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Ebū’n-Naśāyiģ of Muģammed bin Aģmed
Abstract  is article introduces the treatise entitled Ebū’n-Naŝāyiģ (e Father 
of  [works of ] Advice) authored by a certain Muģammed bin Aģmed el-Ķosšanšíní, 
whose identity is presently unknown. Written in the nasihatname form, i.e., as a work 
of counsel or advice, it is a prose text comprised of eighty four proverbs (atasöz).  In 
addition, some of the proberbs contain samples of Ottoman poetry. While undated, 
the text appears to have been written in the second half of the fifteenth or early six-
teenth century. e work provides the context of the proverbs in terms of how they 
were understood.  As such, it makes this manuscript one of the rare sources that ex-
amine Turkish proverbs in this period. e only known manuscript of this treatise is 
preserved in the manuscript collection of the library of  the Department of Informa-
tion and Document Management, Faculty of Arts and Letters, Marmara University.
Key words: Muģammed bin Aģmed el-Ķosšanšíní, Ebū’n-Naŝāyiģ, Nasihat na me / 
Advice literature

Ebū’n-Naŝāyiģ, Muģammed bin Aģmed el-Ķosšanšíní’nin nasihatname tü-
ründeki mensur eseridir. Eserin telif tarihi bilinmediği gibi müellifi hakkında 
da ayrıntılı bilgilere rastlanmamaktadır. Âşık Paşa [1272-1332], Ahmedî [1335-
1415] ve Şeyhî [ö. 1431]’den örneklerin bulunmasından ve dil hususiyetlerinden 
hareketle metnin on beşinci asrın ikinci yarısıyla on altıncı asrın başlarında telif 
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edildiği ve müellifin de bu devrede yaşadığı söylenebilir. Eser, kim olduğu şimdi-
lik belirlenemeyen Kâtib Musluhiddin Bey’e sunulmuştur.

Ebū’n-Naŝāyiģ’in bilinen tek nüshası Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü yazmaları arasında Y. 37 numarada ka-
yıtlıdır. Talik yazıyla istinsah edilen ve on bir yaprakta on dokuz satırla yazılı 
nüsha, oldukça yıpranmış ve yaprakları karışmış bir hâldedir. Atasözleri kırmızı 
mürekkeple yazılmış olup, 8a ve 9b arasında bazı parçalar kopmuştur.

Eskiliği ve ele aldığı mevzu bakımından ehemmiyet arz eden eserde, bir ana 
hikâye etrafında atasözleri konuya uygun olarak zikredilmektedir. Tam bir izah 
hüviyeti taşımasa da müellifin ifadeleri, atasözlerinin anlaşılmasına katkı sağlaya-
cak mahiyettedir.

Besmele, hamdele ve salvele kısımlarından sonra “vaķtā kim ĥalķuñ sözlerini 
ve naŝíģatlerini derc ėdüp ĥāŝŝa ve ‘āmma ĥarc ėde[rek] lā-cerem ģikāyete binā 
ėdüp taķrír ve taģrír” eylediğini söyleyen müellif, değer kazanıp elden ele ve dil-
den dile dolaşmasını arzu ettiği eserini, Kâtib Musluhiddin Bey adına yazdığını 
ve atalar sözü olması sebebiyle ismini Ebū’n-Naŝāyiģ [Öğütlerin Atası] koyduğu-
nu belirtiyor.

Asıl hikâye, Ferruĥ-baĥt-ı Kirmāní adında adaletli ve tecrübeli bir hükümda-
rın tahtın vârisi makamındaki tek oğluna ölüm döşeğinde verdiği öğütler üzerine 
inşa edilmiştir. İyice yaşlanan ve ölüm döşeğine düşen Ferruĥ-baĥt, her türlü 
ilimde ve silâhşörlükte çok iyi yetiştirdiği oğlu Fírūz-baĥt’a, güzel ahlâk ve devlet 
yönetimi hakkında son öğütlerini verir ve iyi bir devlet adamı olmanın yollarını 
gösterir. Ferruĥ-baĥt’ın ölümünden sonra oğlu Fírūz-baĥt, babasının öğütlerine 
sıkı sıkıya uyarak sevilip sayılan bir sultan olur ve adaletle hükmeder. Eser, bu 
yönüyle siyasetname hüviyeti taşımaktadır.

Ebū’n-Naŝāyiģ’in sonunda Muģammed bin Aģmed el-Ķosšanšíní, bütün ese-
rin özünü ve yazılış maksadını şu cümleler ifade edip sözlerini bitiriyor: “İmdi 
bu ģikāyetüñ fāyidesi oldur ki bilesin ki dünyā bāķí degüldür ve eylükden ġayrı 
cihānda ne var ise ‘abeśdür. Ģaķķ sübģānehu ve ta‘ālādan ümiźdür ki cemí‘müzi 
ŝoñ demde ímāndan ve Ķur’ān’dan ayırmayup raģmetin erzāní ķıla. Āmín, yā 
rabbe’l-‘ālemín bi-raģmetike yā erģame’r-rāģimín.”

Bu çalışmada, Ebū’n-Naŝāyiģ’in metni yayınlanmış, eserde geçen atasözleri bir 
liste hâlinde sıralanmış ve bazı atasözleri için Osmanlı şiirinden şahitler getiril-
miştir. Metindeki kopuk parçalar sebebiyle bazı kısımlar okunamamış ve bu bö-
lümler köşeli yay içinde gösterilmiştir.
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[1b]

Ebū’n-Naŝāyiģ

Hāźā Kitābu Pend-nāme

Muģammed Bin Aģmed el-Ķosšanšíní
Bi-smi ’llāhi’r-raģmāni’r-raģím

Minnet ü sipās-ı bí-ķıyās, ol, ĥālıķu’l-cinnu ve’n-nās, cellet ‘ažametu-hu ve 
‘allet kelimetu-hu, ģażretlerine ki, esrār-ı vaģdeti şem‘asınuñ, envār-ı şa‘şa‘asıyla 
insān ķalubınuñ ervāģı aķmārını münevver eyledi, ya‘ní bunlaruñ nüfūsı, 
sem<ā>vātınuñ seyyārātını ģükm-i ķıdem ile ‘ālem-i ‘ademden šaraf-ı vücūda ge-
türdi, ve imkān ĥıššasınuñ topraķlarını ve le-ķad kerremnā bení ādeme.1 teşrífi-y-ile 
müşerref šutdı. Ĥıred-i ĥurde-dān, ki selāšín-i ervāģ-ı insāndur, anuñ kemāli-y-
ile cemāli vādìsinüñ meydānında, celāl-i iclāl-i ŝademāt-ı saševātından ģayrāndur. 
Leyse ke-miśli-hi şey’un.2 āyetinüñ şānındandur. Elā le-hu’l-ĥalķu ve’l-emr, tebāreke 
’llāhu rabbu’l-‘ālemín.3

Ol vācibu’l-vücūd ģażretlerinüñ ģamdinden ŝoñra dürūd-ı nā-mā‘dūd ol 
ģażret-i ŝadr-ı nübüvvet ü risālet, sulšān-sitān-ı siyādet āfitāb-ı āsmān-ı sa‘ādet 
ki anuñ şehinşāhlıġı menşūrı sašırlarından bir sašırdur. Ve mā erselnā-ke illā rah-
meten li’l-‘ālemín.4 Ve anuñ ķadímí kemāl ü fażlından küntü nebiyyen ve ādeme 
beyne’l-mā’i ve ’š-šín bir fażldur.

Allāh’uñ ŝalātı ve selāmı anuñ pāk münevver ve mušahhar rūģına olsun [2[2aa]] ve 
etbā‘ına ve eşyā‘ına olsun. Ĥuŝūŝan ol çihār-yār, ki kār-sāzān-ı şerí‘at-ı Muŝšafaví, 
ve sāģib-rāzān-ı šaríķat-ı nebeví, ve nücūm-ı bürūc-ı hidāyet, ve dürr-i dürūc-i 
velāyetleri idi<ler> rıēvānu ’llāhi ta‘ālā ‘aleyhim, ve meşāyíĥ-i kibār-ı mu‘aššar 
u münevver ervāģına olsun ķaddese ’llāhu ta‘ālā ervāģa-hum. ve ‘ulemā’-i dín-
perverlerine olsun raģime-humu ’llāhu ta‘ālā ecma‘ín.

Ammā ba‘d bu faķír ü ģaķír ü ża‘íf ü naĥíf el-muģtāc ilā raģmeti ’llāhi ta‘ālā 
Muģammed bin Aģmed el-Ķosšanšíní ġafere ’llāhu ta‘ālā le-hu-mā, vaķtā kim 
ĥalķuñ sözlerini ve naŝíģatlerini derc ėdüp ĥāŝŝa ve ‘āmma ĥarc ėde lā-cerem 
ģikāyete binā ėdüp taķrír ve taģrír eyledi. Ammā bu ĥāšır-ı müşevveş, ve fātir-i 
pür-āteş bu emri iķtiżā eyledi ki, kendü<si>nüñ mesnedlerinden bir ‘ālí-cenāb 
adına dėmekle şurū‘ ėde kim bu risāle-i pür-neŝāyiģ ebter ķalmayup elden ele 

1 Kur’ān: 17. İsrā [=Gece Yürütme] 70.
2 Kur’ān: 42. Şu‘arā [=Şiirciler] 11.
3 Kur’ān: 7. A‘rāf [=Tepeler] 54.
4 Kur’ān: 21. Enbiyā [=Elçiler] 107.
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merġūb ve dilden dile maģbūb ve mašlūb ola. Pes ol kimsedür ki anuñ lem‘a-i 
ģüsninden āfitāb-ı ‘ālem-ārā ki ĥurşíd-i cām-ı cihān-nümādur ve māh-tāb-ı 
‘ālem-efrūz ki zínet-i çarĥ-ı devvārdur anuñ pāy-ı semendinüñ na‘line müşābih 
olmaġ-içün her ayda kendüyi otuz dürli ŝūrete ķoyar. Ol oldur ki erbāb-ı aķlām-ı 
ĥādimu’l-ĥuddāmì erķām-ı çākerlerinüñ ġulāmıdur, ya‘ní ol źāt-ı mušahhar 
Kātib Muŝliģu’d-dín Bėg eyyede ’llāhu ta‘ālā eyyāme [2b] sa‘ādetehu mā dāmeti’s-
semāvātu ve’l-‘arżu ve’r-rebí‘.

Şi‘r

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün

Mücteś + – + – / + + – – / + – + – / – –

1. Hüner-ver olanı anuñ-çün ėtdiler defter
 Ki yazalar seni dívān-ı fażla ser-defter

2. Debír-i çarĥ alamazdı ŝıfātuñı ķaleme
 Elinde olmasa ger nāme vü hüner defter

3. Çekilmege ķalem-i bìzüñ-ile ĥašš-ı resíd
 Ecel nuķūdına düşmen ėder siper defter

4. Eline münşí-i fikr alsa ĥāme vaŝfuñda
 Ŝaģāyifinde olur šab‘uñuñ güher defter

5. Nuķūd-ı cāhuñı derc ėtmege debír-i felek
 Müdām şems ü ķamer ola sím ü zer defter (?)

Ģaķķ sübģānehu ve ta‘ālā anuñ vücūd-ı pür-cūdını nekebāt-ı eyyām u saķamāt-ı 
ālāmdan ŝaķlayu-vėrüp mesned-i ‘izzetde ve maķarr-i sa‘ādetde müstedām ėde 
āmín yā mucíbe’s-sā’ilín.

Ve ba‘du her ‘azíz ki bu risāleyi mušāla‘a ķıla ümmíźdür ki müellifini ĥayr 
du‘āy-ıla yād ėdüp fātiģatu’l-kitāb oķıyup śevābını rūģına baġışlaya. Her kim bu 
lušfı ėderse Ģaķķ ta‘ālā aña ve cemí‘-i etbā‘ına raģmet eyleye. Ve bu risālenüñ adı 
Ebū’n-Naŝāyiģ ķonıldı atalar sözi olduġı ecilden.

Ģikāyet

Rāviyān-ı aĥbār ve nāķılān-ı esrār şöyle rivāyet eyler ki zamān-ı māżíde diyār-ı 
‘Acemde bir pādişāh var idi adına Ferruĥ-baĥt-ı Kirmānì dėrler idi heft āsmānuñ 
devri, ve heft āĥterüñ seyri anuñ šāli‘ine muvāfıķ idi. ‘İzz ü cāh issi idi. Fetģ içün 
her ne cānibe ‘azm eylese pādişāhı ķarşu gelüp [3[3aa]] bì‘at ėderdi. Ŝāģib-ķırāndı; 
yüzinde sa‘ādet nūrı lāmi‘ idi. ‘Asker ü māl ü menāl-de cāmi‘ idi. ‘Adāletle vilāyeti 
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ābād ėtmiş idi. Dín bābında híç ķuŝūrı yoġ-ıdı. Müddet-i medíde ve ‘uhūd-ı 
ba‘íde, pādişāhlıķ sürdi; híç elem ve teşvíş görmedi. Ammā bir ma‘nādan ĥāšırı 
beġāyet melūl-idi. Oġlı ve ķızı yoġ-ıdı leyl ü nehār tażarru‘ ėdüp Ĥudā-yı rabbu’l-
‘ālemíne nāz u niyāz ėderdi ki, bir oġlı olaydı. ‘Āķıbetu’l-emr du‘āsı müstecāb 
olup bir sa‘d gėcede mücāma‘at ėdüp, ol gėceden ĥatunı ģāmile ķaldı. Ba‘de’l-
müddet bir sülāle-i pāk vücūda geldi ki mihr ü māh-ı āsmān anuñ ģüsninden 
ser-gerdān ķalurdı. Ŝūretde ve síretde ‘alāmet-i devlet ve nişān-ı şevket belürdi. 
Ata ve ana bunuñ gibi vücūdı görüp hezār şükürler eylediler. Şāh-ı Ferruĥ-baĥt 
şādmān olup, bir ulu šoy eyledi nice faķírleri ġaní ve nice üftādeleri destgír oldı. 
Ve müneccimler getürüp šāli‘in šutup be-ġāyet sa‘d gördiler ve adını Fírūz-baĥt 
ķodılar ve dayalar getürüp beslediler. Üç dört yaşına girdikden-ŝoñra, yüzine 
baķan kişinüñ ‘aķlı çāk olurdı, sünbüllerin yüzi üzre šaġıtsa ĥalāyıķ gün šutuldı 
ŝanurlardı. ‘İzz ü nāz ile beslediler tā beş yaşına ėrince. [3b] Andan ŝoñra mek-
tebe vėrdiler üç yıl içinde cemí‘-i ‘ulūmda māhir ķopdı. Ve kitāb ta‘lìm ėtdiler. 
Híç vech ile ol ‘ilmde daĥı eksügi ķalmadı, andan ŝoñra silāģşorluķ ögretdiler az 
zamānda anı daĥı kemāline yetişdürdi. Bir nice rūzgār bunuñ üzerine geçdi tā 
Fírūz-baĥt on dört yaşına ėrdi. Meh-i çārdeh-şeb anuñ ĥavfinden gice ile šoġardı. 
Bu cānibde atasınuñ ‘ömri āĥire ėrüp pír-i nā-tüvān oldı. Gerçi-ki oġlı sebebi 
ile ġayret ėdüp deprenürdi. Nā-gāh bir maraż ‘ārıż olup yatdı. Bildi ki bu dünyā 
maģall-i firārdur maķarr-ı ķarār degildür. Ölüm şerbeti damāġına toķunmaġa 
gelmişdür. Pes vüzerāsı ve ümerāsı ģāżır olup oġlını daĥı getürüp eline yapışup 
tāc u taĥtı ve mülk ü baĥtı aña ıŝmarladı ve bunlara vaŝiyyet eyledi ki “Bunca 
zamāndur ki pādişāhuñuz idüm. Benüm devrümde āsūde-ģāl ve müreffeģü’l-
bāl idiñüz. İmdi dilerim ki beni nice ‘azíz šutarsañuz bu oġlumı daĥı uġurlayup, 
kendüñüze pādişāh bilüp emr-i şerífine rām, ve ģükm-i münífine imtiśāl ėdesiz, 
ben bu dār-ı fenādan irtiģāl ėde-yorurın ēalāleti ķoyup šoġrı yola gidesiz, benüm 
vaŝiyyetüm šutarsañuz Ģaķķ sübģānehu ve ta‘ālā raģmetine vāŝıl olasız.” dėyü, 
bir ķaç naŝíģat söyledi. Bunlar daĥı aġlaşup zār u efġān ėdüp, “Emrüñ bize farż 
olsun.” dėyü baş yėre ķoydılar.

Ba‘dehu [4a] Şāh-ı Ferruĥ-baĥt bunlara icāzet vėrüp gitdiler. Oġlı Fírūz-baĥt’ı 
ilerü çeküp işbu naŝíģatları vėrüp eyitdi ki, “Oġlum ulular ile oturup pendlerin 
kendüñe hem-rāh ėdiñ” ki, atalar dėmişlerdür. Ulular sözin šutmayan ululıġı yavı 
ķılur. Yaramaz kişilerden geregi gibi iģirāz ėt, ki dėmişlerdür. Mıŝrā‘:

 Kişi azıtmaz illā hem-nişíni

Ulular naŝíģatı ķulaġuñda bināgūş olsun. Ulular ile iĥtilāš eyle ki eyü ile otu-
rup šuranuñ adı eylüg-ile yād olur. Nitekim efŝaģu’l-fuŝaģā ve emlaģu’ş-şu‘arā 
ya‘ní merģūm Ahmedí İskender-nāme’de eydür. Nažm:
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 Muŝģafa cild oldıġı-içün edím5

 Öpüp anı başına ķor her kerím

Neśr: Ve her kim yaramazlar-ıla muŝāģabet eylese adı yaramazlıķla añılur ĥalķ 
içinde maķbūl olmaz andan ŝoñra ‘āķıbeti daĥı ĥarāb olur. Nitekim ‘azízler ‘alā 
vechi’n-naŝìģa buyurmışlardur. Nažm:

 Her-ki-rā zāġ reh-nümā bāşed
 Menzil-eş vādì-yi belā bāşed

Neśr: Kişinüñ nāmı yaramazlıġ-ıla yād olup meşhūr olduķdan ŝoñra ĥalāsına 
mecāl yoķdur. Nitekim atalar dėmişlerdür: Arıķ ayrıtlanur ad ayrıtlanmaz. Bu 
sözüñ ma‘nāsın oñat fehm ėdüp feģvāsıyla ‘amel eyle. Ve hem senden ulu ile 
‘adāvet eyleme. Eger eylerseñ vücūduñ mülkini tebāh eylersin. ‘Azízler pend 
šaríķıyla dėmişlerdür. Beyt:

 Her-ān kihter ki bā mihter sitízed
 Çünān üfdet ki hergiz ber ne-ĥízed [4b]

Ve atalar dėmişlerdür ki Ulularla keşür ekenüñ yoġunı götüne. Bu ma‘nā oldur 
ki her kim kendüden ulu kimse ile sitìzelik eylese aña bir šarafdan bir sille toķunur 
ki híç n’olduġın bilmez ve bu daĥı ma‘lūmuñ olsun ki atalar dėmişlerdür: Aġır 
baŝıcaķ yeyni ķalķar. Oġul, ĥod-bínlik ya‘ní ‘kendüñi görüp’, vücūduñ ĥirmenini 
yėle vėrme. Meskenet ehli ol, ‘ucbı terk eyle, ‘ucb yaramaz ĥūdur. Her kim ‘ucbla 
‘amel eylese şeyšān gibi dergāhdan sürilür. Faķírlerüñ göñlin ele al ki kişi her ne 
devlete ėrse ayruġuñ du‘āsıyla ėrer. Nitekim atalar dėmişlerdür Ķulı ķul du‘āsıyla 
ve ehl-i nifāķ olma ki münāfıķlıķ kişinüñ iki cihānda yüzin ķara ėder, ve münāfıķa 
daĥı yoldaş olma ki atalar dėmişlerdür: Münāfıķdan ıraġ olan Tañrı’ya yaķın. Ve 
senden kiçilerle ceng ü cidāl eyleme. Berāberlik ėtmiş gibi olup ķadrüñden dü-
şersin saña her kişi ģürmet ve ‘izzet ėderken ‘izz ü vaķār ile depren ki ‘azízler 
dėmişlerdür. Beyt:

 Eger ġurbetdedür eger ilinde
 Kişinüñ ģürmeti kendü elinde

Nesr: Her kişiye ģürmet eyle saña ģürmet ėdeler. Nitekim atalar dėmişlerdür: 
Aġırlıķ iki başdan. Ve ben pehlevān-ı cihānum dėyü her kişiyle żıdd düşme ki 
sezmedin šoķunduķda ģayret barmaġın aġzuña alasın. Bu cünbişde olan ĥalķ 

5 5b/a4c (464. b.) aslında Öpüp anı = Anı öpüp. edím: tabaklanmış deri. Ayrıca bk. Aģmedí: 
Dívān: K. 19/11.

 Çākerem saña n’ola ‘izzet bulursam kim edím
 Tāc-ı serdür olduġı-y’çün cild-i Ķur’ān-ı Mecíd
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kim var ise [5a] kendü göñli şehrinde sulšāndur. Her birin ulu görüp dest-šırazlıķ 
ėtme. Tā ki maġlūbı olasın ki ‘azízler dėmişlerdür. Nažm:

 Yimedin kişi yād elden şikence
 Demirdendür ŝanur ķolında pençe6

Ve hem atalar dėmişlerdür: El elden üstündür. Ve yalan söyleme ki yalan 
söyleyenüñ gökde yılduzı yoķdur. Yalan söyleyenüñ hergiz yüzi aġarmaz. Bir 
kerre yalanuñ bulunduķdan ŝoñra gerçegüñe daĥı inanmazlar. Yalancılıķ kişi-
yi ģürmetinden düşürür. Yalan söz daĥı tíz žāhir olur niteki atalar dėmişlerdür: 
Yalanuñ dibi yaķıncaķ, görinür šurur baķıncaķ. Ve her ne söylerseñ fikr ėdüp söy-
legil. Nitekim ‘azízler dėmişlerdür. Beyt:

 Söylemedin sözüñi fikr eylegil
 Ĥayr ü şerri bilgil andın söylegil

Neśr: Tā ki fikr eylemedin söylemeyesin, eśeri saña żarar ola, def‘ine mecāl 
olmaya. Zírā ki söylenen söz gėrü dönmez. Nitekim dėmişlerdür: Nažm:

 Söz ki söylendi atılmış oķ-durur
 Anı döndermege çāre yoķ-durur

Neśr: Sözini fikr ėdüp söyleyen iş bitürür; fikirsiz söyleyen baş yitürür. Nite-
kim Ģażret-i ‘Alí rażiya ’llāhu ‘anh buyurmışdur: Selāmetu’l-insāni fí ģifži’l-lisāni 
oġul dilerseñ Haķķ ta‘ālā ķatıda yüzüñ aġ ola, šoġrı söylegil šoġrı sözli kişi ya-
rar iki cihānda daĥı ‘azízdür. Gerçi ki dėmişlerdür: Šoġrı söyleyeni šoķuz şehrden 
ķovarlar. Ammā atalar bunı [5b] daĥı dėmişlerdür ki Egri otur šoġrı söyle. Hem 
daĥı dėmişlerdür ki Šoġrılıķ iki cihānda yarar. Ve hem vüzerāñ ve ümerāñ ve 
tevābi‘üñe eyü istimāletler eyle ki, yüz çevirüp seni tenhā ķomayalar, cem‘iyle bir-
lige yėtesin. Ĥalķuñla birlige yėticek híç kimesne saña żarār kār ėdemez. Velíkin 
yalıñuz ser-keşlik ėdicek kim gerekse seni pāy-māl ėtmek ister. Oġul, atalar 
dėmişlerdür: Yalıñuz šaş dívār olmaz ve buña münāsib atalar dėmişlerdür: Yalıñuz 
elüñ āvāzesi çıķmaz. Nitekim ma‘şūķu’s-sālikín ‘Āşıķ Pāşā ģażretleri raģimehu 
’llāhu ta‘ālā Dívān’ında bu ģikāyeti getürmişdür. Ģikāyet:

Zamān-ı evvelde bir pādişāh var idi. Anuñ ķırķ oġlı var idi. Maraż-ı mevtinde 
oġulların cem‘ ėdüp her birine birer oķ getürtdi. Eyitdi “Oġullarum her biriñüz 
šuruñ oķlardan bir oķ aluñ. Daĥı ŝıñ.” dėdi. Anlar daĥı birer oķ alup ŝıdılar. 
Pādişāh emr eyledi birer oķ daĥı getürdiler. Ķırķ oķı bir yėre muģkem ŝardılar. 
Her birinüñ eline vėrdi, emr eyledi ki “Ŝıyuñuz.”. Çoķ cehd eylediler ķırķ yigit 
‘āciz olup yėre ķodılar. Ba‘dehu Pādişāh eyitdi. “Bunuñ ma‘nísi budur ki “Eger 

6 Şeyĥí: Husrev ü Şírin: 2296. b.
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siz ittifāķ ėtmeyüp perākende olasız yalıñuz oķ gibi ķuvvetüñüz olmayup her kişi 
sizi ŝıya. Ve eġer ittifāķ ėdüp birlige yėterseñüz kimesne sizi [6a] helāk ėtmeye. 
Bu naŝíģati ‘aķl ve ķulaġ-ıla fehm ėdüp ġāfil olmayasız. Elüñüz altında olan ki-
mesneleri ĥōş šutup birlige yėtürseñüz anlar daĥı her vech-ile mutāba‘et ėdüp, 
emrüñüze rām olalar.

Nitekim atalar dėmişlerdür: El eli yur iki el yüzü yur. Oġul, dünyānuñ işine 
ve naķışına aldanma. Dünyā devleti zaġaldur7 ve zāyildür. Ve pür-ģíledür. Niçe 
bizüm gibi ve sizüñ gibileri yoķ ėtmişdür. Hemān kişinüñ ķalan eyü adıdur. 
Oġul, ģālet-i nez‘a geldi ‘aķlı períşāndur dėyü benüm sözümi redd ėtmeyesiz. Ve 
beni tesfíh ėtdügüñ taķdírce nažar eyleme; sözüme nažar eyle. Nitekim Ģażreti 
‘Alí’den kerreme ’llāhu vechehu rivāyet olunur: Lā tenžur ilā ķāl fe ’nžur ilā mā ķāl 
ma‘nísi dėmekdür. Söyleyene nažar eyleme, sözine nažar eyle. Atalar dėmişlerdür: 
Delüden uslu ĥaberi ve daĥı cihānuñ varına yoġına ģaríŝ u šālib olup ‘ırżuñı 
saķla. Bu dünyā cífedür. Nitekim Ģażreti Resūlu ’llāh sallā ’llāhu ‘aleyhi ve sel-
lem buyurmışdur: Ed-dunyā cífetun ve šālibuhā kilābun ve hem ĥātemu’l-enbiyā ve 
server-i aŝfiyā Ģażreti Nebiyyi Muhammedi’l-Muŝšafā ģażretleri buyurmışlardur 
ki Ed-dunyā aķallu mine’l-ķalíli ve ‘āşiķuhā eźellun mine ’ź-źelíli bunuñ ma‘nísi 
oldur ki ‘Dünyā azdan azdur; anuñ ‘āşıķları ģaķírdür.’ Pes dünyāya šālib olma 
her kim dünyāya [6b] meyl eylese āĥiretde maġbūn ve maģzūn olur. Ve oġul 
šuz etmek ģaķķın bilmeyen nāmerdlerle musāģabet eyleme ki atalar dėmişlerdür: 
Šuz etmek ģaķķın bilmezden it yėgdür ve hem oġul delülerle ve oġlancuķlarla 
ve ‘avratlarla muŝāģabet eyleme ki bunlar senüñ nāmūsuña ĥalel vėrürler. Ni-
tekim atalar dėmişlerdür: Delüyi ne sik ne sikil ve hem bu daĥı ma‘lūmuñdur 
ki atalar dėmişlerdür: Delü bir šaşı deñize bıraġur bir il anı çıķaramaz. Anlaruñ 
muŝaģabetden fāyideñ budur ki arduñca ġıybetüñ ėdeler; zírā ‘aķılları nāķısdur, 
eyüyi ve yatluyı fehm ėtmezler. Aduña güzend ėrişe.

Ģikāyet: Bir kişi bir ulu ķatına gelüp eyitmiş: “Beni ĥōş šut-ki be-ġāyet üstād 
kişiyin, şāyed saña gerek olam. Ol ulu kişi “Üstādlıġın ne kārdadur, ŝan‘atuñ ne 
ŝan‘atdur?” Ol daĥı cevābında eyitmiş “Ĥūb kedi inerin. Ol ulu eyitmiş “Kedi 
inemekden fāyiden nedür?”. Ol daĥı eyitmiş: “Yüzüm gözüm šırmalamaya.” İmdi 
bunlaruñla muŝāģabet hemān yüz ķaralıġıdur. Rašb u yābis dillerine ne gelürse 
söylerler. Gerçi kim atalar dėmişlerdür: İt boķ yėdügiyle deñiz murdār olmaz. 
Ammā ģaķķuñda yaramaz söz söyletmemegi daĥı fāyidedür ve hem oġlum ĥod-
bín olan kimesneler ķatında ģācetüñ olsa ‘arż eyleme. Nā-gāh ‘ırżuñ yıķa, işüñ 
bitmeye [7a] ve göñlüñ períşān ola; kendü yaġuñla ķavrul. Nitekim atalar 
dėmişlerdür: Yorġanuña göre kösül ve bunlardan ıraġ ol ki bunlardan ıraġ olanuñ 
aŝŝısı vardur, ziyānı yoķdur. Nitekim atalar dėmişlerdür: Dek šuranuñ devece aŝŝısı 

7 z-ġ-l ‘aldatma, hile, ayıp’.
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vardur. Anuñ gibi kimesnelerden ĥayr umma ki atalar dėmişlerdür: İt sikinden 
ilik umma ve anuñ gibi šāyifeye hergiz iltifāt ėtme ki atalar dėmişlerdür: Boķa 

“Çelebí” dėyince çalıyı tolaş ve hem oġul, kendü işüñ bābında geregi gibi mücidd ol, 
kendü mühim işüñi kimseye inanma. Nitekim ķurda ŝormışlar, “Boynuñ neden 
yoġundur?” Ķurd daĥı cevābında eyitmiş. “İşümi kimseye inanmazın.” İmdi 
işüñde muķaddem olmaķ gereksin ki işüñ tamām ola. Nitekim atalar dėmişlerdür: 
Evde oturan nevbet ŝorar, degirmene varan un ögidür. Bunuñ ma‘nísi ‘Kişi işinde 
kāhil olmasun.’ dėmekdür. Nitekim atalar dėmişlerdür: Yatur erden yeler it yėgdür 
ve hem oġul, bir yėrde yurd ėdüp maķām šutduķdan ŝoñra bir aĥer yėre daĥı 
göçüp gitme ki dünyā bābında kişiye andan çoķ żarar vardur. Nitekim atalar 
dėmişlerdür: Yuvalanan šaşa yosun yapışmaz ve yaramaz ĥūylu kimesnelerle hem-
nişín olma, saña daĥı sirāyet ėder. Nitekim atalar dėmişlerdür: Üzüm üzüme [7b] 
göre ķararur. Elbette anlaruñ yaramaz ef‘ālinden saña daĥı ulaşur, müttehem olur-
sın. Nitekim atalar dėmişlerdür: Boz ata yoldaş olan ya tüyi yā ĥūyı ve hem tíz-
nefes olma ve yavaş daĥı olma. Miyāne depren ki atalar dėmişlerdür: Aş šuz-ıla 
šuz oran-ıla ve ķatı tíz-nefes olup ve ġāyet yavaş olmaķdan daĥı fāyide yoķdur. 
Nitekim atalar dėmişlerdür: Ne yavuz ol aŝıl, ne yavaş ol baŝıl ve hem oġul, ehl-i 
‘ilm ve ŝāģib-i ferāset kimesneleri yanuñdan giderme ki atalar dėmişlerdür: 
Ķulaġuzsuz ķuş uçmaz. Her ne işe ki iķdām ėdesin anlaruñ tedbíri ile eyle ki atalar 
dėmişlerdür: Šanışıķlı šaġ aşar ve hem oġul, tekebbür ehli olma, kibr ėderseñ 
göñlüñi yüksek šutarsañ elbette özüñe sen períşān olıcaķ bir ģavāle bulunur ki 
atalar dėmişlerdür: Šaġ ne ķadar yüksek ise yol üstinden aşar ve her kişinüñ 
mizācınca şerbet baġla sāhib-i müdārā ol. Niteki atalar dėmişlerdür: Yüzine göre 
šabancasın ur ve hem düşmenlerüñden be-ġāyet ģaźer eyle žāhiren saña dōstluķ 
daĥı ėderse. Şāyed ki müdārā ėdüp ayaġuñ almaķ isteye. Her kişinüñ göñlünde 
ne var ėdügin Tañrı ta‘ālā bilür. Nitekim atalar dėmişlerdür: Ģayvān alası šaşında 
adam alası içinde. Saña düşmen [8a] olan kimesnelerden gelecek ĥayrdan geç ki 
atalar dėmişlerdür: Gönlegüñ saña kiliseye oŝurma. Žahiren düşmenüñ saña dōst 
olursa daĥı sen inanma zírā atalar dėmişlerdür: Ķarı düşmen dōst olmaz. Göñlinüñ 
‘adāveti hergiz gitmez. Nitekim atalar dėmişlerdür: Šoñuzuñ ķuyruġın kessen yine 
šoñuzdur. Sen anlardan ictināb eyle ki atalar dėmişlerdür: La‘net toñuzuñ alacası-
na da ķaracasına da. Dōstı çoķ ėdin ki saña ĥayr ŝanucılardur. Híç kimse ile 
düşmen olma ki atalar dėmişlerdür: Biñ dōstdan bir düşmen çoķdur. Bir kişi bir 
kişinüñ ardınca olıcaķ çoķ iş ėder. Oġul, ma‘lūmuñ olsun ki şimdi bir bostanı 
ekerler tamām kökini ŝalup kök dügdügi vaķtin aşaġa kökinden buzaġu dişi 
dėdükleri ża‘íf cānver kesüp ķurıdur. Híç aña bārān-ı Nìsān fāyide ėtmez. 
Düşmenüñden geregi gibi ģaźer ėdesin ki atalar dėmişlerdür: Dōst uyur düşmen 
uyanuķ. Anlaruñ mekrinden ġāfil olma ki atalar dėmişlerdür: Uŝan baş terkide, ve 
ile ziyāde alçaķlıķ daĥı gösterme, niteki atalar dėmişlerdür: İle köpri olursan 
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üzülür belki ŝırlar, ve yine atalar buña münāsebet dėmişlerdür Yüksekde otur alçaġa 
nažar eyle. Ammā bunda ģikmet vardur, ma‘nísin fehm ėdüp ‘āmil olursañ iki 
cihānda devlete ėresin [8b] ve her kişiye eylük eyle egerçi muķābelesinde ‘ivaż 
daĥı olmazsa. Sen eylük eyle ol seni bulur. Nitekim atalar dėmişlerdür: Eylük eyle 
deñize bıraķ balıķ bilmezse Ĥālıķ bile. Gerçi ki atalar dėmişlerdür: Eylüge eylük 
olsa öküze bıçaķ olmazdı. Ammā eylük etmenüñ fāyidesi āĥiretde žāhir olur. Oġul, 
benüm saña vaŝiyyetüm olsun ki uluya ve kiçiye tevā‘żu‘ ėdüp meskenet eyle. 
Elüñ altında olanları ĥōşça šutup, kemāl-ile aġırlayasın ve ķoñşuñı ĥōşnūd eyle ki 
atalar dėmişlerdür: Ķoñşu ģaķķı Tañrı haķķı. ‘Ucb ehli olma geregi saña ziyāndur. 
Nitekim atalar dėmişlerdür: Ŝarp sirke ķabına ziyān ėder ve hem seni istemedikle-
ri yėre varma ki atalar dėmişlerdür: Güçle gökçeklik olmaz ve hem işüñi kimseye 
ıŝmarlama eger ıŝmarlarsañ bir kişiye ıŝmarla ki maŝlaģat-güźār olup nādān olma-
ya. Ehl-i ferāset ve sāhib-i fikr ola ve kāhil olmaya. Nitekim atalar dėmişlerdür: 
Kāhil öküzüñ cānı ģaķ. Anuñ gibi kişilere sipāriş ėtdügüñ emri yėrine getürmezler. 
Nitekim atalar dėmişlerdür: Güçle ķoyuna varan it ĥayr ėtmez ve anuñ gibi kimes-
neler sìmālarından ma‘lūm ola ģaźer ėdesin. Nitekim atalar dėmişlerdür: Ķutlu 
gün šoġuşından bellüdür. Nitekim atalar dėmişlerdür, ‘azízler buña münāsib bir 
ķavl daĥı buyurmışlardur: Oldıca oġlan [9a] boķından bellüdür. Pes mecmū‘ı 
mühimmātuñda senüñ kendü taŝarrufuñ evlādur ve ‘avrat sözine uyup bir işe 
mübāşeret eyleme ki atalar dėmişlerdür: ‘Avrata uyan ‘avratdur. ‘Avratuñ fikri 
ferāseti olmaz. Buña münāsib atalar dėmişlerdür: ‘Avratuñ ŝaçı uzun bilisi ķısa. 
Oġul, dört nesneye uyma ve i‘timād ėtme. Bir ĥayāl-i bāšıldur. Anlardan saña 
fāyide yoķdur. Biri dünyāya ve birisi daĥı bėglere i‘timād ėtme. Atalar dėmişlerdür: 
Bėglere inanma, ŝuya šayanma ve biri daĥı ‘avrat sözine uyma ki atalar ve ‘azízler 
buyurmış<lardur>… [   ] yoķdur ve biri daĥı ķılıca i‘timād ėtme nāgāh [   ] helāk 
ėdüp yüz döndürmez. Zírā iki b… ve oġul muģanneś olma, merdāne depren ki 
atalar dėm<işlerdür>: [Utanan] erden ‘avrat yėg ve üftādelere dest-gìr olup ‘āciz ve 
fürū-mānde ķalanlara mu‘āvenet eyle. Nitekim atalar dėmişlerdür: Düşmişlerüñ 
elin al ki Tañrı senüñ elüñ alsun ve híç kimse mālına šama‘ eyleme <ki> ģırŝ ġāyet 
yaramaz nesnedür. Šama‘ı ġālib olan kimesnenüñ ímānı ża‘ífdür. Bir kişinüñ 
ģırŝı olsa dünyānuñ rızķı anuñ olursa daĥı gözi šoymaz daĥı ziyāde ģaríŝ kimsenüñ 
bundan ġayrı mertebesi yoķdur ki [   ] daĥı yėmeye öldükde rızķın ve esbābın 
sāyirlere ķoya [   ] +naŝìbin minnetsiz yėyeler ol cāhil ģesābın ve ‘aźābın çeke gide   
[9b] bu ģırŝ dėdükleri büyük marażdur cehd eyle, kendüñi šama‘ odına bıraķma 
bugün ne bulursañ ĥora geçürüp Ģaķķ yolına taŝadduķ eyle birine biñ vėrür, 
Ģaķķ ta‘ālā. Yarınki gün içün ġuŝŝalanma pādişāhumuz ġanìdür ve rezzāķdur. 
Āĥiret yaraġına meşġūl ol ki bunda ne ‘amel ėtseñ yarın öñüñe gelür. Nitekim 
ŝadr-ı bedr-i ‘ālem mefĥar-i mevcūdāt Ģażreti Resūlu ’llāh ŝallā ’āhu ‘aleyhi ve 
sellem buyurur: Ed-dunyā mezra‘atu’l-āĥireti dünyāda ek ki āĥiretde biçesin. 
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Nitekim atalar dėmişlerdür: Ekmeyen biçmez. dünyāya [   ] šālib olan kimesne 
āĥiretde żāyi‘ ėder. Nitekim <atalar dėmişler am>mā ki ġāyet ĥūb söylemişler: 
İsteyen [  mevlāsını da bulur belāsını da ] <l>eyl ü nehār ‘ibādetde ve ķulluķda ol 
ki ferāyiżu ’llāh <Resūlu ’llāh> ŝallā ’llāhu ‘aleyhi ve sellemi terk eyleme ki atalar 
dėmişlerdür: Ķul ķulluķda y<ara>şur. Ĥašā ėderseñ ‘alā’l-fevr istiġfār ve tevbe eyle 
pādişāhımuz ġaffārdur ve atalar dėmişlerdür: Ķul ĥašāsız olmaz, ĥašā tevbesiz ol-
maz. İmdi rāh-ı Ģaķķa sülūk ėdüp māsivādan ferāġat eyle ve hem ģasìb ve nesìb 
kimesneler ile iĥtilāš eyle. Gördüñ ki bir kişide bedbaĥtlıķ ‘alāmeti var andan 
kemāliyle iģtirāz gerekdür. Nitekim <a>talar dėmişlerdür: Ķundaķdan ķutsuz ey-
lüge dönmez ve bir kimesne saña bir kimesnenüñ ġıybetin ėtse anı dinleme. Bunuñ 
gibilere [   ] <netekim ata>lar dėmişlerdür: Boķı depretdükçe ķoķar. Eger anuñ 
sözini din<[lerseñ] [10a] mühmelātı söylese gerekdür. Nitekim atalar dėmişlerdür: 
Yañşaġı muķaddem ŝaġır siker. Anuñ gibi kimesnelerden be-ġāyet perhíz eyle ki 
senüñ ‘aybın daĥı āĥerlere söyler. Şübhesüz oġul dōstuñ evine her gün varıcı olma 
ki usanmaķlıķ getürür. Nitekim atalar dėmişlerdür: Yaķından küstāĥ olmadan 
ıraķdan müştāķ yėgdür ve kimsenüñ ġıybetin ėtme şāyed anuñ ķulaġına dege atalar 
dėmişlerdür: Yerüñ ķulaġı var ve buña münāsib atal<ar dėmişlerdür: <Otuz iki> 
dişden çıķan ortaya yayılur. Soñra anuñla bulışasın ‘aybını yüzüñe ura ĥacìl olasın, 
ėtdügüñ işden utanasın. Yüzine baķmaġa yüzüñ olmaya. Nitekim atalar 
dėmişlerdür ammā ki ĥōşça buyurmışlar Yüz yüzden utanur. Yine atalar 
dėmişlerdür: Göz görür göñül utanur. İmdi bu fi‘llerüñ eger var ise daĥı terk eyle 
ve göñülden <e>yü niyyet ŝādır olsa itmāmına iķdām eyle. Ĥavf eyleme ki zírā 
<atalar> dėmişlerdür: Ķorķaķ bāzergān aŝŝı ėtmez ve hem atalar buña münāsib 
ba‘żı sözler daĥı söyleyüp dėmişlerdür ki Serçeden <ķorķan> šarı ekmez ve kimse 
rızķına šama‘ eyleme ki atalar kelimātında gelmi<şdür> eydürler ki Kimse naŝíbin 
kimse yėmez. Senüñ naŝíbüñ saña yėt<er> elbette. Nitekim ‘azízler dėmişlerdür, 
ģaķ budur ki ĥūb söylemişlerdür. Ķıš‘a:

 Naŝíbüm ben bir istersem ģabíbüm
 Ģaķíķat beni biñ ister naŝí<büm>

[10b] híç rızķuñ içün ġam yėme ki atalar dėmişlerdür: Baş ŝaġ olıcaķ külāh 
eksük olmaz. Hemān ŝaġlıķ gerekdür yoĥsa kişiye nesne eksük olmaz. Nitekim 
atalar dėmişlerdür: Šoġana et eksük olmaz. Atalar bu sözi daĥı dėmişlerdür ki 
ammā ĥōş söz söylemişler: Ŝaġ olana her gün dügün bayramdur ve rūstāyílerle 
hergiz muŝāģabet eyleme ki anlardan ĥayr gelmez. Nitekim atalar dėmişlerdür: 
Türk dānişmend olur a<dam olmaz.> Atalar dėmişlerdür …+neler ‘azílerden buña 
münāsib eyitmişlerdür: [……]eşek osuruġı ucı (?). Ķarındaş, oġul bir dōstuna ki 
varmalu olsañ zinhār tehí-dest varma. Ķalíl ü keśír bir tuģfecik ile var. Atalar 
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eyitmişlerdür ki Loķma şefķat arturur. Boş el ile varmaġa atalar buña münāsib 
e<yitmiş>lerdür: Ķurı sik düşmān götine oġul benüm bu naŝíģatlarumı cān u 
göñül ile yād eyle ve bunlaruñla ‘amel eyle. Dilersen iki cihānda ber-ĥōdār olup 
yüzin aġ ola. Ben uş dünyādan giderem [   ] bāķí ķal. Bu sözlerüm saña yādigār 
olsun mūcibi ile <‘amel> eyle ki, mülküñ pāyidār ve devletüñ ber-ķarār ola dėyüp. 
<Dün>yādan gözin yumup cān ķuşı ķafes-i tenden pervāz ėtdi. Bir az gün ceza‘ 
ü feza‘ ėdüp unıtdılar. Fírūz-baĥt taĥta <çıķu>p atasınuñ sözleriyle ‘amel ėdüp 
tamām ‘adālet ėtdi [11a] niçe yıllar ol ĥānedānda pādişāh oldı. İmdi bu ģikāyetüñ 
fāyidesi oldur ki bilesin ki dünyā bāķí degüldür ve eylükden ġayrı cihānda ne 
var ise ‘abeśdür. Ģaķķ sübģānehu ve ta‘ālādan ümiźdür ki cemí‘müzi ŝoñ demde 
ímāndan ve Ķur’ān’dan ayırmayup raģmetin erzāní ķıla. Āmín, yā rabbe’l-‘lemín 
bi-raģmetike yā erģame’r-rāģimín.

Temme.

01. Ağır basınca yeyni kalar. 4b/4
02. Ağırlık iki baştan. 4b/17
03. Arık ayırtlanır, ad ayırtlanmaz. 4a/15
04. Aş tuz ile, tuz oran ile. 7b/4
05. Avrata uyan avrattır. 9a/38

06. Avratın saçı uzun bilisi kısa. 9a/4
07. Baş sağ olunca külah eksik olmaz. 9b/19

08. Beylere inanma, suya dayanma. 9a/7
09. Bin dosttan bir düşman çoktur. 8a/8
10. Boka “Çelebi.” deyince çalıyı dolaş. 7a/7
11. Boku deprettikçe kokar. 9b/19
12. Boz ata yoldaş olan ya tüyü ya huyu. 7b/2
13. Dağ ne kadar yüksek ise yol üstünden aşar. 7b/13

8 Meydān-ı ‘ışķ içinde Mecnūnı añma baña
 Er midür ol kim ola bir ‘avratuñ zebūnı (Emrì: Dìvān: G.547/3)
 [= Aşk meydanında bana Mecnun’un adını anma; bir avrata düşkün olana er denir mi?].
 Er ol kim olasın bizümle ģāldaş
 Erenler olamaz ‘avratla yoldaş (Uŝūlì: Dìvān: 18. s., Pend-nāme: 26. b.)
 [= Bize uymak için er ol; erenler avratla yoldaş olmaz.]
9 Devletüñde başumuzda dūd-ı āh eksük degül
 Baş ŝaġ olduķça cihānda bulunur aña külāh (İbn Kemāl: Dìvān: G.285/2)
 [= Senin devletinde başımızdan ah dumanı eksik olmuyor; baş sağ olsun, bu dünyada ona elbet 

külah bulunur.].
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14. Danışıklı dağ aşar. 7b/1010

15. Dek duranın devece assısı vardır. 7a/4

16. Deli bir taşı denize bırakır, bir il onu çıkaramaz. 6b/6

17. Deliden uslu haberi. 6a/1211

18. Deliyi ne sik, ne sikil. 6b/5

19. Doğana et eksik olmaz. 10b/312

20. Doğru söyleyeni dokuz şehirden kovarlar. 5a/1913

21. Doğruluk iki cihanda yarar. 5b/214

22. Domuzun kuyruġunu kessen yine domuzdur. 8a/5

23. Dost uyur, düşman uyanır. 8a/1415

24. Dünya ahiretin ekeneğidir. 9b/616

10 Ulular šanışıķlu šaġ aşar dėr
 Bilisüz ādem ıssuz šaġa şār dėr (Dā‘ī: Vaŝiyyet-i Nūşirrevān: 46. b.)
 [= Ululular danışıklı dağ aşar der; bilgisiz adam ıssız dağa şehir der.]
11 Çāh dėr dil źeķanuña delüden uŝlu ĥaber
 Yañılupdur aña her kimsene kim cāh dėdi (Ģadìdì: Pervāne Beg Mecmū‘a-i Nežā’ir: 616a)
 [= Gönül senin çene çukuruna “Kuyu” der, işte deliden doğru haber; her kim ona “Makam” 

dediyse yanılmıştır.]
12 Ėy Ģarímí şā‘ire maģbūb mı eksüg olur
 Eksüg olmaz çünki şeh-bāza cihān içre şikār (Ģarímí Dìvān: G.6/5)
 [=Ey Harímí, ak doğana dünyada av eksik olmadığı gibi şaire de sevgili eksik olmaz.]
13 Ķāmetüñe serv dėyüp šoġrı söyledügi-y’çün
 Māhı šoķuz pāre şārdan sürdi çarĥ-ı bí-vefā (Münírí: Dìvān: G.12/2)
 [= Senin boyuna selvi deyip doğru söylediği için bu vefasız felek, ayı dokuz şehirden kovdu.]
14 Yüri āb-ı ŝāfí gibi šurı šur
 Seni mühmelāt ėtmesün bí-ģużūr
 Ne zíbā meśeldür bu šoġrı ĥaber
 Ki šoġruluķ iki cihāna yarar (Bādí: Armağan: 1653: Yaģyā Bey: Kitāb-ı Uŝūl)
 [= Yürü, berrak su gibi dupduru dur; boş işler seni huzursuz etmesin; “Doğruluk iki cihana 

yarar” şu doğru haber ne güzel bir meseldir.]
15 Dìdesi ĥavf-ı raķíb ile olup eşk-efşān
 Sü uyur düşmen uyur ĥaste-i hicrān uyumaz (Şeyĥ Ġālib: Dìvān: G.139/5)
 [= Gözü rakibin korkusuyla sürekli yaş döker; nöbetçi uyur, düşman uyur, ayrılık hastası uyu-

maz.]
16 ad-dunyā mazra‘atu’l-āĥirati.
 Ol faĥr-i cümle ‘ālem dünyāya dėdi mezra‘
 Niçün šuram ben epsem taģŝíl-i kāra geldüm (Źātí: Dìvān: G.868/3)
 [= O bütün âlemin övüncü dünyaya “Tarla” dedi. Ben ne diye sessiz durayım, kazanç elde 

etmeye geldim.]
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25. Dünya küçük mü küçük, seveni düşük mü düşük.17 6a/17
26. Dünya bir leştir, isteyeni köpektir.18 6a/15
27. Düşmanların elini al ki Tanrı senin elini alsın. 9a/13
28. Eğri otur, doğru söyle. 5b/119

29. Ekmeyen biçmez. 9a/420

30. El elden üstündür. 5a/421

31. El eli yur iki el yüzü yur. 6a/422

32. Ele köprü olursan üzülür belki sırlar. 8a/16
33. Erden avrat yeg. 9a/12
34. Evde oturan nöbet sorar, değirmene varan un öğütür. 7a/12
35. Gömlek sana kiliseye osurma. 8a/1
36. Göz görür, gönül utanır. 10a/1123

17 ad-dunyāu aķallu min al-ķalíli va ‘āşiķuhā azallu min az-zalíli.
18 ad-dunyā cífatun va šālibuhā kilābun.
 Kilāb-ı cífe-i dünyā-yı dūna şír-i nerüz
 ‘Adū-yı düşmen-i dínüz velāyet ehli erüz (Yaģyā Bey: Dìvān: G.174/1)
 [= Alçak dünyanın leşine dadanan köpeklere karşı erkek aslanız; din düşmanlarının düşmanıyız, 

ermişlerdeniz, eriz.]
19 Firāķ ėderse de pìr eyle vaŝf ķāmetini
 Yaķìnì egri otur söyle tek hemān šoġru (Yaķìnì: Dìvān: G.168/4)
 [= Ey Yakíní, ayrılık belini bükse de onun boyunu anlatmaya devam et; eğri otur doğru söyle.]
20 Ekmeyen biçmedi bu mezra‘da ve’l-ģāŝıl
 Kime lāzım ise ekmek aña lāzım ekmek (Bādí: Armağan: 1825: Lā’edrí)
 [= Bu tarlada ekmeyen biçmedi; kısacası, kim ekmek isterse ona ekim yapmak şarttır.]
21 El elden üstün olduġın işitse dōstum
 Bitürmez idi sebzede bir cūy-bār serv (Necātí Bey: Dìvān: K.21/17)
 [= A dostum, el elden üstün olduğunu duysaydı, ırmak, çimenlikte selvi bitirmezdi.]
 Aldı zìr-i destine ķaddüñ çenārı ēarb-ı dest
 Söylenür ellerde bu kim dest-ber-bālā-yı dest (Yaķìnì: Dìvān: G.21/1)
 [= Boyun, bir el vuruşuyla çınarı elinin altına aldı. Halk arasında “El elden üstündür.” diye 

söylenir.]
22 Nihān eyleme benden rāzı ėy ģūr
 Meśeldür kim dėmişler el eli yur (Tutmacı: Gül ü Ĥüsrev: 921. b.)
 [= Ey huri, sırrı benden gizleme çünkü şöyle bir mesel söylemişler: El eli yıkar.]
23 Meśel-durur bu ki göz görmese yüz utanmaz
 Necātiyā ne ‘aceb nergis ola ger güstāĥ (Necātí Bey: Dìvān: G.44/7)
 [= Ey Necâtî, nergis küstah olursa şaşılır mı? Çünkü, şöyle bir mesel vardır: Göz görmezse yüz 

utanmaz.]
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37. Güçle gökçeklik olmaz. 8b/1124

38. Güçle koyuna varan it hayretmez. 8b/16
39. Hayvan alası dışında, adam alası içinde. 7b/19
40. İt bok yediğiyle deniz murdar olmaz. 6b/16
41. İt sikinden ilik umma. 7a/525

42. İyiliğe iyilik olsa öküze bıçak olmazdı. 8b/4
43. İyilik eyle denize bırak balık bilmezse Halık bile. 8b/226

44. Kâhil öküzün canı hak. 8b/14
45. Karı düşman dost olmaz. 8a/327

46. Kılavuzsuz kuş uçmaz. 7b/828

47. Kimse nasibini kimse yemez. 10a/1729

48. Kişi azıtmaz illâ hem-nişîni. 4a/5
48. Kişinin kurtuluşu dili tutmaktadır.30 5a/16

24 Dem mi var gözüm ķan šolmaz ģālüme düşmenler gülmez
 Güç-ile görkçeklik olmaz ŝaġ ol elümden ne gelür (Yaķìnì: Dìvān: G.65/6)
 [= Gözümün kan dolmadığı, hālime düşmanların gülmediği, bir zaman mı var? Zorla güzellik 

olmaz; sağ ol elimden ne gelir.]
25 Manŝıb ümmídi Receb Paşa’dan
 Lušf-ı Ģaķdan gözi yummaķ gibidür
 Öyle bāšıl ĥara isnād-ı kerem
 İt sikinden ilik ummaķ gibidür (Nef‘í: Sihâm-ı Kazâ: Kıta: 113)
 [= Recep Paşa’dan yüksek makam ummak, Allah’ın lutfundan ümit kesmek gibidir; öyle batıl 

eşeğe cömertlik isnadı, it sikinden ilik ummak gibidir.]
26 Vėr nūr u fer ruĥuñdan bu çeşm-i eşk-bāra
 Sen eylük ėt ŝuya ŝal cihānda eylük bitmez (T. Ca‘fer Çelebí: Dìvān: G.69/4)
 [= Parlak yüzünden bu yaşlar saçan gözlere nur ver; sen iyilik yap suya at, dünyada iyilik bit-

mez.]
27 Ŝun‘iyā píre-zen-i dehr seni aldamasun
 Dost olmaz ķarı düşmen kişiye eyle ģaźer (Ŝun‘í: Dìvān: G.31/5)
 [= Ey Sun’î, bu dünya kocakarısı seni aldatmasın, insana eski düşman dost olmaz, dikkat et.]
28 Gitdi dil murġı tírüñ ardınca
 Ķuş ķılavuzsuz uçmaz ėy dilber (Bādí: Armağan: 3719: Fevrí)
 [= A güzel, gönül kuşu okunun ardından gitti. Kuş kılavuzsuz uçmaz.]
29 Nevāle ġuŝŝa saña baña ĥvān-ı viŝāl
 Ne yėr kimse naŝíbin ne var naŝíbe zevāl (Bādí: Armağan: 3500: Fevrí)
 [= Senin kısmetin dert; benimki vuslat sofrası; ne kimse kimsenin nasibini yiyebilir ne de nasibe 

bitmek var.]
30 salāmatu’l-insāni fí hifzi’l-lisāni.
 ‘Āleme maģsūd ėden güftār-ı pākümdür beni
 Ģaķ dėmişdür rāģatü’l-insāni fí ģıfžı’l-lisān (A. Ģāletí: Dìvān: G.557/8)
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49. Komşu hakkı Tanrı hakkı. 8b/8
50. Korkak bezirgân assı etmez. 10a/14
51. Kul hatasız olmaz, hata tövbesiz olmaz. 9b/1331

52. Kul kullukta yaraşır. 9b/1232

53. Kulu kul duasıyla. 4b/9
54. Kundaktan kutsuz iyiliğe dönmez. 9b/1733

55. Kuru sik düşman götüne. 10b/12
56. Kutlu gün doğuşundan bellidir. 8b/18
57. Lânet domuzun alacasına da karacasına da. 8a/6
58. Lokma şefkat artırır. 10b/1134

59. Münafıktan ırak olan Tanrı’ya yakın. 4b/12
60. Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl. 7b/6
61. Olduca oğlan bokundan bellidir. 8b/19
62. Otuz iki dişten çıkan ortaya yayılır. 10a/735

63. Sağ olana her gün dügün bayramdır. 10b/536

 [= Âlemin beni kıskanmasına sebep, tertemiz sözlerimdir; doğru söylemişler, insanın rahatı 
dilini tutmaktadır.]

31 Şehā bir cürm ŝādır oldısa benden ĥašā-y-ıla
 Sen aña ķalma ‘afv eyle ķuluñ işi ĥašādur hep (Ferāġí: Pervāne Beg Mecmū‘a-i Nežā’ir: 256a)
 [= A sultanım, yanlışlıkla bir günah işlersem, sen ona bakma, affet; kulun işi hatadır hep.]
32 Rıżāsın iste olduġuñca zinde
 Ki ķulluķda gerek zírā ki bende (Tutmacı: Gül ü Ĥüsrev: 1030. b.)
 [= Yaşadığın müddetçe onun rızasını ara; çünkü kul kullukta gerek.]
33 Bilmeyüp eksüklügin ķaşına ģarf atmış hilāl
 Bu meśeldür Hecriyā elbetde kemden kem gelür (Hecrí: Dìvān: G.20/5)
 [= Ey Hecrì, hilāl, kendi eksikliğini bilmeyip (sevgilinin) kaşına sataşmış; atasözü böyledir: 

“Elbette noksan olandan noksanlık gelir.”.]
34 Síneme seng-i cefā ur kim maģabbet arturur
 Dōstum ēarb-ı meśeldür loķma şefķat arturur (Necātí Bey: Dìvān: G.208/1)
 [= Göğsüme zulüm taşlarını vur; aşkımı arttırıyor; a dostum, atasözüdür, “Lokma şefkat 

arttırır.]
35 Lebleri rāz-ı dehānın ķıldı fāş
 Küllü sırrın cāveze’l-iśneyni şā‘ (Yaķìnì: Dìvān: G.85/2)
 [= Dudakları ağzının sırrını açığa vurdu. “İki kişiyi aşan sır, sır değildir”]
36 ‘İyddür ŝulģ olalum tíġ-ı nigāhuñla dėdüm
 Dėdi ėy dil-şüde saġ olana her gün bayram (Śābit: Dìvān: K.XLI/23)
 [= “Bayram geldi keskin bakışınla barışalım.” dedim. “A vurgun, sağ olan her gün bayram.” 

dedi.]
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64. Sarp sirke kabına ziyan eder. 8b/937

65. Serçeden korkan darı ekmez. 10a/15
66. Söyleyene bakma, ne söylediğine bak.38 6a/10
67. Tuz ekmek hakkını bilmezden it yegdir. 6b/339

68. Türk danişmend olur, adam olmaz. 10b/7
69. Ulu sözünü tutmayan ululuğu yavı kılar. 4a/4
70. Ulularla keşür ekenin yoğunu götüne. 4b/1
71. Usan baş terkide. 8a/15
72. Üzüm üzüme göre karadır. 7a/1940

73. Yakından küstah olmadan ıraktan müştak yeğdir. 10a/4
74. Yalanın dibi yakıncak, görünür durur bakıncak. 5a/8
75. Yalnız elin avazesi çıkmaz. 5b/641

76. Yalnız taş duvar olmaz. 5b/642

77. Yanşağı sağır siker. 10a/1
78. Yatar erden yeler it yegdir. 7a/14

37 Bāde-i ‘ışķ sebū-yı dilüme vėrdi ĥalel
 Kendü žarfına żarar eyledi ol keskin ĥal (Śābit: Dìvān: G.228/1)
 [= Aşk şarabı gönül testime halel verdi; o keskin sirke kendi kabına zarar verdi.]
38 lā tanzur ilā ķāla fa ’nzur mā-ķāla.
 Şi‘r-i cihān-sūzumı ĥaylí beğendi ģabíb
 Söyledeni gör begüm söyleyeni ķo dėdi (Yaģyā Bey: Dìvān: G.462/6)
 [= Sevgili, dünyayı yakan şiirlerimi çok beğendi. “Söyleyeni bırak, söyletene bak” dedi.]
39 Yėdigüm ayrı giderken seg-i kūyuñla benüm
 Görmedüm nān u nemek ģaķķını yārānumda (Āhí: Dìvān: G.96/4)
 [= Mahallenin itleriyle yediğim ayrı giderken, o dostlarımda tuz ekmek hakkını görmedim.]
40 Göz ķarardup saña il düşeli ķarardı gözüm
 Üzüme göre ķararur bu meśeldür ki üzüm (Źātí: Dìvān: G.978/1)
 [= Elâlem gözünü karartıp sana tutulalı, benim de gözüm karardı. Bu atasözüdür: Üzüm üzüme 

baka baka kararır.]
41 Çıķmaz ŝadası bir elin ‘ālemde fí’l-meśel
 Yār olduġı tehí mi rebābe kemānenüñ (Bādí: Armağan: 5252: Sāmí Bekir Paşa)
 [= Bu âlemde, yalnız elin sesi çıkmaz. Kemanın rebaba arkadaş olması boşuna mı?]
42 Bir cefā šaşıyıla nice yapılsun göñlüm
 Çü meśeldür yalıñuz šaş dívār olmaz (Şem‘í: Dìvān: G.75/2)
 [= Bir zulüm taşıyla gönlüm nasıl yapılsın/hoşnut olsun; çünkü atasözüdür, “Yalnız taş duvar 

olmaz.”]
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79. Yerin kulağı var. 10a/643

80. Yorganına göre kösül. 7a/2
81. Yuvalanan taşa yosun yapışmaz. 7a/17
82. Yüksekte otur alçağa nazar eyle. 8a/17
83. Yüz yüzden utanır. 10a/1044

84. Yüzüne göre tabancasını vur. 7b/15
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Nûşirevân Adlı Mesnevîsi”; Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi: Konya, Bahar 2006, 19. sy., 1-25. s.

EMRÌ: Dìvān: SARAÇ, M. A. Yekta: Emrî Divanı: İstanbul 2002, 389 s. Eren.

GÜVĀHÌ: Pend-nāme: HENGİRMEN, Mehmet: Güvâhî Pend-nâme (Öğütler 
ve Atasözleri): Ankara 1983, 283 s., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 549, 
1000 Temel Eser Dizisi: 99.

43 Ėy bikr-i ġonce rāzuñı ŝaķla açılma kim
 Tā ki çemende gül šuya yėrüñ ķulaġı var (Hecrí: Dìvān: G.55/2)
 [=A bakire gonca, sırrını sakla, sakın açılma; çünkü, çimenlikte gül duyar, yerin kulağı var.]
44 Çü yüz yüzi göricek utanurdı ģūríler
 Yüzüñi görmediler šañ mı olsalar güstāĥ (Sürūrí: Pervāne Beg Mecmū‘a-i Nežā’ir: G.103a)
 [= Madem ki yüz yüzü görünce utanırdı. Huriler yüzünü görmediler, küstah olsalar şaşılır 

mı?]
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ĢARÍMÍ: Dìvān: AKIN, Öykü: Harîmî (Şehzade Korkut) Dîvânı’nın Nesre Çe-
virisi ve İncelenmesi: İstanbul 2009, 103 s, Marmara Üniversitesi, Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Ömer ZÜLFE.

HECRÌ: Dìvān: ZÜLFE, Ömer: Hecrî Kara Çelebi Muhyiddin Mehmed Dîvân: 
Ankara 2009, 283 s., YayınEvi.

İbn KEMĀL: Dìvān: DEMİREL, Mustafa: İbn Kemāl Dívān: İstanbul 1996, 
XXXV+229+3 s., Fakülteler Matbaası.

MÜNÍRÍ: Dìvān: ERSOY, Ersen: II. Beyazıt Devri Şairlerinden Münîrî Hayatı, 
Eserleri ve Dîvânı İnceleme Tenkitli Metin: Ankara 2010, 533 s., Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. (e-kitap).

NECĀTĪ Beg: Dívān: TARLAN, Ali Nihat: Necati Beg Divanı: İstanbul 1963, 
[II]+XXVIII+557 s., Millî Eğitim Basımevi. II. Basım: İstanbul 1997, XV+557 
s., Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2342, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 592, 
Türk Edebiyatı Dizisi: 25.

NEF‘Í: Sihâm-ı Kazâ: AKKUŞ, Metin: Hicvin Ankaları Nef‘î ve Sihâm-ı Kazâ: 
Ankara 1998, 282+30 s. Akçağ.

PERVĀNE BEG: Mecmū¤a-i Nežā¢ir [Derlenişi: 1560]: Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi Bağdat 406. sy., 627 y.

ŚĀBİT: Dìvān: KARACAN, Turgut: Bosnalı Alaeddin Sabit Divan: Sivas 1991, 
VIII+633 s., Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 37.

ŜUN¤Ì: Dìvān: YAKAR, Halil İbrahim: Gelibolulu Sun¤î Dîvânı ve Tahlili: İs-
tanbul 2002, XXVIII+616 s., İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Dok-
tora Tezi.

ŞEM¤Ī: Dívān: KARAVELİOĞLU, Murat Ali: On altıncı Yüzyıl Şairlerinden Priz-
renli Şem¤î¢nin Divanı¢nın Edisyon Kritiği ve İncelenmesi: İstanbul 2005, 2 C., 
651+59 s. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve 
Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Doktorluk Tezi.

Şeyĥ ĠĀLİB: Dìvān: OKÇU, Naci: Şeyh Galib Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, 
Şiirlerinin Umûmî Tahlîli ve Divânın Tenkidli Metni: Ankara 1993, I-II C., 
XI+1029 s.

ŞEYĤÌ: Ĥusrev ü Şírín: Yay. Faruk K[adri] TİMURTAŞ, Faruk K[adri]: Şeyhí’nin 
Husrev ü Şírin’i İnceleme-Metin: İstanbul 1963; Şeyhí ve Husrev ü Şírin’i İnce-
leme - Metin: 2. bs. İstanbul 1980, 268 s., İstanbul Üniversitesi Yayınlarından 
No. 2670.
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T. Ca¤fer Çelebì: Dìvān: ERÜNSAL, İsmail E.: The life and works of Tâcî-zâde 
Ca¤fer Çelebi, with a critical edition of his dîvân: İstanbul 1983, CXXX+523 s. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 3103.

TUTMACI: Gül ü Ĥüsrev: YOLDAŞ, Kazım: Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev’i: 
İnceleme-Metin: Malatya 1998, 461 y., İnönü Üniversitesi, Doktora Tezi. Da-
nışman: Doç. Dr. Hasan KAVRUK.

TANYERİ, M. Ali: Örnekleriyle Divan Şiirinde Deyimler: Ankara 1999, 272 s., Ak-
çağ.

UŜŪLĪ: Dívān: İSEN, Mustafa: Usûlî Hayatı, Sanatı ve Divanı: Erzurum 1987, 
XXII+285 s., Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.

YAĢYĀ Beg: Dívān: ÇAVUŞOĞLU, Mehmet: Yahya Bey Divan: İstanbul 1977, 
XVI+646 s., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2233.

YAĶÌNÌ: Dìvān: ZÜLFE, Ömer: Yaķíní [ö. 1568] Dívān: Ankara 2009, 268 
s., Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 
3187, Kültür Eserleri 438. (e-kitap).

ŹĀTÌ: Dìvān: TARLAN, Ali Nihat: Zatî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkrip-
siyon) Gazeller Kısmı: II. C., İstanbul 1970, 1-502 s. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1216.

Muģammed bin Aģmed’in Ebū’n-Naśâyiģ’i
Özet  Bu makalede, kimliği şimdilik ayrıntılarıyla belirlenemeyen Muģammed bin 
Aģmed el-Ķosšanšíní’nin Ebū’n-Naŝāyiģ adını taşıyan ve seksen dört atasözünü ihti-
va eden, nasihat üslûbu ile kaleme alınmış mensur eseri yayına hazırlanmıştır. Ayrıca, 
metinde geçen bazı atasözlerine Osmanlı şiirinden örnekler gösterilmiştir. Türkçe 
atasözlerinden bahseden sınırlı sayıdaki eserler arasında sayılabilecek olan Ebū’n-
Naŝāyiģ, ihtiva ettiği bilgilerle, mahiyeti tam olarak belirlenemeyen kimi atasözle-
rinin anlaşılması için göz önünde bulundurulması gereken bir kaynaktır. Eskiliği 
bakımından da ayrıca ehemmiyet arz eden Ebū’n-Naŝāyiģ’te, doğrudan izahlar yer 
almasa da atasözlerinin anlamını belirleme noktasında bazı ipuçları bulmak müm-
kündür. Bilinen tek nüshası Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü yazmaları arasında bulunan metnin, ilmî ölçüler çerçeve-
sinde yayınlanması, atasözleri ve deyimler üzerinde yapılacak çalışmalara katkı sağ-
layacaktır.
Anahtar kelimeler: Muģammed bin Aģmed el-Ķosšanšíní, Ebū’n-Naŝāyiģ, Nasihat-
name


