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Русские эквиваленты турецких пословиц
Türk Atasözlerinin Rusça Karşılıkları

İçerik
1. Aba vakti aba, yaba vakti yaba
2. Abanın kadri yağmurda bilinir
3. Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz
4. Acı söz insanı çileden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır

-1Aba vakti aba, yaba vakti yaba*
Rusça anlamı: Не ошибётся тот, кто покупа́ет жиле́тку из во́ йлока зимо́ й, а деревя́нные ви́ лы
ле́том. (Kışın aba, yazın yaba alan yanılmaz)
aba – 1. жиле́тка из во́ йлока (aba yeleği ), 2. во́ йлок – aba kumaşı (keçeye benzer)

yaba – деревя́нные ви́ лы (saman tınazı oluşturmak için kullanılan ahşap dirgen)

Açıklama 1
Her şey zamanında alındığında ihtiyaçlarımızı giderir. İhtiyacımız olmayan bir şeye gereksiz olarak
masraf yaparak, farklı ihtiyacımızı almazsak hataya düşer, sıkıntı çekeriz.
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Rusça karşılığı: Ку́пишь ли́ шнее – прода́шь ну́жное. (Gereksiz şeyleri alırsan, gerekli şeyleri satmak
zorunda kalırsın)

Açıklama 2
Her işi kendisi için ayrılan vakitte yapmalıyız.
Rusça karşılığı: Де́лу вре́мя, поте́хе час. (Önce işini bitir, sonra eğlen)
поте́ха [paTYEha] – eğlence (eski sözcük)

*Atasözünün başka kullanımı
Aba vakti yaba, yaba vakti aba
Açıklama
Kisi, kendisine gerek olan şeyleri vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman satın almalıdır. Yazın aba,
kışın yaba satın almak gibi.
Rusça anlamı: Не ошибётся тот, кто покупа́ет жиле́тку из во́ йлока ле́том, а деревя́нные ви́ лы
зимо́ й. (Kışın yaba, yazın aba alan yanılmaz)
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Rusça karşılığı: Гото́ вь са́ни ле́том, а теле́гу зимо́ й. (At kızağı yazın, at arabasını ise kışın hazırla)
са́ни [SAni] – at kızağı
теле́га [tiLYEga] – at arabası

-2Abanın kadri yağmurda bilinir
Rusça anlamı: Жиле́тка из во́ йлока дорога́ во вре́мя дождя́ (Abanın değeri / kıymeti yağmurda
bilinir).
Açıklama 1
Sahip olduğumuz şeylerin kıymetini ona ihtiyaç duyduğumuzda biliriz.
Rusça karşılığı: Дорога́ ло́ жка к обе́ду (Kaşığın kıymeti öğle yemeğinde bilinir).
дорого́ й [daraGOY] – pahalı, sevgili, değerli
до́ рог кому́? [DOrak kaMU] – kimin için değerli, kıymetli
к чему́? - к обе́ду, к у́жину, к утру́ [kçiMU – kaBYEdu, KUjınu, kuTRU] – zaman olarak neye doğru,
neye karşı – öğle yemeğine doğru, akşam yemeğine doğru, sabaha karşı
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-3Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz
Rusça anlamı: Бродя́га не устаёт от сва́дебных гуля́ний, а ребёнок – от игр.
Açıklama
Kişiler yapabildikleri ve sevdiği işlerden sıkılmaz
Rusça karşılığı: Рабо́ та не трудна́, когда́ она́ не нудна́. (Bir iş sıkıcı olmadığında zor gelmez).
ну́дный / ну́ден (kısa sıfat) [NUdnıy / NUdin] – can sıkıcı
сва́дьба [SVAT’ba] – düğün
гуля́ние / сва́дебное гуля́ние [guLYAniye / SVAdibnaye guLYAniye] – şenlik, düğün şenliği

-4Acı söz insanı çileden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır
Rusça anlamı: Жесто́ кое сло́ во вызыва́ет в челове́ке гнев, а ла́сковое сло́ во выма́нивает змею́ из
норы́ .
Açıklama
Söyleyeceğiniz kötü söz nasıl iyi bir insanı öfkelendirirse, tatlı, güzel bir sözünüz de kötü birini
yatıştırabilir.
Rusça karşılığı: Ла́сковое сло́ во кость ло́ мит*, а жесто́ кое гнев дви́ жет. (Tatlı söz kemik eritir, acı
söz ise şiddeti harekete geçirir).
ла́сковый [LAskavıy] – tatlı, nazik, şefkatli
кость [kost’] – kemik (dişil)
у меня́ ло́ мит ко́ сти [umiNİA KOsti LOmit] – kemiklerim sızlıyor
лома́ть / слома́ть что? [lamAT’ / slaMAT’] – kırmak
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ула́мывать / улома́ть кого́ ? (konuşma üslubu) = упра́шивать / упроси́ ть [uLAmıvat’ / ulaMAT’ =
uPRAşıvat’ / UPRAsit’] – ikna etmek (birinin inadını kırmak)
дви́ гать / подви́ гать [DVİgat’ / paDVİgat’] – hareket ettirmek
гнев [gnief] – şiddet, kızgınlık
*atasözünde ‘улома́ть’ fiilinin ‘ломи́ ть’ şekli kullanılmıştır (kuralsız bir kullanım)

Devamı Olacak …

