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KLASİK EDEBİVATIMIZDA MESEL HALİNE GELMtŞ

BAZI BERCESTE MISRALAR

Dr. Mtlberra GİJRGENDERELr

ÖZtf
Halkın diline yerleşmiş pek çok mısra, yüzyıllardan beri
söylene söylene mesel haline gelmiştir. Bu mısralar, halka o kadar
malolmuştur ki çogunun şairi bile unutulmuştur. Bu ~ada,
Osmanlı döneminde ve günümüzde hazırlanan atasözü derleme.
kitaplarında birer atasözü olarak ele alınan 276 mısra tespit
edilmiştir. Birçogu günümüzde atasözü olarak kul1anllan, şairlerin
ögüt verici özlü sözlerini içeren bu 276 mısraın, eserlere ve
şairlere göre dagı1lmlarl belirlenmiş, böylece divan ~iHiyle halk
kültürünün etkileşimi gösterilmiştir.

Ikın

söyledigi hikmetli ibret sözleri, yani "hikmetii'l-avfun" olarak
itelendirilen atasözleri, sadece halk tarafından degil aydın zümre
tarafından da büyük ilgi gömıüştilr. Bu sebeple halk ve tekke şairlerinin yanında
birçok divan şairi de şiirlerinde atasözlerine yer venniştir. Bazı atasözleri de divan
şairlerine ait mısralar olmalarına ragmen zaman içinde
halk arasında yayılıp
benimsenmiş ve günlük hayatta veciz sözler olarak kullanılmıştır.
XI. yy.dan sonra özellikle mesnevi tarzı eserlerden Kutadgu Bilig başta
olmak üzere, siyasetnaıneler, dini ve ahlaki eserler, tarihi destanlar ve hikayelerde
yer alan atasözleri, i divan edebiyatımızın diger nazım şekillerinde de
kullanılmaktadır. Önceleri çeşitli eserler içinde dagınık bir halde bulunan atasözleri,
XV. yy.dan itibaren müstakil "durl1b-1 emsal" kitaplarında bir araya toplanmaya
başlanmıştır. Bu eserleri Osmanlı döneminde ve günümüzde hazırlananlar olmak
üzere iki grupta ele alabiliriz. Osmanlı döneminde hazırlanan eserlerin en önemlileri
şunlardır:

ı.

ArmaAaD': 5675 atasözü ve deyimle, bunlan ihtiva eden 478 şairden alınmış
5106 beytin yer aldıgı Annagan, bu konuda hazırlanmış eserlerin eri
hacimlisidir.

• Trakya üniversitesi Fen-Edebiyat Fakuıtesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
i Dehri Dilçin (2000): EdebiyatımlZda Atasözleri, Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara, s. XX
2 Ahmed Badi, Armağan, hz\. Süreyya Beyzadeogıu, Yayıma Hazır Tamamlanmış Trakya
Üniversitesi Projesi 1998, (Proje Yrd. Müberra Gürgendereli, Fatih Günay)
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2.

Durtıb-ı Emsil-i OsmiDiyye3 : İki kez ŞinAsi tarafından, üçüncü kez de
Ebuzziy4 Tevfik'in ilaveleriyle basılan ve 4004 atasöZÜ ve deyim ihtiva eden bu
eserde, de~şik şairlerdeıl alınmış 838 beyit mevcutti.ıri

3.

Dur4b-1 Emsil": Ali Emiri tarafından üç defter halinde hazırlanan 2300
atasOZU ve deyimle ilgili 2110 beytin mevcut oıdu~ tamamlanmamış
müsvedde bir eserdir.

4.

Manzum ve Musavver Durtıb-ı Emsil5: Müellifi bilinmeyen bu eserde 267
atasOzU ve deyim ihtiva eden, müellife ait 289 beyit mevcuttur. Bu alandaki tek
minyatürıO eser olması bakımından da dikkate delerdir.

5.

Pendnime-i Güviht: AtasözU ve deyim ihtiva eden 450 beytin bulundugu
eserde şair, bazı ahlaki ilkeleri şaka ve öIQtlerle süsleyerek hikAye etmiştir.

6.

MaDzOme-i DurOb-1 EmsAl': Atasözlerini basit, sanatsız halk söyleyişleri
olarak gören Edimeli Hıfzi, bu sözleri süsleyip vezinli söyleyerek çogu
kendisine ait 616 mısraı eserinde toplamıştır.
Atasözlerini degiştirip,
zorlamalarla vezne uydurmaya çalışan Hıfzi, bu konuda pek başarılı olamamış
ve ilgi görmemiştir.

7.

DurOb-1 Emslll-i Türkiyye YAhUd Atalarsözü 8 : İhtiva ettigi 5742 atasözil ve
deyimle, bu eserler arasında önemli bir yere sahip olan Atalarsözü'nde 52
şairden alınmış 259 mısra ve beyit bulunmaktadır.

3

'-

şiri~t~Ebuzziy8, Durilb-ı Emsal-i Osmtiniyye, Ebuzziy4 Mat. , İstanbul 1302; Şintisi
Ebuzzijld, Durilb-ı Emsdl-f Osmdniyye, Osmanlı AtasIJzleri ve Deyim/eri, hz!. Süreyya

Beyzadeo~u, Yayıma Hazır Tamamlanmış Trakya Üniversitesi Projesi, 2002
Ali Emin, Durub-ı Emsal (Mensur-manzum a/Q3ijzleri ve deyimleri ihtiva eden üç defter ),
Millet Kütüphanesi, Edebiyat Yazmalan 282·283·284
s Topicapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine BölUmü IT. 171 i; GOnay Kut, "Atasözleri ve
Deyimlere Ait Manztitn ve Minyatürın Yazma Bir Eser" Yıl/ık /, İstanbul, 1986, s. 73- 112
6 Mehmet Hengirmen, Güvdrn. Oğüt/er ve A/Q3özleri, Pend-nfime, Ankara, Kültür Bakanlıg1

4

Yayınlan,

7

8

1990

Hıfli, Manzume-iDurilb-ıEmsa/, İstanbul,

1262

M. SaId Tekez4de, Du~b-ı Ems6J-r TiJrkiyye YdhUd A/alarsi'zii, İstanbul, i 3 ı i
i!
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İçinde örnek beyit ve mısraların bulun~ atasözü ve deyim derleme

kitapları içerisinde günümüzde hazırlanan en Onemli çalıŞma "OnUçüncU Yüzyıldan
GÜnümüze Kadar Şiirde Ve Halk Dilinde Atasözleri Ve Deyimler"g adlı iki ciltlik

eserdir. EyUbogıu eserini, başta Ali Emiıi'nin Uç ciltlik yarım kalmış atasOzleri ve
deyimler kitabı DurQb·ı Emsal'in butününü aldıktan sonra.lO çeşitli divanlan ve bu
konuda yazılmış eserleri toplayarak hazırlamıştır.

Bu konuda yapılan derleme çalışmalarından bir digeri de "Edebiyatımızda
Atasözleri"i i adlı kitaptır. Kitapta. çeşitli divan ve halk şairlerinden seçilmiş 833
beyit bulunmaktadır.
Bu çalışmada; kendileri darb-ı meselolmuş ya da ifade ettikleri Olütler
herkes tarafından kabul edilen ve kesin hükümler halini almış mısralan ele aldık.
Kolayca hatıra geliveren, anlam derinl~i taşıyan bu mısra-ı bercestelerin ço~
topluma malolmuş, söyleyeni bilinmeyen (I4-edri) mısralardır. Bunların bir kısmı
da şairi bilinmesine ra~en yUzylllardır halk arasında dilden dile söylenerek darb-ı
mesel haline gelmiştir. Bugün yeri gel~e kullanılan "Olmaya devlet cihanda bir
nefes sıhhat gibi" mısraının Kanuni'ye; "Tekdir ile uslanınayanın hakkı kötektir"
mısraının Ziya Paşa'ya ait oldugunu dl1şUnmeyiz bile... Onlar bizim için atasözleri
gibidir. BugUn, bu sözlerin karşıhgının önemli yazarların, şairlerin ya da devlet
adamlarının söyledikleri vecizeler oldugunu düşünmemiz yanlış olmaz.
Yukarıda adı geçen derlemelerden altı eseri tarayarak edebiyatımızda darb-ı
mesel haline gelmiş 276 mısra tespit ettik. Eserlerde, atasözleri ve deyimler
sıralanırken ele aldıgımız mısralar, atasözü ve deyim olarak numaralandırılmıştır
Bu eserler; metin tespiti ve incelemeleri yapılan "Armagan i 2", "DıırUb-1 Ems41-i
OsmAniyye l )", orijinal Osmanltca metinlerinden taradıgımız "DW11b-1 Ems41-i
Türkiyye Y4hOd Atalarsözü", "Manzfune-i Duıilb-ı Emsaı", günümüz eserlerinden
"OnuçUncu YÜzyıldan Günüml1ze Kadar Şiirde Ve Halk Dilinde Atasözleri Ve
Deyimler" ve "Edebiyatımızda Atasözleri"dir. "Pend-name-i GUv4hf' ile "Manzum
ve Musavver DurQb-ı EmsAl" tek şaire ait beyitleri ele aldıgı için, Ali Emi'ri'nin
mÜSvedde eseri de EyUboglu'nun derlemesinde mevcut oldugundan çalışmamıza
dahil edilmedi.

E. Kemal Eyübogıu, Onüçüneu YUzyI/dan Günümüze Kadar Şiirde Ve Ha/k Dilinde
Atasöz/eri Ve Deyim/er, İstanbul, 1973
LO Hengirmen, (1990:12)

9

Dilçin, (2000)
Beyzadeogıu, (1998)
]L Beyzadeogıu, (2002)
il
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Atasözleri hakkında başta Ömer Asım Akspy'wı ~seril~olmak üzere
bugüne kadar yüzlerce çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar içerisiqdtı. örnek beyit ve
mısraları ihtiva ettigi için çok önemli bir yere sahip olan adı geçen- derlemelerden
tespit ettiiimiz mesel haline gelmiş mısra1ar şunlardır:
Ab nakş-ı sOreti mahv eylemez ayineden (Bikl) (A. 12) 15
Abdiyi her gecenin gündüzO var aldanma (Abdi) (DE. 17)
Abestir dür ümidin eylemek bahr-ı tasavvurdan (FıtIıat Hanım) (AIO)
Acıdıgından kıyar her kişi tatlı canına (Neciti) (A.3I)
Aç olan 'alemde ekmek yok sanır (Sabdyi-Edimeli) (A.47)
Ademe zehr içirir gussa YÜ gam blde degil (Peyzi) (A.75)
Adernin başına çok nesne getirir rilzigar (MisAli Beg) (A.78)
Adlldan intikam almak gibi dünyada kllm olmaz (U-edrt) (DEO.64, DE. 17)16
Adadan merd olan fırsat deminde intikam almaz (Belig) (A.90)
Agla hey gözlerim agla ne gelir var ne gider (U·edrt) (A. 1ıo, DEO.78, Ata.29,
KE.5.38)
.
1 ı. Akıl düşer mi düştUgü zindana birdahi (Ni'i\i-i KadIm) (A.189, DEA. 126)17
1ı. Akıı verir mi destine divanenin bıçag (Hasan Ziyn) (A.195)
13. Akrabaydık 'akrep olduk biz bize (U-edrt) (Ata.30)
14.Akreb etmez akrabanın akrabaya ettigin (U-edri) (A.225, DEO.I50, Ata.30,
KE.8-28)18
15. Aldırıp mllmeleki inlerne zenbOr gibi (İbn-i Kemal) (Ata.36)
16. Alemi bir halden bir hale devran döndürür (Suyoıcuzade Necib) (A.272)
17. Alem-i fanide resm-i zindegani böyledir (Cevri) (Ata.2ıo)
18. Alır mısın akideyi miski bahasına (Emri) (DEO.l84, DE.8)19
19. Aııahı seversen beni söyletme gamım var (Sultan Veled) (DEO.ııO)
20. Andınr dtıkkAnımız adını tenbel-hanenin (Heviyi-Kubfirizade) (A.380)
21. Andırn şahidin cihanda eser (Kamil Paşa) (A.38I)
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ömer Asım Aksoy, AtaslJzleri ve Deyimler SlJzlagü 1·11, tnkılap Kitabevi, İstanbul, 1995
15 Durtib-ı Emslll.i TUrkiyye, Dunib-ı EmsilI ve Edebiyatımııda Atasözleri adlı eserlerde
atasözlerine numara sırası verilmemiştir. Bu eserlerde sayfa numaraları diger Uç eserde sıra

14

numaraları verilmiştir
Mısraların geçtigi eserler

için kullanılan kısaltmalar:
A:Armagan
DEO.:Durtib-1 Emslll·i Osmllniyye
Ata.: Durtib·ı Ems41·i TUrkiyye Y4iıCld AtalarsözU
DE.: Dunib-ı Emsaı
KB.: OnUçUncU Yuzyıldan GünUmüze Kadar Şiirde Ve Halk Dilinde Atasözleri Ve Deyimler
EA; Edebiyatımızda Atasözleri
16 DE.'de "gibi:kadar, dUny4da:41emde"
17 DEO. 'da U.edri
ı a Ata.'da "Akrabanın akrabaya web etmez etti~n"
19 DE. 'de "alır mısın:almaz mısın"

~A:ı..,.J,jfı.,..ILllııWrld~nı:a'....
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22. Arir-i AgMıabu gülşende besdir bir varak (Bmd) (A.435)
23. AsiyAb-1 devleti bir har da ,olsaddndUtUr (t!-~dri) (DE0.334, KE. 19-27)
24. Aşma bigane YÜ bigine ollnaz lşih4(Nesfu1i) (A,49'8)
25. A~inA hAlin nebilsjn nefsinibilmez garib (NecAti) (AA99)
26. Aşidaya 'AŞiıJabtgaheye biganeyiz (Cem) (Ata.IS, KE.23- ll)
27.' 'Az cıİsa bii i'iıeta' ana el çok baba: verir (Fuzüli) (A.659)
28. Azizim gitdi lafz-ı himmetin manAsı 'alemden (U-edrt) (Ata.2 15)
29. B4'is-i 'afv-ı kerem olmak günah etmekledir (Fasih Dede) (A.710)
30. BA~ban bir gül için bin h!ı'a hünnetkAr olur (Ul-edri) (A699, KE.32-42io
31. BAg-ı dehrin her zaman zehrini içmekte cihan (U-edri) (A,697)
32. Bakalım Ayine-i devran ne suret gösterir (Baki) (DEO.522)
33. Bakılmaz hAtıN ahbaba hiç dilber husf1sunda (U-edri) (DEO.S25)
34. Bmdkalan bu kubbede bir hoş sad! imiş (Baki) (A7l6, DEO.526; Ata.75,
KE,34-3)
35. Bas mührü nemeklere esnAfı dolandır (Haşmet) (A.759)
36. Bi-çare kat ır müfie satıldı semeriyle (U-edri) (DEO.657, KE.40-37)
37. Bilinir kadr-i 'aba mevsim-i baran olsa (U-edri) (A887, DEO.658, Ata.95i 1
38. Bilinmezmiş sam-yı vasl-ı yar ile geçen demler (KMzade Fa'izi) (A888,
DE.I0)
39. Bilmeze olur meseldir ebr-i gevher-bar bar (Celal Beın (A892)
40. Bir b!de var cihanda anın da humarı var (Belig) (A.920)
41. Bir bunda beni bir dahi mahşerde görürsün (U-edri) (DEO.686, KE.42-28)
42. Bir Cum'ası yok haftadır eyyam-ı mahabbet (U-edri) (A927)
43. Bir deginnendir cihan her kimse bekler nevbetin (Zati) (Ata.8 i)
44. Bir gün bu dehr-i pire-zenin bir eri çıkar (Hasan Ziya'i) (A.947)
45. Bir iştir oldu gayn ne Çare (U-edri) (DEO.713, KEA4-9)
46. Bir kadeh mey kişinin cUmle hicAbm götUrUr (U-edri) (DEO.715, KE.44-1 i)
47. Bir kuru baş agnsıdır Arifi serdarlık (Arifi) (A.967)
48. Bir küçük su görünür eşkime nisbet derya (U-edri) (DEO.730)
49. Bir mum ki Hak yaka cihan üflese sönmez (U-edri)(A973 , DEO.747, Ata.81,
KEA6-3)22
50. Böyle eyy!ın-ı gamın böyle olur nevrdzu (H!leti) (DEO.819, DE. 10, KE.48-

SO)
51. Böyle şaha kulolan ister mi azad olmagı (Riyazi) (DEO.824, KEA8-S3i 3
52. Bunun keyfiyyeti ta'bir olunmaz zevke dairdir (Nev'i) (Ata.92)
53. Buz üstünde imaret yab deyince pAyidar olmaz (SAbit) (A. i 136)
54. BillbUI cihana vennez imiş AşiyAnesin (Necati)lA.l 139)
55. Ca'iz degil incitmek efendi fııkarayı (Hasan Ziya'i) (AI 156)
56. Cah ile mesrf1r eder dehr-i deni her cahiJi (Hasan Ziya'i) (A.l 153)
20

KB. 'de "hUrmetkllr:hizmetkllr"

DEO. 'da Fizı!
22 DEO., Ata. 'da "mum:şem'"
23 KB. 'de "olmagl;olmak"
21
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57. Came-alOdeligi zinetidir bakkalın (Sabit) (DEO.875, KE.52-12)
58. Cami'-i köhne yü bi-vakfa cemi'at gelmez(Nibi)(A.l 157, DE.12)
59. Cemyı çekmeyen aşık saftnın kadrini bilmez(lA-edri) (DEO.896, DE.12,
.
KE.54-16i4
.."
60. Cihanda görmedik ber-vefk~i dil bir kanı-yil> olmuş (Ragıb Paşa) (DEO.913)
61. Cümlenin maksadu bir amma rivayetmuhtelif (Muhibbi) (DEO.927; DE.12,
KE.56-10)2!l
"
62. Çalışan kazanır karda 'dr olmaz (Bedri) (EA.136)
63. Da'va-yı kemaı etmege elde hüner ister (Fatin) (A.1450)
64. Damen-alftdeligi zinetidir bakkalın (SAbit) (DEO.I067)
65. Dehr içinde kangı gün gördün ki akşam olmaya (Cinani) (DEO.I099, DE.l3)
66. Demişler 'ibret alsın görmeyen şahı otagından (Seyyid Vehbi) (DEO.1132,
KE.66-22)
67. Demler o demler idi zaman o zaman idi (Neri) (DEO.I133)
68. Devlet komuşlar adını gavga-yı 'alemin (Nabi) (A. 1572)
69. Devlet ol bimara kim d3.rü ş-şim yanındadır (Hayali Beg) (A.l 574)
70. Devrdir böyle bu kalmaz geçer eyyam gelir (Hasan Ziya'i) (A.1580)
71. Dil-i viranımı yapsan da yıkılsam gitsem (Sabit) (A.1612)
72. Dilinde teşnenin bir nesne olmaz abdan gayn( Dagdatlı Rühi) (A.161 7)
73. Dökülen mey kırılan şişe-i rindan olsun (Nedim) (A.1704, Ata.139)
74. Dügüne varmalıdır matem II fıra.ka göre (Emri Çelebi) (A.1731)
75. Dünyada halince herkes kendi sevdasın sever (Hasan Ziya'i) (A.1762)
76. Ecel geldi başagrısı bahane (La-edri) (DEO.1356)
77. Ecel geldi cihana başagrısı bahane (lA-edri) (DEO.1357, KE.82-6)
78. Eder haste ne denli na-ümid olsa devadan hazz (La-edri) (A.1804)
79. Ehl-i dil birbirini bilmernek insdf degiJ (Neri) (DEO.1379, DE.8, KE.84-22)
80. Ehli vardır her işin anı mukallid ne bilir (lA-edri) (A.1820)
81. Elbette gider gelen cihana (FuzOIi) (AtaAl)
82. Elimizden ne gelir hayr duadan gayn (FuzOli) (KE.89/34)
83. Elin turlü ta'amından bizim tarhanamız yegdir (lA-edri) (A.l925)
6
84. Erenler hazıra kılmış du'ayı (U-edri) (DEO.1473, KE.92-8, EA.155i
85. Erişir menzil-i. maksaduna aheste giden (U-edri) (DEO.1476)
86. Evvel kişiye can gerek andan cihan gerek (U-edri) (A.2087)
87. Ey 'aşık-ı mihnetzede buldukça bunarsm (ŞAmtzade) (PEO.1576, DE.8)
88. Ey Necati sever imişyıkılanı yıkılan (Necati) (DE.8)
89. Fareler me'kel eder hanesini bakkalın (Sdbit)(DEO. 1589, Ata.230, KE.98-21)
90. Fark eylemeyen cevheri sarraf degildir (Nev'i) (Ata.232)
91. Fevt-i fursat katı lıamaıcattır (Atdyi) (EA.157)
92. Gamdan ölmem korkarım gayret helak eyler beni (Neş'et) (A.2151, DEO.1638,
Ata.226)
i

DE.'de "4şık:lidem"
DE.'de "rivliyet:ibdret"
26 EA. 'da GUvahi
24

25
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93. Garib iklim·i gurbette eder: çün AşinAdan hazz(Hasan ZiyA'i) (A.21S3)
94. Gaı1bin başına gurbet diyArında neler gelmez (Meziki') (A.21S9)
9S. Gayret komuyor der de eder gıybet-i ahbab(U-edd) (DEO.1660)
96. Geçme na-ınerd köprüsünden ko aparsın su seni (Lli-edri) (A.ıI90, UHO.166lJ,
KE.l02-9)
97. Geçmiş zaman olur ki hayaıi cihan de~er (U-edri) (A.2191, DEA. 1670,
KE.l02-1 i)
98. Gedi-yı pUr-hUnerdir merdUrn-i 'ili-nesebden yeg (Hayili Beg) (A,2l94)
99. Gelince böyle gelse Adernin ayagma devlet (Bursalı Emir H8şimi) (A.22 12)
100.Giremez kimse efendiyle kulun arasına (U-edri) (A.2237, DEA. 1708, Ata,300)
10L.Gökte hurştde eren zerreye kA'i1 mi olur (Emıi Çelebi) (A.2253)
i 02.GÖnUl bir şişedir cdni kırıldıkta kenet tutmaz (U-edri) (A.227 i)
103.GÖnUldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur (Nev'i) (DEO.l 739, Ata.298)
i 04.GördügOnden kimseler 'Aternde mehcftr olmasın (Lli-edri) (Ata.296)
10S.GÖrdün zamane uymadı sen uy zamaneye (La-edri) (A2291, Ata.296i7
I06.GÖrelim 1iyine-i devran ne sOret gösterir (La-edri) (A.2293, DEA. 1743, KB. 10816)
107.GÖrmemek yeMir görüp divane olmakdan seni (La-edri) (A2295)
i OS.GÜl dikensiz olamaz y1ir dahi engelsiz (ŞinAsı) (A.2379)
109.GÜI el Uzre tutulur Mr atılır yabana (Bagdatlı RUhi) (A238 i)
i IO.GÜI nasib-i Mr ü has bülbül giriftar-ı kafes (Baki) (A.2383)
i i L.GÜlÜ ta'rife ne hAcet ne çiçektir biliriz (La-edri) (A2390, DEO.l 785, Ata.293,
KB. i 13-14)
l12.Gündüz gör işin her ne ise geceye kalma (Beııg) (A2406, EA. 144)
l13.GÜşad-1 gonca-ı dil kaldı bir bahtira dahi (Zamiri) (DEO.1797)
ı 14.Hak ol ki Hud! mertebeni eYIl'ye 'ali (U-edri) (A.2465)
llS.Hak söze mecnun dahi razı olur(U-edri) (DEO.IS30, DE. 12, KE.l 18-2)
116.Hik UZre düşer mive kemAliyle olunca (Belig) (A.2468)
II 7.Haıini bilmez perişAnın perişan olmayan (Ahmed Paşa) (EA.l 92)
ıı 8.HAgenin şenIigi içindeki sestenbilinir (Amasyalı Atitabi) (A25 ll)
1 i 9. Hanım kırarsa kaZA halayık kırarsa ceza (U-edri) (DEA. 1864, KB. ı 19-5)
120.Haris olur kişi pek men' olundugumle (FAzı!) (Ata. i ı 6)
ı 2 ı .Hased-i kalb-i 'ada Mf ile zA'ii olmaz (U-edri) (A,2534, DE. ı 2)
122.Haşr olunca arayan şll'iri beytinde bttlur (Belig) (A.2S47)
123.Hay uyma delikanlıya divAne degilsen (NecAti) (A,2566)
ı 24.Hep çekdicewn kendi~.)lı \iUl\eIindir (U-edri) (DEA. i 928)
l2S.Her Ali Haydar de~il her sayfa denmez Zülfekdr (tzzet Molla) (Ata,349)
126.Her işin 'akıbeti llkile der-ptş gerek (U-edri) (DEA. i 96 i)
127.Her kim gülerse gül gibi hep bi-sebeb güler (NecAti) (A.2649)
12S.Her kime iylik edersen sakın andan kendini (Lll-edri) (A.26S0)
129.Her kişi kendi atasm Hızır İlyas sanır (Hasan Ziya'i) (A.26S2)
130.Her kişi sevdigini hanesine da'vet eder (Saliki) (A.26S4)
21
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131.Her neş'enin Ahir çekilir derd-i humarı (Hacı ArifBe~n (Ata.355)
132.Her vakit bir bahane bulur bi-namdz olan (R4şid) (A.2685)
133.Herc4t güzel sevrniyeyim tövbeler olsun (U-edri) (DEO.20l7)
134.Herkesin uygun olur zAtına elbetde sıflt (Beng) (A.2732)
)'.1
135.Hezar-ahbdb olan eh\-i televvUnden vefl gelmez (U-edri) (A.2739, DEO.2060)
136.Hırsıza ip mücrime zindan gerek (U-edri) (DEO.2066, KE.l30-53)
137.Hile ile iş gören mihnet ile can verir (U-edri) (DEO.2080, KE.131-2l)
l38.Hlib olan elbette kendin gösterir (NdM) (Ata. 126)
139.Huda kadirdir eyler seng-i h4radan güher peydd (Hudayi) (A.2780, KE. i 32-27)
l40.Hüner oldur sana zehr olana sen tiryak ol (Sabit) (A.2794)
14 Udrakin eger var ise ma'kUl-şindsol (Cevri) (Ata. 15)
142.İhtimdldir padişAhım belki deryd tutuşa (U-edrt) (A.2832, KE.134-18)
143.İlm-i hünerde medhali yoktur kıyafetin (Ndbi) (Ata.220)
i 44.İşini gayra inanmaz kişi uslu olıcak (Necdti) (A.2999)
145.İşte bak Kd'be gerek hacı gerek kurban ol (Necdti) (A.30 12)
i 46.İyi yavuz geçirir elbetde sag olan baş (Hayali Beg) (A.3046)
147.KAh olur 'aşık-ı şeydaya düşer istignd (U-edri) (A.3091, DEO.2339, Ata.265,
DE.20)
148.Kdh olur gurbet vatan kAbı vatan gurbetlenir (U-edrı) (DEO.234Ö)
i 49. Kande olsa 'aşık-ı bı-çare dennanın arar (Uı-edri) (DBO.Z369, Ata.252,
KE.l48-6)
150.Kande olsam bir dede bir dUnbelek eksik degil (Behdy!) (DEO.2370, KE.1487)
15l.Kar-ı evvelde kişi 'akibet-endiş gerek (U-edri) (A.3203, DEO.24 18, Ata.264)
152. Keliimından olur ma'lt1m kişinin kendi mikdarı (U-edri) (A.3315, DEO.2502,
Ata.276, DE.l 9, KE. i 54~23i8
153.Kelle sag olsun cihanda bir kü1Ah eksik degil (Urni'i Çelebı) (A.3320,
DEO.2506, KE.154-30)
154.Kemdlinden haber ver kimse senden ihtişdm almaz (Rigıb Paşa) (Ata.279)
155.Kerem gördükçe ey Baki ged41ardan rica artar (Baki) (DE.20, Ata.270)
156.Kimin rdyınca gördün döndügün bu köhne doıabın (Bagdath Rt1hi) (A.3485)
157.Kimse 'ibadet etmez idi cennet olmasa (Ndbl) (A.3489)
i 58.Kimsenin haddi degil takdiri tagyir eylemek (Necdti) (A.3498)
159.Kimseyi baht-ı siyeh 'alernde handan eylemez (SurO:ri) (A.503)
i 60.Kişi candan keser llmmid olıcak dATa yakın (Necati) (A.35 10) . '
l61.Kişi gurbet diyarında edermiş aşinddan haz (U-edri) (A.35 i 5)
162.Kişi noksanını bilmek gibi 'irfln olamaz (Talibi) (A.3526, DEO.2642, DE.20,
KE.l 66_6)29
.
163.Kişi yaktıgı çeıig üstüne pervane gerek (Veysi) (A.3532, KE.l66-15)
l64.Kul aldanır Cendb-ı Hak aldanrnaz (Mevci) (EA.134)
165.Kul gUm1h etse nola 'afv-ı ŞehenşAh kanı(Ahmed Paşa) (DEO.2733)
21
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i 66. Kul günah eylemese 'afva mukArin olamaz (Haşmet) (DEO.2734)
167.Kul olmak dergehinde Mısra sultAn olmadan yegdir(U-edri) (DEO.2739)
168.Kurtuluş yok dilinden insanın (S4bit) (A.3709)
i 69. Kuvvet-i t4li'e bak istemez isti'd!dı (lzzet Ali Paşa) (DE0.2786)
i 70.Mahabbet bir belAdır kim giritUr olmayan bilmez (U-edri) (A.3822,
DEO.2922, KB. 183-24)
i 7 i .Malı olmayanın dostu bulunmaz (Figmi) (EA. i 96)
i n.Mangal kenan kış gUnUnUn lale-z8rıdır (U-edri) (A.3841, DEO.2860, Ata.8,
o
KB.179-52i
173 .MArm imiş zamanede yArm sandı~ım (Halim Giray) (A,3846)
i 74.MAr-ı senna-dideye Mevhl gUneş göstermesin(U·edri)(DEO.2862,
Ata.305,KE. i 80-8)
l75.Mart kapıdan baktırır kazma 1dırek yaktırır (U-edri) (A,3848, KE.180-22)
i 76. Meclisde mest olan kişi üstUne mül döker (Hasan Ziya'i) (A,3859)
177. Meger zaınfuıede gaddariık zarafet imiş (Ragıb Paşa) (A,3862)
l78.Merd-i meydm-ı rızanın karı eyval1aııdu (U-edri) (Ata.3 i i)
i 79. Mest olanın destine tir Ukeman vermek neden (Necati) (A,3880)
l80.Meta'ı ateş olan çarsilya sıgtnaz imiş (Naili-i Kadim) (Ata,307)
18 L.Meta'ı yoktur ey hVdce bu bdzarın edebden pek (Hayali Beg) (3884)
i 82.Meta'ın her kişi akşama karşı diygfu1 eyler (Nev'i) (A,3885, DE.20)
183.Mevıa görelim neyler, neylerse güzel eyler(HU;d~yi) (A.3886)
i 84. Meydm-ı inkisar dil-averlik istemez (Nabi) (A,3889)
l85.Meyl eder elbette hake miveddr olsa dıraht (U-edrl) (DE,2l, Ata.323)
186.Mihneti kendine zevk etmedir 'alemde hüner (U-edri) (A,39l4, DEO.29D7,
Ata.309, KE.182-l9)31
187. Milcib-i noksm imiş bildim benim şahım kemal (Hayali Beg) (A.3927)
l88.Muhibb-i sadıkı ye~dir kişinin akrabasından (U-edri) (A,3929, DEO.2927,
Ata.309, DE.2I, KE.J83·3l)
i 89. MOra müsellem etti emlökin Süleymm (L/i-edri) (A,3939)
i 90. Mwidı cOmlenin birdir bütün dünyayı söyletsen (Baki) (A.3940)
19L.Muzaffer vakt-i fırsatda 'adMan intikfun almaz (RAgıb Paşa) (Ata.3 15)
192.Müflisin evvelki bili meşrebinden bellidir (YUsri) (A.3946)
193.Mükafat iktizasınca ceza cins-i 'ameldendir (Ragıb Paşa) (EA.JS4)
i 94.Mürüvvet-mend olan nökam-ı düşmenle kam almaz (RAgıb Paşa) (Ata.3 12)
i 95. MüslUrnansın nedir agzında bu ~Ufre yakın el~ (Sabit) (A,3959)
i 96.Nil-mObArek kademi Nil II Fıratı kurutur (La-edri) (DEO.2958, DE.22, KE.l8519)32
197.Ne ıazım söylemek kula artık eksik (NecAti) (A.401 i)
198.Ne Necati ne güzeller ne selfun ne 'aleyk (Necati) (DE.22)
199.Ne kızı verir ne dUnUrU küsturür (Ayni) (Ata.315)
30
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200.Nefsimde tecı1lbemle inan söylerim sana (U-edri) (DEO.3OOS)
20 L.Niyyetim çok hele çıksın Ramaz4n(U-edri) (DE0.302 1, KE. 190- 1)
202.NoksAna nazar eyleyen ahbab degildir (Haşmet) (DE0.3023, KE.190-3)
203.0 yalan bu yalan fili yuttu bir yılan (HayAli BeA) (A.4083, KE. 190-1 i)
204.0lmaya devlet ciMnda bir nefes sıhMt gibi (Muhibbi) (DEO.3056, Ata.9,
KE.l92-1 i)
20S.0lmaz bir bumAn iki hQrşide cilve-gih (U-edri) (A,4122)
206.0lmaz cihanda kimse 'aziz olmadan zelil (NAbi) (A.4123)
207.Olmaz olmaz deme olmaz olmaz (U-edri) (A,4124, DE0.30S7, KE.192-14)
208.Orasın sAki-i gül-çehrenin ibrdmı bilir (Nabi) (DEO.3069, DE.8, KE. i 92-40)
209.ÖldUren ziri kişiyi gayret-i ikrArıdır (Bagdatlı RObi) (A.420 1)
21 O.ömr bin yıl dahi olsa yine bir gün gibidir (Mir Arit) (A,4228)
211.padişIDı konmaz saraya hane ma'mOr olmadan (U-edri) (DE0.3154, KE.1978)
212.Pençe-i şeh-bazdan izAdedir murg-ı kafes ('Uşşakzide) (A,4307)
213 .Perişan hatırın halin perişan olmayan bilmez (Sehabi) (A,4312)
214.Pertev-i mihr yere düşse de pa-maı olmaz (Raşid) (A.4314)
215.Rüzgarın önüne düşmeyen Adem yorulur (U-edri) (DEO.3230)
216.Saltanat dedikleri ancak cihan gavgasıdır (Muhibbi) (DEO.3275, KE.203-22)
217,Sana şeftali gerekse bana canım kayısı (Neyli) (A,4448)
218. Sen efendi ben efendi atı kim tımar eder (LA-edri) (A,45 i O)
219.Servet efzayiş bulunca agniyli hissetlenir (Raglb PWjıı) (A.4545)
220.Sevdiklerinde bulsun efendi eden bana (Neciti) (A,4550)
221.Sir-ab eder mi teşne-j mecriUıu hiç serib (Yakini) (A.4603)
222.Sorsalar magdOrunu gaddar kendin gösterir (Ragıb Paşa) (A.4627)
223.SöndUrme öz elinle yandırdıgın çeragı (Fuzflli) (A.4633)
224.Söylemez söylemez anUnA dllr-i meknfuı söyler (Emani) (A,4637, KE.211-l7)
225.Söyleyenden dinleyen arifgerek (U-edri) (DEO.3376, KE.211-23)
226. Sözdürür sahibini zinde kılan rftha bedel (Hayali BeA) (A,46S6)
227.Su uyur düşman uyur haste-i hicran uyumaz (Şeyh Galib) (Ata.181)
228. Suçluyu 'adetdUı1lr kim astırırlar kaftre (Necati) (A,4702)
229.SUkfrt etmek gibi oAdana 'aıemdecevab olmaz (U-edri) (A,4732, DE0.3406,
Ata.161, KE.216)33
.
230.SQkQtun merd-i dana hasmını il:zAm için saklar (Raşid) (Ata. 162, KE.216-19)
23 L.Şebin neticesi elbetde rQz-ı rQşendir (Es'ad Muhlis Paşa) (A,4762)
232.Şed'at 'arz ederken merd-i kıpti .sirkatin söyler (Rligıb Paşa) (A,4763,
DEO.3425, Ata. 170, KE.218-24)
233.ŞeytAn benim olsun dede sultfuısenin oJsun(U-edri) (DEO.3433, KE.219-23)
234.Şık şık eden na'lçadır iş bitiren akçadır (U-edfi) (A.4786, KE.219;,,39)
23S.Şifisl olmayan bimAra sıhhattir helAk olmak (Flimi) (DE0.344i , KE.219-40)
236.Şikayet nahs-ı tali'den meded bi-devlet ahterden (Hasan Ziya'i) (A,4787)
237.Şimdi degil efendi o da bir zaman imiş (Halim Giray) (A.4789)
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238. Şirvinl-i zerdOz-ı Acem başka kesimdir (U-edri) (DEO.3444, KE.219-47)
239.!a'n-ı a'd! artuk olur fırkat-i ahbabdan (NecAti) (A.4803)
240.Tabib olanlar elbetde ederler mUbtelAdan buz (BAki) (A.481l)
241.Tabibin olsa da kizbi marizin sıhhatin söyler (R!gıb Paşa) (Ata. 195)
242. Takdir-i Hud! kuvvet-i biz(} ile dönınez (U-edri) (A.4825, DEO.3459, DE. 1O,
KE.220-15)34,
243.Takınrnaol gülü ,ıc'anı el ellemiş ola (Hildli) (A.4828)
244.Ttli'i yir olıwm yAr ,sarar yiresini (U-edrt) (A.4836, DEO.3465, KE.22-5)
245.Taze şihın ~ kenqine olur meyvesi bar (Hdtemi) (A.4891)
246. Tek şişte 6UlUiısij1\'da ko hınzır eti olsun (Surfui) (DEO.3514, KE.225-25)
247. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir (ZiyA Paşa) (DE0,3516, KE.226-1)
248.Telh olan bAdeye sükkerle halavet gelmez (NAbi) (A.4915)
249.Teveccüh eyler ikbAI Ademe idbirdan sonra (Ferıni) (A.4939)
250.Tezkir-i lutfterkoi edebdir ekibire (NAbi) (A.4946)
251.Tiz-reftir olanın payına dimen dolaşır (La-edri) (DEOJ 556, KB.227-40)
252.Toy olmaz uçsa da çonkar demişler (Figdni) (EA.147)
253.Tutalım cennet imiş !dem yok (U-edri) (DEOJ510, KE.228-35)
254.Ugru gözüne 'arif olan gece kUl döker (Hasan Ziya'I) (A.5051)
255.Unuturlar seni biçare hemin ölmeyigör (U-ed ri) (A.5070, DEO.3610, KB.23 128)
256. UY(ıb-1 ndsı ifşadan libdsın soymak ehvendir (Ragıb Paşa) (Ata.222)
257.Uzaktan merhaba ey ayı kardeş (La-edri) (DEO.3626, KE.232-14)
258. Va'izin nar-ı cehennem dedigi firkat imiş (Usfili) (Ata.33B)
259.Varak·1 mihr U vefflyı kim okutkimdinler (U-edri) (A.5 141, DEO.361O,
Ata.338, DE.22, KE.234-25)3'
260. Vera-yıperdedeesrar var zuhOr edecek ( U-edrl) (DEO.3670, KE.23S-25)
261. Visal-i yire na'i1Q1madan kaçmak eşekliktir (Behcet lbrilllm Beg) (A.518 i)
262.YalınızHallAc sanma her gcinuı MansOrdur (Şeyhi Çelebi) (A.5253)
263.Yir kU.ser agyir güler etmek tahammüldür hüner (U-edri) (A.5283)
264. yt-Rabb bu Aferin ne tükenmez hazinedir (Nıibi) (A.5 ı 90)
265. Yirsız kalır cihAnda '?bsız yir isteyen (Muhibbi) (A.530B, DEO.3774,
Ata.36 I, KE.240- 15)3
266.Yaşadıkça kişide artar imiş 'akıtı ma'iş (Nev'i) (Ata.364)
267.Yerde kalmaz ÇÜI1 bilirsin dM-ı aıu kimsenin (Necati) (A.5394)
268. Yerini bekleyen ye~dir demişler m&-tekaddemden (NecAti) (A.5409)
269.Yırtıcl kuşlann 'Omr1l az olur (Levni) (EA.134)
270.Yüzün göstennesin Mevla kAtır-abM imiş bBdik
(U-edri) (DEO.3927,
KE.248-32)
27 i .znı olmaz sıyt-ı 'izzet kase-i flgfllrdan (Ragıb Paşa) (A.5589)
272.Zagıar azade YU bülbul giriftar·ı kafes (Firdki) (A.5582)
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273,Zamane her kimi kim yıktı ise ben harib oldum (Kavsi) (A.5S98)
274,Zarardır etse zahıtı.-d4re merhamet cerrAh (Beli~) (A.5606)
275,Zararsız görse 'Akıl hanesinde mann incitmez (Es'ad Muhlis Paşa) (A.5607)
276,Ziyanın olmasın bir kişi lutfa k!dir olmazsa (Beli~) (A,S660)
Sonuç
Bu çalışmayı oluştururken en önemli atasözleri derleme kitaplarından
Osmanlı dönemine ait "Arma~an", "DurUb-ı Emsill-i Osmaniyye", "Dunıb-ı Emsaı-i
Türkiyye", "Manzume-i Durftb-ı Emsili" ile günUmUzde hazırlanan "OnUçüncU
Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler",
"Edebiyatımızda Atasözleri" adlı eserleri taradık. Bu eserler içinde birer atasözU
olarak algılanıp atasözleri sıralamasına dahil edilen, gUnümüzde de meselolarak
kullanılan 276 mısra tespit ettik. Bu mısraların eserlere göre dagılımı şöyledir:
Armagan (168), DurOb-ı Emsdl-i Osmdniyye (99), Onüçüncü Yüzyıldan Günumüze
Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler (76), DurOb-1 Emsdl-i
Türkiyye (64), Manzume-i DurOb-1 Emsal (29), Edebiyatımızda Atasözleri (10),
Bu 276 mısradan 8S'inin şairi bilinmemektedir. (U-edri) Diger 191 mısra
aittir, Bu şairler ve alınan örnek mısra "ayıları şöyledir: Necdti (l8).
Rdgıb Paşa (.12), Hasan Ziya'i, Ndbi (ll), Belig, Bdki, Sdbit (8), Hayali (l), Nev'i
(S), Muhibbi, Bagdatlı RUhi, Fuzllli (4), Emri, Cevri, Rdşid, Haşmet (3), Halim
Giray, Nef'i, Figan'i, Hudayi, Ahmed Paşa, Neyli, SurOri, E.Muhlis Paşa (2), Abdi,
Arıtabi, Arifi, Atdyi, Ayni, Bedri, BeMyi, Behçet ibrdhin Beg, Celdl Beg, Cinlini,
Emdn'i, Faizı, Fatin, Flimi, Fasih Dede, Fazıl, Fenni, Firdki, Fıtnat Hanım, Güviihi,
Hdleti, Hacı Arif Beg, Hdtemi, Haşimi, Hevayi, Hillili, ibn-i Kemdl, İzzet Molla,
İzzet Ali Paşa, Kavsi, Kdmil Paşa, Umii, Levni, Mevci, Mevlanıi, Mezdki, Mir Arif,
Misdli, Ndili, Necib, Nedim, Nesimi, Neş'et, Riişid, Riyiizi,Sabd9i; Siiliki, Sehilbi,
Seyyid Vehbi, Sultan Veled, ,Şlimizade, Şeyh Gillib, Şeyhi Çelebi, Şinasi, Tdlibi,
Uşşdkızade, Usüli, Veysi, Yakini, Yüsri, Zdti, Zamiri, Ziyd Paşa (1).
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Halk ve divan edebiyatı yüzyıllar boyunca etkileşim halinde 'Olliıuştur.
Divan şairlerinin şiirlerinde atasözü ve deyimlere yer vermeleri bilinen bii özelliktir,
Tespit ettigimiz örnekler ise, şairlerin ögüt verici, kimi zaman mizahi 'özellikler
taşıyan, egitici nitelikteki ölümsüz mısralarıdır. Bu mısralar halk içinde'}ragbet
görmüş ve günlük hayatta veciz sözler olarak kullanılmıştır. Böylece divanşiiri
halk kültürtlnü' etkilemiş, halkın 'malı olan' bu özlü ifadeler atasözü derleyicileri
tarafından da meselolarak kabUl edilmiş ve kaynak kitaplarda atasözleri başlıgı
altında\ yer almıştır, Bu" aynı zamanda divan şiirinin halk ile ne kadar iç içe
oldugunun da kanıtıdır.
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ABSTRACT

Many verses used by pubhc bccaıne proverbs by bcing stated
rcpc:atcdly for many years. Thesc verses became so eommon in
pubhc that even poets of most of them are not known now. 276
verses considered as proverbs in proverb anthologies prepared
both in Ottoman period and today have bcen found in our study.
Use<! as proverbs today 276 verses ineluding advicing meaningful
phrases have been classified as to the poets and works in our
study. In this way the effects of classical Ottoman poetry to public
cuIture have been shown once more.
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