokunden

cok onemli etkisi

belirgin

bir bicimde

ve icra bakimindan

Uy bolumde

aynlmistu.
Azerbaycan

musikisi tarih, teknik,

incelenebilir.

Klasik Musiki

"Meclisi"
kavimlerinin

de

denilen

musikilerine

Azerbaycan

klasik

musikisinin

diger

Turk

gore farkh bir tarz ve uslubu vardir. En onernlisi

makam geckilerinin (modtilasyon) zenginligidir.

7

Gelismis,

cesit ve sayi itiban ile de oldukca fazla makam sistemine

olan Azerbaycan

musikisinde

rast, cargah,

segah, sur, bayat-i

sahip

siraz, suster ve

humayun esas makarnlardir.
Azerbaycan

musikisinde

bakumndan cok zengindir.
ayni

adi tasiyan

degisiklikler,
has bircok

makamlar

"reng"

musikisinde

kullanilan

bazen de buyuk farkhliklar vardir.
vardir.

Azerbaycan

icra

calicusazende),
kisiliktir.

tarzinda

saz

musikisinde

tak11111

ara

biri

nagme)

bazi makamlarla

makamlar

Sadece Azebaycan

tasnif ve renglerin aym anda icra edilmesine "destgah"
Klasik

nevi

Bugun Turk musikisinde kullanilan

ve Azerbaycan

makam

(bir

aym kokten

arasinda

musikisine

gelen makam,

adt verilir.
okuyucu

(hanende ),

ikisi

biri de "nagarazen" (koltuk davulu calan) olmak uzere en az dort

Okuyucular aym zamanda "gaval" denilen bir nevi zilsiz def calarlar.

Nagarazen

sadece

musikisindeki
musikisinin
soylemeyi

usul vurur,

kemenceden
en onemli

sazendelerin

farkli,

rebaba

ozelliklerinden

biri "tar" biri de "karnanca'{Turk

benzeyen

bir saz) calar. Azerbaycan

biri de hanendelerin

pek tiz bir sesle

tercih etmeleridir.

Halk Musikisi

"Col Musikisi" veya "A$1k Musikisi" de denilen Azerbaycan

halk

musikisinde kahramanlik ve yurt sevgisini terennum eden eser on sirada yer alir.
Azerbaycan

balk

musikisi

klasik

musikideki

makamlar

uzerine

kurulmustur. En cok kullarulanlar ise sur ve segahtrr. A$1k siirinin yam sira asrk
musikiside gelismistir.

A$1k unva111n111 ilk defa 14. ve 15. yuzyillarda ortaya

ciktrgi ve bu unvam

ilk kullanamn da Tufarganh Abbas oldugu rivayeti

genellikle kabul gormektedir. Halk musikisinde ozonlann yeri buyuktur. Halk
arasinda en fazla ragbet bulan, asiklann kocaklamalandir. Bu kocaklamalarda
daha cok lirik, epik ve didaktik konular islenmistir.
Azerbaycan

oyun

havalannda

tamamen farkli

birtakim

ozellikler

mevcuttur. Bunlar arasinda en onemlisi, oyun havalannm hemen hemen hepsinde
ayni zamanda sarki soylenmesi, yani oyun havalanmn sozlu olmasidir. Diger
ozelligi ise yasa ve cinse gore degismesidir. Genclerin ve yaslilann oynayacagi
oyun havalan bellidir. Hicbirinin oyunlan digerleri tarafindan oynanamaz. Cok
hareketli

olan

Azerbaycan

oyun

havalannda

oyuncular

ozellikle

ayak
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hareketlerine
arasmda

buyuk onern verirler.

Azerbaycan

balk turkuleri

ve oyun havalan

siki bir baghhk dikkat cekmektedir.
Halk musikisin

yapilmaya

baslanmasi

Hacibeylinin

tesebbusu

ilmi sekilde
20.

ele almarak

yuzyilm

ile Bakude

baslanna
toplanan

uzerinde
rastlar.

I. Azerbaycan

bu yolda cahsmalar
1928'de

Uzeyir

Bey

Asiklar Kongresi bu

cahsmalara oncu olmustur.

Modern Musiki

20.ytizyihn baslanna dcgru Azerbaycan musikisinde yeni bir hareket ve
akim basladi. Form itibariyle Batih ancak stil itibariyle tamamen milli bir musiki
gelistirildi. Bu yeni akiminda kurucusu da Uzeyir Bey Hacibeyli'dir.
Hacibeyli, 1908'de Fuzulinin Leyla ve Mecnun

adh eserini sahneye

uyarlayarak Azerbaycan operasirnn temelini atrrus oldu.

Bey 'in actigi bu cign: Muslim

Uzeyir
operasiyla

Magomay'm "Sah

devam etti. Uzeyir Bey'in besteledigi

"Koroglu"

Ismail"

operasi, opera

tekniginin zirvesindeki bir hamle olarak kendini gbsterdi. Bu eser Azerbaycan
musiki sanatmm son donemdeki saheseri olarak gosterilmektedir.
Hacibeyli

opera

ve

operetlerden

baska

Azerbaycan

Uzeyir Bey

musikisine

1920'de

besteledigi Azerbaycan milli marsi kazandirrrusur.
1918 'de Milli Azerbaycan

hukumetinin

kurulmasindan

soma

D zeyir

Bey'in tesebbusu ile Azerbaycan musikisi okulu l 927'de Azerbaycan Devlet
Konservatuan

kuruldu. Bunu Azerbaycan Devlet Korosu takip etti. Butun bu

kuruluslar ve bilhassa Baku'de ki konservatuar Azerbaycan musiki hayatmda cok
onemli

rol

oynamis,

kornpozitorler

konservatuarda

yetismistir.

Sovyetler

Azerbaycan

Birligi

capinda

buyuk

musiki kulturune yuzlerce sanat eseri

vermis bestekarlar arasmda Hacibeyli Ailesinde Uzeyir Bey'den baska Zulfikar,
Niyazi, Cengiz, Ceyhun ve Sultan Hacibeyli, Muslum Magomay, Asef Zeynalh,
Efrasiyab Bedelbeyli,

Said Rustemcglu,

Sefika Ahundzade,

Fikret Emiroglu,

Kara Krayev, Niyazi Tagizade en meshurlandir.
Azerbaycan musikisinde olcu; ezgi ve metin kadar bnemlidir. Agir ve
yungul olmak uzere iki tempo kullamhr.
Kafkas bolgesinde
Azerbaycan

'111

Karabag

musikinin

genis revac buldugu yer Tiflis ise de

bolgesi ve bilhassa

Susa sehri musiki faaliyetinin
9

merkezi

olmustur.

Azerbaycan

musikisinin

belli bash

simalanndan

cogu

Karabagda yetismistir. 20. yuzyilin basmdan itibaren ise Baku aktif bir rnusiki
merkezi haline gelmistir. Azerbaycan musikisinin unlu icracilan arasinda, Kami!
Ahmetov, Ramiz Kuliyev, Mirza Mansur, Pasa Aliyev, Mehmethan Bakihanov,
Esadoglu Mirza Sadik, Kurban Pirimli, Mirza Huseyin, Talat Kasimoglu, Ali
Cevadoglu sayilabilir.
Azerbaycan musikisi zengin bir enstruman topluluguna sahiptir. En cok
kullanilan calgilar tar, kamanca, nagara ve zurnadir.

TEBRiZ

Guney

Azerbaycan

Eyaletinin

merkezidir.

Sehir

Urmiye

Golunun

kuzeydogu k1y1s111a hafif meyilli aluvyonlu ovanm dcgu tarafinda bulunmaktadir.
Ova, Acicay da dahil bircok su kollan ile beslenir. Acicay sehrin icinden gecer.
lklim olarak kislan cok soguk ve karli gecer. Sehend Dagi civannda bulunmasi
ve etraf111111 bahcelerle cevrili olmasi sebebiyle yazlan ihktir. Yazlan sicakhk
37°·ye kislan ise -l 5°'e dti$Wgli olur
Tebriz cok sik depremlerin

yasandigi

bir bolgedir.

sarsmtilar yasamr. Sehrin tarihteki adi "TiBRiZ"
Bugun de "T ABRiZ"

seklinde soylenmektedir.

Her gun kucuk

seklinde telaffuz edilmistir.
Iran halki Tebriz kelimesini

"sitma giderici", Evliya yelebi "sitma dokucu" seklinde izah etse de, gecmiste
Sehend dagindaki faaliyetlerden

oturu "hareret sacan" manasma geldigini de

soyleyenler de vardir. Ermeni tarihci Vardan'a gore Tebriz, Arsakilerden Ermeni
Hosrov tarafmdan, Iran arazisi uzerinde kurulan, son Port hukumdan Artabari'i
oldurmus

olan ilk Sasani hukumdanna

karsi bir intikam

hareketi

olarak

kurulmustur. Bu efsane hicbir eski kaynakta bulunmamaktadir. Bizansh Faustus
ise Sasaniler devrinde Ermenilerle yapilan bir savas neticesinde sehrin harabeye
dondugunden bahseder.
642 yilma dogru Tebriz Arap hakimiyetine

girer. 791 yilinda Harun

Resid 'in kansi Zubeydenin emriyle kent bir dizi onanma tabi tutulmustur. ibn
Hurdazbeh, Ibn al-fakih gibi tarihciler Tebriz'i Azerbaycan'm

kucuk sehirleri

arasmda gosterrnislerdir. Al- Mukaddisi ise Tebriz'i donernin en rnureffeh sehri
olarak telakki eder. Tebriz'i "saglam surlara sahip, agaclar ve bahcelerle cevrili,
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asil bir sehir olarak zikreder".

insanlann

cesur, savasci

ve zengin oldugunu

da

belirtir.
Tebriz buyuk Selcuklular
yih kismda Mogollar Tebriz

devrinde

cok nadir olarak zikredilmistir.

surlan onlerinde

1220

gorulduler, Atabey olan Ozbek

Pehlivan yuksek bir fidye karsihginda onlann uzaklasmasim saglar. Fakat ertesi
yd Mogollar yine Tebrize

gelir. Yine fidye ile savusturulurlar.

1224'te

Mogollardan gelen bir gurup, Tebriz'de bulunan butun Harzemlerin kendilerine
teslim edilmesini istedi. Ozbek Pehlivan hemen kabul etti. Fakat 4 agustos
1225'te Celaleddin Harzemsah halkm yardimma yetisti. Ozbekin eski kansi
Melike ile evlendi ve alt, yd sureyle sehri korudu. Fakat 1231 'de Celaleddin,
Azerbaycan': terkedince, Mogollar "ulkenin can noktasi "olan Tebriz'i isgal
eder.
Ilhanlilar devrinde Hulagu Tebriz'e gelerek buradaki Kipcak kokenli
butun tacirleri

katliama tabi tutar. Tebriz,

Abaka devrinde

resmi baskent

olmustur. Gazan Han'm doneminde Tebriz en parlak donemini yasadi. Sehirde
buyuk imar faaliyetlerine girisildi. Sehir buyuk surlarla cevrilmis, kervansaraylar
ve hanlar yapilmis, uzak ulkelerden meyva agaclan getirtilmistir. Ardindan gelen
Celayirler donerni tamamen taht kavgalan ile gecrnistir. Timur 13 85 yihnda
Tebrizi ele gecirir, sehri yagmalar ve hallo esir eder. Timur sozde muslumanlan
himaye etmek icin gelmistir. Timurun olumunden sonra, Tebriz'in yonetimini
isteyen Mirza Omer ve Ebu Bekir arasinda uzun suren bir mucadele basladi.
Fakat sonrada sehir Ahmet Celayir'e geri verildi. Bu durum halk arsmda buyuk
sevince yo! acti,
Alunet Celayir

1410 yilmda

Karakoyunlu hukumdan Kara

Yusuf

tarafmdan bozguna ugratildi. Sultan Ahmet Tebriz'de idam edildi. Kara Yusuf
Tebriz'i askeri seferlerini idare ettigi bir us olarak kullanmisnr. Kara Yusuf'un
olumunden sonra idare kardesi Cihan Saha gecti, Tebriz'i Asya'dan, Basra
Korfezine ve Herat'a kadar uzanan bir devletin merkezi yapan Cihan Sah'tir.
1467 yilmda Cihan Sah, Akkoyunlu hukumdan Uzun Hasan'rn ani bir baskiruyla
oldurulur. Tebriz'in en dikkate sayan binasi olan Gok Mescid Cihan Sah'rn
eseridir. Uzun Hasan 1467'de Tebriz'i kendi payitahti yapti. Bir mektupla da bu
durumu Osmanlr'ya bildirdi.

Ozellikle

Venedikli

tarihciler Uzun

hasan

doneminin ihtisammdan cok bahseder. Uzun Hasanm olumunden sonra gelen
Sultan Yakup'un donerni (12 yil) cok sakin gecmistir.
ll

Tebriz
Halkin

ucte

direnenlere
seleflerinin

1500 yilinda
ikisi
karsi

sunni

idi.

siddet

kemiklerini

Sah ismail
Fakat

tarafindan

Sah

gosterdi.

ismail

Safevi
onlan

Akkoyunlulara

mezarlannda

cikartip

Tebriz kapilanni Osmanli'ya acrmstir.

Fetihten

topraklanna

katihr.

sii mezhebine

soktu,

olan

yaktmr.

1514

kini

dolayisiyla,

Caldiran

zaferi

on Uy gun sonra Sultan 1. Selim

(Yavuz) buyuk bir merasimle Tebriz'e gelir. Sultan,hazineyi ve bin kadar mahir
sanatkan beraberinde

istanbul'a goturur. Kanuni zamanmda Tebriz tamamen

almmak istenmis fakat basan saglanamayinca

1555'te Amasya'da Iranla otuz

yilhk bir sulh antlasmasi imzalanmistir. III. Murat devrinde vezir-i azarn Osman
Pasa 40.000 kisilik bir kuvvetle Tebriz'in fethine girisir. Fethedilen Tebriz, III.
Mehmed donemindeki sipahi kansikhklannda tekrar Iran hakimiyetine girer. Sah
Abbas'm emriyle Osmanli Turkleri olduruldu. Ne kadar Osmanli mimarisi varsa
( 20 yilda yapilan ev, dukkan.hamam vs.) hep yikildi.
I. Abbas'm olumunden

sonra Turk Iran mucadelesi

yeniden basladi.

Sultan 4. Murad 12 Eylul 1635'te Tebrize girdi. Uzun Hasan'm yapnrdigi cami
haricinde her yer talan edilir. Fakat sehir kisa zamanda eski canhligma kavusur.
Tarihciler o yillar iliskin istatistiki bilgiler vermektedir. 0 yillarda Tebriz'de
nufus 550.000 idi. 15.000 ev ve 15.000 dukkan, 47 medrese 400 mektep, 200
kervansaray,

160 tekke, 4 7. 000 bahcesi vardi. Gercekten buyuk ve zengin bir

sehirdi.
Tebriz Safevi doneminden

sonra sirasiyla Nadir Sah, Kacarlar ve Rus

istilasmda kaldi.

T ARiHi ES ERLER

Tebriz'in en eski abideleri Ilhanlilar donernine aittir. Cok srk yasana talan
ve depremler bu eserlerden sadece izler brrakmistir. Gazan Han'm Mezar Kulesi,
Vezir Ali Sah Camii, Seyyid Hamza Turbesi, Ayn Ali Ziyaretgahi gibi eserler
Ilhanlilar donemine ait yokolmus yapilardan sadece birkacidir.
Kara Koyunlulardan

kalan Gok Mescid muazzam bir mimari yapidir.

Fakat Hiyaban mahallesinde bulunan bu yap111111 su anki hali icler acisidir.
Akkoyunlulardan

kalan

Hasan

Padisah

Ovguyle soz ettigi bir yapidir. Bumm dismda

Mescidi,

O stad

Evliya

Celebiin

Sakird mescidi bu doneme

aittir.
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Sah Abbas Cami, Sah Golu Kosku Safeviler
Sultan

Yakup'un

eseri olan Bag-i

Simal

(simal

donernine
bahcesi)

aittir. Akkoyunlu
sehrin

7 kilometre

Meshur Ilhanh veziri Rasid al-Din 'in insa ettirdigi muazzam

Rab-i Rasidi

dogusundadir.

mahallesi

bugun bir toprak y1g1111 halindedir.

Celebinin

"Seyahatname"sinde

Tahran'dan

de

Tebriz'in abidelerinin

bulunmaktadir.

soma gelen ikinci buyuk sehridir.

emniyet

teskilati

bakimmdan

isimleri

muhafaza

edilmistir.

Tebriz

halen

Belediye teskilati

on farkh

bolgeye

(Amir,

Hiyabon,

listesi Evliya

aynlrmstir.

Iranm

bakimmdan

bes,

Eski mahallelerin

Navbar,

Maraban,

Sasgilon,

Gazran, N adiri ... )
Eskiden
Tebriz'de

beri Tebriz iran'm kultur ve ticaret merkezlerinden

121 ilkokul, 28 lise, 7 sanat okulu ve 20 hastane vardir. Aynca Tebriz

Universitesi

de koklu

sanayi kuruluslan
badem,

biridir. Halen

dut,

Turkleridir.

bir okuldur.

kumas agirhkh

zerdali
Resmi

halk Sii kokenlidir.

v.s

Tebrizde
cahsmaktadir.

sayilabilir.

di] Farsca

halicilik

olmakla

Tebriz'de hiristiyan

cok gelismistir.

Mahsul

Bashca

olarak hububat,

Halkm

hemen

hemen

beraber,

halk Turkce

tamarm

konusur.

uzum,
Azeri

Ekseriye

ve musevi halk da bulunur.

AZERBA YCAN TURK EDEBiY A TI

Azeri Edebiyati,
Dogu

Anadolu

tammladignrnz

Kafkasya,

yorelerinde
Turk

Azerbaycan
yasayan

sivesiyle

(Kuzey ve Guney),

Turklerin,

olusturduklan,

"Dogu

gene!

Turk

iran, Irak ve

Oguzca'tolarak
edebiyatmm

bir

koludur.
Azerbaycan
Turk Edebiyati)

Turk edebiyati,

edebiyatlan

ve bu Turk edebiyatlanm
Azerbaycan

ve Azerbaycan

gelisimini

surdurmustur.

Cumhuriyeti

simrlan

ve Cagatay

ile Turkiye Turklerinin

(musterek

edebiyatlan

Orta Asya

arasmda yer ahr

birbirine baglayan bir kopru vazifesi gorur.

Turk Edebiyati

Kafkasya

Turkmen

1804-1828

tarihleri

arasmda

topraklanmn isgal etmelerinden
Biz bunlar icin Kuzey Azerbaycan
icinde

kalan

Guney

Azerbaycan

Ruslann butun

soma iki kola aynlarak
Edebiyati,
Edebiyati

iran Islam
terimlerini

kullamyoruz.
l 920'de
gorusunun

kurulan

degismesine

Azerbaycan

Sovyet

Cumhuriyeti'nde

bagli olarak tarih, di! ve edebiyat

butun

dunya

anlayisi Moskova'mn
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yaran

ve

buyrugu

dogrultusunda

zorla

degistirilmis,

suni

bir

sekilde

yerlestirilmeye cahsilrmsnr.
Azerbaycan
tarafmdan

Turk Edebiyati

tammlandmlrms;

anlayisi ilk defa ilmi bir sekilde Fuat Koprulu

dcgusu

ve

gelismesi

ana

hatlanyla

ortaya

konmustur.
Azerbaycan
Sakalar

Turk

ve onlan takip

inen sozlu edebiyat

Edebiyati,

M.O

eden Hunlarla

ornekleri;

7. yuzyilda

baslatilabilir.

masallar,

buraya

Kokleri

efsaneler,

anonim

yerlesmis

olan

bu doneme

kadar

siir parcalan

tespit

edilmistir.
Dede

Karkut,

Koroglu

hususiyetler gorulmektedir.

gibi

destan

parcalannda

da bu doneme

Y azil: kaynaklarda tespit edilen ilk edebiyat

ait

eserleri,

Arapca ve Farsca olarak karsimiza cikrnaktadir.
Araplann
yayilrrus;

Kafkasya

bolgesini

isgalleri

neticesinde

buna bagli olarak Arapca eserler yazilmaya

Selcuklular

bolgede

baslanrmstir.

Iran, Anadolu ve Kafkasya "da tam bir hakimiyet

Azerbaycanda

olusturrnaya

burada daha once bulunan Turklerle

kurduktan soma da
Azerbaycana

kansarak yeni bir kultur

basladilar.

Selcuklular ve onlardan soma bu bolgede
edebiyatma ve diline deger verdiler.
Xl-Xll.asirlar

dini

Aym sekilde

yetisen sahsiyetler Farsca eser vermeye basladilar.

yeni gelen Oguzlar,

Islam

arsinda

Azerbaycan

kurulan

Farsca geliserek

Turk devletleri

Fars

yuksek bir di] haline geldi.

veya Iran Ti.irklerinden

olup Farsca

eserler

verenler arasinda Katran Tebrizi
(1012-1088),
ozellikle
bazi

Hatib

anmak

kavimlerin

Tebrizi

gerekir.
ortaklasa

(1030-1109),

Nizami

Bu gibi sahsiyetler
olu~turduklan

Gencevi

(1141-1209)'yi

Ti.irkler, Farslar,

Iran

Islam

Kurtler

edebiyatinm

ve diger

temsilcileri

arasmda yer ahr.
Anlasrlacagi
Dogu Ti.irkistan'a

gibi Iran edebiyati

Anadolu'da Azerbaycan'da

kadar uzanan genis bir Turk cografyasinda,

ve Horasandan

Turler tarafmdan

himaye edilmis ve gelistirilmistir.
Azerbaycan
(Azerbaycan

Turk

Turkcesi

Edebiyatmm

belirli

Bir

ozelligi

olarak

ve Farsca) daima goz onunde bulundurulmahdir.

iki

dilli

Sehriyar,

her iki edebiyatmda son buyuk temsilcisi olarak dikkate almmalidir.
Xll.asirda

Buyuk

Selcuklu

devletinin

yikilmasindan

soma da Farsca

onemini korudu.
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Sirvanli Hakani Farsca Yazmis Azeri sairlerin en tanmmislanndan
Tuhfetu'f-Irakeyn

adh,

Bilhassa

kasideleri

mektubu

bulunmaktadir.

manzum

ile sohret

seyahatnamesi

kazanrmstir.

Bu devirde kadm sairlerden
anlatan siirleriyle
Farsca
suphesiz

Farsca

meshurdur.

bir divam,

Gencevi,

Hiciv

ve

60 adet mensur

samimi duygularla

bir aski

dikkat ceker.
eserler

verrnis

Nizami Gencevi

edebiyatlan

Mehseti

cok

biridir.

Azerbaycan

( Gence

Turk

onernli

bu buyuk sair ve "mursid" asirlarca devarnh
etkili

oldu.

Devrinde

tehlikeli

Pehlevice

sahsiyetleri

buyugu

hie;

arasinda

da yer alrms

bir sekilde Turk ve Fars edebiyatlan

ve Suryanice

olan Ismaili

en

1141 ?-gence 1209?) dir. Sadece Turk ve Fars

degil, dunya edebiyatmm

uzerinde

sairlerinin

tarikatmm

gibi

eski dillere

goruslerine

karsi

de asina

cikti.

Sunni

idi.
olan

Selcuklulan destekledi.
Sehnameyi

yaratan Firdevsiye

insan ve adalet sevgisini

yuceltti;

Edebiyata insanm ve cemiyetin
yaratmaya,

belirlemeye

cahsti.

karsihk Nizami,

Musamahakar

kaynagi Ishim dini olan

bir dunya gorusunu

telkin etti.

bir cok problemlerini getirdi. ideal insan tiplerini
Insana

psikolojik

ve ictimai

bir varlik

olarak

bakabildi.
Sark
Hamsesi

edebiyatmda

ilk

muspet

kadm

tiplerini

yaratan

Nizami' dir.

ile yeni bir edebi y1gir acrmsnr.
Xlll.yuzyildan

Timurlulann
'\

;

Azerbaycan

itibaren

Harzernsahlann,

sahasma kadar inmeleri,

Mogollann
Turklerin

ve daha sonralan
sayilanni arttirmaya

baslarmsnr. Azerbaycan' 1 da hudutlan icerisine alan Ilhanlilar, lslami yeti kabul
ederek Fars dilini himayeleri altma aldilar. Turkce Turk koylerinde degil, cagm
medeniyet merkezleri sayilan Tebriz, Siraz, Hemedan gibi muhitlerde de rekabet
edebilecek bir durum ve seviyeye ulasrrusti.
Xlll.yuzyildan soma Azerbaycan

sahasmda

Turkce yazan sairlerin

sayisi artmaya baslar. Y apilan arastirrnalara gore, Turkce siirleri ele geciren ilk
Azeri sairi Hasanogludur. XIII:asnn sonlannda yasamistir. Farsca siirlerinde Pur
Hasan rnahlasim kullanan bu sairin asil adi Seyh Izzeddin Esferayanidir. iki
Turkce iki de Farsca siiri ele gecirilebilmis,

olan bu sair hakkmda fazla bilgi

yoktur. Ahmedi Dai, Nesimi gibi bazi sairlerin bunu Turkce gazeline nazireler
yazdigi goz onunde tutulursa devrin tamnmis ve sevilmis bir sairi oldugu
anlasilir.
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Azeri
Turkcesi 'nin

Edebiyatr'run
butun

baslangic

hususiyetlerini

olrnustur.

ilk tahsilini

babasi

gordukten

sonra Misir, Sam ve

ve

oldukca

yasatan

Sivas

kadisi

Kadi

kisir

devrinde,

Burhaneddin

Semseddin

Azeri

(1344-1398)

Muhammed'in

yanmda

Halebe seyahatler yapmis, Mekke'yi de ziyaret

etmistir. Daha yirmi yasindayken babasimn vefati uzerine Sivas kadihgina tayin
edilmis, kendi adina bir devlet kurrnus,

1397 yilinda Akkoyunlu devletinin

bascisi tarafmdan oldurulmustur.
Cagirun

sayili

mutefekkir

ve

alimlerinden

sayilan

asi

ruhlu

Burhaneddin'in Arapca ve Farsca siirleri disinda 1500 siiri icine alan bir Turkce
divani vardir.
Tuyug edebi nev'ini bize ilk tarutan Kadi Burhaneddin
"tuyug'tda

rakipsiz kaldigim

goruruz, Dini ve tarikat edebiyatmm

olmustur.
nispeten

yayildigr bir donernde halk edebiyau uslubunda siirler yazmasi, ona hususi bir
mevki kazandirnnsnr. san'atmda bir mucahit olarak gorulur. Dil ve teknik
bakinundan kusurlara ve ihmallere ragrnen, sairin kendisine mahsus bir edasi
sezilir. Kendi tabirince "gayret ve namus icin kemer baglamis ve bu yolda ba$1111
feda etmeye hazir" bir sahsiyet olrnustur.
Kadi Burhaneddin eski iran geleneklerinden siynlrnasirn bildi. Gazelleri
aruz vezninde

yazilrms birer kosma havasi tasimaktadir.

Siirlerinde

imale

zihaflara bolca rastlanmaktadir.
Xlll.yuzyilda

yazilrms,

Anadolu

ve

Azeri

sahalanmn

musterek

eserlerinden biri Dasitan-I Ahmed Harami'dir. Azeri sahasinm Turkce yazilmis
ilk mesnevisidir. Yazan belli olmayan bu eser 1632 misradir. 1928'de A.Talat
Onay tarafmdan istanbul' da yaymlanmistir. Eser bir eskiya olan Ahmed Harami
ile Gtilendam admdaki guzel ve kahraman bir kiz arasmdaki iliskiler uzerine
kurulmus, kucuk bir mesnevidir.
XIII-XIV .asirlarda

Farsca

eserler

verrnis Azerbaycan

Turk sair ve

yazarlan bir haylidir. Arif Erdebili, Assar Tebrizi bunlar arasindadir.
XIV.ytizyil ortalanna dcgru Yakin Sark tarikatlan yanmda, hususi bir yer
tutan Hurufilik'in Azerbaycan edebiyatimn tekamulu uzerinde, oldukca muhim
rolu olmustur. Nesii, Ebtilhasan, Aliyu'l-A'Ia

gibi kendisine sadik taraftarlar

buldu.
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Hurufilik
lmameddin

tarikatimn

gercek hususiyet

Nesimi ( l 369?-1417?) nin eserlerinde

Nesimi XIV .yuzyil Azeri edebiyatnun
Daha ilk genclik yillannda
Mansur'a

ve gorusleri,

Azeri sairlerinden

daha iyi ifadesini bulmustur

en mumtaz sahsiyetidir.

siire tasavvufa buyuk ilgi gosterdigi,

buyuk bir sevgiyle baglandrgi, bu sebeple Hallac'rn

Hallac-i

asil ismiyle alakah

olarak Huseyni mahlasini kullanmis oldugu gorulmektedir.
Nesimi'nin

siirleri

Turkiyede

daha

90k Alevi-Bektasi

muhitlerindeki

sairler uzerinde etkili oldu. BUtUn ornrunu sadakatle baglandigi Hurufilik yoluna
adayan

Nesimi,

suretiyle

nihayet

Halep'te

1417 yilmda,

oldurttlmustur.

verilen

Bu acikli

bir fetva ile, derisi yuzulmek
son

sairin

sohretini

daha

da

arttirrmstir.
Nesimi mistik dusunce sahibi bir sairdi, Azeri Turkcesine
sekil veren ve onu Temellestiren

Nesimidir. Siirlerinde

Arapca, Farsca, Turkce) kullanmisnr.
) dilinde

siirleriyle

"Turkrnani

buyuk bir sempati

vardir. Mukaddernatu'I

Hakayik

Sarkin 09 buyuk dilini (

ve Rumi" (Anadolu agizlannda

kazanmisur.

adh bir mensur

gercek bir edebi

Farsca ve Turkce

eserinin

divam

daha oldugu tahmin

edilmektedir.
Kullandigi
olmustur;

nazim sekilleri

Mustezat,

bakimmdan

cigu a91c1

da Azeri edebiyatmda

Murabba, terciibent turunde ilk ornekleri Azeri edebiyatmda

kullanan N esimi' dir.

XI-XVI.YUZYILLAR
XIV .yuzyilin
kansikliklardan

sonunda

faydalanan

Aym devirlerde
Farsca sayilamasma

Azeri

Turkcesi

en

islek

Siilik cereyam da genislemeye

Akkoyunlu

ve Karakoyunlu

bir

hale

geldi.

i9

muvaffak oldu.

saraylanndaki

resmi dilin

ragmen, gercek devlet ve yazi dili Azeri Turkcesi idi. Hatai,

Ahrnedi ve Habibi gibi ana dillerinde eserler yazan Azeri sairleri, hep bu devrin
saray etrafmda kumelenmis
verilen

ehemmiyetin

dogrudan
Azerbaycan

dogruya

semeresi
Turkce

Turk medeniyeti

Ismail, hususiyle

aydinlar idiler. Safeviler devrinde Azeri Turkcesine
ise pek buyuk
yaziliyordu.
haline

siir ve edebiyati,

Sah

gelmisti

oldu.

Siilige

ismail 'in
Resmi

kendi hirnayesi

ait eserler

sarayi

ve musikiyi

altina almisti.

bir

ise,

bakima

seven

sah

Sade Azeri
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Turkcesiyle
tarafmdan

yazdigi

siirleri

uzun

zaman

ornek

olmus,

merkeze

bagh

sairler

icin kultur hareketinin

yogun

da takip edilmistir.

Xv.Xv l.yuzyillar,
oldugu

bir zaman

yaratan

bircok otoriteler

umumiyetle

olmustur.

bu

kurulmustur.

Minyaturculuk,

zamanda

himayesi,

Kemaleddin

Sehirlerde

Behzad,

baslanrms
ressamlik,

Safevilere

nasip

Aga Mirek Tebrizi,

Nakkas,

Hafiz

Tebrizi

faaliyet

gosterrnislerdir.

tarih.

cografya,

felsefe

yetisti. Bunlann hayat ve fikirlerini

yazilmasma

sanatlann

Azerbaycan

vb.gibi,

nakkas

ve

boylece

mimarlik,
olan

tanitacak

tezkirecilik
musiki

ve ressamlar
(1413)

Ahmed,

Muzaffer

Ali

yasamis

ve

bu devrede
eser

de

ve guzel

Seyyid

Tebrizi,

adh

eserlerin

mektebi

vb.kultur

nimetlerdendir.

Sultan Mehmed

Maksadul-Edvar

ve dini eserler

sahibi

Nureddin

Meragi de bu cagin mumtaz sahsiyetlerindendir.
Xv-Xvl.yuzyillarda
sebebiyle

dis ulkelere

Turkiyeye

Azerbaycan'rn

hicret

eden

gecen sairler arasmda

bu sairlerin

sayisi oldukca

siyasi

bircok

Hamidi

artrrnsnr.

ve

ictimai

saire rastlanmaktadir.

ve Hasimi'yi sayabiliriz.

hayat

sartlan

Xv.yuzyilda

Xv'l.yuzyrlda

Sururi. Sahi, Tufeyli, Habibi, Halili,

Materni, Arifi, Kasimi, Bidari, Sehabi, Penahi, Hafiz Halife, Mesihi, Hezani,
Hasiri, Mesebi Anka, Basiri, Mir Kadri. Muhammed

Mehmed, Yusuf ibn-i

Muhammed Han bunlara ornektir.
Devrin onernli sairlerinden biride Guney Azerbaycan'm Selmas sehrinde
dcgmus,

Turkce ve Farsca divan sahibi,

1490'a kadar Akkoyunlu

Sultan

Yakub'un himayesinde yasamis olan Nimetullah Kisrevidir.
Akkoyunlu sarayinda yasamis bir diger sairde Mir Hidayetullah Bey'dir.
Hidayet mahlasim kullanmis bu sair, Sultan Hali! Bahadir'm saraymda "emir-I
azam"

olarak

olgunlasmasinda,

bulunmustur.

Kisrevi

ve

Hidayet'in

Fuzuli'ye bir zemin hazirlamada

Azeri

edebiyatmm

onemli bir rol oynadiklan

muhakkaktir.
Sah Ismail sarayinm bas sairi Habibi, 1514 yilmda, Turkiye 'ye hicret
etmistir. Uslup ve orjinal ifade tarzryla Xl V.yuzyil siirine istikamet vermistir.
Xv.yuzyil Azerbaycan'mda, buyuk bir inkisafa mazhar olan edebiyata
katilan

Azeri

sakirtlerinden

sairlerinin

bir kisnn,

sayilmaktaydilar.

Ali

Bunlar

Sir Nevainin
kendi

Cagatay

uikelerine

Mektebi

donmustur.

Xv ll.yuzyilda yasarrus ve Havas adh tezkiresini vucuda getirrnis olan Sadik Bey
Afsar bile, serinde Ali Sir Nevai'nin Mecalisu'n-Nefais'ine yakin bir kullanmayi
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luzumlu

gormustur.

cahsanlar

arasinda

idi. Sah Ismail

Cagatay mektebi
Sahkulu,

havasim

Peri Peyker,

dahi Dehname'sinde

Azerbaycan

edebiyatma

Suseni gibi bazi sairlerde

Cagatayca'ya

sokmaya

bulunmakta

yakin bir sive kullanmaya

cali $1111$tir.
Xv-Xvl.yuzyillarda
baslarmstir.
ilk

lirik siir ile beraber,

mesneviler

de inkisaf etmeye

Hatai'nin Sultan Yakup'a ithaf ettigi "Yusuf ve Zuleyha'tsi

orneklerindendir.

Bu eseri

Tebrizli

Hakiri'riin

Yusuf

bu tarzin

ve Zuleyha'si

ve

XVl.asirda Zamiri, Leyla ve Mecnun ile devam etrnistir.
Safevi
mazhar

sulalesinin

olan Azerbaycan

ulasmistir.

himayekar
edebiyati,

Sah Ismail "Hatai"

kadar yukselmeye

muvaffak

hareketleri

sayesinde

Sah Ismail 'in sahsiyetinde

mahlasiyla

olmustur.

Azerbaycan'

111

yuksek

inkisafa

en yuce zirvesine

en muktedir sairligine

Sair olarak Sah Ismail, Azerbaycan

edebiyatinda siilik lirizminin kurucusu olarak kabul edilir. Bu lirizmin temeli Ali
ve Ali sulalesinin rnefkurelestirilmesinden
Sah Ismail ask temlerini
gazelleri,

yan

yonu

itibariyle

ibaret olmustur.

terennurnden

pek orjinaldirler.

de cekinmemistir.
Mesnevi

Delmame, Azeri Turkcesinde yazilan ilk mesnevilerdendir.

Asikane

tarzmda

yazdigi

1506 'ta yazilrmsnr.

Cagatay sivesinin etkilerini tasir. Eserin kahramam asik; sairin bizzat kendisidir.
Divanmdan baska birde Nasihatname'si vardir.
Sah Ismail' le beraber Azeri Turkcesi 'ne ve siirine olmezlik kazandiran
Fuzuli olrnustur (?-1556). Azeri ve Anadolu Turk edebiyatlanrun en buyuk lirik
sairidir. Kendinden sonra gelen nesilleri tesiri altma almak bakimmdan, ancak
Nevai ile karsilastinlabilecek,

edebiyatimizm mustesna sahsiyetlerinden biridir.

Xvl.yuzyilda Bagdat civannda dogrnus olan sairin hayati hakkmda genis bir
bilgiye

sahip

bilimlerinde

degiliz,

Eserlerinden

cok iyi bir egitim

gordugu,

devrinin

ustad oldugu, derin bir tasavvuf kulturu edindigi anlasilmaktadir.

Turkce Divani, Leyla ve Mecnun'u, Hadikatu's-Sueda'si, Turk edebiyatirun en
cok okunan

ve yayilan saheserleri

arasindadir.

Azeri edebiyati

uzerindeki

buyuleyici etkisi o kadar fazla ve guclu olmustur ki, ancak XX.asnn baslannda
Sabir, Fuzulinin tilsirmm kirarak yeni Azeri edebiyatirun ufkunu acabilmis,
yolunu belirleyebilmistir.
Daha Xll.yuzyildan

itibaren Bagdat yoresinde yerlestirilen ve sivece

Azerbaycan Turkcesiyle konusan Turkler arasinda, Azeri sairleri olarak mutalaa
edilmeleri gerek bir takim yazarlarda vardir. Bu sairler arasmda Zayid, Semsi,
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Zihni,

Rindi

Fuzuli'nin
uymaya

v.s bulunmakta

oglu Fazli

gayret

ise, sekilce

etmistir.

Siirle

yazdigi siirleri Xvlll.yuzyil
Fuzuli'nin
Azeri

gaze!

idi. Hepsi

mektebinin

rnensuplanydilar.

Tebriz ve Siraz edebiyatcilan

tarih

soylernekle

Un salmisti.

geleneklerine

Kosma tarzmda

Azeri ~airleri uzerinde pek etkili olmustur.

candan

nev'inin,

Fuzuli

Azeri

temenni ettigi "ohunmasi ve yazilmasi asan'' olan
edebiyatmda

yerlesmesinde

en onemli

vazifeyi

Bagdatli sairlerimiz ustlenmislerdir.
Sair Emani
Turkiye'ye
Tahmasb

(?-1544 ), Sah ismail

karsi yuruttukleri
( 1524-1576)

tesiri

altmda

siyasi hareketlere katilmislardir.

ile Sah Abbas'm hayatlanm terennum

kalarak

Kasidelerinde Sah
etmistir.

III.Murat zamamnda istanbul 'a gel en Azeri sairlerinden
Sirvani' dir.

Bazi

gazelleri

ve Muhibbi' nin

gazeline

Safevilerin

yazdigi

biride, Nutki-i
nazire

elimize

gecmistir.

XVll.-XVIII. YUZYILLAR
Siyasi ve ekonomik bakimlardan Xv ll.yuzyil Azerbaycan 19111 yem
yeni imkanlar bahseden bir devre olmustur.
A.

A~1k Edebiyati

Sah ismail' in bizzat kendisinin, S iilik Propagandas: icin, asik tarzinda
kosrnalar yazmasi, saz sairleri icin kacinlmaz bir kaynak olmustur. Bilhassa Hz.
Ali temi, kosmalann temel konusunu teskil etmekte ve aynca yazih edebiyattaki
munacaatin yerini tutrnaktaydi. Hatai'nin aruz vezninde yazdrgi gazeller, saz
motiflerine uydurularak meclislerde terennum edilmekteydi.
Devrin en ileri gelen saz ~airi, Kurbani rnahlasiru kullana idi. Derin
lirizme bogrnus oldugu samimi ifadesiyle, Azeri sazli edebiyatmm bir nevi piri
sayilrrustir. Mensubu bulundugu saray cevresinde karsilastigr ve hatta onunla
rnucadeleye giristigi diger sair ve Kureni de Azerbaycan saz edebiyatmm en ileri
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gelenlerindendi.
alanlardan

Kurbani'riin

etkisi

uzun

sureli

olmustur.

Kendisinden

ilham

biri de XX.yi.izyilda Ali Asker olmustur.

Sah Ismail tarafmdan tesvik goren "Sazli A$1k" edebiyati Xv ll.yuzyilda,
gems yayihm sahasi bulmustur. Dnlli Azeri sairlerinden

biriside Tufarkanh

Abbas olmustur.
Xv ll.yuzyil umumiyetle Azerbaycan halk edebiyatinin donum noktasmi
teskil etmistir. Siyasi sartlar bu edebiyat nevinin, parlamasina

ve genis halk

arasinda sempati kazanmasma vesile olmustur.
Bu devirde yasarrns halk sairleri arasinda bayatilan ile tamnmis olan San
A$Ik hakkmda fazla bilgi yoktur.
Xv'Vll.yuzyil sonlannda yasamis Hasta Kasim hakkmda bilinenler daha
cok sozlu gelenege dayanmaktadir. Tebriz civanndaki Tikmetas koyundendir.
Daha

cok

dini-ahlaki

nasihatler

veren

siirleriyle,

lirik

kosmalanyla,

"Ustadname'Teri ile tamnrms olan Hasta Kasima Dede Kasim da denilmektedir.
.. Dede" Azerbaycan'da ustad asiklar icin kullanilan bir sifattir
Azerbaycari'da

Xv lll.yuzyil,

asik

sun

geleneklerinin

en

parlak

donemlerinden birini teskil eder. Ozellikle balk hikayeleri bu donemde gelisme
gosterirler.

B.

KLASiK EDEBiY AT

Fuzuli, XVII.ve Xv lll.yuzyil edebiyatlan uzerinde etkili olmustur. Buna
aynca bir de Mir Ali Sir Nevai mektebi tesiri ilave edilecek olursa Tebriz,
Sirvan, Gence ve emsali gibi merkezlerde her iki mektebin devamhhgina gayret
edildigi gorulur. Buradan yetisen sairler: Kavsi Tebrizi, Saib Tebrizi, Nisat
Sirvani, Aga Mesih Sirvani, Mevci, Safi, Fazli, Sakir, Mehcur, Mustak vs.
olmustur. Bunlardan Alican Kavsi, Fuzuli'yi kendisine ustad setcigini siirlerinde
belirtmektedir.
Sah Abbas, bazan Sani, bazen de kendi adiyla siirler yazardi. Farsca
zengin siir nevileri yarunda 44 7 beyitten ibaret Turkce siirleri de vardir.
Birinci Sah Abbas devri unlu sairlerinden biri Mesihi idi. Yazrms oldugu
Varka ve Gulsah adh mesnevisini, Sah Safi'ya ithaf etmistir. Aynca Dane ve
Dam ile Zenbur ve Asel adh iki mesnevisinin varhgi biliniyorsa da bu eserler ele
gecmemistir.
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Kavsiden

sonraki devrede

kazanmis

sairlerden

lshafana

zorla goc ettirilen

Hindistan,

Turkiye.Iran

birisi de Saib Tebrizi'dir.
ailelerin

sahalannda buyuk un

I: Sah Abbas devrinde

birinin cocugudur.

Tebriz'den

Kendisine

"Sultannu's-

Suara" unvani verildi.
Esasen Farsca ve kismen Azerbaycan
Saib'in

150 bin beyit tutannda

siirleri

Turkcesi

oldugu

ile siirler yazrms bulunan

tahmin

ediliyor.

Halen

115 bin

beyitlik kulliyati ele gecrnistir.
Divan'mdan
mesnevisinin

baska,

Kandeharname

oldugu belirtiliyor

adiyla bilinen

ise de bunlar kayiptir.

bir mecmua

yazmis sairlerden

ornekler

(antoloji)

fazladir.

Osmanli

Sekb-i

tertip

etmis;

alrmstir. Bu mecmua

siirlerin konulanna gore aynhp tertip
Turkiye'de

ve Mahrnudu

Hindi

edilmesi

Ayaz

Sefine-i Saib veya Beyaz
buraya,

dikkat ceker.
yazilmasinda

sairleri bir cok siirine nazire yazrmslardir.

Sair Tarzi'de

Turkce

sokarak bu dille siir yazmasi

dikkat cekrnemis

adli diger

bir sairde

Turkce

dillerine

kaidelerine

uydurarak

bir suru gazeller

Ay111 devirde yasamis;

Ozellikle

kelimeleri

kaidelerine

devrin sairleri arasinda dikkatimizi

Saib'in

de rolu

Fuzuli'nin

ragmen taklitci bir sair degildir.

bu devir ediplerindendir.

ve Arap

800 kadar Farsca

25 bin beyit tutanndadir. Farsca

siir anlayisirun

siirlerine yazdigi nazireler dikkat cekrnesine

adli bir baska

degildir.

ait kelimeleri

yazmisur.

Fars gramer
Mihr-i Arab

Farsca

Saib'in taktirine

gramer

mazhar

olup

cekeni Deruni' dir.

fakat bir turlu sahsiyetleri

aydrnlatilamamis

sairler

arasinda Mevci, Miri Beg, A vare Beg, gibileri bulunmaktadir.
Hindistan'a

gocerek

sahsiyet hakkinda tezkirelerde

burada

eserler

verrnis

bircok

Azerbaycanh

edebi

bilgiler bulunmaktadir.

XVIII. YUZYIL EDEBiY A TI

Modern
siyasi tarihinin,
Azerbaycari'm
kurulusu,

Azerbaycan

edebiyatiru

yeni bir donum
Iran hakimiyetine

noktasmi

mujdeleyen
teskil

karsi ayaklanmasi

XVIII:asir,

etmektedir.
neticesinde,

Azerbaycan

Bu asirda

K.uzey

yerli hanliklann

Azerbaycan'I istiklale dogru suruklemekteydi.
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Hanliklar
bir etkisi
Vidadi

devrinin

yerli edebiyat-kulturun

olmustur.

Sah Ismail

ile Baslayan

gibi modern

Azerbaycan

edebiyati

ekolunun

de kurulmasina

Edebiyat

yaprruslardir.

yardimci

Hanliklar
sunlardir:

Dekadans

devrinde

"Musteri"

Ebu'l Feth Han, "Kutsi"
Caferkuli

sade Turkcecilik

cereyam,

Vakif,

da benimsenerek,

Milli

olmustur.
istiklale

hizmetleri

Feth-Ali

mahlasli

ile baslayan
sunlardir:

da kendini gostermistir.
dokunan

Modern
olmak

Azerbaycan

uzere, bilhassa

edebiyat

Han, "Tuti"

yetisenler

katilnuslardir.

Edebiyatina

Azerbaycan

ve siirler yazan hanlar

Turk

"Neva"

mahlasli

de, Sah Ismail Safavi

Bunlardan

zikre deger olanlan

Piri, Garadaglu

Ali vs.

Gecis Devresi

Edebiyati

merkezi

Baku,

Kuzey Kafkasya' da gelisme

tarihcilerinin

mahlasli

Han.

Sekil Nebi, Sekili Riza, Rafi, Agcagizoglu

Modern Azerbaycan

yeni yeni terakki

Abbas Kuli Aga Bakihanli,

beraber aynca halk arasinda

Turk siir cereyamna

kavusmus,

ban ibn Huseyin

Han, Kerim Aga "Fatih" ibn Feth-Ali

Bu sairlerle

Karabag

onemli

ilim sahasinda

edebiyata

mahlash

oldukca

kuruculannca

Eski Irari'a tabi halklar bu devirde
hamleleri

gelismesinde

bu edebiyatm

oncusu

Tiflis,

imkam
olarak

Gence,

bulmustur.

Molla

Penah

V akrf' 1 saymaktadirlar
XVIII:yi.izyil Azeri edebiyatirun

en onemli sairi durumunda

bulunan

Vakif, Karabag Hanhgi siyasi hayatinda rol oynarrus, ni..ifuzu ve kabiliyeti
sayesinde,

hanhgin basvezirligine

faydalanarak,

kadar

yukselmis,

elde ettigi

mevkiden

Azeri edebiyatim Iran tesirinden kurtarmaya cahsnustir.

Bugun

bile halk arasmda atasozu olarak kullamlan "Her okuyan Molla Penah olamaz"
deyimi, tao zamanlardan kalma, saire ait bir sohret tortusudur.

Vakif 111 edebi yaraucihgi Azeri siir tarihine yeni bir c;;1gir acmistir. En
buyuk gayesi siirlerinde realizme sadik kalmak idi. Buna gore de yerli halk
hususiyetleri butun ciplakhgi ile aksettirilmistir.
Gercekci Azeri edebiyati mektebini kurmaya muvaffak olan V akif, tern,
ifade, konu hatta deyim, kelime hazinesi bakinundan halk ruhuna bagh samimi
bir Azeri vatandas sair olarak kalmistir.
Arkadasi sair Vidadi ile birlikte Azerbaycan halk sairlerinin tesiri altmda,
bu halk edebiyati nevine karsi buyuk sempati duyrnuslardrr.

XVlll.yuzyrldan

itibaren

mektebin devamhliguu

meclislerde

temine yaramistrr.

terennum edilen Vakif siirleri,

XIX.ve XX.ylizyil

sairlerinin

bu temleri ele alarak onu takliden kosmalar meydana getirmislerdir.

bu

bircogu
Bu edebi

yolun yolculan arasmda dikkatimizi cekenler: Asik Ali Asker, Bozalaganh A$ik
Huseyin gibi, devrin un salan halk sairleri idi.
V akif' 111
benimseyenlerin
Vidadi

kendi

halk

diline

dayanan,

sade

ve

acik

edebi

uslup

okulunu

basmda, sairin yakin dostu Molla Veli Vidadi bulunmakta idi.
oglunun

kazaya

kurban

gidisi,

Mustak'rn

olumu,

aziz

dostu

Vakif'm katli, zavalh sairi o kadar sarsrmstir ki, hayatmm sonlanna dogru hep
keder

dolu mersiyeler yazamaya

mecbur olmustur.

Vakif'taki

nese Vidadi'de

yerini kedere birakmisnr.
Yeni edebi mekteb sairi olarak Vidadi, kosma ve gerayli tarzmda siirler
yazmakla,

bu

nevilerin

Azerbaycan

edebiyatmda

koklesmesini

saglamaya

cahsrmstir.
Seki
mektebine

Ham

"Mustak"

mensup

idi.

mahlasli

Mustak
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sair

yillik

Mehmed

Huseyin

Han ise, Vakif

hanhk hayatmdan

sonra l 780'de

katledilmistir.
Ayni siyasi tarihinde, oldukca ozerzm
b

gunler gecirmis

olan Sirvan

sehrinde Aga Mesih Sirvani. Nisat Sirvani, Mehcur Sirvani, Baba Sirvari, Zulali,
Raci,

Sirvanh

Resit

gibi bir tak.1111 sairler

yetismistir.

Hususiyle

Fuzuli

mektebinden sayilirlardi.
Aga Mesih Sirvani, hukumete yakin rical arasinda, hurmet sahibi ve

nufuzlu bir sahsiyet idi. Aym devrin sairleri arasinda Nedirnin kendisine nazire
yazdigi, Elci-i acem Nami adh Azeri sairi, Muvakkat bir zaman icin istanbul 'a
gelmis, burada tanmmistir. Resmi evraklardaki adr Murtaza Kuli Handir.
istanbul'a 1721 tarihinde gelmistir. Uzerinde Saib Tebrizi'riin buyuk tesiri
gorulmektedir.
Vakif Huseyin ban, Mustak'rn cagdaslanndan olup Muster: mahlasi ile
siirler yazan Feth-Ali Han ibn hasan Ali ban, babas111111 olumu uzerine 1744 de
idaresini ele aldigi Derbent, Kuba ve Selyan suara ve aydmlanm himayesi altina
almis, edebiyatin gelismesine yardimci olmustur. Zarif gazelleri vardir. Devrin
elem dolu durumunu terennum etmektedir.
XVIII.yuzy1l

sonu

ve

XIX.yuzyil

baslannda,

faaliyette

bulunmus

olan

Abdurrahman Aga Dilbazoglu, devri icin ehemmiyetli olan Azeri sairlerindendir.
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Vatanperver
Gurcu

ve ulkesinin

Krah

mucadelesi

lrakli'nin

kultur
emriyle

kalkinmasina
oyulmustur.

hizmeti

bol olmustur.

Gozleri

edebiyatina

istiklal

Azerbaycan

izleri sokmustur.

ALLAHIN ADIYLA

Onunuzde

olan,

Folklor

Hazinelerinin 4.cildi

olan

ATASOZLERI

kitabidir. Bu hazineyi on dart yilda topladim Arna biter gibi gozukmuyor. Bu
eserde 6000'e yakm atasozu vardir. Arna yinede bu rakam hepsi degildir. Bu
eserde hepsi yok ama buyuk bir kismi vardir. Zaten ben bu sayida atasozunun
birarada basildigim gormedim, Boyle bol ve derin manah sozlerin bugune kadar
toplanmamis olmasi da aynca uzuntu vericidir. Zaten toplamak isteyenlerde
hedefine ulasamarmstir.

Hep deriz "Farsin Gazeli, Turkun Meseli" diye. Bir

konusrnamizda nice darb-i mesel kullanmz. Sayisiz ve hesapsiz, 0 kadar ki
bugun bu atasozlerimiz, sozlerimiz
atasozleri

disinda,

hikmetli

icinde kaybolmustur.

sozler, sinamalar,

Ancak bu seride

dil ogretiruleri,

benzetmeler,

dualar-beddualar ve dolu farkh sozler mevcuttur. Bu eserde sadece atasozlerini
kullandik. Atasozleri kulaga tarns sozlerdir ki, sozlerimize sahit olarak kullaninz.
Bazen de birkac sozu bir atasozunde soyleyip sozumuzu ortulu ve guzel bir halde
anlatinz.
ORNEGIN: bir soz soyleriz, sozu duyan kisi uzerine al1111p danhr. 0
zaman bu kelami kullanmz:
"Sen ki sogan yemiyorsun, neden aciyorsun?"
bunun anlami bu sozu sana demedim ki sen kendi uzerine aliyorsun.
Acaba bu i$ icinde sen de mi varsin.
Elbette atasozlerini yerinde soylernekte ve kullanmakta sanatnr. Hikmetli
sozler atasozleri gibi bir cumlede soylenrnez. Belki 4-5 cumledir. Sonda olan
cumle hikmetli sozdur. Bu hazinenin birinci cildi de hikmetli sozlere aittir.
Hikmetli sozlerden ornekler:
" Bir erkek cocuk yuruyordu. Bir baska erkek cocuga rastladi. 0 cocuk
buna haksiz olarak 1-2 laf soyledi. Oburu bir sey demedi. Uzaktan bakan babasi:
" Oglum o sana dedi sen neden ona karsi cikmadm?" dedi. Oglu dedi ki: "
Cevab1111 Allah'a havale ettim". Biraz soma bir gurultu koptu. Gorduler ki haksiz
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seyler soyleyen

cocugu

at vurup yere dusurrnus.

soy leyecegin karsi soz onu Allah' 111 cezasmdan
Smamalar

inandmci

sozlerdir

Babasi

dedi ki: "Oglum

kurtarabilirdi

semn

, ..

ve 2.ciltte toplamistir.

Dil ogretimleri

tam

bir cumle sayilmaz. Tek baslanna bir manasi yoktur.
ORNEK:
sicak yerden

"Karanhk

bastrrnn

anlami

91kar"111 anlami -c;:ok kendine

Folklor hazinesinin

guvenerek

8.cildi de dil ogretiler.inden

Benzetmeler,zaman

zaman

baska bir seye benzettigimizde
ORNEK:

-korktum-

"Gormemisin

Veya "Nefesi

konusuyorsun-

demektir.

olusmustur.

atasozleri

ile kanstinlabilir.

Bunlar

bir seyi

soylenir.
eline ciger dusmustur"

Bir seye asm istekli kisi hakkinda

soylenir.

Dualar-beddualar

ince

bilmemiz

demektir.

arasinda

cok

gerekir. Bunlar dilimizin

bir cizgi

vardir.

Bu mce

simn

ahstig: sozlerdir.

"Elini attigm tas altin olsun"
Meseller birisine saka yapmak istedigimiz
ORNEK:
ben

senin

"Gel golde gurulda,

sozlerinden

zaman soyledigimiz

kurbagalarda

korkmuyorum-

demektir.

korksun".

sozlerdir.

Bumm manasi

Bu aynntilara

girmemde

ki

gayem, bu eseri okuduktan

soma, bazi sozlerin yazilmadigim

zannetmemenizdir.

Boyle

once

bakmahsnnz.

atasozu

durumlarda

sozun

olduguna

eminseniz

mukernmel

bu eseri

eserlerimde

46 cilde ulastigmi
VEF Ai'ye

begenirsiniz.

bu eksiklerden
soyleyebilirim.

ithaf ediyorum.

olup

onu bir kenara

olsun. Bana da gonderirseniz

lnsallah
gelecek

atasozu

olmadigina

yazm ki elinizde

cok memnun
Nerde

-

Eger

ki eser tam ve

olurum.

eksiklerim

varsa

soyleyiniz

ki

daha az olsun. Bugune kadar bu hazinelerin
En son yazdigim

Cunku

onun

gogsu

bu eseri babam ALi ASKER
(gonlu)

bitmez

bir

folklor

hazinesidir.

Zohre Vefai

7 I 7 I 13 70

1990

DUZELTME

lbaskida tiraj 1000 cilt oldugu halde 10000 cilt yazilmisur. Aynca BiNA
yanhshkla NIMA yayinevi olarak yazilrmstir. Bu vesileyle duzeltilir.
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ADRES:

Tebriz Posta Kutusu 339-51335

FiY ATI: 50 Tuman

Tahirzade Yayinlan

27

ONSOZ

Dil, yalruz ses ve soz degildir. Dil, sayisiz milletlerin birbirine devrettigi

kopmaz bir yasayis, zaman icinde tarihin, mekan icinde cografyanin, iman icinde
dinin hep el ele vererek, birbirini destekleyerek, yer alt! ve yer ustu sulan gibi,
gorunur ve gorunrnez kanallarla diller arasmda aktarmalar yapa yapa; genis caph
bir ahsveris alemi icinde, bash basina, mantik ve ferman dinlemeksizin kendine
mahsus kanunlanyla, tabiatm en kansik uzviyetlerinden daha diri bir varhktir.
Dile akil ogretilmez ancak dilden akil ogrenilir.
Mukaddes bir varhk olan vatani yaratan millet, milleti millet yapan da
dildir. Dilin, vatandan daha mukaddes oldugunu anlamak icin tarihe bakmak
kafidir. Dilini ve kulturunu kaybetmis milletler hep tarih sahnesinden silinmistir.
Milli his ile di! arasmdaki bag cok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmasi milli
hissin inkisafinda baslica etkendir. Turk dili Ataturkun belirttigi gibi dillerin en
zenginlerindendir.

Bir Iran atasozu, Turkce · nin degerini ne guzel de ortaya

koyar; "Arapca bir dildir, Farsca yemegin sonunda yenen tatli; Turkce ise
san' at."
"Dil

incelikleriyle, dildir". Hemen hemen Uy bin sene sekillenmeye

baslayan Turkcenin olgunlugu ozellikle devim ve atasozlerinde kendini gosterir.
Kendine has bir gramer yapisina sahip olan. bagimsiz ve kliselesrnis kelime
guruplanrun olusturdugu deyimleriyle, asirlar boyunca yasanrms veya rastlanmis,
musahade edilmis hadiselerin aktanldigi, "ozlu sozler" diyebilecegimiz atasozleri

ile Turkcemiz, dunyarun en zengin deyim ve atasozu literaturune sahip dillerden
biridir.
Zohre Vefai'ye

ait olan ve guney Azerbaycan

bolgesine

ait olan

atasozlerini iceren bir eseri Turkceye cevirrneye cahsnrn. Aym dili konusmamiz
munasebetiyle, atasozlerimiz arasmdaki carpici benzerlikler dikkate $flyand1r. Bu

tercumenin bana cok seyler kazandirdigi kanaatindeyim. Bu rnunasebetle hocam
Sn. Habib Derzinevesi ve Dr. Cevat Azerogluna tesekkuru bir bore bilirim.

Saygilanmla

MU ST AF A KA YMI$
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TOPLAYAN
ZOHRE VEFAi

TE BRIZ
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Kitabin adi: Atasozleri
Y azan: Zohre V efai
Baski Sirasi: 2.1372 yihn Hurdat Ay1
Tiraj: 3000 cilt
Yayinlayan: Tahirzade Yayinlan
Dizgi: Nimeti
Litografi: Reva Kompleksi
Baski: Azerabadegan (Tebriz)
Muellifin

her hakki sakhdir
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A
1. Abad olsun halhal biri yatar biri kalkar
2. Abad yerin bulbulu, harap yerin baykusu
3. Aptalm dostlugu kendine goredir
4. Aptahn karru doyunca gozu disarda olur
5. Aptal ata binince kendini bey sandi
6. Aptal! Gel! Kar yagiyor! Titremeye
7. Aptal dugunu, cocuk oyunu sever
8. Aptaldan pasa, tahtadan masa olmaz
9. Anm yiyip hayasim bele baglayip
10. Arh anndan korkar.arsiz neden korkar
11. Arsizdan an sakla
12. Abadkend dumanmdan belli olur
13. Abad ev kelova belli olur
14. A.bi ( mavi ) donun parlar, bagirsagim guruldar
15. Ata ata atici, bine bine binici
16. Ata ( baba) ana evladm kolu kanadidir
17. Ata ana kucuk tanndu
18. Ata ana ol, ata ana kadrini bi!
19. Ata ata avci ol, gore gore gozetci
20. Ata, bindikleri icin arpa verirler
21. Ata ( baba) ogula bir bag bagisladi. oglu da babaya bir salkirru kiyamadi
22. Ata ( buyuk) olmak asandir, buyukluk etmek cetindir.
23. Ata ( baba) dograr evlat yer
24. Atasm ( buyugunu ) gormeyen sahlik iddiasi eder
25. Atasmdan onde giden yavruyu kurt yer
26. Ata mahni kayit et, ona gore harca
2 7. Atama ( babama ) yatak yaptim, kalayci geldi catti
28. Atan bilgilidir, sana ne?
29. Atan ( baban) sogan anan sanmsak ne kadar oldun gul be seker
30. Atamn ( babamn) duasi ananm nalesi
31. Atam atarn ben bu ise hayran

31

32. Atam ( babamm) evinde bahk basi, kocam evinde tavuk asi
33. Atam ile atarru deyince ozurn ile ozunu de
34. Atami ( babami ) anami yitirdim. kendimi sana getirdim
35. Atarm anarm atmisirn yalmzca seni tutrnusum
36. Atamn duasi ananm alu

3 7. Ata evinde uvey ana, koca evinde kaynana
38. Atalar sozune muhakeme olmaz
39. Atalar sozu hikmettir.
40. Atasma ( babasma) hayn olmayamn kime hayn olur
41. Ata ot, ite et vermezler

42. Atasim ( babasirn ) doguz kapmis, olunu ilan sokmus
43. Ata bin ad kazan
44. Ata ( baba) rusvetsiz dosttur
45. Ata at olunca sahibi hayran olur
46. At at ile yo! gider soz arpa bulmak dadi
4 7. At almaya cahil gander kiz almaya akilh
48. At ucuz tay pahali
49. At ustunde kim gorecek
50. Atalar sozunu tutmayam cole atarlar
51. At ele duser, meydan ele dusmez
52. At blur egeri kalir, adam blur adr
53. At oynastigmda esek ezilir
54. At oldugunda meydan olmuyor, meydan oldugunda at
55. At baskasinin, torba emanet, benim neyim var
56. At almarms ipini aliyor
57. At zayif menzil uzak
58. Aciktiginda yiyen hastalanmaz
59. A<;: aman, cocuk zaman bilmez
60. Aca oH.i helaldir
61. A<;: oldun cobana, yoruldun sarbana
62. A<;: ile tokun arasi bir parca corektir
63. Aca dan corek helvadan tath gelir
64. A<;: olan kudurmustan beterdir
65. A<;: olan avundurulur, kizan avundurulmaz
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66. Aca dokuz yorgan ortsen de yatamaz
67. Ac;1 imam, tokun firsati olmaz
68. Acin kursaginda

corek bulunmaz

69. At; ile dost olamn once kendi karmm doyurrnasi
70. At; doymayacagim

gerekir

sanir, tok acikmayacagim

71. At; bayira kacar, yalak evde kahr
72. At; ne olsa yer, kizan ne olsa der
73. At; basa gun vursa aptallasir
74. At; beyden tok it daha iyidir
75. At; kalmak borclu kalmaktan

iyidir

76. At; karmna bir nefer nagme okur mu meger?
77. At; kopek kendini aslana vurur
78. Ac;:, tokun yuzune bakmakla

doymaz

79. At; canavar agiz agza yatar
80. At; ne kanar agac ( dayak)
81. Aclig: dinclige verrnisirn
82. Aclik adama oyun ogretir
83. Aclik ayiya kolayli okutur
84. Ac;,hk sover, minnet sovmez
8 5. Ac1 soz yigidin belini bilker
86. Aciklanan kurttan pis olur
87. Ac1 dindirme, toku kaldirma ( hareketlendirme)
88. Ac1 dir icidir, ceken bacidir
89. Acm evinde ne od olur ne ocak
90. Ac1 tatmayan tath bilmez
91. Acm karm doyar gozu doymaz

92. Acm kursagini corek doyurmaz
93. Acmdan gurut yer
94. Acikrms basta akil olmaz
95. A<;, koyun, viran degirrnen sahibinin ba~1111 agnur
96. A<;, kap1111, ort kap1111
97. Ac;,1k agiz ac kalmaz
98. Acik sofranm bir, kapali soframn bin ayibi vardir
99. A91k kabi it yalar
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100.

Acik kapmm bir, kapah kapirun bin ayibi vardir

101.

Acilan agzi kapamak olmaz

1 02.

Acilan goz daha baglanmaz

103.

Akar suya dayanma, her bir soze inanma

104.

Akar su iylenmez

105.

Akan kan damarda durmaz

106.

Arayan bulur

107.

Aramak ile degil, rast gelmek iledir

108.

Arama ayibi, ararlar ay1b1111

109.

Aksar ( topal ) koyuna ne dag ne col

110.

Aksar it ava gitrnez, tutsa da birakrnaz

111.

Aksar esegin kurt da nalbandi olur

112.

Aksak esek ile kervana katilma

113.

Ahmak adam cahnti at ile gezmeye cikar

1 14.

Ahmak ahmagi bu! ur

115.

Ahmak kargarun yumurtasi lak ( bos ) olur

116.

Ahmak sukut etse akilh gorunur

11 7.

Akmasa da damlar

118.

Ahmak kendine dusmandir, baskasina nasil dost olsun?

11 9.

Ahmak misafir ev sahibini agirlar

120.

Ahmaga soz verme

121.

Ahmagin akh gozunde olur

122.

Ahund agaci gul agaci = Mollamn vurdugu yerde gul biter

12 3.

Ahirda yatanla saman satan kardestir

124.

Ahirdc (son) gulen iyi guler

125.

Adam adam olmasa da pulu, esek esek olmasa da culu

126.

Adam adama yuk degil, can cana sahip degil

127.

Adam adami bir kere aldatir

128.

Adam adamin seytarudir

129.

Adam adama gerektir

130.

Adam adam sayesinde adam olur

131.

Adam utanmasa oynamaya ne var?

132.

Adam olana bir soz yeter

133.

Adam ondur, dokuzu dondur
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134.

Adam icinde soz ocak icinde koz

13 5.

Adam olana sozu bir kere derler

136.

Adamsizlannda

13 7.

Adam kiymetini adam bilir

13 8.

Adam gerek 1~1k gel en yere parmak durtrnesin

139.

Adamligi adamdan isterler, hos kokuyu gulden

140.

Adam bir aciyi yutar, bir tatlidan oturu

141.

Adam var ki adamlann naksidir ( sekli )

142.

Adami konustur soma kiymet ver

14 3.

Adami sozunden tutarlar

144.

Adam kendini ovmez

14 5.

Adamm bir ozu, bir sozu

146.

Adam var ki hayvan ondan iyidir

14 7.

Adam var ki konustursan can der, konusturmasan iyidir

148.

Adam var ki yavas gezer saglam basar

149.

Adam var ki dil ile para bulur, adam var ki para ile kul bulamaz

150.

Adami tarnyan yerde kurt yesin

151.

Adami gayret cahstmr, degirrneni su

1 5 2.

Adamm ken di ernegi

153.

Adamm basina ne gelse dilindendir

154.

Adamm kotusu pay umar hem de cini kasada

15 5.

Adamm dili ve yuregi bir olmasi gerekir

156.

Adamm iyisi alisveriste belli olur

15 7.

Adamm iyisi iste belli olur

15 8.

Adamm ya van coregi baskasmin pilavmdan iyidir

15 9.

Adamm yere bakam, suyun lam o lam

160.

Adam yikila yikila bgrenir

161.

Ad adarm suslemez, adam adr susler

162.

Addan sal, ya attan sal

163.

Adi var kendi yok

164.

Adi kulagina catmasin

16 5.

Ad1111 verdin tad1111 da ver

166.

Adm nedir? Bakkal. Hak ver hak al

167.

Adi nedir? Dervis. Pul ile olur her is

Allah': var
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168.

Adi nedir? Usak. Neye durrnussun

bekar

169.

Adi eek, kulagm tut

170.

Adimi sana koyaram,

1 71 .

Ad1m1 kap ( guvec ) koy, ama ocak ustune koyma

1 72.

Adi baska dadi baska

1 73.

Adim ben verdim yasim Allah versin

174.

Adm deme koy belime

1 7 5.

Adm sana zinettir

176.

Adm heybettir ya ki beni korkutursun

177.

Adm nedir? Das, demir. Yurnusahysa yumusali

1 78.

Adm nedir? Resit. Birini de birini isit

179.

Adm koydun degirmenci, cagir gelsinden Koroglu

180.

Adm isit, yuzun gorrne

181.

Araba cmldamaktan ban cinldir

182.

Araba kmlmca yo! gbsteren cok olur

183.

Arabanin on tekerinin gittigi yolu, arka tekeri de gider

184.

Arada yer ortada gezer

185.

Araz ( Aras irrnagi ) akar gozun bakar

186.

Araz tasmdan kor topugundan

18 7.

Ara kansti mezhep kayboldu

188.

Arabam olc, kale dik

18 9.

Arahk ( ortalik ) ati hip fan

190.

Aralik sozu ( dedikodu) ev yikar

191.

Arahkta oynayan kenarda dayanamaz

192.

Aramizdan kil gecrnez

193.

Aranda ( K.Azerbaycan'da bolge ) tutdan olduk daghkta kurttan

194.

Aran salon, tilki bey

195.

Arpa, corek, tursu, ayran kan111111 harap eyledi, bir sipali dul avrat

seni yana yana birakinm

evimi harap eyledi
196.

Arpa, corek, tandir, as. Adm nedir? Hanlar ham

197.

Arpadan bugdaydan elim uzuldu, umidim sana kaldi ey dan

198.

Arpayi birak bugday: tut

199.

Arpa verilmeyen at, kamci ile yurumez

200.

Arpa verirsen bir avuc, kaymak istersen kat be kat
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201.

Arpa unundan baklava olmaz

202.

Artik ( fazla) hirs das yarar, das da deger bas yarar

203.

Artik hirs bos yarar

204.

Artik yagin corbaya zaran ne?

205.

Artik yiyeni kustururlar

206.

Arkali ( sahipli ) kopege kurt saldirmaz

207.

Arzular uzun, ornurler kisa

208.

Arzu arzudan dogar

209.

Arzu bir, limit iki

210.

Arzu kuyusunu

211.

Az ye de kendine usak tut

212.

Arsin ( metreli ) mal terazi ile sanlmaz

213.

Arsin malci kadin sarrafidir

214.

Armut agzima, sapi Savalana

215.

Armut pis agzima dus

216.

Armudun

217.

Arv at ( kadin ) aldin bir bela. ondan oldu bir bela devamh beladir

218.

Arvadm an, bostamn

219.

Arvattan hosnut olmayamn

220.

Arvadm biri ala, ikisi bela

221.

Arvadm temizi, kocanm sereflisi

222.

Arvat yuzlu kisiden, kisi yuzlu kadin iyidir

223.

Arvat eldendir,

224.

Arvat iki olsa ev supurulmernis

225.

Arvattan

226.

Arvat mah bas kakinci ( sakat degnegi )

227.

Arvat, kisiye koltuk agacidir ( yardimcidir)

228.

Arvad ne bilir dagda dumandir,

229.

Arvat var ki arpa unundan

230.

Arvat var ki bugday unundan tutek de yapamaz

231.

Arvat var ki arpa unundan as eyler, arvad var ki ba$111 yas eyler

232.

Arvadi eri, peyniri deri saklar

233.

Arvadi guzel, ati yuruk ile yol arkadasi olma

234.

Arvadin bosayan ustune bir od koyar

doldurmak

iyisini ormanda

olmaz

( Azerbaycan'm

n yuksek dagi )

cakallar yer

ban ( meyvesi ) gerek
sakali tez aganr

ogul beldendir

vefa, zehirden

fakat kardes tapilmaz
kahr

sifa olmaz

evde oturup hukrnunu

gecirir

corek yapar
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235.

Arvadm serikli olsun, maim serikli olmasm

236.

Arvadm akh godek olur

23 7.

Arvadm fendi kisiyi yendi

238.

Arvadm yalagi semeni ( bir yemek adi ) koyar,

kisinin yalagi

bakkal dukkam
239.

Arvad yikan evi, felek de yikabilmez

240.

An olsun, bah Bagdattan gelsin

241.

An bal alacagi ciceg: bilir

242.

An sireye hi.icum eder

243.

An gibi kocasi olarun dag gibi evi olur

244.

Arvat cok odun yaktmr

245.

Azdi fakir fukara, bir de tabani cmk geldi

246.

Azdi fakir fukara bir de boynu bukuk geldi

24 7.

Az isten cok is cikar

248.

Aza cok, coga az diyorlar

249.

Aza dediler nereye? Dedi cogun yayma

250.

Azarhk ( keder) olsun, bezginlik olmasin

251.

Azarh ( kederli ) acele eder, armut vaktinde yetisir

252.

Aza kanaat etmeyen cogu da bulamaz

253.

Az az cok, damla damla sel olur

254.

Az olur kuser cok olur kuser

255.

Az olsun ragbetli olsun

256.

Azanda ( kayboldugunda ) seyh evine git

257.

A.zadhk ( ozgurluk ) gi.izel yasamak icindir

258.

Azad olsun iyi olsun

259.

Az a$111 tadi tuzu soylenrnez

260.

Az ay buz ay dokuz ay

261.

Az darns ragbetli darns

262.

Az cok kulak ver

263.

Az hirs cok zarar getirir

264.

Az vardi ac adam, biride dustu bacadan

265.

Az var ki coga galip gelir

266.

Az ver cok yalvar, cok ver az yalvar

267.

Az veren coktan, cok veren maldan
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268.

Az1 bilmeyen

cogu da bilrnez

269.

Az gel kizim, naz gel kizim

270.

Az yer kuser, cok yer kusar

271.

Az yerim hekimi gormem,

272.

Az yer zayiflar, cok yer tinklar ( ishal olur)

273.

Az ye kendi coregini ye

274.

Az ye, az konus, az yat, cok calis

275.

Az yiyen rahat, cok yiyen ( cerahat) gorur

276.

Asta ( yavas ) kacan namerttir

277.

Asam ( kolay) koyup, zora dusme

278.

Asta ( yavas ) atm tepigi sert olur

279.

Asta vur, usta vur

280.

Astacaiyavasca), ustaca

281.

A~ olsun,

282.

Asagi basta oturmuyor,

283.

Asagi tukursem

284.

Asagi otur, yukanda soz anlat

285.

A~ bir sine, su bir cine

286.

Asbaz ( asci )iki olursa corba tatsiz olur

287.

A~ dasngmda kepcenin kiymeti belli olur

288.

A~ dastigmda kepce pahali olur

289.

A~ kapiya kader yoldas ( arkadas )

290.

Ac; gozunu yoksa acarlar gozunu

291.

Asdir piser, isdir duser

292.

A~1 yok mevlut okutur, isi yok namaz kilar

293.

A~1m sicagi, suyun serini

294.

Asma asina geldi ocak basina

295.

A~1 pisiren yagdir, gelinin ozu agdir

296.

A~1g1 utuzup ( kaybedip ) cul ile oynuyor

297.

A~1g1 yigarlar oynamaktan otun;

298.

A~1k oynayan ahirette ornrunu utuzur ( kaybeder)

299.

Asin alti das, ustu das

300.

Asm soguklugu denin azligmdandir

basdan

dcgru gezerim hakimi gormem

olsun
yukan basta yeri yoktur

sakaldir, yuk.an bugdir (

biyiktir )
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301.

A~1 yok, ipegi yok, bol suyu var Salyamn ( Azerbaycan da bir
bolge )

302.

Ak at, arpa yemez

303.

Ak yuzde kara hal guzellik. kara yuzde ak hal hastahk

304.

Ak itin pamuk satan ne zaran?

305.

Ak itin peynir satan zaran ne?

306.

Ak ayi ile cahil ayaga kulluk eyleme

307.

Agac meyve verdiginde

308.

Agac tutan agac yarandan cok olur

309.

Agactan masa cikmaz

310.

Agactan tandir, korden evliya olmaz

311 .

Agac semtine yikihr

312.

Agac kokunden yikilir

313.

Agac getirenin once kendini doverler

314.

Aga<; ne kadar boy atsa goge cikmaz

315.

Agac basin salladiginda, sogut mendedir

316.

Agaci aci, meyvesi sirin

317.

Agaci, kurt icinden yer

31 8.

Agaci yas iken egerler

319.

Agacin yernisini ye, kabugunu soyma

320.

Agaran bas ile aglayan goz gizlenmez

321.

Agasi belli olan kul asi olur

322.

Aga aga girdi baga, bir kus tuttu o da kurbaga

323.

Aga ile bostan ekenin gagi bitende bir

324.

Aga ne bilir, orak nedir

325.

Aga nazar boyle gezerem, bir yumrukla binini ezerim

326.

Aga ol! Fermanda ol!

327.

Agaya aga desen gulmek, nokere noker desen acigi gelir

328.

Agam bir hatun aldi, davanm satin aldi

329.

Aga esek de olsa ona <;ii~ demem

330.

Aga ( dayak) aci, can sirindir

331.

Agac olan yerde budak kinhr

332.

Agac kendi koku ustunde biter

3 3 3.

Agac kinldigmda baltah da gelir baltasizda

basina asagr sallar
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334.

Agac tutan bas yarandan

335.

Agaca cikan kecinin daldan calan oglagi olur

336.

Agactan,

3 3 7.

Agaci susleyen yapraklandir

3 3 8.

Agaci meyvesinden

339.

Agaci cok olan kend'in kabri cok olur

340.

Agacli koyu sel almaz

341.

Agzina gore tike tut

342.

Agzim yandi, ban a$111 as olsaydi

343.

Agacin iki basi olur

344.

Agzima as karmrna das

345.

Agzima dat, karruma dat ve bidat

346.

Agz1111 tutsa burnu dillenir

34 7.

Agz1111 acti gevher sacti

348.

Agzmin tad1111 bilen kisi, cebine kuru uzum doker

3 4 9.

Agz1111 yak an asi kasik tanir

350.

Agiz yemese yuz tanmaz

3 51.

Y agis nerde corek orda

352.

Ak ayram ite kuru UzUmU cebe doker

353.

Ak dolagirn sag olsun. bulunrnayan kiz olsun

354.

Ak evi gorup kara evi yandirrnazlar

3 5 5.

Ak seker kara seker bir dam an suya ceker

356.

Aka ak karaya kara derler

357.

Agac ekenin omru uzun olur

358.

Agac golgesiz insan sevgisiz olmaz

359.

Agac golge oldugunda kan elinden korkarlar

360.

Agac getirenin once yuzune vururlar

361.

Agac yetisen meyveyi saklamaz

362.

Agac egildi, kmldi

363.

Agiz torba rmdir ki, buzesin?

364.

Ak bu hak hali ne eyler?

365.

Ak pulu kara gun icin saklar

366.

Ak pul kara gun icindir

367.

Ak donlu ak donludur

budaktan,

coktur

bir de geldi bucaktan

tanirlar
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368.

Ak koyun kara koyun basimi yere koyum

369.

Ak koyunun kara kuzusu da olur

3 70.

Ak got ile kara got caydan gecerken belli olur

371.

Ak gun agardir, kara gun karaldir

3 72.

Agnsiz basa sakiz hararndir

373.

Agnsiz bas mezarda olur

374.

Agnlarda goz agnsi, her kisinin oz agnsi

375.

Agnmayan

376.

Agiz ile pilav olmaz, yag ile dugi gerek

3 77.

Ag1z ile yahsi bir olmasa bakkal armut verse

3 78.

Agzi egri yi ( kotu konusan

3 79.

Agzima col davsani sigsan ile dost olma

380.

Agzim batirdm haram kepceni doldur kalama

381.

Aglatan gulmez

382.

Aglasa anam aglar gerisi yalan aglar

383.

Aglama olu icin, agla deli icin

384.

Agiamayan cocuga meme vermezler

385.

Aglayan gozden, vurulan dizden olur

386.

Aglayanm bir derdi, gulenin bin derdi var

3 8 7.

Agir otur batman gel

388.

Agir otur, bey desinler

389.

Agir basar, yungul kalkar

3 90.

Agir kazan gee; kaynar

3 91 .

Agrr gel agrr get

392.

Agirligim yer ceker, nzkmi Allah verir

393.

Akm adi var, karanm tadi

394.

Aga buyurur, stir dereye stir dereye

395.

Aga bulduk arz eyledik

396.

Aga tokdur, usaga bir corek coktur

3 97.

Agahk vermekte, yigitlik vurmaktadir

398.

Agarnn mah gider usagin cam

399.

Aksam oduna giden cok olur

400.

Aksarn oldu yat sabah oldu kalk

401.

Aksam sabn hayirh olur

basim agntrna

) arkasmdan

tan um
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402.

Aksamm

haynndan sabahin serri iyidir

403.

Aksamdan

404.

Aksamdan soma sabahin hayr olsun

405.

Aksamm

406.

Aksam kizarnsi sabaha yazdir, seherin kizarnsi

407.

Ala karga guzel ceylani begenmiyor

408.

Sal eline silahi, kuvvet versin Ila.hi

409.

Al elmaya tas atan cok olur

410.

Alver diyorlar, alverme demiyorlar

411.

Ala kara olmak yetmiyor hele hekimlik

412.

Allan alip varlarup satan satip allarup

413.

Alacak eek kalsa yaddan ( akildan ) cikar

414.

Alacagim

karga verecegim

415.

Alacagirn

hatmnda saklayan kimse verecegini

416.

Alacagin

41 7.

Alacagi bir pilte, parnugun

418.

Ala it cakalm dayisidir

419.

Ala da giyer yarasir, ~al da giyer yarasir

420.

Ala karga suda yikanmakla

421.

Ala kargada alacagin olsun alamasan

422.

Alamir'de

423.

Aldun sizden verdim size

424.

Aldirn ceviz sattim ceviz bana kaldi saksaki

425.

Alttaki tas kipirdasaydi

426.

Altm hasir ustun hasir yazik yat terliyorsun

427.

Alcak ucan yuksege yuksek ucan alcaga konar

428.

Alcak esege herkes biner

429.

Alcak gonulluluk

430.

Alcam ( erik) da olsun, ala karga da

431.

Al cevizi, sat ceviz, cakcaki kalsm sana

432.

Aldun kus, sattim bos

43 3.

Aldigi bir igne demirini yoklar

434.

Alu das, ustu das, yine de ogul coregi ( evlat ekrnegi )

435.

Alum gormedigin

soma gel en misafirin

yiyecegi sogandir

s1m111 seher vakti bilir

olsun verecegin

dilencilik

aksama vaydir

ki
de ediyor

kartal
de hatinnda saklar

olmasin
batmanim

sorar

agarrnaz
olumun olsun

eder Seyyid Hamza'da harem·

agirl1g1 cekrnezdi

peygamberler

sifatidir

kabdan su icme
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436.

Atmis yasmda dana, simdi dusup meydana

437.

Alcak yer

438.

Almak ayiptir vermek gi.izel

439.

Alan pisman, yiyen sisman

440.

Alavdan 91k1p pilava dusup

441.

Allah adamm kornsusunu da parali eylesin

442.

Allah eli herkesten yucedir

443.

Allah isterse verir, sormaz kimin cglusun

444.

Allah ucrnayan kusa asagida budak verir

445.

Allah istese de erkekten de verir disiden de

446.

Allah ile savasrnak olmaz

44 7.

Allah' in zikrinden dusen kus ave mm avma duser

448.

Allah iki goze bakmak icin iki goz verir

449.

Allah boynuzsuz kocun ocunu boynuzludan ahr

450.

Allah buyuklerin hasetini kessin

451.

Allah bir kapiyi kapatsa oburunu acar

452.

Allah'1 bilen guzeldir

453.

Allah cimriye pay vermez verse de doymaz

454.

Allah dagina bahar kar verir

4 5 5.

Allah dert de verir derman da

456.

Allah'tan korkan kuldan korkmaz

4 5 7.

Allah derdi cekene verir

458.

Allah deveye kanat verseydi, evleri ucururdu

459.

Allah dogrunun yardimcisidir

460.

Allah dogeni, peygamberde asasi ile kovar

461 .

Allah derdi ceken verir

462.

Allah sag gozu sol goze muhtac eylemesin

463.

Allah saklayani kurt yemez

464.

Allah karga degil goz cikartsm

465.

Allah kardesi kardes, kimseyi kimse yaratmis

466.

Allah gorur kim kimi dover

467.

Allah gormemise de bir ogul verdi, verdi gozunu cikardi

468.

Allah kerimdir, kuyusu da derindir

469.

Allah beni dosttan sakla dusmandan ben kacanm

yigidi kucuk gosterir
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4 70.

Allah bin dert verse, binbir derman verir

4 71.

Allah verdikce kul hataya duser

4 72.

Allah verdiginde

4 73.

Allah vermezse

474.

Allah verdiginde

4 7 5.

Allah vuran agacin sesi cikmaz

4 76.

Allah hec kimi neyleyern.

4 77.

Allah hie kimseyi namerde muhtac etmesin

4 78.

Allah yuzun pilav yiyen tanittmp

479.

Allah'a inarunayan

480.

Allah': orada gor

481.

Allah'm isi bilinmez

482.

Allah': cagir taz1111 birak

4 8 3.

Allah' 1 cagir ondan gaynsim

484.

Allah'm isine el uzatma

485.

Allah'm takdirini kimse anlayamaz

486.

Allah'm hikmeti kendi yarundadir

487.

Allah kotunun yolunu baglasm

488.

Allah ye! de verir yer de

489.

Alla da bilmez dunyarun van-bir meslek ask ile yasayanlan

490.

Aldattim

491.

Alma arvadm dulunu ayn dugurnler ( tutar) parasmi

492.

Alam agacindan

493.

Almadigin

494.

Almak aldatmak

495.

Alamdan

496.

Alma mazlumun

497.

Almayi soy ye, armudu say ye

498.

Almayi yedin sap1111 ver

499.

Alam armut, aptal Mahmut

500.

Alam goren, satma goren, yuz gorendcn, bir gorenden,

yok yerden verir
kul neylesin
bacadan olsa verir

nece eyleyim de koyrnasm

kula da inanmaz

birak

diyen kendini aldanr

alam duser, hayva agacmdan

hayvarun kuyrugundan

hayva duser

tutma

vermek mertlik

vermek Allahin

isidir

ahirn, cikar aheste aheste

bir birine

itibar yoktur
501.

Al mal1111 gor halini

502.

Alicinm gozu saticida olur
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503.

Ah$111 oglu veristir

504.

Ahsrms kudurrnustan

505.

Aman ( sakm) sonradan

506.

Amana ( af dilemeye) gelen emana gelir, yamana gelen neye gelir

507.

Aman deyeni oldurrnezler

508.

Ana yuregi dag cicegi

509.

Ana evladirun kalkanidir

510.

Anasmm

511.

Anast namaz ustunde imis

512.

Anast cebine tas koyar

513.

Anasiz cocuk azar, kufur isitir

514.

Anast gezer agaci, cocugu budak budak gezer

515.

Anasiz usak evde bar olur, babasiz cocuk disanda

516.

Anasma bak klz1111 al, kenanna bak bezini al

517.

Ana kalbi korpe olur

518.

Ananm ilk cocugu daglann tilkisi

51 9.

Anam alanm, balta calanm yanmda durma

520.

Anali kizin ozi; ( kendi ) anasiz k1z111 sozu buyur

521.

Anal! kuzu.otlar

522.

Anamn yuregi, tayamn etegi yanar

523.

Anayi yavrusundan

524.

Anamm coregine kuru, ayramna duru demern

525.

Anbar isirinden kacti Kerbela serine

526.

Amran esek kendini belaya salar

527.

Amran e$ek benzerini

bulur

528.

Anladik yel degirmeni

fakat bunun suyu bani?

529.

Anlayana

bir soz bir kitaptir

530.

Anlayana

can kurban

531.

Anlamaza hurmet ederler der: benden korkuyorlar

532.

Anlayana

533.

Anlamaza

534.

Anlayan bir anlamaz iki guler

5 3 5.

Anh acik gun I$1g111da gezer

536.

Alm yazismdan

beterdir
gorrnusten

gectigi kopruden

kizi da gecer

duzu

eder bir kiragi kepig kiranhk

suru sesi saz gelir, anlamaza
desen kolenem.

zuma az gelir

der goturum satim

kacmak olmaz
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537.

Avaz1 ( nagmeyi ) hamamda oku, sago! desinler

538.

Avazm guzel gelir, okudugu Kuran olsa

539.

Avaz gelmez kus olmaz basa gelmez is olmaz

540.

Ava giden avlamr

541.

Ay ile yildiz sadece goge yakisir

542.

Aya bakam gelip dussun ayagina

543.

Ayaga dusmeyen

544.

Aya das atan vakti var, das atmagin vakti var

545.

Aydan yildan bir namaz onu da seytan koymaz

546.

Aydan an, sudan duru

547.

Ayda yilda bir temasa ( gosteri ) onda da goz kamasa

548.

Ayran bulamaz icmege, cadirh gider sicmaga

549.

Ayrana gitmeye utanmaz kasesini gizler

550.

Ayram yok icrneye, gumus kopru arar gecmeye

551.

Ayn dusen dostlar birbirini eek ister

552.

Ayn ya kardes ya komsu

553.

Ay gorunurse

554.

Aynada ayna cilvelenmez

5 5 5.

Ayr ile bir cuvala girme

556.

Ayr ile maymun birbirine uygun

557.

Ay1 yavrusuna korpe kirpi yavrusuna yumusak der

55 8.

Ay1 zora dustugunde yavrusun ayagi altma basar

559.

Ay1 anlar, kurt anlamaz

560.

Ay1 meseye kusmus ormanm haberi yok

561.

Aymm bin oyunu var bir armut icin

562.

Aymm eline agac vermek kolay, almak zordur

563.

Ayiyi oldurmernis derisine kiymet koyar

564.

Ayr yuvasi asma uzum

565.

Ayr, kannca yuzunden yikarur

566.

Ay1 yiyeni kusturmak olmaz

567.

Ay isigmda goz yikamazlar

568.

Ay gorrnusun yildiza ne mihnet

569.

Ihtiyat en buyuk yigitliktir

570.

Ihtiyat yigidin yarasigidn

basa cikamaz

artik yildiza mihnet yoktur
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571.

Ihtiyat sarttandir

572.

Ihtiyatli koyunu kurt yemez

5 73.

Ihtiyath oglamn anasi aglamaz

574.

Ahmet'in belali basi, kulu koy topragi tasi

575.

Ahter'in sans: olsaydi sac: olurdu

576.

Ayak buduremesi

577.

Ayak uzunlugu

578.

Ayak sigmayan yere bas nasil sigar

579.

Ayak gitmese el neden gider

580.

Ahte

581.

Asil itmez ( kaybolmaz) asn yag itmez

582.

Ashrn inkar eden haramzadedir

583.

Aslim yitiren durust degildir

584.

Ash olmasaydi, Kerem daglarda neylerdi

585.

Asian yaslandigmda gotune kannca dolanir

586.

Aslan tilki golgesinde yatmaz

587.

Asian yavrusu aslan olur

588.

Aslanm ne erkegi, ne disisi

589.

Asil al cirkin olsun, bed asil olmayan guzel alma

590.

Asil almak zordur, saklarnasi kolaydir

591.

Asil olan nrnagmdan bilinir

592.

Atlas ne kadar eskise de dolak ( kotu kumas ) olmaz

5 9 3.

Iftira dagdan agirdir

594.

Onu ki gerek burda deldirdin, deden evinde deldirme

595.

On gun kov,bir gun ov

596.

A vuc ici koklamadim

597.

Avciya dag gosterirler, ovayi degil

598.

Aver obada yolcu yuvada

5 99.

A vci yanmda gozunu kayirsan

600.

Av vuramn degil getirenindir

601.

A vci Ahmet' in dagarcigi sen de yuvarlat bende

602.

A vcmm bir gozu olsa yeter

603.

Avucuma koy, avucuna koyaram

604.

Oruc tutma, namaz kilrna, isin boyle rast gele?

( surcmesi
cernreklik

) di! surcrnesinden

iyidir

getirir

sican sicanlann cinsidir
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605.

Oynamayan

gi.ilmeyen koye yeni darga gelip olmasa bu olsun

haci, bu haci, orada kim boyaci

606.

Oba durdu gocmege, gelin gitti sicrnaga hangi ikidir tic; olmasin

607.

Oha var dagdan indirir, o havar daga bindirir

608.

Av yetenindir

609.

Oynasa timid olan kocasiz kalir

610.

Oynas ta baht ile, kardes de baht ile

611.

Oynastan koca olmaz

612.

Oynas da geli p er bas; yer

613.

Uma uma dondu muma

614.

Uman yerden ki.iserler

615.

Umduk kokusundan curuduk kokusundan

616.

On iki imama yalvaracagina Allah'a yalvar

61 7.

On defa olc bir defa bic

618.

Olum var olum gibi olum var zuli.im gibi

61 9.

o 1 um haktir

620.

Oluye bir gun deliye bin gun aglarlar

621.

Olum kas ile goz arasmdadir

622.

Olunu yalmz basina koysan kefeni kirletirler

623.

Oluye kalan lanet ile rahmettir

624.

Olen oldu vay kalanin haline

625.

Olmaz olmaz deme olmaz olmaz

626.

Olma kadi ki basin agnmasin

627.

Olmez Hatice gorur netice

628.

Olmek olmektir hinldamak nedir?

629.

Urkutrneyince saymak olmaz

630.

Uzaktan bakan dogus kolay gelir

631.

Uzun Diraz benamaz ( namaz kilmaz ) hayra serre yaranmaz

632.

Ulu sozune inanmayan uluya uluya kahr

63 3.

o len ile olmezler

634.

orn arkasmdan

635.

Oli.i ceylan yerinde sar baglamak olmaz

636.

Oli.i gotu balli olur

637.

Olmus olacaktan iyidir

konusrnazlar
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638.

Olmesin o pis ki yerine iyisi gelecek

639.

Evvel atilan das uzaga gider

640.

Evvel yemek soma demek

641.

Olan yerden umarlar

642.

Evlat badem, torun ise badem icidir

643.

Evlat can yongasidir

644.

Olenin borcunu diriler alirlar

645.

Ulke abad ( imar edilmis, duzenli ) iken degirrnen harap idi

646.

Olme, yitme, kapimizdan gitme

64 7.

Old ti var, dondu yok

648.

OW

649.

OW matemi

650.

Okuz yorulan 90k soz derler

651.

Olen kimdir

652.

Olen sizden belkuluk bizden

653.

Olen ca111111 kurtanr vay kalarun haline

654.

Olen icin gam yeme bes gunden az yeme

655.

Olacaga ne care

656.

Olan oldu torba doldu

657.

Olan oldu, gecen gecti

658.

Olan takar, olmayan bakar

659.

Olanda goz kizanr, olmayanda yuz kizanr

660.

Olanda havar havar, olmayanda pohunu sever

661.

Olan yarma kaynatir, olmayan $1111 oynatir

662.

Olmayamn bir derdi var olanm bin bir and icti, bu and icti,

esek aranm nahni sokmeye
cekrnek diri mateminden kolaydir

osdurak boynuma dustu
663.

Oba bizde biz obada baht ki vanmdir, keci kih salvanrndir bas

sinsin ki dost yolunda, ise yaramaz
664.

Oba gocup yurdu kahr

665.

Ot kendi koku ustunde biter

666.

Utan utanmazdan, kork korkmazdan

667.

Utanmasan oynamaga ne var

668.

Utanani oglu olmaz

669.

Otuz iki disten cikan, otuz iki mahalle yayihr
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670.

Ocaktan da gitse bucaktan gitmez

671.

Uc gidenin orta ozu uc olur

672.

Ucuz etin corbasi olmaz

673.

Ucuzdan pahah olmaz

674.

Ucuzdur var hikrneti, pahahdir var illeti ( sebebi)

675.

Ucuzlukta alicmm pahalihkta sat1c111111 yuzunu gorme

676.

Ucuzlukta o kadar yiyorum ki pahahlikta

677.

Ucuz satan tez satar

678.

Uy ay ben sana geleli, Uy ay sen beni alali, uc ay recep, Saban,

hatmma dusmesin

Ramazan bu oldu dokuz ay
679.

Okudugunu deme anladigim de

680.

Od olan yerde tutsu cikar

681.

Od ile oynamak olmaz

682.

Od ile parnugun dostlugu ne?

683.

Od dustugu yeri yakar

684.

Oddan kill, kulden od olur

68 5.

Od her yana dusse kendine yer acar

686.

Odu sondurup kulu ile oynuyor

687.

( kahr koz olur, kiz kalir soz olur daga yagdi kar, bu daga yagdr

kar, hie kimse olmadi haberdar
688.

Orahca irisi var

689.

Orta gulu mah halk yer

690.

Orta guveli tavuktan bir yumurta iyidir

691.

Orgten ( yurekten ) yurege yo! vardir

692.

Orglerden Allah agahtir

693.

Orgler yakm olsun yollann uzakligi bir soz degi]

694.

Uzaktan bakinca dogus kolay gelir

695.

Uzakta durup vur diyor

696.

Uzak yerin helvasmi holay holay ile doverler

697.

Oz ( yuz ) yuzden utamr

698.

Uzde hala ( ben) dalda cala

699.

Oz ( kendi ) sozunu baskasindan isit

700.

Ozge ( baskasi ) baskasmm namazim osdura osdura kilar

701.

Ozge oguldan ogul olmaz
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702.

Ozge ipi ile kuyuya inmek olmaz

703.

0z verdik deli ye, elci cikti halaya ( teyze )

704.

Oz verilen yere erinme, uz gorrneyen yerde gorunme

705.

Oz goren akrabalik iddia eder

706.

Uzde giller dalda( arkasinda ) hurur

707.

Uzuke ( yuzuk ) kiymet koyarlar kasi ile, kiza kardesi ile

708.

Ozgenin yaman gunune gulen kendi gunune aglar

709.

Ozgenin iyisinden kendi kotumuz iyidir

710.

Oyle et kine sis yansin ne kebab oyle pancann boyle de yapragi
olur

711.

Oyle uruyen itten boyle gezeyen tola

712.

Oyle yerde otur ki altindan su cikmasin

713.

Oyle yemegin boy le kumasi var

714.

Oyle et ki bir de pazara peynir satan gelsin

715.

Oyle giysi giy ki evde yamasi olsun

716.

Oyle ise basla ki Kanber Kulu'ya rast gelme

717.

Oyle uruyen itin boy le titreyen yavrusu olur

718.

Ozge sozu konusma kendi sozun konus

719.

Ozgenin ki ipek, bizim ki kopek

720.

Ozu ( kendi) olcer, kendi bicer

721.

Ozu der yuzu guler

722.

Ozu etti yuzune kulu doktu gozune

723.

Uzune bakma gozune bak, yuzune bakma sozune bak

724.

Oz ( kendi) koyunde Murat Ali'de beydir

725.

Oz rahatim arar

726.

Oz kokunu sudan crkartir

727.

Oz adim ozgeye koyma,

728.

Oz onunden ye

729.

Oz elim oz ba$1111

730.

Ozunu alim istersen cahilden uzak dur

731.

Ozgesine merdiven olma, ciksa seni tammaz

732.

Ozunu buyuk gosterrnek artik kicik etmedi

733.

Ozunu tam Allah'! tam

734.

Ozume ki yer eylerem, gorsene ben neylerem
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AZERBAYCAN
1.FiZiKi VE BE$ERi COGRAFY A

Azerbaycan'nm yuzolcumu

192.752 km2 olup Turkmencayt l 828) ve

Edime ( 1829) antlasmalan sonucunda
sinmn kuzeyindeki parc;as1(86.600km2)

ikiye aynlmis,

Aras nehrinin cizdigi

Rusya'ya guneyinde kalan kisim ise

iran' a birakilnusnr.
Anadolu ve Kafkasya dag sistemleri arasmda bir gecis alam meydana
getiren Azerbaycan

daghk bir bolgedir. Daghk alanlar Iran Azerbaycan'mda

daha genis yer tutar. Tebriz'in guneyindeki Sehend Dagi (3700m) ile Erdebil 'in
batismdaki

Sebelen Dagi (3820m)

bunlar arasmda en onemlileridir.

denizine ulasan Kizilozen, Acicay ve Cigatu
derin vadilerle

yararak bolgeye

kazandirrmslardrr.

Hazar

gibi akarsular bu daglik kutleleri

daha daghk

ve daha carprci bir gorunus

Bu daghk alanlar icerisinde yer alan Urmiye goh; 5775

km2'lik alaru kaplar ( Van golu'nun 1.5 kati). iran Azerbaycan'mm bu daghk
goruntusune karsihk Kuzey Azerbaycan' da Aras ve Kur irmaklan boy lannda
uzanan duzlukler hakimdir. iki Azerbaycan arasmdaki bu farkli cografi gorunus
sebebiyle Turkler'in hakimiyeti doneminde
Kuzey Azerbaycan

guney Azerbaycan daima yaylak,

ise daima kislak olarak kullamlrrnstir. Azerbaycan

gene!

olarak, yazlan kurak ve steak gecen bir bozkir iklimine sahiptir.
Azerbaycan'da yasayan

nufusun

buyuk cogunlugunu

Azeri Turkleri

olustur. Yalmz Kuzey Azerbaycan' da Daglik Karabag Ozerk Bolgesinde yasayan
nufusun

%80'i Ermenilerden

meydana

gelir. Nahcivan

Ozerk Bolgesi'riin

nufusunun %95'ten fazlasim Azeri Turkleri olusturur. Kuzey Azerbaycan'm
bassehri Baku'den baska diger onernli sehirleri Gence, Lenkeran, Nahcivan,
Sumgayt ve Mingecaurdur. Iran Azerbaycan'i yonetim bicimi bakimmdan Dogu
ve Bati Azerbaycan olmak uzere iki idari birime aynlmistir. On bir ile aynlan
Dogu Azerbaycan'm merkezi Tebriz, dokuz ile aynlan Ban Azerbaycan'm
merkezi Urmiye'dir. Dogu Azerbaycan'm diger onemli sehirleri Erdebil, Meraga
ve Merend, Bati Azerbaycan'm ise Miyandab Mehabad, Hoy ve Maku'dur.
Azerbaycan'm ekonomisi tanma, hayvancihga ve petrole dayarnr. Tanm
Urmiye Golu cevresindeki topraklarla Kur ve Aras Havzalannda yapilir; pamuk,
tahil,

cesitli

meyveler,

tutun ve seker pancan bashca urunleridir.

Kuzey

Azerbaycan'da

Baki..i Yanrnadasi

petrol sahalanndan

petrol

sahasi,

di..inyadaki en eski ve zengin

biridir. Baku'nun yarnnda kurulmus

sayida petrol rafinerisi

olan Cernogorodda

90k

vardir. Baku aynca 890 km'lik bir boru hatti ile Batum'a

· baglamr.

Din. Sovyetler birligindeki

mi..isli..imanlann cogu Sunni olup Hanefi

mezhebine mensup iken Dagistanda

Safiiler cogunluktadrr.

Buna karsilik

Azerbaycan'daki mi..isli..imanlann %70'i Sii olup Caferi mezhebine mensuptur.
Kafkasya siilerinin dini merkezi Baku' dedir ve baslannda da bir seyhulislam
bulunmaktadir. Seyhulislarrun Ehl-i Si..innet'ten bir Hanefi bir muftu yardimcisi
vardir.
1920'den itibaren hac ve Siilerin Iran ve Irak'taki kutsal yerleri ziyaret
etmeleri yasaklanan Azerbaycan'da 1924 'te seriat kaldinldi. 1929'da bi..iti..in
medreseler kapatildi ve 1930' a kadar bi..iti..in vakiflara el konuldu. 1929'da Arap
alfabesi'nin de kaldinlmasi dini hayati
Azerbaycan'm

Sovyetler

Birligine

olumsuz

yonde

katilmasmdan

etkiledi.

soma

1936'da

Azerbaycan

mi..isli..imanlanmndiger mi..isli..iman i..ilkelerle ilisigi tamamen kesildi.

2. TARIH

Azerbaycan kelimesi, Gaugamela yenilgisinden soma (m.o 331) Buyuk
Iskenderin kornutasma giren Iranli Satrap Antropates'in admdan gelmektedir.
Antropates Iskenderin

olumunden

soma, Kucuk Medya bolgesinde

(Guney

Azerbaycan ile Iran Kurdistan'imn bati krsunlan) mustakil bir krallik kurmus ve
bu devlete Antropates'in ulkesi anlammda Grekce "Atropatene" adi verilmistir.
Daha

sonralan

Suryanicede

Errnenice

Antrapatakan,

Azerbaygan seklinde

orta

telaffuz edilen

Farscada
kelime

Aturpatakan,
Arapca'da

g/c

degisikligi ile Azerbaycan' a donusmustur. isrnin Pehlevice azer "ates" ve baykan
"muhafiz"

kelirnelerinden

teskil

edilmis

oldugu

gibi

kelimeler

halk

etimolojisinden ibarettir.
Azerbaycan da Paleolitik devre ait olan ilk insan izlerine Tamtama
daghk bolgesiyle Tebriz'in gi..ineyindeki Sehend daglannda rastlanmaktadir.
Urmiye golunun guney ve dogusundaki tarihi M.O 6000 yillanna kadar giden
neolitik rnerkezlerde tanma dayali yerlesik hayata baslandigi gorulmektedir.
Azerbaycan'da kuruldugu bilinen ilk devlet Manna Kralligr'drr.

Bu devlete M.O
2

800

yillannda,

verrnislerdir.

bassehri
Urartular'm

Medler'in

eline

Azerbaycan'i

Hasanlu'yu

Cenze)

Azerbaycan

624 'te Bizans imparatoru

Azerbaycan
uzere

yayilmasi

Hz.Orner

icin

yogun

cesitli

bir gayret

Kafkaslardaki

fetih hareketleri

bolge tehlikeli

isyanlara

donernde

bolgedeki

gel di. Abbasi
Sacogullan,
hanedanlar

227

yihnda

olan bir eyalet

Revvadiler,

Sellariler,

yaptirarak
6 ve 7.

Herakleios

tarafmdan

fethedildi.

sehirlerine
gosterdi.

zapt edilmistir.

Hz. Osman Erdebil

asker yerlestirildi
Emeviler

sonucu

onemli

Azerbaycan

Abbasiler

zamamnda

bastrnlabildi.

islami

bir ticaret merkezi

Azerbaycan'

Seddadiler

ve islamiyetin

doneminde

kullanildi.

merkez

haline

da sirayla Sirvasahlar,

ve Ahmedlililer

gibi

mahalli

kuruldu.

Selcuklu

Sultani

Tugrul

tesebbuslerinden

bir

seferler

bolgeye

sonunda

Alparslan

hemen

Meliksah

ise

Ildenizliler

sonuc

hemen

468

Selcuklulardan

de

Hanedamnm

Timurlular'm

Bey

Azerbaycana

alamamakla
hakim

tum

beraber

olmustur.

soma

Bey'in

Irak

Selcuklulari'run

12. ve 14. yuzyillarda

sirasiyla

Mogollar,

yagma

ve tahrip

Harzernsah

1225 'te Tebriz'i ele gecirdi, Ilhanlilar

doneminde

Azerbaycan

bolgeyi

Akkoyunlular'm
Safavilerin

tamamen

gelisme goruldu. Ozellikle

Mogol

kanldigi

olurnunden

merkezi

istilasmdan

Gazan Han zamamnda
haline

geldi. Timur'un

kurtulduktan

idaresi altma girdi. l nyuzyihn

eline gecti, Sah ismail

soma

son

katti.

verdi.

Buy-Uk

(1118-1194)

ve

Harzemsahlar

ve

girdi. 1222 ve 1231 yillannda Azerbaycana

Mogollar

ilim, sanat ve ticaret

bizzat

fetih

girdi.

duzenleyen

ve kulturel

ilk

Imparatorlugu'na

hakimiyetine

(113 7-1125) idaresine

hakimiyetine

daha

Selcuklu

Seddadi

Azerbaycan

duzenledigi

Tugrul

Azerbaycan"i

bolgedeki

soma

Azerbaycan

gozde

haline

biri haline getirrnislerdir.

gelisti ve sehirler

zayiflamasi

Pers

Sasaniler

cok buyuk bir Ateskede

icin us olarak

devletinin

baslannda

sonlannda

sahne oldu ve bu isyanlar guclukle

ticaret

son

sahne olan ve birkac defa el degistiren

zamanmda

Azerbaycan'm

Urartular

yuzyihn

yuzyihn

Erdebil

en onemli merkezlerinden

Bizans ve Sasani savaslanna

8.

M.S

bassehri

yuzyillarda

olmak

6.

katilrmstir.

(Gezna,

suretiyle

M.O

M.O

ele gecirerek

ve Gazakaya'da

burayi Zerdustiligin

soma

Azerbaycan,

topraklanna

tamamen

zaptetmek

yikilmasmdan

gecen

Imparatorlugu'nun

getirmisler

olan

sonra sirasiyla

ettiler.

yaparak

Celaleddin

nisbi bir ekonomik
Tebriz dunyanin
olumunden
Karakoyunlular

baslannda Azerbaycan

Tebriz'i bassehir

iki sefer

bolgede

en

soma
ve

tamamen
hakimiyet

3

sagladi Mogel ve Timur istilalan ile islenmez hale gelen araziler bu devirde
ekilip bicilmeye baslandi. Ancak ulkede canlanan ekonomik hayat Osmanh ve
Safavi devletleri arasinda baslayan savaslar ve cesitli ic

catismalar sebebiyle

geriledi.
Yavuz Sultan Selim'in Caldiran Zaferi (1514) ile Tebriz ve Guney
Azerbaycan Osmanh hakimiyetine girdi. Daha soma tekrar Safeviler'in eline
gecen bolge Kanuni devrinde Makbul Ibrahim Pasa tarafindan yeniden al111d1
(1534). Aym yd Irakeyn Seferine Cikan Kanuni Bagdata
Azerbaycan'i

giderken butun

kontrolu altina aldi. Ozderniroglu Osman Pasa Safaviler'i yenerek

Tebriz'i geri aldi. Sah Abbas Osmanli Devletine yillik vergi odemek kosulu ile
elindeki topraklarda hakimiyetini surdurdu. 4. Murad Azerbaycan'a girdiyse de
bolgeyi Safevi hakimiyetinden kurtarmak mumkun olmadi. 3. Ahmet devrinde
Revan ve Karadag Osmanh topraklanna katildi. Osmanhlarm bolgede surekli
kalmalan Nadir Sah ve Ruslar tarafindan engellendi. Nadir $ah'111 oldurulmesi
uzerine (1747) Azerbaycan'daki Safevi hakimiyeti son buldu. Bundan sonraki
elli yd boyunca Azerbaycan

bagimsiz fakat siddetli politik cekisme ve ic

savaslara sahne oldu. Bunun sonucu olarak Kuzey Azerbaycan'da Karabag, Seki,
Gence.Baku, Derbend, Kuba, Nahcivan, Talis ve Revan; guneyde ise Tebriz,
Urmiye, Erdebil, Hoy, Malm ve Meraga hanhklan gibi yan bagimsiz feodal
devletler kuruldu.

l8.yuzy1l111 sonlanna dogru Osmanh Devletinin bolgedeki

nufuzunun iyice azalmasi

nedeniyle

Rus kuvvetleri

Azerbaycan'da sik sik

gorulmeye baslandi,
Rusya'mn

Azerbaycan

uzerindeki

emelleri

oldukca

eskidir.

Azerbaycan '111 Turkiye ile Iran arasinda transit ti caret merkezi olusu ve bolgenin
zirai ve hammadde bakimindan zenginligi Rusya'rnn bolgeyle ilgilenmesinde
sebep teskil etti. Azerbaycan'a ilk Rus ak1111 Nadir Sah zamanmda oldu (1735).
2. Katerina donerninde Ruslann guneye dogru ilerlemesi devam etti. 1758'de
Kuba bolgesi ve Kafkaslann buyuk bir bolumu Rus idaresine girdi. 1803-1813
Rus-iran savaslannin sonunda imzalanan Gulistan Antlasmasi ile ( 1813) Gence,
Seki, Baku, Derbend, Kuba ve Talis Hanliklan

Rusya, Guney Azerbaycan

Hanliklan ise Iran hakimiyetine birakildi. Turkmencay ve Edirne Antlasmalan
ile Azerbaycari'rn milletlerarasi statusu tespit edildi. Buna gore Aras Nehri ile
Talis Daglan sinir olmak uzere Azerbaycan ikiye aynldi. Revan ve Nahcivan
hanhklan Rusya'ya birakildi. Hazar Denizi de Rus egemenligine gecti.
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Boylece

Guney Azerbaycanda
mesrutiyetin

iran egemenligi

ilarunda Azerbaycan

basladi.

20.ytizyilm

basinda

lranda

halki onemli rol oynadi

(1906).

II. Dunya savasi sirasinda Rus ve lngiliz askerleri Guney Azerbaycan"i

isgal ettiler ( 1941).
Azerbaycan ikiye bolundukten soma Kuzey Azerbaycan devamli sekilde
yerli halkin Ruslarla mucadelesine sahne oldu. 1917 Rus Ihtilaline kadar sosyal
hayat devamh olarak buhranlar icinde kaldi. Ihtilalin getirmis oldugu olumsuz
politik

hava,

Azerbaycan

ve Kafkasyada

Sovyet

aleyhtan

bir hareketin

dogmasina sebep oldu.
28 Mayis 1918 de Azerbaycan

demokratik

Cumhuriyeti

ilan edildi.

Boylece tarihte ilk defa Azerbaycan adiyla bir Turk devleti kurulmus oldu.
Azerbaycan

Demokratik

Cumhuriyeti'nin

ic ve dis asayis ve emniyetini

duzenlemek ve korumak amaciyla Osmanli kuvvetleri bolgeye geldi. Nuri Pasa
komutasmdaki
Ancak

Kafkasya Islam Ordusu Ruslarm elindeki Baku'yu ele gecirdi.

Mondros

Mtitarekesinden

soma,

Osmanli

kuvvetlerinin

Baku' den

cekilmesi uzerine sehri lngiliz kuvvetleri isgal etti. Sehrin yer alt! ve petrol
kaynaklan ingilizler tarafmdan kullanildi. 27 Nisan 1920'de Azerbaycani isgal
eden Kizilordu parlamento

ve hukumeti feshederek Azerbaycan Demokratik

Cumhuriyetine

ve 28 Nisan da Azerbaycan

Cumhuriyeti

son

verdi

Sovyet

Sosyalist

kuruldu. Azerbaycan daha soma Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler

Birligini olusturan on bes cumhuriyetten biri haline geldi (5 Aralik 1936)
Moskova

yonetimi,

Bakude

Ermenilere

yonelik

saldinlan

ve iki

cumhuriyet arasindaki gerginligi bahane gostererek, Ocak 1990' da agu silahlarla
Baku'ye kanli bir mudahalede bulundu. Azeri halki, asil gayenin Azerbaycan'da
gittikce guclenen halk muhalefetini sindirmek ve diger musluman cumhuriyetlere
goz dagi vermek oldugunu belirterek Moskova yonetimini protesto etti. 1990
yilindaki

secimlerde

Halk cephesi ile diger muhalif

gruplann

olusturdugu

Demokratik Blok, 360 uyeli meclise kirka yakm temsilci gonderrneyi basardi.
Devletin adi Azerbaycan

Cumhuriyeti

haline getirildi ve Azerbaycan

Demokratik Cumhuriyetinin bayragi da resmi bayrak olarak kabul edildi.

s

3. KULTUR VE SANAT

Islam
Zerdustilik

oncesinde

Azerbaycan.

ve Maniheizm

gibi

temelde

cesitli

birbiriyle

dinlerin

aym olan Mazdeizm,

etkisinde

kalrrustir.

Islam'rn

bolgeye girisiyle Azerbaycan Kulturu Arapca'ya yapilan tercumeler aracihgi ile
Yunan felsefesi ve filozoflanni ta111d1. 14. ve 15. yuzyillarda Azerbaycan'da dini
ve felsefi bir akim olan Hurufilik yayginhk kazandi. Seyyid Nesimi bu akimm en
onernli temsilcisiydi. 15. yuzyilda Bakulu cografyaci Abdurresid ile Ahldk-t
Celdli

sahibi filozof ve tarihci Celaleddin ed-Devvani yine burada yasarmstir.

Feth Ali Kacar ise filolojik mahiyetteki Behcetu 'l Liigat'1yla tanmrmstir.

19.

yuzyilda sosyal ve kulturel dusuncede yeni bir safha acildi. Bu devirde M. Kazim
Bey Azerbaycan tarihi hakkmda genis cahsmalar yapan ilk tarihcidir. Azeri
dilinde

ilk

gazete

olan

Ekinci

(1875-18 77),

cikanlrmstir. Aynca, Ziya, Ziya-i Kafkas.

Hasan

Keskul,

Zerdabi

tarafindan

Sark-i Rus bu devirde

nesredilen diger Azeri gazeteleridir.
Azerbaycan' da 20 .yuzyihn

baslannda gerceklesen

Sovyet

ihtilalinin

etkisi politik, sosyal, edebi dusunce alarundaki eserlerde de gorulur. Ahmed
Agayef ile Huseyinzade Ali'nin birlikte cikardiklan Hayat, Ahmet Agayefin tek
basina cikardigi

Irsad ve Terakki,

Mehmed

Emin Resulzadenin

cikardigi

Aciksoz devrin onde gelen gazeteleri idi. Huseyinzade Ali'nin edebi muhtevah
Fuyuzat:

ile Celi!

Mehmed

Kuhzadenin

cikardigi

mizah

dergisi

Molla

Nasreddin belli bash dergiler arasmda sayilabilir
Bu donernde Sovyet Hukurneti Azeriler ile Turk dunyasi arasmdaki genis
ki.ilti.ir ve dusunce baglanrn koparmak gayesiyle Alfabe degisikligine gitmistir.
Arap harfli Azeri alfabesinin yerine Latin alfabesi kullarulmaya baslandi (1929).
193 9' da

Latin

alfabesinin

kullanilmasim

yasaklayarak

Rus

alfabesinin

kullarulmasim sart kostu,
Azerbaycan'm cok eski zamanlardan beri ban ve doguyu birbirine
baglayan ticaret yollan i.izerinde bulunusu bolgenin mimari yap1s1111 etkilemistir.
Islam oncesi mimari yapilara daha cok bolgede hakim Urartular, Medler
ve Persler'in mimari ozellikleri yansinustir. 7.yi.izyilda mi.isli.imanlann bolgeyi
fethetmeleri ile cami, medrese, minare gibi Islami eserler insa edilmistir. Daha
sonra bolgeye kucuk beylikler mahalli sanat ve mimari eserler hakim oldu.
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7. yuzyildan
ve

Salgurlular

gelismesinde
Apseron

itibaren

kumbet,

kule,

rol oynadilar.

Mardakyan'da

yapilardir.

kurulan

kaleler

Nahcivanda
Tubesah

Bu devrede Anadolu

mimari eserlerde

mahalli

karsihkli

insa

ederek

Ulu Camii,

Mescidi

Selcuklulan

etkilenme

beyliklerden

ve

Ildenizliler,

bolgenin

mimari

Dagistanda

Saray

Camii

ile Azerbaycan

Zengiler
acidan

Cuma Camii,
onemli

mimari

Atabegleri

arasinda

dikkat ceker.

14. ve 16. yuzyillar arasinda Safevilerin bolgeyi ele gecirrnesi ile Tebriz
bir kultur ve sanat merkezi haline geldi. Baku'deki Sirvansahlar

Sarayi ve

Tebriz'deki Mavi Camii devrin mimari ozelliklerine sahip iki yapisidir. 15. ve
16. yuzyillarda tezhip, minyatur, hat sanatlan dalmda calisma yapan en onemli
sahsiyetler Seyyid Ahmet ve Sultan Muhammed'dir. Hahcihk, nakis, isleme,
pirincten mamul arac ve silah yapirm oldukca gelismisti.
19. yuzyildan

itibaren

ikiye aynlan Azerbaycan'm

kuzeyinde

Rus,

guneyinde iran mimari ve sanat111111 etkisi gorulmeye baslandi.
Bugtin Bakudeki

Azerbaycan

Sanat ve Mimari

Muzesi'ride

cesitli

sahalara ait 7000'den fazla sanat eseri sergilenmektedir.

4. MUSiKi

19 .yuzyilin sonuna kadar farkh

Turk musikisi gelismesini baslangictan

cografi saha ve kultur bolgelerinde surdurmustur. Bunda Safiyyuddin el-Urmevi
ve Abdulkadir-i
olmustur.

Meragi gibi buyuk musiki

l o.yuzyildan

soma

Orta

Asya

dehalanrun
kokunden

cok onemli etkisi

belirgin

bir bicimde

ve icra bakimindan

Uy bolumde

aynlmistu.
Azerbaycan

musikisi tarih, teknik,

incelenebilir.

Klasik Musiki

"Meclisi"
kavimlerinin

de

denilen

musikilerine

Azerbaycan

klasik

musikisinin

diger

Turk

gore farkh bir tarz ve uslubu vardir. En onernlisi

makam geckilerinin (modtilasyon) zenginligidir.
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Gelismis,

cesit ve sayi itiban ile de oldukca fazla makam sistemine

olan Azerbaycan

musikisinde

rast, cargah,

segah, sur, bayat-i

sahip

siraz, suster ve

humayun esas makarnlardir.
Azerbaycan

musikisinde

bakumndan cok zengindir.
ayni

adi tasiyan

degisiklikler,
has bircok

makamlar

"reng"

musikisinde

kullanilan

bazen de buyuk farkhliklar vardir.
vardir.

Azerbaycan

icra

calicusazende),
kisiliktir.

tarzinda

saz

musikisinde

tak11111

ara

biri

nagme)

bazi makamlarla

makamlar

Sadece Azebaycan

tasnif ve renglerin aym anda icra edilmesine "destgah"
Klasik

nevi

Bugun Turk musikisinde kullanilan

ve Azerbaycan

makam

(bir

aym kokten

arasinda

musikisine

gelen makam,

adt verilir.
okuyucu

(hanende ),

ikisi

biri de "nagarazen" (koltuk davulu calan) olmak uzere en az dort

Okuyucular aym zamanda "gaval" denilen bir nevi zilsiz def calarlar.

Nagarazen

sadece

musikisindeki
musikisinin
soylemeyi

usul vurur,

kemenceden
en onemli

sazendelerin

farkli,

rebaba

ozelliklerinden

biri "tar" biri de "karnanca'{Turk

benzeyen

bir saz) calar. Azerbaycan

biri de hanendelerin

pek tiz bir sesle

tercih etmeleridir.

Halk Musikisi

"Col Musikisi" veya "A$1k Musikisi" de denilen Azerbaycan

halk

musikisinde kahramanlik ve yurt sevgisini terennum eden eser on sirada yer alir.
Azerbaycan

balk

musikisi

klasik

musikideki

makamlar

uzerine

kurulmustur. En cok kullarulanlar ise sur ve segahtrr. A$1k siirinin yam sira asrk
musikiside gelismistir.

A$1k unva111n111 ilk defa 14. ve 15. yuzyillarda ortaya

ciktrgi ve bu unvam

ilk kullanamn da Tufarganh Abbas oldugu rivayeti

genellikle kabul gormektedir. Halk musikisinde ozonlann yeri buyuktur. Halk
arasinda en fazla ragbet bulan, asiklann kocaklamalandir. Bu kocaklamalarda
daha cok lirik, epik ve didaktik konular islenmistir.
Azerbaycan

oyun

havalannda

tamamen farkli

birtakim

ozellikler

mevcuttur. Bunlar arasinda en onemlisi, oyun havalannm hemen hemen hepsinde
ayni zamanda sarki soylenmesi, yani oyun havalanmn sozlu olmasidir. Diger
ozelligi ise yasa ve cinse gore degismesidir. Genclerin ve yaslilann oynayacagi
oyun havalan bellidir. Hicbirinin oyunlan digerleri tarafindan oynanamaz. Cok
hareketli

olan

Azerbaycan

oyun

havalannda

oyuncular

ozellikle

ayak
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hareketlerine
arasmda

buyuk onern verirler.

Azerbaycan

balk turkuleri

ve oyun havalan

siki bir baghhk dikkat cekmektedir.
Halk musikisin

yapilmaya

baslanmasi

Hacibeylinin

tesebbusu

ilmi sekilde
20.

ele almarak

yuzyilm

ile Bakude

baslanna
toplanan

uzerinde
rastlar.

I. Azerbaycan

bu yolda cahsmalar
1928'de

Uzeyir

Bey

Asiklar Kongresi bu

cahsmalara oncu olmustur.

Modern Musiki

20.ytizyihn baslanna dcgru Azerbaycan musikisinde yeni bir hareket ve
akim basladi. Form itibariyle Batih ancak stil itibariyle tamamen milli bir musiki
gelistirildi. Bu yeni akiminda kurucusu da Uzeyir Bey Hacibeyli'dir.
Hacibeyli, 1908'de Fuzulinin Leyla ve Mecnun

adh eserini sahneye

uyarlayarak Azerbaycan operasirnn temelini atrrus oldu.

Bey 'in actigi bu cign: Muslim

Uzeyir
operasiyla

Magomay'm "Sah

devam etti. Uzeyir Bey'in besteledigi

"Koroglu"

Ismail"

operasi, opera

tekniginin zirvesindeki bir hamle olarak kendini gbsterdi. Bu eser Azerbaycan
musiki sanatmm son donemdeki saheseri olarak gosterilmektedir.
Hacibeyli

opera

ve

operetlerden

baska

Azerbaycan

Uzeyir Bey

musikisine

1920'de

besteledigi Azerbaycan milli marsi kazandirrrusur.
1918 'de Milli Azerbaycan

hukumetinin

kurulmasindan

soma

D zeyir

Bey'in tesebbusu ile Azerbaycan musikisi okulu l 927'de Azerbaycan Devlet
Konservatuan

kuruldu. Bunu Azerbaycan Devlet Korosu takip etti. Butun bu

kuruluslar ve bilhassa Baku'de ki konservatuar Azerbaycan musiki hayatmda cok
onemli

rol

oynamis,

kornpozitorler

konservatuarda

yetismistir.

Sovyetler

Azerbaycan

Birligi

capinda

buyuk

musiki kulturune yuzlerce sanat eseri

vermis bestekarlar arasmda Hacibeyli Ailesinde Uzeyir Bey'den baska Zulfikar,
Niyazi, Cengiz, Ceyhun ve Sultan Hacibeyli, Muslum Magomay, Asef Zeynalh,
Efrasiyab Bedelbeyli,

Said Rustemcglu,

Sefika Ahundzade,

Fikret Emiroglu,

Kara Krayev, Niyazi Tagizade en meshurlandir.
Azerbaycan musikisinde olcu; ezgi ve metin kadar bnemlidir. Agir ve
yungul olmak uzere iki tempo kullamhr.
Kafkas bolgesinde
Azerbaycan

'111

Karabag

musikinin

genis revac buldugu yer Tiflis ise de

bolgesi ve bilhassa

Susa sehri musiki faaliyetinin
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merkezi

olmustur.

Azerbaycan

musikisinin

belli bash

simalanndan

cogu

Karabagda yetismistir. 20. yuzyilin basmdan itibaren ise Baku aktif bir rnusiki
merkezi haline gelmistir. Azerbaycan musikisinin unlu icracilan arasinda, Kami!
Ahmetov, Ramiz Kuliyev, Mirza Mansur, Pasa Aliyev, Mehmethan Bakihanov,
Esadoglu Mirza Sadik, Kurban Pirimli, Mirza Huseyin, Talat Kasimoglu, Ali
Cevadoglu sayilabilir.
Azerbaycan musikisi zengin bir enstruman topluluguna sahiptir. En cok
kullanilan calgilar tar, kamanca, nagara ve zurnadir.

TEBRiZ

Guney

Azerbaycan

Eyaletinin

merkezidir.

Sehir

Urmiye

Golunun

kuzeydogu k1y1s111a hafif meyilli aluvyonlu ovanm dcgu tarafinda bulunmaktadir.
Ova, Acicay da dahil bircok su kollan ile beslenir. Acicay sehrin icinden gecer.
lklim olarak kislan cok soguk ve karli gecer. Sehend Dagi civannda bulunmasi
ve etraf111111 bahcelerle cevrili olmasi sebebiyle yazlan ihktir. Yazlan sicakhk
37°·ye kislan ise -l 5°'e dti$Wgli olur
Tebriz cok sik depremlerin

yasandigi

bir bolgedir.

sarsmtilar yasamr. Sehrin tarihteki adi "TiBRiZ"
Bugun de "T ABRiZ"

seklinde soylenmektedir.

Her gun kucuk

seklinde telaffuz edilmistir.
Iran halki Tebriz kelimesini

"sitma giderici", Evliya yelebi "sitma dokucu" seklinde izah etse de, gecmiste
Sehend dagindaki faaliyetlerden

oturu "hareret sacan" manasma geldigini de

soyleyenler de vardir. Ermeni tarihci Vardan'a gore Tebriz, Arsakilerden Ermeni
Hosrov tarafmdan, Iran arazisi uzerinde kurulan, son Port hukumdan Artabari'i
oldurmus

olan ilk Sasani hukumdanna

karsi bir intikam

hareketi

olarak

kurulmustur. Bu efsane hicbir eski kaynakta bulunmamaktadir. Bizansh Faustus
ise Sasaniler devrinde Ermenilerle yapilan bir savas neticesinde sehrin harabeye
dondugunden bahseder.
642 yilma dogru Tebriz Arap hakimiyetine

girer. 791 yilinda Harun

Resid 'in kansi Zubeydenin emriyle kent bir dizi onanma tabi tutulmustur. ibn
Hurdazbeh, Ibn al-fakih gibi tarihciler Tebriz'i Azerbaycan'm

kucuk sehirleri

arasmda gosterrnislerdir. Al- Mukaddisi ise Tebriz'i donernin en rnureffeh sehri
olarak telakki eder. Tebriz'i "saglam surlara sahip, agaclar ve bahcelerle cevrili,
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asil bir sehir olarak zikreder".

insanlann

cesur, savasci

ve zengin oldugunu

da

belirtir.
Tebriz buyuk Selcuklular
yih kismda Mogollar Tebriz

devrinde

cok nadir olarak zikredilmistir.

surlan onlerinde

1220

gorulduler, Atabey olan Ozbek

Pehlivan yuksek bir fidye karsihginda onlann uzaklasmasim saglar. Fakat ertesi
yd Mogollar yine Tebrize

gelir. Yine fidye ile savusturulurlar.

1224'te

Mogollardan gelen bir gurup, Tebriz'de bulunan butun Harzemlerin kendilerine
teslim edilmesini istedi. Ozbek Pehlivan hemen kabul etti. Fakat 4 agustos
1225'te Celaleddin Harzemsah halkm yardimma yetisti. Ozbekin eski kansi
Melike ile evlendi ve alt, yd sureyle sehri korudu. Fakat 1231 'de Celaleddin,
Azerbaycan': terkedince, Mogollar "ulkenin can noktasi "olan Tebriz'i isgal
eder.
Ilhanlilar devrinde Hulagu Tebriz'e gelerek buradaki Kipcak kokenli
butun tacirleri

katliama tabi tutar. Tebriz,

Abaka devrinde

resmi baskent

olmustur. Gazan Han'm doneminde Tebriz en parlak donemini yasadi. Sehirde
buyuk imar faaliyetlerine girisildi. Sehir buyuk surlarla cevrilmis, kervansaraylar
ve hanlar yapilmis, uzak ulkelerden meyva agaclan getirtilmistir. Ardindan gelen
Celayirler donerni tamamen taht kavgalan ile gecrnistir. Timur 13 85 yihnda
Tebrizi ele gecirir, sehri yagmalar ve hallo esir eder. Timur sozde muslumanlan
himaye etmek icin gelmistir. Timurun olumunden sonra, Tebriz'in yonetimini
isteyen Mirza Omer ve Ebu Bekir arasinda uzun suren bir mucadele basladi.
Fakat sonrada sehir Ahmet Celayir'e geri verildi. Bu durum halk arsmda buyuk
sevince yo! acti,
Alunet Celayir

1410 yilmda

Karakoyunlu hukumdan Kara

Yusuf

tarafmdan bozguna ugratildi. Sultan Ahmet Tebriz'de idam edildi. Kara Yusuf
Tebriz'i askeri seferlerini idare ettigi bir us olarak kullanmisnr. Kara Yusuf'un
olumunden sonra idare kardesi Cihan Saha gecti, Tebriz'i Asya'dan, Basra
Korfezine ve Herat'a kadar uzanan bir devletin merkezi yapan Cihan Sah'tir.
1467 yilmda Cihan Sah, Akkoyunlu hukumdan Uzun Hasan'rn ani bir baskiruyla
oldurulur. Tebriz'in en dikkate sayan binasi olan Gok Mescid Cihan Sah'rn
eseridir. Uzun Hasan 1467'de Tebriz'i kendi payitahti yapti. Bir mektupla da bu
durumu Osmanlr'ya bildirdi.

Ozellikle

Venedikli

tarihciler Uzun

hasan

doneminin ihtisammdan cok bahseder. Uzun Hasanm olumunden sonra gelen
Sultan Yakup'un donerni (12 yil) cok sakin gecmistir.
ll

Tebriz
Halkin

ucte

direnenlere
seleflerinin

1500 yilinda
ikisi
karsi

sunni

idi.

siddet

kemiklerini

Sah ismail
Fakat

tarafindan

Sah

gosterdi.

ismail

Safevi
onlan

Akkoyunlulara

mezarlannda

cikartip

Tebriz kapilanni Osmanli'ya acrmstir.

Fetihten

topraklanna

katihr.

sii mezhebine

soktu,

olan

yaktmr.

1514

kini

dolayisiyla,

Caldiran

zaferi

on Uy gun sonra Sultan 1. Selim

(Yavuz) buyuk bir merasimle Tebriz'e gelir. Sultan,hazineyi ve bin kadar mahir
sanatkan beraberinde

istanbul'a goturur. Kanuni zamanmda Tebriz tamamen

almmak istenmis fakat basan saglanamayinca

1555'te Amasya'da Iranla otuz

yilhk bir sulh antlasmasi imzalanmistir. III. Murat devrinde vezir-i azarn Osman
Pasa 40.000 kisilik bir kuvvetle Tebriz'in fethine girisir. Fethedilen Tebriz, III.
Mehmed donemindeki sipahi kansikhklannda tekrar Iran hakimiyetine girer. Sah
Abbas'm emriyle Osmanli Turkleri olduruldu. Ne kadar Osmanli mimarisi varsa
( 20 yilda yapilan ev, dukkan.hamam vs.) hep yikildi.
I. Abbas'm olumunden

sonra Turk Iran mucadelesi

yeniden basladi.

Sultan 4. Murad 12 Eylul 1635'te Tebrize girdi. Uzun Hasan'm yapnrdigi cami
haricinde her yer talan edilir. Fakat sehir kisa zamanda eski canhligma kavusur.
Tarihciler o yillar iliskin istatistiki bilgiler vermektedir. 0 yillarda Tebriz'de
nufus 550.000 idi. 15.000 ev ve 15.000 dukkan, 47 medrese 400 mektep, 200
kervansaray,

160 tekke, 4 7. 000 bahcesi vardi. Gercekten buyuk ve zengin bir

sehirdi.
Tebriz Safevi doneminden

sonra sirasiyla Nadir Sah, Kacarlar ve Rus

istilasmda kaldi.

T ARiHi ES ERLER

Tebriz'in en eski abideleri Ilhanlilar donernine aittir. Cok srk yasana talan
ve depremler bu eserlerden sadece izler brrakmistir. Gazan Han'm Mezar Kulesi,
Vezir Ali Sah Camii, Seyyid Hamza Turbesi, Ayn Ali Ziyaretgahi gibi eserler
Ilhanlilar donemine ait yokolmus yapilardan sadece birkacidir.
Kara Koyunlulardan

kalan Gok Mescid muazzam bir mimari yapidir.

Fakat Hiyaban mahallesinde bulunan bu yap111111 su anki hali icler acisidir.
Akkoyunlulardan

kalan

Hasan

Padisah

Ovguyle soz ettigi bir yapidir. Bumm dismda

Mescidi,

O stad

Evliya

Celebiin

Sakird mescidi bu doneme

aittir.
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Sah Abbas Cami, Sah Golu Kosku Safeviler
Sultan

Yakup'un

eseri olan Bag-i

Simal

(simal

donernine
bahcesi)

aittir. Akkoyunlu
sehrin

7 kilometre

Meshur Ilhanh veziri Rasid al-Din 'in insa ettirdigi muazzam

Rab-i Rasidi

dogusundadir.

mahallesi

bugun bir toprak y1g1111 halindedir.

Celebinin

"Seyahatname"sinde

Tahran'dan

de

Tebriz'in abidelerinin

bulunmaktadir.

soma gelen ikinci buyuk sehridir.

emniyet

teskilati

bakimmdan

isimleri

muhafaza

edilmistir.

Tebriz

halen

Belediye teskilati

on farkh

bolgeye

(Amir,

Hiyabon,

listesi Evliya

aynlrmstir.

Iranm

bakimmdan

bes,

Eski mahallelerin

Navbar,

Maraban,

Sasgilon,

Gazran, N adiri ... )
Eskiden
Tebriz'de

beri Tebriz iran'm kultur ve ticaret merkezlerinden

121 ilkokul, 28 lise, 7 sanat okulu ve 20 hastane vardir. Aynca Tebriz

Universitesi

de koklu

sanayi kuruluslan
badem,

biridir. Halen

dut,

Turkleridir.

bir okuldur.

kumas agirhkh

zerdali
Resmi

halk Sii kokenlidir.

v.s

Tebrizde
cahsmaktadir.

sayilabilir.

di] Farsca

halicilik

olmakla

Tebriz'de hiristiyan

cok gelismistir.

Mahsul

Bashca

olarak hububat,

Halkm

hemen

hemen

beraber,

halk Turkce

tamarm

konusur.

uzum,
Azeri

Ekseriye

ve musevi halk da bulunur.

AZERBA YCAN TURK EDEBiY A TI

Azeri Edebiyati,
Dogu

Anadolu

tammladignrnz

Kafkasya,

yorelerinde
Turk

Azerbaycan
yasayan

sivesiyle

(Kuzey ve Guney),

Turklerin,

olusturduklan,

"Dogu

gene!

Turk

iran, Irak ve

Oguzca'tolarak
edebiyatmm

bir

koludur.
Azerbaycan
Turk Edebiyati)

Turk edebiyati,

edebiyatlan

ve bu Turk edebiyatlanm
Azerbaycan

ve Azerbaycan

gelisimini

surdurmustur.

Cumhuriyeti

simrlan

ve Cagatay

ile Turkiye Turklerinin

(musterek

edebiyatlan

Orta Asya

arasmda yer ahr

birbirine baglayan bir kopru vazifesi gorur.

Turk Edebiyati

Kafkasya

Turkmen

1804-1828

tarihleri

arasmda

topraklanmn isgal etmelerinden
Biz bunlar icin Kuzey Azerbaycan
icinde

kalan

Guney

Azerbaycan

Ruslann butun

soma iki kola aynlarak
Edebiyati,
Edebiyati

iran Islam
terimlerini

kullamyoruz.
l 920'de
gorusunun

kurulan

degismesine

Azerbaycan

Sovyet

Cumhuriyeti'nde

bagli olarak tarih, di! ve edebiyat

butun

dunya

anlayisi Moskova'mn

13

yaran

ve

buyrugu

dogrultusunda

zorla

degistirilmis,

suni

bir

sekilde

yerlestirilmeye cahsilrmsnr.
Azerbaycan
tarafmdan

Turk Edebiyati

tammlandmlrms;

anlayisi ilk defa ilmi bir sekilde Fuat Koprulu

dcgusu

ve

gelismesi

ana

hatlanyla

ortaya

konmustur.
Azerbaycan
Sakalar

Turk

ve onlan takip

inen sozlu edebiyat

Edebiyati,

M.O

eden Hunlarla

ornekleri;

7. yuzyilda

baslatilabilir.

masallar,

buraya

Kokleri

efsaneler,

anonim

yerlesmis

olan

bu doneme

kadar

siir parcalan

tespit

edilmistir.
Dede

Karkut,

Koroglu

hususiyetler gorulmektedir.

gibi

destan

parcalannda

da bu doneme

Y azil: kaynaklarda tespit edilen ilk edebiyat

ait

eserleri,

Arapca ve Farsca olarak karsimiza cikrnaktadir.
Araplann
yayilrrus;

Kafkasya

bolgesini

isgalleri

neticesinde

buna bagli olarak Arapca eserler yazilmaya

Selcuklular

bolgede

baslanrmstir.

Iran, Anadolu ve Kafkasya "da tam bir hakimiyet

Azerbaycanda

olusturrnaya

burada daha once bulunan Turklerle

kurduktan soma da
Azerbaycana

kansarak yeni bir kultur

basladilar.

Selcuklular ve onlardan soma bu bolgede
edebiyatma ve diline deger verdiler.
Xl-Xll.asirlar

dini

Aym sekilde

yetisen sahsiyetler Farsca eser vermeye basladilar.

yeni gelen Oguzlar,

Islam

arsinda

Azerbaycan

kurulan

Farsca geliserek

Turk devletleri

Fars

yuksek bir di] haline geldi.

veya Iran Ti.irklerinden

olup Farsca

eserler

verenler arasinda Katran Tebrizi
(1012-1088),
ozellikle
bazi

Hatib

anmak

kavimlerin

Tebrizi

gerekir.
ortaklasa

(1030-1109),

Nizami

Bu gibi sahsiyetler
olu~turduklan

Gencevi

(1141-1209)'yi

Ti.irkler, Farslar,

Iran

Islam

Kurtler

edebiyatinm

ve diger

temsilcileri

arasmda yer ahr.
Anlasrlacagi
Dogu Ti.irkistan'a

gibi Iran edebiyati

Anadolu'da Azerbaycan'da

kadar uzanan genis bir Turk cografyasinda,

ve Horasandan

Turler tarafmdan

himaye edilmis ve gelistirilmistir.
Azerbaycan
(Azerbaycan

Turk

Turkcesi

Edebiyatmm

belirli

Bir

ozelligi

olarak

ve Farsca) daima goz onunde bulundurulmahdir.

iki

dilli

Sehriyar,

her iki edebiyatmda son buyuk temsilcisi olarak dikkate almmalidir.
Xll.asirda

Buyuk

Selcuklu

devletinin

yikilmasindan

soma da Farsca

onemini korudu.
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Sirvanli Hakani Farsca Yazmis Azeri sairlerin en tanmmislanndan
Tuhfetu'f-Irakeyn

adh,

Bilhassa

kasideleri

mektubu

bulunmaktadir.

manzum

ile sohret

seyahatnamesi

kazanrmstir.

Bu devirde kadm sairlerden
anlatan siirleriyle
Farsca
suphesiz

Farsca

meshurdur.

bir divam,

Gencevi,

Hiciv

ve

60 adet mensur

samimi duygularla

bir aski

dikkat ceker.
eserler

verrnis

Nizami Gencevi

edebiyatlan

Mehseti

cok

biridir.

Azerbaycan

( Gence

Turk

onernli

bu buyuk sair ve "mursid" asirlarca devarnh
etkili

oldu.

Devrinde

tehlikeli

Pehlevice

sahsiyetleri

buyugu

hie;

arasinda

da yer alrms

bir sekilde Turk ve Fars edebiyatlan

ve Suryanice

olan Ismaili

en

1141 ?-gence 1209?) dir. Sadece Turk ve Fars

degil, dunya edebiyatmm

uzerinde

sairlerinin

tarikatmm

gibi

eski dillere

goruslerine

karsi

de asina

cikti.

Sunni

idi.
olan

Selcuklulan destekledi.
Sehnameyi

yaratan Firdevsiye

insan ve adalet sevgisini

yuceltti;

Edebiyata insanm ve cemiyetin
yaratmaya,

belirlemeye

cahsti.

karsihk Nizami,

Musamahakar

kaynagi Ishim dini olan

bir dunya gorusunu

telkin etti.

bir cok problemlerini getirdi. ideal insan tiplerini
Insana

psikolojik

ve ictimai

bir varlik

olarak

bakabildi.
Sark
Hamsesi

edebiyatmda

ilk

muspet

kadm

tiplerini

yaratan

Nizami' dir.

ile yeni bir edebi y1gir acrmsnr.
Xlll.yuzyildan

Timurlulann
'\

;

Azerbaycan

itibaren

Harzernsahlann,

sahasma kadar inmeleri,

Mogollann
Turklerin

ve daha sonralan
sayilanni arttirmaya

baslarmsnr. Azerbaycan' 1 da hudutlan icerisine alan Ilhanlilar, lslami yeti kabul
ederek Fars dilini himayeleri altma aldilar. Turkce Turk koylerinde degil, cagm
medeniyet merkezleri sayilan Tebriz, Siraz, Hemedan gibi muhitlerde de rekabet
edebilecek bir durum ve seviyeye ulasrrusti.
Xlll.yuzyildan soma Azerbaycan

sahasmda

Turkce yazan sairlerin

sayisi artmaya baslar. Y apilan arastirrnalara gore, Turkce siirleri ele geciren ilk
Azeri sairi Hasanogludur. XIII:asnn sonlannda yasamistir. Farsca siirlerinde Pur
Hasan rnahlasim kullanan bu sairin asil adi Seyh Izzeddin Esferayanidir. iki
Turkce iki de Farsca siiri ele gecirilebilmis,

olan bu sair hakkmda fazla bilgi

yoktur. Ahmedi Dai, Nesimi gibi bazi sairlerin bunu Turkce gazeline nazireler
yazdigi goz onunde tutulursa devrin tamnmis ve sevilmis bir sairi oldugu
anlasilir.
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Azeri
Turkcesi 'nin

Edebiyatr'run
butun

baslangic

hususiyetlerini

olrnustur.

ilk tahsilini

babasi

gordukten

sonra Misir, Sam ve

ve

oldukca

yasatan

Sivas

kadisi

Kadi

kisir

devrinde,

Burhaneddin

Semseddin

Azeri

(1344-1398)

Muhammed'in

yanmda

Halebe seyahatler yapmis, Mekke'yi de ziyaret

etmistir. Daha yirmi yasindayken babasimn vefati uzerine Sivas kadihgina tayin
edilmis, kendi adina bir devlet kurrnus,

1397 yilinda Akkoyunlu devletinin

bascisi tarafmdan oldurulmustur.
Cagirun

sayili

mutefekkir

ve

alimlerinden

sayilan

asi

ruhlu

Burhaneddin'in Arapca ve Farsca siirleri disinda 1500 siiri icine alan bir Turkce
divani vardir.
Tuyug edebi nev'ini bize ilk tarutan Kadi Burhaneddin
"tuyug'tda

rakipsiz kaldigim

goruruz, Dini ve tarikat edebiyatmm

olmustur.
nispeten

yayildigr bir donernde halk edebiyau uslubunda siirler yazmasi, ona hususi bir
mevki kazandirnnsnr. san'atmda bir mucahit olarak gorulur. Dil ve teknik
bakinundan kusurlara ve ihmallere ragrnen, sairin kendisine mahsus bir edasi
sezilir. Kendi tabirince "gayret ve namus icin kemer baglamis ve bu yolda ba$1111
feda etmeye hazir" bir sahsiyet olrnustur.
Kadi Burhaneddin eski iran geleneklerinden siynlrnasirn bildi. Gazelleri
aruz vezninde

yazilrms birer kosma havasi tasimaktadir.

Siirlerinde

imale

zihaflara bolca rastlanmaktadir.
Xlll.yuzyilda

yazilrms,

Anadolu

ve

Azeri

sahalanmn

musterek

eserlerinden biri Dasitan-I Ahmed Harami'dir. Azeri sahasinm Turkce yazilmis
ilk mesnevisidir. Yazan belli olmayan bu eser 1632 misradir. 1928'de A.Talat
Onay tarafmdan istanbul' da yaymlanmistir. Eser bir eskiya olan Ahmed Harami
ile Gtilendam admdaki guzel ve kahraman bir kiz arasmdaki iliskiler uzerine
kurulmus, kucuk bir mesnevidir.
XIII-XIV .asirlarda

Farsca

eserler

verrnis Azerbaycan

Turk sair ve

yazarlan bir haylidir. Arif Erdebili, Assar Tebrizi bunlar arasindadir.
XIV.ytizyil ortalanna dcgru Yakin Sark tarikatlan yanmda, hususi bir yer
tutan Hurufilik'in Azerbaycan edebiyatimn tekamulu uzerinde, oldukca muhim
rolu olmustur. Nesii, Ebtilhasan, Aliyu'l-A'Ia

gibi kendisine sadik taraftarlar

buldu.
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Hurufilik
lmameddin

tarikatimn

gercek hususiyet

Nesimi ( l 369?-1417?) nin eserlerinde

Nesimi XIV .yuzyil Azeri edebiyatnun
Daha ilk genclik yillannda
Mansur'a

ve gorusleri,

Azeri sairlerinden

daha iyi ifadesini bulmustur

en mumtaz sahsiyetidir.

siire tasavvufa buyuk ilgi gosterdigi,

buyuk bir sevgiyle baglandrgi, bu sebeple Hallac'rn

Hallac-i

asil ismiyle alakah

olarak Huseyni mahlasini kullanmis oldugu gorulmektedir.
Nesimi'nin

siirleri

Turkiyede

daha

90k Alevi-Bektasi

muhitlerindeki

sairler uzerinde etkili oldu. BUtUn ornrunu sadakatle baglandigi Hurufilik yoluna
adayan

Nesimi,

suretiyle

nihayet

Halep'te

1417 yilmda,

oldurttlmustur.

verilen

Bu acikli

bir fetva ile, derisi yuzulmek
son

sairin

sohretini

daha

da

arttirrmstir.
Nesimi mistik dusunce sahibi bir sairdi, Azeri Turkcesine
sekil veren ve onu Temellestiren

Nesimidir. Siirlerinde

Arapca, Farsca, Turkce) kullanmisnr.
) dilinde

siirleriyle

"Turkrnani

buyuk bir sempati

vardir. Mukaddernatu'I

Hakayik

Sarkin 09 buyuk dilini (

ve Rumi" (Anadolu agizlannda

kazanmisur.

adh bir mensur

gercek bir edebi

Farsca ve Turkce

eserinin

divam

daha oldugu tahmin

edilmektedir.
Kullandigi
olmustur;

nazim sekilleri

Mustezat,

bakimmdan

cigu a91c1

da Azeri edebiyatmda

Murabba, terciibent turunde ilk ornekleri Azeri edebiyatmda

kullanan N esimi' dir.

XI-XVI.YUZYILLAR
XIV .yuzyilin
kansikliklardan

sonunda

faydalanan

Aym devirlerde
Farsca sayilamasma

Azeri

Turkcesi

en

islek

Siilik cereyam da genislemeye

Akkoyunlu

ve Karakoyunlu

bir

hale

geldi.

i9

muvaffak oldu.

saraylanndaki

resmi dilin

ragmen, gercek devlet ve yazi dili Azeri Turkcesi idi. Hatai,

Ahrnedi ve Habibi gibi ana dillerinde eserler yazan Azeri sairleri, hep bu devrin
saray etrafmda kumelenmis
verilen

ehemmiyetin

dogrudan
Azerbaycan

dogruya

semeresi
Turkce

Turk medeniyeti

Ismail, hususiyle

aydinlar idiler. Safeviler devrinde Azeri Turkcesine
ise pek buyuk
yaziliyordu.
haline

siir ve edebiyati,

Sah

gelmisti

oldu.

Siilige

ismail 'in
Resmi

kendi hirnayesi

ait eserler

sarayi

ve musikiyi

altina almisti.

bir

ise,

bakima

seven

sah

Sade Azeri
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Turkcesiyle
tarafmdan

yazdigi

siirleri

uzun

zaman

ornek

olmus,

merkeze

bagh

sairler

icin kultur hareketinin

yogun

da takip edilmistir.

Xv.Xv l.yuzyillar,
oldugu

bir zaman

yaratan

bircok otoriteler

umumiyetle

olmustur.

bu

kurulmustur.

Minyaturculuk,

zamanda

himayesi,

Kemaleddin

Sehirlerde

Behzad,

baslanrms
ressamlik,

Safevilere

nasip

Aga Mirek Tebrizi,

Nakkas,

Hafiz

Tebrizi

faaliyet

gosterrnislerdir.

tarih.

cografya,

felsefe

yetisti. Bunlann hayat ve fikirlerini

yazilmasma

sanatlann

Azerbaycan

vb.gibi,

nakkas

ve

boylece

mimarlik,
olan

tanitacak

tezkirecilik
musiki

ve ressamlar
(1413)

Ahmed,

Muzaffer

Ali

yasamis

ve

bu devrede
eser

de

ve guzel

Seyyid

Tebrizi,

adh

eserlerin

mektebi

vb.kultur

nimetlerdendir.

Sultan Mehmed

Maksadul-Edvar

ve dini eserler

sahibi

Nureddin

Meragi de bu cagin mumtaz sahsiyetlerindendir.
Xv-Xvl.yuzyillarda
sebebiyle

dis ulkelere

Turkiyeye

Azerbaycan'rn

hicret

eden

gecen sairler arasmda

bu sairlerin

sayisi oldukca

siyasi

bircok

Hamidi

artrrnsnr.

ve

ictimai

saire rastlanmaktadir.

ve Hasimi'yi sayabiliriz.

hayat

sartlan

Xv.yuzyilda

Xv'l.yuzyrlda

Sururi. Sahi, Tufeyli, Habibi, Halili,

Materni, Arifi, Kasimi, Bidari, Sehabi, Penahi, Hafiz Halife, Mesihi, Hezani,
Hasiri, Mesebi Anka, Basiri, Mir Kadri. Muhammed

Mehmed, Yusuf ibn-i

Muhammed Han bunlara ornektir.
Devrin onernli sairlerinden biride Guney Azerbaycan'm Selmas sehrinde
dcgmus,

Turkce ve Farsca divan sahibi,

1490'a kadar Akkoyunlu

Sultan

Yakub'un himayesinde yasamis olan Nimetullah Kisrevidir.
Akkoyunlu sarayinda yasamis bir diger sairde Mir Hidayetullah Bey'dir.
Hidayet mahlasim kullanmis bu sair, Sultan Hali! Bahadir'm saraymda "emir-I
azam"

olarak

olgunlasmasinda,

bulunmustur.

Kisrevi

ve

Hidayet'in

Fuzuli'ye bir zemin hazirlamada

Azeri

edebiyatmm

onemli bir rol oynadiklan

muhakkaktir.
Sah Ismail sarayinm bas sairi Habibi, 1514 yilmda, Turkiye 'ye hicret
etmistir. Uslup ve orjinal ifade tarzryla Xl V.yuzyil siirine istikamet vermistir.
Xv.yuzyil Azerbaycan'mda, buyuk bir inkisafa mazhar olan edebiyata
katilan

Azeri

sakirtlerinden

sairlerinin

bir kisnn,

sayilmaktaydilar.

Ali

Bunlar

Sir Nevainin
kendi

Cagatay

uikelerine

Mektebi

donmustur.

Xv ll.yuzyilda yasarrus ve Havas adh tezkiresini vucuda getirrnis olan Sadik Bey
Afsar bile, serinde Ali Sir Nevai'nin Mecalisu'n-Nefais'ine yakin bir kullanmayi
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luzumlu

gormustur.

cahsanlar

arasinda

idi. Sah Ismail

Cagatay mektebi
Sahkulu,

havasim

Peri Peyker,

dahi Dehname'sinde

Azerbaycan

edebiyatma

Suseni gibi bazi sairlerde

Cagatayca'ya

sokmaya

bulunmakta

yakin bir sive kullanmaya

cali $1111$tir.
Xv-Xvl.yuzyillarda
baslarmstir.
ilk

lirik siir ile beraber,

mesneviler

de inkisaf etmeye

Hatai'nin Sultan Yakup'a ithaf ettigi "Yusuf ve Zuleyha'tsi

orneklerindendir.

Bu eseri

Tebrizli

Hakiri'riin

Yusuf

bu tarzin

ve Zuleyha'si

ve

XVl.asirda Zamiri, Leyla ve Mecnun ile devam etrnistir.
Safevi
mazhar

sulalesinin

olan Azerbaycan

ulasmistir.

himayekar
edebiyati,

Sah Ismail "Hatai"

kadar yukselmeye

muvaffak

hareketleri

sayesinde

Sah Ismail 'in sahsiyetinde

mahlasiyla

olmustur.

Azerbaycan'

111

yuksek

inkisafa

en yuce zirvesine

en muktedir sairligine

Sair olarak Sah Ismail, Azerbaycan

edebiyatinda siilik lirizminin kurucusu olarak kabul edilir. Bu lirizmin temeli Ali
ve Ali sulalesinin rnefkurelestirilmesinden
Sah Ismail ask temlerini
gazelleri,

yan

yonu

itibariyle

ibaret olmustur.

terennurnden

pek orjinaldirler.

de cekinmemistir.
Mesnevi

Delmame, Azeri Turkcesinde yazilan ilk mesnevilerdendir.

Asikane

tarzmda

yazdigi

1506 'ta yazilrmsnr.

Cagatay sivesinin etkilerini tasir. Eserin kahramam asik; sairin bizzat kendisidir.
Divanmdan baska birde Nasihatname'si vardir.
Sah Ismail' le beraber Azeri Turkcesi 'ne ve siirine olmezlik kazandiran
Fuzuli olrnustur (?-1556). Azeri ve Anadolu Turk edebiyatlanrun en buyuk lirik
sairidir. Kendinden sonra gelen nesilleri tesiri altma almak bakimmdan, ancak
Nevai ile karsilastinlabilecek,

edebiyatimizm mustesna sahsiyetlerinden biridir.

Xvl.yuzyilda Bagdat civannda dogrnus olan sairin hayati hakkmda genis bir
bilgiye

sahip

bilimlerinde

degiliz,

Eserlerinden

cok iyi bir egitim

gordugu,

devrinin

ustad oldugu, derin bir tasavvuf kulturu edindigi anlasilmaktadir.

Turkce Divani, Leyla ve Mecnun'u, Hadikatu's-Sueda'si, Turk edebiyatirun en
cok okunan

ve yayilan saheserleri

arasindadir.

Azeri edebiyati

uzerindeki

buyuleyici etkisi o kadar fazla ve guclu olmustur ki, ancak XX.asnn baslannda
Sabir, Fuzulinin tilsirmm kirarak yeni Azeri edebiyatirun ufkunu acabilmis,
yolunu belirleyebilmistir.
Daha Xll.yuzyildan

itibaren Bagdat yoresinde yerlestirilen ve sivece

Azerbaycan Turkcesiyle konusan Turkler arasinda, Azeri sairleri olarak mutalaa
edilmeleri gerek bir takim yazarlarda vardir. Bu sairler arasmda Zayid, Semsi,
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Zihni,

Rindi

Fuzuli'nin
uymaya

v.s bulunmakta

oglu Fazli

gayret

ise, sekilce

etmistir.

Siirle

yazdigi siirleri Xvlll.yuzyil
Fuzuli'nin
Azeri

gaze!

idi. Hepsi

mektebinin

rnensuplanydilar.

Tebriz ve Siraz edebiyatcilan

tarih

soylernekle

Un salmisti.

geleneklerine

Kosma tarzmda

Azeri ~airleri uzerinde pek etkili olmustur.

candan

nev'inin,

Fuzuli

Azeri

temenni ettigi "ohunmasi ve yazilmasi asan'' olan
edebiyatmda

yerlesmesinde

en onemli

vazifeyi

Bagdatli sairlerimiz ustlenmislerdir.
Sair Emani
Turkiye'ye
Tahmasb

(?-1544 ), Sah ismail

karsi yuruttukleri
( 1524-1576)

tesiri

altmda

siyasi hareketlere katilmislardir.

ile Sah Abbas'm hayatlanm terennum

kalarak

Kasidelerinde Sah
etmistir.

III.Murat zamamnda istanbul 'a gel en Azeri sairlerinden
Sirvani' dir.

Bazi

gazelleri

ve Muhibbi' nin

gazeline

Safevilerin

yazdigi

biride, Nutki-i
nazire

elimize

gecmistir.

XVll.-XVIII. YUZYILLAR
Siyasi ve ekonomik bakimlardan Xv ll.yuzyil Azerbaycan 19111 yem
yeni imkanlar bahseden bir devre olmustur.
A.

A~1k Edebiyati

Sah ismail' in bizzat kendisinin, S iilik Propagandas: icin, asik tarzinda
kosrnalar yazmasi, saz sairleri icin kacinlmaz bir kaynak olmustur. Bilhassa Hz.
Ali temi, kosmalann temel konusunu teskil etmekte ve aynca yazih edebiyattaki
munacaatin yerini tutrnaktaydi. Hatai'nin aruz vezninde yazdrgi gazeller, saz
motiflerine uydurularak meclislerde terennum edilmekteydi.
Devrin en ileri gelen saz ~airi, Kurbani rnahlasiru kullana idi. Derin
lirizme bogrnus oldugu samimi ifadesiyle, Azeri sazli edebiyatmm bir nevi piri
sayilrrustir. Mensubu bulundugu saray cevresinde karsilastigr ve hatta onunla
rnucadeleye giristigi diger sair ve Kureni de Azerbaycan saz edebiyatmm en ileri
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gelenlerindendi.
alanlardan

Kurbani'riin

etkisi

uzun

sureli

olmustur.

Kendisinden

ilham

biri de XX.yi.izyilda Ali Asker olmustur.

Sah Ismail tarafmdan tesvik goren "Sazli A$1k" edebiyati Xv ll.yuzyilda,
gems yayihm sahasi bulmustur. Dnlli Azeri sairlerinden

biriside Tufarkanh

Abbas olmustur.
Xv ll.yuzyil umumiyetle Azerbaycan halk edebiyatinin donum noktasmi
teskil etmistir. Siyasi sartlar bu edebiyat nevinin, parlamasina

ve genis halk

arasinda sempati kazanmasma vesile olmustur.
Bu devirde yasarrns halk sairleri arasinda bayatilan ile tamnmis olan San
A$Ik hakkmda fazla bilgi yoktur.
Xv'Vll.yuzyil sonlannda yasamis Hasta Kasim hakkmda bilinenler daha
cok sozlu gelenege dayanmaktadir. Tebriz civanndaki Tikmetas koyundendir.
Daha

cok

dini-ahlaki

nasihatler

veren

siirleriyle,

lirik

kosmalanyla,

"Ustadname'Teri ile tamnrms olan Hasta Kasima Dede Kasim da denilmektedir.
.. Dede" Azerbaycan'da ustad asiklar icin kullanilan bir sifattir
Azerbaycari'da

Xv lll.yuzyil,

asik

sun

geleneklerinin

en

parlak

donemlerinden birini teskil eder. Ozellikle balk hikayeleri bu donemde gelisme
gosterirler.

B.

KLASiK EDEBiY AT

Fuzuli, XVII.ve Xv lll.yuzyil edebiyatlan uzerinde etkili olmustur. Buna
aynca bir de Mir Ali Sir Nevai mektebi tesiri ilave edilecek olursa Tebriz,
Sirvan, Gence ve emsali gibi merkezlerde her iki mektebin devamhhgina gayret
edildigi gorulur. Buradan yetisen sairler: Kavsi Tebrizi, Saib Tebrizi, Nisat
Sirvani, Aga Mesih Sirvani, Mevci, Safi, Fazli, Sakir, Mehcur, Mustak vs.
olmustur. Bunlardan Alican Kavsi, Fuzuli'yi kendisine ustad setcigini siirlerinde
belirtmektedir.
Sah Abbas, bazan Sani, bazen de kendi adiyla siirler yazardi. Farsca
zengin siir nevileri yarunda 44 7 beyitten ibaret Turkce siirleri de vardir.
Birinci Sah Abbas devri unlu sairlerinden biri Mesihi idi. Yazrms oldugu
Varka ve Gulsah adh mesnevisini, Sah Safi'ya ithaf etmistir. Aynca Dane ve
Dam ile Zenbur ve Asel adh iki mesnevisinin varhgi biliniyorsa da bu eserler ele
gecmemistir.
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Kavsiden

sonraki devrede

kazanmis

sairlerden

lshafana

zorla goc ettirilen

Hindistan,

Turkiye.Iran

birisi de Saib Tebrizi'dir.
ailelerin

sahalannda buyuk un

I: Sah Abbas devrinde

birinin cocugudur.

Tebriz'den

Kendisine

"Sultannu's-

Suara" unvani verildi.
Esasen Farsca ve kismen Azerbaycan
Saib'in

150 bin beyit tutannda

siirleri

Turkcesi

oldugu

ile siirler yazrms bulunan

tahmin

ediliyor.

Halen

115 bin

beyitlik kulliyati ele gecrnistir.
Divan'mdan
mesnevisinin

baska,

Kandeharname

oldugu belirtiliyor

adiyla bilinen

ise de bunlar kayiptir.

bir mecmua

yazmis sairlerden

ornekler

(antoloji)

fazladir.

Osmanli

Sekb-i

tertip

etmis;

alrmstir. Bu mecmua

siirlerin konulanna gore aynhp tertip
Turkiye'de

ve Mahrnudu

Hindi

edilmesi

Ayaz

Sefine-i Saib veya Beyaz
buraya,

dikkat ceker.
yazilmasinda

sairleri bir cok siirine nazire yazrmslardir.

Sair Tarzi'de

Turkce

sokarak bu dille siir yazmasi

dikkat cekrnemis

adli diger

bir sairde

Turkce

dillerine

kaidelerine

uydurarak

bir suru gazeller

Ay111 devirde yasamis;

Ozellikle

kelimeleri

kaidelerine

devrin sairleri arasinda dikkatimizi

Saib'in

de rolu

Fuzuli'nin

ragmen taklitci bir sair degildir.

bu devir ediplerindendir.

ve Arap

800 kadar Farsca

25 bin beyit tutanndadir. Farsca

siir anlayisirun

siirlerine yazdigi nazireler dikkat cekrnesine

adli bir baska

degildir.

ait kelimeleri

yazmisur.

Fars gramer
Mihr-i Arab

Farsca

Saib'in taktirine

gramer

mazhar

olup

cekeni Deruni' dir.

fakat bir turlu sahsiyetleri

aydrnlatilamamis

sairler

arasinda Mevci, Miri Beg, A vare Beg, gibileri bulunmaktadir.
Hindistan'a

gocerek

sahsiyet hakkinda tezkirelerde

burada

eserler

verrnis

bircok

Azerbaycanh

edebi

bilgiler bulunmaktadir.

XVIII. YUZYIL EDEBiY A TI

Modern
siyasi tarihinin,
Azerbaycari'm
kurulusu,

Azerbaycan

edebiyatiru

yeni bir donum
Iran hakimiyetine

noktasmi

mujdeleyen
teskil

karsi ayaklanmasi

XVIII:asir,

etmektedir.
neticesinde,

Azerbaycan

Bu asirda

K.uzey

yerli hanliklann

Azerbaycan'I istiklale dogru suruklemekteydi.
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Hanliklar
bir etkisi
Vidadi

devrinin

yerli edebiyat-kulturun

olmustur.

Sah Ismail

ile Baslayan

gibi modern

Azerbaycan

edebiyati

ekolunun

de kurulmasina

Edebiyat

yaprruslardir.

yardimci

Hanliklar
sunlardir:

Dekadans

devrinde

"Musteri"

Ebu'l Feth Han, "Kutsi"
Caferkuli

sade Turkcecilik

cereyam,

Vakif,

da benimsenerek,

Milli

olmustur.
istiklale

hizmetleri

Feth-Ali

mahlasli

ile baslayan
sunlardir:

da kendini gostermistir.
dokunan

Modern
olmak

Azerbaycan

uzere, bilhassa

edebiyat

Han, "Tuti"

yetisenler

katilnuslardir.

Edebiyatina

Azerbaycan

ve siirler yazan hanlar

Turk

"Neva"

mahlasli

de, Sah Ismail Safavi

Bunlardan

zikre deger olanlan

Piri, Garadaglu

Ali vs.

Gecis Devresi

Edebiyati

merkezi

Baku,

Kuzey Kafkasya' da gelisme

tarihcilerinin

mahlasli

Han.

Sekil Nebi, Sekili Riza, Rafi, Agcagizoglu

Modern Azerbaycan

yeni yeni terakki

Abbas Kuli Aga Bakihanli,

beraber aynca halk arasinda

Turk siir cereyamna

kavusmus,

ban ibn Huseyin

Han, Kerim Aga "Fatih" ibn Feth-Ali

Bu sairlerle

Karabag

onemli

ilim sahasinda

edebiyata

mahlash

oldukca

kuruculannca

Eski Irari'a tabi halklar bu devirde
hamleleri

gelismesinde

bu edebiyatm

oncusu

Tiflis,

imkam
olarak

Gence,

bulmustur.

Molla

Penah

V akrf' 1 saymaktadirlar
XVIII:yi.izyil Azeri edebiyatirun

en onemli sairi durumunda

bulunan

Vakif, Karabag Hanhgi siyasi hayatinda rol oynarrus, ni..ifuzu ve kabiliyeti
sayesinde,

hanhgin basvezirligine

faydalanarak,

kadar

yukselmis,

elde ettigi

mevkiden

Azeri edebiyatim Iran tesirinden kurtarmaya cahsnustir.

Bugun

bile halk arasmda atasozu olarak kullamlan "Her okuyan Molla Penah olamaz"
deyimi, tao zamanlardan kalma, saire ait bir sohret tortusudur.

Vakif 111 edebi yaraucihgi Azeri siir tarihine yeni bir c;;1gir acmistir. En
buyuk gayesi siirlerinde realizme sadik kalmak idi. Buna gore de yerli halk
hususiyetleri butun ciplakhgi ile aksettirilmistir.
Gercekci Azeri edebiyati mektebini kurmaya muvaffak olan V akif, tern,
ifade, konu hatta deyim, kelime hazinesi bakinundan halk ruhuna bagh samimi
bir Azeri vatandas sair olarak kalmistir.
Arkadasi sair Vidadi ile birlikte Azerbaycan halk sairlerinin tesiri altmda,
bu halk edebiyati nevine karsi buyuk sempati duyrnuslardrr.

XVlll.yuzyrldan

itibaren

mektebin devamhliguu

meclislerde

temine yaramistrr.

terennum edilen Vakif siirleri,

XIX.ve XX.ylizyil

sairlerinin

bu temleri ele alarak onu takliden kosmalar meydana getirmislerdir.

bu

bircogu
Bu edebi

yolun yolculan arasmda dikkatimizi cekenler: Asik Ali Asker, Bozalaganh A$ik
Huseyin gibi, devrin un salan halk sairleri idi.
V akif' 111
benimseyenlerin
Vidadi

kendi

halk

diline

dayanan,

sade

ve

acik

edebi

uslup

okulunu

basmda, sairin yakin dostu Molla Veli Vidadi bulunmakta idi.
oglunun

kazaya

kurban

gidisi,

Mustak'rn

olumu,

aziz

dostu

Vakif'm katli, zavalh sairi o kadar sarsrmstir ki, hayatmm sonlanna dogru hep
keder

dolu mersiyeler yazamaya

mecbur olmustur.

Vakif'taki

nese Vidadi'de

yerini kedere birakmisnr.
Yeni edebi mekteb sairi olarak Vidadi, kosma ve gerayli tarzmda siirler
yazmakla,

bu

nevilerin

Azerbaycan

edebiyatmda

koklesmesini

saglamaya

cahsrmstir.
Seki
mektebine

Ham

"Mustak"

mensup

idi.

mahlasli

Mustak
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sair

yillik

Mehmed

Huseyin

Han ise, Vakif

hanhk hayatmdan

sonra l 780'de

katledilmistir.
Ayni siyasi tarihinde, oldukca ozerzm
b

gunler gecirmis

olan Sirvan

sehrinde Aga Mesih Sirvani. Nisat Sirvani, Mehcur Sirvani, Baba Sirvari, Zulali,
Raci,

Sirvanh

Resit

gibi bir tak.1111 sairler

yetismistir.

Hususiyle

Fuzuli

mektebinden sayilirlardi.
Aga Mesih Sirvani, hukumete yakin rical arasinda, hurmet sahibi ve

nufuzlu bir sahsiyet idi. Aym devrin sairleri arasinda Nedirnin kendisine nazire
yazdigi, Elci-i acem Nami adh Azeri sairi, Muvakkat bir zaman icin istanbul 'a
gelmis, burada tanmmistir. Resmi evraklardaki adr Murtaza Kuli Handir.
istanbul'a 1721 tarihinde gelmistir. Uzerinde Saib Tebrizi'riin buyuk tesiri
gorulmektedir.
Vakif Huseyin ban, Mustak'rn cagdaslanndan olup Muster: mahlasi ile
siirler yazan Feth-Ali Han ibn hasan Ali ban, babas111111 olumu uzerine 1744 de
idaresini ele aldigi Derbent, Kuba ve Selyan suara ve aydmlanm himayesi altina
almis, edebiyatin gelismesine yardimci olmustur. Zarif gazelleri vardir. Devrin
elem dolu durumunu terennum etmektedir.
XVIII.yuzy1l

sonu

ve

XIX.yuzyil

baslannda,

faaliyette

bulunmus

olan

Abdurrahman Aga Dilbazoglu, devri icin ehemmiyetli olan Azeri sairlerindendir.
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Vatanperver
Gurcu

ve ulkesinin

Krah

mucadelesi

lrakli'nin

kultur
emriyle

kalkinmasina
oyulmustur.

hizmeti

bol olmustur.

Gozleri

edebiyatina

istiklal

Azerbaycan

izleri sokmustur.

ALLAHIN ADIYLA

Onunuzde

olan,

Folklor

Hazinelerinin 4.cildi

olan

ATASOZLERI

kitabidir. Bu hazineyi on dart yilda topladim Arna biter gibi gozukmuyor. Bu
eserde 6000'e yakm atasozu vardir. Arna yinede bu rakam hepsi degildir. Bu
eserde hepsi yok ama buyuk bir kismi vardir. Zaten ben bu sayida atasozunun
birarada basildigim gormedim, Boyle bol ve derin manah sozlerin bugune kadar
toplanmamis olmasi da aynca uzuntu vericidir. Zaten toplamak isteyenlerde
hedefine ulasamarmstir.

Hep deriz "Farsin Gazeli, Turkun Meseli" diye. Bir

konusrnamizda nice darb-i mesel kullanmz. Sayisiz ve hesapsiz, 0 kadar ki
bugun bu atasozlerimiz, sozlerimiz
atasozleri

disinda,

hikmetli

icinde kaybolmustur.

sozler, sinamalar,

Ancak bu seride

dil ogretiruleri,

benzetmeler,

dualar-beddualar ve dolu farkh sozler mevcuttur. Bu eserde sadece atasozlerini
kullandik. Atasozleri kulaga tarns sozlerdir ki, sozlerimize sahit olarak kullaninz.
Bazen de birkac sozu bir atasozunde soyleyip sozumuzu ortulu ve guzel bir halde
anlatinz.
ORNEGIN: bir soz soyleriz, sozu duyan kisi uzerine al1111p danhr. 0
zaman bu kelami kullanmz:
"Sen ki sogan yemiyorsun, neden aciyorsun?"
bunun anlami bu sozu sana demedim ki sen kendi uzerine aliyorsun.
Acaba bu i$ icinde sen de mi varsin.
Elbette atasozlerini yerinde soylernekte ve kullanmakta sanatnr. Hikmetli
sozler atasozleri gibi bir cumlede soylenrnez. Belki 4-5 cumledir. Sonda olan
cumle hikmetli sozdur. Bu hazinenin birinci cildi de hikmetli sozlere aittir.
Hikmetli sozlerden ornekler:
" Bir erkek cocuk yuruyordu. Bir baska erkek cocuga rastladi. 0 cocuk
buna haksiz olarak 1-2 laf soyledi. Oburu bir sey demedi. Uzaktan bakan babasi:
" Oglum o sana dedi sen neden ona karsi cikmadm?" dedi. Oglu dedi ki: "
Cevab1111 Allah'a havale ettim". Biraz soma bir gurultu koptu. Gorduler ki haksiz
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seyler soyleyen

cocugu

at vurup yere dusurrnus.

soy leyecegin karsi soz onu Allah' 111 cezasmdan
Smamalar

inandmci

sozlerdir

Babasi

dedi ki: "Oglum

kurtarabilirdi

semn

, ..

ve 2.ciltte toplamistir.

Dil ogretimleri

tam

bir cumle sayilmaz. Tek baslanna bir manasi yoktur.
ORNEK:
sicak yerden

"Karanhk

bastrrnn

anlami

91kar"111 anlami -c;:ok kendine

Folklor hazinesinin

guvenerek

8.cildi de dil ogretiler.inden

Benzetmeler,zaman

zaman

baska bir seye benzettigimizde
ORNEK:

-korktum-

"Gormemisin

Veya "Nefesi

konusuyorsun-

demektir.

olusmustur.

atasozleri

ile kanstinlabilir.

Bunlar

bir seyi

soylenir.
eline ciger dusmustur"

Bir seye asm istekli kisi hakkinda

soylenir.

Dualar-beddualar

ince

bilmemiz

demektir.

arasinda

cok

gerekir. Bunlar dilimizin

bir cizgi

vardir.

Bu mce

simn

ahstig: sozlerdir.

"Elini attigm tas altin olsun"
Meseller birisine saka yapmak istedigimiz
ORNEK:
ben

senin

"Gel golde gurulda,

sozlerinden

zaman soyledigimiz

kurbagalarda

korkmuyorum-

demektir.

korksun".

sozlerdir.

Bumm manasi

Bu aynntilara

girmemde

ki

gayem, bu eseri okuduktan

soma, bazi sozlerin yazilmadigim

zannetmemenizdir.

Boyle

once

bakmahsnnz.

atasozu

durumlarda

sozun

olduguna

eminseniz

mukernmel

bu eseri

eserlerimde

46 cilde ulastigmi
VEF Ai'ye

begenirsiniz.

bu eksiklerden
soyleyebilirim.

ithaf ediyorum.

olup

onu bir kenara

olsun. Bana da gonderirseniz

lnsallah
gelecek

atasozu

olmadigina

yazm ki elinizde

cok memnun
Nerde

-

Eger

ki eser tam ve

olurum.

eksiklerim

varsa

soyleyiniz

ki

daha az olsun. Bugune kadar bu hazinelerin
En son yazdigim

Cunku

onun

gogsu

bu eseri babam ALi ASKER
(gonlu)

bitmez

bir

folklor

hazinesidir.

Zohre Vefai

7 I 7 I 13 70

1990

DUZELTME

lbaskida tiraj 1000 cilt oldugu halde 10000 cilt yazilmisur. Aynca BiNA
yanhshkla NIMA yayinevi olarak yazilrmstir. Bu vesileyle duzeltilir.
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Tebriz Posta Kutusu 339-51335

FiY ATI: 50 Tuman

Tahirzade Yayinlan
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ONSOZ

Dil, yalruz ses ve soz degildir. Dil, sayisiz milletlerin birbirine devrettigi

kopmaz bir yasayis, zaman icinde tarihin, mekan icinde cografyanin, iman icinde
dinin hep el ele vererek, birbirini destekleyerek, yer alt! ve yer ustu sulan gibi,
gorunur ve gorunrnez kanallarla diller arasmda aktarmalar yapa yapa; genis caph
bir ahsveris alemi icinde, bash basina, mantik ve ferman dinlemeksizin kendine
mahsus kanunlanyla, tabiatm en kansik uzviyetlerinden daha diri bir varhktir.
Dile akil ogretilmez ancak dilden akil ogrenilir.
Mukaddes bir varhk olan vatani yaratan millet, milleti millet yapan da
dildir. Dilin, vatandan daha mukaddes oldugunu anlamak icin tarihe bakmak
kafidir. Dilini ve kulturunu kaybetmis milletler hep tarih sahnesinden silinmistir.
Milli his ile di! arasmdaki bag cok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmasi milli
hissin inkisafinda baslica etkendir. Turk dili Ataturkun belirttigi gibi dillerin en
zenginlerindendir.

Bir Iran atasozu, Turkce · nin degerini ne guzel de ortaya

koyar; "Arapca bir dildir, Farsca yemegin sonunda yenen tatli; Turkce ise
san' at."
"Dil

incelikleriyle, dildir". Hemen hemen Uy bin sene sekillenmeye

baslayan Turkcenin olgunlugu ozellikle devim ve atasozlerinde kendini gosterir.
Kendine has bir gramer yapisina sahip olan. bagimsiz ve kliselesrnis kelime
guruplanrun olusturdugu deyimleriyle, asirlar boyunca yasanrms veya rastlanmis,
musahade edilmis hadiselerin aktanldigi, "ozlu sozler" diyebilecegimiz atasozleri

ile Turkcemiz, dunyarun en zengin deyim ve atasozu literaturune sahip dillerden
biridir.
Zohre Vefai'ye

ait olan ve guney Azerbaycan

bolgesine

ait olan

atasozlerini iceren bir eseri Turkceye cevirrneye cahsnrn. Aym dili konusmamiz
munasebetiyle, atasozlerimiz arasmdaki carpici benzerlikler dikkate $flyand1r. Bu

tercumenin bana cok seyler kazandirdigi kanaatindeyim. Bu rnunasebetle hocam
Sn. Habib Derzinevesi ve Dr. Cevat Azerogluna tesekkuru bir bore bilirim.

Saygilanmla

MU ST AF A KA YMI$
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TOPLAYAN
ZOHRE VEFAi

TE BRIZ
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Kitabin adi: Atasozleri
Y azan: Zohre V efai
Baski Sirasi: 2.1372 yihn Hurdat Ay1
Tiraj: 3000 cilt
Yayinlayan: Tahirzade Yayinlan
Dizgi: Nimeti
Litografi: Reva Kompleksi
Baski: Azerabadegan (Tebriz)
Muellifin

her hakki sakhdir
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A
1. Abad olsun halhal biri yatar biri kalkar
2. Abad yerin bulbulu, harap yerin baykusu
3. Aptalm dostlugu kendine goredir
4. Aptahn karru doyunca gozu disarda olur
5. Aptal ata binince kendini bey sandi
6. Aptal! Gel! Kar yagiyor! Titremeye
7. Aptal dugunu, cocuk oyunu sever
8. Aptaldan pasa, tahtadan masa olmaz
9. Anm yiyip hayasim bele baglayip
10. Arh anndan korkar.arsiz neden korkar
11. Arsizdan an sakla
12. Abadkend dumanmdan belli olur
13. Abad ev kelova belli olur
14. A.bi ( mavi ) donun parlar, bagirsagim guruldar
15. Ata ata atici, bine bine binici
16. Ata ( baba) ana evladm kolu kanadidir
17. Ata ana kucuk tanndu
18. Ata ana ol, ata ana kadrini bi!
19. Ata ata avci ol, gore gore gozetci
20. Ata, bindikleri icin arpa verirler
21. Ata ( baba) ogula bir bag bagisladi. oglu da babaya bir salkirru kiyamadi
22. Ata ( buyuk) olmak asandir, buyukluk etmek cetindir.
23. Ata ( baba) dograr evlat yer
24. Atasm ( buyugunu ) gormeyen sahlik iddiasi eder
25. Atasmdan onde giden yavruyu kurt yer
26. Ata mahni kayit et, ona gore harca
2 7. Atama ( babama ) yatak yaptim, kalayci geldi catti
28. Atan bilgilidir, sana ne?
29. Atan ( baban) sogan anan sanmsak ne kadar oldun gul be seker
30. Atamn ( babamn) duasi ananm nalesi
31. Atam atarn ben bu ise hayran
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32. Atam ( babamm) evinde bahk basi, kocam evinde tavuk asi
33. Atam ile atarru deyince ozurn ile ozunu de
34. Atami ( babami ) anami yitirdim. kendimi sana getirdim
35. Atarm anarm atmisirn yalmzca seni tutrnusum
36. Atamn duasi ananm alu

3 7. Ata evinde uvey ana, koca evinde kaynana
38. Atalar sozune muhakeme olmaz
39. Atalar sozu hikmettir.
40. Atasma ( babasma) hayn olmayamn kime hayn olur
41. Ata ot, ite et vermezler

42. Atasim ( babasirn ) doguz kapmis, olunu ilan sokmus
43. Ata bin ad kazan
44. Ata ( baba) rusvetsiz dosttur
45. Ata at olunca sahibi hayran olur
46. At at ile yo! gider soz arpa bulmak dadi
4 7. At almaya cahil gander kiz almaya akilh
48. At ucuz tay pahali
49. At ustunde kim gorecek
50. Atalar sozunu tutmayam cole atarlar
51. At ele duser, meydan ele dusmez
52. At blur egeri kalir, adam blur adr
53. At oynastigmda esek ezilir
54. At oldugunda meydan olmuyor, meydan oldugunda at
55. At baskasinin, torba emanet, benim neyim var
56. At almarms ipini aliyor
57. At zayif menzil uzak
58. Aciktiginda yiyen hastalanmaz
59. A<;: aman, cocuk zaman bilmez
60. Aca oH.i helaldir
61. A<;: oldun cobana, yoruldun sarbana
62. A<;: ile tokun arasi bir parca corektir
63. Aca dan corek helvadan tath gelir
64. A<;: olan kudurmustan beterdir
65. A<;: olan avundurulur, kizan avundurulmaz
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66. Aca dokuz yorgan ortsen de yatamaz
67. Ac;1 imam, tokun firsati olmaz
68. Acin kursaginda

corek bulunmaz

69. At; ile dost olamn once kendi karmm doyurrnasi
70. At; doymayacagim

gerekir

sanir, tok acikmayacagim

71. At; bayira kacar, yalak evde kahr
72. At; ne olsa yer, kizan ne olsa der
73. At; basa gun vursa aptallasir
74. At; beyden tok it daha iyidir
75. At; kalmak borclu kalmaktan

iyidir

76. At; karmna bir nefer nagme okur mu meger?
77. At; kopek kendini aslana vurur
78. Ac;:, tokun yuzune bakmakla

doymaz

79. At; canavar agiz agza yatar
80. At; ne kanar agac ( dayak)
81. Aclig: dinclige verrnisirn
82. Aclik adama oyun ogretir
83. Aclik ayiya kolayli okutur
84. Ac;,hk sover, minnet sovmez
8 5. Ac1 soz yigidin belini bilker
86. Aciklanan kurttan pis olur
87. Ac1 dindirme, toku kaldirma ( hareketlendirme)
88. Ac1 dir icidir, ceken bacidir
89. Acm evinde ne od olur ne ocak
90. Ac1 tatmayan tath bilmez
91. Acm karm doyar gozu doymaz

92. Acm kursagini corek doyurmaz
93. Acmdan gurut yer
94. Acikrms basta akil olmaz
95. A<;, koyun, viran degirrnen sahibinin ba~1111 agnur
96. A<;, kap1111, ort kap1111
97. Ac;,1k agiz ac kalmaz
98. Acik sofranm bir, kapali soframn bin ayibi vardir
99. A91k kabi it yalar
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100.

Acik kapmm bir, kapah kapirun bin ayibi vardir

101.

Acilan agzi kapamak olmaz

1 02.

Acilan goz daha baglanmaz

103.

Akar suya dayanma, her bir soze inanma

104.

Akar su iylenmez

105.

Akan kan damarda durmaz

106.

Arayan bulur

107.

Aramak ile degil, rast gelmek iledir

108.

Arama ayibi, ararlar ay1b1111

109.

Aksar ( topal ) koyuna ne dag ne col

110.

Aksar it ava gitrnez, tutsa da birakrnaz

111.

Aksar esegin kurt da nalbandi olur

112.

Aksak esek ile kervana katilma

113.

Ahmak adam cahnti at ile gezmeye cikar

1 14.

Ahmak ahmagi bu! ur

115.

Ahmak kargarun yumurtasi lak ( bos ) olur

116.

Ahmak sukut etse akilh gorunur

11 7.

Akmasa da damlar

118.

Ahmak kendine dusmandir, baskasina nasil dost olsun?

11 9.

Ahmak misafir ev sahibini agirlar

120.

Ahmaga soz verme

121.

Ahmagin akh gozunde olur

122.

Ahund agaci gul agaci = Mollamn vurdugu yerde gul biter

12 3.

Ahirda yatanla saman satan kardestir

124.

Ahirdc (son) gulen iyi guler

125.

Adam adam olmasa da pulu, esek esek olmasa da culu

126.

Adam adama yuk degil, can cana sahip degil

127.

Adam adami bir kere aldatir

128.

Adam adamin seytarudir

129.

Adam adama gerektir

130.

Adam adam sayesinde adam olur

131.

Adam utanmasa oynamaya ne var?

132.

Adam olana bir soz yeter

133.

Adam ondur, dokuzu dondur
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134.

Adam icinde soz ocak icinde koz

13 5.

Adam olana sozu bir kere derler

136.

Adamsizlannda

13 7.

Adam kiymetini adam bilir

13 8.

Adam gerek 1~1k gel en yere parmak durtrnesin

139.

Adamligi adamdan isterler, hos kokuyu gulden

140.

Adam bir aciyi yutar, bir tatlidan oturu

141.

Adam var ki adamlann naksidir ( sekli )

142.

Adami konustur soma kiymet ver

14 3.

Adami sozunden tutarlar

144.

Adam kendini ovmez

14 5.

Adamm bir ozu, bir sozu

146.

Adam var ki hayvan ondan iyidir

14 7.

Adam var ki konustursan can der, konusturmasan iyidir

148.

Adam var ki yavas gezer saglam basar

149.

Adam var ki dil ile para bulur, adam var ki para ile kul bulamaz

150.

Adami tarnyan yerde kurt yesin

151.

Adami gayret cahstmr, degirrneni su

1 5 2.

Adamm ken di ernegi

153.

Adamm basina ne gelse dilindendir

154.

Adamm kotusu pay umar hem de cini kasada

15 5.

Adamm dili ve yuregi bir olmasi gerekir

156.

Adamm iyisi alisveriste belli olur

15 7.

Adamm iyisi iste belli olur

15 8.

Adamm ya van coregi baskasmin pilavmdan iyidir

15 9.

Adamm yere bakam, suyun lam o lam

160.

Adam yikila yikila bgrenir

161.

Ad adarm suslemez, adam adr susler

162.

Addan sal, ya attan sal

163.

Adi var kendi yok

164.

Adi kulagina catmasin

16 5.

Ad1111 verdin tad1111 da ver

166.

Adm nedir? Bakkal. Hak ver hak al

167.

Adi nedir? Dervis. Pul ile olur her is

Allah': var
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168.

Adi nedir? Usak. Neye durrnussun

bekar

169.

Adi eek, kulagm tut

170.

Adimi sana koyaram,

1 71 .

Ad1m1 kap ( guvec ) koy, ama ocak ustune koyma

1 72.

Adi baska dadi baska

1 73.

Adim ben verdim yasim Allah versin

174.

Adm deme koy belime

1 7 5.

Adm sana zinettir

176.

Adm heybettir ya ki beni korkutursun

177.

Adm nedir? Das, demir. Yurnusahysa yumusali

1 78.

Adm nedir? Resit. Birini de birini isit

179.

Adm koydun degirmenci, cagir gelsinden Koroglu

180.

Adm isit, yuzun gorrne

181.

Araba cmldamaktan ban cinldir

182.

Araba kmlmca yo! gbsteren cok olur

183.

Arabanin on tekerinin gittigi yolu, arka tekeri de gider

184.

Arada yer ortada gezer

185.

Araz ( Aras irrnagi ) akar gozun bakar

186.

Araz tasmdan kor topugundan

18 7.

Ara kansti mezhep kayboldu

188.

Arabam olc, kale dik

18 9.

Arahk ( ortalik ) ati hip fan

190.

Aralik sozu ( dedikodu) ev yikar

191.

Arahkta oynayan kenarda dayanamaz

192.

Aramizdan kil gecrnez

193.

Aranda ( K.Azerbaycan'da bolge ) tutdan olduk daghkta kurttan

194.

Aran salon, tilki bey

195.

Arpa, corek, tursu, ayran kan111111 harap eyledi, bir sipali dul avrat

seni yana yana birakinm

evimi harap eyledi
196.

Arpa, corek, tandir, as. Adm nedir? Hanlar ham

197.

Arpadan bugdaydan elim uzuldu, umidim sana kaldi ey dan

198.

Arpayi birak bugday: tut

199.

Arpa verilmeyen at, kamci ile yurumez

200.

Arpa verirsen bir avuc, kaymak istersen kat be kat
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201.

Arpa unundan baklava olmaz

202.

Artik ( fazla) hirs das yarar, das da deger bas yarar

203.

Artik hirs bos yarar

204.

Artik yagin corbaya zaran ne?

205.

Artik yiyeni kustururlar

206.

Arkali ( sahipli ) kopege kurt saldirmaz

207.

Arzular uzun, ornurler kisa

208.

Arzu arzudan dogar

209.

Arzu bir, limit iki

210.

Arzu kuyusunu

211.

Az ye de kendine usak tut

212.

Arsin ( metreli ) mal terazi ile sanlmaz

213.

Arsin malci kadin sarrafidir

214.

Armut agzima, sapi Savalana

215.

Armut pis agzima dus

216.

Armudun

217.

Arv at ( kadin ) aldin bir bela. ondan oldu bir bela devamh beladir

218.

Arvadm an, bostamn

219.

Arvattan hosnut olmayamn

220.

Arvadm biri ala, ikisi bela

221.

Arvadm temizi, kocanm sereflisi

222.

Arvat yuzlu kisiden, kisi yuzlu kadin iyidir

223.

Arvat eldendir,

224.

Arvat iki olsa ev supurulmernis

225.

Arvattan

226.

Arvat mah bas kakinci ( sakat degnegi )

227.

Arvat, kisiye koltuk agacidir ( yardimcidir)

228.

Arvad ne bilir dagda dumandir,

229.

Arvat var ki arpa unundan

230.

Arvat var ki bugday unundan tutek de yapamaz

231.

Arvat var ki arpa unundan as eyler, arvad var ki ba$111 yas eyler

232.

Arvadi eri, peyniri deri saklar

233.

Arvadi guzel, ati yuruk ile yol arkadasi olma

234.

Arvadin bosayan ustune bir od koyar

doldurmak

iyisini ormanda

olmaz

( Azerbaycan'm

n yuksek dagi )

cakallar yer

ban ( meyvesi ) gerek
sakali tez aganr

ogul beldendir

vefa, zehirden

fakat kardes tapilmaz
kahr

sifa olmaz

evde oturup hukrnunu

gecirir

corek yapar
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235.

Arvadm serikli olsun, maim serikli olmasm

236.

Arvadm akh godek olur

23 7.

Arvadm fendi kisiyi yendi

238.

Arvadm yalagi semeni ( bir yemek adi ) koyar,

kisinin yalagi

bakkal dukkam
239.

Arvad yikan evi, felek de yikabilmez

240.

An olsun, bah Bagdattan gelsin

241.

An bal alacagi ciceg: bilir

242.

An sireye hi.icum eder

243.

An gibi kocasi olarun dag gibi evi olur

244.

Arvat cok odun yaktmr

245.

Azdi fakir fukara, bir de tabani cmk geldi

246.

Azdi fakir fukara bir de boynu bukuk geldi

24 7.

Az isten cok is cikar

248.

Aza cok, coga az diyorlar

249.

Aza dediler nereye? Dedi cogun yayma

250.

Azarhk ( keder) olsun, bezginlik olmasin

251.

Azarh ( kederli ) acele eder, armut vaktinde yetisir

252.

Aza kanaat etmeyen cogu da bulamaz

253.

Az az cok, damla damla sel olur

254.

Az olur kuser cok olur kuser

255.

Az olsun ragbetli olsun

256.

Azanda ( kayboldugunda ) seyh evine git

257.

A.zadhk ( ozgurluk ) gi.izel yasamak icindir

258.

Azad olsun iyi olsun

259.

Az a$111 tadi tuzu soylenrnez

260.

Az ay buz ay dokuz ay

261.

Az darns ragbetli darns

262.

Az cok kulak ver

263.

Az hirs cok zarar getirir

264.

Az vardi ac adam, biride dustu bacadan

265.

Az var ki coga galip gelir

266.

Az ver cok yalvar, cok ver az yalvar

267.

Az veren coktan, cok veren maldan

38

268.

Az1 bilmeyen

cogu da bilrnez

269.

Az gel kizim, naz gel kizim

270.

Az yer kuser, cok yer kusar

271.

Az yerim hekimi gormem,

272.

Az yer zayiflar, cok yer tinklar ( ishal olur)

273.

Az ye kendi coregini ye

274.

Az ye, az konus, az yat, cok calis

275.

Az yiyen rahat, cok yiyen ( cerahat) gorur

276.

Asta ( yavas ) kacan namerttir

277.

Asam ( kolay) koyup, zora dusme

278.

Asta ( yavas ) atm tepigi sert olur

279.

Asta vur, usta vur

280.

Astacaiyavasca), ustaca

281.

A~ olsun,

282.

Asagi basta oturmuyor,

283.

Asagi tukursem

284.

Asagi otur, yukanda soz anlat

285.

A~ bir sine, su bir cine

286.

Asbaz ( asci )iki olursa corba tatsiz olur

287.

A~ dasngmda kepcenin kiymeti belli olur

288.

A~ dastigmda kepce pahali olur

289.

A~ kapiya kader yoldas ( arkadas )

290.

Ac; gozunu yoksa acarlar gozunu

291.

Asdir piser, isdir duser

292.

A~1 yok mevlut okutur, isi yok namaz kilar

293.

A~1m sicagi, suyun serini

294.

Asma asina geldi ocak basina

295.

A~1 pisiren yagdir, gelinin ozu agdir

296.

A~1g1 utuzup ( kaybedip ) cul ile oynuyor

297.

A~1g1 yigarlar oynamaktan otun;

298.

A~1k oynayan ahirette ornrunu utuzur ( kaybeder)

299.

Asin alti das, ustu das

300.

Asm soguklugu denin azligmdandir

basdan

dcgru gezerim hakimi gormem

olsun
yukan basta yeri yoktur

sakaldir, yuk.an bugdir (

biyiktir )
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301.

A~1 yok, ipegi yok, bol suyu var Salyamn ( Azerbaycan da bir
bolge )

302.

Ak at, arpa yemez

303.

Ak yuzde kara hal guzellik. kara yuzde ak hal hastahk

304.

Ak itin pamuk satan ne zaran?

305.

Ak itin peynir satan zaran ne?

306.

Ak ayi ile cahil ayaga kulluk eyleme

307.

Agac meyve verdiginde

308.

Agac tutan agac yarandan cok olur

309.

Agactan masa cikmaz

310.

Agactan tandir, korden evliya olmaz

311 .

Agac semtine yikihr

312.

Agac kokunden yikilir

313.

Agac getirenin once kendini doverler

314.

Aga<; ne kadar boy atsa goge cikmaz

315.

Agac basin salladiginda, sogut mendedir

316.

Agaci aci, meyvesi sirin

317.

Agaci, kurt icinden yer

31 8.

Agaci yas iken egerler

319.

Agacin yernisini ye, kabugunu soyma

320.

Agaran bas ile aglayan goz gizlenmez

321.

Agasi belli olan kul asi olur

322.

Aga aga girdi baga, bir kus tuttu o da kurbaga

323.

Aga ile bostan ekenin gagi bitende bir

324.

Aga ne bilir, orak nedir

325.

Aga nazar boyle gezerem, bir yumrukla binini ezerim

326.

Aga ol! Fermanda ol!

327.

Agaya aga desen gulmek, nokere noker desen acigi gelir

328.

Agam bir hatun aldi, davanm satin aldi

329.

Aga esek de olsa ona <;ii~ demem

330.

Aga ( dayak) aci, can sirindir

331.

Agac olan yerde budak kinhr

332.

Agac kendi koku ustunde biter

3 3 3.

Agac kinldigmda baltah da gelir baltasizda

basina asagr sallar
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334.

Agac tutan bas yarandan

335.

Agaca cikan kecinin daldan calan oglagi olur

336.

Agactan,

3 3 7.

Agaci susleyen yapraklandir

3 3 8.

Agaci meyvesinden

339.

Agaci cok olan kend'in kabri cok olur

340.

Agacli koyu sel almaz

341.

Agzina gore tike tut

342.

Agzim yandi, ban a$111 as olsaydi

343.

Agacin iki basi olur

344.

Agzima as karmrna das

345.

Agzima dat, karruma dat ve bidat

346.

Agz1111 tutsa burnu dillenir

34 7.

Agz1111 acti gevher sacti

348.

Agzmin tad1111 bilen kisi, cebine kuru uzum doker

3 4 9.

Agz1111 yak an asi kasik tanir

350.

Agiz yemese yuz tanmaz

3 51.

Y agis nerde corek orda

352.

Ak ayram ite kuru UzUmU cebe doker

353.

Ak dolagirn sag olsun. bulunrnayan kiz olsun

354.

Ak evi gorup kara evi yandirrnazlar

3 5 5.

Ak seker kara seker bir dam an suya ceker

356.

Aka ak karaya kara derler

357.

Agac ekenin omru uzun olur

358.

Agac golgesiz insan sevgisiz olmaz

359.

Agac golge oldugunda kan elinden korkarlar

360.

Agac getirenin once yuzune vururlar

361.

Agac yetisen meyveyi saklamaz

362.

Agac egildi, kmldi

363.

Agiz torba rmdir ki, buzesin?

364.

Ak bu hak hali ne eyler?

365.

Ak pulu kara gun icin saklar

366.

Ak pul kara gun icindir

367.

Ak donlu ak donludur

budaktan,

coktur

bir de geldi bucaktan

tanirlar
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368.

Ak koyun kara koyun basimi yere koyum

369.

Ak koyunun kara kuzusu da olur

3 70.

Ak got ile kara got caydan gecerken belli olur

371.

Ak gun agardir, kara gun karaldir

3 72.

Agnsiz basa sakiz hararndir

373.

Agnsiz bas mezarda olur

374.

Agnlarda goz agnsi, her kisinin oz agnsi

375.

Agnmayan

376.

Agiz ile pilav olmaz, yag ile dugi gerek

3 77.

Ag1z ile yahsi bir olmasa bakkal armut verse

3 78.

Agzi egri yi ( kotu konusan

3 79.

Agzima col davsani sigsan ile dost olma

380.

Agzim batirdm haram kepceni doldur kalama

381.

Aglatan gulmez

382.

Aglasa anam aglar gerisi yalan aglar

383.

Aglama olu icin, agla deli icin

384.

Agiamayan cocuga meme vermezler

385.

Aglayan gozden, vurulan dizden olur

386.

Aglayanm bir derdi, gulenin bin derdi var

3 8 7.

Agir otur batman gel

388.

Agir otur, bey desinler

389.

Agir basar, yungul kalkar

3 90.

Agir kazan gee; kaynar

3 91 .

Agrr gel agrr get

392.

Agirligim yer ceker, nzkmi Allah verir

393.

Akm adi var, karanm tadi

394.

Aga buyurur, stir dereye stir dereye

395.

Aga bulduk arz eyledik

396.

Aga tokdur, usaga bir corek coktur

3 97.

Agahk vermekte, yigitlik vurmaktadir

398.

Agarnn mah gider usagin cam

399.

Aksam oduna giden cok olur

400.

Aksarn oldu yat sabah oldu kalk

401.

Aksam sabn hayirh olur

basim agntrna

) arkasmdan

tan um
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402.

Aksamm

haynndan sabahin serri iyidir

403.

Aksamdan

404.

Aksamdan soma sabahin hayr olsun

405.

Aksamm

406.

Aksam kizarnsi sabaha yazdir, seherin kizarnsi

407.

Ala karga guzel ceylani begenmiyor

408.

Sal eline silahi, kuvvet versin Ila.hi

409.

Al elmaya tas atan cok olur

410.

Alver diyorlar, alverme demiyorlar

411.

Ala kara olmak yetmiyor hele hekimlik

412.

Allan alip varlarup satan satip allarup

413.

Alacak eek kalsa yaddan ( akildan ) cikar

414.

Alacagim

karga verecegim

415.

Alacagirn

hatmnda saklayan kimse verecegini

416.

Alacagin

41 7.

Alacagi bir pilte, parnugun

418.

Ala it cakalm dayisidir

419.

Ala da giyer yarasir, ~al da giyer yarasir

420.

Ala karga suda yikanmakla

421.

Ala kargada alacagin olsun alamasan

422.

Alamir'de

423.

Aldun sizden verdim size

424.

Aldirn ceviz sattim ceviz bana kaldi saksaki

425.

Alttaki tas kipirdasaydi

426.

Altm hasir ustun hasir yazik yat terliyorsun

427.

Alcak ucan yuksege yuksek ucan alcaga konar

428.

Alcak esege herkes biner

429.

Alcak gonulluluk

430.

Alcam ( erik) da olsun, ala karga da

431.

Al cevizi, sat ceviz, cakcaki kalsm sana

432.

Aldun kus, sattim bos

43 3.

Aldigi bir igne demirini yoklar

434.

Alu das, ustu das, yine de ogul coregi ( evlat ekrnegi )

435.

Alum gormedigin

soma gel en misafirin

yiyecegi sogandir

s1m111 seher vakti bilir

olsun verecegin

dilencilik

aksama vaydir

ki
de ediyor

kartal
de hatinnda saklar

olmasin
batmanim

sorar

agarrnaz
olumun olsun

eder Seyyid Hamza'da harem·

agirl1g1 cekrnezdi

peygamberler

sifatidir

kabdan su icme
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436.

Atmis yasmda dana, simdi dusup meydana

437.

Alcak yer

438.

Almak ayiptir vermek gi.izel

439.

Alan pisman, yiyen sisman

440.

Alavdan 91k1p pilava dusup

441.

Allah adamm kornsusunu da parali eylesin

442.

Allah eli herkesten yucedir

443.

Allah isterse verir, sormaz kimin cglusun

444.

Allah ucrnayan kusa asagida budak verir

445.

Allah istese de erkekten de verir disiden de

446.

Allah ile savasrnak olmaz

44 7.

Allah' in zikrinden dusen kus ave mm avma duser

448.

Allah iki goze bakmak icin iki goz verir

449.

Allah boynuzsuz kocun ocunu boynuzludan ahr

450.

Allah buyuklerin hasetini kessin

451.

Allah bir kapiyi kapatsa oburunu acar

452.

Allah'1 bilen guzeldir

453.

Allah cimriye pay vermez verse de doymaz

454.

Allah dagina bahar kar verir

4 5 5.

Allah dert de verir derman da

456.

Allah'tan korkan kuldan korkmaz

4 5 7.

Allah derdi cekene verir

458.

Allah deveye kanat verseydi, evleri ucururdu

459.

Allah dogrunun yardimcisidir

460.

Allah dogeni, peygamberde asasi ile kovar

461 .

Allah derdi ceken verir

462.

Allah sag gozu sol goze muhtac eylemesin

463.

Allah saklayani kurt yemez

464.

Allah karga degil goz cikartsm

465.

Allah kardesi kardes, kimseyi kimse yaratmis

466.

Allah gorur kim kimi dover

467.

Allah gormemise de bir ogul verdi, verdi gozunu cikardi

468.

Allah kerimdir, kuyusu da derindir

469.

Allah beni dosttan sakla dusmandan ben kacanm

yigidi kucuk gosterir
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4 70.

Allah bin dert verse, binbir derman verir

4 71.

Allah verdikce kul hataya duser

4 72.

Allah verdiginde

4 73.

Allah vermezse

474.

Allah verdiginde

4 7 5.

Allah vuran agacin sesi cikmaz

4 76.

Allah hec kimi neyleyern.

4 77.

Allah hie kimseyi namerde muhtac etmesin

4 78.

Allah yuzun pilav yiyen tanittmp

479.

Allah'a inarunayan

480.

Allah': orada gor

481.

Allah'm isi bilinmez

482.

Allah': cagir taz1111 birak

4 8 3.

Allah' 1 cagir ondan gaynsim

484.

Allah'm isine el uzatma

485.

Allah'm takdirini kimse anlayamaz

486.

Allah'm hikmeti kendi yarundadir

487.

Allah kotunun yolunu baglasm

488.

Allah ye! de verir yer de

489.

Alla da bilmez dunyarun van-bir meslek ask ile yasayanlan

490.

Aldattim

491.

Alma arvadm dulunu ayn dugurnler ( tutar) parasmi

492.

Alam agacindan

493.

Almadigin

494.

Almak aldatmak

495.

Alamdan

496.

Alma mazlumun

497.

Almayi soy ye, armudu say ye

498.

Almayi yedin sap1111 ver

499.

Alam armut, aptal Mahmut

500.

Alam goren, satma goren, yuz gorendcn, bir gorenden,

yok yerden verir
kul neylesin
bacadan olsa verir

nece eyleyim de koyrnasm

kula da inanmaz

birak

diyen kendini aldanr

alam duser, hayva agacmdan

hayvarun kuyrugundan

hayva duser

tutma

vermek mertlik

vermek Allahin

isidir

ahirn, cikar aheste aheste

bir birine

itibar yoktur
501.

Al mal1111 gor halini

502.

Alicinm gozu saticida olur
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503.

Ah$111 oglu veristir

504.

Ahsrms kudurrnustan

505.

Aman ( sakm) sonradan

506.

Amana ( af dilemeye) gelen emana gelir, yamana gelen neye gelir

507.

Aman deyeni oldurrnezler

508.

Ana yuregi dag cicegi

509.

Ana evladirun kalkanidir

510.

Anasmm

511.

Anast namaz ustunde imis

512.

Anast cebine tas koyar

513.

Anasiz cocuk azar, kufur isitir

514.

Anast gezer agaci, cocugu budak budak gezer

515.

Anasiz usak evde bar olur, babasiz cocuk disanda

516.

Anasma bak klz1111 al, kenanna bak bezini al

517.

Ana kalbi korpe olur

518.

Ananm ilk cocugu daglann tilkisi

51 9.

Anam alanm, balta calanm yanmda durma

520.

Anali kizin ozi; ( kendi ) anasiz k1z111 sozu buyur

521.

Anal! kuzu.otlar

522.

Anamn yuregi, tayamn etegi yanar

523.

Anayi yavrusundan

524.

Anamm coregine kuru, ayramna duru demern

525.

Anbar isirinden kacti Kerbela serine

526.

Amran esek kendini belaya salar

527.

Amran e$ek benzerini

bulur

528.

Anladik yel degirmeni

fakat bunun suyu bani?

529.

Anlayana

bir soz bir kitaptir

530.

Anlayana

can kurban

531.

Anlamaza hurmet ederler der: benden korkuyorlar

532.

Anlayana

533.

Anlamaza

534.

Anlayan bir anlamaz iki guler

5 3 5.

Anh acik gun I$1g111da gezer

536.

Alm yazismdan

beterdir
gorrnusten

gectigi kopruden

kizi da gecer

duzu

eder bir kiragi kepig kiranhk

suru sesi saz gelir, anlamaza
desen kolenem.

zuma az gelir

der goturum satim

kacmak olmaz
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537.

Avaz1 ( nagmeyi ) hamamda oku, sago! desinler

538.

Avazm guzel gelir, okudugu Kuran olsa

539.

Avaz gelmez kus olmaz basa gelmez is olmaz

540.

Ava giden avlamr

541.

Ay ile yildiz sadece goge yakisir

542.

Aya bakam gelip dussun ayagina

543.

Ayaga dusmeyen

544.

Aya das atan vakti var, das atmagin vakti var

545.

Aydan yildan bir namaz onu da seytan koymaz

546.

Aydan an, sudan duru

547.

Ayda yilda bir temasa ( gosteri ) onda da goz kamasa

548.

Ayran bulamaz icmege, cadirh gider sicmaga

549.

Ayrana gitmeye utanmaz kasesini gizler

550.

Ayram yok icrneye, gumus kopru arar gecmeye

551.

Ayn dusen dostlar birbirini eek ister

552.

Ayn ya kardes ya komsu

553.

Ay gorunurse

554.

Aynada ayna cilvelenmez

5 5 5.

Ayr ile bir cuvala girme

556.

Ayr ile maymun birbirine uygun

557.

Ay1 yavrusuna korpe kirpi yavrusuna yumusak der

55 8.

Ay1 zora dustugunde yavrusun ayagi altma basar

559.

Ay1 anlar, kurt anlamaz

560.

Ay1 meseye kusmus ormanm haberi yok

561.

Aymm bin oyunu var bir armut icin

562.

Aymm eline agac vermek kolay, almak zordur

563.

Ayiyi oldurmernis derisine kiymet koyar

564.

Ayr yuvasi asma uzum

565.

Ayr, kannca yuzunden yikarur

566.

Ay1 yiyeni kusturmak olmaz

567.

Ay isigmda goz yikamazlar

568.

Ay gorrnusun yildiza ne mihnet

569.

Ihtiyat en buyuk yigitliktir

570.

Ihtiyat yigidin yarasigidn

basa cikamaz

artik yildiza mihnet yoktur
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571.

Ihtiyat sarttandir

572.

Ihtiyatli koyunu kurt yemez

5 73.

Ihtiyath oglamn anasi aglamaz

574.

Ahmet'in belali basi, kulu koy topragi tasi

575.

Ahter'in sans: olsaydi sac: olurdu

576.

Ayak buduremesi

577.

Ayak uzunlugu

578.

Ayak sigmayan yere bas nasil sigar

579.

Ayak gitmese el neden gider

580.

Ahte

581.

Asil itmez ( kaybolmaz) asn yag itmez

582.

Ashrn inkar eden haramzadedir

583.

Aslim yitiren durust degildir

584.

Ash olmasaydi, Kerem daglarda neylerdi

585.

Asian yaslandigmda gotune kannca dolanir

586.

Aslan tilki golgesinde yatmaz

587.

Asian yavrusu aslan olur

588.

Aslanm ne erkegi, ne disisi

589.

Asil al cirkin olsun, bed asil olmayan guzel alma

590.

Asil almak zordur, saklarnasi kolaydir

591.

Asil olan nrnagmdan bilinir

592.

Atlas ne kadar eskise de dolak ( kotu kumas ) olmaz

5 9 3.

Iftira dagdan agirdir

594.

Onu ki gerek burda deldirdin, deden evinde deldirme

595.

On gun kov,bir gun ov

596.

A vuc ici koklamadim

597.

Avciya dag gosterirler, ovayi degil

598.

Aver obada yolcu yuvada

5 99.

A vci yanmda gozunu kayirsan

600.

Av vuramn degil getirenindir

601.

A vci Ahmet' in dagarcigi sen de yuvarlat bende

602.

A vcmm bir gozu olsa yeter

603.

Avucuma koy, avucuna koyaram

604.

Oruc tutma, namaz kilrna, isin boyle rast gele?

( surcmesi
cernreklik

) di! surcrnesinden

iyidir

getirir

sican sicanlann cinsidir
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605.

Oynamayan

gi.ilmeyen koye yeni darga gelip olmasa bu olsun

haci, bu haci, orada kim boyaci

606.

Oba durdu gocmege, gelin gitti sicrnaga hangi ikidir tic; olmasin

607.

Oha var dagdan indirir, o havar daga bindirir

608.

Av yetenindir

609.

Oynasa timid olan kocasiz kalir

610.

Oynas ta baht ile, kardes de baht ile

611.

Oynastan koca olmaz

612.

Oynas da geli p er bas; yer

613.

Uma uma dondu muma

614.

Uman yerden ki.iserler

615.

Umduk kokusundan curuduk kokusundan

616.

On iki imama yalvaracagina Allah'a yalvar

61 7.

On defa olc bir defa bic

618.

Olum var olum gibi olum var zuli.im gibi

61 9.

o 1 um haktir

620.

Oluye bir gun deliye bin gun aglarlar

621.

Olum kas ile goz arasmdadir

622.

Olunu yalmz basina koysan kefeni kirletirler

623.

Oluye kalan lanet ile rahmettir

624.

Olen oldu vay kalanin haline

625.

Olmaz olmaz deme olmaz olmaz

626.

Olma kadi ki basin agnmasin

627.

Olmez Hatice gorur netice

628.

Olmek olmektir hinldamak nedir?

629.

Urkutrneyince saymak olmaz

630.

Uzaktan bakan dogus kolay gelir

631.

Uzun Diraz benamaz ( namaz kilmaz ) hayra serre yaranmaz

632.

Ulu sozune inanmayan uluya uluya kahr

63 3.

o len ile olmezler

634.

orn arkasmdan

635.

Oli.i ceylan yerinde sar baglamak olmaz

636.

Oli.i gotu balli olur

637.

Olmus olacaktan iyidir

konusrnazlar
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638.

Olmesin o pis ki yerine iyisi gelecek

639.

Evvel atilan das uzaga gider

640.

Evvel yemek soma demek

641.

Olan yerden umarlar

642.

Evlat badem, torun ise badem icidir

643.

Evlat can yongasidir

644.

Olenin borcunu diriler alirlar

645.

Ulke abad ( imar edilmis, duzenli ) iken degirrnen harap idi

646.

Olme, yitme, kapimizdan gitme

64 7.

Old ti var, dondu yok

648.

OW

649.

OW matemi

650.

Okuz yorulan 90k soz derler

651.

Olen kimdir

652.

Olen sizden belkuluk bizden

653.

Olen ca111111 kurtanr vay kalarun haline

654.

Olen icin gam yeme bes gunden az yeme

655.

Olacaga ne care

656.

Olan oldu torba doldu

657.

Olan oldu, gecen gecti

658.

Olan takar, olmayan bakar

659.

Olanda goz kizanr, olmayanda yuz kizanr

660.

Olanda havar havar, olmayanda pohunu sever

661.

Olan yarma kaynatir, olmayan $1111 oynatir

662.

Olmayamn bir derdi var olanm bin bir and icti, bu and icti,

esek aranm nahni sokmeye
cekrnek diri mateminden kolaydir

osdurak boynuma dustu
663.

Oba bizde biz obada baht ki vanmdir, keci kih salvanrndir bas

sinsin ki dost yolunda, ise yaramaz
664.

Oba gocup yurdu kahr

665.

Ot kendi koku ustunde biter

666.

Utan utanmazdan, kork korkmazdan

667.

Utanmasan oynamaga ne var

668.

Utanani oglu olmaz

669.

Otuz iki disten cikan, otuz iki mahalle yayihr
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670.

Ocaktan da gitse bucaktan gitmez

671.

Uc gidenin orta ozu uc olur

672.

Ucuz etin corbasi olmaz

673.

Ucuzdan pahah olmaz

674.

Ucuzdur var hikrneti, pahahdir var illeti ( sebebi)

675.

Ucuzlukta alicmm pahalihkta sat1c111111 yuzunu gorme

676.

Ucuzlukta o kadar yiyorum ki pahahlikta

677.

Ucuz satan tez satar

678.

Uy ay ben sana geleli, Uy ay sen beni alali, uc ay recep, Saban,

hatmma dusmesin

Ramazan bu oldu dokuz ay
679.

Okudugunu deme anladigim de

680.

Od olan yerde tutsu cikar

681.

Od ile oynamak olmaz

682.

Od ile parnugun dostlugu ne?

683.

Od dustugu yeri yakar

684.

Oddan kill, kulden od olur

68 5.

Od her yana dusse kendine yer acar

686.

Odu sondurup kulu ile oynuyor

687.

( kahr koz olur, kiz kalir soz olur daga yagdi kar, bu daga yagdr

kar, hie kimse olmadi haberdar
688.

Orahca irisi var

689.

Orta gulu mah halk yer

690.

Orta guveli tavuktan bir yumurta iyidir

691.

Orgten ( yurekten ) yurege yo! vardir

692.

Orglerden Allah agahtir

693.

Orgler yakm olsun yollann uzakligi bir soz degi]

694.

Uzaktan bakinca dogus kolay gelir

695.

Uzakta durup vur diyor

696.

Uzak yerin helvasmi holay holay ile doverler

697.

Oz ( yuz ) yuzden utamr

698.

Uzde hala ( ben) dalda cala

699.

Oz ( kendi ) sozunu baskasindan isit

700.

Ozge ( baskasi ) baskasmm namazim osdura osdura kilar

701.

Ozge oguldan ogul olmaz
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702.

Ozge ipi ile kuyuya inmek olmaz

703.

0z verdik deli ye, elci cikti halaya ( teyze )

704.

Oz verilen yere erinme, uz gorrneyen yerde gorunme

705.

Oz goren akrabalik iddia eder

706.

Uzde giller dalda( arkasinda ) hurur

707.

Uzuke ( yuzuk ) kiymet koyarlar kasi ile, kiza kardesi ile

708.

Ozgenin yaman gunune gulen kendi gunune aglar

709.

Ozgenin iyisinden kendi kotumuz iyidir

710.

Oyle et kine sis yansin ne kebab oyle pancann boyle de yapragi
olur

711.

Oyle uruyen itten boyle gezeyen tola

712.

Oyle yerde otur ki altindan su cikmasin

713.

Oyle yemegin boy le kumasi var

714.

Oyle et ki bir de pazara peynir satan gelsin

715.

Oyle giysi giy ki evde yamasi olsun

716.

Oyle ise basla ki Kanber Kulu'ya rast gelme

717.

Oyle uruyen itin boy le titreyen yavrusu olur

718.

Ozge sozu konusma kendi sozun konus

719.

Ozgenin ki ipek, bizim ki kopek

720.

Ozu ( kendi) olcer, kendi bicer

721.

Ozu der yuzu guler

722.

Ozu etti yuzune kulu doktu gozune

723.

Uzune bakma gozune bak, yuzune bakma sozune bak

724.

Oz ( kendi) koyunde Murat Ali'de beydir

725.

Oz rahatim arar

726.

Oz kokunu sudan crkartir

727.

Oz adim ozgeye koyma,

728.

Oz onunden ye

729.

Oz elim oz ba$1111

730.

Ozunu alim istersen cahilden uzak dur

731.

Ozgesine merdiven olma, ciksa seni tammaz

732.

Ozunu buyuk gosterrnek artik kicik etmedi

733.

Ozunu tam Allah'! tam

734.

Ozume ki yer eylerem, gorsene ben neylerem
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73 5.

Ozumuz evde sozumuz colde

736.

Ozumuz bir sey degilik, obamiz davulda duyulur

737.

'· Ozun bilesen" yo! degil

738.

Ozunu bilen iyidir

739.

Ozge ipine odun yigmak olmaz

740.

Ozge tarlasim duz gorur, ozge arvadmi kiz gorur

741.

Ozge nemesi ile kureken ( damat) olmaz uzmak basarrnisan
badem agacinda neylersin?

742.

Oz verdin astar ister

743.

Oz versen arsiz, az versen hirsiz olur

744.

Uzumu yedin kamcisina katlan

745.

Ozun ettin kendine, kulu serptin gozun

746.

Uzun adam ahmak olur, kisa adam tokmak olur

747.

Uzun adamm akli topugunda

748.

Uzun pazar canker hepsinin nzk1111 Allah vere

749.

Uzun diraz yayilamaz, hayra serre yaranmaz

750.

Uzun sozun kisasi

751.

Uzune bakanm huri peri, icine bakanm kilh deri

752.

Ozumden yeyip, ozumden icip ozgesine beli derim

753.

Ozume usta, arvadirna usta hatun desinler

754.

Ozu dusen aglamaz

755.

Ozunu sakla oz sozunden

756.

Ozune bir igne baskasina bir cuvaldiz

757.

Ozunu yorulmus bilsen arkadasim olmus bil

758.

Ustadina kem bakarun gozlerine ak duser

759.

Ustunu unlu gorup degirrnencidir

760.

Ustu bezek alti tezek

7 61.

Osuranm onunden sicmasin go tun yok der

762.

Osurmak bes degil yel onunde dayamr

763.

Osuranm ne alakasi var kann agnsiyla

764.

Usta oglundan cirak olmaz

765.

Usak atadan yetim olmaz anadan yetim olur

766.

Usaga buyur arkasindan

767.

Usak babasmdan

olur

diyor

git

guclusunu bilmez
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768.

Usak kendi bildigi his; kimseye vermez

769.

Usak olan evde giybet olmaz

770.

Usak ile yola cikma, esegi yikilsa aglar, esegin yikilsa guler

771.

Usaga yuz ogret, gene kendi bildigini soyler

772.

Usaktan al dogru haberi

773.

Usak cahskamn elini tutar, tenbelin hem elini hem ayaguu

774.

Usak sahtan hukumludur

77 5.

U sak karn111111 agnsmi bilmez

776.

Usaklar gorduklerini

777.

Usakh evde havan sap1111 yukan asarlar

778.

U sagm suursuz gider, yol ustunde oturur

779.

Usagin feraseti gordugu isten belli olur

780.

Usagin vurmamazhgmdan

781.

Usak yemekten degil, ferahtan buyur

782.

Usak buyuk olunca buyuk bir yumak olur

783.

Oglan evi kirar bademi, kiz evi kirar adami

784.

Oglan yedi oyuna gitti, coban yedi koyuna gitti

785.

Oglan yetir, kiz yetir, yuklerinden

786.

Oglana usaklikta kiz veren cok olur

787.

Oglan olsun diri olsun, corek olsun kuru olsun

788.

Oglu adami dusman kapisina apanr

789.

Ogul benimdir, kabiliyetini

790.

Oglum olse ciger yanar, kardes olse belim kmhr

791.

Ogul olumu koz doker, kardes olumu be] buker

792.

Ogul babas111111 kosesini eker

793.

Ogul ele duser, kardes ele dusmez

794.

Oglun dort yasma geldiginde,

795.

Ogul tenbel olsa neyler baba mahrn ? cahskan olsa neyler baba

ogrenirler

da$111 buyugunden

yapisar

sen getir

ben bilirim

egerli at da gerek ya yehr altmda

malim
796.

Ogul hirdasi nogul lurdasi

797.

Ogul gunahsiz olmaz, baba merhametsiz

798.

Ogn ( hirsiz ) eyle bahdi dogru bucaga sikildi

799.

Ogn oyle bilir ki herkes lnrsizdir

800.

Ogn ev sahibi de olmaz, ev sahibini evinden koyar

olmaz
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801.

Ogn anasi gah db~ yer, gab dosune vurur

802.

Ogn pisigin ( hirsiz kedinin) ustune agac goturrnemis kacar

803.

Ogndan calan hirsizin sahidir

804.

Ogndan kalarn falci goturitr

805.

Ogn kalana, ev sahibi gidene yanar

806.

Ognrun arzusu nedir? Karanhk gece

807.

Ognrnn hatmna das salma

808.

Ogruluga gidersen insafi hatmnda

809.

Oglan alan kucakta, kaynana alan bucakta

810.

Oglan evinde toydur. K1z evinde haber yoktur

811.

Oglan kundaktan babasina yardimcidir

812.

Oglumun oglu caydan gecirtti, k1Z1111111 oglu parmak gecirtti

813.

Ogluna 1oz arayinca k1z111a oglan ara

814.

Ogn hirsizi tez tamr

815.

Okuz ozune kurusne ekende basi agnr

816.

bki..iz

817.

Okuzun tay isin zay

818.

Okuzunu baskasin doyurur

819.

Oynayamaz yerim dardir der yer ki at var ot yok, o yer ki ot var at

aparma

gucunu bilse insana evet demez

yok

"
A
820.

A.bid (ibadet eden)

821.

A.dil padisaha cahsanlar bir ordudur.

822.

Adilin olumu zalimkarlar

823.

A.rs1z erimiz cayir culumuz.

824.

A.rs1z111 yuzu erik suyu ile yunur.

825.

A.rife bir isaret cahile yuz imale.

826.

Arif bir isarette muattaldir.

827.

Arife tarif gelmez.

eliyle olur.
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828.

A.~1k olan kor olur.

829.

A.~1k gezer aglar.

830.

A.~1ga Bagdat bir yol degil.

831.

A.~1g111 nzki sazindadir.

8 3 2.

A$1g111 saz1111 al canmi al.

833.

A$1g111 sozu bittiginde

834.

A$1k doguz gorur soz soyler.

835.

A$1k haya malla vaya (A$1k toya malla vaya)

836.

A$1g1 razi yola sal bednamcidir

83 7.

Aki! ile yuk tasi, cahil ile bal yeme

838.

Alim olmak kolaydir,

839.

Alem giyer cift tumani keyifli, ben giyerim yetim keten yamakh.

840.

Alime it urudugunde

841.

Alemi pilav alsa ad koylu tandir a$1111 sever.

842.

Acele ile is gorrne.

843.

Abaslamak

844.

Abas1111 begenmeyen

845.

Acele ile menzil almmaz.

846.

Acele ile degil her i$ vaktinde

84 7.

Aceleli is isten cikar.

848.

Aceleli ise seytan kansir.

849.

Arap at1111 satip ondan iyi ne alacaksin.

850.

Araba her yer tuvalettir.

851.

Azizler (izzetli) de zelil olurmus.

852.

Azizim azizdir edepli ondan aziz.

853.

Aziz sakla misafiri.

854.

Askeri igne saklamaz.

855.

A$k aglanr dert soyletir.

856.

A$kll1 tersi duz olmaz.

857.

A$ak ile kurulan masa ates istemez.

858.

Asvesi cok olanin karas: aki gozde olmaz.

859.

Asamet (dogruluk)

860.

Iffet avrat adidir.

861.

Akrep etmez akrabanm

yarim yarim der.

eller gezer.

insan olmak zordur.

biz de Mazenderan

(aba ortunmek)

cakah urur.

ak sakalhk getirmez.

bes sahi cikartir.

yeter.

gayretten olur.

akrabaya ettigini.
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862.

Akrebin zehiri kendini oldurmez.

863.

Akrep zehrinin gucunu bilse dunyaya serdar olur.

864.

Ab] odur ki bilirsen.

865.

Ab! olmasa basta ne kuruda biter ne yasta.

866.

Aki! icin yol birdir.

867.

Aki! yasta olur basta olmaz.

868.

Alols1z bas sahibine boynuz gosterir.

869.

Akils1z ba$111 zahmetini a yak ceker.

870.

Akils1z dosttan akilh dusman iyidir.

871.

Ab! akildan ustundur.

872.

Aloi kisinin sermayesidir.

873.

Akilh evlenince deli bir

874.

Akilh cocuk kundakta bellidir.

875.

Ablh bas her seyden menfaat alabilir.

876.

Akilh fikreyleyince deli gecit gecer.

8 77.

Akilh ekti bicti, deli simdi cift kosar.

878.

Akilh hangisidir? Onden giden zincirli.

879.

Alda gelmeyen basa gelir.

880.

Akh olma magrur, bin bilsen de bir sor.

881.

Akhrn esek aklma versen ceker seni yoncaliga goturur gucu cok

ogul sahibi olur.

olur.
882.

ilim pul ile degil cahsmak ile ele gelir.

883.

Ilim aklm l$1g1d1r.

884.

Ilim kara taslan deler.

885.

ilmi cok olan alim olur, gucu cok olan zalim olur.

886.

Ilmin hirsizi yoktur.

887.

ilmi rafa koymak olmaz.

888.

Ali asinda da olduk, Veli asindan da.

889.

Ali sapkasi Veli basina, Veli sapkasi Ali basina.

890.

Alisi deli, Velisi deli bu kinlrmslann hepsi deli.

891.

Aliyi cagir her darda.

892.

Ammeoglu (emmioglu) tavuk dedi gik.

893.

Amelinden deme erneginden de.

894.

Amelsiz ilim ne icindir.
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895.

Amele kalasan amel.

896.

Amel - i salih adam sozunun ustune cikar.

897.

Ammiden

898.

Ammisine guvenen dededen olur.

899.

Ammi vay degil, tarla vaydir.

900.

Ayipsiz guzel araya yarsiz kahr.

901.

Ayipsiz dost arayan dostsuz kalir.

902.

Ayiplan

903.

Ayiph ay1b1111 basma battaniye takar.

904.

Aynek (gozluk) bilgi getirmez.

905.

A$1ga soz degmez, cirkine goz.

906.

Alemin mah mulku, kanberin

907.

Azizim azizdir, camm ondan azizdir.

908.

Azapsiz yerin adr olmaz.

909.

Akrebin calmasi degil, dusmanhk adeti zatinda vardir.

910.

Akil benden dua senden.

911.

Akh olana isare, deliye imale.

912.

Akhm baska akla verme.

913.

Akila pehillik olmaz.

914.

A.kill! adamm bir gunu akilsiz adarmn bin gunu.

915.

Akilh bas herseyden fayda cikanr.

916.

A.kill! bizi tammaz, deli bacadan eve duser.

917.

A.loll! bildigini soylemez, deli bildigini soyler.

918.

A.k.1111 gam, deli kamci yer.

919.

A.kill! dusmandan korkma deli dosttan kork.

920.

A.kill! isine, cahil disine bakar.

921.

Akilb yoksul, cahil varhdan iyidir.

922.

A.kill! kemal, cahil mal arar.

923.

A.kill! kisi kI$111 kaydina yazda kalir.

924.

A.kilh olup dert cekecegine, deli ol derdini eek.

925.

Omrum az onum yaz.

(emmiden)

dede, haladan nene olmaz.

ayip eyleme, basina geleni soyleme

yirtik sapkasi.
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B
926.

Babli babim tapmasa ( insan kendine denk birini bulamasa) gunu

ah vah ile gider
92 7.

Bae ( harac ) kapar bacdar alir

928.

Baca egri de olsa duman duz cikar

929.

Bacanak bacanagi gorunce kasimr

930.

Baer ki evden 91kt1, gidisati evden 91kt1

931.

Baci oglu dayidan disi koyun pay apanr

932.

Baer var kiz kardestir

933.

Baci bal tasi olur. Oduncuda baltasi olur

934.

Badem yavru olsa badem ici torundur

93 5.

Bag alma baglamrsin, dag alma daglamrsin, tuccar ol yaglarnrsm

936.

Bag boyle bostan boyle inekleri ~ele sele

93 7.

Baga bak uzum olsun yemege yuzun olsun

93 8.

Baga bakman bag, bakmazsan dag olur

939.

Baga balta degmese orman olur

940.

Baga gittim koymadilar. bacasmdan oy kef

941.

Bagban acele eder, armut vaktincle duser

942.

Bagda erik vardi, selam aleyk vardi. Bagdan erik kurtulclu, selam

aleyk kurtuldu
943.

Bagda gul var gul yuzune, gul kurtuldu kUI yuzune

944.

Bagh olmasa ondan hizh kacar

945.

Bahce bagindan kiydi, bahcivan bir salkima kiyamadi

946.

Bahceler bari, ayvalar nan, herkes dinse de sen dinme bari

94 7.

Bahil ( cimri ) artsa kurt artar

948.

Bahilin hurmeti olmaz

949.

Bahis ile hacca giden colde kahr

950.

Bahsis var harvar harvar, hesap var dinar dinar

951.

Baht donende burnun suyu goze damlar

952.

Baht1m111 bedbahtligmdan seker ekerim tuz olur

953.

Baht1m111 bedbahtligmdan yaz gunu hamama gitsem balta kesmez

buz olur
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954.

Bahtim gozde sma ogulda kizda sma

955.

Bahtiyar olanm yar baglar yansim

956.

Bak suyun akanna

957.

Bakkal tastan keser, sican kismisten ( kuru uzumden ) Allah her

ikisinden
958.

Bakmak ile hesap ele gelmez

959.

Bakmak ile i~ ogrenilse itler kasap ustasidir

960.

Baktm yann yar degil, terketmek ar degil

961.

Bakti'de isle Gence'de disle

962.

Bakude kazan Tiflis'te harca

963.

Bak ti' lu cift konusur, sekilli kas goz ile Derbendli bas ile

964.

Bal aga girdi boga. Bir kus tuttu o da kurbaga

965.

Bal bal demekle agiz tatlanmaz

966.

Bal tutan parmagim yalar

967.

Bala ( cocuk ) kusun agz: buyuk olur

968.

Bala bal dadi, bala Adem aladi. Sirin tatli olur, acisi bal dadi

969.

Bala bala, bir de bala, bastan sonra hepsi bala

970.

Bala baldan tathdir

971.

Balali ev pazardir, evlatsiz ev mezardir

972.

Balali karga bal yemez

973.

Balam buyudu belam buyudu

974.

Baldizim cuvaldizim bazan gelir sokar gider

975.

Bah dibinden yag: yuzunden

976.

Bah olan pekmez olmaz

977.

Bahgi deryada satmazlar

978.

Bahgi tut at deryaya, bahk da bilmese Halik bilir

979.

Balik aga dustukten sonra akli basina gelir

980.

Balik bastan kokar

981.

Bahk bir avuc suya baghdir

982.

Bahk isteyen gotunu soguk suya koyar

983.

Balik isteyen suya gider

984.

Bahm ye ansiru sorma

985.

Balli balayi istemem, balami elimden alma

986.

Balta agac kesmezdi sapi agac olrnasaydi
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987.

Balta altmdan olsa gene agac dibinde olur

988.

Balta altindan olsa gene agac dibinde olur

989.

Balta gorrneyen bag mese olur

990.

Barmak ( parmak ) parmak ogurlanir,

991.

Barut ile odunun dostlugu nedir?

992.

Bas agndiginda Allah hatrra gelir

993.

Bas basa verilmezse tas yerinden kalkmaz

994.

Bas bostanda bitmez

995.

Bas gittiginde

996.

Bas kes, yas kesme

997.

Bas kirar sapka icinde kul kirar kurk icinde

998.

Bas nereye gitse ayakta oraya gitmelidir

999.

Bas olsunda tek sogan basi olsun

1000.

Bas sag olsun sapka bulunur

I 001.

Bas tastan tasa degdikten

1002.

Bas ver sir verme

1003.

Bas yoldasi azdir, as yoldasi coktur

1004.

Basa ne gelirse insanm kendindendir

1005.

Basaramadigin ise bas koyma

1006.

Basaran bas kurban

1007.

Basarana is birakihr

1008.

Basardikca aslan ol, tilki olmak kolaydir

1009.

Basarmadigin isi boynuna alma

1010.

Ba$1 a<;:1g111 gidecegi yer sapkaci dukkamdir

1011.

Ba$1 kel eyleme, her kelin talihi ayrn olmaz

1012.

Basina gelen basmakci

1013.

Ba$1m1 yar, hatmmi yarma

1014.

Ba$111 koltuk alti gorrnernis

1015.

Ba$111 toku ayaga selamet gelir

1016.

Ba$111 yanp beynine koz dokme

1017.

Basma kul de doksen yuksek yerden dok

I 018.

Ba$1111 acemi berbere verenin cebinde pamuk gerek

1019.

Baskasina gomlek oldun. bari bana histek ol

1020.

Basladigm isi yanm koyma

kans kans ogurlarnr

ayak kahci olmaz

sonra akillanir

olur
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1021.

Bash basmi saklasm

1022.

Basmak balciksiz olmaz

1023.

Basmakcinm ayakkabisi

1024.

Basta oturan bey olmaz

1025.

Bastan gelin ayaktan yahn

1026.

Batm civi bir eyle incitmez ki bakan

1027.

Batman kardesten iyilik iki bastan

1028.

Baykusa harabe guzel gelir

1029.

Baykusun gozunde yavrusu tavusta guzeldir

1030.

Bayram kernigi ile it sismanlamaz

1031.

Bayramda dovunen de olur sevinen de olur

1032.

Bazar ( pazar) seytan yuvasidir

103 3.

Bazanm pazar derdim sana merde azar

1034.

Bed ( kotu ) renk ozu bir renktir

103 5.

Bed asildan asil olmaz kacan kizdan gelin olmaz

1036.

Bed asilhyi ( kotu kisiyi ) basa cikanrsan soma ayaga duser

103 7.

Beli ( evet ) dedin belaya dustun

103 8.

Bereket ondur, dokuzu dondur

1039.

Berenin ( kuzunun) ka111111 aldin, carnm aldm

1040.

Besle anyi gozun gorsun sanyi

1041.

Besle kargayi cikarsin gozunu

1042.

Bes gun karanhk bir gun aydinhk olur

104 3.

Bes parmagin besi bir degil

1044.

Bes uc giranda paradir

104 5.

Bes yash koyun kirk yillik kadi y, aldanr

1046.

Besde alacagim, ucte verecegim yok

104 7.

Besi on sahiya degmez

1048.

Besine bir sakka

1049.

Beteri dagitan olur

1050.

Beterin beteri de var

1051.

Bey ardinda cornak tutan 90k olur

1052.

Bezenirim (suslenirim) harumdan korkanm, bezenmem agadan

105 3.

Bezir yagmdan pilav piser amma yenmez

1054.

Bostancimn armagani egri hiyar olur

yirtik ol ur

1111h
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1055.

Bilseydim ne derdim olurdu.

1056.

Boyle otlamyordun da ne diye zayif dustun.

1057.

Boyle yap ki ne ~i~ yansm ne kebap.

1058.

Boyle de kalmaz, boyle de gecrnez.

1059.

Boyle otlarmssin hani yag kuyrugun?

1060.

Boyle ki hambacim (abla) cizer hie; buna tuman duzrnez.

1061.

Boyle gelmis bcyle gider.

1062.

Boyle gam boy le keder, boy le gelmis boy le gider.

1063.

Bos eve kiz vermezler.

1064.

Bos sozde fayda olmaz.

1065.

Bala (yuksek) akilh yekke buyuk cahilden iyidir.

1066.

Bir siir dedim kafiyesinde kaldim.

C
1067.

Camaki (vitrin) hirsiza yerini bildirir.

1068.

Camakini cabe koymak olmaz.

1069.

Carrus ile gezen danayi kurt yemez.

l 070.

Cam1~111 hostagi danamn olumudur.

l 071.

Cam1~111 zarafeti goz cikartir.

1072.

Canam seven candan azizdir.

1073.

Canam seven canmdan gecer.

1074.

Can agnyan yerden cikar.

107 5.

Can bostanda bitmez.

1076.

Can bogazdan cikar.

1077.

Can candan ayndir.

1078.

Can dikmeyince huy cikmaz.

1079.

Can sirin olur.

l 080.

Camm gitsin malim gitmesin.

1081.

Camm gafil olumden iyi sakla.

1082.

Cahil ile bal yeme akilli ile tas tasi.

1083.

Cahilin dostlugundan alimin dusmanhgi iyidir.
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I 084.

Cahil dirilerin olusudur.

1085.

Cahile soz dinletmek,

1086.

Cirmaga

1087.

Cergesinde bir bok yoktu.

1088.

Cefa cekmeyen

1089.

Cefasi cok olsa da gul bulbulu gene de ister.

1090.

Cemaat ne kadar cok olsa ad imam kendi bildigini der.

1091.

Cemaatin karasi basar (korkutur).

1092.

Civana (gene) derler elbise ver dugune gidek, kocaya derler

(yirtmaya)

deveye yuk tasitmaktan
bezimiz,

zordur.

vermeye kizimiz.

vefa gorrnez.

kurkun ver oyun verek.
1093.

Civanhgin kendisi bir nimettir.

1094.

Civanlikta tas tasi, kocahkta ye asi.

I 095.

Civanlikta

I 096.

Civamn beyni kan dolu olur.

1097.

Civanm gozu tez kizar.

1098.

Cevahir (rnucevher) bez arasinda olur.

1099.

Cevahire bakma onu takana bak.

1100.

Cevahirin kiymeti var ama sozun kiymeti yok.

1101.

Cuce (civciv) anasindan sut gorrnez.

1102.

Cuze ne zaman sepet altinda kalacak.

1103.

Cuceyi sonbaharda sayarlar.

1104.

Cuyuttan (yahudiden) para eksik olmaz.

1105.

Culfa kefensiz olur.

1106.

Cehd ( caba) ile dost kazan dusman ocak basmda.

1107.

Cehd eyle yar ol yad olma.

1108.

Cehd cank yirtar is odur ki kelek vurur.

1109.

Cehenneme giden kendine yoldas arar.

1110.

Cehennemi gozumle gordum.

1111.

Cehenneme giden atesi onceden apanr.

1112.

Cihanda cehd eyle yar ol bar olma.

1113.

Cebe iki el uzansa dibi yirtihr.

1114.

Cebin ile maslahat eyle.

1115.

Ciranm ( ceylamn) kostugunu gordurn, simdiden tevbe eyledim.

1116.

Ciram tukana apanr.

y1g, kocahkta ye.
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1117.

Cis (cins) tavuk saglam yumurta.

1118.

Cis at yavrusunu dosunde saklar.

1119.

Cis ma! sahibine ceker.

1120.

Cigala (uyumsuz insana) Tann vermez, verse de haynn gorrnez.

1121.

Cin ayn, seytan ayn.

1122.

Caginlan yere erinme, cagmlmayan yede goze gortinme.

1123.

Cakal bas kopanr, kurdun adi kotu kalir.

1124.

Calm a kimsenin kap1s1111 calar lar kapirn.

1125.

Cahsam ac tembeli tok goren olmaz.

1126.

Cahsan neye el vursa altm olur.

1127.

Caydan gecti arkta boguldu,

1128.

Cay ki oldu dislerne, bekar otur isleme.

1129.

Cay gordugunde pacam siyir.

113 0.

Cayi gecene kadar Ermeni 'ye dayi de.

1131.

Cayin tasi, colun kusu.

1132.

Cayin ustu bir aksa da alti inis yokustur.

1133.

Cahcah basim yere vurur. degirmen bildigini eder.

1134.

Cank balciksiz olmaz.

1135.

Canginda yitiren, carsafinda bulur.

1136.

Cagmlan yere ar eyleme, caginlmayan yere dar eyleme.

113 7.

Cerci otursa isi zarardir, culfa gezse isi vaydir.

1138.

Cercinin andi esege yuk olur.

113 9.

Cercinin andi bir yerde y1gild1, esegin bacagi kinldi.
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1140.

Cersab (carsaf) altinda her kadm guzeldir.

1141.

Cerag (mum) dibi karanlik olur.

1142.

Cerag kendi dibine isik vermez.

1 143.

Cirkin kendini gizler, guzel acer gezer.

1144.

Cezen ( osuran) ile buyurun di yen yorulmaz.

1145.

Cezrnek hunerse eger, bezzaz ustaddir.

1146.

Cesme basmda kizlar bir ahr, bin bosar.

1 14 7.

Cekilrnese berkimez.

1148.

Cekinme dost yolundan.

1149.

Camak curumeye deger.

1150.

Cuvallar dolu dagarciklar dolmadi.

1151.

Cobamn armagani dag cicegidir.

1152.

Coban dayak ile gelin duvak ile.

1153.

Cobanin meyli olsa tekeden (erkek keciden) peynir tutar.

1 154.

Cobansiz koyunu kurt yer.

115 5.

Cobaru kendinden olanm koyunu disi do gar.

1156.

Cok isteyen azdan da olur.

115 7.

Cok asina arayan asinasiz kahr.

115 8.

Cok bilen cok ceker.

115 9.

Cok bilen az konusur.

1160.

Cok bilen kus gagasmdan bileye duser,

1161.

Cok piseni pis bilmekten bir piseni guzel bilmek iyidir.

1162.

Cok calismak cank yirtar.

1163.

Cok konusmak hata getirir.

1164.

Cok konusmak sasrrtir.

1165.

Cok soyleyen cok isitir.

1166.

Cok akrabali, ya acmdan ya tokundan blur.

1167.

Cok gezen cok bilir, cok yasayan degil.

1168.

Cok gill en cok aglar.

1169.

Cokluk bokluk.

1170.

Cok mal haramsiz cok soz yalansiz olmaz.

11 71.

Cok naz asig: usandmr.

1172.

Cok yemek adami az yemekten de koyar.

11 73.

Cor (kotu) diyene can desem ya Rab neyim eksilir?
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1174.

Cor senden cihalanrnak

benden.

1175.

Corek acani kilic acarnaz.

1176.

Corek Allah'm nimetidir.

1177.

Coregi corekciye

1178.

Coregi itler, yakasim bitler yer.

1179.

Coregin zora dayarukligr ne?

1180.

Coregin var isin istir, coregin yok kendi bir istir.

1181.

Colum ( disim) alerni, icim beni yakar.

1182.

Culluga (oturduguna) bak, yoldas ol.

1183.

Combelemeyince avlanarruyorum.

1184.

Comee (kepce) astan ileri oldu.

1185.

Comee astan sicak oldu.

1186.

Comcesini tutan mene sandir.

1187.

Comcenin kadrini as tastigmda bilirler.

1188.

Corncenin kuyrugundan yapisan, yagh yerinden yer.

1189.

Curumeden ot kurtuldu pancar ba$111 kaldirdi,

1190.

Cikan kan damarda kalmaz.

1191.

Cikmayan candan Limit kesilmez.

1192.

Cikmahsin 91k.

1193.

Cirkine tuzlu derler, guzele guzel derler.

1194.

Cirnmek (yikanmak) icin yaz havasi iyidir.

1195.

(=ig su icenin i;ig de adasi olur.

1196.

Cigne tupur, yar yoldastan geri kalma.

1197.

Calan yoktu oynayan coktu.

ver bir corek de usteleme.

D
1198.

Dad dad ile duz dad ile.

1199.

Dad felek, feryat felek, bana verdigin serbetten kendin de bir dad

felek.
1200.

Dad yarim 91k elinden.

1201.

Dadanmissm dolmaya, belki bir gun olmaya.

1202.

Dadma bairn balm bitirdik.

1203.

Dadli soz can bagnsi, dadsiz soz bas agnsi.

1204.

Dadli soz dillendirir, dadsiz soz sellendirir.

1205.

Dadsrz asa duz ne eyler, akilsiz basa soz ne eyler?

1206.

Dadsiz corbaya duz ne eyler.

1207.

Dag basindan duman eksilmez.

1208.

Dagdag uste dayanir, ev ev uste dayanmaz.

1209.

Dag gelmese, aptal gider.

1210.

Dag gelmese, kendim giderim.

1211.

Dag iti geldi, bag itini kovaladi.

1212.

Dag kayaya rast gelip.

1213.

Dag ne kadar yuksek olsa da yo] ustunden asar.

1214.

Dag ne kadar yuksek olsa da, el yolun ordan salar.

1215.

Dag yagsa colabadan, cole yagsa colabadan.

1216.

Daga desen : hrrsizsin,

121 7.

Daga duman, dos ta guman dustu gel.

ba~1111 eger.

Iyi gunun yoldasi yaman

gune dustu gel.
1218.

Dagdan gotururken dersin coktur, birde bakarsm dagin ozu

yoktur.
121 9.

Dagilasan vilayet, ezancisi qek. mtineccimi cakal.

1220.

Dagina gore kar verir, bagina gore bar verir.

1221.

Dal dala (sirt sirta) veren carnru saklar.

1222.

Daldan (arkadan) atilan tas topuga deger.

1223.

Dahdan de gen kilic tez oldurur.

1224.

Dalmdan emin ol.

1225.

Dahm (arkani) deliye verme.

1226.

Dahm saklayan saklar.

1227.

Dalya bakrna ay derse.

1228.

Dam direksiz, agil kopeksiz olmaz.

1229.

Dam direksiz, ahir kureksiz olmaz.

1230.

Dama dama (damlaya damlaya) go! olur, dada dada hec olur.

123 1.

Damara bak kan1111 al.

1232.

Damazhgim yiyen tarnarzi kahr.

1233.

Damazhk mayadan olur.

1234.

Damdan dama gezen kopegin beli kmhr.
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1235.

Damdan dusen damdan dusenin halini bilir.

1236.

Dami buyuk olamn kan da 90k olur.

1237.

Dami kanndan

1238.

Dana buyur, culu buyumez.

1239.

Dana oynar, oz m1h111 berk eder.

1240.

Danisan dagi asrms, darnsmayan

1241.

Damsik danayi kurda verir.

1242.

Da111$1kh as tath olur.

1243.

Damsinm

1244.

Darnsmayan

duzde yolunu sasinr.

1245.

Damsrnayan,

tamnmaz.

1246.

Darga (karakol reisi) emimdir,

1247.

Dartilmamis

1248.

Das atip ba$1111 tutup.

1249.

Das attin cevabma

1250.

Das bir yerde kalsa goverir.

1251.

Das das uste guzeldir,

1252.

Das dasa, demir dasa, siz savasa. biz temasa.

1253.

Das degrnernis

1254.

Das duvann kulagi var.

1255.

Das dii$tligil yerde agirdir.

1256.

Das olsaydi dokerdim,

]257.

Das ustunde ekin olmaz.

1258.

Das yuregi yumusaklar

1259.

Dasinma

su ile bag sulamak olmaz.

1260.

Dasinma

su ile degirrnen

1261.

Dastan kopar yoktan kopmaz.

1262.

Dava ( dovus) arasmda mrh keser.

1263.

Dava ile yas kanmaz.

1264.

Davada aracinm gozu cikar.

1265.

Davada bore kihc vermezler.

1266.

Davada cornak arada olana deger.

1267.

Dav an han iledir, Allah' a arza yaz.

1268.

Davandaki

dolayi yikar.

his olur darusmam

colu sasrms.

pis olur.

ne garrumdir?

dene kalan var.

katlan

dis dis uste 90k guzeldir.

ayak, is gelmemis

evdekinin

bas olmaz.

toprak idi dayandim.

yarar.

islemez.

avradim kocaya verir
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1269.

Davaya dava derler.

1270.

Davaya giren sovus isitir.

1271.

Davayi kihc, sevdayi para keser.

1272.

Davetsiz misafirin onune it

1273.

Davusan dagda suyu ocakta.

1274.

Davusana (tavsana) der kac, taziya der tut

1275.

Davusani kendi yataginda tutarlar.

1276.

Davusam Rus arabasi ile tutarlar.

1277.

Dayanan geriftar olur.

1278.

Dayanan su tez kokar.

1279.

Dayi ile dayaga, hala ile bulaga gitme.

1280.

Doymaci hatun yer, yurnrugu teyim yer.

1281.

Debbag (derici) sevdigi deriyi yerden yere vurur.

1282.

Debbag hana iti bilmez.

1283.

Debbag istedigi deriyi yerden yere vurur.

1284.

Dede evinde de kara baht. er evinde de kara baht.

1285.

Dede gorrneyip sahkulu da bir dededir bilir.

1286.

Dede var dedelik eder, dede var gedelik eder.

1287.

Dedem evinde de bahk basi, er evinde de bahk basi.

1288.

Dedesini gorrneyen dedesi olenin derdini anlar.

1289.

Dedi : dede balta buldum, yitirdim

1290.

Dedi : dedene bir dert artirsin

1291.

Dedi : kulagindan tutup bu dagi dolandmnm

12 92.

Dedigine mi yedigine mi inanak?

cikar.

Dedigin ya zepten ya kalpten.
1293.

Dedigini dedi, demedigini sakladi.

1294.

Dedikce hocayim nasil cglun var der.

1295.

Dediler: kardesin nasil adamdir? Dedi : kornsu olmadim

1296.

Dediler: Azrail cocuk dagrtiyor. Dedi : cocuk istemedim,

benimkini almasin yeter.
1297.

Dedim : sen de benle dolamrsin, yoksa olmaz.

1298.

Dedim yeme yerin deme

1299.

Degirrnen bildigini eder cahcah ba~1111 yere doger.

1300.

Degirmen iki tash, muhabbet iki bash.
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1301.

Degirmen nevbet ister

1302.

Degirmencinin sahidi cahcah olur.

1303.

Degirrnenciye kusenin torbasi bos kalir

1304.

Degirmende dovulen sican giiriiltuden korkmaz.

1305.

Degirmenden gelenden fetir urnarlar.

1306.

Degirmenden gelenin eline bakarlar.

1307.

Degirmenin bogazi bos kalsa das basi surter.

1308.

Degirmenin piri iki giiniinun eri.

1309.

Degirmenin pirine ik avradin erine bak.

1310.

Degirmenin yarasig: torba cuvaldizdn

1311.

Degnek delinin siipiirge gelinin.

1312.

Deli aglamaz, akilli gulmez.

1313.

Deli de dogru haber.

1314.

Deli deliden, oiu helvadan hosiamr.

1315.

Deli deliyi gordiigiinde cornag: arkasma gizler.

1316.

Deli der, akilli inanmaz.

1317.

Deli dosttan akilii dusrnan iyidir.

1318.

Deli ile cikma yola, basina gelir bela.

1319.

Deli ile devletli bildigini eder.

1320.

Deli ile dost olunca akrlhya dusrnan ol.

1321.

Deli kadi 'nm yazdrgmi akilh kadi bozamaz.

1322.

Deli kendi gucunu bilmez.

1323.

Deli kendi soyler kendi guler.

1324.

Deli kiz herkesten iyi kocaya gider.

1325.

Deli kuyuya bir tas atar, yuz akilli 91kartamaz.

1326.

Deli okuzun deli de buzagi olur.

1327.

Deli sarhosa voldasnr.

1328.

Deli utanmaz, sahibi utanir

1329.

Deliden akilhsi olmaz.

1330.

Delikli boncuk yerde kalmaz.

1331.

Delikte su cekeri dolcada icen acem olsa da.

1332.

Delilik oyle ver, bilicilik oyle al.

1333.

Delinin akh tabamnda olur.

1334.

Delinin kazancmi akil11 yer.
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agzindadrr,

akill 111111 agz: yuregindedir.

13 3 5.

Delinin yuregi

1336.

Delip sumak palana donderdi.

1337.

Deliye her gun bayramdir.

13 3 8.

Deli ye tas atma basma tas yagdmr.

13 3 9.

Deli ye yer ver, eline be! ver.

1340.

Deli ye yuz egret, yine kendi bildigini der.

1341.

Deme babam yoksuldur, can saglig: zenginliktir.

1342.

Deme duser.

13 4 3.
1344.

Deme tazeye kacar kadi ya
Demek kolaydrr, yerine getirmek zordur.

1345.

Demek olmaz gozun ustunde kasin var.

1346.

Demir kapmm tahta kapiya isi duser.

134 7.

Demir nemden, insan gamdan curur.

1348.

Demiri demir keser.

1349.

Demiri kureden, demir cikartir.

13 5 0.

Demirsiz mis her biriniz bir cinsiz.

1351.

Denilen soz yadigardir.

1352.

Dost benden can istesin, yoksa Kafyol degil.

1353.

Derdi saymak cogaltir.

1354.

Derdin yoksa soylen, borcun yoksa evlen.

1355.

Derdini bilene soyle.

1356.

Derdini dert bilene ac.

13 5 7.

Derdini gizleyen devasirn bulamaz.

1358.

Dereyi tepeyi sel bilir, iyiyi kotuyu el bilir.

1359.

Derin deryalarda Yunusu kurtaran Aliah'tir.

1360.

Derin kazma kuyuyu cunku kendin dusersin.

1361.

Derin su bulanmaz.

1362.

Derre (dere) halvet, tilki bey.

1363.

Derreyi bos bilirler.

1364.

Derreyi de olcen olur.

1365.

Dert aglatir, ask soyletir.

1366.

Dert bir olsa cekrneye ne var.

1367.

Dert derdi acar.

1368.

Dert elinden daga kactim. Dediler bahta ver, yaylaga gider.
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1369.

Dert gezer derman tapar.

1370.

Dert gider, yeri bos kahr.

13 71.

Dert harvar ile gelir, mis gal ile cikar.

13 72.

Dert nerde olsa can ordan cikar.

13 73.

Dert olsun soz olmasin

13 7 4.

Dertli dertli ne arar.

1375.

Dertli deyingen olur.

1376.

Dervis dunyayi terkin kilar, dunya da fakiri terkin krlar.

13 77.

Dervis kendi evini omuzunda gezdirir.

1378.

Dervisin fikri zikri.

13 79.

Dervisin oldugunden buldugundan.

1380.

Dervisin zikri neyse fikri de odur.

13 81.

Dervi~likten

1382.

Derya cornce ile bosalrnaz.

13 83.

Derya dalgasiz, kizlar sevdas1z olmaz.

1384.

Derya derindir, mizaci se] suyu ile bulanmaz.

13 8 5.

Dery a kadar ma!, aldrgm

13 86.

Derya suyu ne icilir ne gecilir.

13 8 7.

Deryada bahk sevdasi.

13 8 8.

Deryadan uzak, beladan uzak.

1389.

Deryaya tas atrnak ile dolmaz.

1390.

Derzi (terzi) kendi sokugiinii dikemez.

13 91.

Derzi kendi y1rt1g1111 yamarnaz,

1392.

Derziye goc dediler, ignesini yakasina takti.

1393.

Deseler gokte diigun var, arvatlar merdiven arar.

1394.

Deste desteyi gordugunde davul cirar.

13 95.

Destesiz (sapsiz) break getir, ot bicek.

1396.

Destmal (mendil) aldik aglamag1m1z kaldi.

1397.

Destnamazs1z (abdestsiz) and icme.

1398.

Destur (emir) serbazhanede olur.

1399.

Destur meriza olur.

1400.

Deve ad1111, esek odunu satar.

1401.

Deve bu boyda cocuk imis.

1402.

Deve buyuktur ama pesinden bir esek iyidir.

haberi yok, derbeder tekke arar.

kadar al.
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1403.

Deve buytiktur at yer, kirkh yavrusu et yer.

1404.

Deve cmgirag; gerek.

1405.

Deve gordurn kiy1g1m gormedim.

1406.

Deve ile dost olamn kapisi genis gerek.

1407.

Deve Mekke'ye gitmekle haci olmaz.

1408.

Deve nalbanda egri bakar.

1409.

Deve silkinse horoza yuk olur, horoz silkinse bir tutam tuy olur.

1410.

Deve ustunde iki kat yururnek olmaz

1411.

Deve yakirn atlar uzagi gozetler.

1412.

Deveden buyuk fil var.

1413.

Devenin derisi esege yuktur.

1414.

Devenin dizini bagla, soma Allah' a emanet et.

1415.

Devenin kanadi olsaydi dam duvar yikardi.

1416.

Devesi olrnus arabim.

1417.

Devesini satan dosek alamaz.

1418.

Deveye dediler : boynun egridir. Dedi : nerem duzdur.

1419.

Deveye dediler : inisimi seviyorsun yokusu mu') Dedi : duz yolu.

1420.

Deveye kankal lazim olsa boynunu yuz yerden uzatir.

1421.

Deveye suseki ne kar eser.

1422.

Deveyi esegin kuyruguna baglarlar.

1423.

Deveyi gezerim agay: ezerirn.

1424.

Deveyi gordtirn yuklernek olmaz.

1425.

Deveyi kalbur ile suvarmak olmaz.

1426.

Deveyi palta altmda gizlemek olmaz.

1427.

Deveyi yel goturse kecini gokte gor.

1428.

Devinden yarayan Suleymandir.

1429.

Devlet (rnal) akillmm u~ag1, ahmagi agasi.

1430.

Devlet derya suyu gibidir, ictikce adam susar.

1431.

Devlet sm1111 devlet bilir.

1432.

Devletlerde deve, evlatlarda neve.

1433.

Devletli fakir olsa da koku burnundan gitmez.

1434.

Devletli yarum kasisa fakir para verecek sarnr.

1435.

Devletlige (zenginlige) acele eden fakirlige zet duser.

1436.

Devletlinin elini break kesse, fakir gomlegini yirtar.
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1437.

Devletliye saksi lazirn olsa fakir kasesini kirar.

1438.

Devran dolanir yar boyle kalmaz.

1439.

Devran eline dusen kendine dusman artmr

1440.

Devran her kimseye nobet ile duser.

1441.

Devrarn sorduk nobete durduk.

1442.

Duz gelmissen duz, kiz gelmissen kiz git.

1443.

Dimagm (nrnagin) varsa basirn kasi.

1444.

Dibi gorunmeyen sudan cekin.

1445.

Dil adarm beyan eder.

1446.

Dil basa beladir.

144 7.

Dil basi saklar.

1448.

Dil dostunu dost sanma al yuregini.

1449.

Dil kemiksizdir ama kemik kirar.

1450.

Dil kihctan cok oldurur.

1451.

Dil oldureni kilic oldurernez.

14 5 2.

Dil var bal getirir, dil var bela getirir.

1453.

Dil yanasir sozun dogrusunu der.

1454.

Dil yarasi

1455.

Dil yurekten su icer.

1456.

Dilden gelen elden gelse her kimse padisah olur.

145 7.

Dilencilik iyi istir yolunu bulursan.

1458.

Dilencinin ozu kara, torbasi dolu olur.

145 9.

Dilencinin sermayesi ozudur (kendidir.)

1460.

Dilenciye borclu olma, ya dugunde ister ya bayramda.

1461.

Dilenciye dil gerek, yoksa torbasi bos kalir.

1462.

Dilenciye hiyar verdiler. Dedi : istemem egridir.

1463.

Dilenciye selamdan vacip paradir.

1464.

Dilenciye yuz versen ceketi ister.

1465.

Dili de var dilcegi de (kucuk dili)

1466.

Dili her nereye dondursen doner.

146 7.

Dilimde

1468.

Dilin senin atindir hay de gitsin hos de dursun.

1469.

Dilini bilmeyen anasmi tanimaz.

14 70.

Dilini tut, divani ort.

iyilesmez, kihc yarasi iyilesir.

tuy bi tti.
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14 71.

Dilsiz olmak, dinsiz olmaktir.

1472.

Dine; adam ne hakim ne hekim gorur.

1473.

Dinden ciksan da elden cikma

1474.

Dingi delinin supurge gelinin.

14 75.

Dini dinar ile ahp satmazlar.

1476.

Dini dunyaya satmak olmaz.

1477.

Dinine ver.

1478.

Dinini gizlersen dinsizden alcaksm.

1479.

Dinmeyenin Allahi var.

1480.

Dinmeyenin dineni var.

1481.

Dinsizin agzma imansiz sicar.

1482.

Dinsizin hakkindan imansiz gelir.

1483.

Dip tas her ag1rhg1 ceker.

1484.

Direge zor gelince cir cir yapar.

1485.

Dirilmese blur.

1486.

Dirinin diri derdi, olunun olu derdi var.

1487.

Dirismek (israr) ile i$ duzelmez.

1488.

Diriye dirilik lazimdir.

1489.

Diriye hay, oluye pay vermez.

1490.

Dis dusmus boz okuz kosulmus danalara.

1491.

Dis yokken dudak vardi.

1492.

Disi dustukten soma kaval calmayi birakir.

1493.

Dissiz agiz ta$SIZ degirrnen.

1494.

Dissiz agiz, ta$SIZ degirrnen.

1495.

Divan hakka da baka nahakka da.

1496.

Divan hana kapisidir, girdiginde pencere olur, ciktigmda igne

deligi
1497.

Divan ile davanlik eylemek olmaz.

1498.

Divar gerek binadan kayim olsun

1499.

Divann arkasi da gurbettir.

1500.

Diyenin akh olmasa, isitenin akilh olrnasi gerekir.

1501.

Dogguz (dokuz) besikli yavru kuru yerde can verir.

1502.

Doguz bokunu yemese olmaz.

1503.

Doguz derisinden post, kadim dusmandan dost olmaz.
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1504.

Doguz hurthurtunu (sesini) buyngunden

ogrenir.

l 505.

Doguzun

1506.

Doguzun kuyrugunu,

1507.

Doganm oglan dcgarun, dogmazsam

1508.

Dogru dostluk agnzasiz olur.

1509.

Dogru egriyi dograr.

l 510.

Dogru her yer evin olsun.

1511.

Dogru konusani

1512.

Dogru konusanm sapkasi egri olur.

1513.

Dogru soyleyenin

1514.

Dogru soze boynum kildan incedir.

l 515.

Dogru soze ne denir.

1516.

Dogruya zeval yoktur, eek her divana.

l 517.

Dogulmam1~ (dogrnarms)

1518.

Dogulmam1~1 saymazlar.

1519.

Doguzdan

1520.

Doguzun basi agir olsa da lesi onu ceker.

1521.

Dolapc;:agr ( do lap) kornsuda yok ev kedisinden gizle.

1522.

Dolu deryaya yagar.

1523.

Dolu giden bos gelir.

1524.

Dolu kupten ses cikrnaz.

1525.

Don bulmak kolay, dost bulmak zordur.

1526.

Dost aci soz soyler.

1527.

Dost beni bir corek ve meviz ile yad eylesin.

1528.

Dost beni yad eylesin bir ceviz ile o da curuk c;:1ks111.

1529.

Dost bin olsa azdir, dusman bir olsa coktur.

1530.

Dost bin olur, can yandiran bir olur.

15 3 1.

Dost gelisi bayramdir.

1532.

Dost ile alis-veris eyleme.

15 3 3.

Dost ile ye ic ahs veris yap ma.

1534.

Dost olan dti~mandan gafi] olma.

1535.

Dost ozden dusrnan gozden beli olur.

1536.

Dost s1rn111 dostuna der.

1537.

Dostluk kara gunde belli olur.

boku kendine hos gelir.

bir

burnunu kessen de domuzdur.
kendimi boganrn

yedi gun kovarlar.

bir ayagi iizengide gerek.

cocuga palta bicilmez

tuy bile ganimettir.

77

1538.

Dostu ara, buldun sakla.

15 3 9.

Do stun attigi tas bas yarmaz.

1540.

Dostun ozunu evine gittiginde gar.

1541.

Dostun verse kum, sen onu avucunda yum.

1542.

Dostuna bore para verme. hem paran hem dostlugun gider.

1543.

Dosab (pekmez) aldik murabba 91kt1.

1544.

Dogulmeyen dugiden as olmaz.

1545.

Donbege gelen zurna ile gider.

1546.

Donbek gorur oynar, minber gorur aglar.

154 7.

Dongeler (koseler) var donum var.

1548.

Dongeyi donmeyince ardinda ne var bilemezsin.

1549.

Daven soven erim yok, yel goturen yi.ini.im yok.

1550.

Doyme kapirru soyerler kap1111.

15 51.

Doz (bekle) dayin gaz getirsin soma bagisla.

1552.

Dozen (sabreden) apanr.

15 5 3.

Duayi biz ettik, yag1$ Karadag a yagdi.

1554.

Dul kadm ak ipektir, dolasma leke duser.

1555.

Dul kad1111 banndirrnak olmaz.

1556.

Dul kad1111 1oz niyetine almazlar.

1557.

Dul kad111111 bohcasi kucagmda olur.

1558.

Dul kad111111 dilleri, karaca yazm gi.inleri.

1559.

Dul kadmm ozu yetirndir, yetimler de anadir.

1560.

Duman alcaktan kalkar, yuksegi gozler.

1561.

Dumanda yiten de olur, bulunanda.

1562.

Dumandan kurtulmak icin kendini atese atma.

1563.

Dumanh goz her yeri dumanli gorur.

1564.

Duran okuz Tann tanimaz.

1565.

Duran okuz yatan okuzun basina sicar.

1566.

Durnalann bascisiru avlarlar.

1567.

Durnam golde ceylam colde ara.

1568.

Dumay: (turnayi) zurna eylemek.

1569.

Duz corek, kiymetini bilmeyen itten alcaktir.

1570.

Duzdan aziz, sudan leziz birsey yoktur.

1571.

Duzunu attm hainlik eyleme.
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1572.

Dunen bir bugun iki.

1573.

Dunen oleni dunende gomduler.

1574.

Dunen yedigini Ogun yadindan cikart.

1575.

Duneni (dunu) olmayamn

1576.

Duneni deme bugunu de, legeni deme dugunu de.

1577.

Dunenin sozu dunende kaldi.

1578.

Dunya asandan cetin.

1579.

Dunya bir penceredir, her gelen bakar gider.

1580.

Dunya bir yagh kuyruktur yiyebilene

15 81.

Dunya boynu yogundur.

1582.

Dunya evvelki gunden ahsamhdir.

1583.

Dunya genis dunyadir,

1584.

Dunya gider ocu kalir.

1585.

Dunya mah dunyada kalir.

1586.

Dunya olum yitimdir.

1587.

Dunyada bir pislik bir de iyilik kalir.

1588.

Dunyada parasiz olan ahirde imansiz olur.

1589.

Dunyanm

1590.

Dunyarun isi gor goturdu.

1591.

Dunyarun isini nasil tutarsan oyle gider.

1592.

Dunyanm ki borctur.

1593.

Dunyanin ki evez evez.

1594.

Dunyanin kuyrugu uzundur.

1595.

Dunyaya dayanma vanna inanma.

1596.

Dunyayi sel basarsa Erdek'e gelmez.

1597.

Dunyayi su, ahmagi uyku tutar.

1598.

Dusene cor cop de ganimettir.

1599.

Dusene vuran cok olur.

1600.

Duseni kaldirmak huner degil.

1601.

Dusenin dostu olmaz.

1602.

Dusman ank olsa da ihtiyati elden birakma.

1603.

Dusrnan dusmana gazel ohumaz.

1604.

Dusman seni tas eylesin, sen dusrnam as eyle.

1605.

Dusrnan yakandan, iti de eteginden tutar.

bugunu de olmaz.

nus olsun.

sana da bana da yer var.

hos bahti, hie kime muhtac olmayandir.
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1606.

Dusmarn

cok gordugunde

kacrnak mertliktir.

1607.

Dusmani

her sekilde bas.

1608.

Dusmanin

1609.

Dusmanm dusrnarn senin aziz dostundur.

1610.

Dusmez kalkar Allah'tir.

1611.

Duz ( dogru) konusanla dost ol, ozunden tarif eden ile yok.

1612.

Duz agaci ocaga koymazlar.

1613.

Duz konusan utanmaz.

1614.

Duz oldu ok, egri oldu yay.

1615.

Duz soz, bir soz.

1616.

Duz yerde esek bulup erkek disi arar.

161 7.

Duz yerde yururne bilmez, tarlada tepik atiyor.

1618.

Duz yolda giden yorulmaz.

1619.

Duz yolu tutan sasirtmaz.

1620.

Duze (dcgruya) Allah yardimcidir.

1621.

Duzunde tutar tutmazi olur.

dostunu dusman san.

E
1622.

Ey musteri rnusteri, kizildandir disleri

1623.

Ebleh odur ki, dunya icin gam ceker, tann bilir kim kazamr kim

yer
1624.

Ebced okumarms, hevvaze kacar

1625.

Et ateste piser, hamur suda

1626.

Et ile tirnak arasina giren egilip cikar

1627.

Et ile tirnagi ayirmak olmaz

1628.

Eti etten keserler uman yerden kuserler

1629.

Etin ciyi et getirir, coregin cigi dert getirir

1630.

Et misafirdir ( konak ), kemik sert olsa

1631.

Et koktugunda ite dok

1632.

Et olmayan yerde bahkta ettir

1633.

Etim, coregim yendi, misafirim kus gitti
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1634.

Et kanli, yigit canh

163 5.

Et getirmernis

1636.

Et ne kadar az olsa corek ustune biner

163 7.

Ete bakma dona bak, icinde ki cana bak

163 8.

Ete para vermez.koftenin

1639.

Ete var, mete var, isot da ( biber) yok

1640.

Eti aci biber agaci

1641 .

Etin batmam

1642.

Et yiyen kus gagasmdan

1643.

Ecrabad'da

1644.

Ecel aman vermez

1645.

Ecel geldi bas agnsi bahane

1646.

Ecel gelmese hata yerimez

164 7.

Ecele care yoktur

1648.

Eceli gel en agaca dolasir

1649.

Ecinneden

1650.

Edep pazarda satilrnaz

1651.

Edebi edepsizden

1652.

Ezamn koyuna zaran ne

1653.

Ezan diyen namazdan

1654.

Er altinda et, gayret altinda ar var

1655.

Er arvad ipektir, araya giren kopektir

1656.

Er akar caydir, arvad suyun bendi

1657.

Er atam el atar, er tutam el tutar

1658.

Er arvadin davasi, yaz gununun

1659.

Er agaci gUJ agaci

1660.

Er ipek sapdir ( iptir) dugurnu acilrnaz

1661 .

Er coregi arvad bogazinda

1662.

Ordek gelip kaz olmaz, gelin gelip kiz olmaz

1663.

Er esikte ( disarda ) corek evde

1664.

Er ile arvad savasti, eblehler inandi

1665.

Er eksi erik yiyen kamasir,

1666.

Erdebil bir sehirdir, her kisi kendi vekilidir.

1667.

Erdebil kendisi kofte gorrnemis

kofte ister

buyugunden

ister

1000 tumen bagnnda
belli olur

kurt az idi, bir de gerni ile gel di

( cinlerden)

ordu olmaz

ogren

geri kahr

yagis:

kalmaz

bakan yanasir
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1668.

Ordek old ii kaz kaldi, sirn ( saz teli ) kinldi saz kaldi

1669.

Ersiz arvad, yensiz at gibidir

1670.

Erkek atm karm tok gerekir

1671.

Erkek tez gerek bu cuma aksami gerek

1672.

Ennenilik iyidir, kiyamette boku cikmasa

1673.

Ermeninin perhizini muslumanm orucunu yer

1674.

Ere ( kocaya) giderken buyuk kiz, ise giderken kucuk kiz

1675.

Erin dogruluguna, cocugun isememigine inanma

1676.

Erine gore bagla basin, yagina gore pisir asin

1677.

Erk.eke aslan sirdir, disi aslan as Ian degildir

1678.

Erkeke atm egeri

1679.

Erkek kus gider, disi kus yuva diker

1680.

Erkek esegin altmda yavru bulur

1681.

Erkek essek yani koduklu ( sipali )

1682.

Erkek itin karrn tok olmah

1683.

Erkek isteyen erken kalkar

1684.

Erkek eken erkek bicer

1685.

Ere ( kocaya) gitti benzerim, evde kaldi yazik basim

1686.

Ere ( kocaya) gitrnek kolay, er donu dikmek zordur

1687.

Erik agacindan saz olmaz, gel zurnadan haber al

1688.

Erine gore bagla basin, kazanma gore kaynat asin

1689.

Erinme ( usenrne ) gorunme

1690.

Er himmeti ile, kus kanat ile

1691.

Erlilerin ( kocalilann ) eri var, dullann da Allah

1692.

Er kocalar ( yaslamr ) gonul yaslanmaz

1693.

Ezmesin ezmeyim

1694.

Ezvayisten gelen ath bize gelir

1695.

Ezildik bozulduk bos kaplara duzulduk

1696.

islamm seriati bestir, altisi insaftir

1697.

Esnemek esnemek getirir, vay sarnanhktaki

1698.

Istaha ( istah, heves ) dis altindadir

1699.

E$it ( duy ) inanama

1700.

Esittigin soze inanama gordugune bir daha bak

1701.

Ektirn saldim cayira, Allah isini kayira

yirtik olur

'1
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AZERBAYCAN
1.FiZiKi VE BE$ERi COGRAFY A

Azerbaycan'nm yuzolcumu

192.752 km2 olup Turkmencayt l 828) ve

Edime ( 1829) antlasmalan sonucunda
sinmn kuzeyindeki parc;as1(86.600km2)

ikiye aynlmis,

Aras nehrinin cizdigi

Rusya'ya guneyinde kalan kisim ise

iran' a birakilnusnr.
Anadolu ve Kafkasya dag sistemleri arasmda bir gecis alam meydana
getiren Azerbaycan

daghk bir bolgedir. Daghk alanlar Iran Azerbaycan'mda

daha genis yer tutar. Tebriz'in guneyindeki Sehend Dagi (3700m) ile Erdebil 'in
batismdaki

Sebelen Dagi (3820m)

bunlar arasmda en onemlileridir.

denizine ulasan Kizilozen, Acicay ve Cigatu
derin vadilerle

yararak bolgeye

kazandirrmslardrr.

Hazar

gibi akarsular bu daglik kutleleri

daha daghk

ve daha carprci bir gorunus

Bu daghk alanlar icerisinde yer alan Urmiye goh; 5775

km2'lik alaru kaplar ( Van golu'nun 1.5 kati). iran Azerbaycan'mm bu daghk
goruntusune karsihk Kuzey Azerbaycan' da Aras ve Kur irmaklan boy lannda
uzanan duzlukler hakimdir. iki Azerbaycan arasmdaki bu farkli cografi gorunus
sebebiyle Turkler'in hakimiyeti doneminde
Kuzey Azerbaycan

guney Azerbaycan daima yaylak,

ise daima kislak olarak kullamlrrnstir. Azerbaycan

gene!

olarak, yazlan kurak ve steak gecen bir bozkir iklimine sahiptir.
Azerbaycan'da yasayan

nufusun

buyuk cogunlugunu

Azeri Turkleri

olustur. Yalmz Kuzey Azerbaycan' da Daglik Karabag Ozerk Bolgesinde yasayan
nufusun

%80'i Ermenilerden

meydana

gelir. Nahcivan

Ozerk Bolgesi'riin

nufusunun %95'ten fazlasim Azeri Turkleri olusturur. Kuzey Azerbaycan'm
bassehri Baku'den baska diger onernli sehirleri Gence, Lenkeran, Nahcivan,
Sumgayt ve Mingecaurdur. Iran Azerbaycan'i yonetim bicimi bakimmdan Dogu
ve Bati Azerbaycan olmak uzere iki idari birime aynlmistir. On bir ile aynlan
Dogu Azerbaycan'm merkezi Tebriz, dokuz ile aynlan Ban Azerbaycan'm
merkezi Urmiye'dir. Dogu Azerbaycan'm diger onemli sehirleri Erdebil, Meraga
ve Merend, Bati Azerbaycan'm ise Miyandab Mehabad, Hoy ve Maku'dur.
Azerbaycan'm ekonomisi tanma, hayvancihga ve petrole dayarnr. Tanm
Urmiye Golu cevresindeki topraklarla Kur ve Aras Havzalannda yapilir; pamuk,
tahil,

cesitli

meyveler,

tutun ve seker pancan bashca urunleridir.

Kuzey

Azerbaycan'da

Baki..i Yanrnadasi

petrol sahalanndan

petrol

sahasi,

di..inyadaki en eski ve zengin

biridir. Baku'nun yarnnda kurulmus

sayida petrol rafinerisi

olan Cernogorodda

90k

vardir. Baku aynca 890 km'lik bir boru hatti ile Batum'a

· baglamr.

Din. Sovyetler birligindeki

mi..isli..imanlann cogu Sunni olup Hanefi

mezhebine mensup iken Dagistanda

Safiiler cogunluktadrr.

Buna karsilik

Azerbaycan'daki mi..isli..imanlann %70'i Sii olup Caferi mezhebine mensuptur.
Kafkasya siilerinin dini merkezi Baku' dedir ve baslannda da bir seyhulislam
bulunmaktadir. Seyhulislarrun Ehl-i Si..innet'ten bir Hanefi bir muftu yardimcisi
vardir.
1920'den itibaren hac ve Siilerin Iran ve Irak'taki kutsal yerleri ziyaret
etmeleri yasaklanan Azerbaycan'da 1924 'te seriat kaldinldi. 1929'da bi..iti..in
medreseler kapatildi ve 1930' a kadar bi..iti..in vakiflara el konuldu. 1929'da Arap
alfabesi'nin de kaldinlmasi dini hayati
Azerbaycan'm

Sovyetler

Birligine

olumsuz

yonde

katilmasmdan

etkiledi.

soma

1936'da

Azerbaycan

mi..isli..imanlanmndiger mi..isli..iman i..ilkelerle ilisigi tamamen kesildi.

2. TARIH

Azerbaycan kelimesi, Gaugamela yenilgisinden soma (m.o 331) Buyuk
Iskenderin kornutasma giren Iranli Satrap Antropates'in admdan gelmektedir.
Antropates Iskenderin

olumunden

soma, Kucuk Medya bolgesinde

(Guney

Azerbaycan ile Iran Kurdistan'imn bati krsunlan) mustakil bir krallik kurmus ve
bu devlete Antropates'in ulkesi anlammda Grekce "Atropatene" adi verilmistir.
Daha

sonralan

Suryanicede

Errnenice

Antrapatakan,

Azerbaygan seklinde

orta

telaffuz edilen

Farscada
kelime

Aturpatakan,
Arapca'da

g/c

degisikligi ile Azerbaycan' a donusmustur. isrnin Pehlevice azer "ates" ve baykan
"muhafiz"

kelirnelerinden

teskil

edilmis

oldugu

gibi

kelimeler

halk

etimolojisinden ibarettir.
Azerbaycan da Paleolitik devre ait olan ilk insan izlerine Tamtama
daghk bolgesiyle Tebriz'in gi..ineyindeki Sehend daglannda rastlanmaktadir.
Urmiye golunun guney ve dogusundaki tarihi M.O 6000 yillanna kadar giden
neolitik rnerkezlerde tanma dayali yerlesik hayata baslandigi gorulmektedir.
Azerbaycan'da kuruldugu bilinen ilk devlet Manna Kralligr'drr.

Bu devlete M.O
2

800

yillannda,

verrnislerdir.

bassehri
Urartular'm

Medler'in

eline

Azerbaycan'i

Hasanlu'yu

Cenze)

Azerbaycan

624 'te Bizans imparatoru

Azerbaycan
uzere

yayilmasi

Hz.Orner

icin

yogun

cesitli

bir gayret

Kafkaslardaki

fetih hareketleri

bolge tehlikeli

isyanlara

donernde

bolgedeki

gel di. Abbasi
Sacogullan,
hanedanlar

227

yihnda

olan bir eyalet

Revvadiler,

Sellariler,

yaptirarak
6 ve 7.

Herakleios

tarafmdan

fethedildi.

sehirlerine
gosterdi.

zapt edilmistir.

Hz. Osman Erdebil

asker yerlestirildi
Emeviler

sonucu

onemli

Azerbaycan

Abbasiler

zamamnda

bastrnlabildi.

islami

bir ticaret merkezi

Azerbaycan'

Seddadiler

ve islamiyetin

doneminde

kullanildi.

merkez

haline

da sirayla Sirvasahlar,

ve Ahmedlililer

gibi

mahalli

kuruldu.

Selcuklu

Sultani

Tugrul

tesebbuslerinden

bir

seferler

bolgeye

sonunda

Alparslan

hemen

Meliksah

ise

Ildenizliler

sonuc

hemen

468

Selcuklulardan

de

Hanedamnm

Timurlular'm

Bey

Azerbaycana

alamamakla
hakim

tum

beraber

olmustur.

soma

Bey'in

Irak

Selcuklulari'run

12. ve 14. yuzyillarda

sirasiyla

Mogollar,

yagma

ve tahrip

Harzernsah

1225 'te Tebriz'i ele gecirdi, Ilhanlilar

doneminde

Azerbaycan

bolgeyi

Akkoyunlular'm
Safavilerin

tamamen

gelisme goruldu. Ozellikle

Mogol

kanldigi

olurnunden

merkezi

istilasmdan

Gazan Han zamamnda
haline

geldi. Timur'un

kurtulduktan

idaresi altma girdi. l nyuzyihn

eline gecti, Sah ismail

soma

son

katti.

verdi.

Buy-Uk

(1118-1194)

ve

Harzemsahlar

ve

girdi. 1222 ve 1231 yillannda Azerbaycana

Mogollar

ilim, sanat ve ticaret

bizzat

fetih

girdi.

duzenleyen

ve kulturel

ilk

Imparatorlugu'na

hakimiyetine

(113 7-1125) idaresine

hakimiyetine

daha

Selcuklu

Seddadi

Azerbaycan

duzenledigi

Tugrul

Azerbaycan"i

bolgedeki

soma

Azerbaycan

gozde

haline

biri haline getirrnislerdir.

gelisti ve sehirler

zayiflamasi

Pers

Sasaniler

cok buyuk bir Ateskede

icin us olarak

devletinin

baslannda

sonlannda

sahne oldu ve bu isyanlar guclukle

ticaret

son

sahne olan ve birkac defa el degistiren

zamanmda

Azerbaycan'm

Urartular

yuzyihn

yuzyihn

Erdebil

en onemli merkezlerinden

Bizans ve Sasani savaslanna

8.

M.S

bassehri

yuzyillarda

olmak

6.

katilrmstir.

(Gezna,

suretiyle

M.O

M.O

ele gecirerek

ve Gazakaya'da

burayi Zerdustiligin

soma

Azerbaycan,

topraklanna

tamamen

zaptetmek

yikilmasmdan

gecen

Imparatorlugu'nun

getirmisler

olan

sonra sirasiyla

ettiler.

yaparak

Celaleddin

nisbi bir ekonomik
Tebriz dunyanin
olumunden
Karakoyunlular

baslannda Azerbaycan

Tebriz'i bassehir

iki sefer

bolgede

en

soma
ve

tamamen
hakimiyet

3

sagladi Mogel ve Timur istilalan ile islenmez hale gelen araziler bu devirde
ekilip bicilmeye baslandi. Ancak ulkede canlanan ekonomik hayat Osmanh ve
Safavi devletleri arasinda baslayan savaslar ve cesitli ic

catismalar sebebiyle

geriledi.
Yavuz Sultan Selim'in Caldiran Zaferi (1514) ile Tebriz ve Guney
Azerbaycan Osmanh hakimiyetine girdi. Daha soma tekrar Safeviler'in eline
gecen bolge Kanuni devrinde Makbul Ibrahim Pasa tarafindan yeniden al111d1
(1534). Aym yd Irakeyn Seferine Cikan Kanuni Bagdata
Azerbaycan'i

giderken butun

kontrolu altina aldi. Ozderniroglu Osman Pasa Safaviler'i yenerek

Tebriz'i geri aldi. Sah Abbas Osmanli Devletine yillik vergi odemek kosulu ile
elindeki topraklarda hakimiyetini surdurdu. 4. Murad Azerbaycan'a girdiyse de
bolgeyi Safevi hakimiyetinden kurtarmak mumkun olmadi. 3. Ahmet devrinde
Revan ve Karadag Osmanh topraklanna katildi. Osmanhlarm bolgede surekli
kalmalan Nadir Sah ve Ruslar tarafindan engellendi. Nadir $ah'111 oldurulmesi
uzerine (1747) Azerbaycan'daki Safevi hakimiyeti son buldu. Bundan sonraki
elli yd boyunca Azerbaycan

bagimsiz fakat siddetli politik cekisme ve ic

savaslara sahne oldu. Bunun sonucu olarak Kuzey Azerbaycan'da Karabag, Seki,
Gence.Baku, Derbend, Kuba, Nahcivan, Talis ve Revan; guneyde ise Tebriz,
Urmiye, Erdebil, Hoy, Malm ve Meraga hanhklan gibi yan bagimsiz feodal
devletler kuruldu.

l8.yuzy1l111 sonlanna dogru Osmanh Devletinin bolgedeki

nufuzunun iyice azalmasi

nedeniyle

Rus kuvvetleri

Azerbaycan'da sik sik

gorulmeye baslandi,
Rusya'mn

Azerbaycan

uzerindeki

emelleri

oldukca

eskidir.

Azerbaycan '111 Turkiye ile Iran arasinda transit ti caret merkezi olusu ve bolgenin
zirai ve hammadde bakimindan zenginligi Rusya'rnn bolgeyle ilgilenmesinde
sebep teskil etti. Azerbaycan'a ilk Rus ak1111 Nadir Sah zamanmda oldu (1735).
2. Katerina donerninde Ruslann guneye dogru ilerlemesi devam etti. 1758'de
Kuba bolgesi ve Kafkaslann buyuk bir bolumu Rus idaresine girdi. 1803-1813
Rus-iran savaslannin sonunda imzalanan Gulistan Antlasmasi ile ( 1813) Gence,
Seki, Baku, Derbend, Kuba ve Talis Hanliklan

Rusya, Guney Azerbaycan

Hanliklan ise Iran hakimiyetine birakildi. Turkmencay ve Edirne Antlasmalan
ile Azerbaycari'rn milletlerarasi statusu tespit edildi. Buna gore Aras Nehri ile
Talis Daglan sinir olmak uzere Azerbaycan ikiye aynldi. Revan ve Nahcivan
hanhklan Rusya'ya birakildi. Hazar Denizi de Rus egemenligine gecti.
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Boylece

Guney Azerbaycanda
mesrutiyetin

iran egemenligi

ilarunda Azerbaycan

basladi.

20.ytizyilm

basinda

lranda

halki onemli rol oynadi

(1906).

II. Dunya savasi sirasinda Rus ve lngiliz askerleri Guney Azerbaycan"i

isgal ettiler ( 1941).
Azerbaycan ikiye bolundukten soma Kuzey Azerbaycan devamli sekilde
yerli halkin Ruslarla mucadelesine sahne oldu. 1917 Rus Ihtilaline kadar sosyal
hayat devamh olarak buhranlar icinde kaldi. Ihtilalin getirmis oldugu olumsuz
politik

hava,

Azerbaycan

ve Kafkasyada

Sovyet

aleyhtan

bir hareketin

dogmasina sebep oldu.
28 Mayis 1918 de Azerbaycan

demokratik

Cumhuriyeti

ilan edildi.

Boylece tarihte ilk defa Azerbaycan adiyla bir Turk devleti kurulmus oldu.
Azerbaycan

Demokratik

Cumhuriyeti'nin

ic ve dis asayis ve emniyetini

duzenlemek ve korumak amaciyla Osmanli kuvvetleri bolgeye geldi. Nuri Pasa
komutasmdaki
Ancak

Kafkasya Islam Ordusu Ruslarm elindeki Baku'yu ele gecirdi.

Mondros

Mtitarekesinden

soma,

Osmanli

kuvvetlerinin

Baku' den

cekilmesi uzerine sehri lngiliz kuvvetleri isgal etti. Sehrin yer alt! ve petrol
kaynaklan ingilizler tarafmdan kullanildi. 27 Nisan 1920'de Azerbaycani isgal
eden Kizilordu parlamento

ve hukumeti feshederek Azerbaycan Demokratik

Cumhuriyetine

ve 28 Nisan da Azerbaycan

Cumhuriyeti

son

verdi

Sovyet

Sosyalist

kuruldu. Azerbaycan daha soma Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler

Birligini olusturan on bes cumhuriyetten biri haline geldi (5 Aralik 1936)
Moskova

yonetimi,

Bakude

Ermenilere

yonelik

saldinlan

ve iki

cumhuriyet arasindaki gerginligi bahane gostererek, Ocak 1990' da agu silahlarla
Baku'ye kanli bir mudahalede bulundu. Azeri halki, asil gayenin Azerbaycan'da
gittikce guclenen halk muhalefetini sindirmek ve diger musluman cumhuriyetlere
goz dagi vermek oldugunu belirterek Moskova yonetimini protesto etti. 1990
yilindaki

secimlerde

Halk cephesi ile diger muhalif

gruplann

olusturdugu

Demokratik Blok, 360 uyeli meclise kirka yakm temsilci gonderrneyi basardi.
Devletin adi Azerbaycan

Cumhuriyeti

haline getirildi ve Azerbaycan

Demokratik Cumhuriyetinin bayragi da resmi bayrak olarak kabul edildi.

s

3. KULTUR VE SANAT

Islam
Zerdustilik

oncesinde

Azerbaycan.

ve Maniheizm

gibi

temelde

cesitli

birbiriyle

dinlerin

aym olan Mazdeizm,

etkisinde

kalrrustir.

Islam'rn

bolgeye girisiyle Azerbaycan Kulturu Arapca'ya yapilan tercumeler aracihgi ile
Yunan felsefesi ve filozoflanni ta111d1. 14. ve 15. yuzyillarda Azerbaycan'da dini
ve felsefi bir akim olan Hurufilik yayginhk kazandi. Seyyid Nesimi bu akimm en
onernli temsilcisiydi. 15. yuzyilda Bakulu cografyaci Abdurresid ile Ahldk-t
Celdli

sahibi filozof ve tarihci Celaleddin ed-Devvani yine burada yasarmstir.

Feth Ali Kacar ise filolojik mahiyetteki Behcetu 'l Liigat'1yla tanmrmstir.

19.

yuzyilda sosyal ve kulturel dusuncede yeni bir safha acildi. Bu devirde M. Kazim
Bey Azerbaycan tarihi hakkmda genis cahsmalar yapan ilk tarihcidir. Azeri
dilinde

ilk

gazete

olan

Ekinci

(1875-18 77),

cikanlrmstir. Aynca, Ziya, Ziya-i Kafkas.

Hasan

Keskul,

Zerdabi

tarafindan

Sark-i Rus bu devirde

nesredilen diger Azeri gazeteleridir.
Azerbaycan' da 20 .yuzyihn

baslannda gerceklesen

Sovyet

ihtilalinin

etkisi politik, sosyal, edebi dusunce alarundaki eserlerde de gorulur. Ahmed
Agayef ile Huseyinzade Ali'nin birlikte cikardiklan Hayat, Ahmet Agayefin tek
basina cikardigi

Irsad ve Terakki,

Mehmed

Emin Resulzadenin

cikardigi

Aciksoz devrin onde gelen gazeteleri idi. Huseyinzade Ali'nin edebi muhtevah
Fuyuzat:

ile Celi!

Mehmed

Kuhzadenin

cikardigi

mizah

dergisi

Molla

Nasreddin belli bash dergiler arasmda sayilabilir
Bu donernde Sovyet Hukurneti Azeriler ile Turk dunyasi arasmdaki genis
ki.ilti.ir ve dusunce baglanrn koparmak gayesiyle Alfabe degisikligine gitmistir.
Arap harfli Azeri alfabesinin yerine Latin alfabesi kullarulmaya baslandi (1929).
193 9' da

Latin

alfabesinin

kullanilmasim

yasaklayarak

Rus

alfabesinin

kullarulmasim sart kostu,
Azerbaycan'm cok eski zamanlardan beri ban ve doguyu birbirine
baglayan ticaret yollan i.izerinde bulunusu bolgenin mimari yap1s1111 etkilemistir.
Islam oncesi mimari yapilara daha cok bolgede hakim Urartular, Medler
ve Persler'in mimari ozellikleri yansinustir. 7.yi.izyilda mi.isli.imanlann bolgeyi
fethetmeleri ile cami, medrese, minare gibi Islami eserler insa edilmistir. Daha
sonra bolgeye kucuk beylikler mahalli sanat ve mimari eserler hakim oldu.

6

7. yuzyildan
ve

Salgurlular

gelismesinde
Apseron

itibaren

kumbet,

kule,

rol oynadilar.

Mardakyan'da

yapilardir.

kurulan

kaleler

Nahcivanda
Tubesah

Bu devrede Anadolu

mimari eserlerde

mahalli

karsihkli

insa

ederek

Ulu Camii,

Mescidi

Selcuklulan

etkilenme

beyliklerden

ve

Ildenizliler,

bolgenin

mimari

Dagistanda

Saray

Camii

ile Azerbaycan

Zengiler
acidan

Cuma Camii,
onemli

mimari

Atabegleri

arasinda

dikkat ceker.

14. ve 16. yuzyillar arasinda Safevilerin bolgeyi ele gecirrnesi ile Tebriz
bir kultur ve sanat merkezi haline geldi. Baku'deki Sirvansahlar

Sarayi ve

Tebriz'deki Mavi Camii devrin mimari ozelliklerine sahip iki yapisidir. 15. ve
16. yuzyillarda tezhip, minyatur, hat sanatlan dalmda calisma yapan en onemli
sahsiyetler Seyyid Ahmet ve Sultan Muhammed'dir. Hahcihk, nakis, isleme,
pirincten mamul arac ve silah yapirm oldukca gelismisti.
19. yuzyildan

itibaren

ikiye aynlan Azerbaycan'm

kuzeyinde

Rus,

guneyinde iran mimari ve sanat111111 etkisi gorulmeye baslandi.
Bugtin Bakudeki

Azerbaycan

Sanat ve Mimari

Muzesi'ride

cesitli

sahalara ait 7000'den fazla sanat eseri sergilenmektedir.

4. MUSiKi

19 .yuzyilin sonuna kadar farkh

Turk musikisi gelismesini baslangictan

cografi saha ve kultur bolgelerinde surdurmustur. Bunda Safiyyuddin el-Urmevi
ve Abdulkadir-i
olmustur.

Meragi gibi buyuk musiki

l o.yuzyildan

soma

Orta

Asya

dehalanrun
kokunden

cok onemli etkisi

belirgin

bir bicimde

ve icra bakimindan

Uy bolumde

aynlmistu.
Azerbaycan

musikisi tarih, teknik,

incelenebilir.

Klasik Musiki

"Meclisi"
kavimlerinin

de

denilen

musikilerine

Azerbaycan

klasik

musikisinin

diger

Turk

gore farkh bir tarz ve uslubu vardir. En onernlisi

makam geckilerinin (modtilasyon) zenginligidir.
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Gelismis,

cesit ve sayi itiban ile de oldukca fazla makam sistemine

olan Azerbaycan

musikisinde

rast, cargah,

segah, sur, bayat-i

sahip

siraz, suster ve

humayun esas makarnlardir.
Azerbaycan

musikisinde

bakumndan cok zengindir.
ayni

adi tasiyan

degisiklikler,
has bircok

makamlar

"reng"

musikisinde

kullanilan

bazen de buyuk farkhliklar vardir.
vardir.

Azerbaycan

icra

calicusazende),
kisiliktir.

tarzinda

saz

musikisinde

tak11111

ara

biri

nagme)

bazi makamlarla

makamlar

Sadece Azebaycan

tasnif ve renglerin aym anda icra edilmesine "destgah"
Klasik

nevi

Bugun Turk musikisinde kullanilan

ve Azerbaycan

makam

(bir

aym kokten

arasinda

musikisine

gelen makam,

adt verilir.
okuyucu

(hanende ),

ikisi

biri de "nagarazen" (koltuk davulu calan) olmak uzere en az dort

Okuyucular aym zamanda "gaval" denilen bir nevi zilsiz def calarlar.

Nagarazen

sadece

musikisindeki
musikisinin
soylemeyi

usul vurur,

kemenceden
en onemli

sazendelerin

farkli,

rebaba

ozelliklerinden

biri "tar" biri de "karnanca'{Turk

benzeyen

bir saz) calar. Azerbaycan

biri de hanendelerin

pek tiz bir sesle

tercih etmeleridir.

Halk Musikisi

"Col Musikisi" veya "A$1k Musikisi" de denilen Azerbaycan

halk

musikisinde kahramanlik ve yurt sevgisini terennum eden eser on sirada yer alir.
Azerbaycan

balk

musikisi

klasik

musikideki

makamlar

uzerine

kurulmustur. En cok kullarulanlar ise sur ve segahtrr. A$1k siirinin yam sira asrk
musikiside gelismistir.

A$1k unva111n111 ilk defa 14. ve 15. yuzyillarda ortaya

ciktrgi ve bu unvam

ilk kullanamn da Tufarganh Abbas oldugu rivayeti

genellikle kabul gormektedir. Halk musikisinde ozonlann yeri buyuktur. Halk
arasinda en fazla ragbet bulan, asiklann kocaklamalandir. Bu kocaklamalarda
daha cok lirik, epik ve didaktik konular islenmistir.
Azerbaycan

oyun

havalannda

tamamen farkli

birtakim

ozellikler

mevcuttur. Bunlar arasinda en onemlisi, oyun havalannm hemen hemen hepsinde
ayni zamanda sarki soylenmesi, yani oyun havalanmn sozlu olmasidir. Diger
ozelligi ise yasa ve cinse gore degismesidir. Genclerin ve yaslilann oynayacagi
oyun havalan bellidir. Hicbirinin oyunlan digerleri tarafindan oynanamaz. Cok
hareketli

olan

Azerbaycan

oyun

havalannda

oyuncular

ozellikle

ayak
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hareketlerine
arasmda

buyuk onern verirler.

Azerbaycan

balk turkuleri

ve oyun havalan

siki bir baghhk dikkat cekmektedir.
Halk musikisin

yapilmaya

baslanmasi

Hacibeylinin

tesebbusu

ilmi sekilde
20.

ele almarak

yuzyilm

ile Bakude

baslanna
toplanan

uzerinde
rastlar.

I. Azerbaycan

bu yolda cahsmalar
1928'de

Uzeyir

Bey

Asiklar Kongresi bu

cahsmalara oncu olmustur.

Modern Musiki

20.ytizyihn baslanna dcgru Azerbaycan musikisinde yeni bir hareket ve
akim basladi. Form itibariyle Batih ancak stil itibariyle tamamen milli bir musiki
gelistirildi. Bu yeni akiminda kurucusu da Uzeyir Bey Hacibeyli'dir.
Hacibeyli, 1908'de Fuzulinin Leyla ve Mecnun

adh eserini sahneye

uyarlayarak Azerbaycan operasirnn temelini atrrus oldu.

Bey 'in actigi bu cign: Muslim

Uzeyir
operasiyla

Magomay'm "Sah

devam etti. Uzeyir Bey'in besteledigi

"Koroglu"

Ismail"

operasi, opera

tekniginin zirvesindeki bir hamle olarak kendini gbsterdi. Bu eser Azerbaycan
musiki sanatmm son donemdeki saheseri olarak gosterilmektedir.
Hacibeyli

opera

ve

operetlerden

baska

Azerbaycan

Uzeyir Bey

musikisine

1920'de

besteledigi Azerbaycan milli marsi kazandirrrusur.
1918 'de Milli Azerbaycan

hukumetinin

kurulmasindan

soma

D zeyir

Bey'in tesebbusu ile Azerbaycan musikisi okulu l 927'de Azerbaycan Devlet
Konservatuan

kuruldu. Bunu Azerbaycan Devlet Korosu takip etti. Butun bu

kuruluslar ve bilhassa Baku'de ki konservatuar Azerbaycan musiki hayatmda cok
onemli

rol

oynamis,

kornpozitorler

konservatuarda

yetismistir.

Sovyetler

Azerbaycan

Birligi

capinda

buyuk

musiki kulturune yuzlerce sanat eseri

vermis bestekarlar arasmda Hacibeyli Ailesinde Uzeyir Bey'den baska Zulfikar,
Niyazi, Cengiz, Ceyhun ve Sultan Hacibeyli, Muslum Magomay, Asef Zeynalh,
Efrasiyab Bedelbeyli,

Said Rustemcglu,

Sefika Ahundzade,

Fikret Emiroglu,

Kara Krayev, Niyazi Tagizade en meshurlandir.
Azerbaycan musikisinde olcu; ezgi ve metin kadar bnemlidir. Agir ve
yungul olmak uzere iki tempo kullamhr.
Kafkas bolgesinde
Azerbaycan

'111

Karabag

musikinin

genis revac buldugu yer Tiflis ise de

bolgesi ve bilhassa

Susa sehri musiki faaliyetinin
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merkezi

olmustur.

Azerbaycan

musikisinin

belli bash

simalanndan

cogu

Karabagda yetismistir. 20. yuzyilin basmdan itibaren ise Baku aktif bir rnusiki
merkezi haline gelmistir. Azerbaycan musikisinin unlu icracilan arasinda, Kami!
Ahmetov, Ramiz Kuliyev, Mirza Mansur, Pasa Aliyev, Mehmethan Bakihanov,
Esadoglu Mirza Sadik, Kurban Pirimli, Mirza Huseyin, Talat Kasimoglu, Ali
Cevadoglu sayilabilir.
Azerbaycan musikisi zengin bir enstruman topluluguna sahiptir. En cok
kullanilan calgilar tar, kamanca, nagara ve zurnadir.

TEBRiZ

Guney

Azerbaycan

Eyaletinin

merkezidir.

Sehir

Urmiye

Golunun

kuzeydogu k1y1s111a hafif meyilli aluvyonlu ovanm dcgu tarafinda bulunmaktadir.
Ova, Acicay da dahil bircok su kollan ile beslenir. Acicay sehrin icinden gecer.
lklim olarak kislan cok soguk ve karli gecer. Sehend Dagi civannda bulunmasi
ve etraf111111 bahcelerle cevrili olmasi sebebiyle yazlan ihktir. Yazlan sicakhk
37°·ye kislan ise -l 5°'e dti$Wgli olur
Tebriz cok sik depremlerin

yasandigi

bir bolgedir.

sarsmtilar yasamr. Sehrin tarihteki adi "TiBRiZ"
Bugun de "T ABRiZ"

seklinde soylenmektedir.

Her gun kucuk

seklinde telaffuz edilmistir.
Iran halki Tebriz kelimesini

"sitma giderici", Evliya yelebi "sitma dokucu" seklinde izah etse de, gecmiste
Sehend dagindaki faaliyetlerden

oturu "hareret sacan" manasma geldigini de

soyleyenler de vardir. Ermeni tarihci Vardan'a gore Tebriz, Arsakilerden Ermeni
Hosrov tarafmdan, Iran arazisi uzerinde kurulan, son Port hukumdan Artabari'i
oldurmus

olan ilk Sasani hukumdanna

karsi bir intikam

hareketi

olarak

kurulmustur. Bu efsane hicbir eski kaynakta bulunmamaktadir. Bizansh Faustus
ise Sasaniler devrinde Ermenilerle yapilan bir savas neticesinde sehrin harabeye
dondugunden bahseder.
642 yilma dogru Tebriz Arap hakimiyetine

girer. 791 yilinda Harun

Resid 'in kansi Zubeydenin emriyle kent bir dizi onanma tabi tutulmustur. ibn
Hurdazbeh, Ibn al-fakih gibi tarihciler Tebriz'i Azerbaycan'm

kucuk sehirleri

arasmda gosterrnislerdir. Al- Mukaddisi ise Tebriz'i donernin en rnureffeh sehri
olarak telakki eder. Tebriz'i "saglam surlara sahip, agaclar ve bahcelerle cevrili,
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asil bir sehir olarak zikreder".

insanlann

cesur, savasci

ve zengin oldugunu

da

belirtir.
Tebriz buyuk Selcuklular
yih kismda Mogollar Tebriz

devrinde

cok nadir olarak zikredilmistir.

surlan onlerinde

1220

gorulduler, Atabey olan Ozbek

Pehlivan yuksek bir fidye karsihginda onlann uzaklasmasim saglar. Fakat ertesi
yd Mogollar yine Tebrize

gelir. Yine fidye ile savusturulurlar.

1224'te

Mogollardan gelen bir gurup, Tebriz'de bulunan butun Harzemlerin kendilerine
teslim edilmesini istedi. Ozbek Pehlivan hemen kabul etti. Fakat 4 agustos
1225'te Celaleddin Harzemsah halkm yardimma yetisti. Ozbekin eski kansi
Melike ile evlendi ve alt, yd sureyle sehri korudu. Fakat 1231 'de Celaleddin,
Azerbaycan': terkedince, Mogollar "ulkenin can noktasi "olan Tebriz'i isgal
eder.
Ilhanlilar devrinde Hulagu Tebriz'e gelerek buradaki Kipcak kokenli
butun tacirleri

katliama tabi tutar. Tebriz,

Abaka devrinde

resmi baskent

olmustur. Gazan Han'm doneminde Tebriz en parlak donemini yasadi. Sehirde
buyuk imar faaliyetlerine girisildi. Sehir buyuk surlarla cevrilmis, kervansaraylar
ve hanlar yapilmis, uzak ulkelerden meyva agaclan getirtilmistir. Ardindan gelen
Celayirler donerni tamamen taht kavgalan ile gecrnistir. Timur 13 85 yihnda
Tebrizi ele gecirir, sehri yagmalar ve hallo esir eder. Timur sozde muslumanlan
himaye etmek icin gelmistir. Timurun olumunden sonra, Tebriz'in yonetimini
isteyen Mirza Omer ve Ebu Bekir arasinda uzun suren bir mucadele basladi.
Fakat sonrada sehir Ahmet Celayir'e geri verildi. Bu durum halk arsmda buyuk
sevince yo! acti,
Alunet Celayir

1410 yilmda

Karakoyunlu hukumdan Kara

Yusuf

tarafmdan bozguna ugratildi. Sultan Ahmet Tebriz'de idam edildi. Kara Yusuf
Tebriz'i askeri seferlerini idare ettigi bir us olarak kullanmisnr. Kara Yusuf'un
olumunden sonra idare kardesi Cihan Saha gecti, Tebriz'i Asya'dan, Basra
Korfezine ve Herat'a kadar uzanan bir devletin merkezi yapan Cihan Sah'tir.
1467 yilmda Cihan Sah, Akkoyunlu hukumdan Uzun Hasan'rn ani bir baskiruyla
oldurulur. Tebriz'in en dikkate sayan binasi olan Gok Mescid Cihan Sah'rn
eseridir. Uzun Hasan 1467'de Tebriz'i kendi payitahti yapti. Bir mektupla da bu
durumu Osmanlr'ya bildirdi.

Ozellikle

Venedikli

tarihciler Uzun

hasan

doneminin ihtisammdan cok bahseder. Uzun Hasanm olumunden sonra gelen
Sultan Yakup'un donerni (12 yil) cok sakin gecmistir.
ll

Tebriz
Halkin

ucte

direnenlere
seleflerinin

1500 yilinda
ikisi
karsi

sunni

idi.

siddet

kemiklerini

Sah ismail
Fakat

tarafindan

Sah

gosterdi.

ismail

Safevi
onlan

Akkoyunlulara

mezarlannda

cikartip

Tebriz kapilanni Osmanli'ya acrmstir.

Fetihten

topraklanna

katihr.

sii mezhebine

soktu,

olan

yaktmr.

1514

kini

dolayisiyla,

Caldiran

zaferi

on Uy gun sonra Sultan 1. Selim

(Yavuz) buyuk bir merasimle Tebriz'e gelir. Sultan,hazineyi ve bin kadar mahir
sanatkan beraberinde

istanbul'a goturur. Kanuni zamanmda Tebriz tamamen

almmak istenmis fakat basan saglanamayinca

1555'te Amasya'da Iranla otuz

yilhk bir sulh antlasmasi imzalanmistir. III. Murat devrinde vezir-i azarn Osman
Pasa 40.000 kisilik bir kuvvetle Tebriz'in fethine girisir. Fethedilen Tebriz, III.
Mehmed donemindeki sipahi kansikhklannda tekrar Iran hakimiyetine girer. Sah
Abbas'm emriyle Osmanli Turkleri olduruldu. Ne kadar Osmanli mimarisi varsa
( 20 yilda yapilan ev, dukkan.hamam vs.) hep yikildi.
I. Abbas'm olumunden

sonra Turk Iran mucadelesi

yeniden basladi.

Sultan 4. Murad 12 Eylul 1635'te Tebrize girdi. Uzun Hasan'm yapnrdigi cami
haricinde her yer talan edilir. Fakat sehir kisa zamanda eski canhligma kavusur.
Tarihciler o yillar iliskin istatistiki bilgiler vermektedir. 0 yillarda Tebriz'de
nufus 550.000 idi. 15.000 ev ve 15.000 dukkan, 47 medrese 400 mektep, 200
kervansaray,

160 tekke, 4 7. 000 bahcesi vardi. Gercekten buyuk ve zengin bir

sehirdi.
Tebriz Safevi doneminden

sonra sirasiyla Nadir Sah, Kacarlar ve Rus

istilasmda kaldi.

T ARiHi ES ERLER

Tebriz'in en eski abideleri Ilhanlilar donernine aittir. Cok srk yasana talan
ve depremler bu eserlerden sadece izler brrakmistir. Gazan Han'm Mezar Kulesi,
Vezir Ali Sah Camii, Seyyid Hamza Turbesi, Ayn Ali Ziyaretgahi gibi eserler
Ilhanlilar donemine ait yokolmus yapilardan sadece birkacidir.
Kara Koyunlulardan

kalan Gok Mescid muazzam bir mimari yapidir.

Fakat Hiyaban mahallesinde bulunan bu yap111111 su anki hali icler acisidir.
Akkoyunlulardan

kalan

Hasan

Padisah

Ovguyle soz ettigi bir yapidir. Bumm dismda

Mescidi,

O stad

Evliya

Celebiin

Sakird mescidi bu doneme

aittir.
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Sah Abbas Cami, Sah Golu Kosku Safeviler
Sultan

Yakup'un

eseri olan Bag-i

Simal

(simal

donernine
bahcesi)

aittir. Akkoyunlu
sehrin

7 kilometre

Meshur Ilhanh veziri Rasid al-Din 'in insa ettirdigi muazzam

Rab-i Rasidi

dogusundadir.

mahallesi

bugun bir toprak y1g1111 halindedir.

Celebinin

"Seyahatname"sinde

Tahran'dan

de

Tebriz'in abidelerinin

bulunmaktadir.

soma gelen ikinci buyuk sehridir.

emniyet

teskilati

bakimmdan

isimleri

muhafaza

edilmistir.

Tebriz

halen

Belediye teskilati

on farkh

bolgeye

(Amir,

Hiyabon,

listesi Evliya

aynlrmstir.

Iranm

bakimmdan

bes,

Eski mahallelerin

Navbar,

Maraban,

Sasgilon,

Gazran, N adiri ... )
Eskiden
Tebriz'de

beri Tebriz iran'm kultur ve ticaret merkezlerinden

121 ilkokul, 28 lise, 7 sanat okulu ve 20 hastane vardir. Aynca Tebriz

Universitesi

de koklu

sanayi kuruluslan
badem,

biridir. Halen

dut,

Turkleridir.

bir okuldur.

kumas agirhkh

zerdali
Resmi

halk Sii kokenlidir.

v.s

Tebrizde
cahsmaktadir.

sayilabilir.

di] Farsca

halicilik

olmakla

Tebriz'de hiristiyan

cok gelismistir.

Mahsul

Bashca

olarak hububat,

Halkm

hemen

hemen

beraber,

halk Turkce

tamarm

konusur.

uzum,
Azeri

Ekseriye

ve musevi halk da bulunur.

AZERBA YCAN TURK EDEBiY A TI

Azeri Edebiyati,
Dogu

Anadolu

tammladignrnz

Kafkasya,

yorelerinde
Turk

Azerbaycan
yasayan

sivesiyle

(Kuzey ve Guney),

Turklerin,

olusturduklan,

"Dogu

gene!

Turk

iran, Irak ve

Oguzca'tolarak
edebiyatmm

bir

koludur.
Azerbaycan
Turk Edebiyati)

Turk edebiyati,

edebiyatlan

ve bu Turk edebiyatlanm
Azerbaycan

ve Azerbaycan

gelisimini

surdurmustur.

Cumhuriyeti

simrlan

ve Cagatay

ile Turkiye Turklerinin

(musterek

edebiyatlan

Orta Asya

arasmda yer ahr

birbirine baglayan bir kopru vazifesi gorur.

Turk Edebiyati

Kafkasya

Turkmen

1804-1828

tarihleri

arasmda

topraklanmn isgal etmelerinden
Biz bunlar icin Kuzey Azerbaycan
icinde

kalan

Guney

Azerbaycan

Ruslann butun

soma iki kola aynlarak
Edebiyati,
Edebiyati

iran Islam
terimlerini

kullamyoruz.
l 920'de
gorusunun

kurulan

degismesine

Azerbaycan

Sovyet

Cumhuriyeti'nde

bagli olarak tarih, di! ve edebiyat

butun

dunya

anlayisi Moskova'mn
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yaran

ve

buyrugu

dogrultusunda

zorla

degistirilmis,

suni

bir

sekilde

yerlestirilmeye cahsilrmsnr.
Azerbaycan
tarafmdan

Turk Edebiyati

tammlandmlrms;

anlayisi ilk defa ilmi bir sekilde Fuat Koprulu

dcgusu

ve

gelismesi

ana

hatlanyla

ortaya

konmustur.
Azerbaycan
Sakalar

Turk

ve onlan takip

inen sozlu edebiyat

Edebiyati,

M.O

eden Hunlarla

ornekleri;

7. yuzyilda

baslatilabilir.

masallar,

buraya

Kokleri

efsaneler,

anonim

yerlesmis

olan

bu doneme

kadar

siir parcalan

tespit

edilmistir.
Dede

Karkut,

Koroglu

hususiyetler gorulmektedir.

gibi

destan

parcalannda

da bu doneme

Y azil: kaynaklarda tespit edilen ilk edebiyat

ait

eserleri,

Arapca ve Farsca olarak karsimiza cikrnaktadir.
Araplann
yayilrrus;

Kafkasya

bolgesini

isgalleri

neticesinde

buna bagli olarak Arapca eserler yazilmaya

Selcuklular

bolgede

baslanrmstir.

Iran, Anadolu ve Kafkasya "da tam bir hakimiyet

Azerbaycanda

olusturrnaya

burada daha once bulunan Turklerle

kurduktan soma da
Azerbaycana

kansarak yeni bir kultur

basladilar.

Selcuklular ve onlardan soma bu bolgede
edebiyatma ve diline deger verdiler.
Xl-Xll.asirlar

dini

Aym sekilde

yetisen sahsiyetler Farsca eser vermeye basladilar.

yeni gelen Oguzlar,

Islam

arsinda

Azerbaycan

kurulan

Farsca geliserek

Turk devletleri

Fars

yuksek bir di] haline geldi.

veya Iran Ti.irklerinden

olup Farsca

eserler

verenler arasinda Katran Tebrizi
(1012-1088),
ozellikle
bazi

Hatib

anmak

kavimlerin

Tebrizi

gerekir.
ortaklasa

(1030-1109),

Nizami

Bu gibi sahsiyetler
olu~turduklan

Gencevi

(1141-1209)'yi

Ti.irkler, Farslar,

Iran

Islam

Kurtler

edebiyatinm

ve diger

temsilcileri

arasmda yer ahr.
Anlasrlacagi
Dogu Ti.irkistan'a

gibi Iran edebiyati

Anadolu'da Azerbaycan'da

kadar uzanan genis bir Turk cografyasinda,

ve Horasandan

Turler tarafmdan

himaye edilmis ve gelistirilmistir.
Azerbaycan
(Azerbaycan

Turk

Turkcesi

Edebiyatmm

belirli

Bir

ozelligi

olarak

ve Farsca) daima goz onunde bulundurulmahdir.

iki

dilli

Sehriyar,

her iki edebiyatmda son buyuk temsilcisi olarak dikkate almmalidir.
Xll.asirda

Buyuk

Selcuklu

devletinin

yikilmasindan

soma da Farsca

onemini korudu.
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Sirvanli Hakani Farsca Yazmis Azeri sairlerin en tanmmislanndan
Tuhfetu'f-Irakeyn

adh,

Bilhassa

kasideleri

mektubu

bulunmaktadir.

manzum

ile sohret

seyahatnamesi

kazanrmstir.

Bu devirde kadm sairlerden
anlatan siirleriyle
Farsca
suphesiz

Farsca

meshurdur.

bir divam,

Gencevi,

Hiciv

ve

60 adet mensur

samimi duygularla

bir aski

dikkat ceker.
eserler

verrnis

Nizami Gencevi

edebiyatlan

Mehseti

cok

biridir.

Azerbaycan

( Gence

Turk

onernli

bu buyuk sair ve "mursid" asirlarca devarnh
etkili

oldu.

Devrinde

tehlikeli

Pehlevice

sahsiyetleri

buyugu

hie;

arasinda

da yer alrms

bir sekilde Turk ve Fars edebiyatlan

ve Suryanice

olan Ismaili

en

1141 ?-gence 1209?) dir. Sadece Turk ve Fars

degil, dunya edebiyatmm

uzerinde

sairlerinin

tarikatmm

gibi

eski dillere

goruslerine

karsi

de asina

cikti.

Sunni

idi.
olan

Selcuklulan destekledi.
Sehnameyi

yaratan Firdevsiye

insan ve adalet sevgisini

yuceltti;

Edebiyata insanm ve cemiyetin
yaratmaya,

belirlemeye

cahsti.

karsihk Nizami,

Musamahakar

kaynagi Ishim dini olan

bir dunya gorusunu

telkin etti.

bir cok problemlerini getirdi. ideal insan tiplerini
Insana

psikolojik

ve ictimai

bir varlik

olarak

bakabildi.
Sark
Hamsesi

edebiyatmda

ilk

muspet

kadm

tiplerini

yaratan

Nizami' dir.

ile yeni bir edebi y1gir acrmsnr.
Xlll.yuzyildan

Timurlulann
'\

;

Azerbaycan

itibaren

Harzernsahlann,

sahasma kadar inmeleri,

Mogollann
Turklerin

ve daha sonralan
sayilanni arttirmaya

baslarmsnr. Azerbaycan' 1 da hudutlan icerisine alan Ilhanlilar, lslami yeti kabul
ederek Fars dilini himayeleri altma aldilar. Turkce Turk koylerinde degil, cagm
medeniyet merkezleri sayilan Tebriz, Siraz, Hemedan gibi muhitlerde de rekabet
edebilecek bir durum ve seviyeye ulasrrusti.
Xlll.yuzyildan soma Azerbaycan

sahasmda

Turkce yazan sairlerin

sayisi artmaya baslar. Y apilan arastirrnalara gore, Turkce siirleri ele geciren ilk
Azeri sairi Hasanogludur. XIII:asnn sonlannda yasamistir. Farsca siirlerinde Pur
Hasan rnahlasim kullanan bu sairin asil adi Seyh Izzeddin Esferayanidir. iki
Turkce iki de Farsca siiri ele gecirilebilmis,

olan bu sair hakkmda fazla bilgi

yoktur. Ahmedi Dai, Nesimi gibi bazi sairlerin bunu Turkce gazeline nazireler
yazdigi goz onunde tutulursa devrin tamnmis ve sevilmis bir sairi oldugu
anlasilir.
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Azeri
Turkcesi 'nin

Edebiyatr'run
butun

baslangic

hususiyetlerini

olrnustur.

ilk tahsilini

babasi

gordukten

sonra Misir, Sam ve

ve

oldukca

yasatan

Sivas

kadisi

Kadi

kisir

devrinde,

Burhaneddin

Semseddin

Azeri

(1344-1398)

Muhammed'in

yanmda

Halebe seyahatler yapmis, Mekke'yi de ziyaret

etmistir. Daha yirmi yasindayken babasimn vefati uzerine Sivas kadihgina tayin
edilmis, kendi adina bir devlet kurrnus,

1397 yilinda Akkoyunlu devletinin

bascisi tarafmdan oldurulmustur.
Cagirun

sayili

mutefekkir

ve

alimlerinden

sayilan

asi

ruhlu

Burhaneddin'in Arapca ve Farsca siirleri disinda 1500 siiri icine alan bir Turkce
divani vardir.
Tuyug edebi nev'ini bize ilk tarutan Kadi Burhaneddin
"tuyug'tda

rakipsiz kaldigim

goruruz, Dini ve tarikat edebiyatmm

olmustur.
nispeten

yayildigr bir donernde halk edebiyau uslubunda siirler yazmasi, ona hususi bir
mevki kazandirnnsnr. san'atmda bir mucahit olarak gorulur. Dil ve teknik
bakinundan kusurlara ve ihmallere ragrnen, sairin kendisine mahsus bir edasi
sezilir. Kendi tabirince "gayret ve namus icin kemer baglamis ve bu yolda ba$1111
feda etmeye hazir" bir sahsiyet olrnustur.
Kadi Burhaneddin eski iran geleneklerinden siynlrnasirn bildi. Gazelleri
aruz vezninde

yazilrms birer kosma havasi tasimaktadir.

Siirlerinde

imale

zihaflara bolca rastlanmaktadir.
Xlll.yuzyilda

yazilrms,

Anadolu

ve

Azeri

sahalanmn

musterek

eserlerinden biri Dasitan-I Ahmed Harami'dir. Azeri sahasinm Turkce yazilmis
ilk mesnevisidir. Yazan belli olmayan bu eser 1632 misradir. 1928'de A.Talat
Onay tarafmdan istanbul' da yaymlanmistir. Eser bir eskiya olan Ahmed Harami
ile Gtilendam admdaki guzel ve kahraman bir kiz arasmdaki iliskiler uzerine
kurulmus, kucuk bir mesnevidir.
XIII-XIV .asirlarda

Farsca

eserler

verrnis Azerbaycan

Turk sair ve

yazarlan bir haylidir. Arif Erdebili, Assar Tebrizi bunlar arasindadir.
XIV.ytizyil ortalanna dcgru Yakin Sark tarikatlan yanmda, hususi bir yer
tutan Hurufilik'in Azerbaycan edebiyatimn tekamulu uzerinde, oldukca muhim
rolu olmustur. Nesii, Ebtilhasan, Aliyu'l-A'Ia

gibi kendisine sadik taraftarlar

buldu.
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Hurufilik
lmameddin

tarikatimn

gercek hususiyet

Nesimi ( l 369?-1417?) nin eserlerinde

Nesimi XIV .yuzyil Azeri edebiyatnun
Daha ilk genclik yillannda
Mansur'a

ve gorusleri,

Azeri sairlerinden

daha iyi ifadesini bulmustur

en mumtaz sahsiyetidir.

siire tasavvufa buyuk ilgi gosterdigi,

buyuk bir sevgiyle baglandrgi, bu sebeple Hallac'rn

Hallac-i

asil ismiyle alakah

olarak Huseyni mahlasini kullanmis oldugu gorulmektedir.
Nesimi'nin

siirleri

Turkiyede

daha

90k Alevi-Bektasi

muhitlerindeki

sairler uzerinde etkili oldu. BUtUn ornrunu sadakatle baglandigi Hurufilik yoluna
adayan

Nesimi,

suretiyle

nihayet

Halep'te

1417 yilmda,

oldurttlmustur.

verilen

Bu acikli

bir fetva ile, derisi yuzulmek
son

sairin

sohretini

daha

da

arttirrmstir.
Nesimi mistik dusunce sahibi bir sairdi, Azeri Turkcesine
sekil veren ve onu Temellestiren

Nesimidir. Siirlerinde

Arapca, Farsca, Turkce) kullanmisnr.
) dilinde

siirleriyle

"Turkrnani

buyuk bir sempati

vardir. Mukaddernatu'I

Hakayik

Sarkin 09 buyuk dilini (

ve Rumi" (Anadolu agizlannda

kazanmisur.

adh bir mensur

gercek bir edebi

Farsca ve Turkce

eserinin

divam

daha oldugu tahmin

edilmektedir.
Kullandigi
olmustur;

nazim sekilleri

Mustezat,

bakimmdan

cigu a91c1

da Azeri edebiyatmda

Murabba, terciibent turunde ilk ornekleri Azeri edebiyatmda

kullanan N esimi' dir.

XI-XVI.YUZYILLAR
XIV .yuzyilin
kansikliklardan

sonunda

faydalanan

Aym devirlerde
Farsca sayilamasma

Azeri

Turkcesi

en

islek

Siilik cereyam da genislemeye

Akkoyunlu

ve Karakoyunlu

bir

hale

geldi.

i9

muvaffak oldu.

saraylanndaki

resmi dilin

ragmen, gercek devlet ve yazi dili Azeri Turkcesi idi. Hatai,

Ahrnedi ve Habibi gibi ana dillerinde eserler yazan Azeri sairleri, hep bu devrin
saray etrafmda kumelenmis
verilen

ehemmiyetin

dogrudan
Azerbaycan

dogruya

semeresi
Turkce

Turk medeniyeti

Ismail, hususiyle

aydinlar idiler. Safeviler devrinde Azeri Turkcesine
ise pek buyuk
yaziliyordu.
haline

siir ve edebiyati,

Sah

gelmisti

oldu.

Siilige

ismail 'in
Resmi

kendi hirnayesi

ait eserler

sarayi

ve musikiyi

altina almisti.

bir

ise,

bakima

seven

sah

Sade Azeri
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Turkcesiyle
tarafmdan

yazdigi

siirleri

uzun

zaman

ornek

olmus,

merkeze

bagh

sairler

icin kultur hareketinin

yogun

da takip edilmistir.

Xv.Xv l.yuzyillar,
oldugu

bir zaman

yaratan

bircok otoriteler

umumiyetle

olmustur.

bu

kurulmustur.

Minyaturculuk,

zamanda

himayesi,

Kemaleddin

Sehirlerde

Behzad,

baslanrms
ressamlik,

Safevilere

nasip

Aga Mirek Tebrizi,

Nakkas,

Hafiz

Tebrizi

faaliyet

gosterrnislerdir.

tarih.

cografya,

felsefe

yetisti. Bunlann hayat ve fikirlerini

yazilmasma

sanatlann

Azerbaycan

vb.gibi,

nakkas

ve

boylece

mimarlik,
olan

tanitacak

tezkirecilik
musiki

ve ressamlar
(1413)

Ahmed,

Muzaffer

Ali

yasamis

ve

bu devrede
eser

de

ve guzel

Seyyid

Tebrizi,

adh

eserlerin

mektebi

vb.kultur

nimetlerdendir.

Sultan Mehmed

Maksadul-Edvar

ve dini eserler

sahibi

Nureddin

Meragi de bu cagin mumtaz sahsiyetlerindendir.
Xv-Xvl.yuzyillarda
sebebiyle

dis ulkelere

Turkiyeye

Azerbaycan'rn

hicret

eden

gecen sairler arasmda

bu sairlerin

sayisi oldukca

siyasi

bircok

Hamidi

artrrnsnr.

ve

ictimai

saire rastlanmaktadir.

ve Hasimi'yi sayabiliriz.

hayat

sartlan

Xv.yuzyilda

Xv'l.yuzyrlda

Sururi. Sahi, Tufeyli, Habibi, Halili,

Materni, Arifi, Kasimi, Bidari, Sehabi, Penahi, Hafiz Halife, Mesihi, Hezani,
Hasiri, Mesebi Anka, Basiri, Mir Kadri. Muhammed

Mehmed, Yusuf ibn-i

Muhammed Han bunlara ornektir.
Devrin onernli sairlerinden biride Guney Azerbaycan'm Selmas sehrinde
dcgmus,

Turkce ve Farsca divan sahibi,

1490'a kadar Akkoyunlu

Sultan

Yakub'un himayesinde yasamis olan Nimetullah Kisrevidir.
Akkoyunlu sarayinda yasamis bir diger sairde Mir Hidayetullah Bey'dir.
Hidayet mahlasim kullanmis bu sair, Sultan Hali! Bahadir'm saraymda "emir-I
azam"

olarak

olgunlasmasinda,

bulunmustur.

Kisrevi

ve

Hidayet'in

Fuzuli'ye bir zemin hazirlamada

Azeri

edebiyatmm

onemli bir rol oynadiklan

muhakkaktir.
Sah Ismail sarayinm bas sairi Habibi, 1514 yilmda, Turkiye 'ye hicret
etmistir. Uslup ve orjinal ifade tarzryla Xl V.yuzyil siirine istikamet vermistir.
Xv.yuzyil Azerbaycan'mda, buyuk bir inkisafa mazhar olan edebiyata
katilan

Azeri

sakirtlerinden

sairlerinin

bir kisnn,

sayilmaktaydilar.

Ali

Bunlar

Sir Nevainin
kendi

Cagatay

uikelerine

Mektebi

donmustur.

Xv ll.yuzyilda yasarrus ve Havas adh tezkiresini vucuda getirrnis olan Sadik Bey
Afsar bile, serinde Ali Sir Nevai'nin Mecalisu'n-Nefais'ine yakin bir kullanmayi
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luzumlu

gormustur.

cahsanlar

arasinda

idi. Sah Ismail

Cagatay mektebi
Sahkulu,

havasim

Peri Peyker,

dahi Dehname'sinde

Azerbaycan

edebiyatma

Suseni gibi bazi sairlerde

Cagatayca'ya

sokmaya

bulunmakta

yakin bir sive kullanmaya

cali $1111$tir.
Xv-Xvl.yuzyillarda
baslarmstir.
ilk

lirik siir ile beraber,

mesneviler

de inkisaf etmeye

Hatai'nin Sultan Yakup'a ithaf ettigi "Yusuf ve Zuleyha'tsi

orneklerindendir.

Bu eseri

Tebrizli

Hakiri'riin

Yusuf

bu tarzin

ve Zuleyha'si

ve

XVl.asirda Zamiri, Leyla ve Mecnun ile devam etrnistir.
Safevi
mazhar

sulalesinin

olan Azerbaycan

ulasmistir.

himayekar
edebiyati,

Sah Ismail "Hatai"

kadar yukselmeye

muvaffak

hareketleri

sayesinde

Sah Ismail 'in sahsiyetinde

mahlasiyla

olmustur.

Azerbaycan'

111

yuksek

inkisafa

en yuce zirvesine

en muktedir sairligine

Sair olarak Sah Ismail, Azerbaycan

edebiyatinda siilik lirizminin kurucusu olarak kabul edilir. Bu lirizmin temeli Ali
ve Ali sulalesinin rnefkurelestirilmesinden
Sah Ismail ask temlerini
gazelleri,

yan

yonu

itibariyle

ibaret olmustur.

terennurnden

pek orjinaldirler.

de cekinmemistir.
Mesnevi

Delmame, Azeri Turkcesinde yazilan ilk mesnevilerdendir.

Asikane

tarzmda

yazdigi

1506 'ta yazilrmsnr.

Cagatay sivesinin etkilerini tasir. Eserin kahramam asik; sairin bizzat kendisidir.
Divanmdan baska birde Nasihatname'si vardir.
Sah Ismail' le beraber Azeri Turkcesi 'ne ve siirine olmezlik kazandiran
Fuzuli olrnustur (?-1556). Azeri ve Anadolu Turk edebiyatlanrun en buyuk lirik
sairidir. Kendinden sonra gelen nesilleri tesiri altma almak bakimmdan, ancak
Nevai ile karsilastinlabilecek,

edebiyatimizm mustesna sahsiyetlerinden biridir.

Xvl.yuzyilda Bagdat civannda dogrnus olan sairin hayati hakkmda genis bir
bilgiye

sahip

bilimlerinde

degiliz,

Eserlerinden

cok iyi bir egitim

gordugu,

devrinin

ustad oldugu, derin bir tasavvuf kulturu edindigi anlasilmaktadir.

Turkce Divani, Leyla ve Mecnun'u, Hadikatu's-Sueda'si, Turk edebiyatirun en
cok okunan

ve yayilan saheserleri

arasindadir.

Azeri edebiyati

uzerindeki

buyuleyici etkisi o kadar fazla ve guclu olmustur ki, ancak XX.asnn baslannda
Sabir, Fuzulinin tilsirmm kirarak yeni Azeri edebiyatirun ufkunu acabilmis,
yolunu belirleyebilmistir.
Daha Xll.yuzyildan

itibaren Bagdat yoresinde yerlestirilen ve sivece

Azerbaycan Turkcesiyle konusan Turkler arasinda, Azeri sairleri olarak mutalaa
edilmeleri gerek bir takim yazarlarda vardir. Bu sairler arasmda Zayid, Semsi,
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Zihni,

Rindi

Fuzuli'nin
uymaya

v.s bulunmakta

oglu Fazli

gayret

ise, sekilce

etmistir.

Siirle

yazdigi siirleri Xvlll.yuzyil
Fuzuli'nin
Azeri

gaze!

idi. Hepsi

mektebinin

rnensuplanydilar.

Tebriz ve Siraz edebiyatcilan

tarih

soylernekle

Un salmisti.

geleneklerine

Kosma tarzmda

Azeri ~airleri uzerinde pek etkili olmustur.

candan

nev'inin,

Fuzuli

Azeri

temenni ettigi "ohunmasi ve yazilmasi asan'' olan
edebiyatmda

yerlesmesinde

en onemli

vazifeyi

Bagdatli sairlerimiz ustlenmislerdir.
Sair Emani
Turkiye'ye
Tahmasb

(?-1544 ), Sah ismail

karsi yuruttukleri
( 1524-1576)

tesiri

altmda

siyasi hareketlere katilmislardir.

ile Sah Abbas'm hayatlanm terennum

kalarak

Kasidelerinde Sah
etmistir.

III.Murat zamamnda istanbul 'a gel en Azeri sairlerinden
Sirvani' dir.

Bazi

gazelleri

ve Muhibbi' nin

gazeline

Safevilerin

yazdigi

biride, Nutki-i
nazire

elimize

gecmistir.

XVll.-XVIII. YUZYILLAR
Siyasi ve ekonomik bakimlardan Xv ll.yuzyil Azerbaycan 19111 yem
yeni imkanlar bahseden bir devre olmustur.
A.

A~1k Edebiyati

Sah ismail' in bizzat kendisinin, S iilik Propagandas: icin, asik tarzinda
kosrnalar yazmasi, saz sairleri icin kacinlmaz bir kaynak olmustur. Bilhassa Hz.
Ali temi, kosmalann temel konusunu teskil etmekte ve aynca yazih edebiyattaki
munacaatin yerini tutrnaktaydi. Hatai'nin aruz vezninde yazdrgi gazeller, saz
motiflerine uydurularak meclislerde terennum edilmekteydi.
Devrin en ileri gelen saz ~airi, Kurbani rnahlasiru kullana idi. Derin
lirizme bogrnus oldugu samimi ifadesiyle, Azeri sazli edebiyatmm bir nevi piri
sayilrrustir. Mensubu bulundugu saray cevresinde karsilastigr ve hatta onunla
rnucadeleye giristigi diger sair ve Kureni de Azerbaycan saz edebiyatmm en ileri
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gelenlerindendi.
alanlardan

Kurbani'riin

etkisi

uzun

sureli

olmustur.

Kendisinden

ilham

biri de XX.yi.izyilda Ali Asker olmustur.

Sah Ismail tarafmdan tesvik goren "Sazli A$1k" edebiyati Xv ll.yuzyilda,
gems yayihm sahasi bulmustur. Dnlli Azeri sairlerinden

biriside Tufarkanh

Abbas olmustur.
Xv ll.yuzyil umumiyetle Azerbaycan halk edebiyatinin donum noktasmi
teskil etmistir. Siyasi sartlar bu edebiyat nevinin, parlamasina

ve genis halk

arasinda sempati kazanmasma vesile olmustur.
Bu devirde yasarrns halk sairleri arasinda bayatilan ile tamnmis olan San
A$Ik hakkmda fazla bilgi yoktur.
Xv'Vll.yuzyil sonlannda yasamis Hasta Kasim hakkmda bilinenler daha
cok sozlu gelenege dayanmaktadir. Tebriz civanndaki Tikmetas koyundendir.
Daha

cok

dini-ahlaki

nasihatler

veren

siirleriyle,

lirik

kosmalanyla,

"Ustadname'Teri ile tamnrms olan Hasta Kasima Dede Kasim da denilmektedir.
.. Dede" Azerbaycan'da ustad asiklar icin kullanilan bir sifattir
Azerbaycari'da

Xv lll.yuzyil,

asik

sun

geleneklerinin

en

parlak

donemlerinden birini teskil eder. Ozellikle balk hikayeleri bu donemde gelisme
gosterirler.

B.

KLASiK EDEBiY AT

Fuzuli, XVII.ve Xv lll.yuzyil edebiyatlan uzerinde etkili olmustur. Buna
aynca bir de Mir Ali Sir Nevai mektebi tesiri ilave edilecek olursa Tebriz,
Sirvan, Gence ve emsali gibi merkezlerde her iki mektebin devamhhgina gayret
edildigi gorulur. Buradan yetisen sairler: Kavsi Tebrizi, Saib Tebrizi, Nisat
Sirvani, Aga Mesih Sirvani, Mevci, Safi, Fazli, Sakir, Mehcur, Mustak vs.
olmustur. Bunlardan Alican Kavsi, Fuzuli'yi kendisine ustad setcigini siirlerinde
belirtmektedir.
Sah Abbas, bazan Sani, bazen de kendi adiyla siirler yazardi. Farsca
zengin siir nevileri yarunda 44 7 beyitten ibaret Turkce siirleri de vardir.
Birinci Sah Abbas devri unlu sairlerinden biri Mesihi idi. Yazrms oldugu
Varka ve Gulsah adh mesnevisini, Sah Safi'ya ithaf etmistir. Aynca Dane ve
Dam ile Zenbur ve Asel adh iki mesnevisinin varhgi biliniyorsa da bu eserler ele
gecmemistir.
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Kavsiden

sonraki devrede

kazanmis

sairlerden

lshafana

zorla goc ettirilen

Hindistan,

Turkiye.Iran

birisi de Saib Tebrizi'dir.
ailelerin

sahalannda buyuk un

I: Sah Abbas devrinde

birinin cocugudur.

Tebriz'den

Kendisine

"Sultannu's-

Suara" unvani verildi.
Esasen Farsca ve kismen Azerbaycan
Saib'in

150 bin beyit tutannda

siirleri

Turkcesi

oldugu

ile siirler yazrms bulunan

tahmin

ediliyor.

Halen

115 bin

beyitlik kulliyati ele gecrnistir.
Divan'mdan
mesnevisinin

baska,

Kandeharname

oldugu belirtiliyor

adiyla bilinen

ise de bunlar kayiptir.

bir mecmua

yazmis sairlerden

ornekler

(antoloji)

fazladir.

Osmanli

Sekb-i

tertip

etmis;

alrmstir. Bu mecmua

siirlerin konulanna gore aynhp tertip
Turkiye'de

ve Mahrnudu

Hindi

edilmesi

Ayaz

Sefine-i Saib veya Beyaz
buraya,

dikkat ceker.
yazilmasinda

sairleri bir cok siirine nazire yazrmslardir.

Sair Tarzi'de

Turkce

sokarak bu dille siir yazmasi

dikkat cekrnemis

adli diger

bir sairde

Turkce

dillerine

kaidelerine

uydurarak

bir suru gazeller

Ay111 devirde yasamis;

Ozellikle

kelimeleri

kaidelerine

devrin sairleri arasinda dikkatimizi

Saib'in

de rolu

Fuzuli'nin

ragmen taklitci bir sair degildir.

bu devir ediplerindendir.

ve Arap

800 kadar Farsca

25 bin beyit tutanndadir. Farsca

siir anlayisirun

siirlerine yazdigi nazireler dikkat cekrnesine

adli bir baska

degildir.

ait kelimeleri

yazmisur.

Fars gramer
Mihr-i Arab

Farsca

Saib'in taktirine

gramer

mazhar

olup

cekeni Deruni' dir.

fakat bir turlu sahsiyetleri

aydrnlatilamamis

sairler

arasinda Mevci, Miri Beg, A vare Beg, gibileri bulunmaktadir.
Hindistan'a

gocerek

sahsiyet hakkinda tezkirelerde

burada

eserler

verrnis

bircok

Azerbaycanh

edebi

bilgiler bulunmaktadir.

XVIII. YUZYIL EDEBiY A TI

Modern
siyasi tarihinin,
Azerbaycari'm
kurulusu,

Azerbaycan

edebiyatiru

yeni bir donum
Iran hakimiyetine

noktasmi

mujdeleyen
teskil

karsi ayaklanmasi

XVIII:asir,

etmektedir.
neticesinde,

Azerbaycan

Bu asirda

K.uzey

yerli hanliklann

Azerbaycan'I istiklale dogru suruklemekteydi.
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Hanliklar
bir etkisi
Vidadi

devrinin

yerli edebiyat-kulturun

olmustur.

Sah Ismail

ile Baslayan

gibi modern

Azerbaycan

edebiyati

ekolunun

de kurulmasina

Edebiyat

yaprruslardir.

yardimci

Hanliklar
sunlardir:

Dekadans

devrinde

"Musteri"

Ebu'l Feth Han, "Kutsi"
Caferkuli

sade Turkcecilik

cereyam,

Vakif,

da benimsenerek,

Milli

olmustur.
istiklale

hizmetleri

Feth-Ali

mahlasli

ile baslayan
sunlardir:

da kendini gostermistir.
dokunan

Modern
olmak

Azerbaycan

uzere, bilhassa

edebiyat

Han, "Tuti"

yetisenler

katilnuslardir.

Edebiyatina

Azerbaycan

ve siirler yazan hanlar

Turk

"Neva"

mahlasli

de, Sah Ismail Safavi

Bunlardan

zikre deger olanlan

Piri, Garadaglu

Ali vs.

Gecis Devresi

Edebiyati

merkezi

Baku,

Kuzey Kafkasya' da gelisme

tarihcilerinin

mahlasli

Han.

Sekil Nebi, Sekili Riza, Rafi, Agcagizoglu

Modern Azerbaycan

yeni yeni terakki

Abbas Kuli Aga Bakihanli,

beraber aynca halk arasinda

Turk siir cereyamna

kavusmus,

ban ibn Huseyin

Han, Kerim Aga "Fatih" ibn Feth-Ali

Bu sairlerle

Karabag

onemli

ilim sahasinda

edebiyata

mahlash

oldukca

kuruculannca

Eski Irari'a tabi halklar bu devirde
hamleleri

gelismesinde

bu edebiyatm

oncusu

Tiflis,

imkam
olarak

Gence,

bulmustur.

Molla

Penah

V akrf' 1 saymaktadirlar
XVIII:yi.izyil Azeri edebiyatirun

en onemli sairi durumunda

bulunan

Vakif, Karabag Hanhgi siyasi hayatinda rol oynarrus, ni..ifuzu ve kabiliyeti
sayesinde,

hanhgin basvezirligine

faydalanarak,

kadar

yukselmis,

elde ettigi

mevkiden

Azeri edebiyatim Iran tesirinden kurtarmaya cahsnustir.

Bugun

bile halk arasmda atasozu olarak kullamlan "Her okuyan Molla Penah olamaz"
deyimi, tao zamanlardan kalma, saire ait bir sohret tortusudur.

Vakif 111 edebi yaraucihgi Azeri siir tarihine yeni bir c;;1gir acmistir. En
buyuk gayesi siirlerinde realizme sadik kalmak idi. Buna gore de yerli halk
hususiyetleri butun ciplakhgi ile aksettirilmistir.
Gercekci Azeri edebiyati mektebini kurmaya muvaffak olan V akif, tern,
ifade, konu hatta deyim, kelime hazinesi bakinundan halk ruhuna bagh samimi
bir Azeri vatandas sair olarak kalmistir.
Arkadasi sair Vidadi ile birlikte Azerbaycan halk sairlerinin tesiri altmda,
bu halk edebiyati nevine karsi buyuk sempati duyrnuslardrr.

XVlll.yuzyrldan

itibaren

mektebin devamhliguu

meclislerde

temine yaramistrr.

terennum edilen Vakif siirleri,

XIX.ve XX.ylizyil

sairlerinin

bu temleri ele alarak onu takliden kosmalar meydana getirmislerdir.

bu

bircogu
Bu edebi

yolun yolculan arasmda dikkatimizi cekenler: Asik Ali Asker, Bozalaganh A$ik
Huseyin gibi, devrin un salan halk sairleri idi.
V akif' 111
benimseyenlerin
Vidadi

kendi

halk

diline

dayanan,

sade

ve

acik

edebi

uslup

okulunu

basmda, sairin yakin dostu Molla Veli Vidadi bulunmakta idi.
oglunun

kazaya

kurban

gidisi,

Mustak'rn

olumu,

aziz

dostu

Vakif'm katli, zavalh sairi o kadar sarsrmstir ki, hayatmm sonlanna dogru hep
keder

dolu mersiyeler yazamaya

mecbur olmustur.

Vakif'taki

nese Vidadi'de

yerini kedere birakmisnr.
Yeni edebi mekteb sairi olarak Vidadi, kosma ve gerayli tarzmda siirler
yazmakla,

bu

nevilerin

Azerbaycan

edebiyatmda

koklesmesini

saglamaya

cahsrmstir.
Seki
mektebine

Ham

"Mustak"

mensup

idi.

mahlasli

Mustak
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sair

yillik

Mehmed

Huseyin

Han ise, Vakif

hanhk hayatmdan

sonra l 780'de

katledilmistir.
Ayni siyasi tarihinde, oldukca ozerzm
b

gunler gecirmis

olan Sirvan

sehrinde Aga Mesih Sirvani. Nisat Sirvani, Mehcur Sirvani, Baba Sirvari, Zulali,
Raci,

Sirvanh

Resit

gibi bir tak.1111 sairler

yetismistir.

Hususiyle

Fuzuli

mektebinden sayilirlardi.
Aga Mesih Sirvani, hukumete yakin rical arasinda, hurmet sahibi ve

nufuzlu bir sahsiyet idi. Aym devrin sairleri arasinda Nedirnin kendisine nazire
yazdigi, Elci-i acem Nami adh Azeri sairi, Muvakkat bir zaman icin istanbul 'a
gelmis, burada tanmmistir. Resmi evraklardaki adr Murtaza Kuli Handir.
istanbul'a 1721 tarihinde gelmistir. Uzerinde Saib Tebrizi'riin buyuk tesiri
gorulmektedir.
Vakif Huseyin ban, Mustak'rn cagdaslanndan olup Muster: mahlasi ile
siirler yazan Feth-Ali Han ibn hasan Ali ban, babas111111 olumu uzerine 1744 de
idaresini ele aldigi Derbent, Kuba ve Selyan suara ve aydmlanm himayesi altina
almis, edebiyatin gelismesine yardimci olmustur. Zarif gazelleri vardir. Devrin
elem dolu durumunu terennum etmektedir.
XVIII.yuzy1l

sonu

ve

XIX.yuzyil

baslannda,

faaliyette

bulunmus

olan

Abdurrahman Aga Dilbazoglu, devri icin ehemmiyetli olan Azeri sairlerindendir.
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Vatanperver
Gurcu

ve ulkesinin

Krah

mucadelesi

lrakli'nin

kultur
emriyle

kalkinmasina
oyulmustur.

hizmeti

bol olmustur.

Gozleri

edebiyatina

istiklal

Azerbaycan

izleri sokmustur.

ALLAHIN ADIYLA

Onunuzde

olan,

Folklor

Hazinelerinin 4.cildi

olan

ATASOZLERI

kitabidir. Bu hazineyi on dart yilda topladim Arna biter gibi gozukmuyor. Bu
eserde 6000'e yakm atasozu vardir. Arna yinede bu rakam hepsi degildir. Bu
eserde hepsi yok ama buyuk bir kismi vardir. Zaten ben bu sayida atasozunun
birarada basildigim gormedim, Boyle bol ve derin manah sozlerin bugune kadar
toplanmamis olmasi da aynca uzuntu vericidir. Zaten toplamak isteyenlerde
hedefine ulasamarmstir.

Hep deriz "Farsin Gazeli, Turkun Meseli" diye. Bir

konusrnamizda nice darb-i mesel kullanmz. Sayisiz ve hesapsiz, 0 kadar ki
bugun bu atasozlerimiz, sozlerimiz
atasozleri

disinda,

hikmetli

icinde kaybolmustur.

sozler, sinamalar,

Ancak bu seride

dil ogretiruleri,

benzetmeler,

dualar-beddualar ve dolu farkh sozler mevcuttur. Bu eserde sadece atasozlerini
kullandik. Atasozleri kulaga tarns sozlerdir ki, sozlerimize sahit olarak kullaninz.
Bazen de birkac sozu bir atasozunde soyleyip sozumuzu ortulu ve guzel bir halde
anlatinz.
ORNEGIN: bir soz soyleriz, sozu duyan kisi uzerine al1111p danhr. 0
zaman bu kelami kullanmz:
"Sen ki sogan yemiyorsun, neden aciyorsun?"
bunun anlami bu sozu sana demedim ki sen kendi uzerine aliyorsun.
Acaba bu i$ icinde sen de mi varsin.
Elbette atasozlerini yerinde soylernekte ve kullanmakta sanatnr. Hikmetli
sozler atasozleri gibi bir cumlede soylenrnez. Belki 4-5 cumledir. Sonda olan
cumle hikmetli sozdur. Bu hazinenin birinci cildi de hikmetli sozlere aittir.
Hikmetli sozlerden ornekler:
" Bir erkek cocuk yuruyordu. Bir baska erkek cocuga rastladi. 0 cocuk
buna haksiz olarak 1-2 laf soyledi. Oburu bir sey demedi. Uzaktan bakan babasi:
" Oglum o sana dedi sen neden ona karsi cikmadm?" dedi. Oglu dedi ki: "
Cevab1111 Allah'a havale ettim". Biraz soma bir gurultu koptu. Gorduler ki haksiz
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seyler soyleyen

cocugu

at vurup yere dusurrnus.

soy leyecegin karsi soz onu Allah' 111 cezasmdan
Smamalar

inandmci

sozlerdir

Babasi

dedi ki: "Oglum

kurtarabilirdi

semn

, ..

ve 2.ciltte toplamistir.

Dil ogretimleri

tam

bir cumle sayilmaz. Tek baslanna bir manasi yoktur.
ORNEK:
sicak yerden

"Karanhk

bastrrnn

anlami

91kar"111 anlami -c;:ok kendine

Folklor hazinesinin

guvenerek

8.cildi de dil ogretiler.inden

Benzetmeler,zaman

zaman

baska bir seye benzettigimizde
ORNEK:

-korktum-

"Gormemisin

Veya "Nefesi

konusuyorsun-

demektir.

olusmustur.

atasozleri

ile kanstinlabilir.

Bunlar

bir seyi

soylenir.
eline ciger dusmustur"

Bir seye asm istekli kisi hakkinda

soylenir.

Dualar-beddualar

ince

bilmemiz

demektir.

arasinda

cok

gerekir. Bunlar dilimizin

bir cizgi

vardir.

Bu mce

simn

ahstig: sozlerdir.

"Elini attigm tas altin olsun"
Meseller birisine saka yapmak istedigimiz
ORNEK:
ben

senin

"Gel golde gurulda,

sozlerinden

zaman soyledigimiz

kurbagalarda

korkmuyorum-

demektir.

korksun".

sozlerdir.

Bumm manasi

Bu aynntilara

girmemde

ki

gayem, bu eseri okuduktan

soma, bazi sozlerin yazilmadigim

zannetmemenizdir.

Boyle

once

bakmahsnnz.

atasozu

durumlarda

sozun

olduguna

eminseniz

mukernmel

bu eseri

eserlerimde

46 cilde ulastigmi
VEF Ai'ye

begenirsiniz.

bu eksiklerden
soyleyebilirim.

ithaf ediyorum.

olup

onu bir kenara

olsun. Bana da gonderirseniz

lnsallah
gelecek

atasozu

olmadigina

yazm ki elinizde

cok memnun
Nerde

-

Eger

ki eser tam ve

olurum.

eksiklerim

varsa

soyleyiniz

ki

daha az olsun. Bugune kadar bu hazinelerin
En son yazdigim

Cunku

onun

gogsu

bu eseri babam ALi ASKER
(gonlu)

bitmez

bir

folklor

hazinesidir.

Zohre Vefai

7 I 7 I 13 70

1990

DUZELTME

lbaskida tiraj 1000 cilt oldugu halde 10000 cilt yazilmisur. Aynca BiNA
yanhshkla NIMA yayinevi olarak yazilrmstir. Bu vesileyle duzeltilir.
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ONSOZ

Dil, yalruz ses ve soz degildir. Dil, sayisiz milletlerin birbirine devrettigi

kopmaz bir yasayis, zaman icinde tarihin, mekan icinde cografyanin, iman icinde
dinin hep el ele vererek, birbirini destekleyerek, yer alt! ve yer ustu sulan gibi,
gorunur ve gorunrnez kanallarla diller arasmda aktarmalar yapa yapa; genis caph
bir ahsveris alemi icinde, bash basina, mantik ve ferman dinlemeksizin kendine
mahsus kanunlanyla, tabiatm en kansik uzviyetlerinden daha diri bir varhktir.
Dile akil ogretilmez ancak dilden akil ogrenilir.
Mukaddes bir varhk olan vatani yaratan millet, milleti millet yapan da
dildir. Dilin, vatandan daha mukaddes oldugunu anlamak icin tarihe bakmak
kafidir. Dilini ve kulturunu kaybetmis milletler hep tarih sahnesinden silinmistir.
Milli his ile di! arasmdaki bag cok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmasi milli
hissin inkisafinda baslica etkendir. Turk dili Ataturkun belirttigi gibi dillerin en
zenginlerindendir.

Bir Iran atasozu, Turkce · nin degerini ne guzel de ortaya

koyar; "Arapca bir dildir, Farsca yemegin sonunda yenen tatli; Turkce ise
san' at."
"Dil

incelikleriyle, dildir". Hemen hemen Uy bin sene sekillenmeye

baslayan Turkcenin olgunlugu ozellikle devim ve atasozlerinde kendini gosterir.
Kendine has bir gramer yapisina sahip olan. bagimsiz ve kliselesrnis kelime
guruplanrun olusturdugu deyimleriyle, asirlar boyunca yasanrms veya rastlanmis,
musahade edilmis hadiselerin aktanldigi, "ozlu sozler" diyebilecegimiz atasozleri

ile Turkcemiz, dunyarun en zengin deyim ve atasozu literaturune sahip dillerden
biridir.
Zohre Vefai'ye

ait olan ve guney Azerbaycan

bolgesine

ait olan

atasozlerini iceren bir eseri Turkceye cevirrneye cahsnrn. Aym dili konusmamiz
munasebetiyle, atasozlerimiz arasmdaki carpici benzerlikler dikkate $flyand1r. Bu

tercumenin bana cok seyler kazandirdigi kanaatindeyim. Bu rnunasebetle hocam
Sn. Habib Derzinevesi ve Dr. Cevat Azerogluna tesekkuru bir bore bilirim.

Saygilanmla
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Kitabin adi: Atasozleri
Y azan: Zohre V efai
Baski Sirasi: 2.1372 yihn Hurdat Ay1
Tiraj: 3000 cilt
Yayinlayan: Tahirzade Yayinlan
Dizgi: Nimeti
Litografi: Reva Kompleksi
Baski: Azerabadegan (Tebriz)
Muellifin

her hakki sakhdir
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A
1. Abad olsun halhal biri yatar biri kalkar
2. Abad yerin bulbulu, harap yerin baykusu
3. Aptalm dostlugu kendine goredir
4. Aptahn karru doyunca gozu disarda olur
5. Aptal ata binince kendini bey sandi
6. Aptal! Gel! Kar yagiyor! Titremeye
7. Aptal dugunu, cocuk oyunu sever
8. Aptaldan pasa, tahtadan masa olmaz
9. Anm yiyip hayasim bele baglayip
10. Arh anndan korkar.arsiz neden korkar
11. Arsizdan an sakla
12. Abadkend dumanmdan belli olur
13. Abad ev kelova belli olur
14. A.bi ( mavi ) donun parlar, bagirsagim guruldar
15. Ata ata atici, bine bine binici
16. Ata ( baba) ana evladm kolu kanadidir
17. Ata ana kucuk tanndu
18. Ata ana ol, ata ana kadrini bi!
19. Ata ata avci ol, gore gore gozetci
20. Ata, bindikleri icin arpa verirler
21. Ata ( baba) ogula bir bag bagisladi. oglu da babaya bir salkirru kiyamadi
22. Ata ( buyuk) olmak asandir, buyukluk etmek cetindir.
23. Ata ( baba) dograr evlat yer
24. Atasm ( buyugunu ) gormeyen sahlik iddiasi eder
25. Atasmdan onde giden yavruyu kurt yer
26. Ata mahni kayit et, ona gore harca
2 7. Atama ( babama ) yatak yaptim, kalayci geldi catti
28. Atan bilgilidir, sana ne?
29. Atan ( baban) sogan anan sanmsak ne kadar oldun gul be seker
30. Atamn ( babamn) duasi ananm nalesi
31. Atam atarn ben bu ise hayran
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32. Atam ( babamm) evinde bahk basi, kocam evinde tavuk asi
33. Atam ile atarru deyince ozurn ile ozunu de
34. Atami ( babami ) anami yitirdim. kendimi sana getirdim
35. Atarm anarm atmisirn yalmzca seni tutrnusum
36. Atamn duasi ananm alu

3 7. Ata evinde uvey ana, koca evinde kaynana
38. Atalar sozune muhakeme olmaz
39. Atalar sozu hikmettir.
40. Atasma ( babasma) hayn olmayamn kime hayn olur
41. Ata ot, ite et vermezler

42. Atasim ( babasirn ) doguz kapmis, olunu ilan sokmus
43. Ata bin ad kazan
44. Ata ( baba) rusvetsiz dosttur
45. Ata at olunca sahibi hayran olur
46. At at ile yo! gider soz arpa bulmak dadi
4 7. At almaya cahil gander kiz almaya akilh
48. At ucuz tay pahali
49. At ustunde kim gorecek
50. Atalar sozunu tutmayam cole atarlar
51. At ele duser, meydan ele dusmez
52. At blur egeri kalir, adam blur adr
53. At oynastigmda esek ezilir
54. At oldugunda meydan olmuyor, meydan oldugunda at
55. At baskasinin, torba emanet, benim neyim var
56. At almarms ipini aliyor
57. At zayif menzil uzak
58. Aciktiginda yiyen hastalanmaz
59. A<;: aman, cocuk zaman bilmez
60. Aca oH.i helaldir
61. A<;: oldun cobana, yoruldun sarbana
62. A<;: ile tokun arasi bir parca corektir
63. Aca dan corek helvadan tath gelir
64. A<;: olan kudurmustan beterdir
65. A<;: olan avundurulur, kizan avundurulmaz
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66. Aca dokuz yorgan ortsen de yatamaz
67. Ac;1 imam, tokun firsati olmaz
68. Acin kursaginda

corek bulunmaz

69. At; ile dost olamn once kendi karmm doyurrnasi
70. At; doymayacagim

gerekir

sanir, tok acikmayacagim

71. At; bayira kacar, yalak evde kahr
72. At; ne olsa yer, kizan ne olsa der
73. At; basa gun vursa aptallasir
74. At; beyden tok it daha iyidir
75. At; kalmak borclu kalmaktan

iyidir

76. At; karmna bir nefer nagme okur mu meger?
77. At; kopek kendini aslana vurur
78. Ac;:, tokun yuzune bakmakla

doymaz

79. At; canavar agiz agza yatar
80. At; ne kanar agac ( dayak)
81. Aclig: dinclige verrnisirn
82. Aclik adama oyun ogretir
83. Aclik ayiya kolayli okutur
84. Ac;,hk sover, minnet sovmez
8 5. Ac1 soz yigidin belini bilker
86. Aciklanan kurttan pis olur
87. Ac1 dindirme, toku kaldirma ( hareketlendirme)
88. Ac1 dir icidir, ceken bacidir
89. Acm evinde ne od olur ne ocak
90. Ac1 tatmayan tath bilmez
91. Acm karm doyar gozu doymaz

92. Acm kursagini corek doyurmaz
93. Acmdan gurut yer
94. Acikrms basta akil olmaz
95. A<;, koyun, viran degirrnen sahibinin ba~1111 agnur
96. A<;, kap1111, ort kap1111
97. Ac;,1k agiz ac kalmaz
98. Acik sofranm bir, kapali soframn bin ayibi vardir
99. A91k kabi it yalar
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100.

Acik kapmm bir, kapah kapirun bin ayibi vardir

101.

Acilan agzi kapamak olmaz

1 02.

Acilan goz daha baglanmaz

103.

Akar suya dayanma, her bir soze inanma

104.

Akar su iylenmez

105.

Akan kan damarda durmaz

106.

Arayan bulur

107.

Aramak ile degil, rast gelmek iledir

108.

Arama ayibi, ararlar ay1b1111

109.

Aksar ( topal ) koyuna ne dag ne col

110.

Aksar it ava gitrnez, tutsa da birakrnaz

111.

Aksar esegin kurt da nalbandi olur

112.

Aksak esek ile kervana katilma

113.

Ahmak adam cahnti at ile gezmeye cikar

1 14.

Ahmak ahmagi bu! ur

115.

Ahmak kargarun yumurtasi lak ( bos ) olur

116.

Ahmak sukut etse akilh gorunur

11 7.

Akmasa da damlar

118.

Ahmak kendine dusmandir, baskasina nasil dost olsun?

11 9.

Ahmak misafir ev sahibini agirlar

120.

Ahmaga soz verme

121.

Ahmagin akh gozunde olur

122.

Ahund agaci gul agaci = Mollamn vurdugu yerde gul biter

12 3.

Ahirda yatanla saman satan kardestir

124.

Ahirdc (son) gulen iyi guler

125.

Adam adam olmasa da pulu, esek esek olmasa da culu

126.

Adam adama yuk degil, can cana sahip degil

127.

Adam adami bir kere aldatir

128.

Adam adamin seytarudir

129.

Adam adama gerektir

130.

Adam adam sayesinde adam olur

131.

Adam utanmasa oynamaya ne var?

132.

Adam olana bir soz yeter

133.

Adam ondur, dokuzu dondur
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134.

Adam icinde soz ocak icinde koz

13 5.

Adam olana sozu bir kere derler

136.

Adamsizlannda

13 7.

Adam kiymetini adam bilir

13 8.

Adam gerek 1~1k gel en yere parmak durtrnesin

139.

Adamligi adamdan isterler, hos kokuyu gulden

140.

Adam bir aciyi yutar, bir tatlidan oturu

141.

Adam var ki adamlann naksidir ( sekli )

142.

Adami konustur soma kiymet ver

14 3.

Adami sozunden tutarlar

144.

Adam kendini ovmez

14 5.

Adamm bir ozu, bir sozu

146.

Adam var ki hayvan ondan iyidir

14 7.

Adam var ki konustursan can der, konusturmasan iyidir

148.

Adam var ki yavas gezer saglam basar

149.

Adam var ki dil ile para bulur, adam var ki para ile kul bulamaz

150.

Adami tarnyan yerde kurt yesin

151.

Adami gayret cahstmr, degirrneni su

1 5 2.

Adamm ken di ernegi

153.

Adamm basina ne gelse dilindendir

154.

Adamm kotusu pay umar hem de cini kasada

15 5.

Adamm dili ve yuregi bir olmasi gerekir

156.

Adamm iyisi alisveriste belli olur

15 7.

Adamm iyisi iste belli olur

15 8.

Adamm ya van coregi baskasmin pilavmdan iyidir

15 9.

Adamm yere bakam, suyun lam o lam

160.

Adam yikila yikila bgrenir

161.

Ad adarm suslemez, adam adr susler

162.

Addan sal, ya attan sal

163.

Adi var kendi yok

164.

Adi kulagina catmasin

16 5.

Ad1111 verdin tad1111 da ver

166.

Adm nedir? Bakkal. Hak ver hak al

167.

Adi nedir? Dervis. Pul ile olur her is

Allah': var
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168.

Adi nedir? Usak. Neye durrnussun

bekar

169.

Adi eek, kulagm tut

170.

Adimi sana koyaram,

1 71 .

Ad1m1 kap ( guvec ) koy, ama ocak ustune koyma

1 72.

Adi baska dadi baska

1 73.

Adim ben verdim yasim Allah versin

174.

Adm deme koy belime

1 7 5.

Adm sana zinettir

176.

Adm heybettir ya ki beni korkutursun

177.

Adm nedir? Das, demir. Yurnusahysa yumusali

1 78.

Adm nedir? Resit. Birini de birini isit

179.

Adm koydun degirmenci, cagir gelsinden Koroglu

180.

Adm isit, yuzun gorrne

181.

Araba cmldamaktan ban cinldir

182.

Araba kmlmca yo! gbsteren cok olur

183.

Arabanin on tekerinin gittigi yolu, arka tekeri de gider

184.

Arada yer ortada gezer

185.

Araz ( Aras irrnagi ) akar gozun bakar

186.

Araz tasmdan kor topugundan

18 7.

Ara kansti mezhep kayboldu

188.

Arabam olc, kale dik

18 9.

Arahk ( ortalik ) ati hip fan

190.

Aralik sozu ( dedikodu) ev yikar

191.

Arahkta oynayan kenarda dayanamaz

192.

Aramizdan kil gecrnez

193.

Aranda ( K.Azerbaycan'da bolge ) tutdan olduk daghkta kurttan

194.

Aran salon, tilki bey

195.

Arpa, corek, tursu, ayran kan111111 harap eyledi, bir sipali dul avrat

seni yana yana birakinm

evimi harap eyledi
196.

Arpa, corek, tandir, as. Adm nedir? Hanlar ham

197.

Arpadan bugdaydan elim uzuldu, umidim sana kaldi ey dan

198.

Arpayi birak bugday: tut

199.

Arpa verilmeyen at, kamci ile yurumez

200.

Arpa verirsen bir avuc, kaymak istersen kat be kat
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201.

Arpa unundan baklava olmaz

202.

Artik ( fazla) hirs das yarar, das da deger bas yarar

203.

Artik hirs bos yarar

204.

Artik yagin corbaya zaran ne?

205.

Artik yiyeni kustururlar

206.

Arkali ( sahipli ) kopege kurt saldirmaz

207.

Arzular uzun, ornurler kisa

208.

Arzu arzudan dogar

209.

Arzu bir, limit iki

210.

Arzu kuyusunu

211.

Az ye de kendine usak tut

212.

Arsin ( metreli ) mal terazi ile sanlmaz

213.

Arsin malci kadin sarrafidir

214.

Armut agzima, sapi Savalana

215.

Armut pis agzima dus

216.

Armudun

217.

Arv at ( kadin ) aldin bir bela. ondan oldu bir bela devamh beladir

218.

Arvadm an, bostamn

219.

Arvattan hosnut olmayamn

220.

Arvadm biri ala, ikisi bela

221.

Arvadm temizi, kocanm sereflisi

222.

Arvat yuzlu kisiden, kisi yuzlu kadin iyidir

223.

Arvat eldendir,

224.

Arvat iki olsa ev supurulmernis

225.

Arvattan

226.

Arvat mah bas kakinci ( sakat degnegi )

227.

Arvat, kisiye koltuk agacidir ( yardimcidir)

228.

Arvad ne bilir dagda dumandir,

229.

Arvat var ki arpa unundan

230.

Arvat var ki bugday unundan tutek de yapamaz

231.

Arvat var ki arpa unundan as eyler, arvad var ki ba$111 yas eyler

232.

Arvadi eri, peyniri deri saklar

233.

Arvadi guzel, ati yuruk ile yol arkadasi olma

234.

Arvadin bosayan ustune bir od koyar

doldurmak

iyisini ormanda

olmaz

( Azerbaycan'm

n yuksek dagi )

cakallar yer

ban ( meyvesi ) gerek
sakali tez aganr

ogul beldendir

vefa, zehirden

fakat kardes tapilmaz
kahr

sifa olmaz

evde oturup hukrnunu

gecirir

corek yapar
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235.

Arvadm serikli olsun, maim serikli olmasm

236.

Arvadm akh godek olur

23 7.

Arvadm fendi kisiyi yendi

238.

Arvadm yalagi semeni ( bir yemek adi ) koyar,

kisinin yalagi

bakkal dukkam
239.

Arvad yikan evi, felek de yikabilmez

240.

An olsun, bah Bagdattan gelsin

241.

An bal alacagi ciceg: bilir

242.

An sireye hi.icum eder

243.

An gibi kocasi olarun dag gibi evi olur

244.

Arvat cok odun yaktmr

245.

Azdi fakir fukara, bir de tabani cmk geldi

246.

Azdi fakir fukara bir de boynu bukuk geldi

24 7.

Az isten cok is cikar

248.

Aza cok, coga az diyorlar

249.

Aza dediler nereye? Dedi cogun yayma

250.

Azarhk ( keder) olsun, bezginlik olmasin

251.

Azarh ( kederli ) acele eder, armut vaktinde yetisir

252.

Aza kanaat etmeyen cogu da bulamaz

253.

Az az cok, damla damla sel olur

254.

Az olur kuser cok olur kuser

255.

Az olsun ragbetli olsun

256.

Azanda ( kayboldugunda ) seyh evine git

257.

A.zadhk ( ozgurluk ) gi.izel yasamak icindir

258.

Azad olsun iyi olsun

259.

Az a$111 tadi tuzu soylenrnez

260.

Az ay buz ay dokuz ay

261.

Az darns ragbetli darns

262.

Az cok kulak ver

263.

Az hirs cok zarar getirir

264.

Az vardi ac adam, biride dustu bacadan

265.

Az var ki coga galip gelir

266.

Az ver cok yalvar, cok ver az yalvar

267.

Az veren coktan, cok veren maldan
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268.

Az1 bilmeyen

cogu da bilrnez

269.

Az gel kizim, naz gel kizim

270.

Az yer kuser, cok yer kusar

271.

Az yerim hekimi gormem,

272.

Az yer zayiflar, cok yer tinklar ( ishal olur)

273.

Az ye kendi coregini ye

274.

Az ye, az konus, az yat, cok calis

275.

Az yiyen rahat, cok yiyen ( cerahat) gorur

276.

Asta ( yavas ) kacan namerttir

277.

Asam ( kolay) koyup, zora dusme

278.

Asta ( yavas ) atm tepigi sert olur

279.

Asta vur, usta vur

280.

Astacaiyavasca), ustaca

281.

A~ olsun,

282.

Asagi basta oturmuyor,

283.

Asagi tukursem

284.

Asagi otur, yukanda soz anlat

285.

A~ bir sine, su bir cine

286.

Asbaz ( asci )iki olursa corba tatsiz olur

287.

A~ dasngmda kepcenin kiymeti belli olur

288.

A~ dastigmda kepce pahali olur

289.

A~ kapiya kader yoldas ( arkadas )

290.

Ac; gozunu yoksa acarlar gozunu

291.

Asdir piser, isdir duser

292.

A~1 yok mevlut okutur, isi yok namaz kilar

293.

A~1m sicagi, suyun serini

294.

Asma asina geldi ocak basina

295.

A~1 pisiren yagdir, gelinin ozu agdir

296.

A~1g1 utuzup ( kaybedip ) cul ile oynuyor

297.

A~1g1 yigarlar oynamaktan otun;

298.

A~1k oynayan ahirette ornrunu utuzur ( kaybeder)

299.

Asin alti das, ustu das

300.

Asm soguklugu denin azligmdandir

basdan

dcgru gezerim hakimi gormem

olsun
yukan basta yeri yoktur

sakaldir, yuk.an bugdir (

biyiktir )
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301.

A~1 yok, ipegi yok, bol suyu var Salyamn ( Azerbaycan da bir
bolge )

302.

Ak at, arpa yemez

303.

Ak yuzde kara hal guzellik. kara yuzde ak hal hastahk

304.

Ak itin pamuk satan ne zaran?

305.

Ak itin peynir satan zaran ne?

306.

Ak ayi ile cahil ayaga kulluk eyleme

307.

Agac meyve verdiginde

308.

Agac tutan agac yarandan cok olur

309.

Agactan masa cikmaz

310.

Agactan tandir, korden evliya olmaz

311 .

Agac semtine yikihr

312.

Agac kokunden yikilir

313.

Agac getirenin once kendini doverler

314.

Aga<; ne kadar boy atsa goge cikmaz

315.

Agac basin salladiginda, sogut mendedir

316.

Agaci aci, meyvesi sirin

317.

Agaci, kurt icinden yer

31 8.

Agaci yas iken egerler

319.

Agacin yernisini ye, kabugunu soyma

320.

Agaran bas ile aglayan goz gizlenmez

321.

Agasi belli olan kul asi olur

322.

Aga aga girdi baga, bir kus tuttu o da kurbaga

323.

Aga ile bostan ekenin gagi bitende bir

324.

Aga ne bilir, orak nedir

325.

Aga nazar boyle gezerem, bir yumrukla binini ezerim

326.

Aga ol! Fermanda ol!

327.

Agaya aga desen gulmek, nokere noker desen acigi gelir

328.

Agam bir hatun aldi, davanm satin aldi

329.

Aga esek de olsa ona <;ii~ demem

330.

Aga ( dayak) aci, can sirindir

331.

Agac olan yerde budak kinhr

332.

Agac kendi koku ustunde biter

3 3 3.

Agac kinldigmda baltah da gelir baltasizda

basina asagr sallar
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334.

Agac tutan bas yarandan

335.

Agaca cikan kecinin daldan calan oglagi olur

336.

Agactan,

3 3 7.

Agaci susleyen yapraklandir

3 3 8.

Agaci meyvesinden

339.

Agaci cok olan kend'in kabri cok olur

340.

Agacli koyu sel almaz

341.

Agzina gore tike tut

342.

Agzim yandi, ban a$111 as olsaydi

343.

Agacin iki basi olur

344.

Agzima as karmrna das

345.

Agzima dat, karruma dat ve bidat

346.

Agz1111 tutsa burnu dillenir

34 7.

Agz1111 acti gevher sacti

348.

Agzmin tad1111 bilen kisi, cebine kuru uzum doker

3 4 9.

Agz1111 yak an asi kasik tanir

350.

Agiz yemese yuz tanmaz

3 51.

Y agis nerde corek orda

352.

Ak ayram ite kuru UzUmU cebe doker

353.

Ak dolagirn sag olsun. bulunrnayan kiz olsun

354.

Ak evi gorup kara evi yandirrnazlar

3 5 5.

Ak seker kara seker bir dam an suya ceker

356.

Aka ak karaya kara derler

357.

Agac ekenin omru uzun olur

358.

Agac golgesiz insan sevgisiz olmaz

359.

Agac golge oldugunda kan elinden korkarlar

360.

Agac getirenin once yuzune vururlar

361.

Agac yetisen meyveyi saklamaz

362.

Agac egildi, kmldi

363.

Agiz torba rmdir ki, buzesin?

364.

Ak bu hak hali ne eyler?

365.

Ak pulu kara gun icin saklar

366.

Ak pul kara gun icindir

367.

Ak donlu ak donludur

budaktan,

coktur

bir de geldi bucaktan

tanirlar
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368.

Ak koyun kara koyun basimi yere koyum

369.

Ak koyunun kara kuzusu da olur

3 70.

Ak got ile kara got caydan gecerken belli olur

371.

Ak gun agardir, kara gun karaldir

3 72.

Agnsiz basa sakiz hararndir

373.

Agnsiz bas mezarda olur

374.

Agnlarda goz agnsi, her kisinin oz agnsi

375.

Agnmayan

376.

Agiz ile pilav olmaz, yag ile dugi gerek

3 77.

Ag1z ile yahsi bir olmasa bakkal armut verse

3 78.

Agzi egri yi ( kotu konusan

3 79.

Agzima col davsani sigsan ile dost olma

380.

Agzim batirdm haram kepceni doldur kalama

381.

Aglatan gulmez

382.

Aglasa anam aglar gerisi yalan aglar

383.

Aglama olu icin, agla deli icin

384.

Agiamayan cocuga meme vermezler

385.

Aglayan gozden, vurulan dizden olur

386.

Aglayanm bir derdi, gulenin bin derdi var

3 8 7.

Agir otur batman gel

388.

Agir otur, bey desinler

389.

Agir basar, yungul kalkar

3 90.

Agir kazan gee; kaynar

3 91 .

Agrr gel agrr get

392.

Agirligim yer ceker, nzkmi Allah verir

393.

Akm adi var, karanm tadi

394.

Aga buyurur, stir dereye stir dereye

395.

Aga bulduk arz eyledik

396.

Aga tokdur, usaga bir corek coktur

3 97.

Agahk vermekte, yigitlik vurmaktadir

398.

Agarnn mah gider usagin cam

399.

Aksam oduna giden cok olur

400.

Aksarn oldu yat sabah oldu kalk

401.

Aksam sabn hayirh olur

basim agntrna

) arkasmdan

tan um
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402.

Aksamm

haynndan sabahin serri iyidir

403.

Aksamdan

404.

Aksamdan soma sabahin hayr olsun

405.

Aksamm

406.

Aksam kizarnsi sabaha yazdir, seherin kizarnsi

407.

Ala karga guzel ceylani begenmiyor

408.

Sal eline silahi, kuvvet versin Ila.hi

409.

Al elmaya tas atan cok olur

410.

Alver diyorlar, alverme demiyorlar

411.

Ala kara olmak yetmiyor hele hekimlik

412.

Allan alip varlarup satan satip allarup

413.

Alacak eek kalsa yaddan ( akildan ) cikar

414.

Alacagim

karga verecegim

415.

Alacagirn

hatmnda saklayan kimse verecegini

416.

Alacagin

41 7.

Alacagi bir pilte, parnugun

418.

Ala it cakalm dayisidir

419.

Ala da giyer yarasir, ~al da giyer yarasir

420.

Ala karga suda yikanmakla

421.

Ala kargada alacagin olsun alamasan

422.

Alamir'de

423.

Aldun sizden verdim size

424.

Aldirn ceviz sattim ceviz bana kaldi saksaki

425.

Alttaki tas kipirdasaydi

426.

Altm hasir ustun hasir yazik yat terliyorsun

427.

Alcak ucan yuksege yuksek ucan alcaga konar

428.

Alcak esege herkes biner

429.

Alcak gonulluluk

430.

Alcam ( erik) da olsun, ala karga da

431.

Al cevizi, sat ceviz, cakcaki kalsm sana

432.

Aldun kus, sattim bos

43 3.

Aldigi bir igne demirini yoklar

434.

Alu das, ustu das, yine de ogul coregi ( evlat ekrnegi )

435.

Alum gormedigin

soma gel en misafirin

yiyecegi sogandir

s1m111 seher vakti bilir

olsun verecegin

dilencilik

aksama vaydir

ki
de ediyor

kartal
de hatinnda saklar

olmasin
batmanim

sorar

agarrnaz
olumun olsun

eder Seyyid Hamza'da harem·

agirl1g1 cekrnezdi

peygamberler

sifatidir

kabdan su icme
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436.

Atmis yasmda dana, simdi dusup meydana

437.

Alcak yer

438.

Almak ayiptir vermek gi.izel

439.

Alan pisman, yiyen sisman

440.

Alavdan 91k1p pilava dusup

441.

Allah adamm kornsusunu da parali eylesin

442.

Allah eli herkesten yucedir

443.

Allah isterse verir, sormaz kimin cglusun

444.

Allah ucrnayan kusa asagida budak verir

445.

Allah istese de erkekten de verir disiden de

446.

Allah ile savasrnak olmaz

44 7.

Allah' in zikrinden dusen kus ave mm avma duser

448.

Allah iki goze bakmak icin iki goz verir

449.

Allah boynuzsuz kocun ocunu boynuzludan ahr

450.

Allah buyuklerin hasetini kessin

451.

Allah bir kapiyi kapatsa oburunu acar

452.

Allah'1 bilen guzeldir

453.

Allah cimriye pay vermez verse de doymaz

454.

Allah dagina bahar kar verir

4 5 5.

Allah dert de verir derman da

456.

Allah'tan korkan kuldan korkmaz

4 5 7.

Allah derdi cekene verir

458.

Allah deveye kanat verseydi, evleri ucururdu

459.

Allah dogrunun yardimcisidir

460.

Allah dogeni, peygamberde asasi ile kovar

461 .

Allah derdi ceken verir

462.

Allah sag gozu sol goze muhtac eylemesin

463.

Allah saklayani kurt yemez

464.

Allah karga degil goz cikartsm

465.

Allah kardesi kardes, kimseyi kimse yaratmis

466.

Allah gorur kim kimi dover

467.

Allah gormemise de bir ogul verdi, verdi gozunu cikardi

468.

Allah kerimdir, kuyusu da derindir

469.

Allah beni dosttan sakla dusmandan ben kacanm

yigidi kucuk gosterir
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4 70.

Allah bin dert verse, binbir derman verir

4 71.

Allah verdikce kul hataya duser

4 72.

Allah verdiginde

4 73.

Allah vermezse

474.

Allah verdiginde

4 7 5.

Allah vuran agacin sesi cikmaz

4 76.

Allah hec kimi neyleyern.

4 77.

Allah hie kimseyi namerde muhtac etmesin

4 78.

Allah yuzun pilav yiyen tanittmp

479.

Allah'a inarunayan

480.

Allah': orada gor

481.

Allah'm isi bilinmez

482.

Allah': cagir taz1111 birak

4 8 3.

Allah' 1 cagir ondan gaynsim

484.

Allah'm isine el uzatma

485.

Allah'm takdirini kimse anlayamaz

486.

Allah'm hikmeti kendi yarundadir

487.

Allah kotunun yolunu baglasm

488.

Allah ye! de verir yer de

489.

Alla da bilmez dunyarun van-bir meslek ask ile yasayanlan

490.

Aldattim

491.

Alma arvadm dulunu ayn dugurnler ( tutar) parasmi

492.

Alam agacindan

493.

Almadigin

494.

Almak aldatmak

495.

Alamdan

496.

Alma mazlumun

497.

Almayi soy ye, armudu say ye

498.

Almayi yedin sap1111 ver

499.

Alam armut, aptal Mahmut

500.

Alam goren, satma goren, yuz gorendcn, bir gorenden,

yok yerden verir
kul neylesin
bacadan olsa verir

nece eyleyim de koyrnasm

kula da inanmaz

birak

diyen kendini aldanr

alam duser, hayva agacmdan

hayvarun kuyrugundan

hayva duser

tutma

vermek mertlik

vermek Allahin

isidir

ahirn, cikar aheste aheste

bir birine

itibar yoktur
501.

Al mal1111 gor halini

502.

Alicinm gozu saticida olur
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503.

Ah$111 oglu veristir

504.

Ahsrms kudurrnustan

505.

Aman ( sakm) sonradan

506.

Amana ( af dilemeye) gelen emana gelir, yamana gelen neye gelir

507.

Aman deyeni oldurrnezler

508.

Ana yuregi dag cicegi

509.

Ana evladirun kalkanidir

510.

Anasmm

511.

Anast namaz ustunde imis

512.

Anast cebine tas koyar

513.

Anasiz cocuk azar, kufur isitir

514.

Anast gezer agaci, cocugu budak budak gezer

515.

Anasiz usak evde bar olur, babasiz cocuk disanda

516.

Anasma bak klz1111 al, kenanna bak bezini al

517.

Ana kalbi korpe olur

518.

Ananm ilk cocugu daglann tilkisi

51 9.

Anam alanm, balta calanm yanmda durma

520.

Anali kizin ozi; ( kendi ) anasiz k1z111 sozu buyur

521.

Anal! kuzu.otlar

522.

Anamn yuregi, tayamn etegi yanar

523.

Anayi yavrusundan

524.

Anamm coregine kuru, ayramna duru demern

525.

Anbar isirinden kacti Kerbela serine

526.

Amran esek kendini belaya salar

527.

Amran e$ek benzerini

bulur

528.

Anladik yel degirmeni

fakat bunun suyu bani?

529.

Anlayana

bir soz bir kitaptir

530.

Anlayana

can kurban

531.

Anlamaza hurmet ederler der: benden korkuyorlar

532.

Anlayana

533.

Anlamaza

534.

Anlayan bir anlamaz iki guler

5 3 5.

Anh acik gun I$1g111da gezer

536.

Alm yazismdan

beterdir
gorrnusten

gectigi kopruden

kizi da gecer

duzu

eder bir kiragi kepig kiranhk

suru sesi saz gelir, anlamaza
desen kolenem.

zuma az gelir

der goturum satim

kacmak olmaz
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537.

Avaz1 ( nagmeyi ) hamamda oku, sago! desinler

538.

Avazm guzel gelir, okudugu Kuran olsa

539.

Avaz gelmez kus olmaz basa gelmez is olmaz

540.

Ava giden avlamr

541.

Ay ile yildiz sadece goge yakisir

542.

Aya bakam gelip dussun ayagina

543.

Ayaga dusmeyen

544.

Aya das atan vakti var, das atmagin vakti var

545.

Aydan yildan bir namaz onu da seytan koymaz

546.

Aydan an, sudan duru

547.

Ayda yilda bir temasa ( gosteri ) onda da goz kamasa

548.

Ayran bulamaz icmege, cadirh gider sicmaga

549.

Ayrana gitmeye utanmaz kasesini gizler

550.

Ayram yok icrneye, gumus kopru arar gecmeye

551.

Ayn dusen dostlar birbirini eek ister

552.

Ayn ya kardes ya komsu

553.

Ay gorunurse

554.

Aynada ayna cilvelenmez

5 5 5.

Ayr ile bir cuvala girme

556.

Ayr ile maymun birbirine uygun

557.

Ay1 yavrusuna korpe kirpi yavrusuna yumusak der

55 8.

Ay1 zora dustugunde yavrusun ayagi altma basar

559.

Ay1 anlar, kurt anlamaz

560.

Ay1 meseye kusmus ormanm haberi yok

561.

Aymm bin oyunu var bir armut icin

562.

Aymm eline agac vermek kolay, almak zordur

563.

Ayiyi oldurmernis derisine kiymet koyar

564.

Ayr yuvasi asma uzum

565.

Ayr, kannca yuzunden yikarur

566.

Ay1 yiyeni kusturmak olmaz

567.

Ay isigmda goz yikamazlar

568.

Ay gorrnusun yildiza ne mihnet

569.

Ihtiyat en buyuk yigitliktir

570.

Ihtiyat yigidin yarasigidn

basa cikamaz

artik yildiza mihnet yoktur
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571.

Ihtiyat sarttandir

572.

Ihtiyatli koyunu kurt yemez

5 73.

Ihtiyath oglamn anasi aglamaz

574.

Ahmet'in belali basi, kulu koy topragi tasi

575.

Ahter'in sans: olsaydi sac: olurdu

576.

Ayak buduremesi

577.

Ayak uzunlugu

578.

Ayak sigmayan yere bas nasil sigar

579.

Ayak gitmese el neden gider

580.

Ahte

581.

Asil itmez ( kaybolmaz) asn yag itmez

582.

Ashrn inkar eden haramzadedir

583.

Aslim yitiren durust degildir

584.

Ash olmasaydi, Kerem daglarda neylerdi

585.

Asian yaslandigmda gotune kannca dolanir

586.

Aslan tilki golgesinde yatmaz

587.

Asian yavrusu aslan olur

588.

Aslanm ne erkegi, ne disisi

589.

Asil al cirkin olsun, bed asil olmayan guzel alma

590.

Asil almak zordur, saklarnasi kolaydir

591.

Asil olan nrnagmdan bilinir

592.

Atlas ne kadar eskise de dolak ( kotu kumas ) olmaz

5 9 3.

Iftira dagdan agirdir

594.

Onu ki gerek burda deldirdin, deden evinde deldirme

595.

On gun kov,bir gun ov

596.

A vuc ici koklamadim

597.

Avciya dag gosterirler, ovayi degil

598.

Aver obada yolcu yuvada

5 99.

A vci yanmda gozunu kayirsan

600.

Av vuramn degil getirenindir

601.

A vci Ahmet' in dagarcigi sen de yuvarlat bende

602.

A vcmm bir gozu olsa yeter

603.

Avucuma koy, avucuna koyaram

604.

Oruc tutma, namaz kilrna, isin boyle rast gele?

( surcmesi
cernreklik

) di! surcrnesinden

iyidir

getirir

sican sicanlann cinsidir
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605.

Oynamayan

gi.ilmeyen koye yeni darga gelip olmasa bu olsun

haci, bu haci, orada kim boyaci

606.

Oba durdu gocmege, gelin gitti sicrnaga hangi ikidir tic; olmasin

607.

Oha var dagdan indirir, o havar daga bindirir

608.

Av yetenindir

609.

Oynasa timid olan kocasiz kalir

610.

Oynas ta baht ile, kardes de baht ile

611.

Oynastan koca olmaz

612.

Oynas da geli p er bas; yer

613.

Uma uma dondu muma

614.

Uman yerden ki.iserler

615.

Umduk kokusundan curuduk kokusundan

616.

On iki imama yalvaracagina Allah'a yalvar

61 7.

On defa olc bir defa bic

618.

Olum var olum gibi olum var zuli.im gibi

61 9.

o 1 um haktir

620.

Oluye bir gun deliye bin gun aglarlar

621.

Olum kas ile goz arasmdadir

622.

Olunu yalmz basina koysan kefeni kirletirler

623.

Oluye kalan lanet ile rahmettir

624.

Olen oldu vay kalanin haline

625.

Olmaz olmaz deme olmaz olmaz

626.

Olma kadi ki basin agnmasin

627.

Olmez Hatice gorur netice

628.

Olmek olmektir hinldamak nedir?

629.

Urkutrneyince saymak olmaz

630.

Uzaktan bakan dogus kolay gelir

631.

Uzun Diraz benamaz ( namaz kilmaz ) hayra serre yaranmaz

632.

Ulu sozune inanmayan uluya uluya kahr

63 3.

o len ile olmezler

634.

orn arkasmdan

635.

Oli.i ceylan yerinde sar baglamak olmaz

636.

Oli.i gotu balli olur

637.

Olmus olacaktan iyidir

konusrnazlar
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638.

Olmesin o pis ki yerine iyisi gelecek

639.

Evvel atilan das uzaga gider

640.

Evvel yemek soma demek

641.

Olan yerden umarlar

642.

Evlat badem, torun ise badem icidir

643.

Evlat can yongasidir

644.

Olenin borcunu diriler alirlar

645.

Ulke abad ( imar edilmis, duzenli ) iken degirrnen harap idi

646.

Olme, yitme, kapimizdan gitme

64 7.

Old ti var, dondu yok

648.

OW

649.

OW matemi

650.

Okuz yorulan 90k soz derler

651.

Olen kimdir

652.

Olen sizden belkuluk bizden

653.

Olen ca111111 kurtanr vay kalarun haline

654.

Olen icin gam yeme bes gunden az yeme

655.

Olacaga ne care

656.

Olan oldu torba doldu

657.

Olan oldu, gecen gecti

658.

Olan takar, olmayan bakar

659.

Olanda goz kizanr, olmayanda yuz kizanr

660.

Olanda havar havar, olmayanda pohunu sever

661.

Olan yarma kaynatir, olmayan $1111 oynatir

662.

Olmayamn bir derdi var olanm bin bir and icti, bu and icti,

esek aranm nahni sokmeye
cekrnek diri mateminden kolaydir

osdurak boynuma dustu
663.

Oba bizde biz obada baht ki vanmdir, keci kih salvanrndir bas

sinsin ki dost yolunda, ise yaramaz
664.

Oba gocup yurdu kahr

665.

Ot kendi koku ustunde biter

666.

Utan utanmazdan, kork korkmazdan

667.

Utanmasan oynamaga ne var

668.

Utanani oglu olmaz

669.

Otuz iki disten cikan, otuz iki mahalle yayihr
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670.

Ocaktan da gitse bucaktan gitmez

671.

Uc gidenin orta ozu uc olur

672.

Ucuz etin corbasi olmaz

673.

Ucuzdan pahah olmaz

674.

Ucuzdur var hikrneti, pahahdir var illeti ( sebebi)

675.

Ucuzlukta alicmm pahalihkta sat1c111111 yuzunu gorme

676.

Ucuzlukta o kadar yiyorum ki pahahlikta

677.

Ucuz satan tez satar

678.

Uy ay ben sana geleli, Uy ay sen beni alali, uc ay recep, Saban,

hatmma dusmesin

Ramazan bu oldu dokuz ay
679.

Okudugunu deme anladigim de

680.

Od olan yerde tutsu cikar

681.

Od ile oynamak olmaz

682.

Od ile parnugun dostlugu ne?

683.

Od dustugu yeri yakar

684.

Oddan kill, kulden od olur

68 5.

Od her yana dusse kendine yer acar

686.

Odu sondurup kulu ile oynuyor

687.

( kahr koz olur, kiz kalir soz olur daga yagdi kar, bu daga yagdr

kar, hie kimse olmadi haberdar
688.

Orahca irisi var

689.

Orta gulu mah halk yer

690.

Orta guveli tavuktan bir yumurta iyidir

691.

Orgten ( yurekten ) yurege yo! vardir

692.

Orglerden Allah agahtir

693.

Orgler yakm olsun yollann uzakligi bir soz degi]

694.

Uzaktan bakinca dogus kolay gelir

695.

Uzakta durup vur diyor

696.

Uzak yerin helvasmi holay holay ile doverler

697.

Oz ( yuz ) yuzden utamr

698.

Uzde hala ( ben) dalda cala

699.

Oz ( kendi ) sozunu baskasindan isit

700.

Ozge ( baskasi ) baskasmm namazim osdura osdura kilar

701.

Ozge oguldan ogul olmaz
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702.

Ozge ipi ile kuyuya inmek olmaz

703.

0z verdik deli ye, elci cikti halaya ( teyze )

704.

Oz verilen yere erinme, uz gorrneyen yerde gorunme

705.

Oz goren akrabalik iddia eder

706.

Uzde giller dalda( arkasinda ) hurur

707.

Uzuke ( yuzuk ) kiymet koyarlar kasi ile, kiza kardesi ile

708.

Ozgenin yaman gunune gulen kendi gunune aglar

709.

Ozgenin iyisinden kendi kotumuz iyidir

710.

Oyle et kine sis yansin ne kebab oyle pancann boyle de yapragi
olur

711.

Oyle uruyen itten boyle gezeyen tola

712.

Oyle yerde otur ki altindan su cikmasin

713.

Oyle yemegin boy le kumasi var

714.

Oyle et ki bir de pazara peynir satan gelsin

715.

Oyle giysi giy ki evde yamasi olsun

716.

Oyle ise basla ki Kanber Kulu'ya rast gelme

717.

Oyle uruyen itin boy le titreyen yavrusu olur

718.

Ozge sozu konusma kendi sozun konus

719.

Ozgenin ki ipek, bizim ki kopek

720.

Ozu ( kendi) olcer, kendi bicer

721.

Ozu der yuzu guler

722.

Ozu etti yuzune kulu doktu gozune

723.

Uzune bakma gozune bak, yuzune bakma sozune bak

724.

Oz ( kendi) koyunde Murat Ali'de beydir

725.

Oz rahatim arar

726.

Oz kokunu sudan crkartir

727.

Oz adim ozgeye koyma,

728.

Oz onunden ye

729.

Oz elim oz ba$1111

730.

Ozunu alim istersen cahilden uzak dur

731.

Ozgesine merdiven olma, ciksa seni tammaz

732.

Ozunu buyuk gosterrnek artik kicik etmedi

733.

Ozunu tam Allah'! tam

734.

Ozume ki yer eylerem, gorsene ben neylerem
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73 5.

Ozumuz evde sozumuz colde

736.

Ozumuz bir sey degilik, obamiz davulda duyulur

737.

'· Ozun bilesen" yo! degil

738.

Ozunu bilen iyidir

739.

Ozge ipine odun yigmak olmaz

740.

Ozge tarlasim duz gorur, ozge arvadmi kiz gorur

741.

Ozge nemesi ile kureken ( damat) olmaz uzmak basarrnisan
badem agacinda neylersin?

742.

Oz verdin astar ister

743.

Oz versen arsiz, az versen hirsiz olur

744.

Uzumu yedin kamcisina katlan

745.

Ozun ettin kendine, kulu serptin gozun

746.

Uzun adam ahmak olur, kisa adam tokmak olur

747.

Uzun adamm akli topugunda

748.

Uzun pazar canker hepsinin nzk1111 Allah vere

749.

Uzun diraz yayilamaz, hayra serre yaranmaz

750.

Uzun sozun kisasi

751.

Uzune bakanm huri peri, icine bakanm kilh deri

752.

Ozumden yeyip, ozumden icip ozgesine beli derim

753.

Ozume usta, arvadirna usta hatun desinler

754.

Ozu dusen aglamaz

755.

Ozunu sakla oz sozunden

756.

Ozune bir igne baskasina bir cuvaldiz

757.

Ozunu yorulmus bilsen arkadasim olmus bil

758.

Ustadina kem bakarun gozlerine ak duser

759.

Ustunu unlu gorup degirrnencidir

760.

Ustu bezek alti tezek

7 61.

Osuranm onunden sicmasin go tun yok der

762.

Osurmak bes degil yel onunde dayamr

763.

Osuranm ne alakasi var kann agnsiyla

764.

Usta oglundan cirak olmaz

765.

Usak atadan yetim olmaz anadan yetim olur

766.

Usaga buyur arkasindan

767.

Usak babasmdan

olur

diyor

git

guclusunu bilmez
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768.

Usak kendi bildigi his; kimseye vermez

769.

Usak olan evde giybet olmaz

770.

Usak ile yola cikma, esegi yikilsa aglar, esegin yikilsa guler

771.

Usaga yuz ogret, gene kendi bildigini soyler

772.

Usaktan al dogru haberi

773.

Usak cahskamn elini tutar, tenbelin hem elini hem ayaguu

774.

Usak sahtan hukumludur

77 5.

U sak karn111111 agnsmi bilmez

776.

Usaklar gorduklerini

777.

Usakh evde havan sap1111 yukan asarlar

778.

U sagm suursuz gider, yol ustunde oturur

779.

Usagin feraseti gordugu isten belli olur

780.

Usagin vurmamazhgmdan

781.

Usak yemekten degil, ferahtan buyur

782.

Usak buyuk olunca buyuk bir yumak olur

783.

Oglan evi kirar bademi, kiz evi kirar adami

784.

Oglan yedi oyuna gitti, coban yedi koyuna gitti

785.

Oglan yetir, kiz yetir, yuklerinden

786.

Oglana usaklikta kiz veren cok olur

787.

Oglan olsun diri olsun, corek olsun kuru olsun

788.

Oglu adami dusman kapisina apanr

789.

Ogul benimdir, kabiliyetini

790.

Oglum olse ciger yanar, kardes olse belim kmhr

791.

Ogul olumu koz doker, kardes olumu be] buker

792.

Ogul babas111111 kosesini eker

793.

Ogul ele duser, kardes ele dusmez

794.

Oglun dort yasma geldiginde,

795.

Ogul tenbel olsa neyler baba mahrn ? cahskan olsa neyler baba

ogrenirler

da$111 buyugunden

yapisar

sen getir

ben bilirim

egerli at da gerek ya yehr altmda

malim
796.

Ogul hirdasi nogul lurdasi

797.

Ogul gunahsiz olmaz, baba merhametsiz

798.

Ogn ( hirsiz ) eyle bahdi dogru bucaga sikildi

799.

Ogn oyle bilir ki herkes lnrsizdir

800.

Ogn ev sahibi de olmaz, ev sahibini evinden koyar

olmaz
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801.

Ogn anasi gah db~ yer, gab dosune vurur

802.

Ogn pisigin ( hirsiz kedinin) ustune agac goturrnemis kacar

803.

Ogndan calan hirsizin sahidir

804.

Ogndan kalarn falci goturitr

805.

Ogn kalana, ev sahibi gidene yanar

806.

Ognrun arzusu nedir? Karanhk gece

807.

Ognrnn hatmna das salma

808.

Ogruluga gidersen insafi hatmnda

809.

Oglan alan kucakta, kaynana alan bucakta

810.

Oglan evinde toydur. K1z evinde haber yoktur

811.

Oglan kundaktan babasina yardimcidir

812.

Oglumun oglu caydan gecirtti, k1Z1111111 oglu parmak gecirtti

813.

Ogluna 1oz arayinca k1z111a oglan ara

814.

Ogn hirsizi tez tamr

815.

Okuz ozune kurusne ekende basi agnr

816.

bki..iz

817.

Okuzun tay isin zay

818.

Okuzunu baskasin doyurur

819.

Oynayamaz yerim dardir der yer ki at var ot yok, o yer ki ot var at

aparma

gucunu bilse insana evet demez

yok

"
A
820.

A.bid (ibadet eden)

821.

A.dil padisaha cahsanlar bir ordudur.

822.

Adilin olumu zalimkarlar

823.

A.rs1z erimiz cayir culumuz.

824.

A.rs1z111 yuzu erik suyu ile yunur.

825.

A.rife bir isaret cahile yuz imale.

826.

Arif bir isarette muattaldir.

827.

Arife tarif gelmez.

eliyle olur.
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828.

A.~1k olan kor olur.

829.

A.~1k gezer aglar.

830.

A.~1ga Bagdat bir yol degil.

831.

A.~1g111 nzki sazindadir.

8 3 2.

A$1g111 saz1111 al canmi al.

833.

A$1g111 sozu bittiginde

834.

A$1k doguz gorur soz soyler.

835.

A$1k haya malla vaya (A$1k toya malla vaya)

836.

A$1g1 razi yola sal bednamcidir

83 7.

Aki! ile yuk tasi, cahil ile bal yeme

838.

Alim olmak kolaydir,

839.

Alem giyer cift tumani keyifli, ben giyerim yetim keten yamakh.

840.

Alime it urudugunde

841.

Alemi pilav alsa ad koylu tandir a$1111 sever.

842.

Acele ile is gorrne.

843.

Abaslamak

844.

Abas1111 begenmeyen

845.

Acele ile menzil almmaz.

846.

Acele ile degil her i$ vaktinde

84 7.

Aceleli is isten cikar.

848.

Aceleli ise seytan kansir.

849.

Arap at1111 satip ondan iyi ne alacaksin.

850.

Araba her yer tuvalettir.

851.

Azizler (izzetli) de zelil olurmus.

852.

Azizim azizdir edepli ondan aziz.

853.

Aziz sakla misafiri.

854.

Askeri igne saklamaz.

855.

A$k aglanr dert soyletir.

856.

A$kll1 tersi duz olmaz.

857.

A$ak ile kurulan masa ates istemez.

858.

Asvesi cok olanin karas: aki gozde olmaz.

859.

Asamet (dogruluk)

860.

Iffet avrat adidir.

861.

Akrep etmez akrabanm

yarim yarim der.

eller gezer.

insan olmak zordur.

biz de Mazenderan

(aba ortunmek)

cakah urur.

ak sakalhk getirmez.

bes sahi cikartir.

yeter.

gayretten olur.

akrabaya ettigini.
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862.

Akrebin zehiri kendini oldurmez.

863.

Akrep zehrinin gucunu bilse dunyaya serdar olur.

864.

Ab] odur ki bilirsen.

865.

Ab! olmasa basta ne kuruda biter ne yasta.

866.

Aki! icin yol birdir.

867.

Aki! yasta olur basta olmaz.

868.

Alols1z bas sahibine boynuz gosterir.

869.

Akils1z ba$111 zahmetini a yak ceker.

870.

Akils1z dosttan akilh dusman iyidir.

871.

Ab! akildan ustundur.

872.

Aloi kisinin sermayesidir.

873.

Akilh evlenince deli bir

874.

Akilh cocuk kundakta bellidir.

875.

Ablh bas her seyden menfaat alabilir.

876.

Akilh fikreyleyince deli gecit gecer.

8 77.

Akilh ekti bicti, deli simdi cift kosar.

878.

Akilh hangisidir? Onden giden zincirli.

879.

Alda gelmeyen basa gelir.

880.

Akh olma magrur, bin bilsen de bir sor.

881.

Akhrn esek aklma versen ceker seni yoncaliga goturur gucu cok

ogul sahibi olur.

olur.
882.

ilim pul ile degil cahsmak ile ele gelir.

883.

Ilim aklm l$1g1d1r.

884.

Ilim kara taslan deler.

885.

ilmi cok olan alim olur, gucu cok olan zalim olur.

886.

Ilmin hirsizi yoktur.

887.

ilmi rafa koymak olmaz.

888.

Ali asinda da olduk, Veli asindan da.

889.

Ali sapkasi Veli basina, Veli sapkasi Ali basina.

890.

Alisi deli, Velisi deli bu kinlrmslann hepsi deli.

891.

Aliyi cagir her darda.

892.

Ammeoglu (emmioglu) tavuk dedi gik.

893.

Amelinden deme erneginden de.

894.

Amelsiz ilim ne icindir.
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895.

Amele kalasan amel.

896.

Amel - i salih adam sozunun ustune cikar.

897.

Ammiden

898.

Ammisine guvenen dededen olur.

899.

Ammi vay degil, tarla vaydir.

900.

Ayipsiz guzel araya yarsiz kahr.

901.

Ayipsiz dost arayan dostsuz kalir.

902.

Ayiplan

903.

Ayiph ay1b1111 basma battaniye takar.

904.

Aynek (gozluk) bilgi getirmez.

905.

A$1ga soz degmez, cirkine goz.

906.

Alemin mah mulku, kanberin

907.

Azizim azizdir, camm ondan azizdir.

908.

Azapsiz yerin adr olmaz.

909.

Akrebin calmasi degil, dusmanhk adeti zatinda vardir.

910.

Akil benden dua senden.

911.

Akh olana isare, deliye imale.

912.

Akhm baska akla verme.

913.

Akila pehillik olmaz.

914.

A.kill! adamm bir gunu akilsiz adarmn bin gunu.

915.

Akilh bas herseyden fayda cikanr.

916.

A.kill! bizi tammaz, deli bacadan eve duser.

917.

A.loll! bildigini soylemez, deli bildigini soyler.

918.

A.k.1111 gam, deli kamci yer.

919.

A.kill! dusmandan korkma deli dosttan kork.

920.

A.kill! isine, cahil disine bakar.

921.

Akilb yoksul, cahil varhdan iyidir.

922.

A.kill! kemal, cahil mal arar.

923.

A.kill! kisi kI$111 kaydina yazda kalir.

924.

A.kilh olup dert cekecegine, deli ol derdini eek.

925.

Omrum az onum yaz.

(emmiden)

dede, haladan nene olmaz.

ayip eyleme, basina geleni soyleme

yirtik sapkasi.
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B
926.

Babli babim tapmasa ( insan kendine denk birini bulamasa) gunu

ah vah ile gider
92 7.

Bae ( harac ) kapar bacdar alir

928.

Baca egri de olsa duman duz cikar

929.

Bacanak bacanagi gorunce kasimr

930.

Baer ki evden 91kt1, gidisati evden 91kt1

931.

Baci oglu dayidan disi koyun pay apanr

932.

Baer var kiz kardestir

933.

Baci bal tasi olur. Oduncuda baltasi olur

934.

Badem yavru olsa badem ici torundur

93 5.

Bag alma baglamrsin, dag alma daglamrsin, tuccar ol yaglarnrsm

936.

Bag boyle bostan boyle inekleri ~ele sele

93 7.

Baga bak uzum olsun yemege yuzun olsun

93 8.

Baga bakman bag, bakmazsan dag olur

939.

Baga balta degmese orman olur

940.

Baga gittim koymadilar. bacasmdan oy kef

941.

Bagban acele eder, armut vaktincle duser

942.

Bagda erik vardi, selam aleyk vardi. Bagdan erik kurtulclu, selam

aleyk kurtuldu
943.

Bagda gul var gul yuzune, gul kurtuldu kUI yuzune

944.

Bagh olmasa ondan hizh kacar

945.

Bahce bagindan kiydi, bahcivan bir salkima kiyamadi

946.

Bahceler bari, ayvalar nan, herkes dinse de sen dinme bari

94 7.

Bahil ( cimri ) artsa kurt artar

948.

Bahilin hurmeti olmaz

949.

Bahis ile hacca giden colde kahr

950.

Bahsis var harvar harvar, hesap var dinar dinar

951.

Baht donende burnun suyu goze damlar

952.

Baht1m111 bedbahtligmdan seker ekerim tuz olur

953.

Baht1m111 bedbahtligmdan yaz gunu hamama gitsem balta kesmez

buz olur
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954.

Bahtim gozde sma ogulda kizda sma

955.

Bahtiyar olanm yar baglar yansim

956.

Bak suyun akanna

957.

Bakkal tastan keser, sican kismisten ( kuru uzumden ) Allah her

ikisinden
958.

Bakmak ile hesap ele gelmez

959.

Bakmak ile i~ ogrenilse itler kasap ustasidir

960.

Baktm yann yar degil, terketmek ar degil

961.

Bakti'de isle Gence'de disle

962.

Bakude kazan Tiflis'te harca

963.

Bak ti' lu cift konusur, sekilli kas goz ile Derbendli bas ile

964.

Bal aga girdi boga. Bir kus tuttu o da kurbaga

965.

Bal bal demekle agiz tatlanmaz

966.

Bal tutan parmagim yalar

967.

Bala ( cocuk ) kusun agz: buyuk olur

968.

Bala bal dadi, bala Adem aladi. Sirin tatli olur, acisi bal dadi

969.

Bala bala, bir de bala, bastan sonra hepsi bala

970.

Bala baldan tathdir

971.

Balali ev pazardir, evlatsiz ev mezardir

972.

Balali karga bal yemez

973.

Balam buyudu belam buyudu

974.

Baldizim cuvaldizim bazan gelir sokar gider

975.

Bah dibinden yag: yuzunden

976.

Bah olan pekmez olmaz

977.

Bahgi deryada satmazlar

978.

Bahgi tut at deryaya, bahk da bilmese Halik bilir

979.

Balik aga dustukten sonra akli basina gelir

980.

Balik bastan kokar

981.

Bahk bir avuc suya baghdir

982.

Bahk isteyen gotunu soguk suya koyar

983.

Balik isteyen suya gider

984.

Bahm ye ansiru sorma

985.

Balli balayi istemem, balami elimden alma

986.

Balta agac kesmezdi sapi agac olrnasaydi
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987.

Balta altmdan olsa gene agac dibinde olur

988.

Balta altindan olsa gene agac dibinde olur

989.

Balta gorrneyen bag mese olur

990.

Barmak ( parmak ) parmak ogurlanir,

991.

Barut ile odunun dostlugu nedir?

992.

Bas agndiginda Allah hatrra gelir

993.

Bas basa verilmezse tas yerinden kalkmaz

994.

Bas bostanda bitmez

995.

Bas gittiginde

996.

Bas kes, yas kesme

997.

Bas kirar sapka icinde kul kirar kurk icinde

998.

Bas nereye gitse ayakta oraya gitmelidir

999.

Bas olsunda tek sogan basi olsun

1000.

Bas sag olsun sapka bulunur

I 001.

Bas tastan tasa degdikten

1002.

Bas ver sir verme

1003.

Bas yoldasi azdir, as yoldasi coktur

1004.

Basa ne gelirse insanm kendindendir

1005.

Basaramadigin ise bas koyma

1006.

Basaran bas kurban

1007.

Basarana is birakihr

1008.

Basardikca aslan ol, tilki olmak kolaydir

1009.

Basarmadigin isi boynuna alma

1010.

Ba$1 a<;:1g111 gidecegi yer sapkaci dukkamdir

1011.

Ba$1 kel eyleme, her kelin talihi ayrn olmaz

1012.

Basina gelen basmakci

1013.

Ba$1m1 yar, hatmmi yarma

1014.

Ba$111 koltuk alti gorrnernis

1015.

Ba$111 toku ayaga selamet gelir

1016.

Ba$111 yanp beynine koz dokme

1017.

Basma kul de doksen yuksek yerden dok

I 018.

Ba$1111 acemi berbere verenin cebinde pamuk gerek

1019.

Baskasina gomlek oldun. bari bana histek ol

1020.

Basladigm isi yanm koyma

kans kans ogurlarnr

ayak kahci olmaz

sonra akillanir

olur
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1021.

Bash basmi saklasm

1022.

Basmak balciksiz olmaz

1023.

Basmakcinm ayakkabisi

1024.

Basta oturan bey olmaz

1025.

Bastan gelin ayaktan yahn

1026.

Batm civi bir eyle incitmez ki bakan

1027.

Batman kardesten iyilik iki bastan

1028.

Baykusa harabe guzel gelir

1029.

Baykusun gozunde yavrusu tavusta guzeldir

1030.

Bayram kernigi ile it sismanlamaz

1031.

Bayramda dovunen de olur sevinen de olur

1032.

Bazar ( pazar) seytan yuvasidir

103 3.

Bazanm pazar derdim sana merde azar

1034.

Bed ( kotu ) renk ozu bir renktir

103 5.

Bed asildan asil olmaz kacan kizdan gelin olmaz

1036.

Bed asilhyi ( kotu kisiyi ) basa cikanrsan soma ayaga duser

103 7.

Beli ( evet ) dedin belaya dustun

103 8.

Bereket ondur, dokuzu dondur

1039.

Berenin ( kuzunun) ka111111 aldin, carnm aldm

1040.

Besle anyi gozun gorsun sanyi

1041.

Besle kargayi cikarsin gozunu

1042.

Bes gun karanhk bir gun aydinhk olur

104 3.

Bes parmagin besi bir degil

1044.

Bes uc giranda paradir

104 5.

Bes yash koyun kirk yillik kadi y, aldanr

1046.

Besde alacagim, ucte verecegim yok

104 7.

Besi on sahiya degmez

1048.

Besine bir sakka

1049.

Beteri dagitan olur

1050.

Beterin beteri de var

1051.

Bey ardinda cornak tutan 90k olur

1052.

Bezenirim (suslenirim) harumdan korkanm, bezenmem agadan

105 3.

Bezir yagmdan pilav piser amma yenmez

1054.

Bostancimn armagani egri hiyar olur

yirtik ol ur

1111h
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1055.

Bilseydim ne derdim olurdu.

1056.

Boyle otlamyordun da ne diye zayif dustun.

1057.

Boyle yap ki ne ~i~ yansm ne kebap.

1058.

Boyle de kalmaz, boyle de gecrnez.

1059.

Boyle otlarmssin hani yag kuyrugun?

1060.

Boyle ki hambacim (abla) cizer hie; buna tuman duzrnez.

1061.

Boyle gelmis bcyle gider.

1062.

Boyle gam boy le keder, boy le gelmis boy le gider.

1063.

Bos eve kiz vermezler.

1064.

Bos sozde fayda olmaz.

1065.

Bala (yuksek) akilh yekke buyuk cahilden iyidir.

1066.

Bir siir dedim kafiyesinde kaldim.

C
1067.

Camaki (vitrin) hirsiza yerini bildirir.

1068.

Camakini cabe koymak olmaz.

1069.

Carrus ile gezen danayi kurt yemez.

l 070.

Cam1~111 hostagi danamn olumudur.

l 071.

Cam1~111 zarafeti goz cikartir.

1072.

Canam seven candan azizdir.

1073.

Canam seven canmdan gecer.

1074.

Can agnyan yerden cikar.

107 5.

Can bostanda bitmez.

1076.

Can bogazdan cikar.

1077.

Can candan ayndir.

1078.

Can dikmeyince huy cikmaz.

1079.

Can sirin olur.

l 080.

Camm gitsin malim gitmesin.

1081.

Camm gafil olumden iyi sakla.

1082.

Cahil ile bal yeme akilli ile tas tasi.

1083.

Cahilin dostlugundan alimin dusmanhgi iyidir.
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I 084.

Cahil dirilerin olusudur.

1085.

Cahile soz dinletmek,

1086.

Cirmaga

1087.

Cergesinde bir bok yoktu.

1088.

Cefa cekmeyen

1089.

Cefasi cok olsa da gul bulbulu gene de ister.

1090.

Cemaat ne kadar cok olsa ad imam kendi bildigini der.

1091.

Cemaatin karasi basar (korkutur).

1092.

Civana (gene) derler elbise ver dugune gidek, kocaya derler

(yirtmaya)

deveye yuk tasitmaktan
bezimiz,

zordur.

vermeye kizimiz.

vefa gorrnez.

kurkun ver oyun verek.
1093.

Civanhgin kendisi bir nimettir.

1094.

Civanlikta tas tasi, kocahkta ye asi.

I 095.

Civanlikta

I 096.

Civamn beyni kan dolu olur.

1097.

Civanm gozu tez kizar.

1098.

Cevahir (rnucevher) bez arasinda olur.

1099.

Cevahire bakma onu takana bak.

1100.

Cevahirin kiymeti var ama sozun kiymeti yok.

1101.

Cuce (civciv) anasindan sut gorrnez.

1102.

Cuze ne zaman sepet altinda kalacak.

1103.

Cuceyi sonbaharda sayarlar.

1104.

Cuyuttan (yahudiden) para eksik olmaz.

1105.

Culfa kefensiz olur.

1106.

Cehd ( caba) ile dost kazan dusman ocak basmda.

1107.

Cehd eyle yar ol yad olma.

1108.

Cehd cank yirtar is odur ki kelek vurur.

1109.

Cehenneme giden kendine yoldas arar.

1110.

Cehennemi gozumle gordum.

1111.

Cehenneme giden atesi onceden apanr.

1112.

Cihanda cehd eyle yar ol bar olma.

1113.

Cebe iki el uzansa dibi yirtihr.

1114.

Cebin ile maslahat eyle.

1115.

Ciranm ( ceylamn) kostugunu gordurn, simdiden tevbe eyledim.

1116.

Ciram tukana apanr.

y1g, kocahkta ye.
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1117.

Cis (cins) tavuk saglam yumurta.

1118.

Cis at yavrusunu dosunde saklar.

1119.

Cis ma! sahibine ceker.

1120.

Cigala (uyumsuz insana) Tann vermez, verse de haynn gorrnez.

1121.

Cin ayn, seytan ayn.

1122.

Caginlan yere erinme, cagmlmayan yede goze gortinme.

1123.

Cakal bas kopanr, kurdun adi kotu kalir.

1124.

Calm a kimsenin kap1s1111 calar lar kapirn.

1125.

Cahsam ac tembeli tok goren olmaz.

1126.

Cahsan neye el vursa altm olur.

1127.

Caydan gecti arkta boguldu,

1128.

Cay ki oldu dislerne, bekar otur isleme.

1129.

Cay gordugunde pacam siyir.

113 0.

Cayi gecene kadar Ermeni 'ye dayi de.

1131.

Cayin tasi, colun kusu.

1132.

Cayin ustu bir aksa da alti inis yokustur.

1133.

Cahcah basim yere vurur. degirmen bildigini eder.

1134.

Cank balciksiz olmaz.

1135.

Canginda yitiren, carsafinda bulur.

1136.

Cagmlan yere ar eyleme, caginlmayan yere dar eyleme.

113 7.

Cerci otursa isi zarardir, culfa gezse isi vaydir.

1138.

Cercinin andi esege yuk olur.

113 9.

Cercinin andi bir yerde y1gild1, esegin bacagi kinldi.

65

1140.

Cersab (carsaf) altinda her kadm guzeldir.

1141.

Cerag (mum) dibi karanlik olur.

1142.

Cerag kendi dibine isik vermez.

1 143.

Cirkin kendini gizler, guzel acer gezer.

1144.

Cezen ( osuran) ile buyurun di yen yorulmaz.

1145.

Cezrnek hunerse eger, bezzaz ustaddir.

1146.

Cesme basmda kizlar bir ahr, bin bosar.

1 14 7.

Cekilrnese berkimez.

1148.

Cekinme dost yolundan.

1149.

Camak curumeye deger.

1150.

Cuvallar dolu dagarciklar dolmadi.

1151.

Cobamn armagani dag cicegidir.

1152.

Coban dayak ile gelin duvak ile.

1153.

Cobanin meyli olsa tekeden (erkek keciden) peynir tutar.

1 154.

Cobansiz koyunu kurt yer.

115 5.

Cobaru kendinden olanm koyunu disi do gar.

1156.

Cok isteyen azdan da olur.

115 7.

Cok asina arayan asinasiz kahr.

115 8.

Cok bilen cok ceker.

115 9.

Cok bilen az konusur.

1160.

Cok bilen kus gagasmdan bileye duser,

1161.

Cok piseni pis bilmekten bir piseni guzel bilmek iyidir.

1162.

Cok calismak cank yirtar.

1163.

Cok konusmak hata getirir.

1164.

Cok konusmak sasrrtir.

1165.

Cok soyleyen cok isitir.

1166.

Cok akrabali, ya acmdan ya tokundan blur.

1167.

Cok gezen cok bilir, cok yasayan degil.

1168.

Cok gill en cok aglar.

1169.

Cokluk bokluk.

1170.

Cok mal haramsiz cok soz yalansiz olmaz.

11 71.

Cok naz asig: usandmr.

1172.

Cok yemek adami az yemekten de koyar.

11 73.

Cor (kotu) diyene can desem ya Rab neyim eksilir?
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1174.

Cor senden cihalanrnak

benden.

1175.

Corek acani kilic acarnaz.

1176.

Corek Allah'm nimetidir.

1177.

Coregi corekciye

1178.

Coregi itler, yakasim bitler yer.

1179.

Coregin zora dayarukligr ne?

1180.

Coregin var isin istir, coregin yok kendi bir istir.

1181.

Colum ( disim) alerni, icim beni yakar.

1182.

Culluga (oturduguna) bak, yoldas ol.

1183.

Combelemeyince avlanarruyorum.

1184.

Comee (kepce) astan ileri oldu.

1185.

Comee astan sicak oldu.

1186.

Comcesini tutan mene sandir.

1187.

Comcenin kadrini as tastigmda bilirler.

1188.

Corncenin kuyrugundan yapisan, yagh yerinden yer.

1189.

Curumeden ot kurtuldu pancar ba$111 kaldirdi,

1190.

Cikan kan damarda kalmaz.

1191.

Cikmayan candan Limit kesilmez.

1192.

Cikmahsin 91k.

1193.

Cirkine tuzlu derler, guzele guzel derler.

1194.

Cirnmek (yikanmak) icin yaz havasi iyidir.

1195.

(=ig su icenin i;ig de adasi olur.

1196.

Cigne tupur, yar yoldastan geri kalma.

1197.

Calan yoktu oynayan coktu.

ver bir corek de usteleme.

D
1198.

Dad dad ile duz dad ile.

1199.

Dad felek, feryat felek, bana verdigin serbetten kendin de bir dad

felek.
1200.

Dad yarim 91k elinden.

1201.

Dadanmissm dolmaya, belki bir gun olmaya.

1202.

Dadma bairn balm bitirdik.

1203.

Dadli soz can bagnsi, dadsiz soz bas agnsi.

1204.

Dadli soz dillendirir, dadsiz soz sellendirir.

1205.

Dadsrz asa duz ne eyler, akilsiz basa soz ne eyler?

1206.

Dadsiz corbaya duz ne eyler.

1207.

Dag basindan duman eksilmez.

1208.

Dagdag uste dayanir, ev ev uste dayanmaz.

1209.

Dag gelmese, aptal gider.

1210.

Dag gelmese, kendim giderim.

1211.

Dag iti geldi, bag itini kovaladi.

1212.

Dag kayaya rast gelip.

1213.

Dag ne kadar yuksek olsa da yo] ustunden asar.

1214.

Dag ne kadar yuksek olsa da, el yolun ordan salar.

1215.

Dag yagsa colabadan, cole yagsa colabadan.

1216.

Daga desen : hrrsizsin,

121 7.

Daga duman, dos ta guman dustu gel.

ba~1111 eger.

Iyi gunun yoldasi yaman

gune dustu gel.
1218.

Dagdan gotururken dersin coktur, birde bakarsm dagin ozu

yoktur.
121 9.

Dagilasan vilayet, ezancisi qek. mtineccimi cakal.

1220.

Dagina gore kar verir, bagina gore bar verir.

1221.

Dal dala (sirt sirta) veren carnru saklar.

1222.

Daldan (arkadan) atilan tas topuga deger.

1223.

Dahdan de gen kilic tez oldurur.

1224.

Dalmdan emin ol.

1225.

Dahm (arkani) deliye verme.

1226.

Dahm saklayan saklar.

1227.

Dalya bakrna ay derse.

1228.

Dam direksiz, agil kopeksiz olmaz.

1229.

Dam direksiz, ahir kureksiz olmaz.

1230.

Dama dama (damlaya damlaya) go! olur, dada dada hec olur.

123 1.

Damara bak kan1111 al.

1232.

Damazhgim yiyen tarnarzi kahr.

1233.

Damazhk mayadan olur.

1234.

Damdan dama gezen kopegin beli kmhr.
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1235.

Damdan dusen damdan dusenin halini bilir.

1236.

Dami buyuk olamn kan da 90k olur.

1237.

Dami kanndan

1238.

Dana buyur, culu buyumez.

1239.

Dana oynar, oz m1h111 berk eder.

1240.

Danisan dagi asrms, darnsmayan

1241.

Damsik danayi kurda verir.

1242.

Da111$1kh as tath olur.

1243.

Damsinm

1244.

Darnsmayan

duzde yolunu sasinr.

1245.

Damsrnayan,

tamnmaz.

1246.

Darga (karakol reisi) emimdir,

1247.

Dartilmamis

1248.

Das atip ba$1111 tutup.

1249.

Das attin cevabma

1250.

Das bir yerde kalsa goverir.

1251.

Das das uste guzeldir,

1252.

Das dasa, demir dasa, siz savasa. biz temasa.

1253.

Das degrnernis

1254.

Das duvann kulagi var.

1255.

Das dii$tligil yerde agirdir.

1256.

Das olsaydi dokerdim,

]257.

Das ustunde ekin olmaz.

1258.

Das yuregi yumusaklar

1259.

Dasinma

su ile bag sulamak olmaz.

1260.

Dasinma

su ile degirrnen

1261.

Dastan kopar yoktan kopmaz.

1262.

Dava ( dovus) arasmda mrh keser.

1263.

Dava ile yas kanmaz.

1264.

Davada aracinm gozu cikar.

1265.

Davada bore kihc vermezler.

1266.

Davada cornak arada olana deger.

1267.

Dav an han iledir, Allah' a arza yaz.

1268.

Davandaki

dolayi yikar.

his olur darusmam

colu sasrms.

pis olur.

ne garrumdir?

dene kalan var.

katlan

dis dis uste 90k guzeldir.

ayak, is gelmemis

evdekinin

bas olmaz.

toprak idi dayandim.

yarar.

islemez.

avradim kocaya verir
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1269.

Davaya dava derler.

1270.

Davaya giren sovus isitir.

1271.

Davayi kihc, sevdayi para keser.

1272.

Davetsiz misafirin onune it

1273.

Davusan dagda suyu ocakta.

1274.

Davusana (tavsana) der kac, taziya der tut

1275.

Davusani kendi yataginda tutarlar.

1276.

Davusam Rus arabasi ile tutarlar.

1277.

Dayanan geriftar olur.

1278.

Dayanan su tez kokar.

1279.

Dayi ile dayaga, hala ile bulaga gitme.

1280.

Doymaci hatun yer, yurnrugu teyim yer.

1281.

Debbag (derici) sevdigi deriyi yerden yere vurur.

1282.

Debbag hana iti bilmez.

1283.

Debbag istedigi deriyi yerden yere vurur.

1284.

Dede evinde de kara baht. er evinde de kara baht.

1285.

Dede gorrneyip sahkulu da bir dededir bilir.

1286.

Dede var dedelik eder, dede var gedelik eder.

1287.

Dedem evinde de bahk basi, er evinde de bahk basi.

1288.

Dedesini gorrneyen dedesi olenin derdini anlar.

1289.

Dedi : dede balta buldum, yitirdim

1290.

Dedi : dedene bir dert artirsin

1291.

Dedi : kulagindan tutup bu dagi dolandmnm

12 92.

Dedigine mi yedigine mi inanak?

cikar.

Dedigin ya zepten ya kalpten.
1293.

Dedigini dedi, demedigini sakladi.

1294.

Dedikce hocayim nasil cglun var der.

1295.

Dediler: kardesin nasil adamdir? Dedi : kornsu olmadim

1296.

Dediler: Azrail cocuk dagrtiyor. Dedi : cocuk istemedim,

benimkini almasin yeter.
1297.

Dedim : sen de benle dolamrsin, yoksa olmaz.

1298.

Dedim yeme yerin deme

1299.

Degirrnen bildigini eder cahcah ba~1111 yere doger.

1300.

Degirmen iki tash, muhabbet iki bash.
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1301.

Degirmen nevbet ister

1302.

Degirmencinin sahidi cahcah olur.

1303.

Degirrnenciye kusenin torbasi bos kalir

1304.

Degirmende dovulen sican giiriiltuden korkmaz.

1305.

Degirmenden gelenden fetir urnarlar.

1306.

Degirmenden gelenin eline bakarlar.

1307.

Degirmenin bogazi bos kalsa das basi surter.

1308.

Degirmenin piri iki giiniinun eri.

1309.

Degirmenin pirine ik avradin erine bak.

1310.

Degirmenin yarasig: torba cuvaldizdn

1311.

Degnek delinin siipiirge gelinin.

1312.

Deli aglamaz, akilli gulmez.

1313.

Deli de dogru haber.

1314.

Deli deliden, oiu helvadan hosiamr.

1315.

Deli deliyi gordiigiinde cornag: arkasma gizler.

1316.

Deli der, akilli inanmaz.

1317.

Deli dosttan akilii dusrnan iyidir.

1318.

Deli ile cikma yola, basina gelir bela.

1319.

Deli ile devletli bildigini eder.

1320.

Deli ile dost olunca akrlhya dusrnan ol.

1321.

Deli kadi 'nm yazdrgmi akilh kadi bozamaz.

1322.

Deli kendi gucunu bilmez.

1323.

Deli kendi soyler kendi guler.

1324.

Deli kiz herkesten iyi kocaya gider.

1325.

Deli kuyuya bir tas atar, yuz akilli 91kartamaz.

1326.

Deli okuzun deli de buzagi olur.

1327.

Deli sarhosa voldasnr.

1328.

Deli utanmaz, sahibi utanir

1329.

Deliden akilhsi olmaz.

1330.

Delikli boncuk yerde kalmaz.

1331.

Delikte su cekeri dolcada icen acem olsa da.

1332.

Delilik oyle ver, bilicilik oyle al.

1333.

Delinin akh tabamnda olur.

1334.

Delinin kazancmi akil11 yer.
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agzindadrr,

akill 111111 agz: yuregindedir.

13 3 5.

Delinin yuregi

1336.

Delip sumak palana donderdi.

1337.

Deliye her gun bayramdir.

13 3 8.

Deli ye tas atma basma tas yagdmr.

13 3 9.

Deli ye yer ver, eline be! ver.

1340.

Deli ye yuz egret, yine kendi bildigini der.

1341.

Deme babam yoksuldur, can saglig: zenginliktir.

1342.

Deme duser.

13 4 3.
1344.

Deme tazeye kacar kadi ya
Demek kolaydrr, yerine getirmek zordur.

1345.

Demek olmaz gozun ustunde kasin var.

1346.

Demir kapmm tahta kapiya isi duser.

134 7.

Demir nemden, insan gamdan curur.

1348.

Demiri demir keser.

1349.

Demiri kureden, demir cikartir.

13 5 0.

Demirsiz mis her biriniz bir cinsiz.

1351.

Denilen soz yadigardir.

1352.

Dost benden can istesin, yoksa Kafyol degil.

1353.

Derdi saymak cogaltir.

1354.

Derdin yoksa soylen, borcun yoksa evlen.

1355.

Derdini bilene soyle.

1356.

Derdini dert bilene ac.

13 5 7.

Derdini gizleyen devasirn bulamaz.

1358.

Dereyi tepeyi sel bilir, iyiyi kotuyu el bilir.

1359.

Derin deryalarda Yunusu kurtaran Aliah'tir.

1360.

Derin kazma kuyuyu cunku kendin dusersin.

1361.

Derin su bulanmaz.

1362.

Derre (dere) halvet, tilki bey.

1363.

Derreyi bos bilirler.

1364.

Derreyi de olcen olur.

1365.

Dert aglatir, ask soyletir.

1366.

Dert bir olsa cekrneye ne var.

1367.

Dert derdi acar.

1368.

Dert elinden daga kactim. Dediler bahta ver, yaylaga gider.
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1369.

Dert gezer derman tapar.

1370.

Dert gider, yeri bos kahr.

13 71.

Dert harvar ile gelir, mis gal ile cikar.

13 72.

Dert nerde olsa can ordan cikar.

13 73.

Dert olsun soz olmasin

13 7 4.

Dertli dertli ne arar.

1375.

Dertli deyingen olur.

1376.

Dervis dunyayi terkin kilar, dunya da fakiri terkin krlar.

13 77.

Dervis kendi evini omuzunda gezdirir.

1378.

Dervisin fikri zikri.

13 79.

Dervisin oldugunden buldugundan.

1380.

Dervisin zikri neyse fikri de odur.

13 81.

Dervi~likten

1382.

Derya cornce ile bosalrnaz.

13 83.

Derya dalgasiz, kizlar sevdas1z olmaz.

1384.

Derya derindir, mizaci se] suyu ile bulanmaz.

13 8 5.

Dery a kadar ma!, aldrgm

13 86.

Derya suyu ne icilir ne gecilir.

13 8 7.

Deryada bahk sevdasi.

13 8 8.

Deryadan uzak, beladan uzak.

1389.

Deryaya tas atrnak ile dolmaz.

1390.

Derzi (terzi) kendi sokugiinii dikemez.

13 91.

Derzi kendi y1rt1g1111 yamarnaz,

1392.

Derziye goc dediler, ignesini yakasina takti.

1393.

Deseler gokte diigun var, arvatlar merdiven arar.

1394.

Deste desteyi gordugunde davul cirar.

13 95.

Destesiz (sapsiz) break getir, ot bicek.

1396.

Destmal (mendil) aldik aglamag1m1z kaldi.

1397.

Destnamazs1z (abdestsiz) and icme.

1398.

Destur (emir) serbazhanede olur.

1399.

Destur meriza olur.

1400.

Deve ad1111, esek odunu satar.

1401.

Deve bu boyda cocuk imis.

1402.

Deve buyuktur ama pesinden bir esek iyidir.

haberi yok, derbeder tekke arar.

kadar al.
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1403.

Deve buytiktur at yer, kirkh yavrusu et yer.

1404.

Deve cmgirag; gerek.

1405.

Deve gordurn kiy1g1m gormedim.

1406.

Deve ile dost olamn kapisi genis gerek.

1407.

Deve Mekke'ye gitmekle haci olmaz.

1408.

Deve nalbanda egri bakar.

1409.

Deve silkinse horoza yuk olur, horoz silkinse bir tutam tuy olur.

1410.

Deve ustunde iki kat yururnek olmaz

1411.

Deve yakirn atlar uzagi gozetler.

1412.

Deveden buyuk fil var.

1413.

Devenin derisi esege yuktur.

1414.

Devenin dizini bagla, soma Allah' a emanet et.

1415.

Devenin kanadi olsaydi dam duvar yikardi.

1416.

Devesi olrnus arabim.

1417.

Devesini satan dosek alamaz.

1418.

Deveye dediler : boynun egridir. Dedi : nerem duzdur.

1419.

Deveye dediler : inisimi seviyorsun yokusu mu') Dedi : duz yolu.

1420.

Deveye kankal lazim olsa boynunu yuz yerden uzatir.

1421.

Deveye suseki ne kar eser.

1422.

Deveyi esegin kuyruguna baglarlar.

1423.

Deveyi gezerim agay: ezerirn.

1424.

Deveyi gordtirn yuklernek olmaz.

1425.

Deveyi kalbur ile suvarmak olmaz.

1426.

Deveyi palta altmda gizlemek olmaz.

1427.

Deveyi yel goturse kecini gokte gor.

1428.

Devinden yarayan Suleymandir.

1429.

Devlet (rnal) akillmm u~ag1, ahmagi agasi.

1430.

Devlet derya suyu gibidir, ictikce adam susar.

1431.

Devlet sm1111 devlet bilir.

1432.

Devletlerde deve, evlatlarda neve.

1433.

Devletli fakir olsa da koku burnundan gitmez.

1434.

Devletli yarum kasisa fakir para verecek sarnr.

1435.

Devletlige (zenginlige) acele eden fakirlige zet duser.

1436.

Devletlinin elini break kesse, fakir gomlegini yirtar.
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1437.

Devletliye saksi lazirn olsa fakir kasesini kirar.

1438.

Devran dolanir yar boyle kalmaz.

1439.

Devran eline dusen kendine dusman artmr

1440.

Devran her kimseye nobet ile duser.

1441.

Devrarn sorduk nobete durduk.

1442.

Duz gelmissen duz, kiz gelmissen kiz git.

1443.

Dimagm (nrnagin) varsa basirn kasi.

1444.

Dibi gorunmeyen sudan cekin.

1445.

Dil adarm beyan eder.

1446.

Dil basa beladir.

144 7.

Dil basi saklar.

1448.

Dil dostunu dost sanma al yuregini.

1449.

Dil kemiksizdir ama kemik kirar.

1450.

Dil kihctan cok oldurur.

1451.

Dil oldureni kilic oldurernez.

14 5 2.

Dil var bal getirir, dil var bela getirir.

1453.

Dil yanasir sozun dogrusunu der.

1454.

Dil yarasi

1455.

Dil yurekten su icer.

1456.

Dilden gelen elden gelse her kimse padisah olur.

145 7.

Dilencilik iyi istir yolunu bulursan.

1458.

Dilencinin ozu kara, torbasi dolu olur.

145 9.

Dilencinin sermayesi ozudur (kendidir.)

1460.

Dilenciye borclu olma, ya dugunde ister ya bayramda.

1461.

Dilenciye dil gerek, yoksa torbasi bos kalir.

1462.

Dilenciye hiyar verdiler. Dedi : istemem egridir.

1463.

Dilenciye selamdan vacip paradir.

1464.

Dilenciye yuz versen ceketi ister.

1465.

Dili de var dilcegi de (kucuk dili)

1466.

Dili her nereye dondursen doner.

146 7.

Dilimde

1468.

Dilin senin atindir hay de gitsin hos de dursun.

1469.

Dilini bilmeyen anasmi tanimaz.

14 70.

Dilini tut, divani ort.

iyilesmez, kihc yarasi iyilesir.

tuy bi tti.
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14 71.

Dilsiz olmak, dinsiz olmaktir.

1472.

Dine; adam ne hakim ne hekim gorur.

1473.

Dinden ciksan da elden cikma

1474.

Dingi delinin supurge gelinin.

14 75.

Dini dinar ile ahp satmazlar.

1476.

Dini dunyaya satmak olmaz.

1477.

Dinine ver.

1478.

Dinini gizlersen dinsizden alcaksm.

1479.

Dinmeyenin Allahi var.

1480.

Dinmeyenin dineni var.

1481.

Dinsizin agzma imansiz sicar.

1482.

Dinsizin hakkindan imansiz gelir.

1483.

Dip tas her ag1rhg1 ceker.

1484.

Direge zor gelince cir cir yapar.

1485.

Dirilmese blur.

1486.

Dirinin diri derdi, olunun olu derdi var.

1487.

Dirismek (israr) ile i$ duzelmez.

1488.

Diriye dirilik lazimdir.

1489.

Diriye hay, oluye pay vermez.

1490.

Dis dusmus boz okuz kosulmus danalara.

1491.

Dis yokken dudak vardi.

1492.

Disi dustukten soma kaval calmayi birakir.

1493.

Dissiz agiz ta$SIZ degirrnen.

1494.

Dissiz agiz, ta$SIZ degirrnen.

1495.

Divan hakka da baka nahakka da.

1496.

Divan hana kapisidir, girdiginde pencere olur, ciktigmda igne

deligi
1497.

Divan ile davanlik eylemek olmaz.

1498.

Divar gerek binadan kayim olsun

1499.

Divann arkasi da gurbettir.

1500.

Diyenin akh olmasa, isitenin akilh olrnasi gerekir.

1501.

Dogguz (dokuz) besikli yavru kuru yerde can verir.

1502.

Doguz bokunu yemese olmaz.

1503.

Doguz derisinden post, kadim dusmandan dost olmaz.
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1504.

Doguz hurthurtunu (sesini) buyngunden

ogrenir.

l 505.

Doguzun

1506.

Doguzun kuyrugunu,

1507.

Doganm oglan dcgarun, dogmazsam

1508.

Dogru dostluk agnzasiz olur.

1509.

Dogru egriyi dograr.

l 510.

Dogru her yer evin olsun.

1511.

Dogru konusani

1512.

Dogru konusanm sapkasi egri olur.

1513.

Dogru soyleyenin

1514.

Dogru soze boynum kildan incedir.

l 515.

Dogru soze ne denir.

1516.

Dogruya zeval yoktur, eek her divana.

l 517.

Dogulmam1~ (dogrnarms)

1518.

Dogulmam1~1 saymazlar.

1519.

Doguzdan

1520.

Doguzun basi agir olsa da lesi onu ceker.

1521.

Dolapc;:agr ( do lap) kornsuda yok ev kedisinden gizle.

1522.

Dolu deryaya yagar.

1523.

Dolu giden bos gelir.

1524.

Dolu kupten ses cikrnaz.

1525.

Don bulmak kolay, dost bulmak zordur.

1526.

Dost aci soz soyler.

1527.

Dost beni bir corek ve meviz ile yad eylesin.

1528.

Dost beni yad eylesin bir ceviz ile o da curuk c;:1ks111.

1529.

Dost bin olsa azdir, dusman bir olsa coktur.

1530.

Dost bin olur, can yandiran bir olur.

15 3 1.

Dost gelisi bayramdir.

1532.

Dost ile alis-veris eyleme.

15 3 3.

Dost ile ye ic ahs veris yap ma.

1534.

Dost olan dti~mandan gafi] olma.

1535.

Dost ozden dusrnan gozden beli olur.

1536.

Dost s1rn111 dostuna der.

1537.

Dostluk kara gunde belli olur.

boku kendine hos gelir.

bir

burnunu kessen de domuzdur.
kendimi boganrn

yedi gun kovarlar.

bir ayagi iizengide gerek.

cocuga palta bicilmez

tuy bile ganimettir.
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1538.

Dostu ara, buldun sakla.

15 3 9.

Do stun attigi tas bas yarmaz.

1540.

Dostun ozunu evine gittiginde gar.

1541.

Dostun verse kum, sen onu avucunda yum.

1542.

Dostuna bore para verme. hem paran hem dostlugun gider.

1543.

Dosab (pekmez) aldik murabba 91kt1.

1544.

Dogulmeyen dugiden as olmaz.

1545.

Donbege gelen zurna ile gider.

1546.

Donbek gorur oynar, minber gorur aglar.

154 7.

Dongeler (koseler) var donum var.

1548.

Dongeyi donmeyince ardinda ne var bilemezsin.

1549.

Daven soven erim yok, yel goturen yi.ini.im yok.

1550.

Doyme kapirru soyerler kap1111.

15 51.

Doz (bekle) dayin gaz getirsin soma bagisla.

1552.

Dozen (sabreden) apanr.

15 5 3.

Duayi biz ettik, yag1$ Karadag a yagdi.

1554.

Dul kadm ak ipektir, dolasma leke duser.

1555.

Dul kad1111 banndirrnak olmaz.

1556.

Dul kad1111 1oz niyetine almazlar.

1557.

Dul kad111111 bohcasi kucagmda olur.

1558.

Dul kad111111 dilleri, karaca yazm gi.inleri.

1559.

Dul kadmm ozu yetirndir, yetimler de anadir.

1560.

Duman alcaktan kalkar, yuksegi gozler.

1561.

Dumanda yiten de olur, bulunanda.

1562.

Dumandan kurtulmak icin kendini atese atma.

1563.

Dumanh goz her yeri dumanli gorur.

1564.

Duran okuz Tann tanimaz.

1565.

Duran okuz yatan okuzun basina sicar.

1566.

Durnalann bascisiru avlarlar.

1567.

Durnam golde ceylam colde ara.

1568.

Dumay: (turnayi) zurna eylemek.

1569.

Duz corek, kiymetini bilmeyen itten alcaktir.

1570.

Duzdan aziz, sudan leziz birsey yoktur.

1571.

Duzunu attm hainlik eyleme.
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1572.

Dunen bir bugun iki.

1573.

Dunen oleni dunende gomduler.

1574.

Dunen yedigini Ogun yadindan cikart.

1575.

Duneni (dunu) olmayamn

1576.

Duneni deme bugunu de, legeni deme dugunu de.

1577.

Dunenin sozu dunende kaldi.

1578.

Dunya asandan cetin.

1579.

Dunya bir penceredir, her gelen bakar gider.

1580.

Dunya bir yagh kuyruktur yiyebilene

15 81.

Dunya boynu yogundur.

1582.

Dunya evvelki gunden ahsamhdir.

1583.

Dunya genis dunyadir,

1584.

Dunya gider ocu kalir.

1585.

Dunya mah dunyada kalir.

1586.

Dunya olum yitimdir.

1587.

Dunyada bir pislik bir de iyilik kalir.

1588.

Dunyada parasiz olan ahirde imansiz olur.

1589.

Dunyanm

1590.

Dunyarun isi gor goturdu.

1591.

Dunyarun isini nasil tutarsan oyle gider.

1592.

Dunyanm ki borctur.

1593.

Dunyanin ki evez evez.

1594.

Dunyanin kuyrugu uzundur.

1595.

Dunyaya dayanma vanna inanma.

1596.

Dunyayi sel basarsa Erdek'e gelmez.

1597.

Dunyayi su, ahmagi uyku tutar.

1598.

Dusene cor cop de ganimettir.

1599.

Dusene vuran cok olur.

1600.

Duseni kaldirmak huner degil.

1601.

Dusenin dostu olmaz.

1602.

Dusman ank olsa da ihtiyati elden birakma.

1603.

Dusrnan dusmana gazel ohumaz.

1604.

Dusman seni tas eylesin, sen dusrnam as eyle.

1605.

Dusrnan yakandan, iti de eteginden tutar.

bugunu de olmaz.

nus olsun.

sana da bana da yer var.

hos bahti, hie kime muhtac olmayandir.
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1606.

Dusmarn

cok gordugunde

kacrnak mertliktir.

1607.

Dusmani

her sekilde bas.

1608.

Dusmanin

1609.

Dusmanm dusrnarn senin aziz dostundur.

1610.

Dusmez kalkar Allah'tir.

1611.

Duz ( dogru) konusanla dost ol, ozunden tarif eden ile yok.

1612.

Duz agaci ocaga koymazlar.

1613.

Duz konusan utanmaz.

1614.

Duz oldu ok, egri oldu yay.

1615.

Duz soz, bir soz.

1616.

Duz yerde esek bulup erkek disi arar.

161 7.

Duz yerde yururne bilmez, tarlada tepik atiyor.

1618.

Duz yolda giden yorulmaz.

1619.

Duz yolu tutan sasirtmaz.

1620.

Duze (dcgruya) Allah yardimcidir.

1621.

Duzunde tutar tutmazi olur.

dostunu dusman san.

E
1622.

Ey musteri rnusteri, kizildandir disleri

1623.

Ebleh odur ki, dunya icin gam ceker, tann bilir kim kazamr kim

yer
1624.

Ebced okumarms, hevvaze kacar

1625.

Et ateste piser, hamur suda

1626.

Et ile tirnak arasina giren egilip cikar

1627.

Et ile tirnagi ayirmak olmaz

1628.

Eti etten keserler uman yerden kuserler

1629.

Etin ciyi et getirir, coregin cigi dert getirir

1630.

Et misafirdir ( konak ), kemik sert olsa

1631.

Et koktugunda ite dok

1632.

Et olmayan yerde bahkta ettir

1633.

Etim, coregim yendi, misafirim kus gitti
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1634.

Et kanli, yigit canh

163 5.

Et getirmernis

1636.

Et ne kadar az olsa corek ustune biner

163 7.

Ete bakma dona bak, icinde ki cana bak

163 8.

Ete para vermez.koftenin

1639.

Ete var, mete var, isot da ( biber) yok

1640.

Eti aci biber agaci

1641 .

Etin batmam

1642.

Et yiyen kus gagasmdan

1643.

Ecrabad'da

1644.

Ecel aman vermez

1645.

Ecel geldi bas agnsi bahane

1646.

Ecel gelmese hata yerimez

164 7.

Ecele care yoktur

1648.

Eceli gel en agaca dolasir

1649.

Ecinneden

1650.

Edep pazarda satilrnaz

1651.

Edebi edepsizden

1652.

Ezamn koyuna zaran ne

1653.

Ezan diyen namazdan

1654.

Er altinda et, gayret altinda ar var

1655.

Er arvad ipektir, araya giren kopektir

1656.

Er akar caydir, arvad suyun bendi

1657.

Er atam el atar, er tutam el tutar

1658.

Er arvadin davasi, yaz gununun

1659.

Er agaci gUJ agaci

1660.

Er ipek sapdir ( iptir) dugurnu acilrnaz

1661 .

Er coregi arvad bogazinda

1662.

Ordek gelip kaz olmaz, gelin gelip kiz olmaz

1663.

Er esikte ( disarda ) corek evde

1664.

Er ile arvad savasti, eblehler inandi

1665.

Er eksi erik yiyen kamasir,

1666.

Erdebil bir sehirdir, her kisi kendi vekilidir.

1667.

Erdebil kendisi kofte gorrnemis

kofte ister

buyugunden

ister

1000 tumen bagnnda
belli olur

kurt az idi, bir de gerni ile gel di

( cinlerden)

ordu olmaz

ogren

geri kahr

yagis:

kalmaz

bakan yanasir
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1668.

Ordek old ii kaz kaldi, sirn ( saz teli ) kinldi saz kaldi

1669.

Ersiz arvad, yensiz at gibidir

1670.

Erkek atm karm tok gerekir

1671.

Erkek tez gerek bu cuma aksami gerek

1672.

Ennenilik iyidir, kiyamette boku cikmasa

1673.

Ermeninin perhizini muslumanm orucunu yer

1674.

Ere ( kocaya) giderken buyuk kiz, ise giderken kucuk kiz

1675.

Erin dogruluguna, cocugun isememigine inanma

1676.

Erine gore bagla basin, yagina gore pisir asin

1677.

Erk.eke aslan sirdir, disi aslan as Ian degildir

1678.

Erkeke atm egeri

1679.

Erkek kus gider, disi kus yuva diker

1680.

Erkek esegin altmda yavru bulur

1681.

Erkek essek yani koduklu ( sipali )

1682.

Erkek itin karrn tok olmah

1683.

Erkek isteyen erken kalkar

1684.

Erkek eken erkek bicer

1685.

Ere ( kocaya) gitti benzerim, evde kaldi yazik basim

1686.

Ere ( kocaya) gitrnek kolay, er donu dikmek zordur

1687.

Erik agacindan saz olmaz, gel zurnadan haber al

1688.

Erine gore bagla basin, kazanma gore kaynat asin

1689.

Erinme ( usenrne ) gorunme

1690.

Er himmeti ile, kus kanat ile

1691.

Erlilerin ( kocalilann ) eri var, dullann da Allah

1692.

Er kocalar ( yaslamr ) gonul yaslanmaz

1693.

Ezmesin ezmeyim

1694.

Ezvayisten gelen ath bize gelir

1695.

Ezildik bozulduk bos kaplara duzulduk

1696.

islamm seriati bestir, altisi insaftir

1697.

Esnemek esnemek getirir, vay sarnanhktaki

1698.

Istaha ( istah, heves ) dis altindadir

1699.

E$it ( duy ) inanama

1700.

Esittigin soze inanama gordugune bir daha bak

1701.

Ektirn saldim cayira, Allah isini kayira

yirtik olur

'1
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1702.

Ekmeyen

sakahru yolar

1703.

Ekende yok, bicende yok, yiyende orta golde

1704.

Ekince yag,1~ yolarken

1705.

Ekipler yemisik ekerik yerler

1706.

Ekinini guve yiyen harman vakti ac kalir

1707.

Egri gemi dogru sefer

1708.

El ele bas basa

1709.

El eli yikar, el de doner yuzt; yikar

1710.

El el ustunde cok olur

1 711.

Egri otur dogru konus

1712.

Egriyi tok dogruyu ac gormedim

1713.

Ey yar, gel bagnm: yar, gor bak icinde ne var?

1 714.

El atma bin en tez duser

1 715.

El arkasi cimen olur

1 716.

El agzr torba degil ki buzesin

1 71 7.

El agz: cuval agz:

1718.

El agz: faldir

1 719.

El agz1111 baglamak olmaz

1720.

El agzina bakanm kansmi tez bosar

1 721 .

El agzina bakan ac kalir

1722.

El el iledir degirrnen yel ile

1723.

El el ustune olur, ev ev ustune olmaz

1724.

El elin nesine gulerek gider yasma

1725.

El kendi delisini cole atmaz

1726.

El icin aglayan gozsuz kalir

1727.

El icin namaz kilarun arakasi Allah'tu

1728.

El icinde ol elden olma

1729.

El eli ile yilan tutarlar

1730.

El olsun kara gun bayramdir

1 731.

El ile gelen bela bayrarndir

1732.

Elin gozu tez gorur

1733.

Elciye zeval yoktur

1734.

El deli olsa duanuvise gider, deli olsa nereye gider

1735.

El kovam Hak da kovar

kuraklik

ister
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1736.

El barekallahi

kann yirtar

173 7.

El daga dayamr, Ciragali simdi uyamr

El ay1b1111 san diyen, senin ay1b1111 ele der
El kabagi sel kabagi
El kapisi hem gee; hem gi.ic; acihr

1738.

El kazam ile as kaynamaz

1739.

El gucu sel gucu

1740.

El gozu terazidir

1741.

Ellere guler camm el bana guler oldu

1742.

El iyi ben kotu, el bugday saman

1743.

El yaylaga dayandi kirgi kusu uyandi

1744.

El yigar ( toplar) dusrnan kirar

1745.

Elin caldigi davulun sesi uzaktan gelir

1746.

Elde olan beyde olmaz, beyde olan elde olmaz

174 7.

Elden ele dilden dile kim inana kim gule

1748.

Eli olmayanm dili olmaz

1 7 4 9.

Eli me kalsm gunume kalmasm

1750.

El yumrugunu gormeyen kendi yumrugunu batman bilir

1751.

El kesesinden develer sana kurban olsun

1752.

El gozunden dusen boy atmaz

1753.

El malma goz diken! Kendin kazan kendin ye

1754.

El mal1111 kendi maim bi!

1 7 5 5.

El manisi yalli sesi

1756.

El isiga toplamr

1757.

El salan kopruden herkes gecer

1758.

El sesi hak soz sesidir

1759.

El sozleri atalar nasihati

1760.

El icinde aile aile icinde kardes

1761.

El iyi biz yaman el bug day biz saman

1762.

Elciye zeval yoktur

1763.

Elciye yok demezler

1764.

Ev diken balta colde kalir

1765.

Ev danasmdan okuz olmaz

1766.

Ev satan bir yd zengin olur, ev alan bir yd fakir olur

1767.

Ev supururum yer salanrn, hangi kizdan geri kalinm
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1768.

Ev sozsuz kabir azapsiz olmaz

1769.

Ev fettalundir

1770.

Evlenmek demek bir kesilrnemis

1771.

Evler ayn sozler ayn

1772.

Evlenmedim ki bilmeme nereliyim

1773.

Eve gelirim kan dover. cole cikanm Tann dover

1774.

Evi ev eden ev kadimdir

1 77 5.

Evinde yok arhahk ( ceket ) gonlunden gecer dargahk

1776.

Evinde yok kecelik, gonlunden

1777.

Evin sozu de olur, bezi de olur

1778.

Evini gafil misafirden iyi sakla

1779.

Ev yikar kadin ev toplar kadm

1780.

Ev yikarun evini yikarlar

1781.

Ev mumdan bas akildan aydmlamr

1782.

Evde pismez kornsudan

pay gelmez

1783.

Evde misafir oldugunda

cocuga aciklanma

1784.

Evde horoz esikte tavuk olur

1785.

Evde gelinim disarda damdim olsun

1786.

Evinde ba~1111 baglayamaz

1787.

Evin hesabi disan cikrnaz

1788.

Evin sozu evde kahr

1789.

Evden once komsu ara

1790.

Evini duzene koyan kadindir

1 791.

Evin susu ocaktir

1792.

Evin buyugu buyurmakta, kti9tigi.i yemekte

1 793.

Evin iti ol son besigi olma

1794.

Evin yarasrgi gelindir

1795.

Evin yarasigi cocuk, sofranm yarasigi konuk

1796.

Ev hirsizina it urumez

1797.

Evin kedisi de guzel olsun

1798.

Evine yag; agzina eli dadandirma

1799.

Evinde bir corek dan bulunmaz. mecliste herkesten yukan oturur

1800.

Evlere giden kizin gozu kor, dili lal gerek

1801.

Ev taze, duvar taze, elek seni nereye asayim

karpuzdur

gecer hocalik

dugunde gelin beli bagliyor
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1802.

Ev buzagindan

okuz olmaz

1803.

Evde olmasa kornsuya git, kornsuda olmasa nereye gidersin

1804.

El ile acilan dugumu dis ile acma

1805.

El tutmak Ali'den kalip

1806.

Elden kalan 50 gun kalir

1807.

Elden gelmek hunerdir

1808.

Essek anmr itin basi agnr

1809.

Essek almamis, nahinn cekiyor

1810.

Essek olsan bu naziklikte?

1811.

Esegin yuku agir olsa sahibine yi.iklerler

1 812.

Esegin hesabi baska essekcinin ki baska

1813.

Essek olan kulaklanm sallasm, nalbant olan ayaklanru nallasm

1814.

Essek kulu kaban bas, hie gordun mu eriye das

1815.

Essegimin kurt dayisi

1816.

Essegi bir yere aparanda kuyrugunu hesap etmezler

1817.

Essege bozdur, degirrnene

1818.

Essegi toya ( dugune ) cagirdilar.

1819.

Esegi palan, gosunu yalan saklar

1820.

Essegi merdivene cikaran indirrneyi de basanr

1821.

Essegim olme, yonca bitinceye kadar, yonca saralma torba

gitmez
Dedi: ya su lazirn ya odun

dikinceye kadar
1822.

Esegin kulagi ayakkabiciya

ganimettir

1823.

Essek icin multaniye

1824.

Elden giden ele gelmez

1825.

Elde bir serce agacta bir serceden iyidir

1826.

Elli elli i.iste bir de elli uste

182 7.

Elli yasinda dan simdi dustu meydana

1828.

Eli bagh olamn dogeni cok olur

1829.

Eli bos olanm yuzu de kara olur

1830.

Ele dusen ayiyi oynanrlar

1831.

Elegim elenip kalburum

1832.

Eleyip eleyip kepegine kattir

1833.

Eli hamurluya corek bore verme

1834.

Eli kesigin eli kesikten haberi olur

day: der

koyde asihp
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1835.

Elin ile koymadigin

seye dokunma

1836.

Elin buyuktur ette uzakta

183 7.

Elin yaghdir kendi basina eek

1838.

Eli yanan agzina sokar

1839.

lmamzade ( turbe ) piy ( isik yakmada kullarulan

madde) getireni

tamr
1840.

Emanete hiyanete olmaz

1841.

Imana gelen boyunu kihc kesmez

1842.

Emek bilmeyen bes parrnagiru

184 3.

Emegi yi tirmemek gerek

1844.

Emegini eline veren

1845.

Umid ki var hicten yegdir

1846.

Emir pazan yansin sana bir mendil ciksin

184 7.

Evvel gorus, soma bilis

1848.

Evvel lokma o da kemikli

1849.

Evveli belali is, ahiri de be! ah o I ur

1850.

Evvel ki bahtim, kizildi tahtim, somaki bahtirn tahtadir bahtirn

18 51 .

Evvel kacan carum kurtanr

1852.

Evvel dovek, soma yiyek

1853.

Evvel yumrugum dugunle, soma konmaza soz kandmr

1854.

Evvel guzel olmayan isin sonu da guzel olmaz

1855.

Evvel yoldas soma yo!

1856.

Evvel namaz soma niyaz

1857.

Evvel ne idi guzel yuzn de simdi Barekallah

18 5 8.

Evvel vardi guzel yuzu simdi de olmus deli bayram

1859.

Evvelcansonracanan

1860.

Evvel darusan bilse ki soma danisan ne diyecek, hie bir sey demez

1861.

Oldu var, donmek yok

1862.

Evvel taam ( yemek ) soma kelam

1863.

Evvel ( once ) arki atla sonra Barekallah de

1864.

Evvel mescidin ici sonra qigi

1865.

Elim bos yuzum kara

bal et, bilmez

F
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1866.

Farisin gazeli Turkun meseli.

1867.

Fala inanma falsiz kalma.

1868.

Falci agzina bakan gi:ilgesinden korkar.

1869.

Fednelikte

(fitnelikte)

1870.

Fednelikte

carum yigitlikte basmi sakla.

1871.

Fedne yaradan canuu fidneye koyar.

1872.

Ferli (guclu) civciv yumurtadan

1873.

Ferli civciv yumurtada

18 7 4.

F ersi (hali) dokuyan kilim ustune omur st var.

1875.

Fersi habma sigarlar.

1876.

Fersin argasi da var geygasi da.

1877.

Firsati ganimet say.

1878.

Firsati oldurur, akil meger cahil ola.

1879.

Fiskira (islik) ile domuz danndan cikrnaz.

1880.

Fale (amele) buyuse kalfa olur.

1881.

Fakirlerin tesellisi olumdur.

1882.

Fakirin agz: asa yettiginde basi tasa yeter.

1883.

Felegin boyle boyle isleri cok, aslam ac gezdirir, tilkiyi tok.

1884.

Felek guch! ben gucsuz.

1885.

Felegin bir cuval alt1111 var her gun bir kesesini cininde.

1886.

Felegin her gunu bir havadadir.

1887.

Felek y1ka111 kaldirmak olmaz.

1888.

Fevvare (fiskiye) ne kadar goge kalsa gene basi uste yere duser.

1889.

Fikir eylememis avrat alma.

1890.

Fikirsiz is bos (hie) cikar.

1891.

Fikirsiz bas ici bos kabaktir.

1892.

Findik findik ile got gote verse cevizi beterin dagitirlar.

basmi sakla selametlikte

mahm.

bellidir.

cugulleder.

G
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1893.

Gamisa (komuse) yetki versen samanligi kendine cikar.

1894.

Garms ola kamis ola otlamamis

1895.

Karms yavrusu, at kuyrugu.

1896.

Gah babadagi biner, gah dayi babani biner.

1897.

Gah nala vurur, gah

18 98.

Getirende (getirdiginde) ye! getirir, goturdugunde sel goturur.

1899.

Getirdigin ete gore kofte iste.

1900.

Ge9 geldi cabuk ogrendi.

1901.

Gededen (serseriden) aga kulden tepe olmaz.

1902.

Gede kizindan hanim olmaz.

1903.

Gede k1z1111 suslendirmek ile hanim olmaz.

1904.

Gedelik cekmezsen aga olamazsm.

1905.

Gerci (Gurcu) kizlanm gorrneyenin omrunun yansi berbat.

1906.

Geregi ekipler gulumcan 91k1p.

190 7.

Gerekli mah gereksiz gun de al.

1908.

Gerekmezi saklamak olmaz.

1909.

"Gerek" kanunda isler.

1910.

"Gerek" kaldi kislada.

191 1 .

Gezmemis budak koyrnadi.

1912.

Gezen ayaga tas deger

1913.

Gezen ~ele baglamaz.

1914.

Gezen kizm avrat olmaz.

1915.

Geriz geran (agir gurz) geldi kalkan lazim.

1916.

Gul isteyen dikenini de ister.

1917.

Gulun arkasi onu yoktur.

1918.

Gulun kiymetini bulbul bilir.

1 91 9.

Gul dikensiz guzel nazsiz o lmaz.

1920.

Gill soldugunda dibine doker.

1921.

Gel git diyorlar, gel gitme demiyorlar.

1922.

Gel git diyorlar, git git demiyorlar.

1923.

Gill gitti bar kaldi bu dagmene yadigar kaldi.

1924.

Gill gulizarliklar kurtuldu nobet catti dikenliye.

1925.

Gel demesi kolaydir, git demesi guctur.

ola.

miha.
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1926.

Gel beni gor, derdimden bl.

1927.

Gelen ile yoldas, giden ile kardes.

1928.

Gelen git isitmez.

1929.

Gelen kovulmaz, olan bozulmaz.

1930.

Gelen losmetinden

1931.

Gelen gidene rahmet okur.

1932.

Gelire gore harca.

1933.

Geldi kas almaya, vurdu gozunu cikartti,

1934.

Geldi ka$1111 duzeltmeye,

1935.

Geldik sevap edelim, kebap olduk.

1936.

Geldik haya catuk toya.

193 7.

Gelende

yer.

(geldiginde)

vurdu disini cikartti.

Liz-Um agaci ile gelir, gittiginde

saklamak olmaz.
1938.

Gelmisti kebap koku gordu esek dagihrlar.

1939.

Gelecegin var gorecegin var.

1940.

Gullerin duzgunu gune bakandir.

1941.

Gelin giderken hem aglar hem giderim der.

1942.

Gelin atta kismet yad da.

1943.

Gelin var gelir getirir, gelin var gider yitirir.

1944.

Gelin benim supurgemdir.

1945.

Gelin ocaga gelir.

1946.

Gelinin ayagi cobamn dayagi.

1947.

Gelinin dili yok, kaynananin

1948.

Gelin suslenince toy elden cikti.

1949.

Gelin bizde yasar, sesi daglan asar.

1950.

Gelin ilki dcguruncaya

1951.

Gelin gelin degil, dustugu yer gelindir.

1952.

Gelinligirn, kizhgim, her servetim dizligim.

1953.

Gelin ne kadar guzel olsa kaynana onu k

1954.

Gelini ata bindirdiler "ya nasip" dedi.

1955.

Gumana (akla) gelmeyen basa gelir.

1956.

Geman ile yola dusrne.

1957.

Geman ver iman verme.

1958.

nereye kaysam dayanir.

imam.

kadar.

zincir ile

1959.

Gemi batan yerde cank aramazlar.

1960.

Gunah oldurende olmaz, bazen olende olur.

1961 .

Gunahkar kendini gunahkar bilmez.

1962.

Gunahkar oldu dadi, sakalmi verdi yele.

1963.

Gunahsiz dar agacina gider, dar basina gitmez.

1964.

Genclikten kocaliga ornur saklar.

1965.

Gene aramak ile degil rast gelmek iledir.

1966.

Gence den gelen var.

1967.

Genclik ele dusmez,

1968.

Genclik ( civanhk) ornurden hisse degil omurdur.

1969.

Korn ile kuyrnaga dusup.

1970.

Gue geldiginde tat yukselten cikar.

1971.

Guclunun yardimi 90k olur.

1972.

Guclu yarunda gucsuz gunahkar olur.

1 973.

Gucenme gecinmezsen.

1974.

Gucun coktur, sozun ustune soz yoktur.

1975.

Gti9 vermek ile tas kaldmlmaz.

1976.

Gude (kisa) adama gunde U9 defa sahlik verir.

1977.

Gude adamm gonlunden Tannhk gecer.

1978.

Gude adamin gunde 1.19 defa divani kurulur.

1979.

Gude toplanip kendi basina caldi, ozun dedi yahsi yadima saldim.

1980.

Gilden 90k sozler gorur.

1981.

Godekcilikten

1982.

Gorden (gordun) gozu kapali sende gozu kapah ol.

1983.

Gordun yemek daha ne demek.

1984.

Garde (mezarda) yatan, gun evde yatmak olmaz.

1985.

Gordugun agaclar direklige kesildi.

1986.

Gordugunu koyup, duydugunun arkasindan gitme.

1987.

Gordugunu birak bildigini konus,

1988.

Gordugune inanma.

1989.

Gormedigin

1990.

Gorrneli (gorecek) gunum varrms.

1991.

Gor gotur derler.

1992.

Gordugun kaderde yagmagin olsa iyidir.

(kapi dinlemekten) kahpelik iyidir.

yukun altma girme.
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1993.

Gurultu istemeyen

1994.

Goren ile goturen birdir.

1995.

Gorulrnus

1996.

Goren gozun hakki var.

1997.

Gorkme (gorunene)

1998.

Gi:ir kimden cini, batandan tavuk denesi.

1999.

Gorende (gordugunde)

2000.

Gorende lala, gormediginde

2001.

Goz gordu gonul sevdi.

2002.

Goz gordugunden korkar.

2003.

Goz gormez yuz utanmaz.

2004.

Gozum su icmez.

2005.

Gozurnun

2006.

Gaze gelmeyen

2007.

Goze gelmese gelmez. Kaf Dagi kadar olsa da.

2008.

Gozleyen

2009.

Guzeli goz, akilhyi gonul hoslar.

2010.

Guzel gorunur, cirkin bulunur.

2011.

Guzel koca baskasmmdir.

2012.

Guzelin yan bendim, kenardan bakan ben oldum.

2013.

Guzel evim gene evim, her bucaktan dine evim.

2014.

Guzel aga eek guzeldi, vurdu cicek cikartti.

2015.

Guzellerin baht aynasi mat olur.

2016.

Guzellerde itibar olmaz.

2017.

Guzele bakmak sevaptir.

2018.

Guzele bezek (sus) neye gerek.

2019.

Guzele ne yarasmaz.

2020.

Guzellik ondur, dokuzu dondur.

2021.

Guzellik olmasin sans olsun.

2022.

Guzellik vardan olur, olmasa nerden olur.

2023.

Guzellige degil belki sansadir.

2024.

Gusvara (kupe) cift cay da cift.

2025.

Golde kurulda kurbagalar koksunlar.

2026.

Gui o kadar biter, reyhan orada yiter.

kazandi dukkana giremez.

isten gul kokusu gelir.

aldanma.

can benim gormeyende

taniyarmyorum.

har nene.

aki kadar olsun kendimin olsun.

gaze

gelinin selami da gelinin acikh gelir.

cop duser.
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2027.

Gulme gulunc olana, kendin gulunc olursun.

2028.

Gulme kornsuna,

2029.

Gole su gelince kurbaganm

2030.

Gulmegin

2031.

Gi.in

2032.

Gun bu gun, saat bu saat, dem bu dem.

2033.

Gun cikar alim gorur.

2034.

Gun senindir, golge kara kopegin.

2035.

Gun gunden.

2036.

Gi.in girmeyen odaya hekim girer.

2037.

Gunu (gunesi) bacada suyu kuzede gor.

2038.

Gunu gune satmazlar.

2039.

Gunu kovma kendi gider.

2040.

Gunde (her gun) gelen misafire "buyur" demezler.

2041.

Gunduz masal soyleyen kore kismet olur.

2042.

Gunduz cira yakan, gece karanlikta kalir.

2043.

Gunduz gezer obayi, gece sancir tabam.

2044.

Gunduz gider dir drr eder. gece gelip yer dar eder.

2045.

Gunes balcikla sivanmaz.

2046.

Guvenme varliga, dusersin darhga.

2047.

Goyce (mavi) boncuk kirndedir, benim gonlum ondadir.

2048.

Goyden (gokten) ne yagdi da yer onu kabul etmedi.

2049.

Goye direk, deryaya kapak olmaz.

2050.

Goyerti (sebze) olan yerde aclik olmaz.

2051.

Gettin suruye, gel alma.

2052.

Getme gbzi.imden giderim ozumden.

2053.

Getmeli (gidecek) misafir ne kadar cabuk giderse iyidir.

2054.

Gee; geldi cabuk ogrendi.

2055.

Geder baglar kurasi (uzumu). kahr yuzler karasi.

2056.

Geden gelseydi dedem gelirdi.

2057.

Gedeni saklamak olmaz.

2058.

Geden gelir, kalan yo! gozetler.

2059.

Gedip gelmemek de var, gelip gorrnemek de var.

2060.

Girdin bir koye gordun herkes kor, sen de kor.

I$1g1111

gelir basma.

(gulmenin)

cam cikar.

arkasmdan

aglamak gelir.

neden hie; esirgemez?
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2061.

Girdin bostana agaca dayan.

2062.

Girdin meclise yerini tam.

2063.

Gizli isi de goren olur.

2064.

Gizli isin sesi her seyden cabuk cikar

2065.

Gizli de bogazi olan, asikarda dogar.

2066.

Gizli dusrnan yilan gibi surune surune gelir.

2067.

Gilas (kiraz) bagin olsa sigircigm

nasil kus oldugunu

bilirsin.

2068.

Getdim adma, topurdum

2069.

Getmek olmasa da yernek gerek.

2070.

Gic (aptal) adam doydum ile yoruldum

2071.

Gece sarap, gunduz kumar, daha kotu kotu cennet umar.

2072.

Gecen gun omurdendir.

2073.

Gecmisler

2074.

Geyrnaga (giymeye) yama olur, karma olmaz.

2075.

Geyerem (giyerim) bezi gezerim coiu.

2076.

Geci (keci) fakirin inegidir.

2077.

Geci icki icse deveye rakip olur.

2078.

Gecip gelip (gelip gidip)

2079.

Geciye geci derler, deveye deve.

2080.

Gecmiste kazan, bugunde uzan.

2081.

Gun oyle gundur, corekci ayakkabi diker, ayakkabici corek yapar .

geleceklerin

dadina.

bilmez.

ya aki ya karasi.
muallimidir.

Arasi, begenmiyor Gulnazi.

•

G
2082.

Gafil kusu vururlar.

2083.

Gazin (kazm) gtidtik9tiltikten uzanir.

2084.

Gazin boynu ellere bakmaktan uzar.

2085.

Gaib (gurbette olan kisi) yerini birak,

2086.

Garip adama vatan havasi hos gelir.

2087.

Garip itin kuyrugu bacaklannda olur.

2088.

Garip kusun yuvasmi Allah diker.

2089.

Gariplik coregi etlendirmez.

2090.

Gariplik dil bilmemektir.

~-----

2091.

•••••••••••••••••••••

Garip bilir ki tarns bir cuval altm.

2092.

Garip dostu olrnayandir.

2093.

Garip bakistan tanirur.

2094.
2095.
2096.
2097.
2098.
2099.
2100.
2101.
2102.
2103.
2104.
2105.

Garibin boynu uzun dili krsa olur.
Gurbette gecen ornur ne demirdir ne komur.
Gurbette olenin papag1 yadigar kahr.
Gus] su ister.
Ga~~eyi (sara krizi) bana salma.
Gasb yerin namazi da gasb olur.
Garn garni getirir, dern demi (nefes nefesi).
Garnh adama ba~kasmm gulrnesi

act

gelir.

Garn yurek c;:i.iri.iti.ir, mur direk.
Gorahktan (uzurn bagmdan) doni.ip meyiz oldu.
Gayret sapka ile olsayd1 Ti.irkmen hitadar; asmisn
Gayz ( of1<e) ile kalkan, zarar ile oturur.

H
2106.
2107.
2108.
2109.
2110.

Halk gider, kus getirir, Han Day, bayku~ getirir.
Halka adet, bize bid' at.
Halkm kap1s1111 el dover, benim kapimi yel dover.
Haleti getiren halet handanma demir smdanma katlamr.
Halvette helva yiyenin s11T1111 Allah bilir.

2111.

Halkm agz1111 baglamak olmaz.

2112.

Halka it uruse bize cakal urur.

2113.
2114.

Halkr berk tutsa, bizi sem tutar.
Halvette bogar olan (iki canli) asikarda dogar

2115.

Halvette kurt go~un olur.

2116.

Halvet seytan meyda111d1r.

2117.

Hurnar goz hos bakar.

2118.

Harnur, suyu cok goturu».

2119.

Hamurun art1m1111 gozle.

111111111111111

2120.

Hamuru kunde cikartir.

2121.

Hamuru yas iken bele.

2122.

Hancer yarasi sagahr, di] yarasi sagalmaz.

2123.

Hancerin kashs: ile bas kesmek olmaz.

2124.

Horozun kuyruguna,

2125.

Horoz yokken seher olmuyor muydu?

2126.

Horoz cok olan yerde seher tez acihr.

2127.

Horozun koltuguna verdim.

2128.

Horoz kendi coplugunde hos oter.

2129.

Hiyar parasi ile alman esegin olurnu suda olur.

2130.

Hayr ile serr yolcastir.

2131.

Hayr soyle kornsuna,

2132.

Hayr soylemeze

tilkinin yeminine inanma.

hayr ciksm karsina,

dediler : hayr soyle, gelirim sana don giyerim

dedi. Belki gittin gelmedin.
2133.

Hayr ver hayr gorursun.

2134.

Hayr yoktu caginn, icrne acar pahinn

2135.

Hayra serre yaranmaz.

2136.

Haynni gormedigin,

2137.

Haberin dogrusunu cocuktan al.

2138.

Haber yerde kalmaz.

2139.

Haberci yalanci, yalanci haberci olur.

2140.

Hicalet dusmanm olsun.

2141.

Harazi (ziiccaciye) rnahn yansi calnur.

2142.

Harceylemeyen, minareyi gobelek bilir.

2143.

Harmana giren porsuk, yabayi kabul eder.

2144.

Har var senin evinde, tal var senin evinde, tas vursan toz cikar,

oglumun vay1111 goreyim

neyin var evinde.
214 5.

Hazinedar kese kesmeye tohrnet altmdadir

2146.

Hazineye tukurenin ken di sakalma yaprsir.

2147.

Hasisten (pintiden) alman yumurtanm sansi olmaz.

2148.

Hasta yatmak hastaya bakmaktan iyidir.

2149.

Hasta hekimden derman istemezler.

2150.

Hastalik at i]e gelir, piyade gider.

2151.

Hastanm altm taht ne kannadir?
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2152.

Hasta olmayan saghgm kadrini bilmez.

2153.

Hasta ol benim icin, ben de olurum senin icin.

2154.

Hastahk hile goturmez.

2155.

Hastamn gonlu armut ister, arrnut da vaktinde duser.

2156.

Hastanin gonlu nosur de ister.

2157.

Hatasiz insani, afsiz Allah olrnaz.

2158.

Hatasiz gogeren, lap hatadir.

2159.

Hatalar a$1111$ Turkrnendir.

2160.

Hatalidan bir hata daha.

2161.

Hata benden af senden.

2162.

Hataya kaldik, dillere saldik.

2163.

Hake (toz) komur kis payidir.

2164.

Halk kiz aldi guda kazandi. ben kiz aldim gada kazandim.

2165.

Hile ile is goren rnihnet ile can verir

2166.

Hile ile is olmaz, hilegere dis olmaz.

2167.

Hayvan disinde, insan isinde.

2168.

Hayvana hayvan demisler.

2169.

Halam bildi el bildi.

2170.

Hala hala tandm kala, corbayi pisir, comceni yala.

2171.

Hala hatmn kalmasm.

2172.

Halamdan isterim, verse de halarndir, vermese de halarndir.

2173.

Hala evine dadanan er evinde durmaz.

2174.

Ham bezden don olmaz.

2175.

Hana, beye yaradi Kel Abbas'a yaramadi.

2176.

Han atmm disini saymazlar.

2177.

Han demeseydin bol bol yiyecektik.

2178.

Harurnm kirdigi kabm sesi cikmaz.

2179.

Hamm kirsa kaza, usak kirsa ceza.

2180.

Hamm hanim dediler, var yokumdan eglediler.

2181.

Hamn gozu dart olur.

2182.

Hain dost deli dusman adarrn olan gunu guderler.

2183.

Hain korkunc olur

2184.

Haine hurmet eylesen kotu dusunur.

2185.

Haine hiyanet ahskanhktir.
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2186.

Haini gordum, bir daha gorursen hainsin.

2187.

Han zayiflasa bil ki iscinin earn cikar.

2188.

Han kulluguna

2189.

Hana usak olarun $apkas111111 ortasi olmaz.

2190.

Ha91 suya saldi kurtuldu.

2191.

Hasa (iyi, ozel) mal isteyen, hasa olmasi gerek.

2192.

Hakkm 9erag1111 sondurmek

2193.

Hokmabad

uzak, tarlasi yakin.

2194.

Hokmabad

esegi gtilabtun nohtasi.

2195.

Hokmabad da kurt az idi, bir de gemiyle geldi.

2196.

Hikmetten

2197.

Hekime giden deva verir, falciya giden dua verir.

2198.

Hekimin

2199.

Hekim herkese mahremdir.

2200.

Helal incelir ama uzulmez.

2201.

Helalzade

2202.

Helvaci kizi daha da dadh helvadir.

2203.

Helva helva demek ile agiz dadlanmaz.

2204.

Hamam suyu ile dost tutar.

2205.

Hamamdan

gelenin eri, seferden gelenin arvadi ol.

2206.

Hamamdan

gelirsen er evine, palto yumaktan

ath giden piyade kalir.

isteyenin

sakali yanar.

sual olmaz.

zayifina, abidin sismanina inanma.

banstinr, haramzade

kanstinr.

gelirsen dede evine

git.
2207.

Hamama

giren terler.

2208.

Hamarmn

2209.

Hana (Iona) baglayan bey gelin olmaz.

2210.

Hamamm

2211.

Hana renksiz, insan fikirsiz olmaz.

2212.

Hanali tavuk ak yumurta.

2213.

Huri huri 91k darm kuru, oynas bir olur, ne bir suru.

2214.

Hove hove (luzli hizli) konusma,

2215.

Hayasi (utanmasi)

2216.

Hayasiz dolasacagma

2217.

Hayayi bukup, bohcaya koymak olmaz.

2218.

Haya paradan kiymetlidir.

bu kapisindan

gir, o kapisindan

91k.

kirlisi hamamci.

olmayanin

anlanz.

imam da olmaz.

kara yilana dolas.
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2219.

Hayvan yer i$ gorur, insan isler dis gorur.

2220.

Hayvamn

2221.

Haer agada talebin olsun, ne inkar eder, ne de verir.

2222.

Haci Mek.ke'ye dervis tekk.eye.

2223.

Haramzadeyi

2224.

Haram harama gider.

2225.

Haram dadli olur.

2226.

Haramm binasi olmaz.

2227.

Haramm

2228.

Hirs gelir, goz kizar, hirs gider. yuz kizanr.

2229.

Hareket benden, bereket senden.

2230.

Hurmet hurmetten kalkar.

2231.

Hesap Bagdattan doner.

2232.

Hesabi temiz olamn ozu de ak olur.

2233.

Huseyin kulu derbeder, hos gordu benden beter.

2234.

Hazreti Adem ahdinden kalmadi.

2235.

Hak eli bik.ar kalmaz, gee; keser karli keser.

2236.

Hakkani i$ gunden aydm olur.

2237.

Hak ver hak al.

2238.

Hakli zorlu olur.

2239.

Hak dogruya yardrmcidir.

2240.

Hak soz aci olur.

2241.

Hak soz konusarun sapkasimn tepesi yirtik olur.

2242.

Hak gelsin haksiz gelmesin.

2243.

Hak kapisi acik olursa kopegin uykusu gelir.

2244.

Hakh soz haksizi Bagdat'tan dondurur.

2245.

Hokkabaz bardagi gibi her bir soze "evet" deme.

2246.

Hak yerini, su cukurunu bulur.

2247.

Hak yerde kalmaz.

2248.

Hak yiyenin ad1111 hak verdi koyarlar.

2249.

Hakkm eli, haksizin yakasi olsun.

2250.

Hara (nere) gitsen gogun rengini mavi gorursun

2251.

Harda (nerde) astir, orda bastir.

2252.

Harada (nerede) kamis orada camis.

ki doyunca, insamn dagarcig: dolunca.

konustursan

ayagi yol

sah ogluyum der.

asmaz,
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2253.

Hamu (herkes) bilir ki dagda keklik guzeldir.

2254.

Hamudan

yedik .ok sago! dedik.

2255.

Hamunun

akli bir olsa koyun coban istemez.

2256.

Hamu can oldu dediginde

2257.

Hamuya afitaba legen, bize de sanrnsak

2258.

Hamuya it urudugunde,

2259.

Hamu yamnda kendi kara olsam da, osuranm yamnda ozum aktir.

2260.

Hamuya yoldas olan hie kimseye yoldas olarnaz.

2261.

Hani sapkarn hani cornagnn.

2262.

Hay ile gelen, hay ile gider.

2263.

Haydan gelen huya gider.

2264.

Hayi kuyi (sesi) cok olanm eli bostur.

2265.

Hay kuyun (sesin) cogundan

2266.

Hecci (hece) ogrenmemis

2267.

Heder heder (bos bos) konusuncaya

2268.

Hedefsi i~ hedefsiz oktur.

2269.

Her atilan tasin ardma gitme.

2270.

Her atilan tas bana degmez.

2271.

Her agaca dayanma.

2272.

Her agac golgesine

2273.

Her agaran kar olmaz.

2274.

Her agizdan bir ses cikar.

2275.

Her akarsu sirin (pak) olmaz.

2276.

Her amram ahira baglamazlar.

2277.

Her yuksek boylu selvi agaci olamaz.

2278.

Her okuyan Molla Penahi, her katirci Murat olmaz.

2279.

Her okuyan Molla Nasrettin

2280.

Her i~i bitirdin

2281.

Her iste bir hayir var.

2282.

Her isin bast saghknr.

2283.

Her isildayan (altm) degildir.

2284.

Her inisin bir yokusu var.

2285.

Her bas bir olmaz, gozunu ac iyi tam.

2286.

Her bir sozu demezler.

ben kan oldu dedigirnde.
doven.

bize de cakar urur.

korkma, susup vurandan

kork.

tefsire gider.
kadar agzina ak sakiz al.

sigmma.

olmaz.

insaf elden birakrna.
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2287.

Her bildigini soyleme.

2288.

Her bahann bir hazaru var.

2289.

Her paltonun bir yeri var.

2290.

Her break ile bas kesmezler.

2291.

Her bir kotunun bir guzeli var.

2292.

Her ilerleyisin bir gerilemesi, her gerileyisin bir ilerlemesi var.

2293.

Her toprak mahsul bitirmez.

2294.

Her telin kendi sesi vardir.

2295.

Her cefamn vefasi var.

2296.

Her camn bir canam var.

2297.

Her civamn bir arzusu var.

2298.

Her osurana afiyet olsun deme.

2299.

Her cesmenin bir gozu var, gozu bulunmasa bulunmaz.

2300.

Her ekmek yemek olmaz.

2301.

Her ekmegin tuzunu tatma.

2302.

Her hikmete bas uzatma.

2303.

Her seyden lezzet almak olmaz.

2304.

Her sabnn ahiri var.

2305.

Her zarar bir akil artmr.

2306.

Her asik olan mecnun olmaz.

2307.

Her firavuna bir Musa cikar.

2308.

Her kapiya bas uzatma.

2309.

Her misafire buyrun demezler.

2310.

Herkes atesi kendi onune ceker.

2311.

Herkes kendi derdine aglar.

2312.

Herkesin kendi yavrusu, pispislmm kendi halasi,

2313.

Herkesin bir derdi var, degirrnencinin de su derdi.

2314.

Her koyde adama $ele baglamazlar,

2315.

Her kimseye bel baglama.

2316.

Her kimse kalbinin meyvesini yer.

2317.

Her kim ne ederse kendine eder.

2318.

Her kim yerse pideyi, odunu o getirir.

2319.

Her kisinin kendi isi her adarmn kendi isi.

2320.

Her guzelin bir ayibi olur.
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2321.

Her gun kulak bir soz duyrnasa sagir olur.

2322.

Her gun iyi yedin, iyi giydin bayrarndir.

2323.

Her gage gidenin kendine ozgti gelrnesi var.

2324.

Her yuvarlak ceviz degil.

2325.

Her meclise bir deli lazimdir.

2326.

Her

ne yedin

mahndir.

her

ne verdin

adindir,

her

ne kaldi

yadmdir.
2327.

Her van bitirinceye

2328.

Here (herkes) kendini arsin ile olcer.

2329.

Her nerde birlik orda dirlik.

2330.

Her nerde hareket orda bereket.

2331.

Her nerde girdin ciktm yerini tam.

2332.

Her yemisin bir tadi var.

kadar yemek olmaz.

Her yernegin bir yedirmegi
2334.

var.

Hestat (seksen) doksan bir gun yoksan.
Hefte hayal (sik sik fikir degistiren)

olma.

2336.

Helheleler

2337.

Hamuni (hepsini) ye! vurdu benim gibi ti.igi.i dagilan olmadi.

2338.

Heman (hemen) as heman kase.

2339.

Hem oyundan hem hactan ciknusim.

2340.

Hemedan esegi gulabtun nohtasi.

2341.

Havada bu hava oburulerin hepsi hava.

2342.

Havanm yuku silinince kendi suyu dokulunce.

2343.

Her hanm bir cini olur vaktinde tutar.

2344.

Her hatada bir ibret.

2345.

Her tasin dibinde bir yatan var.

2346.

Her derdin bir devasi var.

2347.

Her derenin bir beyi var.

2348.

Her devranda ( donernde) biri yer aptal oturup bende der.

2349.

Her duzganm (duzgun yolun) bir donemeci var.

2350.

Her dogan ya cglan ya kiz dogar.

2351.

Her delige parmak durtme.

2352.

Her nzkm bir sukru var.

basarmadi

kaldm kertenkeleler.

Her ziyan bir bgi.itti.ir.
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2354.

Her zadm (her seyin) yenisi dostun eskisi.
Herze (kotu) sozun cevabi merzedir.

2356.

Herze herze konusma agzin kotu ogrenir.

2357.

Her saatin bir hikmeti var.

2358.

Her sozun bir yeri var.

2359.

Her seize "evet" deme.

2360.

Her suruye bir coban lazimdir.

2361.

Her sey kendi vaktinde olur.

•

I
2362.

imam tek bulunur, her tasm alt: simirdir ( gayr-i muslimlerin dini

lideri )
2363.

Insan cahil olmasa hayvanda Mugan'da ( bir bolge adi ) neyler

2364.

Insan cig slit ernmistir

2365.

lnsan hos gune dayanmaz

23 66.

Insandan cahsmak, Allah 'tan bereket

2367.

Insan gordugunu dilinden gorur

2368.

lnsani dilinden hayvam boynuzundan tutarlar

2369.

Insarun aptah serseri olur, itin aptah tola

23 70.

Insarun eti yenmez, derisi gerilmez, tatli dilinden gayri nesi var?

23 71.

Insaf ile kul, ihtiyar ile aga ol

23 72.

lnsaf dinin yansidir

23 73.

Insafsizdan kelde kacar

2374.

Insafi olmayamn imam da olmaz

23 7 5.

Insanm bir ozu, bir daha oz-Ci

2376.

Insarun agzi sandik, dudagi

23 77.

lntikam almaya acele etme

2378.

Insan mahlukatm esrefidir ( en sereflisi )

23 79.

insaf kanunlar esasidir

2380.

lnsafi olmayamn imam da yoktur

2381.

Incir yememis, derdin demernis gitti

kifildrr
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2382.

Eyyamda ( bazen ) duser senbeye ( cumartesi ) nevruz

2383.

ip inceldigi yerden kopar

2384.

Ip koptugu yerden baglamr

2385.

Ipek o kadar kuculdu essege yular oldu

2386.

it araba golgesinde yatar oyle bilir kendi golgesidir

2387.

it aya urur kendi basma soz getirir

2388.

it el ceker Muta! ( deri tulum ) el cekmez

2389.

Itten kurtulduk kurda rast geldik

2390.

Itten kucuk, koyundan kuzu olur

2391.

Ite bak! Karpuzdan pay istiyor

2392.

Ite dediler neye i.iri.irsi.in? Dedi: canavan korkutmak icin. Dediler

neye kuyrugun sallamr? Dedi: korkanm !
2393.

iti kuyrugundan baglamazlar

2394.

Iti sahibine taruttir

2395.

Itip bulani yoktur

2396.

Itin boynuna ciger asma

2397.

it art1g1111 aslan yemez

2398.

Itin dirisi nedir ki olusu ne olsun?

2399.

Etin yersen kasaptan mihnet cekrnezsin

2400.

ltler bize sagdan soldan i.iri.irler

2401.

Ayak girmeyen yere bas da girmez

2402.

Ayak i.isti.inde olmek diz i.isti.inde yasamaktan iyidir

2403.

it ardma dusen cesete rast gelir

2404.

it yalayan ayram

oyle ite verirler

}

2405.

it de kendi kapismda agadir

2406.

it elinden kemik kemirmek olmaz

2407.

it olsun kornesinde

2408.

it olur pay1111 keser

2409.

it itliginde kemigin iki eylemese birini yemez

2410.

it kendini murdar bilmez

2411.

Itin ayagini sokaktan kim kesebilir?

2412.

it it ile savasti yolcu askara dustu

2413.

it it ile savasti kurtla karsilasmca birlesti

2414.

it it ile savasir bir ayagin arkaya koyar

urusun
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2415.

it itin disinden korkar

2416.

it itin ayagina basmaz

2417.

it itligin terk etse de surnsunmegin

2418.

it ile yoldas ol agaciru elinden yere koma

2419.

it ad1111 andm agacin eline al

2420.

Itin aptah pay umar o da gaysavadan

2421.

Itin ayagina bassan seni kapar

2422.

Itin disi, domuzun derisi

2423.

it burnu da meyve mi sayihr?

2424.

it der erbabm yedi oglu olsun hepsi de sikarci

2425.

it demirci dukkaninda ne goturur?

2426.

Itten utanmazsan sahi binden utan

2427.

itten cok cank yigan olmaz, yine de yalin ayaktir

2428.

it kernigi sevine sevine yer, cigua cigira sicar

2429.

it onunden bey gibi git, bey onunden it gibi

2430.

it kaya golgesinde yatar, kendi golgesi samr

2431.

it korktugu yere urur

2432.

it kursagi yag goturmez

2433.

it kulak kesenden korkar

2434.

it kellesini tepsiye koysan kayip duser

2435.

it kendinden kenar durmaz

2436.

it gi tti i pte gitti

2437.

it nedir ki yunu ne olsun?

2438.

it olur kervan yurur

2439.

Ite sahibi icin hurrnet ederler

2440.

iti it ile tutarlar

2441.

it yatip cocuk urur

2442.

it yanmdan arakadan gecer, at yanmdan onden

2443.

iti oldurdun gom

2444.

iti olduren suru yer

2445.

it bokuna adet verme, boku kurtulsa makadim yer

2446.

iti holaya ( harmana) kosmak kolaydir, bokunu yigdirrnak zordur

2447.

ltini haya komsunu paya ogretme

2448.

it yedigini kusar

terkeylemez
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2449.

lcim kendimi, disim baskalanm yakar

2450.

Icme namert elinden su, ab-i hayat olsa

2451.

Icme cahm, acar pahm

2452.

Ipek nasil har olur, ellerde cuval olur

2453.

Islamp kuruduk, sel daha bize neyler

2454.

lstedigin yar idi, getirdi Allah

2455.

Istersen bal corek eline gotur be! kurek

2456.

Istek gozde olur

2457.

lsti ( sicak ) isteyen dumanma dayamr

2458.

isti soguya dusmemissin

2459.

isti corek tandirdan, minneti yok peynirden

2460.

Islanmisin sudan ne baki

2461.

Istedigini soyleyen isternedigini

2462.

lstersen bilirsin olen pisdi ya iyi. Cemaatin azma bak

2463.

istersen dint; olmak, dine otur

2464.

isteyenin bir yuzu vermeyenin

2465.

i$ adamm cevheridir

2466.

i$ ovanda olmadiginda

2467.

i$ elde, soz dilde, ogul belde

2468.

I$ isi gosterir

2469.

i$ terse giderse helva bile dis kirar

2470.

Isten artmaz disten artar

2471.

Issizlik fakirlik acandir

2472.

I$ bilen muskule dusmez

2473.

I$ isi gosterir

2474.

I$ sahibi iste gerek

2475.

I$ yoku gorende degil, yoku yorandadir

2476.

I$ kelafm ( yumak ) ba$1111 tapincadir

2477.

ls olan yerde noksan da olur

2478.

Isler pazum yer agzim

2479.

I$li essek issiz beyden iyidir

2480.

Islernezsen dislemezsin

2481.

Isleyen demir pas tutmaz

isitir

iki yuzu kara

balta is cikartir
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2482.

lsleyen yer borani.islemeyen yer oram

2483.

lse gitmez oglum olacagina cute gider okuzum olsun

2484.

lse iyi bakarsan iste sana iyi bakar

2485.

Isin yoksa sahit ol, borcun yoksa kefil ol

2486.

Isini bos tutarsan berk yersin

2487.

Isini saglam tut, dostunu hain tutma

2488.

Esek isler at yer

2489.

Esek esegi hos kasir

2490.

Esegin anirmasi kendine hos gelir

2491.

Esegin basi honcada durmaz

2492.

Esegin boynuzu olsaydi, alerni dagmrdi

2493.

Esegin buyugt; toyladadir

2494.

Esegin yasmdan cercinin basindan hie kimse bas cikartamaz

2495.

Esek balciga bir defa batar

2496.

Esege sordular gunde ne kadar yo] gidersin? Dedi: "Biz"den (

esscgi yola suren degnektir) sorun
2497.

Esek yaslanarak ahira bas olmaz

2498.

Esek ne bilir hurrnanm tad1111

2499.

Esek ne bilir zaferan ne renktir ( safran=pahali bir baharat)

2500.

Esege dediler: Marifetini goster. kulde ovadadir

2501.

Esege altm yuklesen de kiymeti artmaz

2502.

Esege gucu yetmez palamn doger

2503.

Esege bin ata catinca

2504.

Esege binmek bir ayip, esekten dusrnek bir ayip

2505.

Esegin duasi kabul olsaydi, carvadar yolda kahrdi

2506.

I$i dustugunde arar beni, isim dustugunde kogar beni

2507.

i$i olculu gar

2508.

Isin dustu kadina olen gunun yada sal

2509.

Isin dustu kadiya yuzun doner taziya

2510.

Isin dustu gormemise, ba$111 deger tastan tasa

2511 .

lsci camm is ahr

2512.

Isine iyi bakarsan is de sana iyi bakar

2513.

I$1g1 var sicagi yok

2514.

I$le usak gibi ye aga gibi
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2515.

lsleyen acar panldar

2516.

Isleyen disler, islemeyen

2517.

Isleyen inci takar islemeyen

2518.

Isleyene is bulunur

2519.

Isleyen ile islemeyeni

2520.

Islek kel kiz kocaya gider, islerneyen guzel kiz gorsun

2521.

Islemek adami duze cikartir

2522.

lssizlik arsizhk getirir

2523.

Issizlik yoksullugun

2524.

Esek nedir, dosek nedir

2525.

i9 dediler cesmeyi kurut demediler

2526.

Ey felek! Batmam ettin cerek, herkese bal verdin bana yavan

kisner
yandan bakar

bir gozde gorrne

anasidir

ki

corek
2527.

iki dam bir adam karsi ordudur

2528.

iki agiz bir agiz hie olur

2529.

iki ayak bir pabuca sigmaz

2530.

iki kadinh ev bereketsiz

2531.

iki arvatlinm

2532.

iki vermezsen

2533.

iki arvatliya bok da yedir derler

2534.

iki isit birini soyler

2535.

iki ayagin var ikisini de bore eyle kac

2536.

iki it bir aslana zor gelir

2537.

iki bas bir kazanda kaynamaz

2538.

iki bit bir pire muhtan zor durumda birakir

2539.

iki padisah bir tahta olmaz

2540.

iki tomar bir yem yeri verir

2541.

iki cay bir ogle yemegi yeri verir

2542.

iki bash civi yere girmez

2543.

iki tuz tadan iki havali olur

2544.

iki Omer bir yerde olmaz

2545.

iki kardes savasti aptallar inandi

2546.

iki karpuz bir koltuga yerlesmez

2547.

iki kihc bir kina sigmaz

olur

gornlegi yirtik olur
bir alamazsin
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2548.

iki gonul bir olsa sarnanhk

2549.

iki guresenin

2550.

iki kisi konustugunda ucuncusu

2551.

iki nefer dese nahossun

2552.

iki hekimli hasta iyilesmez

2553.

ikisi bire degmez, biri de hice

2554.

iki yuzlu adamm dostu olmaz

2555.

iki adam bir adam ordudur

2556.

iki arvathrun

2557.

igirmisinde

2558.

Igirmi maastir, yirmibir masrafi

2559.

lgit ( yigit )

2560.

Igit sozu yuze der

2561.

Igitin basi kalabalik gerek

2562.

Igitin eli iste gerek

2563.

Igitin hanceri kinda olmaz

2564.

lgit arkasinda igit gizlenir

2565.

lgit igite hor bakmaz

2566.

lgit vatamndan deve osanndan donmez

2567.

lgit yarasiz olmaz

2568.

lgit yuz yasar firsat bir duser

2569.

lgit az1111 acmaz, elini acar dovuse

2570.

Igit emek yitirmez

2571.

Igit odur attan duse atlana her yaraya katlana

2572.

lgit ogul dayisina ceker

2573.

Igit olur adi kahr okuz olur derisi kalir

2574.

Igit dara dustugunde aglarnaz

2575.

Igitin basi darda gerek

2576.

lgit oyalanmaz kan eylese de

2577.

lgit doguste belli olur

2578.

lgit doguste tammr, bansta degil

2579.

Igitlerde yigitiik ondur, dokuzu fen, biri zor

2580.

lgit ya Herat'ta ya yer altta

2581.

lgitirn yigit olsun evim kul dibi

seyran olur

biri kaybeder
sen olma

ba$111I yere koy

evi zibil kalir
( yirmisinde

) ye] ceken atrmsinda sizlar
olanm vay haline

ogul civan eder atayi
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2582.

Ilan ( yilan ) sokan ocaga gelir

2583.

Ilan sokan yatar ac yatmaz

2584.

Ilam Seyyid Ahmet eli ile tutar

2585.

Ilam anlatan lanet kazamr

2586.

Ilam baska elle tutarlar

2587.

Ilamn yolu egri gider yuvasina duz gider

2588.

Ilamn kuyruguna basmazsan seni sokmaz

2589.

Ilan yavrusu ustun gelir

2590.

Ilan yildiz gormeden olmez

2591.

Ilandir calandir bir bezegi yalandir

2592.

Ilan kac hacca geldi

2593.

Ilan kabugunu degistirir. hususiyeti degismez

2594.

Ilan sokan ala saptan da korkar

2595.

Ilam sen tut, ben gozun cikartinm

2596.

Ilan bas: agndigmda yolun ortasinda yatar

2597.

ilde gelen gul uste, gunde gelen kul uste

2598.

Ilde basa gelmeyen dilde basa gelmez

2599.

Ilyar ( vatan ) imandandir

2600.

tlkin var mulkun var

2601.

Ilrnegin ucunu tuttun ise basladin

2602.

Irnandan pay olmaz

2603.

Iman seftali agaci degil ki her yer de bitsin

2604.

imam yok seytan ararsin, m ah yok hirsiz

2605.

indi ( simdi ) yiter, mezar biter

2606.

Indi ki boyle oldu. Astann atlas handan ile

2607.

Inegi olana veresiye ayran verirler

2608.

incelen yerden kopartirlar

2609.

Inek su icer silt olur, yilan su icer zehir olur

2610.

Inek gibi su vermeyen okuz gibi koten surer

2611.

Ine ( igne ) isini cuvaldiz gorrnez

2612.

lne getir sap getir, sah kulu salvar dikiyor

2613.

Ine ucu kadar bir delik bir kupu bosaltir

2614.

Ineugne) olup sancilmrssin yakama

2615.

lne nerde sap da orada
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2616.

Inegi arayan deveyi yitirir

2617.

Inegin yuzune bak sutunu sag

2618.

Inisin yokusu yokusun inisi var

2619.

iyi bilmeyen tola olamaz derisini kule vermez

2620.

Egilen bas kesilmez

2621.

lyde de vah, cehrede da, onu egiren kahbede de

2622.

Iyreti ( emanet) at binen tez duser

2623.

Esitrnek istemiyorsan baskasina esittirme

2624.

Esegin yemi 90k olursa sahibine citme atar

2625.

iki at bir agaca baglanrnaz

2626.

Esiginden gorene haber verir

2627.

Esittigini unut gordugunu deme

2628.

Esik kara iceri dar

2629.

Il (yil) var bir gune deger, gun var bir

2630.

Esegin satan dosek alamaz

2631.

igit oyleydi oldu

2632.

Elini eek yakam yirtildi

2633.

Emreyle kar yagsin

2634.

Ozune omac yogurarmyor baskasina eriste keser

2635.

Uzun uzun uzandmp ucuzluga aparma

2636.

Ozunden buyuk laf konusur

2637.

A vara misafir ev sahibini de avara kilar

yila deger

K
2638.

Kahil (tembel) yoksulu Allah da sevmez.

2639.

Kar (sagir) isitmez yakistmr, kor gormez kanstmr.

2640.

Kar icin iki defa ezan okumazlar.

2641.

Kar iki defa guler.

2642.

Kar dedi ses geliyor,

kor dedi karalti gorunuyor, colak dedi

kalkin kacahrn.
264 3.

Kar gonlundekini anlar.
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2644.

Kann gonlundeki.

2645.

Kann gotune agac sokarlar, der buses seda nedir.

2646.

Kasib (fakir) pul buldu, yer bularnadi.

2647.

Kasib 91kan111 bilse her gun kumas giyer.

2648.

Kasib daga ciksa dagi duman ahr.

2649.

Kasibe hie bir sey yakistiramazlar.

2650.

Kasibligin

2651.

Kasibi deve ustunde bove sokar.

2652.

Kasibin oglu oluncaya kadar, zengine kul ol.

2653.

Kasibin hastasi zenginin kahpesi soylenmez.

2654.

Kasibin saci kizdigmda

hamuru kurtanr.

2655.

Kasibin danasi zenginin

atina bakar.

2656.

Kasib bac1111 veren, kardes istemez.

2657.

Kasib kedisinin

2658.

Kasib oldugunde

2659.

Kasib oluye hatir saklamazlar.

2660.

Kasiblik

2661.

Kase testiyi benim basimda kirma.

2662.

Kasandan

2663.

Ka~1 (fayans) dizilen duvann ardi ayiptir.

2664.

Kafir herkesi kafir bilir.

2665.

Kakulu kanli horoz gozde kanlidir.

2666.

Kal (ham) yiyen meyvesini

2667.

Kebabin dumanma

2668.

Kebabin dumam musteri yigar.

2669.

Kebinim

2670.

Kepek altmda unlan var.

2671.

Kitap emanet verenin bir eli, geri verenin iki eli kesilmelidir.

2672.

Kitap emanet veren sefyedir, onu geri getiren ondan da sefyedir.

2673.

Ketliden

2674.

Ketli getirdigini

2675.

Ketli yolunu bilir.

2676.

Ketli yernege bitdir (bendtir).

2677.

Ketlinin bahanesi ketliyim.

kendi kara olsun.

ad1111 gi.imi.i~ koyar.
molla nahosum

der.

ayip degil, lursizlik ayiptir.

gelen bakir olsun, iyi olmasin kotu olsun.

ham gorur kiymasuu.

gelen 90k olur.

( evlilikte kadma verilen para) helal camrn azad.

(koyluden)

bilicisi olmaz.

yemese kalkmaz.
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2678.

Ketliye tandir asi yag corbasi.

2679.

Kecelin (kelin) sapkasi dusene kadar.

2680.

Kecelin derdi basi bir kazan ayran asi.

2681.

Kecekkel) derman bilse kendi basma yapar.

2682.

Kecel kizin neyi var? Demirden bir taragi.

2683.

Kecel kizlar sach deyip aglar.

2684.

Keyele kecel desen, acimasi gelir, sacli desen yine acimasi gelir.

2685.

Keye! yikandi : Evet hem yikandrm, hem basirm taradim.

2686.

Kecelin hindi basi, o tarafta dava dustu, bu tarafta bast kinldi.

2687.

Keceyi havana salar.

2688.

Keder yuregin gozu de keder gorur.

2689.

Kurd asi kilsiz olmaz.

2690.

Kurd evinde ye, Ermeni evinde yat.

2691.

Kurd kizindan bir ogul, Allah bereket versin.

2692.

Kurd gozden kizanr at dizden.

2693.

Kurd ne bilir ki bal pahahdu

2694.

Kurdun kocasi koyuna ( cobanliga) gider.

2695.

Kurdun dilini kure bilir.

2696.

Kursu ustu yaylagimdir, kursu alti kislagimdir.

2697.

Kereyi (tere yag,1111) tatmarms almiyor.

2698.

Kerem kerametten kalan kelimedir.

2699.

Kere kere dayiya da kere.

2700.

Kere yiyen de yaza cikar tere yiyen de.

2701.

Kessek olup tas icin aglar.

2702.

Kesen kendin, bicen kendin.

2703.

Kesenin kendini bicen agartir.

2704.

Kesenin kendini diken agartir.

2705.

Kesik bastan bas olmaz, biter ama yas olmaz.

2706.

Kesik bas soylernez.

2707.

Kesilsin iki el ki, bir basi saklayamaz.

2708.

Kesilen basin saci icin aglarnazlar.

2709.

Kefli (sarhos) gidebilse evine gider.

2710.

Kel kO$UP cift surmeyen, corek kiyrnetini bilmez.

2711.

Kelegi kulek daginr.
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2712.

Ke! olur sirma sach olur.

2713.

Kelkeleler neyledi ki kertenkeleler neylesin.

2714.

Kelle paca icin usaneye gider.

2715.

Kellesi asmdan olduk, gulluce pideden de.

2716.

Kilim altmda davul cahnmaz.

2717.

Kernence var sesi seherde cikar.

2718.

Kernan (yay) katlanir, oku atlamr.

2719.

Kemcesini (kepce) duz olan ellafm adnsma kurt dusmez.

2720.

Kemal ortamn kurku degil ki evladma miras biraka.

2721.

Kemalli insan konusmasindan bellidir.

2722.

Kemalli avuc bosuna guile etrnez.

2723.

Kenardan bakana i$ kolay gorunur.

2724.

Kendin rehinesi, koyun kuzu olur.

2725.

Kendde (koyde) kopek olrnasa gel en agacsiz kahr.

2726.

Kende yeni dellek gelir. kekili yandan koyar.

2727.

Kende yeni fiyat koyma.

2728.

Kend asm it urumez.

2729.

Kend ulusu bal helvasi.

2730.

Kend (koy) meydansiz olrnaz.

2731.

Kend goruldukten soma harnas nedir, yoldas nedir?

2732.

Kend yikilsa kelafesinden belli olur.

2733.

Kandi! kesildi.

2734.

Kenardan bakan yerli bakmasm.

2735.

Kore gece gunduz birdir.

2736.

Kor ile yemek yediginde Allah' 1 ortada gor.

2737.

Kor odur ki dil$tilgil yere bir daha duser.

2738.

Kor kendi ulkesine capar.

2739.

Koroglu binden bir olur.

2740.

Kor olur badem gozlu olur.

2741.

Kor attn kor de nalbandi olur.

2742.

Kor ata binip kunde alan capir.

2743.

Kor tuttugunu birakmaz.

2744.

Kor caldiginda pis calar.

2745.

Korden evliya olmaz.
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2746.

Kor kusun yuvasirn Allah diker.

2747.

Kor kore der cirt beri goze.

2748.

Kor kore kor demese korun bagn catlar.

2749.

Kor kore nasil bakar Allah 'ta ona oyle bakar.

2750.

Kor koru, su cukuru bulur.

2751.

Kurkune pire dustu.

2752.

Kor gozunden korkar, kel basmdan.

2753.

Kor ne ister, iki goz biri iri biri duz.

2754.

Kureken (damat) copluk eken.

2755.

Kor ya burda ya Bagdatta.

2756.

Kor at gecede yem bulur yer.

2757.

Korun ne harcinadir ki mum pahahdir.

2758.

Korun gozu elindedir.

2759.

Korun gozu asasidrr.

2760.

Korcglu uce kadar say deyip.

2761.

Kurek cuvala girmez.

2762.

Korpu (kopru) kaldi cayin o tarafinda.

2763.

Korpeye sut pamuga su Iazimdir.

2764.

Kopegin duasi kabul olsaydi, gokten kemik yagardi.

2765.

Kopegin kuyrugunu kesmek ile tola olmaz.

2766.

Kopek duvar golgesinde yatar, kendi golgesi sanar.

2767.

Kopek kopegi sevmez.

2768.

Kopege umit olduk, ozumuzde urumedik.

2769.

Kopege daldalanmaktan yrlana dolanmak iyidir.

2770.

Kupler yamnda kuzeler kinhr.

2771.

Kupe vere vere kazan parasi cikar.

2772.

Kutan bilir ki kis ne ceker.

2773.

Kutuk atan agac kurumaz.

2774.

Kutuk ustune budaklar dograrnr.

2775.

Kocden (gocten) azan karya hie kimse sahip olmaz.

2776.

Kocten kalana oba cok olur.

2777.

Koc (goc) donusunde aksak e$ek bas olur.

2778.

Kocen yurdun kiymetini kalan yurtta bilirler.

2779.

Kuba (koy korucusu) atlamr kendi kendini calar.
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2780.

KC1has1 kul olanin basina kulum olsun.

2781.

Kuhasi kUI olanm basina kulum olsun.

2782.

Kuba ile hesaba cikan borclu cikar.

2783.

Kuhamn oglusun. Gel bin benirn boynuma.

2784.

Kuhayi gor kendi cap.

2785.

Kusa (kose) koye girrnemis yay lis1111 basladi.

2786.

Kusa gitti sakal alsm, b1y1g1111 da koydu.

2787.

Kusayi gun varken aldatma olmaz.

2788.

Kusaya alay edenin top karasakali gerek.

2789.

Kusaya herkes bir tuy verse kusa sakalli olur.

2790.

Kusersen yazmdan kus

2791.

Kusen pay1111 artmr.

2792.

Kofteyi bedava yemek olmaz.

2793.

Kok (sisrnan) zayiflayinca cihzm cam cikar.

2794.

Kulden tepe olmaz.

2795.

Kulden ates olmaz.

2796.

Kulde yatanm cini iti olur.

2797.

Kulu gerek kulukten goturrnek.

2798.

Kules (ince saman) gunu olsa duser bas yarar.

2799.

Kolgede (golgede) oturamn golgesi olmaz.

2800.

Komurcunun bzti karanhkta ne arar.

2801.

Kornurlukte yumurta gizlemek olmaz.

2802.

Kornurlukten cikan kendini belli eder.

2803.

Konulden geceni hakikat tamr.

2804.

Konul seven guzel olur.

2805.

Konul seven guzelin ne aki ne karasi,

2806.

Konulsuz yenilen as ya kann agrinr ne bas.

2807.

Konul ferman dinlemez.

2808.

Konul verme evliye, evine gider unutur.

2809.

Konul hoslugu maldan efdaldir.

2810.

Konulsuz it urur kurt getirir.

2811.

Konlu yernis isteyen agacin basma dolamr.

2812.

Kuhlan (kuheylan) atlara kuheylan kisiler bindi gitti.

2813.

Kohne (eski) takvim paraya gitmez.
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2814.

Kohne hamam, kohne tas.

2815.

Kohne samanlan savurma.

2816.

Kohne supurgeyi dama atarlar.

2817.

Kevece (guvece) vere vere kazan fiyatma cikti.

2818.

Kevece (guvec) yuvarlarur kapagirn bulur.

2819.

Kohne pamuktan bez olmaz, du! kadmdan kiz olmaz.

2820.

Kohne uncu elini vurdukca un cikar.

2821.

Kohne yaranm ustunu acma.

2822.

Kohne kurt yolunu sasirmaz.

2823.

Kohneyi birak yeniyle konus.

2824.

Keher at nah ne etsin.

2825.

Kehlik (keklik) ba$1111 kara sokar. hie; kirnse onu gormuyor sarur.

2826.

Kehligin kakilnsi dagda hos gelir.

2827.

Kis kis ile domuz dandan cikrnaz.

2828.

Kisi ( erkek) olan tukurdugunu yalamaz.

2829.

Kisi kizi olacagina kisi kad1111 ol.

2830.

Kisi altin gibi soz eder sana, niye kaz gibi boynunu uzatirsm.

2831.

Kisi avradina ameledir.

2832.

Kiside gayret olsa topragi altma dondurur.

2833.

Kisinin iki cebi olsa kanyi ikilerne fikrine duser

2834.

Kisi seldir, kad1111 goldur.

2835.

Kisi sozu yuze der, arkadan demez.

2836.

Kisi kisiden korkmaz arna utanir.

2837.

Kisiler kendi benzerleri ile gezer.

2838.

Kisilik sapkayla degil.

2839.

Kisiyi vezir eden de rezil eden de avradidir.

2840.

Kisinin anh acik olmah.

2841.

Kisinin ozune degil sozune bale

2842.

Kisinin sozu bir olur.

2843.

Kisinin hurmeti aile iledir.

2844.

Kilime burun el ile surun.

2845.

Kim yiye hay hay kim diye vay vay.

2846.

Kimsenin elegi kimsenin saci olur.

2847.

Kim hayretten kacar.
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2848.

Kimi yer kat kat, kimselerde

2849.

Kim kimedir.

2850.

Kimseden

2851.

Kimsesi (kimi) arncam, kimi dayim, hepsinden alrrusim payim

2852.

Kimse kopru gece, kimse su ice.

2853.

Kimsenin mumu sabaha kadar yanmaz.

2854.

Kimseyi kimsenin kabrine koymazlar.

2855.

Kimse kimsenin pay1111 vermez.

2856.

Kin saklama bagnrru deler.

2857.

Kin saklamak da deve ornegi.

2858.

Keci can derdinde, kasap yag arar.

2859.

Keci senin kulundur.

2860.

Keci suyu bekre bekre icer.

2861.

Kecinin basi gecerken 9oba11111 topuguna stir-Un-Ur.

2862.

Kecinin karm buyuktur. Allah bilir sabah ne dcgar.

2863.

Kecinin buyugt, bulagin bas cesmesinden su icer.

2864.

Keci nerde boz nerde. (Boz Farsca "keci")

2865.

Keci nerde kaya nerde.

2866.

Keciye bir suru koyundan bir keci iyidir.

2867.

Keciye kurt degrnese hacca gider.

2868.

Kiciktan (kucukten) hata buyukten ita

2869.

Kicik tas goz cikartir.

2870.

Kicik sozun elestirisi olmaz.

2871.

Kiciklere hurrnet eyle, buyuklerden hurrnet gor.

2872.

Kecmis (gecmis) koprulerden gee.

2873.

Kecmisi geri cevirmek olmaz.

2874.

Kecme namert koprusunden koy gotursun sel seni.

2875.

Kecen gecti vay gelecektir.

2876.

Kecen gune gun catmaz, calasan gunu gune.

2877.

Kecene mazi derler.

ac yat.

kimseye hayir olrnaz.

L
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2878.

Lalin ( dilsizin) dilini nenesi bilir.

2879.

Lal demesin korkutur.

2880.

Lay lay biliyorsun

2881.

Leblebi (pismis pancar) -el dibi- kayak oglan ol nebi.

2882.

Lecene (pislige) tas atma, utune sicrar.

2883.

Lezgi (bir kavim adi) ne bilir burasi tarladir.

2884.

Lezgi ne bilir ki hayva hamdir.

2885.

Lei (kiymetli bir tas) tasim cay tasina katmak olmaz.

2886.

Logma (lokma) dedik gotur, bogma yok ki.

2887.

Lutuya (kabadayiya)

2888.

Lutuluk helva goturmez.

2889.

Lutunun sozu ondur dokuzu havadir.

2890.

Lutu lutuyu gordugunde

2891.

Lulegin (li.ilenin) surahiye i$i gorur, soz rehin birakandadir.

2892.

Lulegine ver vere, bairn· surahi kiyrnete cikti.

2893.

Lala vardir, yurdu yok.

2894.

Lelegini yele veren horoz, ferigini iyi besler.

2895.

Leyli (leyla) pazannda Mecnun

neden yatmiyorsun?

uymazsan

zarar gormezsin.

rakip arar.

can satar.

M
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2896.

Macasiz

at at olmaz, dostsuz kasap.

2897.

Maralm ( ceylarun) adi tis tun de.

2898.

Maralm yugurrnegi

2899.

Masa varken elini atese uzatma.

2900.

Masa getirin atihr.

2901.

Mafingi (halsiz) adarrun kasi da agnyor.

2902.

Mal can kazanmaz,

2903.

Mal harab oluncaya kadar, can harap olsun.

2904.

Maida mahm yok ki nobette basim agnsin.

2905.

Mal dedigin can yongasidir.

2906.

Mal sahibine kiyrnet getirir.

2907.

Mal gider bir yere, iman gider bin yere.

2908.

Mal sahibine benzer.

2909.

Mal sahibini oksarnasa

2910.

Mah cok hirsiz ararsm, imam yok seytan ararsm.

2911.

Mah cok, gunu kara.

2912.

Malm ortakh olacagina,

2913.

Mal1111 yemeyenin,

2914.

Mahru itler, canmi bitler yiyecek.

2915.

Malim budur, yansi sudur, alsan budur almazsan

2916.

Mal1111 bey goturdu, guzelligine

2917.

Mal1111 disin varken ye, yoksa yerleri balm baka kahrsin.

2918.

Mama ( ebe) iki olsa cocuk iri gelir.

2919.

Mamadan

2920.

Mama netsin, cocuk oglandir kizdir.

2921.

Mamanm

2922.

Mamiz yaran tavuk ba$1111 yan tutar.

2923.

Mahutm

2924.

Mahut giyen han olmaz.

2925.

Mayadan

(ana paradan) yiyen cabuk acikir.

2926.

Mayadan

da yogurduk

2927.

Maya (disi) dogurur erkek dogurmaz.

2928.

Maya kurtulup

olmasa maral olmaz.

ama can ma! kazamr.

haramdir.

kann ortakh olsun.

mal1111 yerler.

kacan murdesire

budur.

ne geldi.

(olli yikayana) verir.

ne borcuna, cocugun ne oldugu o hak iledir.

eskisi de parcasidir.

eksiligi tathligi.

culundan yer.
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2929.

Mayayi sakla mahn kalsin.

2930.

Mesel diyen horoza, kendi hindi gerek.

2931.

Meseldir

2932.

Mesel soyle inanan inanir.

2933.

Mecalim

2934.

Mecalin varsa namazim

2935.

Meclislerde

2936.

Mecnun gibi ders okuyamn

2937.

Mahabbet

ozde olur, oz doner ozde doner.

2938.

Mahabbet

iki bash olur.

2939.

Mahabbet

edersen mahabbet

2940.

Mahabbet

cekip getirir.

2941.

Mahabbetden

2942.

Mahabbete

mahabbet

2943.

Muhannes

(kotu olay) aramak ile degil, kendi gelir bulur.

2944.

Muhtarsan

(iradeli isen) kendi mal1111, cinmaga bak

2945.

Mahluk nasil biz de oyle.

2946.

Medine ile mesme, dusler bahse bahse.

2947.

Meded (yardim) ver yardimin olsun.

2948.

Mededsiz tas yerden kalkmaz.

2949.

Meded vermek Ali' den kalmistir.

2950.

Murdar (mundar) eski ad tutmaz.

2951.

Murdat itten necesi de var.

2952.

Mert kendinden, namert baskasmdan bilir.

2953.

Mert dostluk kanar, zor da dayamr.

2954.

Merd eli kesat olmaz.

2 9 5 5.

Mert kisi coregi tastan cikanr.

2956.

Mert ile dostluk eden ahirde mert olur, namert ile dostluk kuran,

bu derler : hie acele etme, merdivene

ayagini bir bir koy.

yoktur basimi kasimaya.
kil.

yerini tam, demesinler

adamm hani.

sonu gece de kahr.

gorursun.

hastalik dogar.
ile cevap ver.

carum.

ahirde 901 gezen olur.
2957.

Mert merdi keser, Murtaza Ali her ikisini de.

2958.

Merdi kova kova namerd eylerne.

2959.

Merdin kapisi acik olur.

2960.

Merdi.irnazan (insanlan

inciten)

aramak ile degil, rastgelmek

iledir.
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2961.

Muruvvete

2962.

Murvarid

2963.

Mmga der: Mumu ufle.

2964.

Merdesir

(hayirh ise) olc;:i.i olmaz.
(inci) arayan dalgaya dayanmasi

(olu yikayan)

oz hakkidir

gerek.

olu cennete

gitti ona ne,

cehenneme gitti ona ne.
2965.

Merdesir kendi hakkidir olu neden olu olsun.

2966.

Mes mes ile tokustu arada sahibi parcalandi.

2967.

Mescit mumunu

2968.

Mescit esek baglama

2969.

Mescid dikilmeden,

2970.

Mescid kapisi acmarms yolcu, kapiyi kesti.

2971.

Mescide hararndir,

2972.

Mescidin

2973.

Musari (iki bash testere) cekmeye yoldasin gerek.

2974.

Musatani

2975.

Musteride goz olsa satan acindan olur.

2976.

Musteriye

bedava veri gene der pahalidir.

2977.

Maslahatli

(nasihatli)

2978.

Maslahata hiyanet olmaz.

2979.

Maslahati

2980.

Mazlum zalime ortaktir.

2981.

Mazlumum

2982.

Mazlumun ahi pis tutar.

2983.

Mazlumun Allah': var.

2984.

Mareke (yigmak) tuttun kendini andir (inandir).

2985.

Masiyetin

2986.

Muallimi

2987.

Mekr (hile) eyleme.

2988.

Mekirbazin olumu de hile olur.

2989.

Mekirbazm

2990.

Mekruh yiyen haram konusur.

2991.

Men (ben) degildim

2992.

Men deli onan deli bir deli de bacim var.

2993.

Men dedim isit sen dedin ogrene,

yiyen, kendi kor olur.
yeri degil.
kor degnegini

dayadi.

ne var ki eve lazimdir.

kapisi aciktir, itin utanmasina

kanstiran

ne gelir.

gozun gormesin.

as atah olur.

her adam ile etrne.

ahi yerde kalmaz.

(gunahm)

yavru buyugu olmaz.

el olan lokman olur.

sozu her yerde sozdur.

elim idi, bakkal oglum kerim idi.
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2994.

Men derim zenbil, sen dersin bi!.

2995.

Men dedim sen niye inandin.

2996.

Mengasovu

2997.

Men kacanm belaclan bela gelir onden,

2998.

Men dedigirnde

2999.

Men derim fedemdeme,

3000.

Men derim bag, sen dersin dag.

3001.

Men ne derim sen ne anlarsin.

3002.

Men gittim kabaca aglamaya

3003.

Men aglayinca sen agla.

3004.

Men nerde sen nerde.

3005.

Mene (bana) bak ne haldeyim.

3006.

Mene bak ibret al.

3007.

Mene ne verdin alamiyorsun.

3008.

Mene yarasrnaz is tapsmr, soma der yaranmaz.

3009.

Mene kor diyenin, kendi badem gozlu olmasi gerek.

3010.

Mene dokurrmayan

3011.

Merri (beni) aparan (goturen)

3012.

Merri koy var yanma vermese de vermesin.

3013.

Merri seven sevmis, alan almis.

3014.

Menim (benim) esegim kuyruksuz

3015.

Menim yaram agnr, senin neren agnr?

3016.

Menim

(kasagiyi)

gozurn

goturrnemissin

tepik atiyorsun.

zembil, sen sozu bil.
sen dersin damdan dama.

o benden narin agladi.

yara bak ne haldedir.

yilan yuz yd yasasin.

senin

suya Aras derim.

bollu

idi.

irkinda,

senin

gozun

benim

bos

ahmmda.
3017.

Menden

gecti yoldasima

degdi,

oyle sandim

ki saman

cuvahna

degdi.
3018.

Minare basmda goz dayanmaz.

3019.

Minareye

yardirm olmayan gobelek bilir.

3020.

Minareye

harcamayan,

3021.

Minner altmda kalan be! cabuk bukulur.

3022.

Menzil yakm kirasi cok bunda bir hikmet var.

3023.

Mus mus deyince de Mustafa.

3024.

Muganda

3025.

Mufte (bedava) sirke baldan tatlidir.

minareyi

yerden cikti bilir.

ceylan yasar.
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3026.

Muhur kimdeyse

3027.

M ulk altm mik ahirdir.

3028.

Meyhanecinin sahini mezeci olur.

3029.

Mis (bakir) hatira geldi, tmgirdadi.

3030.

Mese ( orman) cakalsiz olmaz.

3031.

Mesede yernisin iyisini cakal yer.

3032.

Milcekrsinek)

3033.

Milcek nedir, kul kanadir ne olsun.

3034.

Min (bin) yd kangal otlasan da agzin deve agz: olmaz.

3035.

Min (bin) haladan bir tane ana iyidir.

3036.

Min (bin) isciden bir baser.

3037.

Min (bin) bilsen de bir bilene darns.

3038.

Mindin (bindigin)

atm agnsina

3039.

Min (bin) kapida

tadan bir kapida durmaz.

3040.

Min (bin) kuzeye kulp takandir.

3041.

Min (bin) gunun olulugunden bir gunun diriligi.

3042.

Min (bin) gunun yarak (silah) bir gunun gerek.

3043.

Min (bin) nasihattan bir sohbet arkadasi iyidir.

3044.

Meyvasiz agac nargile basinda yanar.

3045.

Meyvali agaca tas atarlar.

3046.

Meyveyi yedin denesini ek.

3047.

Meyveyi yedin agacin kabugunu soyma.

3048.

Meyveye aldamp duvardan asrna.

3049.

Maymunun bogazina su kactiginda yavrusunun ayagi altma koyar.

Suleyman

odur.

kendi bir sey degil ancak gonul bulandinr.

katlan.

N
3050.

Namert gelip mert olrnaz, yuz etekte yuz yikar.
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305 l.

Namert olayim, sag olayim.

3052.

Namert cok yasamaz.

3053.

Namerde

be! baglarna.

3054.

Namerde

derdini deme.

3055.

Namerde

yalvaracagina

3056.

Namerde

rnuhtac olma.

3057.

Namerdin pilavmdan merdin kasik asi.

3058.

Namerde

namert demek. namert eder.

3059.

Namerdi

bir gordun, bir daha gorursen namertsin.

3060.

Namusun

3061.

Nar da kirrmzi, turp da krrrmzi, bu nere o nere.

3062.

Napaki (pisi) hamam pak etmez.

3063.

Napak herkesi napak bilir.

3064.

Nateraz (fmldak) adam oynak duvar gibidir. Birinin basina ucar,

3065.

Nacarhktan ( caresizlikten)

3066.

Nacann zoru cok olur.

3067.

Nahak (haksiz) i~ ayak tutmaz.

3068.

Nahak kan yerde kalmaz.

3069.

Nahaktan bas kesilmez.

3070.

Nahaktan ayak dar agacma gider. Bas gitmez.

3071.

Nahirci (9oba11111) k1z111111 ceyizi torba dagarcik olur.

3072.

Nahayr yer gidip ala danayi arar.

3073.

Nadersah (Iran sahi) tarihi okumamissin.

3074.

Nadan adama yumurta dugunle

3075.

Nadan adam oturdugu budagi keser.

3076.

N adan atesi kendi sirnm bildirir.

3077.

Narin (ince) dogra misafir coktur.

3078.

Nazik cark cok ses yapar.

3079.

Nazm cogu asig: alevlendirir.

3080.

Nasukur (sukursuz) adam artmaz.

3081.

Nasukur adamin gozu baskasim mahnda kahr.

3082.

Nasukur adam aratsa da kendini eksik sayar.

3083.

Nasi (acemi) adam zurnayi genis basindan ufler.

3084.

N asi hirsiz samanliga girer.

sen gotursun

seni.

gitse geri donmez.

cali cirpiya el atar.

soz kandmr.
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3085.

N asiligini bizde cikartti.

3086.

Naleler (inlemeler,

3087.

Nagili (masali) derler yatirrnak icin.

3088.

Nagga balik (kopek balrgi) tavaya yerlesmez.

3089.

Nadiri tahtta goren, Suleymari't

3090.

Namaz, soma bogaz,

3091.

Nabelde

3092.

Nahcrvanm

3093.

Nerdibam

3094.

Nuzul (faiz) parasmda

3095.

Nesye (veresiye)

3096.

Nesye icki icen iki defa keyiflenir.

3097.

Nesye veren bakkal, bir yilda olur cakkal.

3098.

Nesye venne ne dostuna ne dusrnaruna.

3099.

Nesye yagdan, pesin yag.

3100.

Nimet bastan asugmda

3101.

Nimetlerde

3102.

Nimete sukretmek

3103.

Nameli bulbul kafesin agzin alir.

3104.

Nefes gelir varam.

3105.

Nefes gelmese aman kesilir.

3106.

Nefeslerinde

3107.

Nefe doge doge kacar. Neye? Asa.

3108.

Nakdi (pesini) elden birakma.

3109.

Nakit helva veresiye baldan iyidir.

3110.

Nakit muameleden

3111.

Nakit ver daim ver.

3112.

Nakdi birakip, veresiye ardmda kosrna.

3113.

Nekbet (kotu) kansi olamn bir yirtik salvan olmali.

3114.

Namaza meyli olmayamn

3115.

Nene bostan der kabristan.

3116.

Nene dert yesin, her yavrusundan

3117.

Nenem bana kor dedi, her geleni vur dedi.

3118.

Nenem beni dam ustunde dogurrnus.

feryatlar) var sahti tahtan indirir.

kundakta

bilir.

(yabanci) adam kor gibidir.
di.izi.i, kizi, karpuzu.
(merdiveni)

adim adim cikarlar.
hayir olmaz.

girmez keseye.

kadrini bilmezle.

can saghgi.
arttinr.

pisi var.

can sesi gelir.

ezanda kulagi olmaz.

bir lokma yese yeter.
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3119.

Nevbe (nobet) bize gelince mumun yag: kurtuldu.

3120.

Nevbe (sira) yetime rastlasa ka~1g111 sapi kinhr.

3121.

Ne agiz yakan astir ne bas kiran tas.

3122.

Ne alansin ne satan.

3123.

Ne isim var ne mecalim.

3124.

Ne o perhizin ne bu erik tursusu yemen.

3125.

Ne kadar tandir sicaktir yapisti.

3126.

Ne bes alacagim ne onda verecegirn.

3127.

Ne diriye hay, ne oluye pay verir.

3128.

Ne selam ne sabah.

3129.

Ne tufege cakmaktir,

3130.

Ne ucu var ne bucagi.

3131.

Ne kendi yer ne baskasina

3132.

Ne umuyorsun

3133.

Ne it sahibisin, ne gun sahibi.

3134.

Ne isin var derin deryada, cagmrsin Hizir Ilyas'i

3135.

Ne balim ne belasim isterim.

3136.

Ne param var kurek

3137.

Ne dokersen a$111I, o da cikar kasiga.

3138.

Ne yas, ne sakal, buyukluk olgunluktandir.

3139.

Ne sen gel ne Sefer ay111111 son carsambasi.

3140.

Ne koydun ne ararsin.

3141.

Ne isim var colde, cakal parcalar rnagarada yer.

3142.

Ne gage kaldirmamn, ne yere vurrnanm.

3143.

Ne koysan cenene, siresi cikar rengine.

3144.

Ne kadar uzak olsa yo! iyidir, ne kadar yaman olsa el iyidir.

3145.

Ne nesildendir ne yildan, belki olgunluktandir.

3146.

Ne yattim kine uyku goreyirn.

3147.

Ne yakisir zayifa, gide gele koruga,

3148.

Ne yas olup sikilmali, ne kuru olup kmlmali.

3149.

Ne verirsen el ile, o gelir senle.

3150.

Ne ycgurdum ne yaptim, hazirca golge buldum.

3151.

Ne yeyin olup asil, ne yas ol ezil.

3152.

Niyetin nedir, kismetin odur.

ne davula tokmak.

bacindan.

verir, kokutup ite verir.
bacin olur acmdan.

alayim, ne soguga dayanayim.

127

3153.

Ni yet nere menzil ora.

3154.

Ne boyle kavusman

3155.

Ne varh borclu ol, ne yoksuldan

3156.

Never ne al.

3157.

Never ne de ardmdan kos.

3158.

Ne deliye isle, ne deliye is ver.

3159.

Ne derin suya gir, ne Hizir Peygamberi

3160.

Ne bagim var ne cakal ile sozum.

olsaydi, ne boyle aynhgi.
alacakli.

cagir.

p
3161.

Palaza burun el ile surun.

3162.

Paltaya (giysiyi) suslendirmekten, akh ziynetlendirmek iyidir.

3163.

Palcaga (balcik) batan arabayi koca okuz cikartir.

3164.

Padisah mene muhtactir.

3165.

Paras: ucuz olamn kendisi kiymetli olur.

3166.

Parca pazannda sallan git, demirci pazannda osur git.

3167.

Pash demirden kilic olmaz.

3168.

Picmek (bicmek) kolaydir, dikmek gtiy ister.

3169.

Payi payim uste koy ya alttan ya ustten,

3170.

Payizin (sonbahann) suyu fakirin bogazim getirir.

3171.

Payizda hem fakir, hem zengin serin su icer.

3172.

Pahilin (hasetcinin) derdi baskalanrun derdidir.

3173.

Pendiri (peyniri) yiyen su arar.

3174.

Pay1111 yalmz yiyen, yukunu yalniz kaldmr.

3175.

Peh ile pilav olmaz, yag ile pirinc gerek.

3176.

Pohun (gubresine) gore bostan ek.

3177.

Pahla (bakla) yiyen ak.11111 sasirtir.

3178.

Pilavi gordu, derdi hatmndan cikti.

3179.

Pencsenbenin (persembenin) gelisi ceharsenbeden belli olur.

3180.

Penir corege el yusan pilava gusletmek gerekir.
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3181.

Pezevengin

3182.

Perhizsiz

3183.

Pah yiyen iti oldurmezler.

3184.

Pu! (para) parayi getirir.

3185.

Pu! hi.irmet icindir, fakat hi.irmet pul icin degildir.

3186.

Pu! harcamak

3187.

Pullu pul kazamr iyi yigit balcik basar.

3188.

Pulluya her gi.in bayramdir.

3189.

Pulu veren kavah calar.

3190.

Pu! verip saz alan pisman olmaz.

3191.

Pu! vermisim

3192.

Pulum cebimde akhrn basimda.

3193.

Pulun oldu an, kendine diktir don.

3194.

Pulun oldu elli, adin oldu belli.

3195.

Pulun oldu yi.iz, gir icinde yi.iz.

3196.

Pulun oldu bin, kehr atma bin.

3197.

Pulun oldu bin, horguclu

3198.

Pulunan imanm kimde oldugu belli olmaz.

3199.

Pulun gitmesine

3200.

Pulunu aziz eden kendini zelil eder.

3201.

Pulun var di.inya alem senin kulun, pulun yoksa timarhane

sonu pineci olur.
hasta azann uzaldar.

kolay, kazanmak

zordur.

ahira, m1h111a kime binecegim?

deveye bin.

bakma, isin bitmesine

bak.

senin

yolun.
3202.

Pulun var giris (ise gir), pulun yok surun.

3203.

Pulunu vermeyen

3204.

Pulu az olamn derdi de az olur.

3205.

Pulu az olamn, sikayeti de az olur.

3206.

Pir benimdir,

3207.

Pis pis bakar yavrusuna

3208.

Pis (kotu) dost adama gilya tasi (zehirli tas) tasitir.

3209.

Pis soz sahibini bulur.

3210.

Pis sulhdan (banstan) iyi savas guzeldir.

3211.

Pis kornsu adarru hacet sahibi eder.

3212.

Pis kimsenin

3213.

Pisker atm disini saymazlar.

ne ahr? Pulunu veren ma! ahr.

kerametini

bilirim.
der: Beyaz bacagina anan kurban olsun.

ya dalma bin, ya dalina bindir ikisi de birdir.
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3214.

Pismis asa soguk su katmazlar.

3215.

Pismisin tadi yagdir, a$C1t1111 yuzu aktir.

3216.

Piyadenin adedi akliya gulrnektir.

3 217.

P19ak (break) ken di sap1111 kesmez.

3218.

Picak egri de olsa duz keser.

3 219.

Pirimize tas atmaym.

3220.

Pinecinin (ayakkabi diken) sermayesi

3221.

Pisirip koduk deme, yine afiyet olsun.

3222.

Pisirip koduk deme, kimler kim yiye.

3223.

Pismisin sonu dervise catar.

3224.

Peygamberlerden niye Cercisi taptm?

3225.

Peygamberin ceragi kizdan yanip.

igne ile saptir.

3226.
3227.

Pisik (kedi) arkasi yere gelmez.

3228.

Pisik yavrusunu dosunde saklar.

3229.

Pisik zorda kaldiginda nrnagi ile kaplan gozt; cikartir.

3230.

Pisik yere ogrenir, it adama.

3231.

Pisik beslemeyen sican besler.

3232.

Pisik miyav miyavnu anasmdan

3233.

Pisigin derdi iti oldurur.

3234.

Pisigin gozu sican yuvasmda olur.

3235.

Pisigin kacacagi yer samanhktir.

3236.

Pisik agzi ete catmaz der koku verir.

3237.

Pisik olmayan yerde sicanlar da ava cikar.

3238.

Pisik olmayan yerde sicana bayramdir.

3239.

Pisik oldurup goz korkutur.

3240.

Pisik yavrusu istediginden yer.

3241.

Pisik pisigi nagdan uste ise tutar.

3242.

Pisigi dara kistirsan doner seni

3243.

Pisik der erbabm yedi kizi olsun hepsi de kor.

3244.

Pisige dediler pohun derrnandir, ustune bastirdi.

3245.

Pisik yerken gozleri yumar veli nimetin gormesin.

3246.

Poh yedigime pisman oldum.

ogrenir.

ctrmiklar.
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Q
324 7.

Qabiliyeti mektepte ogretmezler.

3248.

Qabbaz (cerez) yemedin ki kanasin.

3249.

Qabaga (one) gecerim pie derler arkada kalmm aptal deler.

3250.

Qabaktan gelmedik eder.

3251.

Qabakta gidene han demezler.

3252.

Qabagim (onum) kuruya kavurur arkam saman.

3253.

Qabagina yemek gelse yemem deme, elin gelsin, elin gitsin

yemezsen de yeme.
3254.

Qapaksiz kazan kaynamaz.

3255.

Qapiyi hayra acmayan serre acacaktir.

3256.

Qap1111 bagla kornsunu hirsiz bilme.

3257.

Qaplan kapanm, tapilan tapanmdir.

3258.

Qapi koy soma kilit al.

3259.

Qank dagihr yeli kalir, ayran dagihr neyi kahr.

3260.

Qatik corege daha ne buyrun.

3261.

Qacan it ac kalmaz.

3262.

Qacan kacar, bagh girabim doverler.

3263.

Qacam kogma, yikilana vurma.

3264.

Qacanda Allah': cagmr, kovan da.

3265.

Qacam kovma.

3266.

Qacmak da yigitliktir.

3267.

Qara esege cul vurmak ile katir olmaz

3268.

Qara baht daga ciksa dagi duman ahr.

3269.

Qara bahti deva ustunde bove sokar.

3270.

Qara parayi kara gune sakla.

3271.

Qaradan artik renk olmaz.

3272.

Qara haber tez gelir.

3273.

Qara kus kernigi olcer soma yutar.

3274.

Qara kul kendini agasina zarar olsun diye oldurur.
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3275.

Qara gun karalar ama kalmaz.

3276.

Qara gunun ornru az olur.

3277.

Qaraliga tas atma.

3278.

Qaranhkta

3279.

Qara beni basinca ben karanligi

3280.

Qara yikamak ile agarrnaz.

3281.

Qaraya sabun, ahmaga nasihat kar etmez.

3282.

Qaraya sabun deliye ogretmek

3283.

Qarpuzu kesmek ile susuzluk

3284.

Qarpuzu kesmernis

3285.

Qardesler

3286.

Qardes vardir yoldas ondan iyidir.

3287.

Qardes iyi olsaydi, Allah kendi

3288.

Qardesin ktic;:tigti olacagina domuzun buyugu ol.

3289.

Qardesim sag olsun avradi sevinsin.

3290.

Qardes kardesi bicakladi, sonra donup kucakladi.

3291.

Qardes onunde bazi olsa iyi.

3292.

Qardese bakip bac1s1111 alirlar.

3293.

Qar yagdi iz kayboldu.

3294.

Qar yagar ayak usutrnekten oturu.

3295.

Qar susuzu kandirrnaz, bugday kavurmasi kann doyurmaz.

3296.

Qargaya dediler: Konus. Dedi : Bok

3297.

Qargaya dediler: Bok ne tattadir? Dedi: iki kanhya sorun.

3298.

Qargaya dediler

helva yiyenin s11T1111 Allah bilir.
basanm.

ne eder.
dinmez.

mere (sart) eyleme.

savasti, aptallar inandi.

icin yaratirdi.

: Neden kararmissm?

Dedi : Halama gelin

olmusum.
3299.

Qargaya guzel kus sordular. yavrusunu gosterdi.

3300.

Qarganm binine bir tas.

3301.

Qansgadan (kanncadan) ibret al, yazdan k1$1 kanslamayi.

3302.

Qansga tepik atti deve balciga batti sinek onu cikartti.

3303.

Qansga (kannca) karannca.

3304.

Qansgalar yigildi, Asian kucaga sigisn.

3305.

Qansga nedir kelle pacasi ne olsun.

3306.

Qansgarun olumu geldiginde kanat doker.

3307.

Qansganin evinde cik tufandir.
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3308.

Qansganin gamcisi bir karista yukan,

3 3 09.

Qanskarun akraba tayfasi cikti.

3310.

Qansik ipten kusamak

3311.

Qan kizi gelin oldu, yuregi serin oldu.

3312.

Qandan da korkanm Tann'dan

3 313.

Qan 1oz yeri vermez.

3314.

Qara kizin sansi olsaydi, anadan ak dogardi.

3 3 15.

Qara patik yarasmaz.

3316.

Qara bulut yagis getirir.

3317.

Qanna giden kazancnr.

3318.

Qann senden asagidir.

3319.

Qann seni kardesten eder.

3320.

Qann kardesten ileridir.

3321.

Qann kolu (obur) ile dostluk etme.

3322.

Qarrnm sandikhane (kiler) degil.

3 3 23.

Qarnm ustune agac goturmesin.

3324.

Qarnm doymadigi yerde achgim bildirme.

3325.

Qarmmdan cikan dert kime gideyim senden gayn.

3326.

Qarrnrm gecirt.

3327.

Qann tok oldugunda cok sey akla gelir.

3328.

Qaranlik derede saskin goze rast geldim.

3329.

Qaraca ozum dogruca sozum var.

3330.

Qaramal (saman savuran isci) doyunca samam gbge savurur.

3 3 31.

Qazanan kazancim yese hanlar acmdan blur.

3332.

Qazanmak zor, harcamak kolay.

3333.

Qazancim cevremin ogrendigim kendimin.

3334.

Qazancli yuk hafif olur.

3335.

Qaza attim goze geldi.

3336.

Qazanciru kurtanp mayarn yer.

3337.

Qazancina gore harca.

3338.

Qazan der icim altindir, kasik der bulandim ciktnn.

3339.

Qazan dolu oldugunda basina gelen cok olur.

3340.

Qazan karasi gider oz karasi gitmez.

3341.

Qazan kazana "ici kara" der.

bezi olur.

da.

.,.,

I ""

3342.

Qaza kaza daglar oyulur.

3343.

Qaz uctu karga kondu.

3344.

Qaz leylegi kamm yazar.

3345.

Qaz vur kazan doldur.

3346.

Qaz kakildar kendini olume verir.

3347.

Qas1g1111 kasiyan kopek dovuste.

3348.

Qastan goze ne?

3349.

Qas kapak (surat asmak) ile esek tarladan cikrnaz.

3350.

Qas kapagi misafirlige gelirler.

3351.

Qasik ile deve doymaz.

3352.

Qasik ile yer kepce ile dagitn

3353.

Qasik kepceden sicak olur.

3354.

Qasimak timak ister.

3355.

Qasirnaz kurek kemigimi, meger kendi trmagim.

3356.

Qasinm kam cikar, kasimam cam cikar.

3357.

Qatir alan gecti,

3358.

Qatirdan olmaz seker olsa da cinse ceker.

3359.

Qatir kuyrugu gibi ne uzar ne kisahr.

3360.

Qatira dediler : Niye tepik atarsin. Dedi : Atamdan yadigardir.

3361.

Qakasizhktan (sekersizlik, cikolatasizhk) igdeye kaka denir.

3362.

Qalan ise kar yagar.

3363.

Qadi sikayete gelenin bir yuzune bir eline bakar.

3364.

Qadrya selam verdim, azdrr diye almadi.

3365.

Qalayh balm pas tutmaz.

3366.

Qanana (anlayana)

sinek kanadi

sazdir,

kanmayana zurna davul

azdir.
3367.

Qan evinde kimin var kanh ayaklim.

3368.

Qananm kuluyum, kanmayanin agasi.

3369.

Qan ile kanun eyleme.

3370.

Qan kandan aynlmaz.

3371.

Qam kan ile yumazlar, kam su ile yikarlar.

3372.

Qandim yandim.

33 73.

Qam olanm (yetinenin)

3374.

Qam bizdenrenklidir.

hem gami yoktur.
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3375.

Qanmaza avrat olacagina cerciye esek ol.

3376.

Qan sebepsiz kanamaz.

3377.

Qanana isare. kanmayana emale.

3378.

Kanacakh (kanan kisi) hem kanar, hem kandmr.

3379.

Qaya uctugunda toz kopar.

3380.

Qaya dusenin kaya iti tutabilir.

3381.

Qaya cobarun dayagidir.

3382.

Qayadan ucan kusa el catmaz.

3383.

Qayamn karaltisi olur.

3384.

Qaynayan kazan kapak saklamaz.

3385.

Qabristandan olu artik gelmez.

3386.

Qap (kalp) mal sahibine doner.

3387.

Qah beni gorursen sabah acilmarms.

3388.

Qahpeye kahpe dersen basortusunu basina atar.

3389.

Qahpe yorgan dosekten, yalak sofradan bikar.

3390.

Qahpelik bir opus, hirsizlik bir saman copu iledir.

3391.

Qahpenin iki gornlegi olur, birini kendi giyer, birini baskasina

giydirir.
3392.

Qahpenin kazanci rnakyajma gider.

3393.

Qadim (eski) dosttan dusman olmaz.

3394.

Qadim ki soz acilsa kokusu dunyayi sarar.

3 3 9 5.

Qadim ki yaralann ustunu acma.

3396.

Qur'an okumak ile domuz danndan cikrnaz.

3 3 97.

Qiran kiran (para birimi) yigmagm elli elli harcamasi var.

3398.

Qurban oluyum o davaya ki U<;: gun ustunden gecti.

3399.

Qurban oluyum tesbih sana, hie guman etmez bana.

3400.

Qarkavul ba$111 kara koyarlar ardindan haberi yok.

3401.

Qirki gelip, Sirvari'r asip.

3402.

Qareci (cingene) karaya opU$ vermez.

3403.

Qarecinin (cingenenin) ham da beyi de qareci olur.

3404.

Kurban oluyum o kornsuya ki yumurtama tuz katar.

3405.

Qurban oluyum payima, payim gider pay getirir.

3406.

Qurbansiz bayram olmaz.

3407.

Qisrnet olursa gelir Yemen'den, kismet olmazsa duser dehenden.
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3408.

Qismetinde

3409.

Qismet ceker bulur.

3410.

Qisrnet cekip getirir.

3411.

Qismetten

3412.

Qisrnette var himmette

3413.

Qismeti arama kendi gelir bulur.

3414.

Qisas (be) kiyamete

kalmaz.

3415.

Qaza yeli esdiginde

ej derhalar dayanmaz,

3416.

Qazaya nza gerek.

3417.

Qaza

kulagina,

varrrns.

artan yemek olmaz.

kadrin

bes

var.

parmagi

var,

birini

adamm

agzina,

ikisini

ikisini goze teper isini gorur.

3418.

Qatar turnanm da bir bas veziri var.

3419.

Qatrandan

3420.

Qafeste kus otmez, otse de ah vah'tir.

3421.

Qifil (kilit) hirsiz icin muhur dogru icindir.

3422.

Qalyan (nargile)

3423.

Qale kapisina sigrnaz,

3424.

Qalem kihc isi gorur, kihc kalern isi gorrnez,

3425.

Qalem yazan kanundur.

3426.

Qalem yazam kihc bozamaz.

3427.

Qalem yanlmasa kihc bozamaz.

3428.

Qalem bir nokta ile koru koz eder.

3429.

Qalem tutan el etek tutmaz.

3430.

Qumar parasi ile mescid yapilrnaz.

3431.

Qumarbaz herif acemi ister.

3432.

Qumarbazm utmasi olmaz ki hie, kazancuu da harcar kumara.

3433.

Qumar basmda bore; verme.

3434.

Qumann utmagi da var utulmagi da.

34 3 5.

Qumann parasmdan artam goren olmaz.

3436.

Qumann yoldasi olmaz dusmani cok olur.

3437.

Qama k1111111 kesmez.

3438.

Qarrnsh yer gumuslu yer.

3439.

Qarms uzatmak ile ah~1111~s111

3440.

Qanaatin duser dusmezi var.

olmaz seker bir daman nesline ceker.

cekeni yilan sokmaz.

findik kabuguna sigar.
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3441.

Qanaat arayan sultanlik

bulur.

3442.

Qanaati olarun cuhasi (cuha agaci) olmaz.

3443.

Qanaati olan hesabi needer?

3444.

Qurbaga goltine tas attilar.

3445.

Qurbagaya

3446.

Ourbagamn gurultusu kuru tavarnn gtirtiltiisti.

344 7.

Qurbaganin gurultusu qurbagaya hos gelir.

bir vursan iki

sicrar

3448.
Qurbagaya dediler : Evin yikildi. Dedi : Golun o basi olmazsa bu
basi olsun.
3449.

Qurban hataya kalkan olur.

3450.

Qurban gozu korkana kar keser, bagn catlayana yok.

3451.

Qurt tuttugu yerden yarnk olur.

3452.

Qurttan olan kurt olur.

3453.

Qurttan coban olmaz.

3454.

Qurttan korkan koyun saklamaz.

3455.

Qurt dumanhk yeri sever.

3456.

Qurt derisini degisir, huyunu degismez.

3457.

Qurt karanhgi sever.

3458.

Qurt ihtiyarlad1g111dakopegin eglencesi olur.

3459.

Qurt ne bilir ki kumas pahalidir.

3460.

Qurt yuvasmi karanlik ister.

3461.

Qurt yuvasmdan kernik eksilmez.

3462.

Qurumasm cgul agaci

3463.

Quru odunla yasta yanar.

3464.

Quru balcik duvara yapisrnaz.

3465.

Quru bok gote yapismaz.

3466.

Quru sofraya ne dua.

3467.

Quru kuru kurbanm oluyum.

3468.

Quru kasik agiz yirtar.

3469.

Quru kurtanp yas da daha yetismeyip.

3470.

Quru etekli yas balik yiyemez.

3471.

Qurdun yirncihgi anasmdan gelir.

3472.

Ourtlu baklamn kor ahcis: olur.

3473.

Qurdun adr kurttur, yese de yemese de.

3474.

Qurdun sebebine kus da yer.

3475.

Qurdun ozu ak olsa gunduz eve gelir.

3476.

Qurdun ki doyunca kalan oyunu oyunca.

3477.

Qurdunan

3478.

Qurdun agzindan

3479.

Qurdun gozu ac olur.

3480.

Qurt aciktiginda bayira cikar.

3481.

Qurt kurda sirtmi cevirrnez.

3482.

Qurt tattigun

3483.

Qurt agzina kornsu cocugu.

3484.

Qurdu affetmek koyuna zulmetmektir.

3485.

Qurda konakhk veren kuzunun carum ahr.

3486.

Qurda misafir giden kopegi de goturrnelidir.

3487.

Qurda yem ver gene gozu orrnandadir.

3488.

Qurt ile koyun, kihc ile oyun bir yerde olmaz.

3489.

Qurt ile koyunun asinahg: ne?

3490.

Qomsusunu iki inekli isteyen, bir inekli kalir.

3491.

Qomsu mumundan 1$Ik olmaz.

3492.

Qornsu iti komsuya ururnez.

3493.

Qomsu tavugu kaz gorunmez.

3494.

Qomsu tabagi da kornsuya borctur.

3495.

Qornsu kornsu olsa kor kiz da kocaya gider.

3496.

Qomsu kornsuya bakar, kendini atese atar.

3497.

Qornsu kornsudan sadece IrS alamaz.

3498.

Qornsu kizi mahalleye lecimdir.

3499.

Qomsu kizi ev gelini.

3500.

Qom$Ul11 sevincli ben de sevincliyim.

3501.

Qomsuda kiz sevenin yureginde yag kalmaz.

3502.

Qomsudan boncuk calan mezarda takar.

3503.

Qomsunun basi sisti, kederi bize dustu.

3504.

Qornsun ile gules, bildigini soylerne.

3505.

Qornsuda piser bize de duser.

3506.

Quruyan hayvaya kurt dusmez.

3507.

Qorkan kacar ses gelmemis,

kiyamete kalan olacak.

bilir,

kemik almak olmaz.

umdugunu bilmez.
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3508.

Qorkan it su gectiginde

yatar.

3509.

Qorkan tuccar ne kar gorur ne zarar.

3 510.

Qorkan ekmeksiz

3511.

Qorkandan

3512.

Qorkan kama baglar.

3 513.

Qorkan korkusuz

3514.

Qorkun Allah'tan korkmayanlar.

3 515.

Qork sonbahardan

oncesinde

3516.

Qork korkmazdan,

utan utanmazdan.

3 51 7.

Qorkma kistan, oncesinde

3 518.

Qorku olmayan yerde nizam da olmaz.

3 519.

Qorku basa beladir.

3520.

Qorkuyorsan

3521.

Qorkulu bas selamet kalir.

3522.

Qorkunun

3523.

Qurakliktan

3524.

Qoruyan goze cop duser,

3525.

Quruttum

kurutmamis.

3526.

Qavurma

oyle olmaz, et ile yag gerek.

3527.

Qavurma bitince kediler de dagihr.

3528.

Qavurmayi

3529.

Quhum (akraba) akrabanin

boynunda.

3530.

Quhi.im (akraba) akrabamn

etini de yese kemigini cole atmaz.

3531.

Quhi.im (akraba) gelmeye

kahr.

tacir olmaz.

kahr.

kis gelir.

yaz gelir.

kediden, niye cikiyorsun

delikten.

cana faydasi var.
meviz oldum.

kavurdun

uc ay kisi savurdun.

gelmeye yabanci olur, yabanci gele gele

akraba.
bir kotu bz1111 yabanciya

vermeyen

bir

iyi kizin.

3532.

Quhumun

3533.

Quhumun kimdir? Yalon kornsu.

3534.

Quhumun kotusune de kurban.

3535.

Quhi.in (kavun) karpuz yata yata buyur.

3536.

Quhi.in geldi at hiyan.

3537.

Qoy desinler Hasan Beyin cutsu (ayakkabi) var, kim ne bilir alu

yoktur ustu var.
3538.

Qoy desinler: Ela gozlu yar yolunda can ver.

3539.

Qoyma halden ha! olmaz, asil hak gecer.
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3540.

Quyuda su olsa sora baglamaz.

3541.

Quyu kazan kendi duser.

3542.

Quyuya su dokmekle sulu kuyu olmaz.

3543.

Qoyuna gitmez kapida urumez.

3544.

Qoyun olmayan yerde keciye AGA derler.

3545.

Qoyun oldun tuyunden gee.

3546.

Qoyun ayagi incelir, kuzu ayag: sismanlar.

3547.

Qoyun der : beni eek harabeye seni cekeri eve.

3548.

Qoyun surusu arki atlamaz.

3549.

Qoyun surusu her nereye git deseler giderler.

3550.

Qoyunsuz ev kurumus caya benzer.

3551.

Qoyun kuzusunun ayagina basrnaz.

3552.

Qoyunun oldu elli, adi oldu belli.

3553.

Qoyunun oldu yuz, grr icinde yuz.

3554.

Qoyunlardan ancak biri suyu atlasm.

3555.

Qoyunu olrnayamn bicagi olrnaz.

3556.

Qoyunu koyun, keciyi keci ayagindan asarlar.

3557.

Qonak (misafir) ev sahibinin ceylamdir.

3558.

Qonak umdugunu degil, olam yer.

3559.

Qonak hayasiz olsa, ev sahibini evden kogar.

3560.

Qonak dedigin seher vakti gelip aksam gitsin.

3561.

Qonak eve girince, ev sahibi eve girdikten soma utamr.

3562.

Qonak severin coregi bereketli olur.

3563.

Qonak bir tane olsa ev sahibi okuz keser.

3564.

Qonak bir gun olur.

3565.

Qonak hos gulec olsun, ev sahibi her ne olursa olsun.

3566.

Qonakta saldiran yagidan saldmptir.

3567.

Qonaksiz ev hirsizsiz olur.

3568.

Qonaksiz evin bereketi olmaz.

3569.

Qonak kardes misafirligince ol.

3570.

Qonaga "git" demezleri palazin: altmdan cekerler.

3571.

Qonaga yuz versen, raflan gezer.

3572.

Qonak konagi istemez, ev sahibi hicbirini istemez.

3573.

Qonak guclu olsa ev sahibini evden kogar.
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3574.

Qonak gelir kornsu gibi konak gider komsu gibi, konak oturmaz

baykus gibi.
3575.

Qonakh ev bereketli olur.

3576.

Qonagi horoz olanin anbannda

3577.

Qonagi nerde baglasan orda kahr.

3578.

Qondum goctum oynammk

3579.

Qomsunun corek hamuru buyuk gorunur,

3580.

Qu$Ul1 kesliktir.

3581.

Qus var etini yerler, kus var et yedirirler.

3582.

Qu$U kus ile tutarlar.

3583.

Qustan korkan dan ekmez.

3584.

Qus gagasindan,

insan dilinden tuzaga duser.

3585.

Qus kanadindan

kira istemez.

3586.

Qusun erkek disisini begler tarur.

3587.

Qusun kendi kanadi kendine agirlik vermez.

3588.

Qusbazm gozu gokte gezer.

3589.

Qocaya giden kuyruk yer, gence giden yumruk.

3590.

Qocaya giden kizin gunu ah-vah ile gider.

3591.

Qocalik (ihtiyarlik) yaman derttir.

3592.

Qocalincaya

3593.

Qocaldikca basa duser.

3594.

Qocaya koca (yashya yasli) desen hosuna gitmez.

3595.

Qoca adam aynaya bakmaz.

3596.

Qoca kisiler ne ister? Yok yerden bir dul ister.

3597.

Qoca cakal olamaz.

3598.

Qocahk

dene kalmaz.

ki.

kadar oleydim.

bir gomlek,

cahs

uzerine

giyme,

giyersen

bir daha

cikaramazsin.
3599.

Qocalik geldi gitmez, genclik gitti gelmez.

3600.

Qocalik kapiyi dogmeden gelir.

3601.

Qocamn gozu kazamn dibinde olur.

3602.

Qocalik hurrnet isteyen, genclikte kocalara hurrnet eder.

3603.

Qolun king: boyuna yuktur.

3604.

Qolu kink cobana koyun emanet etmezler.

3605.

Qulak basa sadakadir.
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3606.

Qulak ki ele gitti ver gitsin.

3607.

Qulak gunde bir soz isitmese

3608.

Qulagi tugluden kacmak gerek.

3609.

Qulagm biri kapi biri buyuk kapi olmasi gerek.

3 610.

Qulagin arkasmi gorsen onu da gorursun.

3611.

Qulak gunahkanyim.

3 612.

Qulagim

3613.

Qal (soz) ile hareket bir olsun.

3614.

Qal kal olunca sahibi col olur.

3 615.

Qork yemeyenden,

3616.

Qorkmayan

sagir olur.

sestedir, gozum kapida,

kork istemeyenden.

ite sordular

:

Kuyrugunu niye salhyorsun. Dedi

Canavardan korkanm.
361 7.

Qaz agaci, kiz agaci kirsan yoktur ilaci.

3 618.

Quzu otlayammiz da var yun tarayammiz da.

3619.

Quzusuna kiymayan kebap yemez.

3620.

Quzuyu kurda emanet etmezler.

3 621.

Qudurrnus it kirk gun yasar.

3622.

Qudurrnus bu kurbaga, gelip bizi duymaga.

3623.

Qoduk (sipa) buyuyunce esek olur.

3624.

Qoduk buyudu, culu buyurnedi.

3625.

Quduran kirk gun gider.

3626.

Qudurgan Tann bilmez.

3627.

Qu (ses) vurursan kulak tutulur.

3628.

Qumluk yerde su baglar.

3629.

Quvve (guc) her seyi kirar, akil da kuvveyi kirar.

3630.

Qocu kogan koc yigit gerek.

3631.

Qiyamette once komsunu sorarlar.

3632.

Qiyamete kalan hesap kiyamet terazisi ile cekilir.

3633.

Qiyarneti gozumle gordum.

3634.

Qiyafeden (yuz, sima) geridir, iddiadan ileri.

3635.

Q1z usagi evin yarasigidir.

3636.

Q1z yuregi cicek lecegi.

363 7.

Q1z111 anasi tarifler, soz kornsudadir.

3638.

Q1z1 verdin kendine ogul kazandin.
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3639.

Q1zm1 evi olana degil sapkaliya

3640.

Qiz anasi elci gozler.

3641.

Q1z kaldikca altma doner.

3642.

Q1z kapisi, sultan kapisi bini gelir biri ahr.

3643.

Q1z evinden ogul bucagi iyidir.

3644.

Q1z1 kocaya vermek baci isi degil haci isidir.

3645.

Q1z alamn ya bir cuval alt1111, ya bir cuval yalam gerek.

3646.

Q1z alan almcaya, qiz veren verinceye

364 7.

Q1z kocaya gittikten soma, gel in dogurduktan

3648.

Q1z idim, sultan idim, nisanlandim

oldum, ayaklara

ver.

kadar.
soma belli olur.

han oldum,

gelin oldum kul

cul oldum.

3649.

Q1z oturdukca, baht ustune oturur.

3650.

Qiz almaga geleni uyku tutmaz.

3651.

Q1z alan alacak kadar, kiz veren olecek kadar yalvanr.

3652.

Q1z bir ceviz agacidir, gelen bir tas atar giden bir tas.

3653.

Qiz der beni kirk gun sakla. sonra kendim kendimi saklanm.

3654.

Qrzsiz nene, tuzsuz nene.

3656.

dayisinae bir arpa kadar buyur, cglan bugday kadar.

3657.

Qiz anadan dogunca gozunu acip der : Bu bizim ev degil.

3658.

Qiz murassa ocagidir tez el verir.

3659.

Q1z1 kendi hosuna koysan ya calgiciya ya zurnaciya gider.

3660.

Q1z1 dov, besikte bag.

3661.

Q1Z1 koydun besige, ceyizini koy esige.

3662.

Q1z yuku tuz yuku

3663.

Q1z1m sana derim, gelinim sana anlatmm.

3664.

Qizm oldu kirrruzi donunu cikart.

3665.

Qizimarm inanayim, gozumemi".

3666.

Q1z1l (altm) kus elde, guzel kiz dilde gezer.

3667.

Qizila kiymet veren onun azligidir.

3668.

Qizin ismeti atanm devleti.

3669.

Qizil eli break kesmez.

3670.

Qizil acar, her kapiyi acar.

3671.

Qizil ateste, insan mihnette belli olur.

3672.

Qizil break neyi kesmez?
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3673.

Qizil legene kan kusanm.

3674.

Q1z1h pas tutmaz.

3675.

Qizil herkesi yoldan cikartir

3676.

Qizil balcikda da panldar.

3677.

Qizil tahnrn olacagina,

3678.

Qizrnadik

3679.

Qirk

3680.

Qirk yilda bir defa avrat sozune bakarlar.

3681.

Qirk bese sakla saman cekrne aman.

3682.

Qirk haramiden saldiran alis-veriscidir.

3683.

Qirk yasindan soma saz ogrenen kiyamette calar.

3684.

Qirk gun avrat olmaktan birgun kisi olmak iyidir.

3685.

Qirk bacagi bir it parcalar.

3686.

Qirahtan (kenardan) bakan tez basihr.

3687.

Qtrahta (kenarda) kalan goturlu kalir.

3688.

Qiragina kiymet bak bezi al, nenesine bak k1z1111 al.

3689.

Qirk vurandan bir vurdum diyen iyidir.

3690.

Qinldi akrabam, kardesim, oldu cinler yoldasirn.

3691.

Qmldi yar yoldasi oldu cinler yoldasi.

3692.

Qirarm (grarru) kopmaz.

3693.

Qis 91kt1 i$ 91kt1.

3694.

QI$ gider ylizi.i karanhk kornure kahr.

3695.

QI$111 coreksiz yazin korneksiz yola cikrna.

3696.

QI$1 karsilamak olmaz.

3697.

QI$! savdm, yazdan korkma.

3698.

QI$ kisligim gokte degil yerde eder.

3699.

Qis gel di kap1111 aldi.

3700.

1$111 kan yazm ban.

3701.

Qista ac yaz da yalavac.

3702.

Qisda yorgansiz, yazda ayransiz.

3703.

Qista kurkluye, yazda mulkluye hi.irmet ederler.

3704.

Qisda alev pilavdan iyidir.

3705.

Qista kurku pahaliya satarlar.

3706.

Qistan soma kurkum senin.

sicagmdan,

kizil bahtim olaydi.
kor olduk dumanmdan.

yilin yagis: mermere tasa gecmez.
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3707.

Qiymetli yuk agrr olur.

3708.

Qrymetli sey takcada degil, bahcede olur.

3709.

Qiymetini bilmedigin seye yapisma.

3710.

Kiymetli mal can yongasidir.

3711.

Qiyrnetli ma! elden ele, kiymetli soz agizdan agiza gezer.

3712.

Qrtlikta satar, bollukta ahr.

3713.

Qaynana cicek her sozu gercek.

3714.

Q11I9s1z giden kirgin gider.

3715.

Qilicin hem ardi, hem onu keser.

3716.

Qilicin kasi dustu.

3717.

Q11Ic; cektin oldur yoksa oldururler.

3718.

Q1hc1 olmayana suphe gitmez.

3719.

Q11I9 yarasi sagahr, di! yarasi sagalmaz.

3720.

Qifin (huninin) genis basina inanma, cikan yeri dar olur.

3721.

Qifin genis basmdan giren, dar yerinden cikar.

3722.

Q1g1111 gorrnedigin koyuna inanma.

3723.

Qigmlanmaya basladi.

3724.

Qaym (kaynanalar) hatunlar carsafi bohcada savasir.

3725.

Qaynata san kopek kapida yatandir.

3726.

Qaynananm pamuk yumagi dusse, gelinin ba$111I yarar.

3727.

Qaymm servi agaci gibi ortada bitanedir.

3728.

Qaynamaya sigrr et iyidir.

3729.

Qadi da bilir, kuzu da.

3730.

Qismeti olsa bal yersin, eli egri olana al vermezler.

3731.

Qalbur sudan ne goturur.

3732.

Qalbur ile su tasir.

3733.

Qalinin (hahmn) tozu kurtulur, kannm sozu kurtulmaz.

3734.

Qali sanir kendi oturur.

R
3735.

Rast gelmeyen ise pisman olma.

3736.

Rahat alum asan alum.
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3737.

Rahatlik

arayan mezarda

gerek.

3738.

Rahathk

isteyen adamkar kor olmasi gerek.

3739.

Rahathk

hie kimsede yoktur.

3740.

Razi oldu gaza, gazda kendini koydu naza.

3741.

Rahm eyleme rahme kahrsin.

3742.

Rustem'in

3743.

Rusve (rusvet) cehennemi

isiklandmr.

3744.

Rusve bacadan girdiginde,

insaf bacadan cikar.

3745.

Rusvehar

(rusvet yiyen) artmaz.

3746.

Raeyyate

(isci) guc diyen guc altmda kahr.

3747.

Ragbet isle icilen as pilavdan

3748.

Ragbet ile yenilen yemek at can olur.

3749.

Refte (rafta) dizilen raftadir, ele itisen avucta.

3750.

Refte pekmeze

3751.

Remmal

3752.

Ramazandan

3753.

Ramazan ayi tez uzuler.

3754.

Rengine bak, sozler daldadir.

3755.

Ruzi (nzik) bacasina parmak durtme.

3756.

Ruzidan artik yemek olmaz.

3757.

Ruzih adamin nzki kendinden once gelir.

3758.

Ruzisina razr olmayan duskunluk ceker.

3759.

Ruzi veren Allah 'ur.

3760.

Rus askerine yandan saldirmak olmaz.

3761.

Rufalamak (yamalamak) ile i~ bitmez.

3762.

Ru'yet olunan (gorunen) aya ne fetva.

3763.

Ruzi bayirda olur.

3764.

Reyhan tohumu Allah isterse hastayi duzeltir.

kalkani da bu gurze dayanmaz.

tatli olur.

bakmak ile kann doymaz.

(falci) der para alir, dogru da olsa yalan da olsa.
cok raz1y1111,

karsilarnaya giderim.

S ( v)
3765.

Sayanm kuluyum saymayanm agasi,
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3766.

Sayih gunler tez biter.

3767.

Sakal ile kamil olsa her kisi erkek keci ile mesveretles

3768.

Sakal hesabidir.

3769.

Sakahrn cikinca camm ciksaydi.

3770.

Sakahm yok diye siz sozume inanmiyorsunuz.

3771.

Sakali cikmarrns koseye rishand eyleme.

3772.

Sakah degirrnende

3773.

Sakalm f eyzini keciden sor.

3774.

Sakalman sogan dogruyor.

3775.

Sakit olan selamet olur.

3776.

Sakit yerde yatan var.

3777.

Salbayi meyveli agaca vururlar.

3778.

Satm ahp yerin sahp,

3779.

Sa9111 ters olam karlidir.

3780.

Sacin cam kizmasa corek pisirmez

3781.

Saci duvardan as, kocani yorgan dosege bas.

3782.

Sa91 uzun olanm akli kisa olur.

3783.

Sa91 yolup yele verme evi serin ele verme.

3784.

Sakla samani gelir zamam.

3785.

Sakla gunu gelir gunu.

3786.

Sakladigm yetim, disledigim etim

3787.

Saklayam Allah saklar.

3788.

Sade ( saf) adam herkesi kendine dost bilir.

3789.

Sade adamm isini Allah rast getirir.

3790.

Sade soz yag gibi cana yatar. Sadelik guzelliktir.

3791.

Sarsak adam sus bilmez.

3792.

Sarala olmaktansa kizara kizara olmek iyidir.

3793.

Sarbana ( deveci) devesi, keciye terazi kefesi.

3794.

San bulbul her gule "guzel" demez.

3795.

Sanmsag: gelin ettiler kirk gun kokusu cikmadi.

3796.

Sarsak adam yuz konusur, bizi soze benzemez.

3797.

Sazalmak (iyilesmek) icin hasta hekim yanma gider.

3798.

Sazaldi keyfim, neyleyem hekim.

3799.

Sazdir a$1g1 dillendiren.

her isi.

Dun bana bir kiz "arnca" dedi.

agartti.
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3800.

Sazsiz asik olmaz.

3801.

Sazladim evi kim gelip yiyecek.

3802.

Saz benimdir dilini iyi bilirim.

3803.

Sasik (kokmus) meyve yenmez.

3804.

Sag (saglam ) armut saptan dusmez,

3805.

Sag olsun o iki goz ki kanan evladir dudak degmernis soz kanan

olan.
3806.

Sag elin ernegi sola haramdir.

3807.

Sag elin verdigini sol el bilmesin

3808.

Sag soldan yo! acan ordu yikilmaz.

3809.

Saghk sultanlik.

3810.

Saghgin kiymetini hasta dusenler bilir.

3811.

Saghkta sadaka ver.

3812.

Sag elin kazandigim sol el yerse haramdir.

3813.

San yag (tere yag) ile yaglamr, sanmsakla kavrulur.

3814.

A$<;1 soguk olanm hamuru c;ig gider.

3815.

Sallahane kopegi arsiz olur (mezbahane)

3816.

Asman altma su birakrna.

3817.

Saman copunu direk etme.

3818.

Saman senin degil, samanlik senindir.

3819.

Saman kala kala kizila, arpa kala kala samana doner.

3820.

Samaru kurtulup colden yer.

3821.

Sancayi sane sancilmarms.

3822.

Sayacmm (konusanin) sanati cenesindedir.

3823.

Sayaram firsati ganimetten

3824.

Sayma (urernez) it adami kapar.

3825.

Say beni sayayim seni.

3826.

Saydikca azahr.

3827.

Sayrnadigm delikten tilki cikar.

3828.

Sebep Allah'tu, halim gonul hoslugu.

3829.

Sebebini bilmeden sonucunu sorma.

3830.

Sepetin ustu nedir, alti onun yansidir.

3831.

Serptin dan, bictin dan.

3832.

Seher acilmarms horoz ottu.
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3833.

Seher gunune kizrnayan

aksarn gunune ne kizacak.

3834.

Saksiya vere vere bakir parasina

3835.

Sehi (cornert) bir verir iki ahr, hasis (cimri) got yalar.

3836.

Sehavet (bagislarnak)

3 8 3 7.

Serbaz ( asker) ne bilir ki ayva hamdir.

3838.

Simpusluk (sir gizlemek) Allah sifatlanndandir.

3839.

Serceden korkamn dan ekmemesi gerek.

3840.

Serce de kendi yuvas111111 agasidrr.

3841.

Serceye dediler: Direk sana ne? dedi yeri olsa ne olur?

3842.

Sercede nagme yok, cik cik cok.

3 84 3.

Sar how ipte tutmaz.

3844.

Sarhos sarhosu hoslar.

3845.

Sarhostan deli de korkar.

3846.

Surrne cok oldugunda goze de yakarlar gote de.

3 84 7.

Simm deme yanna, yanmn da bir yoldasi var.

3848.

Sm1111 kimseye didin, bir om-Ur boyu kulu oldun.

3849.

Sir acandan el kacar.

3850.

Ses verme sir verme.

3851.

Sesini gizlettin, kokuyu nasil gizleteceksin?

3852.

Sefares (siparis) ile hac kabul olmaz.

3 8 5 3.

Sofrada elini, mecliste dilini sakla.

3854.

Sofrayi yukan bostan dizerler, asagi bostan bozarlar.

3 8 5 5.

Sofrada huy lar bilinir.

3856.

Sofrada yoldas tammr.

3857.

Sofrada elini, davada dilini sakla.

3858.

Sofrada koyarlar yemekten oturu.

3859.

Sefye (aptal) herkesi aptal bilir.

3860.

Sukut ikrardan gelir.

3861.

Sekiz at icin dokuz ahir bekcisi.

3862.

Sekiz yumurta verip, dokuz yumurta yiyip kalamm istiyor.

3 863.

Selmaniler

devletten

(berberler)

issiz

cikti.

degil fitrattandir.

kaldiklannda

birbirinin

ba$1111

kirkarlar.
3864.

Selmani var tuy keser, selmani var bas keser.

3865.

Selam var bas kestirir, sovus var bahsis buldurur.
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3866.

Sovus var enam apanr.

3867.

Selam aleyk saksagan.

3868.

Sen agaci getirirsin,

3869.

Sen aga, ben aga, inekleri kirn saga.

3870.

Sen kendine dost kazan, dusrnan ocak basinda.

3871.

Sen bir soz dedin, ben bir soz, ikisi de hosa gider.

3872.

Sen bir yiyip icrnis, ben dunyadan

3873.

Sen hak ile ol, hak seninle olur.

3874.

Senden hareket, Allah'tan bereket.

3875.

Senden hayir goren Allah'tan bela gorur.

3876.

Sen dedin biz de inandik.

3877.

Sen razi ben razi bu arada ne ile yerik kazi.

3878.

Sen tuza giderken ben tuzdan gelirdim.

3879.

Sen kim, ben kim.

3880.

Sen tam ucuzlugu

3881.

Sen meyhaneye

isti corek koy sogan.

lursiz kendinin

kendi kacar.

vazgecrnis.

getirdin.
ben mescide

giden degilim. Biz birbirimizi

nerde

gorelim?
3882.

Senne bilirsin ayi nerde yumurta kayar.

3883.

Senne halde ben ne halde.

3884.

Sen saydigirn say, kor felek ne sayar.

3885.

Sen ki boyle degildin,

3886.

Sen Mevlaya giderken ben Mevladan

3887.

Sen benimsin,

3888.

Sen bana bak, ben sana asindan olsun nene.

3889.

Sen vurmadin,

3890.

Sen vur korkma ben vanm.

3891.

Sana bir kelime soz bana yuz yilhk yol.

3892.

Sana guvendigim

3893.

Sana vur dediler, oldur demediler

3894.

Sana muhtac olam baska kapiya gonderrne.

3895.

Sen istiyorum

3896.

Senin atmm osturagi benim arpamm gucundendir.

3897.

Senin ipin ile dugum baglarnak

3898.

Senin ozunden devenin dizi.

seni bir ogreten var.
gelirim.

ben senin baska turlu hayal etme.

ben yikmadim

biz bu yaziga ne geldi?

daglar sana da kar yagrms.
ki.

cok istiyorum bir gozumu yok istiyorum.

olmaz.
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3899.

Seninkini

yayak, benimkini oynadak.

3900.

Su akar cukurunu

3901.

Su aktrgi yerden bir daha akar.

3902.

Su asagiya dogru akar.

3903.

Su kendine yo! acar.

3904.

Su olan yerde teyernmum

3905.

Su bastan asmasin a$11 ya bir ya on kans.

3906.

Subay oglan astar yorgan.

3907.

Subay gozt; ile kiz alma, gelin sozu ile bez alma.

3908.

Su bulanrnasa

3909.

Su bir yerde kalsa elbet kokar.

3910.

Subay adamin yakasim bit, coregini it yer.

3911.

Supurge geldi rnisafir buyur get.

3912.

Sutlu as tath olur, bir gun sizde bir gun bizde.

3913.

Suttin tadiru dana bilir.

3914.

Su bulmadi yoksa iyi yuzucudur.

3915.

Sut ile giren kernik ile cikar

3916.

Sutten agzi yanan katigi ufleye ufleye yer.

3917.

Sutlu inek al vur kazarn dagit.

3918.

Sorusma (sorma) kisinin asl1111 konusmasindan

3919.

Suru dondugunde

3920.

Sorusmak

3921.

Sorusma (sorma) halimi halim yamandir.

3922.

Suru koyun sizde sattik yag bizde.

3923.

Suruye kurt geldiginde bir koyununu bulur.

3924.

Suruye vuran kurda hicbir sey kafi gelrnez.

3925.

Suruye bir kopek, sozluye bir ordek gerek.

3926.

Suruyu korkut soma say.

3927.

Soz isitmek edeptendir.

3928.

Sozbaz (laf ebesi) adam yalmz kahr.

3929.

Soz bir olsa isitmeye ne var ki.

3930.

Sozu sandikta saklamak olmaz.

3931.

Soz sahibinin

3932.

Soz diyen usta, i$ diyen hasta.

bulur.

batildir.

durulmaz.

bilinir.

halim yamandir.

(sorrnak) ayip degil bilrnernek

ayrptir.

dustagi, sahibi de sozun dustagidir.
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3933.

Soz cok konusulan

3934.

Sozdur deyir de.

3935.

Soz ile pilav pisse bir batman yagi benden.

3936.

Sozun kisasi degerli olur.

3937.

Sozun dogrusunu

3938.

Soz dan torbasidir,

3939.

Soz sohbet gam kederi dagitir.

3940.

Soz bir olsa darbuka kirar.

3941.

Soz ceker bulur Mina Dag1'111.

3942.

Soz sozu getirir arsin bezi.

3943.

Sozsuz ev olmaz.

3944.

Soz gumusse sukut altmdir.

3945.

Soz var is bitirir, soz var is getirir.

3946.

Soz var deger gider, soz var deler gider.

3947.

Soz var altm suyuyla yazmali.

3948.

Soze bakma soyleyene bak.

3949.

Soze kiyrnet veren dinleyendir.

3950.

Sozu at yere sahibi gotursun.

3951.

Sozu ortaya atip arkada gizlenme.

3952.

Sozu agiza koyarlar.

3953.

Sozu uzattikca uzar.

3954.

Sozu dedin, oku biraktm.

3955.

Sozu yerinde demek gerekir.

3956.

Sozunu baskalanndan isit.

3957.

Soz var hastayi iyi eder, soz var adami yaralar.

3958.

Soz vaktine ceker.

3959.

Sozu verdin yerine getir.

3960.

Sozu oyle deki soze benzesin.

3961.

Soz gezdiren adamdan kork.

3962.

Soz bizde, para ingilizde

3963.

Susuz kuyu beyaz topragindan bellidir.

3964.

Su senin arkandan gelmez, sen suyun ardindan git

3965.

Su testisi suda kinhr.

3966.

Su testisiz agac golgesiz olmaz.

yerde yalan da cok konusulur.

sakayla derler.
delindi kurtuldu.
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3967.

Su gormernis

cirrnalanma.

3968.

Su gelir balciklarur,

3969.

Su gelen ark bir daha gelir.

3970.

Su geldi kaba icmeli oldu.

3971.

Sevgi ates degil ama atesten kotu yakar.

3972.

Sesi kendine hos gelir.

3973.

Soz bir olsa darbuka kirar.

3974.

Sindiran

bahceyi gullendirir.

(demirci rnasasi) olup altta kalmaktansa,

cekic olup ustte

ol.
3975.

Su kaba girdi icmeli oldu.

3976.

Su tasi kuma, kadm kisiyi muma cevirir.

3977.

Sogaru kim yerse ozurlu, derdi kim cekerse dertecir olur.

3978.

Sogarnn ac1s1111 yiyen degil, dograyan

3979.

Scgan yemeden neden acirsin.

3980.

Solan gill dibine doker.

3981.

Stirn slim deyince de surnak.

3982.

Sumuk (kemik) verdigin ite arka 91k.

3983.

Sonda gelen kim derse kapiya baglar.

3984.

Sonradan cikan boynuz kulak deler.

3985.

Son soz kime kaldi belli degil.

3986.

Son soz adam (cocugu olmayan adam) cimri olur.

3987.

Son sozun goru gozunde.

3988.

Son pismanlik fayda getirmez.

3989.

Severim seveni kel olsa, sevmem sevmeyeni sah -

3990.

Suya goturup susuz getirir.

3991.

Suya batan saman, copunden de yapisir.

3992.

Soguk as ile dagilan ev, pilav pisir viran olsun.

3993.

Suyu testicle, gunesi bacada.

3994.

Suyun (isin) oncesi bulamk olur, soma anmr.

3995.

Soyulandan soma basina altm al yol git.

3996.

Suyun smltisma kulak ver.

3997.

Suyun duz akam, adamin yere bakam.

3998.

Suyu ver susayana, icsin kana kana.

3999.

Soyus (yaman yoguz) kalp para gibi kendi sahibine doner.

bilir.

1

sahbaz olsa.
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4000.

Sovme usak atami, soverim bey atam.

4001.

Seyadet (buyukluk) ver el ile.

4002.

Siyasetin dedesi, nenesi olmaz.

4003.

Sayak basaranin mal1111 cikartirlar elinden veresiye adiyla.

4004.

Sicana dediler : bu delikten cik o delige gir. Dedi : hikmet nedir?

4005.

Sican cikngi deligi bilir.

4006.

Sicanm aslam kara kedidir.

4007.

Sicarun sudugunun denize ne hayn olur.

4008.

Sicmarms ocak basi koymadm.

4009.

Sikilma koltuga kanli olsan da.

4010.

Sikma suyu senden gorduk.

4011.

Sirke asm olsa kab1111 kirar.

4012.

Siz ne dediniz biz yok dedik, siz ne verdiniz biz cok dedik.

4013.

Sizinki sizde, bizimki bizde.

4014.

Si . .len ile dovulen arada gider.

4015.

Sel geldiginde kink duvan arar.

4016.

Sellenir, sonra gullenir.

4017.

Sel yikar, el yikar.

4018.

Simasi hos olamn sozu de hos olur.

4019.

Sinsin (kmlsm) o iki el ki bir basi saklayamaz.

4020.

Sincime di! ile olur.

4021.

Sinik (kink) as sahit istemez.

4022.

Sinik duvar altmdan kac.

4023.

Sinik kapta su durmaz.

4024.

Sinik kol boyda yuktur.

4025.

Sinik kol sinik kolun ne cektigini bilir.

4026.

Secen secmelige duser.

4027.

Secilen tas goz cikartir.

S(u.a)
4028.

Sabahtan hie kimsenin haberi yoktur.

4029.

Sabun ile yikanan oz bir gun guzel olur.
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4030.

Sabreyleyen

4031.

Sabreyle

cok yasar.

helva

piser,

ey gora

senden

besleyen

etles

olur dut

yapragin
4032.

Sabir acidir, meyvesi tatli.

4033.

Sabreden bulur.

4034.

Sabreyle gorulen is ise benzer.

4035.

Sabir sabir sonunda sinik kahr.

4036.

Sabnn

sonu selamettir.

Sadakat

olsa kardesten

de temenni

almak

gerekir.
4037.

Sadaka ile istesen karadas da metlab verir.

4038.

Sagirin mah (yetim mah) it bokundan

4039.

Sagir mal1111 malma katma senin yetimlerine

4040.

Sefer ayimn son carsambasi

4041.

Sefer Aga yanan camm ardmda vayla gitti.

4042.

Salavat guce baghdir.

4043.

Salavat soylernekle

4044.

Sanatlarda

4045.

Sanatkardan

4046.

Sanat altin bileziktir.

4047.

Sevap dokuldu toplayan yok.

4048.

Sevap arayan tez bulur.

4049.

Sevap ise vakit isteme.

4050.

Sabahttan

daha hararndir.
kahr.

gelsin yetik misafir gelmesin.

domuz danndan cikmaz.

kotu yoktur.
hirsiz olmaz.

(kestane) yag cikrnaz.
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4051.

Sapalak (dayak) ile yuz kizarnr.

4052.

Sapu (sapka) kel basa helaldir.

4053.

Sadhgindan

4054.

Sar (bi! ye) birakrna.

4055.

Sazda (veliaht) sahtan iledir, baksan sahin bir elidir.

4056.

Sas: biri iki gorur.

4057.

$a~k111 (tez yadindan cikaran) adama soz verme.

4058.

Sairden sahit olmaz.

4059.

Sairin dedigi kendi zanrndu

4060.

Sairin sanati ahvaydir.

4061.

Seftali kurusu da seftalidir, erik ondan oncedir.

4062.

$ahc111111 (habercinin) verdigi haberde ser de haberdir.

4063.

Sah mujdelik getirene verirler.

4064.

Samama (kucuk kavun) avuc oynar ama yenmez.

4065.

Sam (gece) oldu yat sabaha Allah kerimdir, kerimin kuyusu

(neseden)

matem eyleme.

derindir.
4066.

Samkazan (Tebriz'in bir mahallesi) esegi ahir istemez.

4067.

Sane (tarak) kellerde gezer.

4068.

Sah budagm bagi var, ayvasi yok, nan yok.

4069.

Sah bilir sahseven bilir.

4070.

$ah111 develeri de yahn ayak gezer.

4071.

$ah111 da cingeneye isi duser.

4072.

$ah111 kusunu yer artigi da kahr.

4073.

Sahitsiz bore; verip bore; alma.

4074.

Sege (su dalgasi) degmis mi degmemis mi?

4075.

Setel atmak (kelek atmak) ile kann doymaz.

4076.

Sehte (soguk hava) kimi goturdu.

4077.

Ser isten uc gun geese hayir olur.

4078.

Ser demesen hayir gelmez.

4079.

Ser yalan <lava salan gercek sozden iyidir.

4080.

Serti suhumlukta kes, harmanda bas kmlmasin.

4081.

Ser kesen parmak agnrnaz.

4082.

Ser'ine (seriata) sahip ol, soma mahluka yol egret.

4083.

Serikli (ortak) avrat olmaz.
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4084.

Serikli kazan kaynamaz.

4085.

Serikli malm hayn olmaz.

4086.

Serikli malm hayn da serikli olur.

4087.

Serikli iyi olsaydi Allah kendine yaratirdi.

4088.

Serigin yiye yemeye yedireceksin.

4089.

Saurlu (suurlu)

cocuk baba mahna ne eder, suursuz

cocuk baba

mahru ne eder?
4090.

Saurlu cocuk bokundan belli olur.

4091.

Segga et (parca et) nere giderse arkasindan misafir oraya gider.

4092.

Sekke (suphe) ile namaz, korkudan niyaz olmaz.

4093.

Sekke ile kilman namazm kabul olmadigmi da sekke eyle.

4094.

Sekkeli adam golgesinden de korkar.

4095.

Sekkeli adam herkesi hileci bilir.

4096.

Sekkeli adama selam versen der : acaba ne istiyor?

4097.

Seleyi ( odun y1g1111) birle soma katm yukle,

4098.

Seltenin

4099.

Sernatet (nasihat) eden coktur, refakat eden yoktur.

4100.

Sematetler altinda kalacagina sal das altinda kal.

4101.

Sematet bin kotulukten pis olur.

4102.

Semsin (gunesin) kameri olur.

4103.

Senbeye ( cumartesi) ciktim.

4104.

Senlik gelse koyden baslar.

4105.

Serie (yaba) das yarar basil olur, sene bas yarar asil olur.

4106.

Sorba ( corba) ile yikilan ev bir as pisir dagilsin.

4107.

Sora koyde sipa bulmustur erkek disisi kalrmstir.

4108.

Sar goze (harama bakan goz) gore begenisi de var.

4109.

Sar yiyen suya gelir.

4110.

Sofer muavini

(koy kadinlannm etegi) tozu koyde sustur.

ile darga sakirt savasti, darga sakirt hayasma

krsildi.
4111.

Sehri gorene kulak ne lazim.

4112.

Seherlinin siri, koylunun kiri gitse guzel oldan soma belli olur.

4113.

Seyar (tarla arki) suhum (belleme) hepsi bir tohum.

4114.

Sirvam cukurda gorrneyen.

4115.

Sirin dil yilaru yuvasmdan cikartir.
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4116.

Sirin (tatli) dil yuz evi yer aci dil bir evi yenmez.

4117.

Sismenin patlamasi da var.

4118.

Seytan kendi icimizdedir.

4119.

Seytana yol bgretenler var.

4120.

Seytanm da adi kahr.

4121.

Ser (yazi) gelse ben uttum, tura gelse sen kaybettin.

4122.

Sehir kizi hamam der koylu kizi barman der aglar.

4123.

Seytamn sozune bakan pisman olur.

T
4124.

Tabut bir merkeptir, herkes ona binecek.

4125.

Tagilan (bulunan) bulamn olsa colde cobanbey olur.

4126.

Tat (say) ata bindi Tann·s1111 tanimadi.

4127.

Tat'm (kavimin) delisi, Turkun gidisi,

4128.

Tat sozu ile tutulan tat sozu ile kurtulur.

4129.

Taze bardak taze su.

4130.

Taze (yeni) cikan daycalar, culuna gore oynaklar.

4131.

Taze supurge temiz supurur.

4132.

Taze kuze suyu serin saklar.

4133.

Taze geldi pazardan, eski dustu nazardan.

4134.

Tazmm agasi var, tavsamn Allah'i.

4135.

Tazmm haynndan tavsan kepede dcgurur.

4136.

Talanciysan git vur hayran gedigini.

4137.

Tazisiz aver, eve tavsansiz doner.

4138.

Tarnarzidan al (muhtac) dadanana ver.

4139.

Tann verrnis Sekineye, disleri yok cigneye.

4140.

Taze ay cikinca, eski ayi dograyip yildiz ederler.

4141.

Taze beyden eski beye bir armagan.

4142.

Taze supurge geldikten sonra eski supurgeyi dama atarlar.

4143.

Tammadigin adarm evine koyma.
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4144.

Tava delik tas delik et suyu koyduk ustelik.

4145.

Tann'nm ac istedigini

4146.

Tann dergahmda adamm adami gerek.

4147.

Tannsiz

4148.

Toy tusunu (akraba arkadas cevresi) bab ile goren hab oyle

mahluk doyurabilemez.

yerde otur, hakimsiz yerde oturma.

(uygun) desin.
4149.

Tay tuman tay tumana der tay tuman.

4150.

Tayli taym tapmasa (insan benzerini bulmasa)

son gunu kotu

gecer.
4151.

Taht'a bakma bahta bak, emek olan vakte bak.

4152.

Tahtayi rende torpuler,

4153.

Tecrubeli

4154.

Terleyen para kazamr.

4155.

Terlan ( ceylan) yerini sar tutmaz.

4156.

Tereli calar torbali oynar.

4157.

Tezek deren elleri pamuk gordu dolasti.

4158.

Tezegi sise basina koysan siser.

4159.

Takdir ile yazilan tedbir ile okunmaz.

4160.

Tek ile dugun duyulmaz.

4161.

Tek elden ses cikmaz.

4162.

Teklik Allah' a gelir.

4163.

Tekeyi seslendiren

dassaklandir

4164.

Teleden (tuzaktan)

kacan tilki yine tuzaga duser.

4165.

Telesen (acele eden) ayak kayar.

4166.

Telesen kopek temiz yere korlar.

4167.

Telesen geceye duser.

4168.

Telesmek

ile yol azalmaz.

4169.

Telesenin

kundesi hit gider.

4170.

Telesen yolda kalir.

4171.

Tenbel adam yata yata yolunu surer.

4172.

Tenbel der ver yiyem, ort yatayim gozle camm cikmasm.

4173.

Tenbel der yururnekten dayanmak, dayanmaktan eglesmek,

adami da adam.

seytan, tecrubesiz melekten iyidir.

eglesmekten uzanmak.
4174.

Tenbel fikirli olur.
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4175.

Tenbellikten esege day: der.

4176.

Tenbele is buyur o sana yol ogretsin.

4177.

Tenbele dediler kap1111 ort, dedi yel eser orter.

4178.

Tenbellik dilencilik acandir.

4179.

Tek oturan, tek egleyen, tek kasiyan.

4180.

Teke keci suruye buyuk olmazdi koyunlar koyun olmasaydi.

4181.

Teke kac olamaz.

4182.

Tekleyip (tek bulup) dovmek yigitlik degil,

4183.

Tora (aga) dusen cabalasa kendini olume verir.

4184.

Turku at yikar, Tat': et.

4185.

Tevbe tokluktan olur, dava yoksulluktan.

4186.

Tevbe smdirmak gunahtan kotudur.

4187.

Topal atm kor de nalbandi olur.

4188.

Toprak ceker goturur.

4189.

Tukurdugunu yalama.

4190.

Tut agaci el mahdir.

4191.

Tutulmarms hirsizm fil kadar gucu olur.

4192.

Tut yere dusunce bayrarndir.

4193.

Tok samr ki hie acikrnaz, ac oyle bilir ki hie tok olmaz.

4194.

Tokun actan haberi ne?

4195.

Tosbaga kendini cekernez. evini sirtmda goturur.

4196.

Tosbaga canagindan 91kt1, canagim begenmedi.

4197.

Tosbagayi oldur ya da sirt uste cevir.

4198.

Tosbagaya halasi her kimsenin oz balasi.

4199.

Tusti (duman) atessiz olmaz.

4200.

Tusti kurtanp tor atar.

4201.

Tufegin dolusundan bir adam, bosundan iki adam korkar.

4202.

Tugsuzden tug koparmak cok guctur.

4203.

Tokme (dokme) su ile degirrnen islemez,

4204.

Tokulen canak bir daha dolmaz.

4205.

Toz ayn duman ayn.

4206.

Toy (dugun) yarasig: gelindir.

4207.

Toya gitmezsen gitme, yasa mutlaka git.

4208.

Toyda oynamaz, yasda aglamaz,
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4209.

T opragin yarasi yuz agardir.

4210.

Tok olan disi ile yese kendine kabir kazar.

4211.

Tok it ac beyden iyidir.

4212.

Tok tavuk ile ac soguk ile.

4213.

Tovbesi toylaya gibidir.

4214.

Tovbesini unutan me! 'undur.

4215.

Tola (kucuk) itten murdan olmaz.

4216.

Dumarn yirtik kethuda ister muhtar ister bizi korkutsun.

4217.

Tut agaci ek ipek saci bic.

4218.

Topal esek ile kervana kosulma.

4219.

Topal ile yoldas olan aksar gerek.

4220.

Toprak der: Duy beni doyuruyum seni.

4221.

Toprak der : sen bana ter ver, ben sana altin verem.

4222.

Tilki ne bilir tavuk pahahdir.

4223.

Tilkinin ki Allah'a kalmis.

4224.

Tilkinin meydanda ne isi var ki derisine kiymet koyarlar.

4225.

Tilki var suru dagrnr kurdun adr kotudur.

4226.

Tilkiye dediler sahit getir. Dedi : kuyrugurn.

4227.

Tumancagin (salvarsizin) ruyasma bes ar$111 bez gider.

4228.

Tun be tun olan ogeylidir.

4229.

Tonum (donum) tutmuyir deme tutustururlar.

4230.

Tukun (sac) atese tuttular.

4231.

Tilki tilkiligini sabit eyleyince derisi bogazindan cikar.

4232.

Tilki tilkiye buyurur tilki de kuyruguna.

4233.

Tilki tilkiyi vakkildanip arar.

4234.

Tilki delige girmez supurgeni de kuyruguna baglar.

4235.

Tilki suvakh baga girmez.

4236.

Tilki meydana girse saf cikmaz.

4237.

Toya giden yasa gider.

4238.

Toyda donun ta111d111.

4239.

Toyda kisa ba$111 sozu bag: ile baglarlar.

4240.

Toydan soma nagra, hos geldin Bayram aga.

4241.

Toydan soma k111ay1 gote yakarlar.

4242.

Toy derler bagir catlamasin.
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4243.

Toy taybesiz, gelin yengesiz olmaz.

4244.

Tuyuk (tavuk) ister kaz yuruyusu yurusun, kendi yuruyusunu

aklmdan cikartir.
4245.

Tavuk bir su icer Allah'a bakar.

4246.

Tavuk bir kichdir.

4247.

Tavuk bulana bir yumurta.

4248.

Tavuk gagasma gore kakildar.

4249.

Tavugu bugday ambanna saldilar, basladi esenmeye.

4250.

Tavuk yumurtasma gore kakildar.

4251.

Toysuz ev bulunur, yassiz ev bulunmaz.

4252.

Tiz (tez) giden yolda kahr.

4253.

Tiken ( diken) eken gul dermez.

4254.

Tiken olup ayaga batmaktansa, gul ol yakaya takil.

4255.

Tiken battigi yerden cikar.

4256.

Tikenden gul biter, gulden diken.

4257.

Tike (lokma) tutanm niyetine bak.

4258.

Tike tikeye yardimdir.

4259.

Tike kann doyurmaz, muhabbet artmr.

4260.

Tikeyi at deryaya balik bilmese de halik bilir.

4261.

Tikeyi ciyneyip adamin agzma koymazlar.

4262.

Tikeyi/lokmayi) buyuk goturmek olmaz.

4263.

Tikisli (dikisli) don genis olur.

4264.

Tez evlenen pisman olmaz.

4265.

Tez ele gelen tez de duser.

4266.

Tez yiyen tez biter (kurtulur).

4267.

Tez catan (yola dusen) tez catar.

4268.

Tez davranan kiz alir, gee; davranan du! ahr.

4269.

Tuhlerim ayagima selama gelip.

T
'
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4270.

Tayfasiz (akrabasiz,

4271.

Tayfasina

4272.

Tarlan (ceylan) yerini sar tutmaz.

4273.

Tast (legen) basi ak baht olur.

4274.

Tamah (hirs)

4275.

Tamahkar adam it bokundan tamah salar.

4276.

Tamahkar adam doyum bilmez.

4277.

Tamahkar

asiretsiz)

adam kol kanatsiz olur.

guvenen tayfaya cirak gerek.

disi koca civan bilmez.

adamm

yanmda

gotum; kasisan

bes ona bir sey

vereceksin sanar.
4278.

Tamahkann sakali muflisin gotunde olur.

4279.

Tamahkann gozunu toprak doldurur.

4280.

Toyla (ahir) dibinden yoktur der ati egerle ardinda gittim.

4281.

Toylaya altin mik ne yarasir.

4282.

Tamahkan yalanci aldatir.

V
4283.

Var el titremez.

4284.

Var evi Kerem evi, yok evi verem evi.

4285.

Vara var derler yoka yok.

4286.

V ardan zarar gelmez.

4287.

V ardan veren utanmaz, yoktan veren Ali' dir.

4288.

Varli (zengin) arabasi daglar asar, varsiz arabasi yolda asar.

4289.

Varh ne bilir yoksulun halini.

4290.

Varh gonule gelince fakirin cam cikar.

4291.

Varl111111 yerinden cay gecer, fakirin yerinden yol.

4292.

Varlr yoksul olsa da eli ile kimi tezgahim bozmaz.

4293.

Varl111111 van, yoksulun cenesini yorar.

4294.

Varh vanm kendinden bilir, yoksul yoksullugunu baskasindan.

4295.

Varhnm her isi yoksula ay1p gelir.

4296.

Varhmn osturagim bastmrlar. yoksul bir ceviz yese kustururlar

4297.

Varl111111 her oyunu cevresine hos gelir.

4298.

Var akar yok bakar.
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4299.

Var van getirir, zar zan getirir.

4300.

Varh gunun dostu cok olur.

4301.

Vara var derler yoka yok.

4302.

Vardan yoktan cikrmsim.

4303.

Vardan yiten bulunur, namustan

4304.

Vay o gunden ki adamm kendi iti kendini kapar.

4305.

Vay o gunden ki varh yoksul eline duser.

4306.

Vay o gunden ki ayakkabici

4307.

Vay ondandir, hayvanci haracci olur.

4308.

Vay ondandir sah kap1s1111 kurt alir.

4309.

Vay ( aci) haber tez gelir.

4310.

Vay haberine mujde gozler.

4311.

Veche

gelmeyene

yiten bulunmaz.

corekci olur.

(mutevazi

olmayana)

atlas giydir, yine veche

gelmez.
4312.

Vechli konus, secili konus.

4313.

Vechli adam mecliste ziynettir,

4314.

Veryarn (ipi) sele verme.

4315.

Veryam sel goturdu, kalaru da el.

4316.

Vezir olmak on basandir, dokuzu sans.

4317.

Vasiyet etmek adami hafif eder.

4318.

Vatansiz adam kefensiz olur.

4319.

Vatansiz adam imansiz olur.

4320.

Vatan bana oradir ki, bana orda hos gece.

4321.

Vatam dusmana verecegime

4322.

Vata111111 sevmeyen

4323.

Vefa umma guzellerden meseldir.

4324.

V afasizdan vefa umma.

4325.

Vefasiz dosttan vefah it iyidir.

4326.

Vefali ite uslu at derler.

4327.

Vakit bilmeyen

4328.

Vaktinde

gelen

vechsiz adam mecliste nekbet.

basi veririm.

insan olmaz, olsa da onda vicdan olmaz.

kapilarda kahr.
turfanda olmaz,

her vakit

sizde

Berat

Kandili

olmaz.
4329.

Vakitsiz banlayan horoz, kendini olume verir.

4330.

Vakitsiz sabir, zahmet getirir.
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4331.

Vakitsiz misafir kendi kesesinden yer.

4332.

Vakti bos olamn, sozu cok olur.

4333.

Vekil vezir istemedik.

4334.

Velveleden

4335.

Vur diyen ile vuran ortaktir.

4336.

Vurdum tasa ciktim basa.

4337.

Viran kal dere! Senden bir gun saf gecmedim.

4338.

Ver vereyim, al alayim.

4339.

Veren el pisman olmaz.

4340.

Veren ele Allah iki verir.

4341.

Veren el alan elden yukandir.

4342.

Verin (vermenin)

4343.

Verdin doyur, vurdun

4344.

Verdigin bir yumurta, onu da yirta yirta,

4345.

Verdigin soze bak, gordlig,Un ise.

4346.

Verende (verdiginde) kasik ile verir, vurdugunda kepce ile vurur.

4347.

Verip pisman olmaktan. vermeyip dusman olmak iyidir.

4348.

Verip kotu olacaksan hie verme.

4349.

Verirsen etten metten, islerim berkten yurekten.

4350.

Verirsen surdan murdan, islerim ordan burdan.

4351.

Versem kotu olacagima, vermem kotu olurum.

4352.

Vay bu bastan, vay o bastan.

4353.

Vay o kisinin haline ki, yiyip icecegini kadin obur kocasina

zelzeleden

gecip.

almasi da var, almarun vermesi de.

yik.

saklar.
4354.

Vay o gune ki varli yoksula muhtac olacak.

4355.

Vay o surunun haline ki cobam canavar ile dost ola.

4356.

Vay ondadir ki evine bir yoksul ayak koya.

4357.

Var akar yok bakar.

4358.

Vardan yiten azdir, hepsi yiten cok olur.

4359.

Varhdan daglar da korkar.
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4360.

Yas yok keder adami kocanr.

4361.

Ya oleyim ya kalayim.

4362.

Y alan soz ayak tutmaz.

4363.

Y alan soz ev yikar.

4364.

Y alan sozun kokusu cabuk cikar.

4365.

Y alan konusan dinleyeni konmaz hesaplar.

4366.

Yalamn da olcustt olur.

4367.

Yalam de ama duseceklenni du~ (abartma).

4368.

Y alanci sahidini Bagdat' da ister.

4369.

Y alanci kimdir? Her duydugunu konusan,

4370.

Yalanci cok yemin eder.

4371.

Yalanciyi evine kadar kovalarlar.

4372.

Y alanc111111 sozu hatinndan cikar.

4373.

Y alanc111111 evine ates dustu kimse inanmadi.

4374.

Yalanc111111 sozu yadindan cikar.

4375.

Yalgiz (yalmz) kus yuva yapmaz.

4376.

Yahna ( ayak yahna) yaz i yidir.

4377.

Y aldan tutamayan kuyruktan hie; tutamaz.

4378.

Y atan okuzu doverler.

4379.

Y atan olrnez catam olur.

4380.

Yatamn yatmayandan haberi ne?

4381.

Yatan yatar, su katan suyu katar.

4382.

Y atan yatam nasil uyandmr?

4383.

Yahsi (iyi) kornsu Allah vergisidir.

4384.

Y ahsi komsu kardesten oncedir.

4385.

Yahsi akrabam kol kanattir.
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4386.

Yahsi

kizi

kenara

verrne

yaziktir,

yarnan

kizi

kenara

verme

ayiptir.
'

4387.

Y ahsi gunun yoldasi, kotu gune dustu gel.

4388.

Yahsilik (iyilik) etmez.

4389.

Yahsilige (iyilige) kiymet ver.

4390.

Y ahsilik var yitrnez, yamanhk var bitmez.

4391.

Y ahsihk iki bash.

4392.

Y ahsihk isteyen beyini onceden verir.

4393.

Y ahsihk et ama rninnet koyma.

4394.

Yahsihk edip karsihk umacaksan hie etme.

4395.

Yahsiliga kotuluk olmasaydi cift suren okuze break surulmezdi.

4396.

Y ahsihgin yolunu gostermek de bir iyiliktir.

4397.

Yahsi at eski culun altinda da belli olur.

4398.

Yahsi ata yem verirler, kotu ata kamci.

4399.

Y ahsi ad kahci zenginliktir.

4400.

Yahsi adam yaman (kotu) corege, yaman adarm yagh corege

dozrnez.
4401.

Y ahsi yaman gecti kervan.

4402.

Y ahsiligi unutma.

4403.

Y ahsiliga yahsihk

4404.

Y ahsiliga kotuluk kor qege samanhk.

4405.

Y akin k0111$U dost kardes.

4406.

Y akindaki samani yeginen uzaktaki yoncaya catinca.

4407.

Y akina erinir uzaga yurur.

4408.

Yada (yabanciya) yalvarma.

4409.

Yada kiz verrne.

4410.

Yad gele gele araba olur, akraba gelrneye gelmeye yabanci olur.

4411.

Yad yanya kadar, akraba sonuna kadar.

4412.

Y ad k1z111a uyma.

4413.

Yaddan arkadasin olursa dost elden cikar.

4414.

Ya devlet basa, ya kirgm Iese.

4415.

Ya <linden gee, ya dinardan.

4416.

Y ar derdin yar ahr.

4417.

Yar bizden gece gitti bilrnedik nasil gitti.
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4418.

· Y ar adama sadik akrabadan daha yakmdir.

4419.

Y ar benim idi kenardan bakan ben oldum.

4420.

Yan kazandik.

4421.

Yan gor kendin

4422.

Yar benimle yar olsun kol dibi yatagim olsun.

4423.

Yaramaduk (yaranma) yardan da.

4424.

Y anmcik hekim adarrn gorner.

4425.

Y anrncik vaaz imam sasirtir.

4426.

Y anmcik yandik.

4427.

Yarasi acik olan cabuk tabip bulur.

4428.

Yara iyilesir ama yeri kalir.

4429.

Y arayi agiz acmamis, baglamak gerek.

4430.

Yarayi baglayan da sarttir.

4431.

Yaramm ustune tuz serpme.

4432.

Yara var baglasan duzelir, yara var daglasan duzelir.

4433.

Yaz buza, koy gune.

4434.

Yazda golge hos, kis da cuval bos.

4435.

Yaz bitirir yaz yitirir, sonbahar getirir kis yitirir.

4436.

Y aza cikarttik danayi, begenmiyor anayi,

4437.

Yazda arpa yiyen atm, kista asi piser.

4438.

Y azda basi pisenin kisda as: piser.

4439.

Y azda hareket, kista bereket.

4440.

Y az yagisi, kis gununun yavanligidir.

4441.

Y azda yatan kisda U$Ur.

4442.

Yazm ekincidir, ki$111 dilenci.

4443.

Yazi yazan boyle yazmis.

4444.

Yazik (gariban) ogul ne edersin? Dede olmus mah yok.

4445.

Y azik o kisi ki iyilik etmez.

4446.

Y azdigmi koy gune ayak tutup yol alsm.

4447.

Y assar (yatan) aslandan yuguruk esek iyidir.

4448.

Yasa giden dugune de gider.

4449.

Yasin okumak ile olu dirilmez.

4450.

Yas da kurunun atesine yanar.

4451.

Y asa bakma basa bale

konus, ara sozu ev yikar.
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4452.

Y ash kan koca eve berekettir.

4453.

Y ash koca evinin lengeridir.

4454.

Yash kocaya hurmet et, yashligmda

4455.

Yasi kirk genclerin kocasidir, yasi elli kocalann gencidir.

4456.

Y asi cok akli az.

4457.

Yag olduktan soma arpa da yemeli olur.

4458.

Yag ile yarma kavusur, arada sogan buzusur.

4459.

Yag,111 dibi tuzlu sozun dibi sirin gerek.

4460.

Y agdan baldan artik kahr, suvaktan artik kalmaz.

4461.

Y ag yag ustune gelir, yarma ya van kaynar.

4462.

Y aglar tuzlar do stun, ahirde domuz postun.

4463.

Yagmasan da gurulderne.

4464.

Y agis yagar damla damlar, avrat dogur misafir gelir.

4465.

Yagis yagdi kurtuldu, evden darnci kurtulmuyor.

4466.

Yag:1$111 damcilan

4467.

Y ag,1$ yagdigmda tavuga su vermezler.

4468.

Yagistan kalam yagrnur goturdu.

4469.

Yagis tutana (yagmura yakalanana)

4470.

Y ag da yese bal da yese dirilmez.

4471.

Y aman (kotu) kad1111 olanm evi cehennemdir.

4472.

Y aman adarm bela tutmaz.

4473.

Yaman yiyenin olsun, yaman diyenin olmasm.

4474.

Y aman gune dozen iyi gune yetisir.

4475.

Y aman kadin kisiyi cabuk kocaldir, asil kadin cok derdini azaltir.

4476.

Y aman kadar dayan burda, yahsica gelince.

4477.

Y aman di yen kendine doner.

4478.

Y aman komsu yaman kadin, yaman at birinden goc, birini bosa,

hurmet gar!

kup doldurur.

bir esek koyundan iyidir.

birini sat.
4479.

Yaman gunun ornru az olur.

4480.

Yarnanhga

(kotuluge)

iyilik o ner kisinin isidir, kotuluge kotuluk

her kisinin isidir.
4481.

Ya ben ya sen.

4482.

Yan bana yanayim sana kurban edeyim ca111m1 sana.

4483.

Yan bana yanayim sana.
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4484.

Yanan muma uflerne sakahn yanar.

4485.

Yanan ana varnan kaynana.

4486.

Yanan anadir, yiyen kaynana.

4487.

Yandi gill uctu bulbul, istersen agla istersen gill.

4488.

Yandirdin

4489.

Y angidan ciktim al eve dusturn.

4490.

Yangma (susuza) damla ne eder.

4491.

Yanmasa

4492.

Y aninda yatti balciga batti.

4493.

Ya evet ya yok.

4494.

Yayda (yazm) golgede yatan, 10$111 buz ustunde yatar.

4495.

Y ayda ayran, ki$111 yorgan bulmadik.

4496.

Y ayda sefere cikanda kurek gotur.

4497.

Yayda her duvar dibi bir ev sayihr.

4498.

Yayda calismayarun

4499.

Y ayda basi pisenin kisda asi piser.

4500.

Yay var, kis var, cok is var.

4501.

Y aydan cikan ohm ardindan

4502.

Yayin tor tukuntusu

kisin as tadi olur.

4503.

Yabusina

acimayan

4504.

Y atan iti uyandirrna.

4505.

Y atir yatir (ya tar yatar) yem vakti uyamr.

4506.

Yetdi (yedi) degirmende

4507.

Y etdi de bulmadik,

4508.

Y etene yetir yetmeyene

4509.

Y etime vurma dovme coregini elinden al.

4510.

Yetim aglayan olur.

4511.

Y etim kizsan, kt vnl yat.

4512.

Y etim yere, bakar yurek yakar.

4513.

Y etdi kornsu kazana muhtactir.

4514.

Y etdi kurda bir cank ne eder?

4515.

Yetdi karsiz oguldan bir karh kizi iyidir.

4516.

Yirtik buyuk yama kucuk.

4517.

Yirtici kusun ornru az olur.

mumunu

gecirdin.

yanmaz, ister ufle ister itele.

(katinna)

k1$1 zor olur.

kosma.

yayan kalir.

bir ponza un yoktur.

yetmiste ne bulacagiz?
tas atar.
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4518.

Yeznesine

(kureken-damadina)

guvenen oglundan olur.

4519.

Yigdim yemedim.

4520.

Y iginn mahall

4521.

Yakanda asihp.

4522.

Yekke (buvuk lokma oogazi yirtar.

yeyim demedim,
-1ZS1z

kimlere kaldi bilmedim

olmaz.

4523.
4524.

Yekke goz ..

4525.

konusma.

4526.
enanna dusmez.

4527.
4528.
4529.

Yoldan once

4530.
4531.

Yolda

4532.

Yol i.isrun~i!!...±.....1~0:~~-volu bilen az olur

uU!u.=:......1

4533.
4534.

Yoluzuc

4535.
4536.

Yolcu vorces

4537.
4538.

Yolcuv

4539.
4540.

Yold

4541.

Yold

4542.
4543.

Yold

4544.

Yold

4545.
4546.
4547.

Ytiz ol

4548.

Yuz i,

4549.

Yuz ig

4550.

Ytiz al

4551.

Yuz soz ::-.i.

.oyrnak iyidir.
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4552.

Yuze dayandik elliye dayandik.

4553.

Yurek dana noktasmi kaymeder.

z
4554.

Zerrece aski olanm derya kadar tahammulu gerek.

4555.

Zerreler katilasir zer yaratir.

z
4556.

Zep zirekten yag cikanr

4557.

Zahmetsiz bal yemek olmaz.

4558.

Zahmete dusmeyen rahatlik kiymetini bilmez.

4559.

Zahmeti messata ceker, lezzeti damat bulur.

4560.

Zedeli elma bir amban kufletir.

4561.

Zer (altm) kiymetini kuyumcu bilir, her divane ne bilir.

4562.

Zurnaciya goz neyine lazimdir.

4563.

Zurnayi genis basmdan ufler.

4564.

Zeri de var zoru da var.

4565.

Zer dudugune yune koydular.

4566.

Zaman ile hesaplasmak gerek.

4567.

Zaman bey oldu, saman haber getirdi.

4568.

Zemane kara basi agartir, ak disleri karartir.

4569.

Zemistan (kis) cekrneyen bulbul bahann kiyrnetini bilmez.

4570.

Zencir (zincir) aslan icindir.

4571.

Zindana sabreden tahta cikandir.

4572.

Zora daglarda dayanamaz.

4573.

Zorlu (guclu) gunahsiz olmaz.

4574.

Ziyan (zarar) zehirden acidir.

4575.

Ziyanh ise bazar olmaz azar olur.
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4576.

Ziyan verenden tacir olmaz.

4577.

Ziyanm neresinden

4578.

Zirzeber ilim degil semer dikmek ilimdir.

4579.

Zirek (uyamk) kus gagasmdan

4580.

Zireklik civanmertlik

4581.

Zireyi Kinnan' a goturur.

4582.

Zingiroglu

4583.

Zahmet yernek istemiyor

4584.

Zenger (altinci) dukkanmin

4585.

Zar (altm) ile guzellik olmaz.

4586.

Zer ile olan zor ile olmaz.

4587.

Zeri olan guzelligi neyler?

4588.

Zurnada kokluk olmaz, bahtma ne cikarsa cal.

4589.

Zurnaci gucunu b1g111a verir.

4590.

Zurnaci oglu zurnaci olur.

4591.

Zelzeleyi

4592.

Zamana

donersen

iyidir.

tuzaga duser.

getirir.

deve kaybolmaz.
ama kendi yedirtir.
tozu da altm olur.

goren yagisa razi olur.
ay zamana,

oku koydugun

kemana,

esekler

arpa yer, at

hasrettir samana.
4593.

Zor geldiginde

konun kacar.

4594.

Zora hanlann da borcu var.

4595.

Zor ile suruye kosulan kopek koyuna fayda verrnez.

4596.

Zirem sana su vereyim,

bugun sana pay vereyim.

z
4597.

Zararsiz is olrnaz.

4598.

Zarar akil artinr.

4599.

Zarar ceken menfaatin yolunu bilir.
173

4600.

Zarann yansmdan donmek menfaattir.

4601.

Zayif cocuk cabuk ayaklanir.

4602.

Zarar zehirden aci olur.

4603.

Zarardan korkan hayir gorrnez.

4604.

Zaruret insana her seyi ogretir.

z
4605.

Zalime bas egmek yardim etmektir.

4606.

Zalim reste sansini bir ah keser.

4607.

Zahire (gormedigine) inanma.

4608.

Zerafetin (guzelligin) sonu goz cikartir.

4609.

Zerafet ile zehir yalamazlar..

4610.

Zerafet (saka) ile sozu derler.

4611.

Zerafeti (sakayi) goturrneyene deme.

4612.

Zulm ile abat olan adil ile berbat olur.

4613.

Zulme dozen zalimkardir.

4614.

Zanmn (kotu dusuncenin) ardinca kacrna.

4615.

Zanmn gitmedigin yerden tilki cikar.

4616.

Zahirden batma yol var.

4617.

Zalimin sonu olmaz.

••

••

SOZLUK
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-A-

Ard : son, sonuc
Arhalamak : kacmak

Aba salmak : aba ortrnek
Arhalik : ceket
Abad : imar edilmis
Arhaym : emin
Abi: mavi
Arhayn : arkalik cikrna
Abid : ibadet eden

Acihlanmak : kizmak

Ank: zayif
Ank aruk : fakir fukara

Adavet : dusmanhk
Anza : sikayet, dert
Afitab : surahi
Arkali : sahipli
Afitabe : surahi, ibrik
Arsiz : utanmaz
Agarrnak : beyazlamak
Ar$111 : metreli
Agnatmak : anlatmak

Arsin : olcuh;
Agzi egri : kotu konusan
Ar$111
Ahir: son
Ahtarmak : aramak

malci : kumasci

Artik : 90k
Arvat : kadm

Akil : akilh
Asa: degnek
Aksar : topal
Asamet :
Alaci : alacakli

dogruluk

Asan: kolay
Alav: alev
Asta: yavas
Alea : erik
A$: ay
Allamp : aldamm
Asbaz : a$9I
Almamis : almadan
Asikar : gorunen
Aman: sakm
Askar : sehir adi
Amana gelmek : af dilemek
Asmak : ucrnak
And: yemin
Ata: baba
Anek : gozluk
Ata: baba
Aparmak : bulmak
Atlas : pahah bir kumas turu
Aparmak : goturrnek
Ava: hava
Ara: orta
A vare : basibos, issiz
Ara sozu : dedikodu
Avaz: ses
Arak: icki
A vaz : ses, name
Aralik sozu : dedikodu
A vundurmak : oyalamak
Aran: col
Ayadar : uyandmr
Araz : Aras nehri
Ayak : ayakta olan, yatmayan
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Ayak tutmak: devam etmek

Bed asil : kotu kisi

Aybecer

Beha: pahali

: ozurlu

Ayip : kusur

Behil : cahil

Ayn: baska

Behre : fayda

Azardik

Bek: bey

: ozgurluk

Azarhk : keder

Bekre : yudum

Azarhk

: keder

Bel bel : pel pel

Azmak

: kaybolmak

Beled : kilavuz

Azmak : sasirmak

Belek : bubdak
Beli : evet

-B-

Beli : guzel

Baban : bahcivan

Bellek : berber

Bae: harac

Bena sagird : kalfa

Bacadar : haracci

Bend olmak : durmak

Bacdar : haracci

Bende: kul

Badiyon : kazan

Benevse : menekse

Bagca : bahce

Beraber : esit

Bagce : bahce

Bere : mahsul

Baha: pahah

Berk : dolu, saglam

Bahil : cimri

Berre: kuzu

Bahsis : af

Beyaban : col

Bala: yavru

Beyaban gert : col gezen

Ban: ottu

Beyah beyah : gel gel

Banlamak : otrnek

Beyhude : bos

Barat : belge

Beyle : boyle

Barat : berat

Bezek: sus

Barsmak : kaybetmek

Bezenmek : suslenmek

Basdirmak : gornmek

Bezzaz : kumasci

Bash: lokum

Bildir : gecen yil

Basaca : sonuna kadar

Bicinci : bicen kisi

Basank : basan

Bidad : tadsiz

Baser : lider

Bikar : issiz

Basrnakci : ayakkabici

Bilici : bilgili

Batm : gorunen

Bilis : bil
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Bir de : bir daha

Ciran : ceylan

Birce : tek

Cis : cins

Birin : ilkin

Civan: gene

Bisevad

Culfa : simr kasabasi

: cahil

Bisvur : suursuz

Cur: nasil

Biz : qek degnegi

Cuce : civciv

Bodurmak : kaymak

Cut : cift

Boslamak : birakmak

Cut : tarlayi si.irme isi

Botak : budak

Cuyut : yahudi

Boya vermek : boy atmak
Boyakci : boyaci

-<;-

Bohtan : iftira

Cadrali : ortul i.i

Bove: bocek

Cahcah : degirmen tasi

B udarmak : yirtrnak

Cakir : icki

Bug : biyik

Calagan : kartal cinsi bir kus

Bugda : bugday

Caldirmak : tasitmak

Bulak : pmar

Calmak : sokmak

Buy: bava

Carrus : komus

Budurerne : surcme

Cark : tekerlek
Carvadar : hayvanci

-C-

Carvador : esek kervanmm reisi

Camaki : vitrin

(hayvanci)

Carrus : kornus

Catrnak : kacrnak

Canan : sevgili

Catrnak : yetismek, zamam gelmek

Cehaz : ceyiz

Catrnak : yi.iklemek

Cehd: caba

Ceharsenbe : carsamba

Cerna! : gi.izellik

Cekis : cekic

Cemdeg : ceset

Cepurast : sagdan soldan

Cerahat : yara

Cerag : mum, I$Ik

Cevahir : mi.icevher

Cersab : carsaf

Cigal : uyumsuz adam

Cetin : zor

Cmgildamak : ses yapmak

Cezmek : yemek

Cmk : yirtik

Cigindir : pancar

Cirmak : yirtmak

Cimmek : yikanmak
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Cini : porselen

Dervaze : pencere

Comak . degnek

Derya : deniz

Cor : kotu

Deste : sap

Coylu : tarz

Deste: sap

Colum : disim

Destgah : tezgah

Comee : kepce

Destmal : mendil

Corek : ekmek

Dest-namazsiz : abdestsiz

Cuvalduz : cuvaldiz

Desik : delik
Devlet : zenginlik

-D-

Devran : zaman, donem

Dag: matem

Dibe cen: sonuna kadar

Dal dala : sirt sirta

Dil : gonul

Daldalanmak . golgelenmek

Dil9ek : kucuk dil

Daldalanmak : oyalanmak

Dindirmek : konusturrnak

Dalmca : arkasmdan

Dingi : degnek

Dam: cati

Dinmek : susmak

Damak : keyif

Dirismek : israr etmek

Damazlik : achg: bir an gideren sey

Divan : mahkeme

Darner : karnci

Di vane : deli

Dan : elbise

Divar : duvar

Damsrnak : konusrnak

Dogguz : dokuz

Dar: idam

Doguz : domuz

Dar dar : dir dir

Dogulmarms : dogmarrus

Dara : servet

Dolak : kotu kumas

Darb-i keren : darbuka

Dolanmak : gezmek

Darga : karakol reisi

Dolapcak : dolap

Davusan : tavsan

Dolasmak : sanlmak

Dayca : 3-6 ayhk tay

Dolca : kova

Daz: kel

Dosap : pekmez

Debbag : derici

Dohul : favul

Dem: nefes

Donge : kose

Den : malzeme

Donum : donemec

Derc etmek : kaydetmek

Donum : kose

Dert ecir : dertli

Doyus : dovus
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Doz: dogru

Esirgemez : esirgemez

Dozgan : duz yo!

Eskik : eksik

Dozmek : dayanmak

Estikan : bardak

Dozmek : sabretmek

E$ik: disan

Duanuvis

Esitmek : duymak

: dua yazan kisi

Dug: ayran

Esmek : cekmek

Duma : turna

Esref : serefli

Dugi : pirinc

Evez : yerine

Dunen : duz

Evvel: once

Dure : etraf

Eyyam : gunler

Dusmek

: inmek

Duz : col

-F-

Duz : dogru

Fa'le: amel
Faris : fars

-E-

Ferik : tavuk

Ebleh : aptal

Fersi : hall

Ecinne : cinler

Fetir : pide

Efsar : yular

Fevta: oldurrnek

Egle : oyle

Fiskirak : islik

Eglesmek : oturmak
Egri : durust, dogru olmayan kisi

-G.!,

El : yabanci

Gabak : on, once

El tutmak : yardirn etmek

Gabbarlamak: kaldirmak

Emir pazan : tebrizde meshur bir

Gabsaz : isirmaz

pazar

Gada: dert

Encam: sonu

Gada: dert

Endaze: olcu

Gadaga : sadaka

Eng: cene

Garms : kornus

Er: koca

Garib adam : gurbette olan insan

Erdebil : Iran' 111 bir sehri

Gassa: gam

Erinmek : usenmek

Gasse : sara hastahgi

Eriste : bir hamur isi

Gayz: ofke

Erkli : ilk

Geci : keci

Erte : erken

Gede : serseri
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Gede : serseri

Goynek : gomlek

Gelaptun

Guda : zenginlik

: degerli bir kumas

Geman: akil

Gulunc : kann agnsi

Geman: hata

Guralik : uzum bagi

Gen: genis.

Gurut : bir tur sut urunu

Genah : gunah

Gutulmak : bitmek

Gence : sehir adi

Guz: ustura

Gerci : Gurcu

Gudukcu : kapi dinleyen

Gerekli : onemli

Gulab : gill suyu

Geru: rehin

Gulaptum

Gerz geran : agir gurz

Gules : gures

G1c: aptal

Guluzar : gill bahcesi

Gilyatasi

: kimyevi madde

: bir tur kumas deseni

Gun : gunes

Gic : aptal

Gusvar : kulak kupesi

Gidekan : ceviz

Guvec : kap

Gilas :kiraz
Giran : 1 riyal

-H-

Girde : yuvarlak

Hab: uygun

Giyafe : gorunus

Hacat: alet

Gizlin : gizli

Hacah : bash

Goduh: sipa

Hake: toz

Gosun : ordu

Hal : yuzdeki ben

Gotur : kotu

Hal' et : armagan

Goz: ceviz

Halik : yaratan

Gobelek : kisa

Hamu : herkes

Gode: kisa

Hana: kma

Godek: kisa

Hanisi : hangisi

Gogce : mavi

Har: diken

Gornruk : gumruk

Harazi : zuccaciye

Gon : deri

Hare : yardim

Gor : mezar

Harda : nerde

Goy: gok

I-larvar : 300 kg

Goycek : guzel

I-lasa : iyi, ozel

Goyerti : sebze

Hasis : cimri
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Hasis : pinti

Hula : barman

Hatta: tura

Humar : mahmur

Hay: ses

Hurhurt : domuz sesi

Hay kuy: ses

Hurernek : uremek

Haya : utanma

Husn : guzel

Hayin: hain
Hayva: ayva

-I-

Hazan : sonbahar

II : yd

He99i: hece

Ilgar : vatan

Heder: bos

I ta : affetme

Hef:

yazrk

Hefte hayal : sik sik fikir degistiren

-i-

Heman : hemen

igirmi : yirmi

Hemedan: Azerbaycan'da bir sehir

igit : yigit

Hemise : her zaman

Ihtiyar : yetki

Here : herkes

Ihtiyat : tedbir

Herif: rakip

ikbal : saris

Herzadin : herseyin

llan : yilan

Herze: kotu

Ilkin : ilk cocugun

Hestad : seksen

illet : sebep

Hestek : salvar

Imamzade : turbe

Hesterhan : hindi

lndi : simdi

Heveng : havan

Ine : igne

Hicalat : utanmak

iri : buyuk

Htrda : kucuk

Isti : sicak

Hita : hata

Is : ic

Hivar : kucuk

Isare : isaret

Hicran : aynhk

lslek : cahskan

Hilekar : hileci

lslemek : calismak

Hoflu : korkunc

lssek : e$ek

Honea : suslenmis tepsi

lstiha : arzu, heves

Honea : tepsi

lsve : naz

Hoy: Azerbaycan'da sehir adi

Itmek : kaybolmak

Hove hove : hizh hizh

iy: koku
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Iyal : aile

Kehr an : cins at

Iyildi : egildi

Kem: kotu

Iyilenmek

Kemala : olgunluk

: kokmak

i yreti : emanet

Kernan: yay
Kend: koy

-K-

Kera : kira, bedel

Kacmak : kosrnak

Kerem evi : comertlik evi

Kadim:

Kethuda : muhtar

eski

Kadir: kiymet

Kifil : kilit

Kabel : aptal

Kip: kulp

Kakil : kekil

K1 pik : kapah

Kal: ham

Kinlmak : kopmak

Ka]: soz

Kista : kisa

Kalaci : kalici

Kizil : altm

Kalmakal

Kicik : kucuk

Kamer:

: kalabahk

Ki$IDi$ : kuru uzum

ay

Kankal : diken

Kocalmak

Kanmak : inanmak

Koltuk agaci : sakat degnegi

Kar: sagir

Konak : misafir

Karace : cingene

Kosulmak

Kansga : kannca

Kohne : eski

Karpiz : karpuz

Koklemek : silsrnanlamak

Kas: mat

Kolge : golge

Kasad : kesat

Kornek : yardim

Kasi b : fakir

Konul : gonul

Ka$: kac

Korpu : kopru

Katre : damla

Korusne : bitki

Kayitmak : donrnek

Kuhum : akraba

Kaytarmak

: geri cevirmek

Kuma: yuva

Kaytarmak

: vermek

Kusek : dosek

Keflenmek

: gitme

Kuze : su kabi

Kecel : kel
Kedehdan

: yaslanmak

: muhtar
: sarhos olmak

Kefli : sarhos

Kuce : sokak
Kuhul : magra
Kulakus : kaktus
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Kunde : hamur

Mara! : ceylan

Kunde : hergun

Maraz : hastahk

Kure: gecit

Maslahat : nasihat

Kurekem : damat

Mat : hayranhk, imrenme

Kursl : masa

Matam : hayran

Kusa : kose

Maya : ana sermaye

KUt: <,:ig

Maya: disi
Mazlum: zalimlige ugrayan

-L-

Meded: yardim

Lak: bos

Meker: hile

Lal : kiymetli tas

Mekerbaz : hileci

Leblebi : pismis pancar

Men: ben

Lecene : pislik su

Men gasu : kasag:

Lele: dadi

Mencig : boncuk

Lenger : legen

Menzil : vanlacak yer

Lepe : nohutun ikiye bolunmus hali

Meraga : G.Azeri sehri

Leyli : Leyla

Merdesir : olu yikayan

Lezgi : kavim adi

Merdum azar : eziyet veren

Logma : lokma

Merdum azar : insanlan inciten

Lutu : kabadayi

Merke : yigmak

Lulek : su tasima aleti

Merze : bitki
Mes: bakir

-M-

Mesahib : sohbet arkadasi

Maca : bilekli

Mesel : atasozu

Madyan: at

Mesari : iki bash testere

Mafing : zayif.halsiz

Mesate : gelin kuaforu

Mahabbet: sevgi

Me$e: orman

Mahannes : kotu olay.

Metlab : temenni

Mahmel : kadife

Meval : tuvalet

Mahni : turku

Mevguf: bagli

Mahut : kumas

Meviz : kuru uzum

Malik : sahip

Meymun : maymun

Mama: ebe

Meyyit: oW

Marruz yaran : yeni ergenlik

Mezende : fiyat
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Mitil : yorgan astan

Nahirci : coban

Milcek : sinek

Nahor : yular

Min: bin

Naki! : masal

Mincik : boncuk

Nakit : pesin

Minmek : binmek

Nakka balik : kopek baligi

Misgal : agirhk birimi

Nale : inleme

Mota! : bir cins kopek

Napak : kirli

Muassrt : gunah

Narin : ince

Muattil : bekleyici

N asazlamak : hastalanmak

Mugon : Azerbaycan'da

bir bolge

N asukur : sukursuz, nankor

adi
Muhakeme:

Nasi : acemi

dusunme

Nateraz: fmldak adam

Muhkem: saglam

Necib : uslu

Muhtar : irade sahibi

N ecur : nasil

Multaniye : bir cins kopek

Nefer: kisi

Murabba: pekmez

Nefs kes : rakip

Mustuluk : mujde

Nekbet : kotuluk

Muy : uzum agaci

Ner: erkek

Mufte : bedava

Nerdiban : merdiven

Muruvvet : hayirli is

Nesye : veresiye

Murvarid : inci

Nevbe: sira

M ustecab : kabul

Neve : torun

Musatan : bayan calgici

Nezul : faiz

Muskul : zor

No bar : turfanda
Nohta : atm ipi

-N-

Noker : usak

Nabelde : yabanci, yurtsuz kisi

Nosur : banyoda kullamlan kil

Nacar : caresiz

Nus olsun : afiyet olsun

N adan : cahil
Nadan : su yolu
Naduz : durust olmayan

-0-

N ahak : haksiz

0bad : imarh, duzenli

N ahar : suru

Od: ates

Nahir : ahir

Ogn : hirsiz
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Ogul coregi : evlat ekrnegi

Payidar : kahci

Ohsamak : benzemek

Pehin : gubre

Olanda : oldugunda

Pelle : adim

Omac : bir hamur isi

Pencsenbe

Ornac : hamur isi

Pendir : peynir

Orak : harman zamam

Perverdigar : Allah

Osar : deve cekilen ip

P19ak : break

Ota: oda

Pilte : ip, sap vs.

Ovanal : duz

Pineci : ayakkabi <liken

: persembe

Pinti : tembel

-6-

Pis : kotu

Org : yurek

Pisik : kedi

Orgenrnek

: ogrenmek

Piy : kandil yag:

Ortek : ordek

Piy: yag

Oyut : ogut, nasihat

Piyade : yaya

Ozge : baska

Pul: para

Ozu : kendi

Puflernek : uflemek

-P-

-R-

Paca : bacak

Ra'yet : isci tebasi

Palm : paslanmak

Ra'yet : isci, calisanlar

Pahil : hasetci

Rahm eylemek : afetmek

Pahla : bakla

Ref: raf

Pahla : fasulye

Remmal : falci

Paiz : son bahar

Reyhan : bir bitki

Pak: temiz

Roza tutmak : mevlit okutmak

Palan : semer

Rufalamak

Palanduz : semer <liken

Rumi : Rum (Anadolu)

Palaz : battaniye

Ruz: nzk

Palcik : balcik

Ruz: nzk

Paltar : palto

Rusve : rusvet

Paltar : palto, giysi

Rusvehar : rusvet yiyen

: yamamak

Panbik : pamuk
Papak : sapka

-S-
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Sac : tandir

Sihismak

Sade adam : saf adam

S1111k: kmk

Safer : sef er yih

Sinmak : kmlmak

Sagir : yetim

Siyad : avci

Sag: saglam

Sim : saz teli

Sagnci : ayakkabici

Sindan : demir dovulen masa

Sala : yil

Siyadet : buyukluk

Salmak : yapmak

Son soz adam : cocugu olmayan

Sancimak : sokmak

a dam

Sap: ip

Sorus : sor

Sarban : deveci

Sozbaz : laf ebesi

Sarbaz : asker

Sozun iradi : elestirisi

Sarbon : deveci

Suvarmak

Sanyag

Sumsunmek

: tere yag:

: sigmak

: su icirrnek
: sulenmek

Sari : dogru

Sumuk

Sarsak : bos bogaz

Surusrnek

Sasik : kokrnus, curumus

Suval : dilenme

Savalan: Azerbaycan'm

: kemik
: surunmek

en yuksek

dagi

-~-

Saya: saygi

Sabalut : kestane

Sayaci : konusan

Sadhk : nese

Sayan : saygili

Sagirt : cirak

Saymaz : konusrnaz

Sah : para birimi.

Sazalmak : iyilesmek

Sahi : para birimi

Sefares : siparis

Sahseven : bir asiret adt

Sefih : aptal

Saler : kurnas satan

Sehavet

Sarn : gece

: bagislamak

Sehi : comert

Sarnam : kucuk kavun

Semen : cicek

Sarnatet : nasihat

Ser : sir

Samgazan : Tebrizin bir mahallesi

Serbazhane : kisla

Sane : tarak

Serdar : komutan

Sapalak : dayak

Serv-i hiraman : selvi agaci

Sapu : sapka

Sevad : bilgi

Sas : sasi
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Saz : veliaht
Segga : parca

-T-

Sehte : soguk hava

Taam: yemek

Sekke : suphe

Tab: dayamklihk

$ele : odun

yigiru

Tab eylemek : tahammul

Selte : koylu etegi

Tabsirmak : emanet etmek

Sern : mum

Takca : raf

Sems : gunes

T amarzi : hasretli

Senbe : cumartesi

T apdormak : dovrnek

Sene : yaba

Tapmak: bulmak

Sepe : dalga

Tarlan : ceylan

Sepe : su dalgasi

T aset : le gen

Ser : bilye

Tat: soy

Ser : yazi

Tayfa : akraba, asiret

Serik : ortak

Tay1111 tusum : benzerim

Serik : ortak

Taze: yeni

Sesdang : mulkun tumu

T eke : erkek keci

Silak : tepik

Tel : sac

Sir : musluk

Tele: tuzak

Simir : gayri muslimlerin lideri

T elesmek : acele etmek

Sir : aslan

Temasa : seyirlik

Sire : serbet

T enezzel : gerileme

Sirin : tatli

Tepmek: sokmak

Siven : matem

Terakki : ilerleme

Siyar : tarla arki

Terek : helva

Sofor sakird : sofor muavini

Tereli : terli

Schum : tarlayi belleme

Terpetmek: kaldirmak

Sor goz : namahreme bakan goz

Tevbe smdirmak : tovbe bozmak

$ora :beyaztoprak

Tmklamak: ishal olmak

Sorba : corba

Tike: lokma

Suh : guzel

Tiken : diken

$ uhl uk : saka

Tikmek : dilmek

Suhumluk : nese

Tohumak: dokumak

$ useki : satasrnak

Tokusmak : dokunmak
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Tola : enik, kopek yavrusu

0 zuk : yuzuk

Tollamak

-V-

: sallamak

Top : tapmak,
Tor:

bulmak

ag

y arli : zengin, varhkh
Vasi: kavusrnak

Tor: till

Vay haberi : aci haber

Tosbaga : kaplumbaga

Vech : makulluk

Toy: dugun

Veryan : bir cins ip

Toyla : ahir

Vurmak: sokmak

Tuk: sac
Tumancak : salvarsiz

-Y-

Tuyuk: tavuk

Yad: hasir

Tufeng : tuf ek

Y ad : yabanci

Tulki : tilki

Y adigar : hatira

Tumen : para birimi

Y ahsi : iyi.guzel

Tun anbarci : hamamci

Yahsihk : iyilik, guzellik

Tund : asm

Yal: kuyruk

Tupur : tukur

Y algiz : yalmz

Tupurrnek : tukurrnek

Y alma : yalin ayak

Turetme : cogaltmak

Yamak: yama

Tilqlik : eksilik

Y aman : kotu

Tutek : kaval

Y andirmak : yakmak

Tutsi : duman

Y arasmak : yakismak
Y argalanrnak : sallanmak

-U-

Y anmcik : yanm

U ca : yuksek

Y anya cen : yanya kadar

Ulduz : yildiz

Y arpiz : su kenannda bi ten bitki

Usak : cocuk

Y asemen : cicek
Y assar : yatan

-D-

Yay: yaz

Ulfet : dostluk, arkacas

Y azik : gariban

Ulkut : korkut

Yeher : at egeri

Urtegun : ustun

Y eke : buyuk

Ustad : usta

Y ezne : damat

0zguncu

Y igrnak : kapamak

: yuzucf
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Y ilulmak : yikilmak
Yiye: sahip
Yogun : kalin
Y ohan : ustun
Yok: degil
Y olatan : yolarken

Yoldas : arkadas
Yonga: ip
Yuhu: uyku

Y ugurek : yuruyen
Y ungul : hafif

-ZZahir : gorunrneyen
Zamen : kefil
Zan : kotu dusunce
Zat-1 sut : fitrat
Zehran : safran dedigirniz baharat
Zem: tarla
Zemistan : kis
Zemiston : kis
Zenbil : ahsveris torbasi
Zep : zor
Zer: altm
Zerafet : guzellik
Zerafet : saka
Zerger : kuyumcu
Zirek : cahskan
Zirzeber : alt list
Zi yan : zarar

•

INDEKS

Zor : guc
Abad (31)
Arh (31)
Abi (31)
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Ata (3 I)

Ebced (55)

Ata(31)

Et(55)

At (32)

Ecrabad

Ac; (32)

Ecel (56)

Akan (33)

Ezan (56)

Aksar (34)

Edebi (56)

Ahmak (34)

Erkek (57)

Ahir(34)

Ezvayis (57)

Araz (36)

El (58)

Arpa (36)

E~it (58)

Artik (37)

Egri (58)

Arzu (37)

E~~ek (61)

Ar~rn(3 7)

Imam (63)

Od (51)

lnsaf(63)

Orgten (51)

lpek (63)

Dz (51)

It ( 64)

6zu (52)

lcme (65)

Oz (53)

lgit(69)

Ustad (53)

Ilan (69)

Usak (54)

i lyar (70)

Oglan (55)

Jyde (70)

Ogn (54)

Bablr (72)

Ozge (55)

Baht (73)

Ak(41)

Bah is (73)

Agac (41)

Bahce (73)

Alam (45)

Bahil (72)

Avaz (47)

Baglr (72)

Ay (48)

Bakmak (74)

lhtiyat

c 4 7)

Ahter ( 48)

(56)

Balrk (73)
Balta (74)
Barut (74)
Ba~ (74)
Batman (75)
Bayrarn (75)
Bereket (75)
Bezir (76)

Bala (76)
Camaki (
Ey (55)

Carrus (';7)

Ebleh (55)

Can {'i,)
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Cahil (77)

Pahilin (95)

Cirmaga (77)

Penir (95)

Cefa (77)

Pu! (96)

Cemaat (77)

Pis (96)

Cevahir (78)

Picak (96)

Cuce

Pi;;ik (97)

(78)

Culfa (78)

Tabut (98)

Cehd (78)

Tagtlan (98)

Cis (78)

Tat (98)

Cakal (79)

Taze (98)

Calma (79)

Tann (98)

Cahsan (79)

Tayl1 (98)

Cay (79)

Tereli (99)

Cersab (79)

Telesen (99)

Cerag (79)

Tenbel (99)

Cirkin (79)

TUrkU (99)

Cezen (79)

Tok ( I 00)

Coban (80)

Tosbaga (100)

Culluga (80)

Tavuk(lOI)

c;:ig (81)

Rast(I03)

Dad (82)

Ruz: (103)

Dag (82)

Rufalamak ( I 04)

Dal (82)

Reyhan ( 104)
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