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ONSOZ

Dünyanın her dilinde atasözleri v e  deyim ler vardır. Bunlar dilin anla

tım v e  kullanım imkanlarını geliştirirler. Zira atasözleri v e  deyim ler, her 

milletin atalarının gözlem  v e  tecrübeleri sonucu oluşur v e  bir takım genel 

kural v e  kalıplaşmış sözcükler haline dönüşürler. Kendi dilim izde olduğu 

gibi A rapça ’da  da  meseller/atasözleri ve  deyim ler önem li bir yer işgal 

eder v e  bu dilin zenginliğini ortaya koyarlar.

H erhangi bir yabancı dili öğrenenler gibi A rapça ’yı öğrenen ler d e  bu 

zenginliğe elbette vak ıf olm ak isterler. Bununla birlikte d iğer dillerde o l

duğu gib i Arapça meseller/atasözleri v e  deyim ler üzerinde durup anla

m aya çalışanlar da  bir takım güçlüklerle karşılaşır v e  bazen  hataya düşe

bilirler. Çünkü meseller/atasözleri ve  deyim lerin sadece dış görünüşüne 

v e  kelimelerin sözlük anlamlarına bakarak an lam aya çalışmak yeterli 

olmayabilir. Bu durumda meselin söyleniş sebebine bakm ak gerekebilir. 

Dolayısıyla da  emsâl/atasözleri v e  deyim lerle ilgili kaynaklara inm ek g e 

rekir.

Öğrencilik yıllarında dikkatimizi çeken Arapça meseller/atasözleri v e  

deyim ler, Yüksek Lisans Tezim izi yaparken de karşımıza çıktı v e  geçm iş

teki bir arzumuzu canlandırdı. T ez  çalışmalarını yaparken “Kâmûs T er

cümesi” ni satır satır okumuş, Arapça meselleri işaretlemiş ve  bunlann 

müstakil b ir çalışma olarak ortaya çıkmasını istemiştik. Ancak sadece bu 

meselleri kaynaklardan alıp yazm a yerine bunun biraz daha geliştirilmesi, 

m esellerde geçen  kelimelerin d iğer anlamları yanında özellikle kalıplaşmış 

ifâdedeki anlamının belirtilmesi, meselin ortaya çıkış hikayeleri, kullanıl

dığı yerler, anlamları ve  bulunabilirse Türkçe Atasözü ve  benzeri atasözle

rinin yer aldığı belli bir üslûp içinde ele alınmasını düşünmüştük. Bu ar

zumuz sadece bununla da  kalmamalıydı. Ayrıca Türk atasözlerine Arapça 

karşılık v e y a  benzerlerini de içeren bir bölüm de bulunmalıydı. B öylece 

bir giriş, iki bölüm  v e  bir ek ’den m eydana gelen bu çalışma ortaya çıktı.
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Giriş bölümünde mesel/atasözü, müvelled-muhdes, hikmet, vecize, 
tabir, deyim, mesel-hikmet kavramları ile bunlar arasındaki ilişki ve farklı
lıklara, mesellerin çeşitleri ve bunların Türkçe ifade kalıpları vb. gibi kav
ram ve tanımlara yer verildi.

Birinci bölümde Arapça mesel/atasözü, burada geçen kelimelerin 
karşılıkları, varsa meselin menşei/kaynağı/hikâyesi, meselin anlamı, kul
lanıldığı yerler, Türkçe atasözü veya benzerleri ile karşılıklarının verilme
sine çalışıldı. Mesel/atasözü bakımından çok zengin olar bu dilin bütün 
atasözlerinin ortasında kalarak içinden çıkılmaz hale getirme yerine ken
dimizi, el-Rrûzâbâdî’nin “Kâmûsu’ l-Muhît” i ile bunun en güzel şerhlerin
den biri kabul edilen ez-Zebîdî’nin “Tâcu’l-‘Arûs”u ve Mütercim Âsim 
Efendi’nin tercümesi olan “el-Okyânûs’ l-Basît fî Tercemeti’ l-Kâmûsi’ l- 
M uhıf’ i ile sınırladık. Bu eserlerde geçen emsâl/atasözlerini diğer kaynak
lar ile karşılaştırarak farklılıklara işaret ettik. Ancak daha önce çeşitli kay
naklarda rastladığımız ve notumuza aldığımız bir kaç mesel ilavesi yaptık. 
Ayrıca Arapça mesellere bir sıra numarası da verdik.

İkinci bölümde ise kendimizi bir kaynakla sınırlandırmadan Türkçe 
atasözlerine yer verek bunların kullanıldığı yerlere işaret ettik, daha sonra 
Arapça karşılıklarını vermeye çalıştık. Bu bölümdeki Arapça mesellerin 
tercümesini yapmaya gerek görmedik. Türk atasözünü karşılayacak bir 
kaç tane Arapça mesel varsa onlara da yer verdik. Yine bu bölümde yer 
alan Türkçe atasözlerimiz veya deyimlerimizle ilgili bulabildiğimiz hikâye
lerini almayı da ihmal etmedik. Bu bölümde de Türkçe atasözlerine sıra 

numarası verdik.

Birinci ve ikinci bölümde yer alan Türkçe atasözlerimizi şiirlerinde 
kullanan şairlerimizin şiirleriyle süsledik. Bu sebeple sonuna bu şairlerin 
kısa özgeçmişlerini içeren bir “Ek” ilave ettik

Türk atasözlerini verirken, eğer deyim olarak kullanılıyorsa, bunlara 

da işaret ettik

Açıklamalanmızda çoğu zaman “mesel/atasözü” sözcüğünü kullan
dık. Ancak Arapça atasözleri için kendi kavramı olan “mesel” kavramını 
tercih ettik. Eğer sadece atasözü kavramını kullanmış isek bununla da 
Türkçe atasözü ve deyimini kastettik.

Arapça mesellere, Türkçe atasözü karşılığı veya benzerini kaynakîa- 
nmızda bulamadıysak yerini boş bıraktık. Kaynaklarda bulamadığımız, 
fakat ağızdan duyduğumuz atasözlerini “Ağızdan” sözüyle ifade ettik.
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Kimi müellifler eserlerinde atasözü ile deyimleri ayırmadıkları için bu 
şekilde hazırlanmış eserlerden aldıklarımızı biz de bir ayırıma tabi tutma
dık. Bunun nedenleri üzerinde “Kavramlar ve Tanımlar” bölümünde 
durduk.

Çalışmanın sonuna alfabetik Arapça meseller, Türkçe atasözleri ve 
şairler fihristi ile bir lügatçe ekledik. Bir de isimler endeksi koymayı ihmal 
etmedik.

Dört senemizi alan bu çalışmayı bazı meslektaş ve hocalarımızın in
celemesine de arzettik. Bu bakımdan kıymetli zamanlannı ayırarak çalış
mayı inceleyen ve çok değerli öneri, uyarı ve tashihlerde bulunan Sayın 
Prof.Dr. Mehmet Erkal, Sayın Prof.Dr. Ahmet Turan Arslan, Doç.Dr. 
Tacettin Uzun, Doç.Dr. Mehmet Emin Ertan, Yrd.Doç.Dr. Hayati Yılmaz 
ve Yrd.Doç.Dr. Hacı Mehmet Günay’a şükranlarımı sunuyorum.

Akademik çalışmalarda uyulması gereken kural ve teamüllere uy
makla birlikte, bazen bu teamüllerin dışına çıktığımız olmuştur. Gerek bu, 
gerekse dikkatsizliğimiz sonucu yaptığımız herhangi bir yanlışlık var ise 
bu tamamen bize aittir. Bu çalışmayı inceleme lütfunda bulunan saygı
değer hocalarım ve meslektaşlanmın gözünden kaçmış değildir.

Arapça meseller ile Türkçe atasözlerine ilgi duyan okuyucuların ya
pacakları uyan ve katkılara açık olduğumuzun ve bundan hoşnut olaca
ğımızın bilinmesi dileği ile.

Num an Yazıcı
Sakarya 2003
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Ar. Tü. Dey. ve At. Söz. Arapça Türkçe Deyimler Kalıp İfâdeler Atasözle 

rı Sözlüğü
Ar. Hik. Söz. 

a. g. e. 

a. y.

Bkz.

Cemhere.

Arapça Hikmetli Sözler 

Adı geçen eser 
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Bakınız

Cemheretü’l- ‘Askerî
c.

DİA. 

Ems. Ali.

Cilt

Diyanet İslam Ansiklopedisi 
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Ems. eş-Şa’b. fî Hay. Yev.: el-Emsâlü’ş-Şa’biyye Fî Hayâtina’ 1-Ye vmiyy e 

el-Ems. eş-Şa’b. el-Haıeb.: el-Emsâlü’ş-Ş’abiyyetü’l-Halebiyye ve Emsâl-i

el-Hik. ve Ems. eş-Şa’b.

Mardin

: Elf ve Hamse Miyye Mine’l-Hikem ve ’l-Emsâ- 

li’ş-Şa’biyye

h.

Hz.

hz.

İA.

İng.

İng. Tü. Ar. Söz.

Hicrî

Hazreti

Hazırlayan

İslam Ansiklopedisi

İngilizce

İngilizce-Türkçe Arapça Sözlük (Atasözleri ve 

Deyimler)

İTA.

Krş.

K. M.

K. T.

Kâm. Ems. 

k. v.

M.

Mec. Ems.

Mu’c. Ems. Muk. 

Mu’c.‘Arb. Es.

İslâm Türk Ansiklopedisi 

Karşılaştırınız 

Kâmûsu’l-Muhît 

Kâmûs Tercümesi

Kâmûsu’l-Emsâli’l-'Arabiyyeti’t-Turâsiyye

Kerremallâhu vechehu

Mütercim

Mecma’u’l-Emsâl

Mu’ cemü’ 1-Emsâl-el-Mukârene

Mu’cemü’l-‘Arabî el-Esâsî
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Mu’c. Vasît.

Mu’c. Künûz Ems. 

m.

Nev. Çuha, 

nşr.

r. a.

Rev. Ems. eş-Şâi’a. 
Ö. T. S.

s. a. s. 

s.

Sy.

Şrh.
•T' aTac.

T. D. K.

Tem. Söz.

Tere. San.

trc.

thk.
ts.

v.

vbg.

vd.

vs.

Mu’cemü’l-Vasît.

Mu’cem Künûzi’l-Emsal ve’ 1-Hikemi’ 1-‘Arabiyye. 

Mîlâdî

Nevâdir-İ Cuhâ

Neşreden

Radiyallâhu anh

Revâ’iu’l-Emsâlİ’ş-Şâi’a

Örnekleriyle Türkçe Sözlük

Sallallâhu aleyhi vesellem

Sayfa

Sayı

Şerh

Tâcu’l-'Arûs Min Cevâhiri’l-Kâmûs

Türk Dil Kurumu

Temel Sözlük
Tercüme Sanatı

Tercüme

Tahkik

Tarihsiz

Vefat

Ve bunun gibi 

Ve devamı 

Vesaire

14



ARAPÇA BAZI TERİMLER*

Hareke : Arap alfabesindeki sessiz harflerin seslendirilmesi 
için kullanılan küçük işaretler (Vokal=Teşkil).

Damme : Hecelerin (harflerin) üstüne konulan ( — ) işaret 
ki, harfe okuyuşta “ u “ sesi verir ve hece bununla 
telaffuz edilir. Türkçe’de: “Ötüre” denilir.

Fetha : Hecelerin (harflerin) üstüne konulan ( — ) işaret 
ki, kalın sessizlerde “ a “ , ince sesizlerde “ c “ sesi 
verir ve hece bununla telaffuz edilir. Türkçe’de: 
“Üstün” ile ifade edilir.

Kesre : Hecelerin (harflerin) altına konulan ( — ) işaret ki,

“ i “ sesi verir ve hece bununla telaffuz edilir. 
Türkçe’de: “Esre” ile ifade edilir.

Sükûn : Hecelerin (harflerin) üstüne konan ( — ) işareti 

ise harfin tabiî sesini ve üzerinde, durulacağını göste

rir. Üzerinde bu işaret bulunan harfe: “Sakin harf” 
denir.

Şedde : İki sessiz harfin tek harf şeklinde ve kuvvetli olarak 
okunmasını sağlayan ve hecenin (harfin) üzerine

konulan ( — ) işarettir.

Tenvin : Damme, fetha, kesre’nin çift yazılan şeklidir.

( — ------) gibi. Türkçe’de “iki ötüre, iki üstün,

iki esre” şeklinde ifade edilir. “Un, en, an, in” 
seslerini verir. Buna da “Tenvin / Nunlama” deni

lir.
: Geçmiş zaman.Fiil-i mâzi

Fiil-i muzâri : Geniş zaman.

*  Arapça gramer kuralları için Türkçe veya Arapça yazılmış kitaplardan daha geniş bilgi 
alınabilir. Ancak Arapça bilmeyenlere bir kolaylık olmak üzere bazı terimlere yer ve 
rilmiş ve kendi içinde bir bütünlük sağlaması için de alfabetik sıraya konmamıştır.
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Emir fiil 
Taaccüp filleri 
İsim fiiller 
Masdar

İsm-i fail 
İsm-i mef’ût 
İsm-i zaman 
İsm-i mekan 
İsm-i âlet 
İsm-i tasgir 
İsm-i mensûb 
İsm-i tafdîl 
İzafet terkibi 
Müfred 
Tesnİye 
Cem'
Müzekker 
Müennes 
Munsarıf 
Gayr-ı munsarıf

Mücerred fiil 
Mezîd

Gâîb
Gaibe
Muhâtab
Muhataba
Mütekellim
Malûm
Mechûl
Tam fiil
Nakıs bil

Mübtedâ

Haber

Fail
Nâib-i fail 
Mef’ûl

Emir kipi
Hayret ve şaşkınlık ifade eden fiiller.
Fiil görevli isimler.
Zaman bildirmeden bir iş, oluş bildiren isim.
(mek. mak. ifade eden)
Hem sıfat hem fiil görevi yapan isim. Ortaç.
Hem sıfat hem fiil görevi yapan isim. Edilgen ortaç. 
Zaman bildiren isimler.
Yer bildiren isimler.
A

Alet, araç-gereç bildiren isim.
Küçültme isimleri.
İlgi sıfat ve isimleri.
Üstünlük ve karşılaştırma sıfatları.
İsim tamlaması.
Tekil.
İkil.
Çoğul.
Eril. (Erkek kabul edilen kelime.)
Dişil (Cinsel dişilik ve erkeklik şartı olmadan.) 
Harekenin her üçünü de alabilen kelimeler. 
Harekelerden kesre işâreti yerine fetha işaretini alan 
isim.
Kök harfi üçten az olmayan fiil, (yalın fiil)
Kök harfi üç veya dört olan bir fiile harf ilâvesi ile 
elde edilen fiiller. (Türemiş fiil)
Üçüncü şahıs. (Baylar için)
Üçüncü şahıs. (Bayanlar için)
İkinci şahıs. (Baylar için)
İkinci şahıs. (Bayanlar için)
Birinci şahıs. (Bay ve bayanlar için)
Etken fiil.
Edilgen fiil.
Yalnız öznesiyle (failiyle) bir oluş bildiren fiil.
Yalnız öznesiyle bir oluş bildirmeyen başka kelimeye 
ihtiyaç duyan fiil. Diğer bir ifade ile isim (mübtedâ) 
ve haber alan fiiller. (Yardımcı fiiller)
İsim cümlesinin ilk öğesi ki müsr.edün ileyh denir 
(Özne)
İsim cümlesinin ikinci öğesi ki müsned denir.
(yüklem)
Özne.
Edilgen fiilin öznesi.
Tümleç-Nesne.
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Refi’
Nasb
Cer
Cezm

Merfu’
Mansûb
Mecrûr
Meczûm
Mutasarrıf

Mukârebe fiili 
Câmid

Harf-i cer

İdgam

Hâl

Kalb
İskân
Hazif
İbdâl
Mebnî

Mu’rab

Âmil

İ’râb

: Kelimenin sonunun damme ile harekeli hali.
: Kelimenin sonunun fetha ile herekeli hali.
: Kelimenin sonunun kesre ile harekeli hali.
: Fiilin sonunun cezm (sükûn) ile seslendirilip telaffuz

edilmesi hali.
: Damme ile harekelenmiş kelime.
: Fetha ile harekelenmiş kelime.
: Kesre ile harekelenmiş kelime.
: Sükûn ile harekelenmiş kelime.
: Çekimli fiiller: Zaman bakımından tam ya da kısıtlı 

çekimi olanlar.
: Yaklaştırma fiili.
: Donmuş fiiller: Zaman bakımından hiç çekimi bulun

mayanlar.
: İsimlerin sonunun mecrur okunmasını gerektiren

harfler.
: Birbirine benzeyen iki harfi birbirine katarak tek harf 

haline getirmek ve şedde ile telaffuz etmek.

: * J s- / Vâv, Yâ5, Elif” gibi illet harflerinin okuyuşta
kolaylık sağlaması için bir biriyle değiştirilmesi.

: İllet harflerinden birini diğerine çevirmek.
: Harekenin giderilmesi suretiyle yapılan İ’lâl.
: Harfi atmak suretiyle yapılan i’lâl.
: Elir harfi, başka bir harf yerine getirmek.
: Sonu hareke ve sükûn bakımından değişmeyen 

kelime.
: Hareke veya harf bakımından sonu bir şekilde kal 

mayıp âmillerin değişmesiyle sondaki harekelerin de 
değiştiği kelimeler.

: Eaşına geldiği kelimenin son harekesini değiştiren 
öğeler: Fiiller, harf-i çerler gibi.

: Arapça bir kelimenin sonunda değişen hareke ve 
harflerdir.
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GİRİŞ

Her milletin kendi dilinde atasözleri ve deyimleri vardır ve o dile ayrı 

anlamlar kazandıran; veciz, düşündürücü, öğretici, öğütleyici ve yol gös

terici unsurlandır. Atasözleri ve  deyimler, her milletin kendi hayatlarının 

her alanında kullandıkları; evde, eğitim kurumlarında, sokakta, çarşıda, 
pazarda, tarlada, iş yerinde zevkle söyleye geldikleri ve dillerinden dü

şürmedikleri hazîneleridir.

Atasözleri milletlerin atalanndan kalma birer armağan, sosyal, dînî, 
İktisâdi alanlarda kullandıkları kültür birikimleridir. Geçmişin adetlerini ve 

geleneklerini, insanların birbirleriyle, tabiatla ve tabiattaki'varlıklarla olan 
ilişkilerini, eğlencelerini, sevinçlerini ve mutluluklarını, elem ve  kederlerini 

günümüze yansıtırlar. Yaşlı olsun, genç olsun her yaşa hitap ederler.

Atasözleri, her milletin atalarının uzun gözlem ve  deneyimleri ile olu
şur ve gelecek nesillerin de kullanabilecekleri genel bir kural haline dönü
şürler. Kullanılmaya başlandığı ilk çağlardan itibaren günümüze kadar 

sosyal yapıya, değer yargılarına, zamana, bölgelere, dilin gelişimine, ge

lenek ve  göreneklerine, dîni hayatlarına ve  ağız özelliklerine göre bir geli

şim sürecinden geçerek kalıplaşmış ifadeler haline gelirler.

Her milletin bütün yurt sathında kullana geldikleri atasözleri olduğu 
gibi yalnızca bir bölgesinde, bir yöresinde kullanılan atasözleri de vardır. 
Milliyet, ırk, kabîle ve  aşîret farklılıklarına göre kullandıkları veya  dar bir 

çevrede yaşıyan insanlannm dillerinden düşürmedikleri mahallî atasözleri 

de vardır.

Yazıya geçmiş ilk atasözü örneklerine M ezopotam ya’da bulunan tab
letlerde rastlanmıştır. Bu tabletlerdeki atasözleri, tarihin en eski atasözleri 

olarak ayn bir değer taşır. Mukaddes kitaplarda da atasözlerine rastlan

m adadır. Tevrat’ta “Hz. Süleyman’ ın meselleri” diye anılan sözlerle bun

lar arasında bir ilgi bulunduğu kabul edilir. İslâmiyet döneminde gerek 
Ku’rân-ı Kerim’de gerekse Hadîs-i Şerifler’de de ilkönce geldiği toplumu, 
daha sonra da yayıldığı toplumları uyancı, öğütleyici pek çok örnekleri 

bulunmaktadır.
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Atasözleri Fransızca’da “Proverbe”, Almanca’da “Sprlchwort”, İngi
lizce’de “Proverb”, Slav dillerinde “Posloviçe”, Farsça'da “Pend”, Arap
ça’da “Mesel” kelimeleri ile ifâde edilir.

Bizim bu gün Türkiye Türkçe’sinde kullandığımı;' “atasözü” terimi 
yerine Türkçe’nin çeşitli lehçeleriyle Anadolu’nun bazı yöre ağızlarında 
farklı kelimeler kullanılmıştır. Nitekim, Altaylılar’da “Ülgercomak”, Kazan 
lehçesinde “Eski söz”, Kırım lehçesinde “Kartlar sözü”, Doğu Türkis
tan’dan Kırım’a kadar uzanan alanda “Makai”, İran ve Afganistan 
Türkmenleri’nde “Nakil”, Kerkük ağzında “Darb-ı kelâm, Emsâl” vbg. 
kelimeler kullanılmıştır.

Daha önce belirttiğimiz gibi her millette olduğu gibi Arapça’da da 
yaygın bir şekilde meseller/atasözleri bulunmaktadır. İslâmiyet öncesi 
veya sonrası gibi bir ayınma gitmeden denilebilir ki, hafıza yoluyla dilden 
dile nakledilen Arapça meseller, yazının yaygınlaşmasından itibaren 
tesbit edilmiş ve üzerinde pek çok eser telif edilerek günümüze ulaşmıştır.

Milletler arası kültür alışverişi mesellere de yansımış, Türlder de gerek 
dîni, sosyal ve ticarî ilişkiler, gerekse Arapça kaynaklann Türkçe’ye ter
cümeleri yoluyla Arapça mesellerle tanışmışlardır. Bunun güzel örnekle
rinden birisi Behâu’d-Dîn b. Muhammed el-Ebşîhî (1388 / 1446) nin “el- 
Mustatraf fî Küll-i Fen-i Mustazraf” isimli eserinin Şeyhzâde Muhammed 
Es’ad Efendi tarafından Osmanlıca’ya tercüme edilen ve “Mahmûdu-1 
Eser fî Tercemeti’l-Mustatrafi’l-Musta’sar” ismini verdikleri eseridir ki pek 
çok mesel yer almaktadır. Bu örnekleri sıralama gereği duymadan deni
lebilir ki bu tanışma bizâtihî emsâl/atasözleri kitaplarından seçmeler yo 
luyla daha yakınlaşmaya yol açmış ve bu alanda müstakil eserler de ve
rilmiştir. Bunun günümüze en yakını ve güzel örneklerinden birisi Mual
lim Naci’nin “Sânihâtu’l- ‘Arab” adlı eseridir. Ancak ondan çok önce bu 
alanda en önemli çalışma, el-Fîrûzâbâdî’nin Arapça Lügat’ ı “el- 
Kâmûsu’l-Muhît’ inde yer alan ve Türkçe’ye tercüme ederken Mütercim 
Âsim Efendi tarafından Arapça atasözleri ilaveleriyle zenginleştirip “el- 
Okyânûsu’ l-Basît Fî Tercemeti’ l-Kâmûsu’l-Muhit” adını verdiği lügatidir 
ki, daha çok “Kâmûs Tercümesi”diye bilinir. Bu lügatta pek çok mesel 
bulunmaktadır. Bunlara benzer irili ufaklı pek çok çalışmadan sözetmek 
mümkündür.
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KAVRAMLAR VE TANIMLAR

1. MESEL VE ATASÖZÜ:
o

Arapça bir kelim e olan “Jill/el-M esel” veya  “Jill/el M isi” benzem e,
S

benzetm e; birşeyin benzerini nakletme, demektir. Ayrıca sıfat, delil, kısas, 

ibret alınacak bir cezayı verm ek .. .gibi manaları da  vardır. Çoğulu /

em sâl” gelir1. H er ne kadar bazı A rap  alimleri intisap manasına gelen  

“ <Jji^/Müsûl” kökünden geldiğini söyleseler de Muallim  N ac i’nin de

belirttiği g ib i2 tarif v e  açıklamalardan kelimenin örnek manasına gelen 

“ J li*  /misâl” kökünden geld iği genel kabul görmüştür.
S

M esel kelimesinin tanımı yapılırken kimi müellifler sadece kelimenin 

istılâh/terim anlamını vermemişler, şekil v e  muhtevâsını da içine alan bir 

takım izahlar yapmışlardır. Burada bu tanım ve  açıklamaların bir kısmı 

verilmiş, tahlilleri üzerinde durulmamıştır3.

İbnü’ l-Mukaffa (v. 142/759): “M esel olarak kabul ed ilen  söz, bahse 

konu edilen olayı en iyi açıklayan, kulağa en hoş gelen  ve  en kapsamlı 

olanıdır,4” der.

Ebû ‘U beyd  Kasım b. Sellâm ’a (v. 224/838) göre: “Emsâl, Araplann 

cahiliye v e  İslâmî dönem lerdeki hikmetleridir. Onunla ifade etm ek iste-

1 el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmusu’l- Muhit, s. 951; Mütercim Asım, Kâmûs Tercümesi. IV, 83; 
Zebîdî, Tacu’l-'Arûs, XV, 85; el-Meydânî, Mecma’ulEmsâl, s. 6.

2 Bkz. Sânihât, Mukaddime, s. S.

3 Detaylı bilgi için bkz,. Bulut, Ahmet, Arap Dil ve Edebiyatı’nda Emsâl, s. 89.

4 el-Edebü’s-Sağîr, s. 27.
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dikleri şeyler doğrudan doğruya değil de dolaylı bir şekilde ve ihtiyaçla
rına göre ifade ettikleri (sözleri) dir5.”

İbnü’s-Sikkît diye tanınan Ebû Yusuf Yakup b. "shak (v. 244/858) i-

se: “Jdî/el-Mesel, kendisi hakkında söylenilen şeyden lafız itibariyle ayrı

lan, ona manaca uygunluk gösteren sözdür6” diye tanımlar.

İbn Manzûr (v. 285/898) kısaca: “Bir şeye benzetilip onun gibi olan 
şeydir (onun gibi söylenen sözdür),7” der.

Ebü’l-Abbas eI-Müberred’e(v. 285/898} göre: “ jîl/el-Mesel kelimesi
✓

JUb/el-Misâl den alınmış olup kendisiyle İkincinin hali birinciye benzeti- 

len yaygın sözdür” ve “Bunda aslolan teşbihtir8.”

el-'Ikdu’l-Ferîd adlı eserin sahibi İbn Abdirabbih (v. 328/940): “M e
seller sözün nakışı, lafzın özü ve manalann süsü, Arapların ve Acemlerin 
(Arap olmayanların) tercih ettiği, her zaman ve her dilde kendileriyle 
konuşulan şeylerdir. Onlar şiirden daha kalıcı, hitabelerden daha üstün
dürler. Hiçbir şey onlar kadar daha yaygın hale gelmemiş, onlar kadar 
umumîleşmemiştir.9”

İshâk b. İbrâhim el-Fârâbî (v. 350/961) : “Avâm ve havassın lafzını 
ve manasını beğendikleri şeydir. O kadar ki, onu aralannda yayar, se
vinçli ve sıkıntılı hallerinde onu zikreder, zor olanı onunla zihinlerinden 
çekip çıkarır, en yüce isteklerine onunla ulaşır, sıkıntılardan onunla çıkış 
yolu bulurlar.10”

Ebû Hilâl el-‘Askerî (v. 400/1009 dan sonra): “Meselde aslolan ko
nuşmada, iki şey arasında benzetme, mukayese ve karşılaştırma yapmak
tır11.

Arapça meseller üzerinde hayli mesai harcamış olan Abdulmecid 
Katamiş’a göre mesel: “Yeni bir halin eski bir hale benzetildiği özlü, yay
gın ve isabetli manası olan söz12”dür.

5 Kıtabü’l-Emsâl, s. 34; es-Suyûtî, el-Muzhir, I, 486.

6 el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl, s. 6.

7 Lisânu’l- ‘Arab, XI, 611.

8 el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl, s. 6 .

9 el-İkdü’l-Ferîd, IH, 63.

10 Dîuânü’l-Edeb, I, 74.

11 Cemheretü’l-Emsâl, I, 7.

12 el-Emsâl e l-’Arabiyye, s. 11.
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Mesel kelimesinin Türkçe’deki karşılığı çeşitli dönemlerde farklı ifade
lerle söylene gelmiştir. Dîvân-ı Lügati’t-Türk’de özellikle “sav”13 sözcüğü 
ile anıldığı görülür. Zaman zaman “kelâm-ı kibâr, hikmet, ulular sözü, 
ata-baba sözleri, deyişâî” tabirleri de kullanılmıştır. Osmanlılar döne
minde, özellikle Dîvân Edebiyatı’nda “mesel, emsal” ya da “darb-ı me- 
sel/duruma uygun misal getirmek, misâlin vurgulanması” kullanılır. 
Bunun etkisiyle olsa gerek o dönemde ve daha sonraki dönemlerde bu 
alanda yazılan eserlerin önemli bir bölümü “durûb-i emsal” olarak isim
lendirilir. Buna örnek olarak Şinâsî’nin “Durûb-i Emsâl-i
Osmâruyye(İstanbul, 1280, 2. bs. 1287)”si ve Ahmed Vefik Paşa’nm 
“Türkî Durûb-i Emsâl(İstanbul, 1288)” i verilebilir.

Aslında “Darb-ı mesel” Arapça iki kelimeden oluşan bir terkiptir. 
Mesel getirmek, örnek vermek, içinde bulunulan hale uygun bir söz, ya 
da atasözü söylemek, misâlin vurgulanması demektir. Çoğulu “Durûb-i 
Emsâl/misâllerin vurgulanması” dır.

İslâm öncesi dönemlerde meseller kullanıldığı gibi İslâm sonrası da 
hayatın her alanında kullanıldığı görülmektedir. Özellikle Kur’ân-ı Ke-

s

rîm’ in pek çok ayetinde / darb” ve “J— & / mesel” kelimeleri ile,

hadîslerde ve genellikle “Ji®-----/ Mesel...Kemeseli...” şeklindeki

örneklerini görmek mümkündür14. Bununla birlikte : “Darb-ı mesel” 
tabirinin kaynağı konusunda farklı görüşler bulunduğunu söylemeliyiz15.

Günümüz Türkçe’sinde bunların yerine “ata” ve “sözü” kelimelerin
den oluşan ve mürekkep, yani tek bir sözcük haline gelen “Atasözü”, 
çoğul olarak “Atasözleri” tabiri kullanılmaktadır. Ne var ki, atasözlerinin 
çeşitli özellikler taşıması sebebiyle Türkçe’de de farklı; çok kısa veya çok 
uzun tanımlar yapılmıştır.

Ş. Sami “Uzun tecrübelere dayanılarak söylenmiş ve halka 
malolmuş bir fikri, bir öğüdü kısa ve kesin olarak anlatan söz”16 şek
linde tarif ederken, Ö. Asım Aksoy: “Atalarımızın, uzun denemelere 
dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak 
düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş

13 Bkz. Türkay Kaya, Belleten, 1980-81, s. 39.

14 Ayetler İçin bkz. Nahl, 75; Âl-i İmrân, 112; Bakara, 61; Kehf, 10; Ankebût, 43; 
İbrahim, 25. Hadîsler için bkz. Buhârî, Rikâk, VII, 170, Tirmizî, V, 144, 145, 147, 
148,150,152, EbûDâuûd, V, 166.

15 İhtilaflı görüşler için bkz, Abdulmecid Katâmiş, el-Emsâl e l-‘Arabiyye, s. 12-14.

16 Bkz. Ş. Sami, Kamûs-i Türld (Türkçe Temel Sö lük ), 1, 63.
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özsözler”17 şeklinde daha kapsamlı bir tanım yapar. Diğer taraftan “Bir 
düşünceyi en kısa yoldan anlatan atalardan kalmış özlü söz”18 gibi 
daha kısa tanımlara rastlamak mümkündür. E. Kemâl Eyuboğlu: “En dar 
anlamı ile düşünülürse atasözünün tek bir tanımı vardır” diyerek şu 
hükme varır: “Az sözle söylenmiş, dokunaklı, hazır cevap tanımına 
uygun, çağrışım yaptıran, zekâyı kamçılayan, düşündürücü ve hepsi
nin üstünde halk dilinde beğenilmiş, tutulmuş olmaktır.19”

Her ne kadar her milletin kendine özgü meselleri/atasözleri varsa da 
bu tanımlarda hemen hemen bütün dillerdeki mesellerin/atasözlerinin 
özellikleri bannmaktadır. Yine de farklılıkların bulunduğunu unutmamak 
gerekir. Çünkü her milletin hayat tarzı, yaşadığı topraklar, sosyal ve kül
türel yapılanna göre mesellerinde de farklılıkların bulunacağı bilinen bir 
gerçektir.

Arapça Mesel ve Türkçe’deki Karşılığına Bir Örnek:

j i i j ” Arapça’da kullanılan bir mesel/atasözü’dür. Türk

çe’ye tek tek kelime anlamlarıyla tercüme edilirse: “Şen, Tabaka’ya uy
gun düştü” demek olur. Türkçe’mizde biz bunu: “Tencere yuvarlandı 
kapağını buldivTencere yuvarlanmış kapağım bulmuş20” şeklindeki 
atasözümüzle ifade ederiz.

Menşei/Hikâyesİ:

Bahsi geçen Arapça meselin ortaya çıkışma sebep olan hikaye ise 
şöyle anlatılır:

Şen, çok zeki birisidir. Kendisi gibi, akıllı ve yetenekli bir eş bulunca
ya kadar evlenmemeye karar verir. Bunun için devamlı gezer. Bu ge
zilerinden birisinde, bir adama yol arkadaşı olur. Nereye gittiğini sorunca, 
onun da aynı köye gittiğini öğrenir. Yolda aralarında sohbet imkanı bul
mak amacıyla arkadaşına:

-Sen mi beni taşırsın, yoksa ben mi seni taşıyayım? diye sorar. Adam 
onun bu sorusunu saçma bulur ve:

17 Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü, I, 37.

18 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, 1, 171.

19 Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimleri, I, XXI.

20 Tülbentçi, Ata Sözleri, s. 515.
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-Cahil! İkimiz de at üzerindeyiz. Birbirimizi nasıl taşıyacağız ki? der. 
Şen cevap vermez. Birlikte yola devam ederler. Köye yaklaştıklarında 
Şen, yol üzerinde biçilmiş bir ekin görür ve arkadaşına:

-Ne dersin bu ekin yenmiş midir? diye sorunca diğeri biraz daha şaş
kın bir durumda:

-Sen ne kadar da cahilsin! Ekinin biçildiğini görüp dururken bir de 
yenip yenmediğini soruyorsun, der. Şen yine cevap vermez. Köye yak
laştıklarında bir cenazeye rastlarlar. Şen bu defa:

-Acaba bu tabutun içindeki ölü müdür, diri midir? diye sorar. Yo l ar
kadaşı onun hepten aptal olduğuna hükmeder ve:

-Ben senin gibi kara cahil birisini görmedim, diye adeta çıkışır. Ne 
var ki, kendi köyüne vardıkları için Şen’m başka bir yere gitmesine de 
gönlü razı olmaz ve evine davet eder. Adamın Tabaka isimli bir kızı var
dır. Tabaka babasına:

-Baba! Misafirin kim? diye sorar:

-Beraber yolculuk yaptığım pek cahil ve ahmak birisidir. Bana şunla
rı, şunları sordu, diyerek aralarında geçen konuşmaları anlatır. Kızı:

-Babacığım! O ahmak birisi değil, onun: Ben mi seni taşıyayım, yok
sa sen mi beni taşırsın? demesi, sen mi bir söz açarsın, ben mi bir şeyler 
söyliyeyim de yorgunluk hissetmeden yol alalım demektir. Biçilmiş ekin 
hakkmdaki sözleri: sahipleri ekini satıp parasını yemişler midir? anlamına 
gelir. Cenazeye: ölümü yolîsa diri mi ? demesi ise: Acaba bu ölü geride, 
kendi adını yaşatıp ebedileştirecek evlat bırakmış mıdır? demek olur diye 
babasına Şenn’in soruların; birer birer açıklar. Babası da doğruca misafi
rinin yanına gider, biraz hoş beşten sonra:

-Senin yolda bana sorduğun soruların cevaplarını vermemi ister mi
sin? diyerek kızının verdiği cevapları ona birer birer sıralar. Bunu üzerine 
Şen:

-Bu cevaplar sana ait değildir. Kime ait olduğunu bana açıklar mısın? 
diye istekte bulunur. Adam

-Bu cevaplar, Tabaka ismindeki kızıma aittir, diye işin doğrusunu a- 
çıklar. Şen kendisine eş olacak kızı bulmuştur. Niyetini açıklar ve adamın 
kızma talip olur. Anne ve babası bu evliliği kabul ederler. Şen kızı alır 
kendi memleketine getirir. Bu söz de böylece ortaya çıkar ve Araplar 
birbirlerine denk ve uygun şeyleri gördüklerinde bu meseli söylerler21.

21 Mesel ve hikâyesi İçin Bkz. el-Meydânî, Mecma’u’l Emsal, s. 778-779; el-Mufaddal 

b. Seleme, el-Fâhir, s. 47 “ ‘Cd=> i l i  ji\', ” şeklinde de rivayet edilir. Bkz., el-Fârâbî, 

Dîvânü’î-Edeb, I, 223.
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2- HİKMET VE VECİZE’NİN  TANIMI VE ÖRNEKLERİ:

k m kökünden CiC^-l/el-Hikme: Adalet, İlim, hilm, arındırma
s

kastıyla engellemek, sakındırmak, Kur’an ve İncil, nübüvvet22 anlamları 
yanında, engin ve kapsamlı düşünce, anlayış, özlü söz anlamlarına da 
gelmektedir. Özellikle bilmek, işleri gereği gibi sağlam ve kusursuz yap
mak, gem vurmak, zalimin zulmüne mani olmak en meşhur anlamları

>•
olarak görülür23 24. Çoğulu / hikem” dir.

İbn Manzûr (v. 1232-1311) hikmetin Allah’a nisbetini göz Önüne ala
rak: “En değerli varlıkları en üstün bilgiyle bilmek24 1 manasına geldiğini 
söyler.

Seyyid Şerif Cürcânî (v. 816/1413), hikmet’ i daha çok felsefî bir yak
laşımla: “İnsanın gücü ölçüsünde nesnelerin mahiyet ve hakikatlerini bil
mesidir,25” şeklinde tarif eder.

İslam âlimleri hikmetin tanımı ve mahiyeti hakkında çok söz söyle
mişlerdir. Kur’an-ı Kerîm ve Hadîs-i Şeriflerde geçen hikmet tabirleri 
üzerinde oldukça detaylı bilgilere ve değerlendirmelere yer vermişlerdir26. 

Bu görüşleri inceleyen Abdulmecid Katâmiş hikmeti şöyle tanımlar: 

“Hayatın tecrübe ve deneyimleri sonucu anlamını bulan, doğru ve 
derin manalar içeren ve genellikle hedefi öğüt ve nasihat olan veciz söz
lere hikmet denir.”27

Türkçe’de hikmetin karşılığı olarak yine Arapça bir kelime olan: “Ve
cize” kelimesi kullanılmış, daha sonra bunun yerini özellikle günümüzde: 
“Özdeyiş” terimi almıştır.

“Söyleyeni belli olan, kısa fakat geniş mana ifâde eden özlü
söz28”e veclze/özdeyiş denilmektedir.

22 Mütercim Asım, Kâmûs Tercümesi, IV, 244.

23 İbn Manzûr, Lisânu’l- ‘Arab, XII, 143; ez-Zebîdî, Tâcu’I ‘Arûs, XVI, 160-166; 
Abdulmecîd Katâmiş, e!-Emsâlu7-‘Arabiyye, s. 16-17.

24 Lisânu’!-‘Arab, XII, 140; İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, I, 402
25 Cürcânî, Kitabu’t-Ta’rîfât, s. 91.

26 Bu konuda derli toplu bilgi almak için bkz. Elmalı Hamdı Yazır, Hak Dini Kur’an 
Dili, II, 913-929 ve “Hikmet” , İlhan Kutluer, DİA, XVII, 503-511.

27 Abdulmecîd Katâmiş, el-Emsâfu’l-Arabiyye, s. 18.

28 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, IV, 3059. “Bir konu üzerine en çok bilinmesi gereken 
şeyi bir kaç sözcükle ve çarpcı bir biçimde anlatan, kimin söylediği genellikle bilinen 
sözlere öziüsöz/vecize denir” şeklinde tanımlar da vardır. Bkz, Ali Püsküllü, Edebiyat 
Sözlüğü, s. 48.
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Bu tanımlara rağmen Arapça hikmet ile onun yerine kullandığımız 
Türkçe’deki vecize/özdeyiş arasında az da olsa farklılık bulunduğunu 
gözönüne almamız gerekir.

Hikmet ve 'Vecize’ye Örnekler:

Arapların âlim ve bilge kişilerinden pek çok hikmetler nakledilir. Sır
ların saklanması konusunda çok güzel sözler söylenmiştir. Nitekim Hz. Ali 
(k.v.) sır saklama konusunda şöyle der:

I cJ L K j" liU ilijw .î 2ij—. / Sırrın senin esirindir; eğer

onu başkasına söylersen sen onun esiri olursun.29” Aynı konuda:

“ üLİ J !  J j f  J a c  j  cLgJtü! oLiIiJl j  c îl p jI c_-j j İâJI

Ç y y

û̂  / Kalpler içine konulan şeyi koruyan kaplar gibidir. Dudaklar

onun kilidi, diller ise anahtarlarıdır. Öyleyse her insan sırrının anahtarını

iyi korusun” hikmetli sözü Ömerb. Abdulazîz’den nakledilir30.

“Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz” sözü Ziya Paşa’nın güzel bir veci- 
zesidir.

“Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözü de Kânûnî Sultan 
Süleyman’a aittir.

a t  t
3. / el- MÜVELLED VE / el-M UHDES’İN  TANIMI

VE ÖRNEKLERİ:

Arapça’da mesel kelimesi yerine daha sonraları bazen: “müvelled” , 
bazen de: “muhdes” kelimeleri kullanılmıştır.

a *
üJ j  / v  1 d kökünden gelen / el-Müvelled, icad edilen, sonradan

ortaya konan, yeni31 demektir.

29 el-Ebhîşî, el- Müstatraf, s. 213 “ ^ cöJİÖ lii ” yerine “ «o culL' lii ” şeklinde 

nakledilir.
30 Şihâbuddîn Muhammed el-Ebhîşî, el- Müstatraf, s. 213.

31 el-Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhıt. , s. 296, ez-Zebîdî, Tâcu’î-Arûs, V, 328.
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İbn Manzûr müvelled’i: “Her şeyin yenisidir. Şairlerden müvelledûn 
da böyledir. Sonradan, yeni oldukları için böyle isimlendirilmiştir,32” şek
linde açıklar.

es-Suyûtî, Müvelled’ i: “Lafızları delil olarak kabul edilmeyen 
müvelled kimselerin ortaya çıkardığı şeydir,” şeklinde tarif eder ve bu 
konuda örnekler verir33.

Tacettin Uzun meseller üzerinde yaptığı incelemesinde “müvelled 
mesel”e şöyle açıklık getirir: “İkinci hicri yüzyılın sonuna kadar şehirliler; 
dördüncü hicri yüzyılın sonuna kadar bedevî Araplar tarafından kulla
nılmamış lafızlara müvelled denilmektedir.34”

Arapça’da müvelled meseller de çoktur. Müstakil eserlerin yanında 
el-Meydânî’nin Mecma’u’l-Emsârinde son baskılarda her bölüm so
nunda açıklama getirilmeden müvelled mesellerin bir listesi verilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi Müvelled kelimesi yerine “yeni” anlamı-

na gelen “ölb-U l / el-Muhdes” lafzı da kullanılmaktadır.

Yeri gelmişken, Ömer Asım Aksoy’un dile getirdiği, Arapça 
“Müvelled” veya “Muhdes” meselleri akla getiren, Türkçe Atasözleri’nin 
eskiliği ve yeniliği meselesini hatırlatmak faydalı olacaktr. Nitekim o, eski 
mesellerin bir çoğu günümüze ulaşmakla birlikte bazı atasözlerinin unu
tulduğunu, bununla birlikte yeni zamanlarda ortaya çıkan atasözlerinin 
de bulunduğunu söyler35.

Müvelled ve Muhdes Mesele Örnekler:

*  LIST j l k p j j  ö l

“Duvarların kulağı vardır / Yerin kulağı vardır.”

*  jlS\ l jjdi J

“Devenin eceli gelince kuyunun etrafında dolaşır / Eceli gelen it cami 
duvarına siyer.”

-ili- ı*j EJÎ i l l i  ibU  ili Sı'J  ısı

32 Lisânu’l-‘Arabt III, 470. ez-Zebîdî, mecazi manada olduğuna işaret eder. Bkz, Tâc., 
V, 328.

33 Bkz. es-Suyûtî, el-Muzhir, I, 304.

34 Uzun Tacettin, Arap Dilinde Meseller, s. 19.

35 Bkz. Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, I, 28.
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Allah karıncanın ölümünü murad ederse ona iki kanat verir / Kann- 
canm zevali gelince kanatlan r36.”

“Nokta kadar menfaat için virgül kadar/gibi eğilir” ve “Eğri cetvelle 
doğru çizgi çizilmez” sözleri 'Türkçe’mizde ki yeni atasözlerine örnek ola
rak verilebilir.

4. TA’BÎR VE D E Y İM İN  TANIMI VE ÖRNEKLERİ:

T a ’bîr kelimesi: ifade etme, anlatma, söz, cümle, rüya yorumlama ve 
nihâyet bir mana ifâde eden söz demektir. Eskiden “Deyim ”yerine kulla
nılan bir kelimedir. Deyim ise: “Gerçek mânâsından az çok farklı bir ma
na taşıyan, iki veya daha fazla kelimeden oluşan kalıplaşmış söz/t’abîH7“ 
demektir.

İskender Pala: “İki ya da daha fazla kelimeden meydâna gelen ve 
kelimelerin öz anlamları dışında yeni bir anlam ifâde eden söz gurupla
rına deyim denilir” şeklinde tarif eder ve: “Eskiler buna tâbir derlerdi38" 
diye ilâve eder.

Ömer Asım Aksoy, deyimlerin özelliklerini açıkladıktan sonra şu ta
nımı yapar: “Bir kavramı, bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da 
özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir 
anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümce39.”

Atasözleri ile deyimler arasında farklılıklar vardır; herhalde bunların 
karıştırılmaması gerekir. Atasözleri bir hüküm ve genel bir kural ifade 
ederler. Deyimlerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Ne var ki, 
eski zamanlardan beri atasözleri ile deyimlerin karıştırıldığı bilinen bir 
gerçektir. Hatta zaman zaman Atasözleri’nin içinde deyimler, Deyimlerle 
ilgili eserler içinde atasözlerine rastlamlmaktadır. İkisi arasındaki inceliği 
iyi ve doğru bir şekilde ayırmak gerekir. İskender Pala, yukarıda adı ge
çen eserinde: “Lafla peynir gemisi yürütmek” sözünü deyim olarak verir
ken, Ömer Asım Aksoy bunu “Lafla peynir gemisi yürümez40” şeklinde 
atasözü olarak vermektedir. Ö. Asım Aksoy’ün veriş biçimi (kelimeler gu
rubu) atasözünü, İskender Paia’nın başlık olarak kullanış biçimi (kelime
ler gurubu) ise (önü ve sonu belli olmadığı için) deyimi hatırlatmaktadır.

36 Arapça meseller için Bkz. el-Meydânî, Mecma’u l Emsal, s. 80, Türkçe atasözleri için
Bkz. Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, 1, 474, 256, 346.

37 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, I, 646.

38 Bkz. Pala, İskender, İki Dirhem Bir Çekirdek, Sunuş, s. 9.

39 Bkz. Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, I, 52.

40 Pala, s. 133.; Aksoy, I, 383-
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Öte yandan yine İskender Pala’nın anlattığı hikâye içindeki söyleniş bi
çimi göz önüne alınırsa atasözü olarak kullanılması daha uygun düşmek
tedir. Nitekim H. Soykut deyimlerle atasözlerinin birbirinden ayırdedil- 
mesi gerektiğini vurgular ve şöyle der: Deyimler, müstakil ve klişeleşmiş 
kelime guruplarıdır ve önü, sonu olmadıkça mücerret bir kalıptan başka 
bir şey değildir; hiçbir hükmü ihtiva etmediği için öğüt veya direktif ma
hiyeti taşımaz ve bu sebeple de genel kural meydana getirmediği için 
atalarsözü olamaz... “Bir ipte oynamak” gurubu bir deyimdir, ama: “İki 
canbaz bir ipte oynamaz” ifâdesi atalar sözü’dür; zîrâ deyimi ve bir genel 
kuralı meydana getirmiştir. “Gözü çöplükte kalmak” gurubu bir deyimdir, 
fakat: “Horoz ölür, gözü çöplükte kalır” formülü bir atalar sözüdür41.

Bu konuda başka bir görüş daha vardır ki ona da değinmek yerinde 
olacaktır. O da Aydın Dağpmar’m görüşüdür. Aydın Dağpmar, atasözleri 
ile deyimleri birbirinden kesin olarak ayırmanın doğru olmadığını söyler. 
Ona göre atasözleri çoğu zaman sık sık rastlanan durumları birbirine yak
laştırırlar ki, bu halleri ile deyimlere yaklaşırlar. “Söz gümüşse sükût altın
dır” sözü dış görünüşü ile daha çok deyime benzer. Fakat maksat ve ma
hiyet itibârı ile genelleme niteliğinde fikir bildirdiği için atasözü sayılır, y o 
rumunu yaparak şu hükme varır: “İşte bu yüzden atasözleri ile deyimleri 
birbirinden kesin olarak ayırmak yanlıştır.” Bunun sonucu olarak ken
dince şu haklı soruyu sorar: “Bunlar iki ayrı ciltte toplandıkları tak
dirde, bu tür sözlerin yeri hangi cilt olcaktır?!...42”

Atasözü’nü deyim ’den ayıran en önemli unsurun genel bir kural 
meydana getirmesi, önünün ve sonunun belli olmasıdır. Atasözü veya 
deyimlerin hangi olay veya davranış karşısında söylendiğinin belirlen
mesi de aymmda önemli olsa gerektir. Zira esas olan insanların kullanış 
biçimidir. Kullanış biçimi bu iki terimi bir birinden ayırma kolaylığı sağla
yacaktır. Bununla birlkikte atasözleri ile deyimleri birbirinden 
ayırdedecek kesin bir kuralın bulunduğu söylenemez. Ne var ki ayrı ayn 
eserlerde toplanmasının da bir sakıncası olmasa gerektir.

Arapça’da da bu nevî karışıklıklara rastlamak mümkündür. Ama esas 
karışıklık Arapça’dan başka bir dile aktarılması esnasında ortaya çık
makta, ana dili Arapça olmayan kimseler de bu anlamda zorluklarla kar
şılaşmaktadırlar. Özellikle Arapça meseller ile deyimlerin tercümelerinde 
bu tür zorluklarla, yanlış aktarımlarla yüzyüze kalınmakta ve bazen me
selin veya deyimin karşılığı, kelime anlamları göz önüne alınarak veril-

41 Türk Atalar Sözü Hâzinesi, s. 58; Örnekleriyle Türkçe Söz .ük, i, 646.

42 Tıpkı ve Benzer Türk.-İng. İng.-Türk. Ata. ve Dey., s. 23.
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mekte, bunun sonucu olarak da mesel veya deyimden anlaşılması gere
ken anlam yerine çok farklı ve metinle alakası olmayan bir ifade, bir an
latım ortaya çıkmaktadır. Deyimlerin karşılıklarını bulmak zordur. O ka
dar ki; bazen meselin veya deyimin aktarılan dilde tam karşılığını bulma 
imkanı bulunamamaktadır. Bu durumda tercüme etmekten başka çıkar 
yol kalmamaktadır.

Arapça Deyimlere Örnekler:

❖  J i - j  Hava Parası. Bu deyimi kelime anlamına bakarak 

tercüme edersek: ‘ Ayak çekilmesi” anlamına gelir ki bununla 

maksadın dışına çıkıldığı açıktır. Diğer deyimler de buna göre 

değerlendirilmelidir.

❖  j J j :  Hayat arkadaşı, eş.
✓

-• i „
❖  ojbüs>l yû Ur»: Çocukluğundan beri.

/

❖  UjvaÂÎl c~o: Püf noktası.

__ •«
Türkçe Deyimlere Örnekler:

❖  Elini vicdanına koyarak söylemek.

❖  Kuzu postuna bürünmek.

❖  Ekmeğine yağ sürmek. (Birinin)

5. ARAPÇA MESEL İLE HİKMET ARASINDAKİ İLİŞKİ 
VE FARKLAR:

Mesel ile hikmet arasındaki ilişki ve farklılıklann bulunabileceği açık
tır. Her ikisi de kısa, öz, deıin anlamlar içerir. Bir başka ilişki de zamanla 
bir hikmetin mesel haline gelebilmesidir. Hikmet gerçekten her kesimin 
hoşuna gidecek güzellikte ve kısa ifadelerden oluşur. Öyle ki: insanlar 
onu beğenir, dillerinden düşürmez ve nihayet yaygınlaşır. Hatta söy
leyeni bile unutulur. Neticede bir mesel haline gelebilir. Bu sebeple hik
meti, mesel hüvviyeti kazananlar ve kazanmıyanlar diye iki gruba ayırır
lar43. Nitekim Ebû Hilâl el-‘Askerî buna işaretle: “Sonra yaygınlaşan her

43 Katâmiş, el-Emsâlü’l- ‘Arabiyye,, s. 19.
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hikmet mesel kabul edilir”44 der. Bununla birlikte mesellerle hikmetler 
arasında açık farklılıklar da vardır. Şöyle ki:

a. Meselde esas olan teşbihtir (benzetmedir). Hikmette teşbih söz ko
nusu değildir. Hikmette esas olan mana isabeti (anlam doğruluğu), sözün 
anlam uygunluğudur.

b. Meseller daima kısa ve özlü, hikmetler ise kısa olabileceği gibi u- 
zun da olabilir.

c. Mesellerin hedefi ihticac (delil getirmek) içindir, Hikmetlerin hedefi 
ise nasîhat, dikkat çekme, öğüt ve tenbih, sakındırma veya iyi bir şeye 
teşvik etmektir.

d. Mesel herkes tarafından söylenmiş olabilir; halk tabakalarının her
hangi bir ferdinden çıkabilir. Yani anonimdir. Hikmet ise: âlimler (bilge 
kişiler, deneyim sahibi olmuş, güngörmüş kimseler), filozoflar ve benzeri 

kimselerin ürünüdür45.

Türkçe’deki atasözü ve vecizeler birbiriyle mukayese edilirse en ö- 
nemli farklılık atasözlerinin söyleyeninin bilinmemesi vecîzenin ise söyle
yenin belli olmasıdır. Yeri gelmişken, Arapça hikmetlerde olduğu gibi; 
Türkçe vecizeler/özlü sözlerin de zamanla atasözü olarak söylendiğine

A

şahit olduğumuzu ifade etmeliyiz. Nitekim Ziya Paşa’mn: “Ayinesi iştir 
kişinin, lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde “vecizesinin” 
Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz” bölümü genellikle atasözüymüş gibi 
söylenmektedir.

6. ARAPÇA MESELLERİN ÇEŞİTLERİ:

Arapça meseller üzerine araştırma yapanlar farklı taksime gitseler de, 
sonuç itibariyle aynı şeyleri söylemektedirler. Burada sadece iki farklı tak
sime işaret edilmiştir.

Abdulmecid Katamiş Arapça meselleri üçe ayırır46:

6. 1. Mucez (veciz) meseller:

Manası doğru, yaygın veciz sözler bu gruba gire". Bu grupta ana öge; 
sonradan ortaya çıkan durumun kısa ve özlü bir biçimde öncekine ben
zetilmesidir. Şiirler (yahut şiirden bir mısra), Arapça’da üstün, en üstün

44 el-‘Askerî, Cemheretü’l-Emsâl, Mukaddime’, s. 7.

45 Bkz, Katâmiş, el-Emsâ!ü’I-‘Arabiyye, s. 18-19.

46 Bkz, Katâmiş, el-Emsâlü’l-Arabiyye, s. 28-32.
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anlamına kullanılan “ j *  / ef ’alü min...” kalıbındaki (mukayese ifa-
s

de eden) meseller ve önceden hikmetli bir söz iken mesel haline dönüşen 
sözler de bu gruba girener.

* Mesel haline dönmüş hikmet: 4jl»l J~j\ : Sır (saklanması gereken) 

bir emanettir.
£ ; A s £ A

* Atasözü haline dönmüş şiir: JÎT j  Jl?t> dJl U t e  j r  vf
 ̂  ̂ **

JjIj V / Allah dışmda her şey fanidir ve dünya nimetlerinin hepsi 

elbette bir gün zail olacaktır.

* / ef”alü min...kalıbında mesel: : Hatim

den daha cömert.

6. 2. Kıyâsı Meseller:

Teşbih veya temsil yoluyla herhangi bir fikri yahut o konudaki delilleri 
açıklama gayesi güden meseller. Nehcü’l Belağa da Hz. Ali’den (k.v.) 
nakledilen şu söz buna em ek olarak verilebilir:

>J1 £Ji ^  tl#£. j  iîlîll 1İJI J y  :&Jl Jiir ÇjüI
✓  /  /  ^

2  £  J, ✓  e ^ '

JiLdl tjJJl j i  j j  J-&U-İ / Dünya, karnında öldürücü zehir bulunan

* >

yılan gibidir. Sokması hafif, fakat öldürücü zehiri içindedir. Aldanan cahil 
kimseler ona meyleder, akıl sahibi olan kimseler ondan sakınır (uzak du
rur)47

6. 3. Hurâfî Meseller:

Arapların hayvanların dilinden veya cansız varlıklarla ilgili olarak an
lattıkları veciz ve yaygın sözlere hurâfî meseller denir. Bu tür sözler genel
likle eğlenme, şakalaşma ya da güzel ahlak ve huylara teşvik etme kas
tıyla hayvan ya da cansız varlıkların insan gibi konuşturulması ile ortaya 
çıkan ve gerçekle alakası bulunmayan mesellerdir. Edebiyatımızda buna 
“intak” sanatı denilir. Arap dil bilimcileri buna: “EkâzîbüVArab, 
Rumûzü’ l-’Arab” derler. Yılanla iki kardeşin dostluğunu, daha sonra yı
lan tarafından sokulan ve Ölen kardeşinin acısına dayanamayıp yılanın

47 Nehcü’l-Belâğa, s. 458



kuyruğunu baltayla kesmesi sonucu bozulan bu dostluğun yeniden ku
rulmasını teklif eden diğer kardeşe yılanın söylemiş olduğu varsayılan şu 
meselde olduğu gibi:

s - „  % >
dJ—li yİ la* j  o ip  : Senin (vurduğun) baltanın eseri, izi /

acısı (kuyruğumda) durup dururken bir daha seninle nasıl dost olabili
rim? Türkçe’de deyim olarak “Kuyruk acısı” şeklinde söylenir.

Hurâfî mesellerin pek çok örneklerinden birisi de fareİerin kediden 
kurtulma konusunda yaptıkları istişârî toplantıları sonucu ortaya çıkan 
meseldir. Fareler bir toplantı yaparak başlarına musallat olan ebedî düş
manları kediden kurtulmak için görüş alış verişinde bulunurlar. Uzun mü
zâkereler sonunda kedinin boynuna bir çanın takılmasına karar verilir. 
Böylece kedi gelirken çanın çıkaracağı sesi duyarak kaçıp kurtulacaklar
dır. Farelerden biri: “Vakıa bu tedbirin işe yarayacağı açıktır. Lâkin çıngı
rağı kedinin boynuna kim asacak?” deyince yeni bir müzakere faslı baş
lar. Buna bir çare bulamazlar. Müzakerenin sonuç vermediğini gören

başka bir fare: “âüJri ^  / işin en zor tarafı kaldı”48 deyince bu söz çözül

mesi zor işler hakkında söylenen bir mesel olarak kabul edilir.

7. MESELLERİN ÇIKIŞ YERLERİNE GÖRE TAKSİMİ:

Dr. Muhammed Ebû Sûfih, Memduh Hakkı5nın: “el-Meselü’l- 
Mukâren Beyne VArabiyye ve’l-İncilîziyye” isimli eserinde Arapça mesel
leri beş guruba ayırdığını nakleder. Bu taksim ise şöyledir:

7. 1. Bir olayın vukuundan doğan meseller:

Yukarıda bahsi geçen “ Lâik j i l j  / Şen, Tabaka’ya uygun düştü/ 

Tencere yuvarlandı kapağını buldu” meselinde olduğu gibi.

7. 2. Teşbih yapmaktan meydana gelen meseller:

Saflık ya da ahmaklığı ile meşhur olan Hebennaka isimli bir kimse 
bir gün devesini kaybeder. Deveyi, bulana hediye edeceğini ilan eder. 
Bunun üzerine kendisine: “Madem hediye edeceksin ne diye deveni 
arıyorsun!?” diye sorarlar. Habennaka soruyu sorana.: “Hele şu ahmağa 
bakınız! Yitirilen şeyi bulmakta ne kadar lezzet ve zevK bulunduğunu bilir

48 el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl, s., 102.
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misin?” diyerek çıkışır, 

zetme yapılacağı yerde:
Saflık ve akılsızlık konusunda teşbih ya da ben-
ll - " 0 -* 0 f

ü* J-*-5-' / Habennaka’dan daha akılsız /
daha ahmak” derler.

Buna bir başka örnek de şudur: Arap kabilelerinden biri olan Fezâre 
kabilesine mensup Ebü’I-Ğusn künyeli bir adam bir gün Kûfe’nin bir 
mahallesinde toprağı eşelerken görülür. Ne yaptığı sorulunca: “Dün bu
raya para saklamıştım, onu arıyorum bulamıyorum” diye cevap verir. 
Kendisine parayı sakladığı yere işaret koyması gerektiği hatırlatılınca: 
“Burada bir çimen, onun üstünde de bir bulutun gölgesi vardı” diye ce

vap verince:
C(| -* / Çuha’dan daha ahmak/Cuhâ denilen a-

damdan daha ahmak” diye bu sözü söylerler. Cuhâ, Kufe’de Abbasî 
Halifesi el-Mehdî(v. 169- 785) zamanında yaşamış zekî, şakacı bir adamın 
lakabıdır. Arapların Nasrettin Hocası1 dır. Ne var ki bizdekı Nasreddin 
Hoca daha çok hikmetli sözleriyle tanınır.

7. 3. Bir kıssadan doğan meseller:

Burada kıssadan maksat, Hz. Musa, Hz. İsa gibi peygamber kıssala
rının rivayet edilmesinde ve halk arasında dilden dile dolaşması sonu

cunda ortaya çıkan meseller kastedilmektedir. U(J^y> / Musa’nın 

asası” ında olduğu gibi.

7. 4. Hikmetten doğan meseller:

Arap Şairlerinden Züheyr b. Ebî Sülmâ’nın:
z ' U , k i" ^ t *  X V X VIX X

s**  û* j ^
/■ X

“Ölümü bir kör devenin yürüyüşüne benzettim: Çarptığını öldürür; 
rast getiremediği ise uzun yıllar yaşar ve yaşlanır49” sözünden bir takım
meseller türetilmiştir. ZJjJs*  V / Güneşin altında değişen /

yeni bir şey yok” sözü bunlardan birisidir. Yani “eski hamam eski tas.”
X ^

ez-Zevzenî’nin Mu’allakât-ı Seb’ Şerhi’nde bu beytin “

49 ez- Zevzenî, Şerhu Mu’aUakâti’s-Seb’, s. 118; Muhammed Ebû Sûfih, el-Emsâlu’I- 
‘Arabiyye ve Mesâdiruhâ fi’t-Türâs, s.18.
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ç\'P~s- / O, gece körü olan devenin yürüyüşü gibi yürür” meselinin de 

kaynağı olduğu kaydedilir50.

7.5 .  Şiirden doğan meseller:

Kendisi hakkında söylenilen bir sözün doğru olmadığı, isbat edilmesi 
gerektiğini iddia eden bir şahsın ısrarına karşı en-Nu’mân b. el-Münzir’m 
söylediği:

lil ^  °ja  İİjİJup! ili LJlS? j i  3 L îl j l  Lİ L« Ui u i” • * - * **

“İster doğru ister yalan, şu söz söylendi gitti/Bir söz duyulupta halkın 
diline düştükten sonra aslı olsa da olmasa da farketmez. Bir söz yayıldığı 
zaman artık ondan özür dilemesini istemenin ne faydası var51” beytinde

&  0  O X X

“ j l j  U l  j i  J J  L» (dili) J j  li/İster doğru ister yalan, şu söz söy-
x'  X X  X

lendi gitti/Olan oldu, torba doldu/oldu olacak, kırıldı nacak, daha ne ola
cak?” kısmı mesel olarak dilden dile dolaşır.

Görüldüğü gibi bu taksim, maddeleri çoğaltmaktan öte mesellerin 
çeşitleri bakımından bir yenilik veya farklılık getirmemektedir.

8. MESELLER VE ATASÖZLERİ N İN  DEĞİŞİP  
DEĞİŞMEDİKLERİ:

Arapça’da meseller değişmeden, ilk duyulduğu şekliyle kullanılırlar. 
Nitekim, el-‘Askerî: “Emsaller Araplar’dan geldiği şekilde söylenir.

x C" X
Kalıbında bir değişiklik yapılmaz. Kadına hitaben söylenmiş olan

Si
jlü l u^w?/Sen sütü daha yazın zayi etmiştin/beni elinden kaçırmıştın/

X

Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye/Atı alan Üsküdar’ı geçti” meseli
O â/x

erkek için kullanılabilir, fiilindeki muhataba / ti” zamiri-nin
X

harekesini değiştirmeden nakledebilirsin. Çünkü hikaye yoluyla nakletmiş 
olursun52“demektedir.

50 ez-Zevzenî, Şerhu Mu’allakâti’s-Seb’, s. 118.

51 Muhammed Ebû Sûfih, el-Emsâlu’l-Arabiyye ve Mesâdiruhâ fi’t-Türâs, s. 19. Ayrıca 
Bkz, el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl, s. 511; ei- ‘Askerî, Cemheretu’I-Emsâl, II, 116; 
Uzun Tacettin, Arap Dilinde Meseller, s. 24.

52 eUAskerî, Cemheretu’l-Emsâl, 1, 7. Ayrıca Bkz. es-Suyûtî, el-Mıızhir, I, 487.
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Bu hükmü göz önüne alarak diyebiliriz ki: meseller ister müzek- 
ker/eril, ister müennes/dişil, ister müfred/tekil, ister tesniye/ikil, isterse 
cemi/çoğul için kullanılmış olsun değişmeden nakledilir. Hatta yukarıda 
da görüldüğü gibi kelime sonlarındaki harekeler, Arapça gramer kaidele
rine ayktn olsa bile, nasıl harekelenip nakledilmiş ise öylece söylenir, 
bunda’İrâb/hareke (gramer) hatası var diye düzeltme cihetine gidilmez. 
Buna, şiirlerde olduğu gibi, bazı konularda müsamaha gösterilmiştir. 
Meselin gramer kuralları dışında gelmesi irab bakımından olduğu gibi 
kelimenin yapısı bakımından da olabilir.

Nitekim bir kimsenin konuşma esnasında lafı karıştırıp konu dışında
J o

söz söylediği zaman Araplar / Erkek deve dişi deveye ben-

zedi/Erkek deve dişi deve tavrını aldı” derler. Bu meselde “< 3 f i i l i  

Arapça kaidelere göre şeklinde olması gerekirken böyle söylen

memiştir53.
Bahsi geçen kesin kuralllara rağmen bazı sebeplerle meseller değişik 

lafızlarla söylenebilir. Nitekim meseller bölümünde bunlara işaret edilmiş 
ve farklı lafızlarla rivayet edilen mesellere yer verilmiştir54.

✓
Buna misal olarak meseller bölümünde yer alan (19. mesel) “ C-i

* <* .
X i | O Jl /o /

öbJi:j\ / Fesatçılar yüzünden dostlukları bozulup darmadağınık
X

oldular” meselini el-Meydânî ve ez-Zemahşerî “C i” fiili ile verirken

Zebîdî ur'*-®'
ifl

fiili ile nakletmiştir55. el-Meydânî,
O Sİy' X  ̂cü

Jt5?

^ / /

meselini “y j t  j ” şeklinde nakleder56.
/ / X

Bu örneklerin yanında bölgeler ve kabileler arasında farklılıkların da 
bulunabilceğine, meselin değişik bir biçim alabileceğine işaret etmemiz 
gerekir.

53 Bu meselin hikâyesi için bkz, meseller bölümü 196. mesel. Konu iie ilgili bilgi için 
bkz. Uzun, T., Arap Dilinde Meseller, s. 20-21.

54 Bkz. 27, 42, 50, 67, 71, 74, 80, 82, 89, 102...nolu meseller.

55 Bkz. el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl, s. 489; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, H, 180; ez- 
Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, II, 195.

56 el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâi, s. 499.
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Türk Atasözleri’nde de benzeri bir takım kurallar vardır. Türk atasöz
leri kalıplaşmış sözlerdir. Belli bir kalıp içinde, belli sözcüklerle söylenmiş 
olan donmuş bir biçimdir. Sözcükler değiştirilip-aym anlamda oİsa bile- 
başka bir sözcük kullanılamaz, söz diziminin biçimi bozulamaz. “Derdini 
saklayan derman bulamaz” atasözünde “derman” yerine “ilaç” 
kullanılamaz57. Bununla birlikte zaman içinde değişip olgunlaşmanın 
yanında, kimi atasözlerinin birkaç kalıbı bulunabilir. Nitekim “Denize 
düşen yılana sarılır” yerine “Denize düşen yosuna sarılır” şekli vardır. 
Ama hiç bir zaman “Denize düşen samana (ya da balığa) sarılır” gibi 
bir biçimi yoktur58. Türk atasözlerinde de bölgeler arası farklılıklar bu
lunmaktadır. “Keskin sirke kabına zarardır” atasözümüz kimi bölgeler
de “keskin sirke küpüne zarar” biçiminde söylenir59. Ayrıca, sadece belli 
bölgelerde belli ağızlarda söylenen o bölgelere has atasözlerimiz de var
dır60.

9. ARAPÇA MESELLER İLE TÜRKÇE ATASÖZLERİNDE  
EDEBÎ SANATLAR:

el-Meydânî’nin naklettiğine göre İbrahim en-Nazzâm (v. 231/845?): 
“Meseller, diğer sözlerde bulunmayan dört unsuru kendinde toplarlar. 
Bunlar: ‘İcâz-ı lâfz, İsâbet-i ma’nâ, Husn-i teşbîh ve Cevdet-i kinâye’dir61” 
der. Bunlar belâgatın son merhalesidir. Bu hususları kısaca açıklamak 
yerinde olacaktır.

9. 1. ‘Icâz-ı lâfz (Sözün veciz olması):

Yani kelimeleri az, fakat sözün manası, içeriği geniş, diğer bir ifade 
ile derin manalar taşıması demektir. Nitekim mesellerin çoğu iki veya üç 
kelimeden oluşurlar. Ama mana bakımından kapsamlı ve tabir caiz ise içi

57 Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, I, 15-16. Bu meselin Arapça benzeri “ o‘\ j/jdddi Üç V

U-ÂİT ”dir. Bkz. 45 nölu mesel.

58 A. g. e. s.19.

59 A. g. e. s. 19-20.

60 Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde söylenen atasözlerimizle ilgili Türk Dil Kurumu 
tarafından “Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimleri” isminde bir eser yayımlan
mıştır. Ankara, 1996,1-II.

61 ei-Meydânî, Mecma'u’l-Emsâl, mukaddime, s. 6.
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dopdoludur. Halk nazarında düşündürücü ve pek çok fayda ifade eder
ler. Bu bakımdan halkın konuştuğu en kısa sözlerdir.

v  * «
Sırrın korunmasının gerekliliğini ifâde sadedinde söylenen: “«JU!

/ Sır bir emânettir (el-‘Askerî, I, 510)”, saklanılmaya çalışılan bir kusurun
S S -

bir vesile ile açığa çıkmasından dolayı söylenen: “s-lüM f Gizlilik kalk
tı, herşey açığa çıktı/Takke düştü kel göründü (el-Meydânî, s. 92)”, ta- 
hammülün kalmadığı durumlarda serdedilen: “ ^  j  Bıçak

kemiğe dayandı (el-Meydânî, s. 104) deyim ve mesellerinde olduğu gibi.

9. 2. İsâbet-i m a’nâ (Mânâ doğruluğu):

insanlar eski çağlarda da yaşasa, yeni dönemlerde de yaşasa insan 
aynı insan, hayat aynı hayattır. Karşılaşılan olayların şartları değişse de 
aynı sonuçlar doğurmaktadır. İhtiyaçlar insanların birbirleriyîe ilişki kur
malarına yolaçar. Hayatın her safhasında karşılaşılan olaylar birbirlerine 
benzerlik gösterir. Böyle durumlarda insanlar hemen hemen aynı tepkiyi 
verirler, söyledikleri sözler de aynı manaları içerirler.

Düşman ya da başka tehlikelere karşı korku içinde olan kimsenin

tedbirli olması hususunda söylenen: “US" (*J) L-ûJl / Kurt

tan korkan köpeğini hazırlar (el-Meydânî, s.704)”, abesle iştiğal eden, 
yani lüzümsuz ve faydası olmayan işlerle meşgul olan kimseler için kulla

nılan: “ ^  / Soğuk demiri dövüyorsun/Havanda su

dövüyorsun (Sânihat, I, 2311”, bir beladan kaçarken ondan daha kötü- 

süne maruz kalan kimse hakkında: 5^3 j  y  /

Yağmurdan kaçtı, oluğun altına oturdu/Yağmurdan kaçarken doluya 
tutuldu (el-Meydânî, s. 502)” meselleri her dönemin dikkat çekici mesel
leridir. 9

9. 3. Husn-i teşbîh (Teşbih güzelliği/Benzetme güzelliği):

Lafızların, bir şeyin üst dereceyi bulan bir vasıfta diğer bir şeye ben
zetilmesine “teşbih” denir. Teşbihin unsurları vardır. Teşbihteki bu unsur
ları belagat kitaplarına bırakarak diyebiliriz ki teşbih mesellerin anlamını 
daha güçlü, daha vurgulayıcı ve daha dikkat çekici hale getirir, güzelleşti
rir. Zaten mesel kelimesinin kendisinde benzetme anlamı vardır. Önce-
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den makbul değil iken sonradan bir yüceliğe erişen kimseler hakkında
y  s  g £ /

söylenen: L ^ jb  ö U J ' / Kargalar bile bize gelince avcı kesilir/
Bize komşu olan bizimle şeref kazanır (15 nolu mesele bkz)” meseli ve

J|6 0x 0 s t

nadir bulunan şeyleri ifade amacıyla söylenen “<3 Jey. j-* / Kar
tal yumurtasından daha aziz/daha kıymetli (el-Meydant, s. 439)” meselle
rinde olduğu gibi.

9. 4. Cevdet-i Kinaye (Kinaye Güzelliği):

Maksadı dolaylı yolla anlatmak, diğer bir tabirle bir sözü kendi lafzı
nın dışında bir lafızla ifade etmeye “kinaye” denilmektedir. Meseller ço
ğunlukla kinayelidir ve söylenmek istenen sözler muhatab ve durumun 
uygunluğuna göre söylenilir. Sevgilisinden cevap alamayan aşığın maşu
kuna işittirir tarzda komşusuna söylediği beytin acuzu (beytin son cüzü)

x x  x xO  ̂ f j ^
olan: “ «jU- b j  ilbl / Komşu (kızı): bundan kastım sensin /
Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla/işit (el-^leydânî, s. 76)” ve bir 
kötülüğün son haddine vardığında söylenen: “ s-übJi o iL  / Kan ka-

X

sıklara ulaştı/Günahlar diz boyuna vardı/Bıçak kemiğe dayandı (el- 
Meydânî, s. 76)” mesellerinde olduğu gibi.

Arapça mesellerde icaz, teşbih, kinâye’nin yanında istiare (taraflar
dan biri kaldırılmış beliğ teşbih/bir kelimenin manasını muvakkaten diğer 
kelime hakkında kullanma), seci' (kısaca nesrin kafiyesi), tıbâk (arala
rında gerek tezat, gerek diğer bir suretle tekabül bulunan şeyleri bir arada 
bulundurmak) gibi edebî sanatlarda kullanılır. (Burada bir kaç örnekle 
yetinildi. Geniş bilgiler için Belagat kitaplarına bakılmalıdır.)

Arapça mesellerde olduğu gibi Türkçe Atasözlerinde de edebî sanat
lar kullanılır. Nitekim “Mum dibine ışık vermez” de mecaz, “Bol bol yi
yen bel bel/bön bön bakar” da cinas, “Her taş baş yarmaz” da secî, 
“Ağız yer, yüz utanır” da mürsel mecaz (Mecaz-ı mürsel), “Güvenme 
varlığa, düşersin darlığa” da tezat, “Üzüm üzüme baka baka kararır” da 
husn-i ta'iîl sanatlarının kullanıldığı görülmektedir. Bu misalleri çoğalt
mak mümkündür. 10

10. ARAPÇA MESELLERİN TEDVİNİ:

Yukarıda da belirtildiği gibi mesellerin yaygın olması ve yaygın ola
rak kullanılması büyük ölçüde yaşamasını sağlamıştır. Bunu sağlayan
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önemli unsurlardan birisi de erken zamanlarda tedvîn(yazılma ve kitap 
haline getirilme)edilmesidir. Burada Arapça mesellerin yazılması konu
sunda uzun uzadıya bir tedvin sürecinden bahsetmek yerine bir kaç ça
lışmaya işaret etmekle yetinilecektir. Bunlar da, pek çok çalışmanın ya
nında, ‘Abdulmecit Katâmiş’in “el-Emsâlu’l-Arabiyye (Dâru’l-Fikr, 
Dımaşk. 1408/1988) ve Muhammed Ebû Sûfih’in “el-Emsâlu’l- 
‘Arabiyye (Mesâdiruiıâ fi’t-Türâs), Mektebetü’l Aksa, Amman, 
1402/1982)” ve Türkçe olarak Doç. Dr. Tacettin Uzun’un “Arap Dilinde 
Meseller (Atasözleri)‘i (Konya, 1996)” dir. Ayrıca buna Hüseyin Va
rolun Erzurum İlahiyat Fakültesi Dergisi 1986 yılı 7. sayısında yer alan 
Ebû Hilâl el-‘Askerî ile ilgili yazmış olduğu makalesinde Arapça meseller
le ilgili eserlerin bir listesinin bulunduğunu ilâve edebiliriz. Bu eserlerin 
pek çoğu bu gün yayımlanmış durumdadır.

Türk atasözlerinin yazıya aktarılmış en eski örneklerine VIII. yüzyılda
a

Orhun Abideleri’nde rastlanmaktadır. Göktürk alfabesiyle kağıt üzerine 
yazılı metinlerde bulunanların da ilavesiyle yirmi kadar en eski Türk ata
sözü tesbit edilmiştir. Uygur alfabesiyle yazılmış metinlerde ise “Sav” 
adıyla eski Türk atasözlerinden örnekler görülmektedir. Kaşgarlı Mahmut 
Türk atasözlerinin ilk derleyicisi olarak bilinir. Dede Korkut kitabı atasöz
leri bakımından önemli bir yer tutar. Güvâhî’nin manzum olarak yazdığı 
“Pend-Nâme”si gerçekten değerli kaynaklardan birisidir. Pek çok önemli 
el yazmalarında az veya çok atasözlerini bulmak mümkündür. Ancak bu 
dönemdeki eserlerin azlığı açıktır. Bu bakımdan kimi araştırmacılar Türk 
atasözleri ile ilgili eserlerin Tanzimat’tan sonra verildiğini kabul ederler. 
Bu dönemden itibaren pek çok eser yazılmış ve basılmıştır. Hemen he
men hepsini bulmak da mümkündür. Bununla birlikte Türk atasözlerinin 
doğuş ve hikayeleri konusunda kapsamlı bir eser ya yok ya da biz ula
şamadık. Ancak Ahmet Mithat Efendi’nin, Şinâsî’nin “Durûb-i Emsal” 
inden atasözlerine hikayeler yazdığını ve küçük dergiler halinde yayımla
dığını F. Fazıl Tülbentçi nakleder62. Nitekim Mithat Efendi tarafından 
yayınlanan bu eserin ismi, dış kapağında Osmanlıca olarak aynen şöyle- 
dir: “[Durûb-i Emsâl-i Osmâniyye] Şinâsî {Hikemiyyâtının Ahkâmı 
Tasviri} Ahmed Mithat {Birinci Defa) olarak Muharririn zatına mahsus 
matba’ada basılmıştır, 1288, İstanbul.” Ahmet Mithat Efendi bu eserinde 
ondokuz atasözümüzün hikâyesini yazmıştır.

62 Tülbentçi, Ata Sözleri, 11.
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Deyimlerin hikâyeleri ile ilgili olarak Yusuf Ziya Bahadmlı’nm “De
yimlerimiz ve Kaynakları (Hür yayıcılık, Ankara 1959)”, Osman Çizme
cilerin “Ünlü Deyimler ve Öyküleri (Kastaş Yayınları, İst., 1989)” ve 
İskender Pala’nın “İki Dirhem Bir Çekirdek (Babiâli Kültür Yayıncılığı, 
İstanbul, 2000) isimli eserleri elimizde bulunmaktadır.
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B i r i n c i  B ö l ü m

ARAPÇA MESELLER, KELİMELER, MESELLERİN  
MENŞE’LERİ / KAYNAKLARI / HİKÂYELERİ, 

ANLAMLARI, KULLANILDIKLARI YERLER VE 
TÜRKÇE KARŞILIKLARI VEYA BENZERLERİ





63 L~da*Jı b jj  - 1

K elim eler:

Ijy ': Ekşi süt üzerine koyulanması için taze süt sağmak demektir.
" .as

Taze sütle karıştırılmış ekşi süt. ajlJ^Jl ise Anadolu’nun bazı bölgelerinde
✓

“köremez”, bazı bölgelerinde ise “höşmerim” denilen ve ekşimiş süte taze
süt katıp yoğurt çalınarak elde edilen yiyeceği yemek demektir63 64.

£ £ ^
bi :b i; Mastarından fiil-i müzari olup, söndürmek, teskin etmek, sa

kinleştirmek manasınadır.

: Kelimesi ise kızmak, öfkelenmek, taşmak, kabarmak demek

tir.

M enşei: Anlatırlar ki, adamın biri kendilerine öfkelendiği bir toplu
luğun yanına gelir. O topluluktan bazı kimseler onun öfkesini anlar ve 
kendisine “ÂijjJl / er-Resîe” denilen yiyecekten ikram ederler, adamın 
öfkesi gider ve sakinleşir. Bu söz de böylece mesel olur.

Anlam ı: Bir höşmerim ikramı öfkeyi dindirir/Az bir şey ikram etmek 
nice kötülüğü defeder/Azıcık hediye dargınlığı giderir; muhabbetin doğ
masına yolaçar.

63 Mütercim Asım, Kâmûs Tercümesi, I, 43; ez-Zebîdî, Tâcu’l-'Arûs, I, 159 el-‘Askerî,
Cemheretü’I-Emsâl, I, 477; İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, II, 179._ *• _

64 Mütercim Asım, Kâmûs Tercümesi, I, 43. Örnekleriyle Türkçe Sözlük'te 
“Hoşm eryem ” ismiyle ve: “Tuzsuz taze peynirle yapılan bir çeşit yiyecek” şeklinde 
açıklanmıştır. Bkz., II, 1279. Halk arasında anlatılan bir hikayeye göre genç bir ka
dın kocasını küstürür. Onu hoşnut etmek için unu tere yağı ile kavurur, içine kay
mak ve toz şeker katarak bir tatlı yapar ve akşama eve dönen kocasına ikram eder. 
Kocası çok beğenerek bu çatlıyı yerken hanımı: “Hoş mu erim, hoş mu erim” der. 
Böylece tekrerlanarak bu tatlının adı “ höşmerim” kalır. Balıkesir yöresinde halen 
“höşmerim” denen bir çeşit tatlı yapılır. Diğer taraftan Sivas yöresinde çobanların 
koyun ve keçiden süt sağarak soğuk suda bekletip ekmeğine katık ettiği yiyeceğe ise 
“köremez” derler.
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Kullanıldığı yerler: Küçük bir hediye dargınlığı giderip hoşnutlu
ğun doğmasına sebep olur, denileceği zaman kullanılır65 66.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Yarım elma, gönül alma, 
{Türk Ata. Ve Dey., II, 152.)

66
j  1 jA> —2

A â
Kelimeler:

'  i '  ̂
\ Jy i; Mastanndan bir fiil olup 'jSÛL / bölündüler, dağıldılar 

manasınadır. el-Meydânî fiili ile vermiştir07.
o ^

c5 -üi : aj Lafzının çoğulu olup el manasınadır. çpU  lafzı da çoğulun 

çoğuludur.

Ç-» : Kelimesi sükün üzere mebni olarak akunur. “CL-” lafzından 
muhaffef olmayıp, belki sükûnu hemzeden bedeldir. Yemen'de Sabâ 
Melikesi olarak meşhur olan Belkıs isimli Kraliçe'nın şehri olup gayet 
mamur, bağ ve bahçeleri ile şöhret bulmuştur. Bu lafız aynı zamanda 
Yemen'de yaşıyan ve bütün kabilelerin kendisine mensup olduğu söyle
nen Abdu’ş-Şems b. Yaşcüb b. Ya’rub b. Kahtân isimli şahsın lakabıdır. 
ez-Ziriklî, adının Sebe’ b. Yeşcub b. Ya’rub b. Kahdân olduğunu ve ismi 
konusunda farklı görüşler bulunduğunu söyler. Yemen hükümdarlarının 
ileri gelenlerinden kabul edilir68. Bilindiği gibi, Kur'an-ı Kerim'de “Sebe”’ 
isminde bir sûre de vardır.

Menşei: Derler ki, Yemen'de Ma'rib şeddinin yıkılmasından sonra 
her bakımdan mamur olan ve cennet güzelliğinde olduğu iddia edilen bu 
topraklarda yaşayan kabilelerin her biri başka yerlere dağılmış ve perişan 
olmuşlar. Bu sözde onlar için söylenmiş ve mesel haline gelmiştir69.

65 Bkz. Mütercim Âsim, Kâmûs Tercümesi, I, 43; ez-Zebîdı, Tâcu’l~‘Arûs, I, 159; el- 
'Askerî, Cemheretü’l-Emsâl, I, 477.

66 el-Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s. 41; Mütercim Asırr, Kâmûs Tercümesi, I, 51; ez- 
Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 88.

67 Bkz. el-Meydânî, Mecma'u’TEmsâl, s. 267.
68 Bkz Mütercim Asım, Kâmûs Tercümesi, I, 51; ez-Ziriklî, el- ‘Atâm, III, 117.
69 Bkz. Sebe' Sûresi. 54. Bu surede bu bölgede yaşayan putperest ve isyankar kavimler 

anlatılır.
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Ma’rib şeddi hakkında Kur'an-ı Kerim ve Tarih kitaplarından bilgi edini
lebilir.

Anlamı: Paramparça oldular/Perişan oldular/Darma-dağınık oldular.

Kullanıldığı yerler: Bir topluluğun perişan ve tarumar olması du
rumunda söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Çil yavrusu gibi dağıldılar. 
(Türk A. Ve Dey. I. 81.)

70 J»  -3
Kelimeler:

i: Cemisi “ j  J  gelir. Cins isim olup atlar demektir. Bir

görüşe göre bu kelimenin müfredi yoktur. Süvariler anlamında da kulla
nılır. Ayrıca kibir ve kendini beğenme anlamında da kullanılır.

*, . XO X P x XX 9 s

/ su akmak, koşmak manasına fiil-i
X V

müzaridir. Burada “koşmak” anlamınadır.

Kötülük, bedlik manasınadır. Gayrı kıyasî/kural dışı olarak “

kelimesinin çoğuludur. Nitekim mukabili olan “ kelimesi de

/ güzellik” kelimesinin çoğuludur. Bir görüşe göre her ikisinin de

müfredi duyulmamıştır. Ayrıca mutlaka insanı kederlendiren ve üzen 
şeye denir70 71.

Anlamı: At kısmı kusurlu da olsa asaleti onu koşmaya
sevkeder/Atlar bütün eksiklik ve kusurlarına rağmen koşarlar.

Kullanıldığı yerler: Asil ve kerim olan kimse, bazen zayıflık hali 
gösterse de asaletinin sonucu olarak sözünde durup asaletini ve cömertli
ğini gösterir, anlamında söylenir72.

70 Mütercim Asım, Kâmûs Tercümesi, i, 51; el-Meydânî, Mecma’u’i-Emsâl, s. 246; el- 
‘Askerî, Çembere, i, 414.

71 Mütercim Asım, Kâmûs Tercümesi, I, 54, 55.
72 A.g.e., I, 55; el-Meydânî, Mecma’u’l-EmsâL s. 246.

49



“Eyu hakkında kimse kem diyemez
Asıl azmaz cihanda sağ  yiyemez.” Güvâhî

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: A sıl a z m a z ,  b a l  k o k m a z .  (Ak-
soy, I, 155.)

, 7 3  v  j  $.1* —4

Kelimeler:
o & » ,/ .

Jl veya «ri-Usdl : Bir kuyu yahut bir çeşme ismidir ki, Araplara 
göre onun suyundan daha tatlı ve hoş bir su yoktur.

Menşei: Anlatırlar ki Kazure Bint Kays b. Halid eş-Şeybânî isimli bir 
kadın ilk önce Lakît b. Zürâre isimli bir adamla evlenir. Bu kocasının 
ölümünden sonra da kendi kabilesinden başka bir adamla evlenir. Yeni 
kocası bir gün kendisine: “Ben mi yakışıklıyım yoksa Lakit mi?” diye 
sorar. Bunun üzerine kadın bahsi geçen sözü söyle '. Yani: “Sen de yakı
şıklısın, amma onun gibi, onun dengi değilsin. Falana denk olamazsın.” 
Zamanla bu söz böyle durumlarda söylenen bir mesel olur73 74 75.

Anlamı: Su çoktur, amma şadda' suyuna denk su olamaz/Bu su da 
güzel, ama şadda suyuna erişemez.

Kullanıldığı yerler: İki şeyden birinin diğerine üstünlüğünü belirt
mek için söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Adam adam, (amma) pehli
van başka adam. (Böl. Ağz. Ats. Ve Dey., I, 29) Yer damar damar, insan soy 
soydur. (Ağızdan)

,73 J ı  ’tJJb V i  İL t  -5
s  s s  s  " s

Kelimeler:
d

: Kalmak, devam etmek demektir.

73 M. Asım, K. T., I, 62; ez-Zebîdî, Tâcu’i-‘Arûs, I, 192; el-Meydânî, Mecma’u’i-Emsâl, 
s. 662; es-Se’âlibî, Simâru’i-Kulûb, li, 805.

74 Bkz. a. g. yerler.
75 el-Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît,. 59; M. Asım, K. T, I, 70; ez-Zebîdî, Tâcu’l-'Arûs, 1, 

204. el-Meydânî, ez-Zemahşer ve el-Cevheri, Jt y i  V[ ib  y ,  ü” şekliyle 

verirler. Sırasıyla bkz. Mecma’u’i-Emsâl, s. 663; el-Mustc.ksâ, I, 317; es-Sıhâh, II, 61.
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£  lüâJl: Susuzluk haline denir. Aynı zamanda özlem ve arzu

manalarınadır. Ayrıca deve kısmı bir kere su içtikten sonra, yahut bir 
defa suya götürüldükten sonra ikinci defa götürülünceye kadar olan za
mana denir ki, o vakit susuzluk müddetidir. Bu müddet bazen üç, dört 
gün; bazen on güne kadar çıkar. Doğumdan ölüme kadar olan zaman 
için de kullanılır.

Eşek demektir. Derler ki, Susuzluğa en dayanıklı hayvan de

ve, en dayanaksızı ise eşektir. Deve günlerce susuzluğa katlanabildiği 
halde merkep günde iki defa su içmek ister ve özellikle yaz mevsiminde 
suyun bulunduğu yere günds iki defa gider.

Menşei: Merkebin susuzluğa fazla tahammül edemeyişinden dolayı 
mesel olmuştur. el-Meydânî bu sözü Emevı Halîfesi Mervân b. el- 
Hakem’in (v. 67/685) kendisi hakkında söylediğini nakleder.76 77 78

Anlamı: Onun ömründen ancak merkebin suya ihtiyaç duyduğu sü
re kadar bir süre kaldı/Ömründen az bir şey kaldı, fazla yaşamaz.

Kullanıldığı yerler: Ömründen az bir süre kaldığı tahmin edilen ya 
da ölmek üzere olan kimseler hakkında kullanılır,

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Bir ayağı çukurda. İki ayağı 
çukurda. {Tülbentçi, s. 114, 303)

77 öJİJLUti Ol -6
Kelimeler:

* y* , °
dan bir isim olup sükûn, sükûnet, rehavet ve zayıflık

manasınadır.
78 veya öjb£i>79 vezninde zorluk, eğri büğrü olmak,

hilekar olmak, bir nesne kalın, kaba ve yakışıksız olmak manalarınadır. 
Burada hile ve tuzak kurmak manasınadır. el-Meydânî bu kelimenin aynı

76 Bkz., a. g. yerler.
77 el-Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît. s. 45; Mütercim Asım, Kâmûs Tercümesi, I, 72; ez- 

Zebîdî, Tâcu’l- ‘Arûs, I, 207; el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl, s, 41; el-‘Askerî, 
Cemheretü’I-Emsâl, I, 254.

78 el-Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’I-Muhît, s. 45.
79 el-Meydânî, Mecma ’u ’l-Emsâl, s. 41.
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AA Ao /  /'/■
zamanda z y e - d e n  geldiğini ve doğrudan sapmak manasında 

olduğunu söyler30.

Anlamı: Senin böyle süklüm büklüm durman hayra alâmet değil- 
dir/Bu halin bir hile ve tuzak kuracak vaziyettir80 81 82/Bu halin inad eden kim
senin halidir.

Kullanıldığı yerler: Çeşitli anlamlar çıkarılabilecek durumlarda ve
ya görüntüsü şübheye yol açan kimseler söylenir.

Türkçe'deki karşılığı: Ağzındaki baklayı çıkart. Süklüm büklüm 
durma. (Tülbentçi, 33-495) Yere bakan yürek yakan!. Emir, s. 296)

“Yürü ey bana göz ucuyla ıraktan bakıcı
Hey ne evler yıkıcı hey ne yürekler yakıcı.” Âlî Bey

82 ^  *L*ail J5" —7

Kelimeler:
s

* d |
eJyM: Karın, gecenin son üçte biri, bir şeyin içi ve vâdî 

anlamlarında kullanılır.
(idy £-) s-iÇdl; vezninde yaban eşeğine denir. Bir görüşe göre

yaban eşeğinin gencine denir. Meselde hemzeden mücerred /soyut
lanmış olarak okunmuştur. Zira meseller sonu vakfedilerek okunur83 84.

Menşei: Bir defasında avcılar^ava çıkıp kimi tavşan, kimi ceylan gi
bi hayvanları avlarlar. Bir avcı da bir yaban eşeğini avlar. Başkanlarına 
götürdüklerinde diğerlerini atıp büyük olduğu için yaban eşeğini alır ve 
avı beğenerek bu sözü söyler85.

el-Meydânî'ye göre sözü söyleyen yaban eşeğini avlayan şahıstır. Yi
ne el-Meydânî'ye göre bu meseli Hz. Peygamber (s.a.s.) Ebu Süfyan'a

80 Bkz. a. y.
81 Bkz, Mütercim Asım, Kâmûs Tercümesi, 1, 72.
82 ei-FTrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s. 46; Mütercim Asım, Kâmûs Tercümesi, I, 74; ez- 

Zebîdî, Tâcu’I-Arûs, I, 209; el-Maydânî, Mecma’u’l-Emsâl, s. 566; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, II, 224; el-Câhiz, e/-Beyân, 11,13.

83 Bkz., a. g. yerler. ' ' V
84 el-Meydânî'ye göre üç kişi, bkz., Mec. Ems. s. 566.
85 M. Asım, K  T,, I, 74; ez-Zemahşerî, el-Mustaskâ, II, 224.
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söylemiştir. Rivayete göre bit gün Ebu Süfyan, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
huzuruna çıkmak ister. Bir süre bekletilir, başkaları onun önüne alınır, 
sonra kendisine izin verilir. O da huzura varınca Hz. Peygamber'e (s.a.s.) 
“Celhemeteyn'in86 taşlarına varıncaya kadar huzuruna kabul ettin de az 
kalsın bana izin vermeyecektin” diyerek serzenişte bulunur. Hz. Peygam-

ber de (s.a.s.), O’nun gönlünü almak ve Islâm’a ısındırmak için bl b

Jlİ C S  cJ! / Ebu Suıyan! sen şu sözü söyleyenin söylediği gibi

sin” diyerek yukarıdaki meseli onun hakkında kullanır87 88.

Anlamı: Bütün bu avladığınız tavşan, ceylan gibi avların hepsinin eti 
(benim avladığım) yaban eşeğinin içinde mevcut ve bunun eti daha faz- 
ladır/Bütün avlar, avlanan yaban eşeğinin yanında hiçtir. Yani, bir kişi 
bazen bir topluluktan üstündür ve onlara ihtiyaç bırakmaz.

Kullanıldığı yerler: Akranlarına nisbetle daha üstün olan kimseler, 
ya da çok olan şeyler için kullanılır.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: El elden üstündür. Adam a- 
dam ama pehlivan başka. (Eyuboğlu, 1,86-3)

“Irağdan çekme hasmın altın üstün 
Ki bilürsün olur el elden üstün.” Güvâhî

88
*  s * /

( d i - » j l )  di-4y* ^  di-jj, ” 8

Kelimeler:

‘•L̂ ” Harfi cerrı ile “ü>” soru isminden teşekkül emiştir. “U” 
soru isminin başına “L5İ^” harf-i cerri geldiğinde sondan elif düşürülür. 
Mim harfinin fethası elifin varlığını gösterir.

86 Celheme (veye cülhüme) bir vâdî ağzıdır. Bir görüşe göre onun iki yanı demektir.

^  / Cim harfinin damme ve kesresiyle rivayet edilmiştir. Yine belirtildiğine göre bu 

kelime bu hadîsten başka bir yerde duyulmamıştır. Bkz. el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 982; 

ez-Zebîdî, Tâc., I, 209. Hadîs için bakınız, İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, I, 280, III, 379; ez-

Zerkeşî, et-Tezkire, 168; Aclûnt Keşfü'l-Hafâ, II, 177.
87 Bkz, a. g. yerler.
88 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 51; M. Asım, K  T., I, 106; ez-Zebîdî, TöcuVArûs, I, 260; el-

Cevherî, es-Sıhâh, I, 75. el-Meydânî, Mecma’u’l-Ems.âl’de, (s. 55), “â l i^  (h ”

şeklinde rivâyet edildiğine İşâret eder.
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^  y  . y  Q y»/ y

IjJI (Ijv - \jj): Şer ve fitne sokmak suretiyle insanların arasım 

açmaya, birbirine düşürmeye denir.

f İ y i c e  kocamış, elden ayaktan düşmüş; ihtiyar, yaşlı adam de- ✓
mektir.

Anlamı: Akimın ve nefsinin ne ile meşgul olduğunu ve neye meyyal 
bulunduğunu bilmiyor; daldan dala konup bukalemun gibi renkten renge 
giriyorsun. Senin bu halin güzellikle mi yoksa bir çirkinlikle mi yorumla- 
nabilir?!/Sen ne yapacağını bilmiyor, yaşının ve akimın gereğini yerine 
getirmiyorsun.

Kullandığı yerler: el-Meydânî'nin açıklamasına göre bir kimse yaş
lanıp bunaklık arız olduğunda ne dediğini bilmeden konuşup saçma sa
pan kelimeler sarfettiği yerde söylenmektedir89. Böyle bir duruma düşen 
kimsenin kendisini kınama babında kendi hali için de kullandığı da nak
ledilir90.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Sap yiyor saman çıkarıyor 
(ne dediğini bilmiyor). (Aksoy, II, 1028.) Bukelamun gibi renkten renge gi
rer. Ağzından çıkanı kulağı işitmez (Tülbentçi, s. 33)

.91 ^  ç - \ j > - 9
Kelimeler:

o o
• Çöl, yarı çöl, vaha, kır manasınadır. Çoğulu

gelir. Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar göçer olarak yaşıyan 
Araplara da “Bedevi” derler.

s- V e z n i n d e  bir ism-i tafdil olup fiili yoktur. Şaz/kurai dışı bir
v y  

»  fi

kelime olup müennesi de yoktur, mutasarrıf değildir. pİP-l manasınadır92.

Anlamı: Badiye’de çeşitli ilimlere vakıf olma bakımından onun bir 
benzeri yoktur93.

89 Bkz. el-Meydânî, Mec. Ems., s. 55.
90 Bkz., M: Asım, K. T., I, 106.
91 el-Brûzâbâdî, K  M., s. 52; M. Asım, K. T., I, 111; ez-Zebîdî, Tâcu’J-Arûs., 1,269.
92 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 52; çz-Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs., I, 269.
93 M. Asım, K. T., 1,111.

54



Kullanıldığı yerler: İlime, fazilete ve üstün değerlere sahip kimse
ler hakkında söylenir.

Türkçe'de karşılığı veya benzeri: Misli görülmemiş. (Eyuboğlu, II, 

337) Misli/eşi menendi yok. (ör. Türk. Ata. Söz., III, 1940.)

;)4 y  p  - ı o

Kelimeler:
s ^

Fiilinden bir ism-i tafdîl olup: daha yumuşak ve daha 

itaatkâr demektir.

Bir adamın adı olup: “Boyun eğen, gönüllü” diye de isimlendi

rilmiştir94 95.

Menşei: Sevâb ismindeki bu adam bir savaşa gider, oradan başka 
bir savaşa katılıp uzun süre kaybolur ve kendisinden haber alınamaz. 
Hanımı, eğer kocası bir gün sağ salim dönerse burnunu delip bir nesne 
geçirdikten sonra sürüterek Mekke-i Mükerreme'ye götürmeyi adar. Bir 
süre sonra Sevâb vatanına döner ve hanımıyla buluşunca hanımı yaptığı 
adağı ona haber verir. O da: 'kik jö / buyur istediğini yap/haydi istediğini 
yap” diyerek son derece itaatkâr davranır. Bundan dolayı bu söz mesel 
olur96

Anlamı: Sevâb denen adamdan daha itaatkâr/daha gönüllü97.

Kullanıldığı yerler: Aşırı derecede hor görülmeye katlanan kimse
ler hakkında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Yağmur yağar taş üstüne, her 
ne dersen baş üstüne. Karının buyurduğu başa, (ananın dağa taşa). {Tül

bentçi, s. 543, 341)

94 el-Fîrûz., K. M., s. 61; M. Asım, K. T., I, 159; ez-Zebîdî, Tâc., I, 345; el-Meydânî, 
Mec. Ems., s. 410.

95 Bkz., a. g. yerler.
96 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 61; ez-Zebîdî, Tâc., I, 345; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 410.
97 M. Asım, K. T., I, 159; M. Naci. Sânihât, I, 81.
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9H —11

Kelimeler:
y y  y

y *■ y

f-L-1; Bir şeyi kötü yaptı, yanlış anladı, doğru ifade edemedi. “ s-ü-»” 

fiilinin mezîdidir.

U l^ : Duymak, işitmek manasına fiilinin mastarıdır.

/Yanlış duydu.

ÇbÇ}: LA*4 fiilinin masdarı olup cevap vermek, cevaplamak, uymak,
 ̂ o

icabet etmek. c 1jjÂ\ tÇbM” kelimelerinin hepsi: “cevap

verdi” manasınadır. Bu kelimelerin masdar ve isim olarak kullanılmaları

konusunda farklı görüşler vardır".

Menşei: Anlatıldığına göre Süheyl b. Amr98 99 100 bir gün oğlu Enes ile 
yolda giderken Ahnes b. Şerîk es-Sakafî101 ile karşılaşır ve aralarında şu 

konuşma geçer:

Ahnes-(çocuğu göstererek):

-Bu kimdir? diye sorar. Süheyl:

-Oğlum, cevâbını verir. Ahnes, bu sefer çocukla konuşmak ister ve:
__ y t y 0 y O*  *  /  . ^  t  ^

“V jj I” anlamına gelen ı*iX«l / Evladım nereye gidiyorsun?

sorusunu sorar. Çocuk soruda yer alan “ ” kelimesini “ fl / anne”

anlamında olduğunu sanarak:

-Annem Hanzala’nin evine un öğütmeye gitti, dey.nce Süheyl bahsi 

geçen sözü söyler ve böylece mesel olur. Bir süre sonra eve dönen Sü

heyl hanımına: “Bu gün oğlun beni Ahnes’ in yanında rezîl etti” diye ola

yı anlatarak serzenişte bulunur. Annesi: “Oğlum daha bir çocuk” cevâbı-

98 el-Fîrûz, K. M., s. 66; M. Asım, K. T., !. 183-184; ez-Zebîdî, 7ac„ I, 387; el- 
Mufaddal, el-Fâhir, s. 72.

99 Bkz., a. g. yerler.
100 Abduşşems el-Kuraşî el-Amirî soyundan ve Kureyş'in hatiplerindendir. Mekke 

fethinde müsiüman olmuştur. H. 18/m. 639 da vefat etmiştir. Bkz. ez-Zehebî, 
Siyerü A/dmi’n-Nübe/d, I, 194.

101 Ahnes, Mekke fethinden sonra müsiüman olmuştur. İrtidat ettiği de söylenir. İs
lâm’a girmeden önce Bedir savaşma katılmadığı gibi emrindeki askeri geri çevir
miştir. “Geri çeviren” manasına Ahnes denilmiştir. Bkz. İbn Hacer, el-İsâbe, I, 38- 
39.
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nı verince Süheyl bu defa (sanki eşinin hafif akıllığını ihsas ettirecek tarz
da): oy jj*\ Aİiî / Kişi annesinden bazı şeyier alarak ona ben-
zer/Insan sütünü emdiği kimseye benzer” sözünü söyler; bu da mesel 
olur102.

Anlamı: Yanlış anladı ve yanlış cevap verdi/yanlış duydu yanlış ce- 

vap verdi. Aynı manada: UİI- şeklinde de rivayet edil

miştir103 104.

Kullanıldığı yerler; Yanlış anlamalara yol açılan durumlarda söy
lenir.

Türkçe'deki karşılığı v e y a  benzeri: Ben derim bayram haftası, o 
anlar mangal tahtası. (Aksoy,. II, 633.)

. ,o4 c p i j  j  ıj Sj - 1 2

Kelimeler:

j  çSy. (Bir tuzağa veya bir durumun içine) düştü demektir.

Helak olmak, yahut doğru yoldan çıkıp sapmak de-
* /

mektir. Aslında nin cemisidir. “ tyj3-\n ise “ıJuS"” vez-
y  ̂ /• y

ninde çok kesici manasınadır. Kılıçla bir vuruş vurmak manasına da ge
lir105,

el-Meydânî bu mesel için pek çok farklı rivâyetler bulunduğunu kay
detmektedir ki, bazıları şunlardır:

a- uubüi- ki nin cemisidir ve kıtlık manasınadır.
* o

b- o b ü ir  ki nin cemisidir. Doğru yoldan çıkıp sapmak, bir

maddeyi çekip uzatmak, bir maddenin yerini değiştirmek, devenin sütü

102 M. Asım, K  T. ,1, 183-184. Ayrıca bkz. ez-Zebîdî, Tâc, I, 387; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksa, I, 153.

103 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 309,
104 M. Asım, K. T., I, 218
105 Bkz., a.g, y.
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çekilip azalmak gibi pek çok manaları yanında, çocuğu sütten kesmeye 
de denir106.

el-Meydânî “cjüUj- j  şeklindeki rivayeti tercih ederken,
5‘.  ̂ ' - * '  i

el-Fırûzâbâdî maddesinde “oLJbr t j  ( j>li) şeklinde

nakletmektedir. Bu rivayete göre bir kimse hata edip isabetli konuşma 

veya isabetli iş yapamadığında da kullanılır107 108.

Anlamı: Verimsiz toprağa düştüîer/Perişan oldular/Helâk oldular / 
Çıkmaza girdiler.

Kullanıldığı yerler: Bir felakete maruz kalıp her şeyini kaybeden 
kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Girdâb-ı belâya düştü (1er). 
(Tülbentçi, s. 249)

108 y y y y 0  ̂/öz  ̂y’O .  ̂ ^
(u U -  “ 13

Kelimeler:
s ^

aZJ*\ : vezninde ürkek davranmak, korkmak, sakınmak, saygı ile
karışık korku, hürmet göstermek ve çekingenlik manalarına gelir.

: Ümitsiz, mahrum ve çaresiz kalmak demektir.

Anlamı: Çekingenliğin sonu hüsrandır/Çekingenlik zarara yol a- 
çar/Çekingenlik mahrûmiyet doğurur/Kim çekingen davranırsa kaybe- 
der/Çekingenlik ilerlemeye mani olur109. el-Meydâni aynı meseli "j*  O»!

y  y
şeklinde vermiştir. Yani: “Bir şeyden korkup çekingen davra-nırsan 

hüsrana uğrarsın110.”

106 Farklı rivayetler için bkz., el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 63; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 
793; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 379.

107 el-Fîrûzâbâdî, K, M., s. 63.
108 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 77; M. Asım, K. T., I, 233; ez-Zebîdî, Tâc., I, 476; el- 

Meydânî. Mec. Ems., s. 773; el- ‘Askerî, Çembere, 1. 488; el-Cevheri, es-Sıhâh, I, 
123.

109 M. Asım, K  T., I, 233.
110 el-Meydânî, Mec. Ems.,s. 773
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Kullanıldığı yerler: Çekingen davranılmaması gereken durumlar
da söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Korkak olana gölge biie
düşmandır. (Türk Ata. ve Dey., II, 71.) Korkak bezirgan ne kâr eder ne ziyan. 
(Eyuboğlu, s. 169)

“Bu yola şübhesi olan gitmez
Havf iden hâce faide itmez.” Taşhcalı Yahyâ Bey

Kelimeler:
* s 0 v

j-5: Korkusundan firar eden kimsenin seğirtmesi gibi seğirtmeye 
denir. Yani hem kaçar hem arkasına bakar111 112.

i S  .

Aslında ısırmak demektir. u{Js>n ve “— > / bâ”’ harfi çerleri ile 

kullanılır. “—/ ’ harfi cerri ile bir şeye sıkıca tutunmak, yapışmak ve eziyet 

çekmek anlamlarına gelir. Ayrıca sıkmak ve hakkında kötü söylemek 

anlamlarında da kullanılır.
j  '  *

l3 U îJI: vezninde eğri mızrağı doğrultan alet. Yani
s s

mengene” manasına gelir. Vumşma, düşmanlık etme manasına da kul-
 ̂d

lanılır. tJtUiJh vezninde kullanırsa kültürlü, bilgili ve derin kimse

anlamına gelir113.

Anlamı: Baskıyı görünca boyun eğdi.

Kullanıldığı yerler: İlk önce bir hususta serkeşlik ve dik başlılık e- 
dip baskı görünce itaat eden kimseler hakkında kullanılır. Mengene ken
disini sıktığı için düzelen ve boyun eğen nesneye benzetilerek bu durum
da kalan kimseler hakkında söyıenir114.

111 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 79; M. Asım, K  T., I, 108; el-Meydânî, Mec. Ems.. s. 249; 
el-‘Askerî, Cemhere, I, 444; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 79; el-Cevherî, es- 
Sıhâh, I, 125.

112 M. Asım, K  T., 1,241.
113 ez-Zebîdî, Tâc., XII, 103.
114 M. Asım, K. T., I, 241; ez-Zebîdı Tâc., I, 485.
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Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Sıkıyı görünce tazıya dön- 
dü/Sıkıyı görünce kuzuya döndü/Yelkenleri suya indirdi. (Emir, s. 295)

d 15 ( ^ j ü i r  3 ^  ü i) Aiik i J [xL\  ( i )  - i s

cuIâJİ (2)
> BSO s

C J *M ***~

; J J ^ İ LdyJl 0} (3)
z'

Kelimeler:
£© ° 9

<v'dLrt; Kurt gibi olmak, zalimleşmek. Bilindiği gibi babının
s  «-

/ sın”i sayruret, yani bir halden bir hale dönüşme manasını ifade 
eder. İsimden fiil türetilerek kurt gibi olmak.manası elde ec ilmiştir.

s

Bir cins koyundur ki, ayaklan kısa olur ve daha çok Bahreyn'de
bulunur.*

ö b J l ;  Küçük kuş, pek avcı olmayan Luri kuşu, yahut boynu uzun 
su kuşuna denir. Çoğulu “ödL” dır. Müfred ve cemisinde “ — > / bâ’” 
harfinin üç harekesi ile de okunur.

jl y * *
cylyol: Kara karga yahut kuzgun denen kuştur.

3— Kuş, kartal, akbaba veya kerkenez gibi yırtıc:, güçlü kuvvetli
y

olmak.

Birinci meselin anlamı: Koyun kurtlaştı.

İkinci meselin anlamı: Luri kuşu (bile) bizim yurdumuzda kartal- 
İaşır (avcı kesilir). Bize komşu olan bizimle şeref kazanırllc.

Üçüncü meselin Anlamı: Kargalar (bile) bize komşu olunca kartal- 
laşır. Güçsüzler bizim yanımızda güç kazanır.

Kullanıldığı yerler: Her üç mesel de müsbet ve menfî manada 
kullanılabilir. Önceden hakir görülürken sonradan üştür lük, yücelik bu
lan kimse hakkında söylenir115 116 117.

115 el-Fîrûzâbâdî, K. M. , s. 70; M. Asım, K. T. I, 246, 637; ez-Zebîdî, Tâc., I, 490.
116 el-Cevherî, es-Sıfıâ/ı, I, 274; ez-Zebîdî, Tâc., 1, 490.
117 Muallim Naci bu meselleri açıklarken: “Biz birtakım aciz kimseleriz. Bize duafa 

(zayıf kimseler) bile tafra fürûşluk eder (yukarıdan atıp tutar)” diye açıklamıştır. 
Bkz., Sanihât, I, 160.
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Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Aslan kesildi. Bize gelince as
lan kesilir. (Ağızdan)

118 ' i  'J. f l > ı  Ü T * - 1 6

Kelimeler:
y  j f

f ' J b U - 1  Kelimesinin zıddı olup helal olmayan demektir.

Menşei: Araplar on batın dişi deve doğuran bir hayvana artık bin
mezler ve onu mer'aya /otlağa salarlar, o da kendi başına otlakta istediği 
şekilde otlar ve dolaşır. Böyle bir deve (ya da hayvana) derler.

y

Bu anlamda başıboş davara da “V llJ r  denir. Cahiliye döneminde 
ömrü uzun olup yavrusunun yavrusuna yetişen deve için de kullanılır ve 
böyle bir deve artık serbest bırakılırmış. Ayrıca bir kimse gittiği bir sefer
den vatanına sağ-salim gelir, yahut bindiği devesi bir çatışma ya da bir 
savaşta kendisinin kurtulmasına sebep olursa bir şükran nişanesi olarak 
bu hayvan serbest bırakur. Hatta yük vurulmadığı gibi bu hayvana bin
mek de haram kabul edilirmiş. Bir bedevî çaresiz kalıp “Şaibe” denilen 
böyle bir hayvana binince kendisini görenler kınama kabilinden ve ayıp-

j v- y

layıcı bir şive ile: “V ^ 1 / Haram binite mi biniyorsun?!” diye 
sorunca bahsedilen ifade ile cevap verir ve mesel olur118 119.

Anlamı: Helali olmayan harama biner/Helal (binek) bulamayan 
kimse haram (binite) biner/Helâl lokması olmayan haram lokma yer 
Zaruretler yasakları mubah kılar.

Kullanıldığı yerleri Haram olan şeyi yapma mecburiyyetinde ka
lan kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Aç köpek fmn deler. (Tülbent

çi. s. 21) Zarûret insana her şeyi yaptırır. (Türk Ata ve Dey. 11,163}

118 M. Asım, K. T., I, 308-309; ez-Zebîdî, Tâc., II, 90.

119 M. Asım, K. T., I, 308-309. ez-Zebîdî, bu meseli bahsi geçen “3-îCJt” kelimesini 

açıklarken verir. Kamusu’l-Muhît’te bulunamamıştır. Bkz., Tâcu’I-‘Arûs, II, 90.
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120
/• / S  X- ✓

( j j  V  j  l2j * H ( ‘- *0  “ t 'J j  ^  J ^  ^  ( ' )  “ 1 7

Kelimeler:
o £5 ,

V B i r  nesneyi bir diğerine katıp karıştırmak manasınadır. Aynı
o X

zamanda çorbaya da “V j ^ ” derler. Zira çorbayı pirinç vs. katarak 
yaparlar120 121.

Sütün yoğurt olması demektir ki, elerler. Bir görüşe
göre yayıkta yayılıp yağı çıkmış süte derler.

Katı olanına yoğurt, sıvı ve soğuk olanına ayran tabir edilir ki yağsız
ve sade olur122 123.

✓  /
SjA: Müfredi “ « iy” olan bu kelime çorba demektir.

Anlamı: Çorbası bile yok/Ne çorbası var ne de süoi/Ne çorbası var 
ne de katığı/Hiç bir şeyi yok.

Kullanıldığı yerler: İkram edecek bir şeyi bulunmayanlar, yahut 
fakir kimseler hakkında kullanılır.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Tam takır, kuru bakır. (Türk 
Ata. Ve Dey.,II, 131.}

123
L k i  L k  si c J f  w  - 1 8

Kalimeler:

s-M : Doktorluk yapmak, tedavi etmek demektir. “.U/Ta” harfinin üç 

harekesi ile de okunmaktadır. Ancak kesre ile okunursa isim olarak 

tabiblik/doktorluk mesleğine denilmektedir. “ u-Js»’’ kelimesi ise aynı kök

ten emir kipidir124.

120 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 96; M. Asım, K. T., I, 328; ez-Zebîdî, Tâc., II, 127. el- 

Cevherî, es-Sıhâh, da “Ç j j  N j  Ç y .  »jjs- l.” şekliyle verir. Bkz. 1,158

121 M. Asım, K. T., I, 328-329.
122 A.g.e., I, 280. Bu kelimenin pek çok farklı anlamları bulunmaktadır.
123 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 101; Asım, K. T., I , 353; ea-Zebîdî, Tâc., II, 179; el- 

' Cevherî, es-Sıhâh., I, 170.
124 Bkz, a. g. yerler.
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Göz manasına teşriiyedir ve izafetten dolayı tesniye nunu “ö” 

düşmüştür.

Menşei: Bir kimse bir kadınla evlenir. Zifaf gecesinde hanımına: 
“Sen bakire misin, değil misin?” diye sorup kadın da kendisine bu ifade 
ile cevap verince mesel olur123.

Anlamı: Eğer sen ehli t.b (doktor) isen ilkönce gözlerini tedâvî et 
,/Eğer biliyorsan kendine çare bul.

Kullanıldığı yerler: Meydana gelmesi yakın olan işler ve başkala
rını ıslah etme derdine düşen kimseler hakkında söylenir.

Türkçedeki karşılığı vsya benzeri: Tecrübeyi göğe çekmemişler 
ya. (Türk Ataş, ve Dey. II, 134.) Halep orada ise arşın burada. (Eyuboğlu, s. 118) 

Kendi gözündeki merteği gönnez de elin gözündeki çöpü görür. ( Sânihât, 
151-152; Türk Ata ve Dey. II, 59)

“Gözetme il gözünde çöpü yindek
Senin gözünde vardır belki mertek.” Güvâhî

Kelimeler:
t < o ✓. 0 t f  ̂ .
1 ( j —ij ): Sessizce yellenmek.
* *
jbJâJl; Yellendiği zaman çok kötü koku çıkaran bir hayvan olan

s

Kokarcanın adıdır. el-Fîrûzâbâdî’nin belirttiğine göre eğer kokusunu bir 

elbise üzerine bırakırsa eskiyinceye kadar gitmezmiş125 126 127.

Menşei: Kokarca ekseriya kelerin yuvasına ters bir şekilde sokularak 
bir koku çıkarır. Çıkardığı koku sebebiyle keler rahatsız olur ve yuvasın
dan çıkmak zorunda kalır; o da böylece avlanırmış. Bundan kinaye fesat
çı ve hilekar kimselerin pek çok ahbab ve dostun arasına fesat sokup

125 A. g. e., I, 353; ez-Zebîdı, Tâc., II, 179
126 el-Rrûzâbâdî, K  M , s. 103;M. Asım, K. T., I, 364; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 489. 

es-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 180; es-Se’âlibî, Simâru’l-Kulûb, I, 617. ez-Zebîdî,

“jÇ-iî” fiili ile verirken (Tâc.,11, 195), el-Cevherî, “06 Jül Lİ> 1lü” şeklinde nakleder.

Bkz, es-Sıhâh, I, 174.
127 Bkz. el-Rrûzâbâdî, K. M., s. 103.
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onların ayrılmasına, darmadağınık olmasına sebep olduğu zaman bu 
mesel söylenir128 129.

Anlamı: Fesatçılar yüzünden dostlukları bozulup darmadağınık ol
dular. Aramıza fitne soktu.

Kullanıldığı yerler: Fesatçı ve hiiekâr kimselerin pek çok ahbab ve 
dostun arasına fesat sokup onların ayrılmasına, darmadağınık olmasına 
sebep olduğu zaman söylenir.

Türkçedek! karşılığı veya benzeri: Araya şeytan girdi. (Tülbentçi, s. 

59) Hileli pazar, mideyi/dostluğu bozar. (Eyuboğlu, s. 131) Aralarına kara 
kedi girdi. (Ağızdan)

129 J.'i\ ı J  -20

Kelimeler:
s

: Vurdu, zili çaldı, mağlup etti, menetti.

İncik kemiğine denir

Anlamı: İşi kontrol altına aldı.

Kullanıldığı yerler: Zor ve güç bir işin peşine düşüp zorluğu yene
rek emre amade kılınan yerde bu başarı için kullanılır. Nitekim çökmeyip 
serkeşlik eden devenin incik kemiğine vurmakla onu emrine ram edip 
çökertirler130.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Attığını vurur, tuttuğunu ko
parır. (Tülbentçi, s. 74) İpin ucunu eline aldı. (Ağızdan)

128 M. Asım, K. T.,I, 364. Mütercim Âsim burada şu bilgiyi vermektedir: “Mütercim

der ki, ol canavara Araplar hayvanlan ayıran manasına derler. Zira

(bu hayvan) deve sürüsünün arasına girip cabeca darta çektikte (yellendiğinde) çı

kardığı kötü kokudan develer perişan olur.” a. g. yer.
129 el-FîrÛzâbâdî, K  M., s. 103; M. Asım, K. T ,1, 364; ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, II, 197.
130 Bkz., M. Asım, K. T. I, 364.
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131 u l İ  Si ı s  Si -21

Kelimeler:
j| ^ ^  y ^ j t

<^Lp : s -'U ^  vezninde su içmek manasınadır.
1̂   ̂ jl /  ^

j  b l- c^Li ; Bir şey elde etmek için hazırlık yapmak,
hazırlanmak, arzu etmek, kastetmek manalarına gelir.

D S A &  x ✓
Menşei: Derler ki bu meselin aslı: “öl j  U U  ^  s-U s-U=Jl lil

^ ^ J| y

ji / Ahular (Ceylanlar) suyu bulduklarında içmezler,
s

bulamadıklarında aramazlar” şeklindedir. Zamanla kısaca (V  ş Lp N
s

s^bî )şeklinde söylenegelmiştir13'. Nitekim Mecma'u'l-Emsâl'de bu şekliyle 
geçmektedir. el-Meydânî'nin belirttiğine göre: “Âhu, deve kuşu, sığır cinsi 
hayvanlar su talebinde bulunmazlar, uzaktan görseler oraya yönelerek 
gidip içmezler. Eğer pek yakınlarında olursa ancak o zaman İçerler131 132 133”.

Anlamı: Ne buldukları suyu içerler, ne de bulamadıklarında arama 
çabası içine girerler.

Kullanıldığı yerler: Elde edilmesi mümkün olan bir nesneyi elde 
etmeye çaba gösterilmeyip vazgeçilen yerlerde söylenir134 135.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Hem kel hem fodul. (Türk 
Ataş. Ve Dey., II, 14)

135
<j>ji u r  t fS j î )  - 2 2

Kelimeler:

Ölüp gitmek, hayatını sona erdirmek. Öldürülen kişinin diye- 

tini ödemek anlamına gelen “ j  (S^j”den alınmıştır.

131 el-Fîrûzâbâdî, K. M. ,s., 103, 104; M. Asım, K.T. I, 367; el-Meydânî, Mec. Ems., s., 
704.

132 Bkz., a. g. yerler.
133 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 604.
134 M. Asım, K. T. I, 367.

135 el-Fîrûzâbâdî, K  M. s., 104; M. Asım, K. T. I, 369; ez-Zebîdî, TâcuVArûs, II, 200; 
el-Cevherî, es-Sıhâh, I, 176.
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Hayatını sona erdirdi anlamında sağlığını bozdu anla-
y»

mmda u P jl” şeklinde kullanılır.
/■ /

Bir kabile ismidir ki “ 'Attb b. Eşlem Kabilesi” diye meşhurdur.

Menşei: Rivayet edilir ki Yemen’de, Arap krallarından birisi adı ge
çen kabile üzerine hücum eder, mal ve mülklerini gasbeder, erkeklerini 
de esir alır. Bunun üzerine bu kabilenin esir alınan erkekleri: “Çocukla
rımız büyür ve bizi bu esaretten kurtarır” derler. Fakat bu arzularına ka- 
vuşamadan hepsi esaret altındayken ölürler. Bu sez de onlar hakkında 
söylenir136.

Anlamı: Esaretten kurtulamayan ’Atib Kabilesi gibi helak oldu (1ar).

Kullanıldığı yerler: Esaret altında yok olup giden kimseler hak
kında söylenir137.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ölme eşeğim ölme, yaz ge
lince yonca biter yersin. (Eyuboğlu, s. 194) Bekle gözlerim bekle, ne gelir ne 
gider. (Tülbentçi, s. 104)

139 ,e> > t D s-lid U j j *  (2) t138 139 j i y  (l) —23

Kelimeler:

^ j t y  : Kalın sinire (sekire) denilir ki, insanın öksesinden yukarı,

yani baldırından ökçeleri üzere çekilip bitişir. Çarpa (en çok koyun, sığır, 
katır, eşek gibi hayvanlar hakkında kullanılır) koyunun urkûbu ard ayak
larının arkalarında olur, ön ayaklarında olan diz kapaklan derecesinde
dir. Türkçe'de: “Mutlak sekir” ve “Eğrice” derler. Ayrıca ‘Amâlika kav- 
minden ‘Urkûb b. Sahr, yahut İbn Ma’bed b. Esecl adındaki şahıstır, es- 
Suyûtî de el-Muzhir’de İsmail el-Kummî’ en-Nahv’’nin “Kitabu Câmi’i’l- 
Emsâl” inden naklen: “Urkûb, Hayber halkından bir Yahudi’nin ismi

136 M. Asım, K  T., I, 369; ez-Zebîdî, Tâc., II, 203.
137 A. g. yerler ve el-Fîrûzâbadî, K. M. s. 104.
138 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 106; M. Asım, K. T,, II, 382; ez-Zebîdî, Tâc., II, 226; el->

Cevheri, es-Sıhâh, I, 180. el-Mufaddal, el-Fâhir'ce xş-\y tx^\y
e * *

şeklindedir. Bkz. s. 133.
139 el-Fîrûzâbâdî, K. M , 106, ez-Zebîdî, Tâc., II, 226, M. Asım, K. T., I, 381-382; ez- 

Zemahşeri, el-Mustaksâ, II, 131.
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olup çok söz verip sözünü tatmadığı için hakkında bu mesel söylenir” 
açıklamasına yer verir ve aşağıdaki hikayeyi anlatır140.

i %
Beyin, ilik, öz, cevher anlamlarına gelir. Burada ilik anlamında 

kullanılmıştır.

Birinci Meselin Menşei: Anlatırlar ki, bir gün bir kimse gelip 
Urkûb denilen şahıstan bir miktar hurma ister. Bunun üzerine 'Urkûb: 
“Baş üstüne! Bu hurma ağaçlarım çiçeklendiğinde veririm” diye söz verir.

Hurma ağaçları çiçeklendiğinde bj / koruk, olunca”, koruk olduğu
s s

zaman “^ j l  131 / kızarınca”, kızarınca “Ld?J 131 / taze hurma olunca”,
/  /  OS-

taze hurma olunca da uyû\ bj / olgunlaşıp kuru hurma olunca veririm”

diye hep hurmanın yetişme dönemlerini vadeder, ama bir türlü herhangi 
bir dönemin hurmasından vermeye yanaşmaz. Sonunda hurma tam 
olgunlaşıp hasat mevsimi gelince, bir gece gizlice hasadı yapar, hurmaları 
ambara kaldırır ve kardeşine bir tane dahi hurma vermez. Sözünde dur
mama ve yalancılığı sebebiyle bu söz, onun ve benzen kimseler hakkında 
mesel olur141.

Birinci m esel’in:

Anlamı: 'Urkûb denen kimsenin va’di gibi bir vaad (ki asla gerçek
leşmez)

Kullanıldığı yerler: Sözünde durmayan yalancı kimseler ve bir şe
yi yapmaya niyeti olmayanlar hakkında kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İpe un sermek. (Aksoy, U, 993) 

İkinci m esel’in:

Anlamı: Şer (fakirlik) öyle: bir haldir ki seni ökçe sekirinin iliğine bile 
muhtaç eder.

Kullanıldığı yerler: Son derece şiddetli bir zaruret sebebiyle cimri 
ve haysiyetten yoksun bir kimseden birşey isteme durumunda kalınınca 
söylenir142.

140 es-Suyûtî, el-Muzhir, I, 494; M. Asım, K. T., I, 381-382.
141 el-Fırûzâbâdî, Kâmûsu’I-Muhît. s. 106, ez-Zebîdî, Tâc., II, 226; M. Asım, Kâmûs 

Tere., I, 381-382.
142 M. Asım, K. T., I, 382.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Denize düşen yılana sarılır.
(Tülbentçi, s. 173)

, 1 4 3  iuj& l J ı lii - 2 4

Kelimeler:

( jiA J  -  jA?~) den sakınmak, endişe etmek, korkmak, uyanık
/ *

olmak.

ÂjjUJl: Bir kimsenin zevcesi. Deveye de “Sjj jdi” denilir ki burada bu
x ■*

anlamdadır.

Menşei: Hikâye ederler ki; Bir şahsın bir kaç devesi varmış; firar e- 
derler endişesiyle bunları satar ve yerine sakin, mûnis hayvanlardır diye 
koyun satmalın Fakat bir gün koyunlar da firar eder. Adam da iflas eder. 
Bunun üzerine bu sözü söyler143 144 145.

Anlamı: Sübhânallah! Firarı muhtemel olan develerin firarından 
korkarak onları satıp yerlerine koyun satın aldım. Şimdi bunlar da firar 
ettiler.

Kullanıldığı yerler: Kolaylığı ve rahatlığı sebebiyle ehven olan işle
ri seçen kimsenin daha fazla meşekkate maruz kaldığı durumlarda söyle
nir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Dimyat’a pirince giderken 
evdeki bulgurdan oldu. Yağmurdan kaçarken dDİuya tutulmak. (Aksoy, li, 
742-1101.)

“Tîrden olub girîzan eyledi funduk helâk
Doluya uğraya kaçarken düşmen yağmurdan.” Atâyî

145 ' t> £ I . ı O t m^ 1  ûjlJ* yz\ - 2 5

Kelimeler;
i y  i

: Daha kıymetli, daha değerli manasına oir ismi tafdildir.

143 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 106; M. Asım, K. T., I, 383; ez-Zebîdî, TâcuVArûs, II, 230.
144 Bkz., A. g. yerler.
145 M. Asım, K. T., I, 384., ez-Zebîdî, Tâc., II, 230.
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Sjlj*\ Develeri meraya sürmek için kullanılan değnek, sopa demek

tir.

V  Kelimesinin çoğulu olup bekar, evlenmemiş demektir.

İj p V '  Sj Iy>: Bu tâbir aşağıda, anlatılan kişinin atı için isim olarak kul

lanılmıştır.

Menşei: Rivayete göre Reyyân b. Huves (el 'Abdı) adındaki bir şah
sın asil ve atak bir atı vardır. Sahibi bu atı olgunluk ve evlenme yaşma 
gelen gençlere vakfeder. Gençler, bu atın üzerinde baskına çıkar, gani
met elde ederek evlenirler. Bir genç muradına nail olunca başka biri atı 
alıp aynı amaç için biner. Dolayısıyla herkes tarafından bu ata değer 
verilir. Bu at vesilesiyle mal edinip evlenme gerçekleştirildiği için bundan

kinaye atın adı Sjly*” olur ve mesel olarak kullanıla gelir146 147.
s

Anlamı: Hirâvetü’l-A'zâb denen attan daha kıymetli.

Kullanıldığı yerler: Kıymetli olan şeyleri ifade etmekte kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Atın yürüğüne pahâ olmaz.
(Tülbentçi, s. 72)

! 47
i,___ *J

 ̂ 0 ı | / 9 ^  | s Ş s f

*j jjtuGı üj J j  ~ 2 o

Kelimeler:
0/ Jt

Emir manasına bir isim fiildir ve ağır, yavaş manasınadır.
fi fi9/ / $ f fi _

Genellikle '“k j j ” şeklinde tekrar edilerek kullanılır. Emir manasına
isim fiil olarak: “ İİüjj j  / ağır ol, ycivaş ol” şeklinde de kullanılır.

t ç  ̂ . s, ".
Bir işi gün aşırı yapmak, bir gün yapıp bir gün 

yapmamak, etin bozulması, hayvanın bir gün su içip bir gün içmemesi, 
hasta ziyaretini gün aşırı yapmak, bir yerde gecelemek, bir işin sonucunu 
beklemek gibi anlamlara gelir.

146 Bkz., a. g. yerler.
147 el-Eruzâbâdî, K. M., s. 110; M. Asım, K. T., I, 404; ez-Zebîdî, Tâc., II, 273, el- 

Meydânî, Mec. Ems., s. 296; ez-Zemahşerî, el-Muştaksâ, II, 106; el-‘Askerî, 
Cemhere, I, 477.
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Anlamı: (Yazdığın) şiiri hemen acele edip açığa çıkarma, teennî ile 
hareket et. Tâki üzerinden zaman geçsin, sen de gereği gibi düzeltip gü
zelleştiresin148 149 / Yazdığın şiirleri insanlara hemen okuma; olgunlaştıktan 
sonra okursun.

Kullanıldığı alan: Aceleyi bırakıp teennî ile hareket edilmesi gere
ken yerlerde kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ağır git ki, yol alasın. Ağır 
otur, batman gelesin. (Tülbentçi, s. 30)

“Erişîr menzili maksûduna aheste giden
Tîz-i reftâr olanın pâyine dâmen dolaşur.” Hâtemî

d 49 - 2 7
s  s

Kelimeler:
^  }  s  s

j ) U ç u p  gitmek. “—>” harfi cerri ile hemen götürmek 
manasınadır.

A
üUlidl.- İsmi olup cismi olmayan ve Anka denilen kuş.

Menşei: el-Meydânî’nin naklettiği hikâyede özet olarak meselin 
menşei şöyle anlatılır:

Ress halkına Hanzala b. Safvân isminde bir peygamber gönderilir. 
Ress halkının yaşadığı bölgede bir dağ vardır. Bu dağa boynu uzun, her 
renkden tüyleri bulunan güzel mi güzel bir kuş gidip-gelerek avlanır ve 
karnını doyururmuş. Yine bir gün karnını doyurmak için dağa gelir; fakat 
avlayacak kuş bulamaz. Bir çocuğun üzerine hücum eder ve çocuğu alıp

fil o fi Oy
gider. Bunun üzerine yakaladığını alıp götürdüğü için “v jk* s.Û p ” adını

s

verirler. Bu olaydan bir süre geçtikten sonra bu defa bir cariyeyi alıp gö
türür. Kuştan bîzâr olan Ress halkı Peygamberlerine bu kuş hakkında 
şikayetçi olurlar. Peygamberleri, bu kuş belasını başlarından defetmesi

148 Bkz. M. Asım, K. T,, I, 404.

149 M. Asım, K. T. I, 410; Zebîdî, Tâc., 4 U ş e k i l l e r i n e  işaret eder. Bkz, II,

284. el-Meydânî, Mec. Ems., (s. 402) ve el-‘Askeri, Cemhere’sinde, (II, 16) 

zamiri ile vermektedir. Ayrıca Bkz. ez-Zemahşerî, el-Mustcksâ, II, 150.
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için: “Allahım onu al, neslini kurut, ona bir afet musallat et” diye dua 
eder. Dua kabul olunur. Anka kuşuna yıldırım isabet eder ve onu yakar. 
Bahsi geçen söz de böylece mesel olur150.

Bu hikâyenin doğruluğu Konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. 
Doğruluğundan şübhe etmediğimiz tek husus Tarih’te Hess halkının var
lığıdır. Zîra, Kur’ân-ı Kerîm’de; Ashab-ı Hess ibâresi iki sûrede geçmekte
dir. Biri Kâf suresinde: “Oniardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve 
Semûd’u da yalanlamıştı151” ve Furkân sûresinde: “Âd’ı, Semûd’u, Ress 
halkını ve bunlar arasında daha bir çok nesilleri de (inkarlarından ötürü 
helâk ettik}152” mealindeki ayetlerdir. Bu ayetlerin tefsirinde başka bilgi 
tesbit edilememiştir. Hanzala b. Safvân isminde bir peygamberin varlığı 
da doğrulanamamaktadır. Lâkin, bazı Tefsirlerde bahsi geçen kavme 
Şu’ayb aleyhisselâm’m gönderildiği, putperest oldukları. Peygamberlerini 
yalanlamaları sebebiyle kend leri ile birlikte memleketlerinin de helak 
edildiği anlatılır. Beydâvî’nin delirttiğine göre, Ashâb-ı Ress adında bir 
kavmin varlığı dışında ne Kur ân -1 Kerîm, ne de sahih rivayetlerde başka 
bir bilgi mevcuttur153.

Anlamı: Anka kuşu onu kapıp götürdü.

Kullanıldığı yerler: Gaip ve meydanda olmayan şeyler için kulla
nılır.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Yel üfürdü, su götürdü. 
Zümrüd-i Anka gibi (Eyuboğlu, 242, II, 458) İsmi var cismi yok. (Tülbentçi, 

s.315).

“Cihanda sulh u salâhın görünmiyor eseri
Bu işde ismi olup cismi olmayan Anka.” Halil Nihat Boztepe

150 Bkz, el-Meydânî, Mec. Ems., s. 402; ez-Zebîdî, Tâc., II, 284.
151 Kâf Sûresi, 12. Âyet.
152 Furkân Sûresi, 38. Ayet.
153 Şeyhzâde Muhyiddîn, Haşiytü ‘alâ Kadı Beydâuî, IV, 218. Ayrıca bkz., Elmalı, 

Hak Dini, V, 3587-89.
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Kelimeler:

154
J T j  - 2 8

^ j  : Koyun veya sığır cinsi gütmek, otarmak demektir. Kelime ola-
0 x

rak bir kötülük manası taşımasa da fiili ile birlikte kullanılınca
olumsuz bir iş yapma manasını ifade eder.

Usî : Aslı v J la i-L Ü J —  ___ ,/S 3 olan bu kelime

şeklinde çobanın sürüsüne iyi bakıp otlamalarını sağlamaması ve tembel
lik etmesi yüzünden hayvanların su içmeye rağbet etmemesine yol açma
sı demektir.

Menşei: Çobanın idaresizliği ve hayvanı otlatma konusundaki ihmal 
ve tembelliğinden dolayı mesel olmuştur.

Anlamı: Çoban hayvanlara ihtimam gösterip otlatmadı, onlar da 
suya rağbet etmedi.

Kullanıldığı yerler: Hak ve hukuka önem vermeyip bozgunculuk 
eden kimseler hakkında kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Bakarsan bağ, bakmazsan 
dağ olur. (Türk Ataş, ve Dey., I, 47)

„ o
<_.

} xo * 
' - 2 9

Kelimeler:

: Bu kelime kökünden bir ism-i tafdîl olup sabırlı, daha
sabırlı demektir.

Kelime olarak budanmış dal, değnek... anlamlarına gelir. Bu
y /

meselde / Kadîb” kendisine yapılan zulme ve mihnete son derece
X

sabır ve tahammül gösteren bir şahsın adıdır. •

Anlamı: Kadîb denen şahıstan daha sabırlı. 154 155

154 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 116, M. Asım, K. T. I, 436; el-Meydârî, Mec. Ems., s. 286; 
ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 101.

155 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 116; M. Asım, K. T., I, 439; el-Meydârıî, Mec. Ems., s. 374; 
ez-Zemehşarî, el-Mustaksâ, I, 203.
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Kullanıldığı yerler: Zulme ve ezaya aşırı derecede sabır gösteren 
ve sabırda aşırılığa kaçan kimseler için kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Sabır, sabır, sonu kabir. (Böl. 
Ağ. Ata. ve Dey, II, 78) Adamda Ecup sabrı var, yâhû! (Ağızdan)

d56 -3 0
£ * S

Kelimeler:
c ✓   ̂ o s

1 : Kaybedilen bir şeyden dolayı üzülmek
s

ve tasalanmak, kederlenmek manasınadır. Dolayısıyla daha üzüntülü, 
daha kederli demektir. Hased ermek manasına da kullanılır.

Menşei: Kadîb isminde bir kimse Bahreyn'de hurma ticareti yapar 
ve hurmalarını her zaman aynı şahıstan alırmış. Bir gün yine alışmış ol
duğu şekilde gelip aynı şahıstan satmak için hurma ister, tacir de kötü 
hurmadan en yüksek fiyatla bir sepet hurma verir. Kadîb sepeti alıp gi
der. Hilekâr tacir sepetin içine âir kese altın saklamıştır. Kadîp gittikten 
sonra aklına gelir. Eğer Kadîb’in peşine düşüp para kesesini alamazsa 
kendini Öldürmek üzere eline bil hançer alıp peşine düşer, yetişir ve latife 
ile kötü hurma verdiğini, sepeti iade ederse en iyi hurmadan vereceğini 
söyler. Sepeti alınca Kadîb'in gözleri önünde sepetin içinden altın kesesi
ni alır. Kadîb konuyu anlayıp bıçak taşımasının sebebini de öğrenince, 
üzüntü içinde tacirin elinden hançeri kapıp kendi göğsüne saplar ve: “al
tın... altın...” diyerek ölür156 157.

Anlamı: Kadîb'den daha kederli.

Kullanıldığı yerler: Son derece kederli olan kimseler hakkında, 
kedere yolaçan durumlarda ve haset çekilen durumlarda söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Gamlı yürek ölmese de 
dirilmez. (Eyuboğlu, I; 100)

“Kendini kaptırma sakın kedere
Tahammül yakışır dâima ere,” Tokâdîzâde Şekip

156 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 116; M. Asım, K. M., I, 439; el-Meydânî, Mec. Ems., s., 
641; ez-Zemehşarî, el- Mustaksâ, I 356; el-İsfahânî, Seuâiru’l-Emsâl, s. 328.

157 M. Asım, K. T. I, 439; el-Meydânî, Mec. Ems., 641.
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Kelimeler:

[yiJ£J : j? Manasına kurtuldu, serbest oldu demektir.

Ç li ve uyy: Kuşun yumurtadan çıkan yavrusuna denir158 159, el-
" fi

Meydânı: “ yumurta, uy^İ ise yumurtadan çıkan yavru” şeklinde
' ■ ' 3 *  ^

açıklamıştır. Yine el-Meydânî kelimesi yerine “c-dy ” kelimesi ile
4 sy» Q y.

de kullanılır derken el-Cevherî “uyy  yy  aJU cJ y ” şekli ile rivayet e- 

der160, “u y ş e k l i n d e  “—® / Kâf” harfinin fethası ile okunursa toprağı

kazmak anlamına gelir161. % y  Ç i” şeklinde de kullanılır ki: “yy  Cay 

demektir.

Anlamı: Yumurta yavrudan kurtuldu/Yumurtadan çıkan yavru bir 
daha oraya dönmez162.

Kullanıldığı yerler: Dost ve hemdeminden ayrılan kimseler hak
kında kullanılır. Özellikle yokluğuna tahammülü zor olan bir dost ve ar
kadaşından ayrılan kimseler hakkında söylenir163 164.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Uçan kuş eski yuvasına dön
mez. (Tülbentçi,s.256) Kuş kafesten uçtu. (Ağızdan)

- 3 2

Kelimeler:
Is.'*

: \y  J3  manasına olup darmadağınık oldular, dağıldılar, ayrıl
dılar demektir.

158 el-Fîrûzâbâdî, K. M .; 117; M. Asım, K. T. I, 451; ez-Zemahşerî, el- Mustaksâ, II, 
23.el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl, s. 268

159 M. Asım, K. T. 1,451.
160 Sırasıyla bkz. el-Meydânî, Mec. Ems., 92; el-Cevherî, es-Sıhâh, I, 206.
161 M. Asım, K, M., s. 118.
162 ez-Zebîdî, Töc., II, 343. Burada geniş malumat bulunmaktadır.
163 M. Asım, K  T., I, 451.
164 el-Meydânî, Mec. Ems., 268.
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Yıldız demektir. ^jS^şeklinde de kullanılır. Çoğulu 

gelir165 166.

Anlamı: Her biri bir yıldızın altına gittiler/Her biri bir yana dağılıp 
gittiler/Perişan oldular.

Kullanıldığı yerler: Toplu bir halde bulunan kimselerin bir sebep
ten dolayı her birinin bir yana dağıldığını ifade sadedinde söylenir.

Türkçe'deki karışılığı veya benzeri: Çil yavrusu gibi dağıldılar.

(Aksoy, II, 696).

166 K f f  ı>3 -33
Kelimeler:
Sl -,,0

<gŞjT : Hicaz'da bir köy ismidir.

Menşei: Adı geçen köyün yöneticisi köy halkına son derece zulme
der, onlar da bu zulümden el-aman diyerek beddua ederler. Duaları he
men gerçekleşir ve bu yönetici helak olur. Bu söz de mesel olarak kalır167.

Kullanıldığı yerler: Arzuların hemen gerçekleştiği yerlerde söyle
nir.

Anlamı: Kevkebiyye’lilerin duası gibi dua ettiler (de beddua edilen
ler helak oldular).

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Alma mazlumun ahım çıkar 
aheste aheste. (Eyuboğlu, 1,13)

“Hazer kıl eyleme mazlûmi giryân
Gelür yoluna şeyi olur o bâlân.” Taşlıcalı Yahya Bey

165 M. Asım, K. T., I, 473.
166 M. Asım, K. T., I, 474; .
167 M. Asım, K. T., I, 474; ez-Zebîdî, TâcuVArûs., II, 379.
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Kelimeler:
0  ̂>■ x o >■ ̂ fi/- / {5 * /  ̂ S £ s t-

: Âîbl j  ü>) den mani olmak, engel olmak, karşı
**■ ^

çıkmak manasınadır.

o lL : Aslında “c-1” kelimesinin çoğulu olup kız çocuğu demektir. 

Ancak başka kelimelere muzaf olarak kullanılırsa farklı isimler ortaya
o  ̂ o

çıkarır. ^I*Jl c*l / göz yaşı, jüJUJl o lL  / kederler, jl-J l duy / kahve, 

demek gibi.
"C / /£ i f<—«Jl / v-yl : t-J kelimesinin çoğuludur. Bir şeyin özü, içi, cevheri,

'ft >
kalbi demektir. “4-Jl o L /  ise kalpte pek çok damara denir. Rikkat (za-

s

riflik) ve şefkat mahallidir168 169 170 171. Esirgemek ve acımak gibi hisler ondan do

ğar,171

Menşei: Anlatırlar ki, yaşlı annesi hayatta olan bir genç, bir kadınla 
evlenir. Hanımı annesi ile kendisi arasında bir tercihte bulunmasını ve 
tabir caiz ise annesini başından defetmesini iste :. Bu hususta çok İsrar 
edince genç adam bir gece annesini sırtına alarak vahşî hayvanların çok 
olduğu bir vâdîye götürüp bırakır. Oradan geçen bazı kimseler, yaşlı ka
dının ağlama sesini duyarak, onu bulur ve niçin ağladığını sorarlar. Kadın 
da hikayesini anlatarak vahşî hayvanların oğlunu parçalamalarından 
korktuğu için ağladığını söyler. Dinleyenler: “Sana bunu yapan hayırsız 
evladına beddua edeceğin yerde onun için endişe edip ağlıyorsun!” diye 
sitemkar bir şekilde şaşkınlıklarını ifade ederler. Bunun üzerine kadın bu 
sözü söyler172.

Anlamı: Kalbimdeki şefkat ve merhamet ona beddua etmeye 
elvermiyor. “İçim komuyor ki ona şöyle deyim173’

168 M. Asım, K  T. ,1, 484; ez-Zemahşeri, el-Mustaksâ, II, 18.
169 el-Meydânî’de bu şekilde geçmektedir. Bkz., Mec. Enis., s. 112.
170 ez-Zebîdî, Tâc., II, 396; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 112.
171 M. Asım, K. T., I, 484.
172 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 112; M. Asım, K  T., I, 484.
173 M. Âsim bu şekilde açıklamıştır. Bkz., K. T., I, 484.
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Kullanıldığı yerler: içinde bulunulan durum nasıl olursa olsun, 
şefkat ve merhametin ağır bastığı yerlerde veya kendisini sevmeyen kim
seleri sevenler hakkında söylenebilir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ağlarsa anam ağlar, gayrisi 
yalan ağlar. Ana evladmc.an vazgeçmez. (Tülbentçi, s. 34- 54)

174 VI N Z jji yi L ,>  -35

Kelim eler:

f i \  : Yakın olan şeye denir. Bunun müfredi ve cemisi aynıdır.
s

Mütercim Asım Efendi: “Müellif (el-Fîrûzâbâdî) Besâir isimli eserinde 
açıkladığına göre bu kelime sıfat olmayıp belki baîd/uzak in zıddı olan 
karîb/yakın dir ve tezkir, te'nîs, müfred ve cemisi birdir... İmam el-Ferrâ, 
eğer mesafe manasına olursa müzekker ve müennes olarak, rahim ve 
nesep manasına olursa tartışmasız müennes şekliyle kullanılır” dediğini 
nakletmektedir. Burada bir kimsenin kan bağı ve soyu bakımından yakı
nı, akrabası olan şahısa denilmektedir.

 ̂ £ İl' 5 1  ̂ ^
V jÂj : Yaklaştı, yakın oldu, y»— J,) f i  yakın olmaya çalıştı,

V"

demektir.

u—uJ : Bir soydan olciuğunu iddia etmek demektir.

Anlamı: Akraba, seninle aynı soydan olduğunu iddia eden (1er) de
ğil, gerçekten dostluk ve sadakatla sana yakınlık gösteren kimse (1er) 
dir* 175

Kullanıldığı yerler; Akrabalık iddiasında bulunan veya dostluk 
gösterisinde bulunanlar hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Yakın komşu hayırsız hısım
dan iyidir. (Tülbentçi, s.545) Nice dost vardır ki akrabadan daha yakındır. 
Ağızdan)

174

175

el-Fîrûzâbâdî, K. M:, 127; ez-Zebıdî, Tâc., II, 340.

ez-Zebîdî olüi  ̂ [dJJj jd  / Sana nice kardeş vardır ki annen doğurmamış- 

tır” şeklinde açıklamıştır. Tâcu’l-‘Arûs, II, 430.
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Kelimeler:

V ^ ':  Masdar olarak bir şeye ilişip, tutunup kalmak. İsim olarak bir 
işe yahut bir kimseye ilişipde, “pıtrak” denilen diken gibi, kolay kolay 
kopmayan kimseye denir176 177 178 179 180.

- ■* f  J>Nöbet, son, bedel, gece ile gündüzün her biri... “^ âp” burada* *“ 4̂ ip b ” yerinedir.

Anlamı: Ben bir zamanlar nüşbe, yani, bir kimseye asılıp iliştiğimde 
elbette benden şer ve mazarrat görürdü; şimdi ben o keyfiyetten aciz 
kaldım.

Kullanıldığı yerler: İyi halden sonra zavallı durumuna düşenler 
hakkında kullanılır.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Ne oldum dememeli, ne ola
cağım demeli. (Türk Ata. ve Dey., II; 96) Düşmez kalkmaz bir Allah. (Tülbentçi, 
s. 200}

(.1K0 j  U*) 17<) ^U 3  j  j l> -y  -3 7

Kelimeler:
0 " 0 Iüb*J>: Civciv, kuş yavrusu anlamına gelen y ü ” kelimesinin 

tesniyesidir.

v LöJ: Âlim, bilgin ve her sanata aşina olan kişi, kadınların sadece 
göz hizaları açık olan baş, yüz örtüsü, peçe181. İbnü'l-Esîr, bu nevi baş 
örtüsünde gözlerin hizasına gelen iki delik bulunduğunu ve kadmlann

176 el-Fîrûzâbâdî, K. M ., 127; M. Asım, K. T., I, 504.
177 ez-Zebîdî, Tâc,, Ii, 341; el-Meydânî, Mec. Ems., 574.
178 M. Asım, K. T., 1,504.
179 el-Fîrûzâbâdî, K. M , 128; ez-Zebîdî, Tâc., II, 447.
180 M. Asım, K. T., I, 513.
181 A, g. y.
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buradan dışarıya baktıklarını nakletmektedir182. Mecazî olarak batın/karın 
manasına gelir ki, burada bu anlamda kullanılmıştır183 184 185.

Anlamı: (Onlar) bir batından doğmuş iki yavru gibidir.

Kullanıldığı yerler: Birbirine çok benzeyen insan ve nesneler için 
kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Aynı tavanın balıklarıdır. (A- 
ğızdan) Hık demiş burnundan düşmüş. (Eyuboğlu, 1, 130)

(•
185 184 J U l > - 3 8

Kelimeler:

: Tez tez, hızlı hızlı yürümek, her şeyde acele etmek.
> 9 /
Âikii-I : En üst perdeden, koşar adım yürümek demektir ki insanı 

çok yorar. Gecenin evvelinde yürümek anlamında da kullanılır.

Anlamı: Yürüyüşün en kötüsü mutedil olmayıp hep hızla yürümek
tir186.

Kullanıldığı yerler: Mûtedil olunması, acele edilmemesi gereken 
yerlerde söylenebilir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Acele etme eteğin dolaşır. 
(Böl. Ağ. Ata ve Dey, I, 25) Acele eden ecele gider. (Ağızdan) Acele yürüyen 
yolda kalır. (Tülbentçi, s. 19)

“Erişür menzil-i maksûduna âheste giden
Tîz-i reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır.” Hâtemî

182 Îbnu’l-Esîr, en-Nihâye, V, 90-91.
183 ez-Zebîdî, Tâc., II, 447.
184 M. Asım, K. T., I, 561; ez-Zemahşeri, el-Mustaksâ, II, 129.
185 “el-Meydânî, Mec. Ems., s. 355.
186 Mutedil olmayı teşvik için söylenmiştir. Zira Tabiîn'in ileri gelenlerinden Mutarrif b. 

Abdullah b. eş-Şihhîr kendisini helak edecek derecede ibadet edip orta yolu izle
meyen oğluna: “İşlerin en hayırlısı orta yolu izlemek, ameli ifrat ve tefritten uzak 
tutmak, yürüyüşün en kötüsü acele etmektir” demiştir. Bkz. el-Meydânî, Mec.- 
Ems.,s. 355; ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 76; İbn Sa’d, et-Tabakât., VII, 141-146.

79



. ’ 87 y ,  - 3 9

Kelimeler:

: Daha uzun ömür yaşamak, uzun ömürlü olmak anlamında bir 
ism-i tafdîldir.

: Nasr b. Dühmân isimli şahıstır ki hikayesi aşağıdadır.

Menşei: Kâmûsu'l-Muhît'te Ve maddelerinde yer
almayan bu meseli Mütercim Âsim Efendi kelimesini açıklarken
vermektedir. Aslında oLyfiji mastarının mazisi olan bu kelime, sese kulak

y

verme, cevap verme, gizlenerek, bir^eye siperlenerek gitmek manasına
dır. Bu manalarının yanında uLŜ s i\ oUajl şeklinde yaşlılıktan veya 
başka bir sebepden dolayı beli bükülen kimsenin belinin düzelmesi, bo
yunun eski haline gelmesi demektir. Nitekim Mütercim Âsim Efendi şöyle 
diyor:

“Mütercim der ki: Emsal kitaplannda ‘ meselinin
fi y

menşei olan Nasr (b. Dühmân) 90 sene ömür yaşamış, bütün uzuvları 
yaşlanmış ve iş yapamaz hale gelmiş (beli bükülmüş). Saçları ağarıp, 
dişleri döküldükten sonra yeniden taze, civanlık derecesine dönerek 
bütün dişleri yeniden çıkmış, saçları simsiyah clmuş, taptaze bir genç gibi 
oluvermiş, bu haliyle bir süre daha yaşamış, onun bu halini şairlerden
biri şu manzume ile dile getirmiştir.”187 188 189

s s

x o J y

l i l i  ^ jZ> j  j

0 _
y y 0 y &İM . } y y yy

yJ ^ iİ U k '  ^

. , 8 y  j 

✓  ✓  /  /•

y y

a y & a y

187 M. Asım, K. T., I, 589, II, 69; el-Meydânî, Mec. £ms., s. 455; el-‘Askeri, Cemhere, 
II, 34, ez-Zemahşert, el-Mustaksâ, I, 254; el-İsfahânî, Sevaîru’i-Emsâ!, s. 275.

188 M. Asım, K. T., I, 589.
189 el-Meydânî, Mec. £ms„ s. 355; M. Asım, K. T., I, 589.
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Hüneyde kabilesinden Nasr b. Duhmân gibi ki doksan sene yaşadı, 

Sonra boyu poşu uzadı, beli düzeldi,

Ağardıktan sonra saçları siyahlaştı,

Giden gençliğine yeniden <avuştu,

Ve (tekrar) imrenilecek bir hayat yaşadı,

Ne var ki o, (bütün bunlara rağmen) yine de göçüp gitti.

Anlamı: Nasr b. Duhmân’dan daha uzun ömürlü.

Kullanıldığı yerler: Uzı.n ömür yaşayan kimseleri mukayese et
mek için söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Az yaşa çok yaşa, akibet gelir 
başa. (Tülbentçi,s. 85)

“Her ne denlü çok yaşarsa bir kişi

Akibet ölmekdürür anun işi.” Süleyman Çelebi

“Kısmetindir gezdiren yer yer seni

Gafil olma akibet yer yer seni” Kemalpaşazâde

190 * , *  ' l '  i \ \ L  t"l M£ j y 1-* dXi j -4 0

Kelimeler:

o -ü» :  Lafzından fiil i mâzî müennes olup iştiyak duymak,

özlemek.

Şartlan bulunduğunda gibi ismini ref\ haberini nasb

eder, ismi çoğunlukla cümlede bulunmaz, haberi de gibi zaman

ifade eden kelimelerden olur. Ne var ki, “o>V” nin fiil-i mazi, yahut nefi 

harfi olması gibi, ameli konusunda da farklı görüşler vardır190 191. Burada 

“c J V ’ den önce gelmesi gereken “Çu-” lafzı çok kullanılmasından dolayı 

düşürülmüştür. “c J *  0 ^  o V ” takdirindedir. V j  ’ şeklinde de

kullanılır192.

190 eî-Fîrûzâbâdî, K. M., 147; M. Asım, K. T., I, 611, ez-Zebîdî, Tâc., III, 130; el- 
Meydânî, Mec. Ems. S. 212; ez-Zemahşerî, e!-Mustaksâ. II, 66.

191 Bkz. İbn Hişâm, Muğnî, I, 253.
192 ei-Meydânî, Mec. Ems., s. 212.
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'  <M Ç> s
>: den fiil-i mazi olup “j ç > "  lafzı gibi özlemek, inle-

mek, feryat etmek anlamlarına gelir193. Bazen ağlamak manasına da kul

lanılır194.
1*

Abdüşşems b. Sa’ad ismindeki şahsın lakabıdır.

Menşei: el-'Anber b. 'Amr b. Temîm ismindeki bir şahsın el- 
Heycumâne adında bir kızı vardır. Heycumâne, Makru' lakaplı şahsa aşık 
olur. Makru' ise Heycumâne'nin kabilesi üzerine bir gece baskınında bu
lunmak ister. Bir vesile ile bunu öğrenen Heycumâne babasına haber 

verir. Ancak bir yandan da sevgilisine kavuşmak istemektedir. Bunun 

üzerine kendi kabilesinden Mazin b. Mâlik biraz da alaylı bir üslupla bu 
sözü söyler195 196.

Anlamı: Heycumâne, gerçi Makru' u özleyip onu görmek için gel
mesini tahayyül eder. Lâkin, -ey Heycumâne!- senin Makru'a ulaşman 

mümkün değildir. Ne ağlamakla ne de sızlamakla Makru’u getiremezsin.

Kullanıldığı yerler: Vaktinden evvel özlediği kimseye kavuşmak is

teyenler hakkında kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Bekle gözlerim bekle, ne gelir
ne gider. (Tülbentçi., s. 104)

196 cJ* cJs> :aİ Jlûj ıjıij b! -41
/ ^

,(197 c J t> :ij J laj y i  Si!)

Kelimeler:

Hol yahut büyük oda, salon anlamına gelen bir kelimedir. 

Burada havuz ve benzeri su birikintisinin bulunduğu yer manasınadır.

193 M. Asım, K. T., I, 611.
194 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 212.
195 A. g. e.
196 el-Fîrûzâbâdî, K. M , s. 149; M. Âsim, K. T. I, 627.
197 ez-Zebîdî, Tâc., III, 156.
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6 y
c-u* Hayvanı su içmesi için zoriamak üzere kullanılan bu tabir 

■‘e - * ” veya “oblS" j  şeklinde kullanıldığı zaman: “konuşma

esnasında acele etti” manasınadır198 *.

Anlamı: Deve havuz başında durunca artık onu: “Hadi iç iç” diye 
zorİayıcı söz söyleme.

Kullanıldığı yerler: Bir kimsede olgunluk, anlayış ve fetanet bulu
nunca ona nasihat hususunda çok ısrar etme, denilecek yerde söylenir. 

Bir başka ifade ile, nasihat ettikten sonra nasihata uyması için ısrarlı ol
ma, olaki isyan eder, denilecek yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Arife tarif gerekmez. (Aksoy, l,
152) Arife tarif ne lazım. Arife bir işâret yeter. (Tülbentçi, s. 62)

“Emrâhi olduğun hâce-i tasnif 

Ne hâcet eylemek ârife tarif.” Emrah

199
A ? Ç h î îr y  -4 2

Kelimeler:
y o t

JlŞ\ Yaban sığırının araştırıldığı yer, insan ve imardan uzak,
y y

bilinmeyen, yaban yer, ıssız çöl demektir.

Anlamı: Onu (nerede olduğu bilinemeyecek) ıssız yerlere bıraktım.

Kullanıldığı yerler: Bir şeyin bilinmemesi istenilen durumlarda 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Şeytan ald ı götürdü. (Ağızdan)

198
199

Bkz. a. g. e.
M. Asım, K. T., I, 634.; ez-Zebîdî, Tâcu’î-‘Arûs, III, 168; ez-Zemahşerî, el-
Mustaksâ, II, 25. el-Cevherî ve el-Meydânî’de “»SVjl ydl o ' y ” olup

yükarıdaki şekline de işaret edilmiştir. Sırasıyla Bkz. es-Sıhâh, I, 273; Mecma’u’l- 
Emsâl, s. 121.
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( c y  cy~c ^  -4 3

Kelimeler:
*

ob>-: Zarf-ı mekan olan “cuy*-” kelimesinden alınmıştır.

cJy\ ^ y i  o L  den araştırmak manasına gelir. Aynı zamanda
s

düzensiz, dağınık manasınadır, “o  y>-" lafzına müradif olarak

kullanıldığında dağıtmak ve tarumar etmek manasınadır. Belirtildiği gibi 

her üç şekliyle de kullanılır200 201 202.

Anlamı: Onları kendi haline bıraktı/Onları darma dağınık bıraktı.

Kullanıldığı yerler: Kendi haline bırakılan veya kasden terkedilen 
kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ne halin varsa gör. (Tülbentçi, 

s. 429)

.2()2 C Ü Î I.JÜU- 44

Kelimeler:
v« > ^
^ 4 :̂ Odun, özellikle yün kumaş ve kürk gibi şeyleri yiyen çeşitli 

cinsten böceklere denir. Burada güve anlamındadır ve “â îp” kelimesinin 

ism-i tasğiri olarak “güvecik” demektir.

> 0 0 C
f  j%: Kemirmek anlamına gelen J>” mastarından fiil-i müzaridir ki

mazisi y ” dir.
✓  ^

(j-N ': Yumuşak, düz, pürüzsüz demektir. Burada yumuşak anlamın

da kullanılmıştır.

200 el-Fırûzâbâdî, K. M., s. 152; Zebîdî. Tâc., III, 1175; el-Meydânî 'de LS jj

\jy. 0 ^ ” şeklindedir. Bkz. Mecma’ul Ems., s. 121.

201 Bkz. a.g. eserler.
202 el-Rrûzâbâdî, K. M., s. 158; M. Asım, K. T., I, 669; ez-Zebîdî, Tâc., III, 235; el- 

Meydânî, Mec. Ems., s. 426; el-'Askerî, Cem here, II, 54; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, II, 157.
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Menşei: ez-Zebîdî, ou meseli ilk defa el-Ahnef b. Kays203lın söyledi
ğini zikretmekte, Ebû Hilâl el-'Askeri ve el-Meydânî ise şu olayı naklet
mektedirler:

Harise b. Bedr el- Ğüdânî203 204 Hz. Ali'nin (r.a.) hilâfeti zamanında 
kendisine yönetimde bir görev vermesi talebinde bulunur. Bunu duyan 
el-Ahnef b. Kays böyle bir talepte bulunmasını hoş karşılamaz ve yöne
timde harcanıp gideceğini göz önüne alarak Ziyâd b. Ebîhi'nin205 206yanında 
onun hakkında bu sözü söylemiştir. Böylece mesel olmuştur.

Anlamı: Kurtcuk/Tırtıl yumuşak deriyi ancak bir ısırış ısırır, daha faz
la tesir edemez/Bu vasıftaki bir kimse bu kadar iş yapabilir.

Kullanıldığı yerleı: Her hangi bir hususta büyük çaba sarfetse de 
başarılı olamayacak, veya bütün gücüyle çalışıp başarılı olamayan kimse
ler hakkında kullanıldığı gibi bir kimseyi veya söylediği sözün önemsizli
ğini gösterme anlamında da kullanılır. Ahnef b. Kays burada hakâret 
anlamında değil de Harise'nin devlet yönetiminde çaba sarfetse de yeterli 
olamayacağını ifade sadedinde söylediği anlaşılmaktadır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Eti ne budu ne?!. (Emir, s. 128) 

Ateş olsa cirmi kadar yer yakar!. (Aksoy,, II, 591)

Ju y - 4 5

Kelimeler:
> e "T

Göğüs hastalığı bulunan kimse.

<vbü UlüL> j  lÜJ d—Âi) Tükürmek, üflemek manasınadır.

203 Ahnef b. Kays (v.72/691) Ebû Bahr diye bilinir. Peygamber (s.a.s.) Efendimize 
yetişmiş, fakat kendisini görememiştir. Bkz., İbn Hacer, el-İsâbe, I, 187-189.

204 Harise, Ahnef b. Kays'ın yaşıtlarından olup Hz. Peygambere (s.a.s) yetişmiştir. 
Ahnef b. Kays ile birlikte hıcrî 64 de Irak’a girmiştir. Bkz., İbn Hacer, el-İsâbe, II, 
161.

205 Hz. Peygamber’in zamanına yetişmiş, fakat O ’nu görememiştir. Hz. Ebu Bekir 
zamanında müslüman olduğu ve Tabiî olduğu rivayet edilir. Hz. Muâviye döne
minde Basra ve Küfe valiliklerinde bulunmuştur. Bkz, İbn Hacer,el-İsâbe, 11,640-41.

206 M. Asım, K. T.,T, 691; ez-Zebîdî, Tâc, III, 272; el-Meydânî, Mecma’u’bEms., s.

590; el-Kâmûsu'I- Muhîi in ve “j-u?” maddelerinde yer almamıştır.
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Boğazda veya göğüste bulunan bir rahatsızlık sebebiyle ağzından soluya
rak çıkarılan nefese denir ki bununla o kimse rahatlar307.

Anlamı: Göğsünde marazı bulunan kimsenin sıksık nefes alması ge- 
rekir/Dertli olan kimsenin derdini dökmesi gerekır/Derdi olanın doktora 
gitmesi gerekir.

Kullanıldığı yerler: Dertli olan kimsenin şikayetçi olması halinde 
veya derdine çare arayan kimse hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Derdini dökmeyen (sakla
yan) derman bulamaz. Derdini söyleyen devasını bulur. (Tülbentçi, s. 175)

“Derdini saklama bilenlerden
Derde derman olur erenlerden.” Atâyi

,207 208 UÇj u y  J  'j e j *  -4 6
Kelimeler:

✓
0?: İnsan sırtının ortası, bağırtlak kuşunun göğsü, her nesnenin

ortası, yazar veya alimlerin müsveddeleri... gibi pek çok anlamları vardır. 
Ancak bu meselde Yemen’de yaşamış bir hükümdarın adı olarak geç
mektedir ki hikayesi aşağıdadır.

Menşei: “Sebec” Yemen hükümdarlarından birisidir. Çağdaşı başka 
bir Yemen hükümdarı kendisine ve kavmine savaş açar. Sebec sulh 
yapmak durumunda kalınca sadece kendisi, ailesi ve çocuklarını kurtaran 
bir anlaşma yapar, kavmini düşünmez ve onları bu anlaşmanın dışında 
tutar. Hasmı da anlaşma dışında kalan insanlara hücüm eder, yağma ve 
talan ederek halkı perişan eder. Böylece namertliğinden sadece kendisini 
ve aile fertlerini koruyan ve kavmini korumayan bu hükümdar hakkında 
bu söz söylenir ve mesel olur209.

Anlamı: Sebec (gibi) kavmine tere düştü/Sebec kavmini bırakıp sa
dece ailesini kurtardı.

Kullanıldığı yerler: Kendi kavmini düşman ya da başka zararlar
dan korumayan, sadece kendisini ve yakınlarını düşünen himmetsiz kim
seler kakkmda söylenir.

207 M. Asım, K. T., 1,691.
208 A. g. e., I, 711; ez-Zebîdî, “ UD j  j*>b ÇÇu ” şeklhde nakleder. Bkz., Tâc., 

m, 306.
209 M. Asım, K. T. I, 711; ez-Zebîdî, Tâc., III, 306.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Rabbena, hep bana. Önce
cân, sonra cânân. (A ğ ız d a n )

210 ■; m*
f' dr* •47

Kelimeler:

Evlenmek, evlenme teklifinde bulunmak, fıkhı terimler

kullanılarak bir kadınla erkeğin birbirlerini eş edinmesi, cinsî temasta 
bulunmak anlamlarına celir210 211.

(»1: Cahiliye döneminde Becîle kabilesinden bir kadının ismi
dir.

Menşei: Ebû Hilâ el-‘Askerî, İslâmiyetten önce yaşayan Ümmü 
Hârice’nin asıl adını 'Arara bint Sa’d b. Abdu'l-Lât el-Enmâriyye olarak 
verirken, el-Meyrîanî, 'Amra binti Sa’d b. Abdullah b. Kaddar b. S'alebe 
olarak kaydeder. İşte bu Ümmü Harice cahiliye dönemi âdetleriyle pek 
çok kimse ile evlendiği ve çok sık eş değiştirdiği için çocuklarının kimler
den olduğu bilinememektedir. Nitekim Hârice ismindeki evlâdının kim
den olduğu kesin değildir. Bir görüşe göre bu çocuğun babası Bekr b. 
Yeşkür b. 'Advân b. Am; b. Kays 'Aylan ismindeki şahıstır. Bundan dola
yı Ümmü Hârice künyesini almıştır. Kolaylıkla eş değiştiren bu kadına, 
her hangi bir kimse gelip cahiliye adetlerine göre / seninle
evlenmek istiyorum” dese, o da hemen utS j / seninle evlenmeyi kâbul

^  - . „ }
ediyorum” diyerek evlenirmiş. Kocası boşanmak isterse o da

diyerek boşanırlarmış. Kadın da aynı lafızlarla bir başkasına 
evlenme teklifinde bulunurmuş. Evlendiği kimseden hoşlanmazsa o 
şahıstan boşanıp bir başkası ile evlenirmiş. Evlendiği kişiden hoşlanırsa 
sabahleyin kalkıp yemek hazırlarmış. Kırk küsur erkekle evlendiği ve

210 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s 170; M. Asım, K  T., I, 691; ez-Zebîdî, Tâc., III, 341; ez- 
Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 166; el-İsfahânî, Seuâiru’l-Emsâl, s. 194; es-Se’âlibî, 
Simâru’l-Kulûb, I, 481.

211 M. Asım, bu kelimeden yola çıkarak evlilik konusunda fîkhî bilgiler verir. Bkz. K. 
T., I, 994.
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babalarının kim olduğu bilinmeyen pek çok çocuğu dünyaya getirdiği 

nakledilmektedir. İşte bu hızlı evlilik serüveniyle bıı kadın mesel olmuş

tur212 213.

Anlamı: Ümmü Hârice'nin evliliğinden daha çabuk, daha hızlı.

Kullanıldığı yerler: Aşırılık ifade eden durumlarda ve bir mesele
nin hızla meydana geldiğini beyan sadedinde, bir işin sonunu düşünme
den yapılan işlerde, teennî ile hareket edilmesi gereken yerlerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Hamama gider kumaya, dü
ğüne gider zurnaya aşık olur. (Tülbentçi, 272) Şıp sevdi. (Eyuboğlu, il, 386) 
Maymun iştahlı (Aksoy, II, 963)

213 gSJi -4 8

Kelimeler:

Burada yaşlı deve demektir.

£i*Jl: Deve ve benzeri hayvanların binicisi tarafından eğitilmesi; deve

giderken yularının kuvvetle çekilip arka ayakları üzerinde durmasını sağ
lamak veya geri döndürmek. Bunun tekrarlanması ve yuların hareketiyle 
hayvanın binicisinin emirlerine nasıl uyacağı öğretilmiş olur.

Anlamı: Yaşlı deveye de yular takarlar/Eğitim için yaşlı devenin de 
yulara ihtiyacı vardır/Yaşkların da eğitime ihtiyacı olur/Yaşlı da olsa eği
timsizi eğitmek gerekir.

Kullanıldığı yerler: Yaşlandıktan sonra her hangi bir konuda eği
tim alan kimseler hakkında kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İlme âr olmaz, âr eden ber-
hudâr olmaz. (Tülbentçi, s. 308) İlmin yaşı yoktur. (Ağızdan)

212 Bkz. el-Askerî, Cemhere, I, 529; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 320, M. Asım, K. T., I, 
691.

213 ez-Zebîdî, Tâc., III, 439; M. Asım, K. T., I, 798. Ayrıca bkz. el-'Askerî, Cemhere, II, 
39; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 461; İbn Fâris, Muc. Mekâyîsi’l-Luga, IV, 152.

«Ü j” meseli de aynı anlamda kullanılır. Ancak Müterecim Asım, bunun faydasız 

işlerde kullanıldığını söyler. Bkz. Kamus Tercümesi, I, 955.



• r  b ^ >
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Kelimeler:
O ^ > /ö/

^ İİj: ^ li Kökünden mezid fiil olup manasınadır. Yani,

kurtulmak, istediğini elde etmek, başarılı olmak demektir.

Anlamı: Hasmı olmadan tek başına hakim huzuruna çıkan kimse 
davayı kazanıp istediğini elde eder (çünkü yalanını yüzüne vuracak kim
se yoktur).

Kullanıldığı yerler: Bir şahsın haksız olduğu halde haksızlığını ve 
yalancılığını kimsenin söyleyemediği durumlarda kullanılır. Mütercim
A

Asım Efendi kendi döneminde rüşvet verildiğine binâen kullanıldığını 
kaydeder.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kendi çalar kendi oynar. 
(Eyuboğlu, I, 1556)

•2K' İL. bî - 5 0

Kelimeler:
s

çsJli: İki hörgüçlü ve iri cüsseli deve, felç hastalığına yakalanan kim

se, hedefine isabet eden ok gibi anlamları vardır. Burada Araplardan 

Fâlic b. Halâve el-EşcaTnin ismidir.

Menşei: Araplar arasında “Yevmü'r-Rekam”214 215 216 217 diye meşhur olan 

“Yevm-i Melhame” de Üneys ismindeki çete reisi esirlerini katlederken 

bu Fâlic'e “Sen de Üneyse yardım etmez misin?” dediklerinde “«u* bl
V*

/ Bana ne ondan, benim onunla bir bağım yok” sözünü söylemiştir.* A ^
Bir meseleden yüz çeviren kimse “ ^  o* bl ” demekle, her ne

214 M. Asım, K. T., I, 798; el-Cevherî, es-Sıhâh. I, 335. Bu şekliyle başka bir kaynakta 
bulunamamıştır.

215 el-Meydânî., (s. 714); ez-Zernahşerî, (11, 360) kelimesi ile rivayet etmişlerdir.

216 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 174. M. Asım, K. T., I, 810; el-'Askerî, Cem., II, 102; ez- 
Zebîdî, Tâc., III, 461

217 Araplar arasında meydana jelen bir savaşa verilen addır ki bu savaşta pek çok 
insan katledilmiştir. Bkz. Ey\jâmü’l-‘Arap, s. 278.
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kadar isim olsa da, kendi derdinden başkasının derdine bakılamayan 
durumlarda mesel olmuştur.

Anlamı: Bana ne ondan! Benim onunla bir bağım yok/Ben bu ko
nuda Falic b. Halâveyim (Falic b. Halâve Üneyse nasıl yardım edeme- 
diyse ben de o konumdayım) sana nasıl yardım edeyim/Ona yardım 
etmeyi benden bekleme.

Kullanıldığı yerler: Kendi derdinden başkasının derdiyle uğraşa- 
mıyacak durumda bulunan kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kendisi muhtac-ı himmet bir 
dede nerde kaldı gayrıya himmet ede. (Tülbentçi, s. 355) Gönülsüz köpek 
koyuna hayretmez. (Ağızdan)

.?•’ U  5 U » )  2,8 u'jjHI r  j Ç T  y >  CJ\ - 5 1

Kelimeler:
s

r-jl: Yaz mevsiminde esen sıcak rüzgara derler. Ancak burada 
mukabilidir ki avcının sağ tarafından ortaya çıkan ve soluna ge

çen ava denir. Araplar bunu uğursuz kabul eder ve kötüye yorarlar. 
Çünkü bu yönden gelen ava nişan almak zor kabul edilir.

/ ^ s

<s j j a b  Sarp dağlarda yaşayan ve az bulunan yaban keçilerine veya 
dişi ceylana218 219 220 denir. Dağ başlarında yaşamalarından dolayı avcılar nadi
ren onlan görür ve avlarlar. Bir an göze görünüp kaybolmalarından do
layı avlanması da çok zordur.

Anlamı: O nadiren görülen yaban keçisi gibidir (yardımları az görü
lür).

Kullanıldığı yerler: Nadir olarak insanlara iyilik ve menfaati do
kunan kimseler hakkında söylenir.

218 ei-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 194; M. Asım, K. T., I, 857; el-Cevherî; es-Sıhâh, I, 356. 
ez-Zebîdî V  jüı o*, rJLJl J, ”■/’ şeklinde verir kİ aşağıda gelecektir. Bkz., Tacu’î- 

‘Arûs., IV, 9.
219 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 61.
220 M. Naci, Sanihât, I, 202.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Eli cebine varmaz. (Türk Ats.

Ve Dey.,s. 116) Eli sıkı. (Ağızdan)

77 1 ( * t- üİj “ 52

Kelimeler:
o ° ^  c

t- j IT öly>\ gibi şişman kadına denir. Burada bir yer ismidir.

Kâmûs'ta belirtildiğine göre Cidde yolu üzerinde Mekke-i Mükerreme 
taraflarına düşen bir vâdî ismidir. Fiil vezninde ve 'alem olduğu için gayr- 
ı munsariftır diyenlerin yanında gayr-ı munsarıf olmadığını kabul edenler 
de vardır222.

y
o y

Zayıf, verimsiz kuru manalarınadır.

Menşei: Ne'âme lakaplı Beyhas ismindeki bir şahıs bir kavmi bolluk, 
bereket ve refah içinde görünce kendi kavminin verimsiz ve kıraç arazisi 
olan ve Beldah denilen yerde yoksulluk ve fakirlik içinde yaşadığını hatır
layarak ailesi hakkında duyduğu keder ve hüzünden dolayı bu sözü söy
lemiş ve mesel olmuştur.

el-Meydânî; bu mesehn menşei hakkında aşağıdaki olayı anlatır. Ö- 
zetle şöyledir:

Beyhas, Fezâre b. Zübyân b. Beğîz kabilesine mensub yedi kardeşin 
yedincisidir. Bir gurup insanla kardeşleri arasında bir çatışma çıkar. Altı 
kardeşi öldürülür. Beyhas'ı da öldürmek isterler. Bunun üzerine Beyhas: 
"Beni öldürmekle elinize ne geçecek. Üstelik kendisinde bir hayır bulun
mayan birinin de hesabı üzerinize kalacak” deyince onu öldürmekten 
vazgeçerler. Beyhas bu gurubun peşine takılır. Nihayet bir yere varır, 
orada bir hayvan keserek yemeye başlarlar. İçlerinden birisi: “Ne güzel, 
ne verimli bir gün!” deyince Beyhas'da hemen bu sözü söyler223.

el-‘Askerî ise, bahsi geçen çatışmada düşmanları tarafından ailesin
den elde edilen mallan kendi aralarında taksim edip sevindiklerini gö
rünce Beyhas'in bu sözü söylediğini nakletmektedir224.

-21 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s.194; M. Asım, K. T., I, 860; ez-Zebîdî, Tâc., IV, 16; el- 
‘Askerî, Cemhre, II, 183; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 637.

.22 Bkz. el-Meydânî, Mec. Ems, s. 637 
123 Bkz. el-Meydânî, Mec. Ems s. 145.
224 el-Askerî, Cemhere, II, 183.
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Anlamı: Herşey güzel de, Beldah'ta famı zaruret içinde olan bir ka
vim var/Amma! Beldah'ta aç olan insanlar var.

Kullanıldığı yerler: Fakir olan akrabalara veya kimselere üzüntü 
duyulan yerlerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzerim (Ne yapalım kİ) körolası ha
nede evladu iyâl var. (Ağızdan)

“Bir başıma kalsam şehe sultana kul olmam
Vîran kalası hânede evlâdu iyâl var.” Dertli.

J- X , 9
uiL>-

f 9
Jİ O*1 -5 3

Kelimeler:

Suyun bol ve derin yeri, saha, alan, evin holü, arsası, yahut

alanı.

£ Sabahleyin yenilen ve içilen şeyler, kahvaltılık.

Anlamı: Asıl evlat kendi sulbünden olan evlâttır, yoksa evlâtlık aldı
ğın veya senin ocağında bulunan evlât, senin neslinden olan çocuk gibi 
değidır225 226. Asıl evlât senin dünyaya getirdiğin evlattır, evlâtlık olarak aldı
ğın değil227.

Kullanıldığı yerler: Bir kimsenin veya nesnenin asıl aidiyetini 
tesbit etmede kullanılandır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Üvey öz olmaz, kemha bez 
olmaz. (Aksoy, I, 456.)

225 M. Asım, K  T., I, 861; ez-Zebîdî, Tâc, IV, 17; el-Askerî, Çembere, I, 39; e,- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 9; ez-Zemahşerî, e-Mustaksâ, I, 29; el-Cevherî, es-Sıhar. 
I, 357.

226 M, Asım, K. T., I, 861.
** 9

227 Daha g^niş bilgi için Bkz, el-Meydâm, Mec. EmsM s. 9.
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228 Î £ j ü l  IbJ g Ü J b  J  ^  -54

Kelimeler:

in mukabilidir. Avcının solundan görünüp sağ tarafına 

geçen ava denir. Araplar bunu uğurlu sayar, iyiye yorarlar.

Anlamı: Bir avcıya ceyîar görünüp, elinden kaçırınca üzülür. Arka
daşları teselli için: “Üzülme; belki bir sanih (denen av) daha ortaya çıkar” 
dediklerinde228 229 230 “Ben elime geçen avı değerlendiremedim, bir daha 
böyle bir av elime nereden geçer” diye bu meseli söyler.

Kullanıldığı yerler: Ümitsizlik anında ya da elden kaçırılan fırsatlar 
için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Fırsat her vakit ele geçmez. 
(Aksoy I, 281) Şans kapıyı bir kere çalar. (Ağızdan) Kaçan balık büyük olur. 
(Aksoy, I, 338)

230 j  (ü b ^) .p - 5 5

Kelimeler:
i , . fi oly ı

j  T-b-vaJi j j  Jk Son gücüyle bağırmak, avaz a-

vaz bağırmak.

yü: Burada dağılmak demektir.

Anlamı: Az veya çok öfkelenecek bir durum yokken boş yere öfke- 
lendi/Bağırıp çağırmasına sebeo olacak az veya çok bir durum yokken 
boşu boşuna öfkelendi.

Kullanıldığı yerler: Sebepsiz yere öfkelenen ve bağırıp çağıran 
kimseler hakkında veya sebepsiz hareketlerin sergilendiği durumlarda 
kullanılır.

228 ei-Fîrûzâbâdî, K. M. s. 205; M Asım, K. T., I, 905; ez-Zebîdî, Tâc., IV, 96; el- 
Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl., s. ’713.

229 M. Asım, Kâmûs Tercümesi, I, 905.
230 el-Fîrûzâbâdî, K  M. s. 209; M. Asım, K  T., I, 924; ez-Zebîdî, Tâc, IV, 131. Aslı

* * ay "

Jli isJâ / Henüz insanların ses ve şamatası evlerden dışarı çıkmadan 

onunla buluştum” dır. Bkz. K. T , I, 924.
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Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Ayranı kabarmak. Heyheyle
ri tutmak (üstünde olmak). (Aksoy, II, 605,857.)

,23' J  ç. 1 - 5 6
Kelimeler:

Zemin üzerine düşen güneşin ışığına denir. Ayrıca asla enge
beli olmayan, sahra gibi açık olan yer demektir. Kelimenin aslının
s* Â

“(j olduğunu, “<J / ya” nın hazfedildiğini, yerine kelimede bulunan 
/ ha” harfi cinsinden bir harf ilâvesiyle şedde verildiğini, el-Meydânî 

el-Ezherî'den nakletmektedir. Yine el-Meydânî, Ebü'l-Heysem’den naklen 
kelimenin olduğunu, “j  / vav” harfinin düşürüldü
ğünü ve / ha”harfine şedde verildiğini söylemektedir ki231 232 anlamı: 
“Bir şeyin açık ve aşikâre olması, açığa çıkıp ortaya dökülmesi” de
mek olur.

Anlamı: “Falanca kimse üzerlerine güneş doğup, rüzgann estiği 
nesneleri alıp geldi” bundan kastedilen mana: “Pek çok mal ve ne kadar 
adam varsa getirdi” demektir233.

Kullanıldığı yerler: Bir işin sonunda pek çok mal vs. ile dönen 
kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Allah bir adama verirse: Yel 
getirir, sel getirir, el getirir. (Böl. Ağz: Ata ve Dey., 1,39)

,234 °4  üjjJÜl JujJ-l -5 7
Kelimeler:

Demir demektir.

231 ei-Fîrûzâbâdî K  M , 210; K. T „ I, 926; ez-Zebîdî, Tâc., IV, 133; el-Askerî, 
Cemhere, I, 321; ez-Zemahşerî, eî-Mustaksâ, ÎI, 39.

232 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 150.
233 M. Asım, K  T., I, 926.
234 eİ-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 213; K. 7 ,  I, 943; ez-Zebîdî, Tâc, V, 159; el-’Askerî, 

Cemhere, I, 345.
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 ̂ O.  ̂ .O //

^en meÇ̂ u  ̂ fiildir, kesmek, yarmak demektir.
<m  s

Çiftçi toprağı sürüp yardığı için kendisine “£% ül” denmiştir.

Anlamı: Demir demirle kesilir (yarılır)/Şiddete, şiddetle mukabele 
ederler.

Kullanıldığı yerler: Güç bir şeyin yine güç bir şeyle halledilebildiği 
meselelerde, aksi düşünülürse, şiddete karşı şiddetle değil yumuşaklılıkla 
mukabele etmenin daha dağru olacağını ifade sadedinde söylenir. Zira 
şiddet, şiddeti doğurur.

Türkçe'deki karşılığa veya benzeri: Demir demiri keser. (Böl. Ağ. 

Ataş . Ve Dey.,1, 90.) Çivi, çiviyi söker. (Aksoy, I, 220) (Şiddete karşı sen mülâ-

yemet yolunu seç.)

ö *  -5 8

Kelimeler:
o

Tuz, iç yağı, öfke, süt, aşırı öfke gibi manaları vardır. 

yİ; Diz manasınadır.

Anlamı ve Kullanıldığı yerler: Bu meselin kullanımı ve anlamı 
konusunda ki görüşler şöyleciir:

1. Her şeye hemen kızarı, kötü tabiatlı kimseler hakkında kullanılır ki 
az bir tuzun diz üzerine konması sırasında hafifliği sebebiyle en ufak bir 

rüzgar ve hareket halinde dağılmasından kinaye olarak söylenir. Yani:
Falancanın tuzu dizinde, sağı solu belli olmaz hemen feveran eder”.

t
2. £İİI / el-Milh burada / şehm” yani iç yağı manasınadır ki, 

zencilerin semizlikleri ekseriye; diz ve baldırlarında olduğundan onlara 

reşbih edilmiştir. 235 236

235 el-Fîrûzâbâdî, K  M. s. 221; M. Asım, K. T ,  I, 979; ez-Zebîdî, Tdc., IV, 217; 
Meydânî, Mec., s. 696.

236 el-’Askerî, Cemhere, I, 232.
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3. Süt manasına alındığında sütün diz üzerinde durması nasıl müm
kün olmazsa bu tabiattaki kimseye de güvenilmez. Yani: “Falanca saygı
yı korumaz, hakka riayet etmez” demek olur.

4. Önemli işleri bir kenara .bırakıp basit işler peşinde koşan kimseler 
hakkında kullanılır ki: “Falanca basit işler peşinde koşar” demek o-

lur237.
o

5. Bazıları, / el-milh” kelimesini hürmet, saygı manasına oldu

ğunu söylemişlerdir. Buna göre hürmetsizliğinden kinaye; bir mecliste 

bulunduğunda hürmet gösterir, kalktığında İse hürmeti reddeder, arka

dan aynı hürmeti göstermez demek olur. Buna göre: “Falanca kimse 

pek vefasızdır”238 239.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Burnundan kıl aldırmaz. (Tül

bentçi, s. 134) Dünya yansa, onun bir horum otu yanmaz. (Ağızdan)

239

Kelimeler:
f ,

^5"Lİ1: i*- Kelimesinin cemisi olup kadınlar manasınadır.

J>j Kelimesinin çoğuludur. Bakireler demektir.

Anlamı: Kadınların hayırlısı bakire olanlarıdır.

Kullanıldığı yerler: Bekârete ehemmiyet vermekten dolayı söyle

nir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Tarlayı düz, kadını kız al. 

(Tülbentçi, s. 508).

237 ez-Zebîdî, Tâc., IV, 217; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 696.
238 M. Asım, K  T „ 1,979.
239 M. Asım, K. T., I, 995; ez-Zebîdî, Tâcu’J-Arûs min Ceuâhiri’l-Kömûs, IV, 241; ei- 

Meydânî, Mec. Ems., s. 64.
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C J  j *  ( j* )  ~ 6U

Kelim eler:

£ j :  Burada bir adamın ismidir, şeklinde / ha” harfinin
sükûnu ile okunursa hayvanı sürmek için kullanılan bir ifade olur ki 
Anadolu’da “ho ho” derler. Aynı zamanda kazık manasınadır.

Menşei: Vahh isimli hiçbir şeyi olmayan, fakir bir şahıstan kinaye 
mesel olmuştur.

Anlamı: O, Vahh denen kişiden daha fakirdir/O kazığında bağı bah
çesi, evi azığı olmayan fakir bir kimsedir.

Kullanıldığı alan: Fakru zaruret içinde bulunan kimselerin içinde 
bulundukları hali ifade etmek için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Dikili ağacı yok. (Tülbentçi, 

s. 182)

241
' J

Ü* J
j  j b  j 5 - 6 1

Kelim eler:
yf y ç y*

l; Aslında şerefli, soylu oldu, şerefli olmayı istedi demektir. 
Şerefli ve soyluluğu elde etmek için bolca iyilik ve ihsanda, bağışta 
bulunan kimseye benzetilerek burada pek çok yaptı, pek çok iyilikte 
bulundu manasına kullanılmıştır.

J e f
£>1: Çakmak gibi çakıldığında hemen ateş çıkan, kıvılcım saçan bir 

ağaç cinsidir, da yine kendisinden ateş elde edilen bir ağaç
A & t

çeşidir. Araplar bu ağaçlardan çakmak gibi yararlanırlar, “r  çakmak 

demiri, “jbUJl” ise çakmağın taşı karşılığında kullanılır. Beydâvî “
& ı s % s s y 0 5 ^

Jl ^xJ J ü - ” ayeti kerîmesini “jUJül j  
kelimeleri ile açıklamıştır240 241 242.

240 el-Fîrûzâbâdî, K. M , s. 224; M. Asım, K. T., I, 998; ez-Zebîdî, Tâcu’I-‘Arûs, IV, 
245; el-Cevherî, es-Sıhah., I, 413.

241 M. Asım, K. T., I, 1050; ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs, IV, 311; el-’Askerî, Cemhere II, 
92; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 500; el-Cevherî, es-Sıhâh, I, 431.

242 Haşiye-i Şeyh Zade ’ala’t-Tefsiril-Kâdî el-Beydâvî, III, 123.
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Anlamı: Her ağaçta ateş bulunur, amma merh ve 'afâr denen ağaç
lar başka (onlarda daha çok bulunur)/Her insanda bir fazilet vardır, ama 
falanca onlardan daha faziletlidir.

Kullanıldığı yerler: İnsanların meziyyetlerinden dolayı birbirlerine 
üstünlüklerini ifade etmek için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kürt kızı da sakız çiyner, ama 
tadını çıkararak çiyner (bir başka türlü çiyner). (Ağızdan)

.24-’ illi, 'xâ  J»  - 6 2

Kelimeler:

Müstakil ve başlı başına olmak, diretmek.

Anlamı: Kim kendi görüşünün doğruluğu konusunda diretirse helak 
olur.

Kullanıldığı yerler: Başkalarının görüşlerini almanın gerekli oldu
ğu yerlerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Danışan dağı aşmış, danış
m ayasın) yolu şaşmış. (Aksoy, I, 228.) Akıl Akrdan üstündür. (Püsküllüoğlu, 

s. 19) Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. (Tülbentçi, s. 165)

“Danışmayan düz yolun şaşırır

Danışan dağları aşar demişler.” Figanî

u*1Ui-f ’S J  j  i l i  - 6 3

Kelimeler:
 ̂y Q %
öijş: Bir nevi çubuklu kumaş adıdır. Hırkaya da bürde denir. Bir çeşit 

aba’ dır ki ihram gibi bedene bürünülür.
/ B f  0 J

Kelimesinin çoğuludur, isim olarak kullanılmıştır. 

Yemen meliklerinden birinin adıdır. Kendisinin emriyle dokunan kumaşa 243 244

243 M. Asım, K. T., I, 1050.
244 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 243; M. Asım, K. T „ I, :.078; ez-Zebîdî, Tâc., IV, 350; ei- 

Meydânt, Mec. Ems., s. 758.
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e ^ ç Ji

onun ismine izafeten “hıms” demişler. / beş karış boyunda
olan bir kumaş ve kazaktır’ da denilmiştir.245 246

Anlamı: Onlar bir elbise içindeymiş gibi birbirlerine muhabbet bes
lerler, yani İçli dışlıdırlar.

Kullanıldığı yerler: Birbirlerini seven, aynı işleri yapan, tam bir 
dostluk ve muhabbetle birbirine bağlı olan kişiler hakkında söylenir.

Türkçedeki karşılığı veya benzeri: içtikleri su ayrı gitmez. {Aksoy, 

II, 873) Aralarından su sızmaz/kıl geçmez. İçli dışlı. (Tülbentçi, s. 59-302)

“Gözüm yaşını bahrettin firakınla cüdâlıktan,
Seninle kanı zalim su sızmazdı aralıktan,” Latîfî

.24f' juJi b j Z ,  4İU ûi - 6 4
X s s

Kelimeler;
ft A

s yor: d-uM Kelimesinin cemisidir. Askere, denildiği gibi, bir kimsenin 
dost ve ahbabına da denir.

Menşei: Hz. Ali (r.a.), taraftarlarından ve komutanlarından birisi o- 
lan Eşter en-Neha'î’yi Mısır’a vali tayin eder. O da Mısır'a giderken yolda 
kendisine ikram edilen zehir katılmış bal şerbetinden içer ve ölür. Hz. 
Mu'aviye’ye haber ulaşınca bu sözü söyler247.

Anlamı: Cenab-ı Allah'ın pek çok askerleri vardır. Bal da onlardan- 
dır.

Kullanıldığı yerler: Hasmm düştüğü durumla alay sadedinde söy
lenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Dünya bu, kim kazana, kim 
yiye. (Tülbentçi, s. 198)

“Ebleh odur dünyâ içu n gam yiye
Mevlâ bilür kim kazana kim yiye.” Vâsıf Enderûnî

245 ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs, VIK, 265
246 el-Firûzâbâdî, K. M., s. 248-49; M. Asım, K. T., 1, 1109; ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 

IV, 402; el-Meydânî, Mec. Emsal, s. 58.
247 ez-Zebîdî, T â c IV, 402; el- Meydânî, Mec. Ems., s. 58, dipnot 2.
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,248 İ^ J i - 6 5

Kelimeler:
O X I

■ Geri dönmek, rücû' etmek, ayrıldığı nesneye geri dönmek, bir 

. işe ikinci defa başlamak, yani tekrar etmek manalarınadır. Bahsi geçen 

cümlede de bu manaya olsa gerektir249. Kocamış deveye de “sj*.Jt” denil

diği daha önce geçmişti.
j. , e e-

xs*-\: Vezninde bir ism-i tafdîl olup övgüye daha layık demektir.

Yahut, bir kimse lutuf ve ihsanda bulunsa elbetteki övgüye layık olur. 

Eğer lutuf ve ihsanda bulunmaya tekrar dönerse evvelkinden daha fazla 

övgüyü hakeder. Bu yönden UJ^\” lafzı ism-i fail manasına olur. Bir 

görüşe göre de kelimesi ism-i me'ful manasınadır. İyilik ilk önce

övülmüş, tekrarında övülmeye daha layık olmuş olur, demektir250.

Menşei: Bu meseli ilk önce Hidâş b. Habis et-Temîmî adında bir 
şahıs söylemiştir251. Hidâş, Benî Zühl kabilesinden Rebâb es-Sedûsî252 
ismindeki kıza aşık olur ve onu ebeveyninden ister. Kızın anne ve babası, 
Hidâş'm fakirliğini öne sürerek kızı vermezler. Hidâş'da bir süre uzak du
rur. Fakat aşk ve muhabbetine daha fazla dayanamaz ve kızı tekrar iste
mek için ebeveyninin yaşadığı yere gelir. Şarkı söyleyerek, tabir caiz ise 

serenâd yaparak kızın obasına yaklaşır. Hidâş'm şarkısını duyan Rebâb: 

“Maksadını anladım.Yarın geri gelip beni babamdan iste” diye haber 
gönderdikten sonra annesine gider ve şöyle der: “Ben sevdiğim, razı ve 

hoşnud olduğum adamdan başkasıyla mı ̂ evleneceğim!.” Annesi: “Ha
yır!”253 diye cevap verince Rebâb: “Öyleyse beni Hidâş ile evlendirin” 
der. Bunun üzerine annesi: “Hidaş fakir bir kimse. Seni ona nasıl vere-

248 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 252; M. Asım. K. T., I, 1126; ez-Zebîdî, Tâcu’l-'Arûs, IV, 
428, el-'Askerî, Cemhere, II, 41; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 460; el-Cevherî, es- 
Sıhâh, II, 513.

249 M. Asım, K. T „  I, 1223.
250 M. Asım, K. T., I, 1127.
251 el-‘Askeri, Cemhere'sinde bu sözü ilk defa kimin söylediğini tesbit edemediğini 

söyler. Bkz. II, 41.
252 el-Meydânî, Hidâş'm ilk önce Benî Zühel veya Zühl, sonra Benî Sedûs kabilesin

den adı geçen kıza talip olduğunu kaydederek aynı hikâyeyi anlatır. Bkz., Mec. 
Ems., s. 460.

253 ez-Zebîdî “Jb / Evet” Bkz. Tâc., IV, 428.
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lim!” diyerek karşı çıkar. Rebab: “Eğer malı helal olmayan yollardan ka- 
zandıysa ben öyle malı ne yapayım” deyince annesi kızının isteğini baba
sına iletir ve Rebâb'ı Hidaş'a vermeye karar verirler. O da gelip kızı baba
sından ister ve:

« 2 5 4 } o % } o 0 ia wLJI» y  0
< 0
r p ı j

J ✓ o £I i y*.Jl” demesiyle mesel olur.
P s Q *■ J1 s S \

Halk arasında kısaca ı  y \ ’' şeklinde söylenir.

Anlamı: Bir işe başlamak övgüye değer bir davranıştır. O davranışı 
tekrar etmek daha çek övgüye değerdir/Arzu ettiği şeyden hemen vaz- 
geçmeyip ısrar eden ve bu istediğini elde eden övgüye layıktır/Bir işe 
başlamak övgüye değer bir şeydir, yeniden başlamak ise daha çok Övgü
ye değer bir şeydir.

Kullanıldığı ycriicr: İyilik yapmaya ve talep ettiği hususlarda ısrarcı 
olmaya devam eden kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Sabreden derviş, muradına 
ermiş. Sabreyle işine, hayır gelsin başına. (Aksoy, I, 418.) Tekkeyi bekleyen 
çorbayr içer. (Eyuboğlu, 1,226)

“Dirler ki sabr it ki müyesser ola murâd 

Tâlî’ bu talî’ ise acebdür eğer ola.” Ahmedî

JjI 3jJJl J > \  SjjJl -66
Kelimeler:
J o .

Üçten ona -tadar, yahut onbeşe, yirmiye, otuza varıncaya ka

dar olan deve (sürüsü). Yahutta iki ile dokuza kadar olan develer.

JjI: Develer demektir ki müfredi yoktur.
s

Anlamı: Az az ile toplanınca çok eder/Az nesneler çoğu meydâna 
getirir* 254 255 256.

£ 0
254 el-Meydânî, şeklinde vermektedir. Bkz., Mec. Ems., s. 461.

255 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 254; M. Asım, K. T., I, 1137; ez-Zebîdî, Tâc., IV, 444.

256 ez-Zebîdî bu meselde “J,|” harfi cerrini y ” manasına mahzuf “j v e y a  

“r yA” kelimelerinin de müteallakı olduğunu söyler. Bkz., Tâc., IV, 444.
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Kullanıldığı yerler: Az şeyler bir araya gelince çok olur diyecek, 
yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Damlaya damlaya göl olur. 
(Tülbentçi, s. 165)

“Damla damla göl olur hiredmend 

Adû gözi kör olur gûş kıl pend.” Güvâhî

257 :
I . O  ̂ , y  Vt }  mm

y  <^>j  —67

Kelimeler:
''- l

Büyüklük taslamak, haddinden fazla övünmek, hayır ve be

reketi az olmak.

& ı
oJ.p1 J\: Gürleyen, şimşek çakan bulut.

s

Anlamı: Pek atıp tutar amma kimseye hayrı dokunmaz. Nice atıp 
tutanlar vardır ki kimseye faydası olmaz.

Kullanıldığı yerler: Bir zenginlik veya bolluk içinde olup cimri o- 
lan, çok konuşup dediğini yapmayan, söz verip sözünde durmayan ve 

kendisinde bir üstünlük olmadığı halde bir takım meziyetleri varmış gibi 
övünen kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Lafla peynir gemisi yürümez. 
(Aksoy, 1,383.) Kümbeti çok, kerameti yok. Gürler, ama yağmaz. (Ağızdan)

“Hani meydanda eser lafla değirmen mi dömsr

Dereden kurbağalar ses çıkarır vakvak ile.” Hammâmîzâde İhsan 257

257 el-Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhtt, s, 256; M. Asım, Kâmûs Tercümesi, I, 1137; ez- 

Zebtdî, Tâcuî-‘Arûs, IV, 457, el-'Askerî, Cemheretü l-Emsâl, I, 487; el-Meydânî, 

Mecma’u’l-Emsâl., s. 278; ez-Zemahşerî, el-Mustaksc, II, 96; el-Cevherî, es-Sıhâh, 

11,474; el-Müncid, 996. el- Fîrûzâbâdî, “ ju.yı” maddesinde LJ-d L a L ”

şeklinde, maddesinde ise “<JdL y  ibaresi ile vermiştir. Bkz., Kâmûsu’l-
Muhît, s. 745.
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O s

i lj —68

Kelimeler:

Bu isimde pek çok Arap kabîlesi vardır. Edbat b. Kuray' es-
o s

Sa'dî' isimli şahsın kabîlesi de bunlardan birisidir ki y j” derler.

Menşeî: Edbat b. Kuray' es-Sa'dî isimli bir kimse kendi kabilesinin 
eziyetlerine maruz kalır. Kabilesini beğenmediği için başka bir kabileye 
intikal eder ve onlarla yaşamaya başlar. Bir süre sonra onların da kendi 
kabilesinden farkı olmadığını anlar, tekrar kendi kabilesine geri döner, bu 
sözü söyler ve böylece mesel olur.

Anlamı: Her vâdîde bir Benî Sa’d vardır/Hangi Kabîleye vardımsa 
bizim kabîle ricali (erkekleri) gibi onlar da nâ muvafıktır (uygun değil
dir)258 259 260.

Kullanıldığı yerler: Farklı bir muamele gösterilmeyen hususlarda 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Nereye varsan okka dörtyüz 
dirhem. (Tülbentçi, s. 16b)

tsft*  ̂O/ % M  o / f

Menşei: Bu meseli ilk defa söyleyen Dabbe b. ‘Üdd ismindeki bir 
şahıstır. Kendisinin Sa’d ve Su’ayd isminde iki oğlu vardır. Bir gece 
Dabbe’nin develeri kaybolur. O da iki oğlunu develeri aramak üzere 
gönderir. Bir süre sonra Sa’d develeri bularak döner. Ancak Su’ayd 
dönmez. Dabbe evinin önünde dururken uzaktan görünen her karaltıda: 
“Acaba gelen Sa’d mıdır yoksa Su’ayd mı?” diye söylenir, bu da mesel 
olur. Zamanla “hayır mıdır şer midir?!” şeklinde uğursuzluk anlamında 
kullanılır261. Ancak hikâye burada bitmez. Su’ayd develeri aramaya de
vam eder. Bu esnada Haris b. Ka’b isminde bir şahısla karşılaşır. 
Su’ayd’m üzerinde güzel bir elbise (bürde) vardır. Haris elbiseyi çıkarıp

258 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 261; M. Asım, K. T., I, 1166; ez-Zebîdı, Tâc., V, 17.
259 M. Asım, K. T„ I, 1156.
260 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 261; M. Asım, K. T., I, 1166; ez-Zebîdî, Tâc., V, 18; el- 

'Askerî, Cemhre, 1,155; el-Meydânî, Mec. Ems., 323; el-Cevherî, es-Sıhih. II, 488
261 M. Asım, K. T., I, 1156.
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kendisine vermesini Su’ayd’dan ister, o da vermek istemez. Bunun üze
rine Haris, Su’ayd’ı öldürür ve elbiseyi alır. Aradan bir zaman geçer. 
Dabbe Mekke’ye gider; Haris b. Ka’b ile karşılaşır ve üzerindeki elbiseyi 
görür ve tanır. Aralarında şu konuşma gerçekleşir:

Dabbe: Üzerindeki bu elbiseler (ne güzel) nereden eline geçti; bana 
da söyler misin?

Haris : Evet. Bir gençle karşılaştım. Üzerinde bu elbise vardı. Bana 
vermesini söyledim, o da vermek istemedi. Bunun üzerine onu öldürdüm 
ve bu elbiseleri aldım.

Dabbe : Bu kılıcınla mı öldürdün?
Haris : Evet.
Dabbe : Ver de bir bakayım. Herhalde çok keskin!.

j, ,  *

Dabbe kılıcı alır ve “ / mesele çatallandı/söz dal bu- 
dak verdi/Işler karıştı/Laf lafı açar262” meselini söyleyerek Haris'i kendi kı
lıcıyla öldürür. Kendisine “Ya Dabbe! Yasak ayda da mı?!” denilince 
“ JÜÜİ o ılU l / Kılıç ayıbın önüne geçti263/ Atı alan Üsküdar’ı geçti”
cevâbını verir. Böylece her üç söz de mesel olur264.

Anlamı: Acaba gördüğüm Sa'd mıdır, yoksa Su’ayd mı?!, Hayır mı, 
şer mi!?

Kullanıldığı yerler: Akrabaya ihtimam gösterme ve hayır veya 
şerden hangisinin cereyan ettiğinin öğrenilmesi hususunda söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Hayırdır inşallah. Hayır ola?! 
(Aksoy, li, 850, 851)

,265 «riuLiir Y j  -70
s

Kelimeler:
 ̂O /

^ f > \  Türkçe’de “mera” şeklinde kullanılan bir kelime olup; otlak, 
arazi demektir.

262 ' el-‘Askerî, Cemhere, I, 377.
263 A. g. y.
264 M. Asım, K. T., IV, 661; eIJAskerî, Cemhre, I, 377; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 187.

265 el-Fırûzâbâdî, K. M., 262; M. Asım, K, T., I, 1168; ez-Zebîdî, Tâc., V, 20; el- 
Meydânî, Mec. Ems., 689; ez-Zemahşerî, ei-Mustaksâ, II, 344; İbn Fâris, Mekâyîs, 
II, 75; es-Se’âlibî, Simâr., II, 806.
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Meraların en değerli bir bitkisi, otudur. Hurma dikeni denir.

Anlamı: (O da) Hoş otlaktır, amma Sa’dân denen otlağa denk ola
maz.

Kullanıldığı yerler: Bir şeyin, kendine has bir meziyeti olan şey
den daha meziyetli olduğunu ifade amacıyla söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Adam adam amma, pehli
van başka adam. (Tülbendi, s. 255)

s o £i .
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Kelimeler:
o

Yağ tulumu demektir.

Menşei: Anlatırlar ki cahiliye döneminde Benî Teym kabilesinden 

bir kadın Arap pazarlarından birine (Ukaz panayırına)268 bir kaç tulum 
yağ getirip satmak ister. Bu esnada pazara Havvât b. Cübeyr el-Ensârî 
gelir ki henüz müslümar. olmamıştır. Kadını görür güzellik ve cemaline 
hayran kalır. Sanki yağ satın alacakmış gibi kadına yaklaşır. Tulumun 
birini çözdürür ve yağın tadına bakar. Onu beğenmeyip kadına ikinci 
rulumun ağzını açtırır ve onun da tadına bakar. Onu da beğenmediğini, 

diğerini açmasını ister. Kadın yağların dökülmesinden korkarak iki elini 
bırakamaz. Havvât bu fırsattan yararlanarak kadını taciz eder. Kadın 
etrafta kimse olmadığı için bağırıp çağıramadığı gibi ne yapacağını da 
bilemez. Havvât b. Cübeyr uzaklaşıp gider. Kadının bu hali mesel olur269.

Rivâyete göre, Havvât b. Cübeyr el-Ensârî (r.a.) daha sonra 

müslüman olur ve Bedir gazvesinde şehid olur. Güya bahsi geçen olaya 

muttali olan Rasûlullah Efendimiz (s.a.s.) bir gün Havvat'a hitaben

266

267

258
269

M. Asım, K. T., I, 1179, IV, 1194; ez-Zebîdî, Tâc., V, 44, XX, 229; el-Askerî, 
Cemhre, II, 321; el-Meyciânî, Mec. Ems., 359; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 196.

Bu meselin 0.1y ,U-i -,-y İO” şekilleri için

Bkz. el-Askerî, Cem here, II, 322.

el-Meydânî, Mec. Ems., s. 350. Bu meselin farklı rivayetleri için bkz. el-İsfahânî, 
Seuâir, s. 353-54.
Bkz., el-Askerî, Cemhere. II, 321.
M. Asım, K. T., I, 1179.
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“?! diİU î J*i D / deven ne yaptı?!, yine ürküp kaçıyor
mu?! “ diye sorunca “ JâŞ i l i -  cJUld i l i  / İslama girip tes
lim olduktan sonra ( İslâm onu bağladıktan sora) hayır” cevabını verir270.

Ibnüi Esîr en-Nihâye’de bu olayın el Herevî ve el-Cevherî’nin veh
minden ibaret olduğunu ifade ettikten sonra Havvât b. Cübeyr el- 
Ensârî’nin dilinden aşağıdaki olayı nakleder:

Peygamber (s.a.s.) ile birlikte Merru’z-Zehrân (Medine ile Mekke ara
sında bir yer) denen yere gitmiştik. Ben bir ara bulunduğumuz çadırdan 
çıktım. Birde baktım ki bir grup kadın kendi araların sohbet ediyorlar. 
Hoşuma gitti. Geri döndüm; heybemden bir elbise çıkardım; onu giydim, 
gidip kadınların yanma oturdum. Bir süre sonra Rasulullâh (s.a.s.) Efen
dimiz yanımızdan geçti. Dedim ki: “Ey Allah’ın Rasûlü! Devem ürküp 
kaçtı. Onu yakalayıp bağlamak istiyorum.” Rasûlullah yoluna devam etti. 
Ben de onu takip ettim. Sonra rıdasını bana verdi. Bir ağaçlığın arkasına 
geçip ihtiyacını giderdi. Abdest alıp geldi. Bana: “Ebu Abdillah! Ürken 
deven ne oldu?” dedi ve biz yolumuza devam ettik. Daha sonraları Pey
gamber Efendimiz bana her rasladığında böyle demeye devam etti. 
Havvât olayı anlatmaya devam ederek der ki:

Medine’ye gitmekte acele ettim. Mescide gitmeye ve Rasûlullah’ın 
(s.a.s.) meclislerine katılmaya çekindim. Bu süre biraz uzadı. Nihayet 
mescidin bir boş anını kolladım ve böyle bir an bulunca mescide girip 
namaz kılmaya başladım. Rasûlullah Efendimiz (s.a.s.) odalarından bi
rinden çıkıp geldi ve iki rekat namaz kıldı. Ben Rasûlullah’m gidip beni 
yalnız bırakması için namazı uzattım. Cenâb-Peygamber dediler ki: “Ebû 
Abdillâh! İstediğin kadar namazı uzat. Sen bitirinceye kadar ayağa 
kalkmıyacağım.” Kendi kendime: “Vallâhi! Rasûlullah Efendimiz’der. 
(s.a.s.) mutlaka özür dileyecek, O’nun gönlünü rahatlatacağım” dedim ve 
namazı bitirdim. Bana: “Esselâmü ‘aleykum Ebu Abdillâh! Kaçan dever. 
ne oldu?” dediler. Ben de: “Seni hak üzere gönderen Allah’a yemin ol
sun ki, müslüman olduğum zamandan beri bu deve kaçmıyor” dedim 
Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s.) iki yada üç defa: “Allah sana rahme: 
etsin” buyurdular ve bir daha bahsi geçen soruyu bana tekrarlamadı
lar271.

Anlamı: İki tulum sahibi kadından daha meşgul/daha çaresiz.

270 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 359. Diğer bir rivayette “ üi / Develerin yir-:

ürküp kaçmıyor mu?” şeklindedir.
271 Bkz., İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, II, 410.
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Kullanıldığı yerler: Meşguliyetten dolayı müşkül durumda kalan 
kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Bıraksan pekmez dökülür, 
bırakmasan deri sökülür. (Üçer, s. 41) Dokuz ayın çarşambası bir araya 
geldi. İki ayağı bir pabuçta. (Tülbentçi, s. 189-303) Aşağı tükürsem sakalım, 
yukarı tükürsem bıyığım. (Eyuboğtu, 1,19)

->71 ° *' *7^
■"" J *  f j * ' “ 72

Kelimeler:

*jn*: Uykucu olarak nitelendirilen bir adamın ismidir.

Menşei: Anlatırlar ki, mesleği odunculuk olan zenci bir köle, odun 
toplayıp yorulunca olduğu yerde biraz dinlenmek için uzanır ve bir hafta 
orada uyuyup kalır. Buna binaen bu söz onun hakkında mesel olur272 273. 
Ne var ki el-Fîrûzâbâdî onun hakkında daha uzun bir hikâye anlatır ve 
bunu “m üdal274” dediği bir hadîs ile nakleder. Hadîs şöyledir:

i - u p  o M ' y J j l  j l  / İnsanların cennete ilk
girenlerinden birisi siyah bir köledir ki kendisine ’Abbûd derler.” Hikâyesi
de özetle şöyle anlatılır:

Geçmişte Cenabı Hak (Azze ve Celle) bir kavme bir peygamber 
gönderir. Kendisine ‘Aobûd ismindeki siyah bir köleden başka kimse 
iman etmez. Kavmi, derin bir kuyu kazıp Peygamberi içine atar ve üzerini 
büyük bir kaya ile kapatırlar. Abbûd hergün dağdan odun toplayıp onları 
satar ve parasıyla yiyecek ve İçecek satın alır, daha sonra kuyunun ağzı
na gelir. Kuyunun ağzındaki kayayı aralar ve satın aldığı yiyecek ve içe
cekleri ona sarkıtır. Bir gün adeti üzere odun toplar, çok yorulur. Biraz 
dinlenmek için sol tarafına yatar ve kesintisiz yedi sene uyur. Bu esnada 
olan bitenden bî haber olarak uyanır ve yattığı günden bir saat kadar 
uyuduğunu sanarak topladığı odunu yüklenir ve şehre gelir. Odunu sa-

272 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 268; M. Asım, K  T., I, 1200; ez-Zebîdî, Tâc, V, 86; el-'Askerî,

Cemhere, II, 319; el-Meydânî, Mec. Ems., 747; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 427. 

Lisân ve el-Fâhir’de ‘’ şeklindedir. Bkz. İbn M<?ınzûr, III, 277; el-

Mufaddal, s. 135. Ayrıca bkz, el-İsfahânî, s. 351.

273 ez-Zebîdî, Tâc, V, 86

274 Senedinden birbirypeşhe iki veya daha fazla râvînin düştüğü hadîstir. Bkz. İbnu’s- 
Salah, İJIûmü’l-Hadîs, s. 59-72.
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tar, yine yiyecek bir şeyler satın alıp kuyunun başına gelir ve peygamberi 
bulamaz. Kendisi uykuda iken kavmi hidâyet bulmuş ve Peygamberi 
kuyudan çıkarmışlardır. (O) Peygamber, her zaman herkese ‘Abbûd'u 
sorar. Ama onlar: “Onun nerede olduğunu bilmiyoruz” diye cevap verir
ler. Bundan sonra ‘Abbûd'un uykusu mesel olur270.

Anlamı: Abbûd'dan daha uykucu.

Kullanıkldığı yerler: Uykuya çok düşkün olar kimselerin mukaye
sesinde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Uyku tu uğu. Uykucu Davut. 
(Ağızdan)

2 7 6  ■ / * : . i ' t'*' J  ̂ \ '  M s*Ai_/ DbLp Uj j  j  -73

Kelimeler:

ObUp : Irak’ta Dicle nehrinin iki kolunun kuşattığı bir adadır.

Anlamı: Abbâdân'dan öte bir köy yok.

Kullanıldığı yerler: Açık seçik belli olan hususlarda söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Görünen köy kılavuz istemez. 
(Tülbentçi, s. 255)

/ / f O 0 y  Q y  f t J y 0
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Kelimeler:
> >, * *

cğAİil' : Kelimesinin ism-i tasgiridir. Aslında “ / dal” harfinin
y

şeddesi iledir. İsm-i tasğîr kalıbında söylenince iki şeddenin ağır gelmesi 

sebebiyle ‘b  / dal” harfi tahfif edilmiştir. Mu'aydî Ma'd kabilesine men- 275 276 277

275 Bkz. el-Frûzâbâdî, K. M., 268; M. Asım, K. T., I, 1201 Bu hadis ve kaynağına 
ulaşılamamıştır.

276 K. T., 1, 1201. ez-Zebtdî’de “U” ile nakledilmiştir. Bkz. Tâcu’l-‘Arûs, V, 88.

277 el-Frûzâbâdî, K. M., 270; M. Asım, K. T., 1, 1205; el-Cevherî, es- Sıhâb, III, 286; 
ez-Zebîdî, Tâc., V, 98; el-'Askerî, Çembere, I, 266; el-Meydânî, Mec. Ems., 126.
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sub bir adamın ismidir. Bu adam kısa boylu, tıknaz cüsseli, asık suratlı, 

çok çirkin bir kimsed r. Bununla beraber çok güzel konuşan, hikmetli 

sözler söyleyebilen bir kimsedir.

Menşei: Bu meselin menşei konusunda rivayet edilen hikayelerden 
birisi özetle şöyledir:

Hire hükümdarlarından Nu'mân b. Münzir zamanında el-Mu’ayd 
kabilesine mensub Damre isimli bir kimse hükümdarın sınır boylarını 
rahatsız eder. Sonunda Numan b. Münzir'in sabrı tükenir ve kendisine: 
“Emrim altına gir, ben de sana 100 deve hediye edeyim” diye haber 
gönderir. Damre bu tekilifi kabul eder. Bir gün Numan b. Münzir'in huzu
runa çıkar. Numan, tıknaz, çirkin yüzlü Damre'yi görünce onu aşağılayıcı 
gözlerle süzer. Damre bu vaziyeti anlar ve: “Yavaş ol Sultânım!. İnsanlar 
sadece dış görünüşleriyle ölçülmezler. Nice çul içinde aslan yatar. Kişiler 
ancak iki küçük uzvu; kalp ve dili ile kişilik sahibidirler. Savaştıkları za
man öz varlıkları ile savaşır, konuştukları zaman beyân ile konuşurlar” 
diye hislerini dile getiri;. Bunun üzerine Numan bu sözü söyler ve mesel 
olur. Numan b. Münzi; ile Damre arasında güzel bir sohbet gerçekleşir. 
Damre, Numan b. Münzir’in sorduğu sorulara güzel ve hikmetli sözlerle 
cevap verir. Bu da Numan b. Münzir'in hoşuna gider278.

Anlamı: Mu’aydî dedikleri kimsenin yüzünü görmeden dinlemen, 

onu görerek dinlemenden hayırlıdır. Arapça gramer kurallarına göre 

kelimesi fiil-i muzârîleri nasbeden “ öl /en” den soyutlanırsa kıyas 

üzere merfu okunur. Bu durumda mana “oly Yj £ İ ld / onu görmeden 

dinle” olur279.

Kullanıldığı yerler: Haberi, konuşması görünüşünden daha hayırlı 
kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Davulun sesi uzaktan hoş ge
lir. (Aksoy, 1, 229} Görünüşe aldanma (aldanmamak). (Eyuboğlu, s. 1,180)

278 Bkz., el-'Askerî, Cemhere, I, 266-267.
279 Bu meselin farklı şekilleri de rivayet edilmiştir ki hepsi aynı manaya olsa gerektir. 

Bkz. a. g. y.
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Kelimeler:
_  ° x

âuÂP; Düğüm, bağ, akit, akar, mal mülk, problem, biat, ...gibi pek 

çok anlamlan vardır. Burada çok sık ve ağaçlık yer, mekar anlammadır. 

Ağaçların çokluğu ve sıklığı sebebiyle kargalar orayı terkedip başka yere 

göçetmezler. Ayrıca develere has, otu bol olan meraya derler ki develer 

orayı hiç terketmezler.

Anlamı: O, ormanın kargasından daha uyumlu ve cana yakın(bir 
kimsedir)280 281 282.

Kullanıldığı alan: Ağırbaşlı, uyumlu kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Dost canlısı. (Ağızdan)

282 j! a y u i -7 6

Kelimeler:

Masdarından emr-i hazır olup itmek, sıkıştırmak, gizli
s

saktı olmak. Burada yardımlaş, istişare et manasına kullanılmıştır.

zyz- : Daha önce de geçtiği gibi yaşlı deve demektir.

Anlamı: Harp ve diğer işlerde yaşlı ve tecrübeli kimselerden yardım 
iste, onlara ihtimam göster yahut muharebe davasından vazgeç.

Kullanıldığı yerler: İşlerin tecrübe sahibi kimselerle istişare edilip 
hareket edilmesi gereken yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Akıl akıldan üstündür. (Aksoy, 

i, 128.) Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. (Tülbentçi, s. 

165)

280 el-Fırûzâbâdî, K. M , 272; M. Asım, K. T., I, 1214; ez-Zebîdî. Tâc., V, 117; el- 
'Askerî, Cemhere I, 199; eİ-Meydânî, Mec. Ems., s. 29; el-İsfahânî, Seuâiru’l- 
Emsâl, s. 57. Ayrıca bkz. İbn Manzûr, Lisân, III, 299.

281 M. Asım, K. T., I, 1214.

282 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 274; M. Asım, K. T „ I, 1224; ez-Zebîdî, Tâc., V, 142; el- 
Askerî, Cemhere, I, 502; el-Meydânî, Mecm. Ems., s. 300; Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, II, 109.
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“ (il S>) 283 284 i) aUi ' J ,  Y J 4  -7 7
Kelimeler:> >s O , S

-U2J: Aslı olan kelime tahfif için / sad” harfi sakin

kılınmıştır, “v d e  de dedikleri gibi. -CaiJl kan

almak için damarı kesmek. Alınan bu kana Jl j\ denilir ki

kıtlık zamanı kullanmak üzere devenin kanı damar içinde muhafaza edilir 

ve kıtlık olunca ondan istifade edilir.

Menşei: Hikaye ederler ki, iki kişi bir gece bir bedeviye misafir olur
lar. Her ikisi de ayrı ayrı hanelerde misafir edilirler. Sabahleyin iki misafir 
bir araya gelince biri diğerine: “Akşam sana ne ikram ettiler, seni ne ile 
ağırladılar?” diye sorar. Arkadaşı: “Ben nefis yemeklerle ağırlanmadım; 
ama bana fesîd (denen yemek) ikram edildi” cevabını verir. Bunun üze
rine adam bu sözü söyler.

Anlamı; Hiç yoktan daha iyidir/Az ve kolay bir şeye kanaat eden zi
yafetten mahrum edilmez (ziyafete de mazhar olur).

Kullanıldığı yerler: Kolay ve az olan şeye kanaat edilen mahaller
de söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Azı bilmeyen çoğu hiç bil
mez. (Eyuboğlu, s. 31) .Azı olmayanın çoğu olmaz. (Ağızdan)

“Cihanda azı bilmendür yanılmaz

Ki azı bilmeyen şoği da bilmez.” Güvâhî

Kelimeler:

,28S 286 jûi y . UZÎ -7 8

uliSl; Aişe Bint Sa'd b. Ebt Vakkasl286m azatlı kölelerinden Ebû 

Zeyd'in adıdır.

283 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 278; M. Asım, K. T., I, 1241; ez-Zebîdt, Tâc., V, 165; İbn 
Manzûr, Lisan, III 336; el-'Askerî, Çembere, II, 193; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 
639.

284 ez-Zemahşerî, el-Mustaksö, II, 294.
285 el-Firûzâbâdî, K. M., 278; M. Asım, K. T., I, 1242; ez-Zebîdî, Tâc., V, 169; el- 

'Askerî, Cemher., I, 250.
286 Aişe bint Sa'd b. Ebî Vakkas sika hadîs râvîlerinden birisidir. Kadın muhâcirlerden 

en son vefât edenlerden kabul edilir. Bkz. İbn Sa'd, Tabâkât., III, 138.



Menşei: Medine'de oturan Efendisi Aişe Bint Sa'd b. Ebî Vakkâs, el- 

Find'in eline bir kürek verip bir ekmekçi fırınına ateş almaya gönderir. O 

da çarşıya yakın bir yerde Mısır'a gitmekte olan bir kafileye rastlar. Onla

rın peşine takılır ve Mısır'a gider. Orada bir sene kaldıktan sonra Medi

ne'ye döner. Fırından bir miktar ateş alıp evlerine süratle koşarken ayağı 

sürçüp düşer, elindeki ateş de dökülür. Kendi kendine: jJ/
s

Acele etmek tökezletti/Acele işe şeytan karışır” der. Yukarıdaki söz gibi bu 

da mesel olur. Nitekim el-Meydânî bu hikayeyi bu meselle ilgili olarak 

anlatır287 288.

Anlamı: Find'in ateş alıp dönmesinden dc.ha yavaş/daha tez.

Kullanıldığı yerler: Bir yere gidip geciken kimse hakkında söyle
nir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Feneri nerede söndürdün?. 
(Tülbentçi, s. 237)

süs

288 (M 3 j ) ‘M 3 ~ f y

Kelimeler:
s O .

Pars denen hayvan. Uykusuna düşkün ve çok uyumakla meş

hur olan, eğitilerek avlanmak için kullanılan Dİr hayvandır. Çok uyuyan 

kimselere de fahd denmiştir. Mütercim As’m Efendi, Merhum Molla 

Hüsrev'in İmam es-Serahsi'den bu hayvanın özellikleri konusunda: 

“Pars'ta pek çok haslet vardır. Avının geçeceği yere pusu kurup bekler, 

arkasından hücüm eder; eğer yetişirse ne âlâ; eğer yetişemezse beyhude 

yere peşinden gidip kendini yormaz. Habis etleri yemez, temiz et ister... 

İnsanoğlu bunlarla muttasıf olduğundan one benzetilmiştir” diye bilgiler 

vermiştir289.

Anlamı: Pars'dan daha sakin, daha ağırbaşlı ve daha uykucu. 

Kullanıldığı yerler: Sakin tabiatlı kimseler için söylenir.

287 Bkz., el-Meydânî, Mec. Ems., s. 131.
288 Bkz., M. Asım, K. T., I, 1245; el-'Askerî, Cemhere, ( II, 318), el-Meydânî Mec. 

Ems., (s. 747) ve el-İsfahânî, Seuâiru’l-Emsâl'de (s. 350) ikinci kısmı yer alır.
289 Bkz., M. Asım, K. T., I, 1245.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Elini sıcak sudan soğuk suya 
sokmaz (çok nazlıdır). (Ağızdan)

.29« ^  L o^ Î - 8 0
✓  ^  *

Kelimeler:

y>~\ (Tutmak için) bir şeyin kabuğunu, bir ağacın dallarını veya

yapraklarını soymak.
✓

Pek sert, sağlam ve iğne gibi dikenleri olan bir ağaç cinsidir. 

Büyük, küçük (bodur) olmak üzere iki çeşidi vardır. Türkçe de “geven” 

(bazı yörelerde keven) derler290 291. Her halde geven ile bodur olanı kaste

dilmektedir. Zira Doğu Anadolu’da taze olduğu zaman gevenin yaprakla

rını hayvanlar yer, kÖKÜ yakacak olarak kullanılır. Araplar, kuraklık za

manında, bunun dikenlerini yakar, geri kalanlarını develere yedirirlermiş. 

Küçük olanı midede şişkinlik yaparmış292 293.

Anlamı: Gevenin dikenlerini sıyırmaktan daha zor.

Kullanıldığı yerler: Zor işlerin mükâyesesinde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Deveye hendek atlatmak 
(tan daha zor). (Aksoy; II, 716)

m dlol Ĵ r*j D® —81

Kelimeler:

(oSh: Büyük deri demektir. Katık manasına da kullanılır.

290 Bkz, M. Asım, K. T.,I, 1246. el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl’de ÜJj

(s. 257), İbn Manzurün Lisan’ında (III, 342) ve ez-Zebîdî'1 Tâcu’l-‘Arûs’unda (V, 

175) ‘üUiJl 1?j>- eJÜİ Oji şekliyledir. “Geven / Keven’in dikenlerini soymak

bundan daha hafif kakr” demektir.
291 Bkz., M. Asım, K  T., I 1246.
292 Bkz. ez-Zebîdî, Tâcül-'Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, V, 175.
293 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 279; M. Asım, K, T., I, 1248; ez-Zebîdî, Tâc. V, 178; İbn 

Manzûr, Lisân, III, 345; el-'Askerî, Cemhere, II, 262; el-Meydânî, Mec. Ems., s, 
680; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 335; el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 522.
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uiJk Bir nesneyi tamamen kesmek veya uzunluğuna kesmek 
veyahutta uzunluğuna yarmak manasınadır.

Burada ise soyulmuş kuzu veya oğlak derisine denir.

Anlamı: Küçük kuzu derisini büyük deriyle ölçmeye seni sevkeden 
şey nedir ki? Küçük bîr nesneyi büyük bir nesne ile mukayese edersin. 
Küçük bir iş büyük bir işle ölçülemez.

Kullanıldığı yerler: Yanlış benzetmeler için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Armut ağacı elma vermez. 
(Tülbentçi, s. 63) Elma İle armut toplanmaz. (Ağızdan)

294
 ̂ . / z

jS> J j r s - U  D j ü  C 0 ^ > - u

Kelimeler:
s

'j&\ Bir şeye muttalî olmak, ulaşmak, imkan elde etmek manası

nadır.

Yün eğirmek demektir, 

ö l Sonunda demektir.

aSy; Yün ve yapağının işe yaramadığı için çöpe atılan yoluntusuna 

denir..
Anlamı: O nâdân kadın, sonunda yün eğirmenin lüzumuna muttali 

olup mutlaka yerine getirmesi hatırına gelmesiyle gübre yığınlarında yün 
ve yapağı atıklarını bırakmayıp her ne var ise toplayarak eğirmeye baş
lar. Halbuki daha önce yünün iyisini bulabiliyordu294 295. Akılsız kadın o 
kimsedir ki, yün eğirmek için pamuk, keten ve başka daha elverişli şeyler 
bulmuş iken yün eğirmez de iş işten geçtikten sonra eğirmek için çöplük
lerden yün atıklarının, süprüntülerinin peşine düşüp toplar.

294 el-Firûzâbâdî, K. M. s„ 280; M. Asım, K. T„ I, 1252; ez-Zebîdî, Tâc., V, 1184; İbn

Manzûr, Lisân, III, 348; el-Askerî, Çembere, II, 48; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 426; 

ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 157; el-Cevherî es-Sıhâh, II, 523. el-Askerî “o 'y i ” 

yerine fiili ile vermektedir.
295 M.Asım, K  T., I, 1252.
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Kullanıldığı yerler: Bir ihtiyacı imkan varken karşılamayıp iş işten 
geçtikten sonra o ihtiyacı giderme çabasına giren kimseler hakkında kul
lanılır296 297.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Su akarken testiyi doldurma- 
lı. Geçti Bor’un pazarı sür eşeğini Niğde’ye. (Tülbentçi, 489-245)

Kelimeler:

Maymun demektir.

297
’j *  J- 8 30 S *

Menşei: Kırd aslında Hüzeyl Kabilesinden Kırd b. Muaviye'nin adı
dır. Çok zina eden bir kimse olduğundan dolayı bu mesel kendisi hak
kında söylenmiştir. Zira Araplar maymunların zinaya diğer hayvanlara 
nazaran daha düşkün olduğunu söylerler ve bir maymunun başkasının 
eşine tecavüz ettiğinden dolayı diğer maymunlar bir araya gelip bu 
zinakar maymunu recmettiklerine inanırlar. Zemahşerî'nin naklettiğine 
göre bu şahıs bir heyetle birlikte Cenab-ı Peygamber'e (s.a.v.) gelerek 
şöyle bir talepte bulunur: “Bana zinayı helal kıl ben de müslüman ola
yım.” Cenab-ı Rasûl (s.a.v.): “Bunu kızlarınız ve kız kardeşleriniz için ister 
misiniz?” diye sorar. Bunun üzerine hayır, derler. Hz. Peygamber (s.a.v.): 
“Öyleyse kendiniz için istediklerinizi insanlar içinde isteyiniz” deyince 
heyetle birlikte müslüman olmadan dönerler298.

Anlamı: O, maymundan daha zinakar (kimsedir). O, maymundan 
daha fazla zinaya düşkün bir kimsedir.

Kullanıkldığı yerler: Zinaya çok düşkün olan kimselerin fiilinin kö
tülüğünü ifade ve kınama sadedinde kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Alışmış kudurmuştan beter
dir. (Tülbentçi, s.48)

296 Mütercim Âsim bu mesel’ in j  jylk cJdli / Sen sütü daha yazın zayi etmiş

tin” meselini hatırlattığını kaydeder ki yerinde gelecektir.

297 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s.. 280; M. Asım, K. T., 1, 1253; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I,
149; el-İsfahânî, Sevâiru’l-Emsâl, s. 186. el-Cevherî, es-Sıhâh’ta: V y  <y

_ **
şekliyle rivayet eder.. Bkz. II, 524.

298 ez-Zemahşeri, el-Musto.ksâ, I, 149. Hadîs için Bkz. et-Tirmizî, Züht, 2; Mâce, Züht, 
24; Ahmed, II, 310, III, 473,
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“Ata ite mahalsiz cimriye çok 
Kudurmuşdan dadanmış olur artuk.” Güvâhî

Kelimeler:

Aslında genç bir kimsenin uzun süre sakal ve bıyığı çıkmayıp 
sonradan sakal ve bıyığı çıkmak demektir. Hayırdan yoksun anlamına da 
gelir. Fakat burada dikkafalılık etmek, inat etmek, direnmek, karşı çıkmak 
manalarınadır.

^jU  Dûmetu'l-Cendel denilen yerde bulunan bir kaledir. Diğer bir 
görüşe göre Şam'da Teyma denilen yerdedir299 300.

Bu kelimenin aslı konusunda şunlar söylenebilir: Galip geldi 
manasınadır ve galip gelen aziz olur, demektir veya az manasınadır, yani 
az olan şey de kıymetli olur veyahut da sert toprak, arazi manasınadır ki 
böyle bir yere ayak giremez ve bir şey etki edemez301.

Q fi
jb'yi: ez-Zebîdî bunun da Şam’da bir kale olduğunu belirtirken el- 

Meydânî el-Ablak diye vasıflandırılan Cahiliye dönemi şairlerinden 
Semev’el(Samuel)b. ’Âdiyâ (ö. 65 / 560) isimli bir Yahûdî’ye ait Teymâ 
denilen yerde, muhtelif renklerdeki taşlardan inşa edilmiş bir kale oldu
ğunu belirtir. İnşa ettiren Semev’el(Samuel)olduğu için onun sıfatıyla 
isimlendirilmiştir.302.

Menşei: el-Cezîre kraliçelerinden biri olan ez-Zebbâ’, çok sağlam 
olarak bilinen bu kaleleri elde etmek ister ve ordusunu bu iki kaleyi al
mak üzere sevkeder. Ordu uzun süre bu iki kaleyi cimaya çalışır. Fakat 
muvaffak olamaz. Kraliçe de bu sevdadan vazgeçerek askerlerini geri 
çeker. Bunun üzerine bu söz söylenir.

299 el-Fîrûzâbâdı, K. M., s. 289; M. Asım, K. T., il, 19; ez-Zebîdî, Tâc., V, 253; s. 135; 
ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 32; el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 538; Ebû ‘Ubeyd el- 

Bekrî, Kitâbu’l-Emsâ!, s. 130-31.
300 ez-Zebîdî, Tâc., V, 283.252.
301 el-‘Askerî, Cemhere, I, 257.
302 Bkz., el-Meydânî, Mec. Ems., s. 135 ve dip not 5.; Zbu’l-Ferec el-Esbahânî, 

Kitâbü’l-Eğânî, XXII, 117-120.
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Anlamı: Mârid inat etti, Ablak galip geldi.

Kullanıldığı yerler: Elde edilmesi mümkün olmayan beklentiler 
hakkında söylenilir. Bir başka ifade ile güçlü, kıymetli ve elde edilmesi 
zor olan hususlarda söylenebilir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Altın eli bıçak kesmez. 
(Püsküllüoğlu, s. 25.)

.1(14

J *

Kelimeler:

«u ü j r- J-iIll: Şekli çok çirkin, yünü kıymetli olan bir ko-
/ *

yun cinsidir.Yahut küçük koyun. ez-Zebîdî'nin açıkladığına göre ayakları 

kısa, bed şekilli olup Bahreyn'de bulunmaktadır.

Anlamı: (O kimse) Nakad deniien koyundan daha zavallıdır. 

Kullanıldığı yerler: Hakir görülen kimseler hakkında söylenir. 

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ayak takımı. (Aksoy, II, 602}

Kelimeler:
"  Ot

wûi!; Kirpi demektir.

.30? jlSÎÎ âJÛL o b -86

Anlamı: Kirpi gibi geceyi uyumadan geçirdi (zira kirpi gece boyunca 
uyumadan dolaşıp durur).

Kullanıldığı yerler: Geceyi uyumadan geçiren kimseler hakkında 
söylenir. * * *

303
304

305

ez-Zebîdî, Tâc., V, 283.
M. Asım, K. T. ,11, 38; el-Meydânî, İVfec. Ems., s. 264; el-Cevherî, es-Sthâh, II, 544; 
el-‘Askerî, Cemhere, I, 469; el-İsfahânî, Sevâiru’l-Emsâl, s. 177; es-Seaiibî, 

Simâru’l-Kulûb, I, 568.

el-Fîrûzâbâdî, K. M., 292; M. Asım, K. T. , II, 39; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 

32; es-Se’âlibî, Simâru’l-Kulûb, I, 619. el-Cevherî “âiîî JlL 05U ÜjÜ” şeklinde ri-
i* '

vâyet eder. Bkz. es-Sıhâh. II, 545.
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Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Kirpi (gibi) geceyi gözünü 
kırpmadan geçirdi. (Ağızdan)

306 Jfolj j Lp ^  -8 7

Kelimeler:

e-JUi: Mastarından saç ve sakal ağarmak, yani yaşlanmak
demektir. Kur’an-ı Kerîm’de: “ j  ^  (y>j : JlS

/ Rabbimî dedi, benden (vücûdumdan), kemiklerim zayıfladı, saçım 
başım ağardı” ayetinde bu manada kullanılmıştır306 307.

-- xs k o

jU'i j j p  Masdarından dibe çökmek, iyice derine inmek, batmak 
manalarına bir fiil-i mazidir.

Ailj: Bir devletten diğerine gönderilen elçiye, okumak için dışarıya 
gönderilen öğrenciye denir. Ancak burada yüzün iki yanında bulunan 
Türkçe'de avurt dediğimiz kısımlara denilmektedir. Arapça'da “Falanca 
pır olup döküldü/Avurtları çöküp yaşlandı” denilecek yerde “ofoij jli.”

s

derler

Anlamı: Genç de bir gün yaşlanma sebebiyle zayıflar, sonunda a- 
vurtları çöker/Genç olan kimse de sonunda yaşlanıp avurtları çöker, pır 
olur.

Kullanıldığı yerler: Her taze şeyin sonunda eskiyeceği ve yaşlana
cağı ifade edilen yerlerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Her kemalin bir zevali vardır. 
(Tülbentçi, s. 285)

306 M. Asım, K. T., II, 58; ez-Zebîdî, Tâc., V, 321.
307 • Kur’an-ı Kerîm, Meryem, 4.
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308 i l 0 /  /

a c 3 ey i l i j j  -88

> C y
-dj: “ j  / Vav” harfinin üç harekesiyle de telaffuz edilir. İnsan ve

y

hayvanın öz evladına, çocuğuna denir, -dj gibidir, müzekker ve müennes 

için kullanılır.

£ y  ̂ o --
Mastarından fiil-i mazidir ve kanatmak manasınadır.

Her şeyin sonu, topuklardaki son kemikler, ökçeler demektir.
y

Menşeî: Tufeyl b. Malik isminde bir kişinin karısı, 'Akîl b. et-Tufeyl 

ismini verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirir. Çocuğu Kebşe Binti 

'Urve adında başka birine evlatlık olarak verirler. Bir gün Akîl öz annesi

ne karşı inatçı bir tavır sergiler.. Annesi bunun üzerine oğlunu döver. A - 

kîl'i evlat edinen Kebşe bu olay esnasında yanlarına gelir ve: “Oğluma 

niçin vuruyorsun” diyerek ona mani olur. Bunun üzerine öz annesi 

Kebşe’ye hitaben bu sözü söyler308 309.

Anlamı: Kadına hitaben: “Evlat edindiğin kimse senin öz çocuğun 

olmaz, senin öz çocuğun ancak o kimsedir ki senin ökçelerini kana bula

mıştır. Bundan murad senin lohusa/hamile olup doğurduğun kimsedir, 

evlat edindiğin kimse senin hakîki çocuğun olmaz”310demektir.

Kullanıldığı yerler: Aslında kendisine ait olmayan bir şeyin kendi

sine ait olduğunu iddia eden kimseler hakkında kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Çam ağacından ağıl olmaz, 

el çocuğundan oğul olmaz (Aksoy, i, 216)

Kelimeler:

308 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 294; M. Asım, K. T., II, 60; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 793; 
el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 553.

309 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 793; el-‘Askerî, Cemhere, I, 39.
310 M. Asım, K. T. , II, 60.
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İsm-i mefûl manasına yeni doğmuş çocuğa (sabî’ye) denir. 

Köleye de velîd derler.

Anlamı: Bu iş çoluk çocuğun eline bırakılmayacak derecede önem- 
lidir/Bu iş çoluk çocuk işi değil. İş o kadar şiddetli hale geldi ki anne ço
cuğuna dua etmeyi bile unuttu.

Kullanıldığı yerler: İşin önemli ve ciddî olduğunu belirtmek için 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ağaçtan maşa, abdaldan pa
şa olmaz. Ağaçdan maşa, çakaldan paşa olmaz. Elinin hamuru ile erkek 
işine karışma. (Tülbentçi, s. 30,211)

Kelimeler:

.-to j  y .  ! >  u y u  Sı o S ü  - 9 0
/  ✓  ✓

Kelimeler:

y* j  f,: Bu iki kelimenin anlamlan konusunda çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür. Dolayısıyla meselin anlamı da farklı yonımlanmıştır:

1. “y>” Kedi, ise fere demektir.
✓  /

2. “y*” Kötü, çirkin, hoşa gitmeyen, “V  ise iyi, güzel olan şey, ihsan
✓  ✓

manalarına gelir.

3. " j * ” Koyunları suya çağırmak, ise koyunları sürmek de-
/ s

mektir311 312 313.

311 el-Rrûzâbâdî, K. M., 295; M. Asım, K. T. , II, 61; ez-Zebîdî, Tâc., V, 326; el- 

‘Askerî, Cemhere, II, 407; ei-Mufaddal, el-Fâhir, s. 12. el-Meydânî “ A ' 3 (y>) (*-* 

âjJ } V ’ şeklinde (Mec. £ms., s 759), Ebû ‘Ubeyd e-Bekrî ise kelimesi 

ile vermiştir. Bkz. Kitâbu’I-Emsâl, s. 447.

312 el-Rrûzâbâdî, K. M., 448; M. Asım, K. T. , II, 152, 759; el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 

853; el-'Askeri, Cemhere, II, 401. el-Meydânî U” şeklinde vermektedir. Bkz. 

Mec. Ems., s. 681.

313 Bkz. el-'Askeri, Cemhere, II, 401; el-Meydânî, Mecma’u’i-Emsâl, 759; İbn Manzûr, 
Lisân, IV, 54.
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Anlamı: “Falanca kimse kedi ile fareyi birbirinden ayırt edemiyor” 

veya “Kendisine kötülük edenle iyilik edeni bilmiyor” veyahut da “Kimin 

kendisine kötülük kirrin de kendisine iyilik ettiğini bilmiyor” , el-‘Askeri 

bu meselin manasını: “(Falanca kimse) bir şeyi diğerinden ayırt edemez” 

şeklinde vermiş, diğer görüşler için “Jüs” tabirini kullanmıştır ki zayıf gö

rüş demektir314 315.

Kullanıldığı yeriier: Son derece cahil olan kimseler hakkında söy
lenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Elifi görse mertek sanır. (Ak- 

soy, II, 756.)

. 31:ı ((jJjULÜ j  jl) 4 yLİl j  J  A *  f i .  \ b J  — 91

Kelimeler:
' i  s *î

Ap açık, şübhe edilemeyecek yalan. 

jbLJl; Aynı şekilde yalan söz, afet ve bela.

Anlamı: Falanca göz göre göre yalan söyledi/yalan dolanla ortaya 

çıktı.

Kullanıldığı yerler: Yalancılığından dolayı kendisine inanılmayan 

kimsenin yine yalan haberle geldiği durumlarda kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Huylu huyundan vazgeçmez. 

Can çıkmayınca(çıkmadan, çıkmadıkça, çıkar) huy çıkmaz. (Huy canın 

altındadır). (Aksoy, I, 317-212)

314 Bkz. el-Askeri, Cem hare, II, 401.
315 el-Fîrûzâbâdî, K  M., 319; M. Asım, K. T. , II, 171; ez-Zebîdî, Tâc., VI, 107; İbn

Fâris, Me/câyis, III, 2S7. el-Meydânî “y û  j  y&Jk M  şeklinde vermiş-

tir. Bkz. Mec. Ems., s. 150.
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Kelimeler:
o

Genç deveye denir.

317 j ç  316 317 ^  -92o
✓ S

Menşei: Bir adam bir deve satın almak ister. Satıcıya devenin kaç 

yaşında olduğunu sorar. Satıcı devenin yaşını söylemeden Araplar ara

sında şayi olduğu üzere “J jb ”318 diye cevap verir. Bu esnada deve bir
* o ** o *

sebepten dolayı ürküp kaçar. Devenin sahibi “f- aa f  -U” diye deveyi 

çağırır. Bu da Arapların küçük develeri çağırırken kullandıkları bir tabir

dir. Bu seslenişi duyan müşteri deve satıcısının kendisini aldattığını ve 

devenin yaşı konusunda yalan söylediğini, çağırılan devenin “JjU ” ol

madığını ve henüz genç olduğunu anlar ve satıcıyı kınama babında bu 

sözü söyler.

el-Meydânî, bu meselin menşei hakkında iki olay daha anlatır ki şöy- 
ledir:

Hz. Ali'nin huzuruna (r.a.) bir şahıs gelerek iki kabileden bahseder ve 

bunların birbirleriyle savaştığını, birinin diğerine galip geldiğini söyler. 

Hz. Ali (r.a.) galip geldiği söylenen kabilenin gücünü bildiğinden bu ha

bere değer vermez. Bir süre sonra başka bir şahıs gelir ve galip olarak 

bildirilen kabilenin mağlup, diğerini galip olduğunu haber verince Hz. Ali 

(r.a.) bahsi geçen sözü söyler319.

İkinci olay da şöyledir: Hz. Ali'nin (r.a.) şehadetinden sonra Ahnef b. 

Kays (ö.67/686-687) Mu’aviye’nin huzuruna girdiğinde Hz. Muaviye 

(r.a.) kendisine; “Cemel gününde Kureyş Basra civarında katledilirken 

senin Bent Sa’d ile birlikte Safvân denilen mıntıkaya gittiğini bilmez deği-

316 kelimesi ikinci meful olarak mansûb okunabildiği gibi, merfû' olarak da okuna

bilir. Mansub olarak okunursa fiili manasına, merfû' okunursa kendi

anlamında kullanılmış olur ki her iki şekilde de yorumlanmıştır. Bkz. el-Meydânî, 

Mec. £ms., 381.

317 el-Fırûzâbâdî, K. M., 319; M. Asım, K. T. , II, 61; el-'Askeri, Cemhere, I, 575; el- 
Meydânî, Mec. Ems., 381; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 140; M. Naci, Sânihdt, I, 
380.

318 Azı dişi yeni çıkmış deveye “J jb ” derler ki, bu durumda do«uz yaşma gelmiş de
mektir.

319 el-Meydânî, Mec. Emsâl, 381.
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Iim ve bunu unutmadım. (Ayrıca) beni iktidardan düşürmek ve sana bir 

görev vermesi için AH b. Ebî Talib'e (r.a.) yalvardığını, özellikle Sıffîn'de 

Benî Temîm kabilesini Hz. Ali'nin (r.a.) yardımına koşmaları için kandır

dığını bir türlü unutamıyorum” şeklinde serzeniş dolu sözler söyler. Ahnef 

hiçbir şey söylemeden Muaviye'nin (r.a.) yanından ayrılır. Dışarıda ken

disine: “Seni nasıl karşıladı?... Sana ne dedi?” diye soranlara: “Hakkım
da içinde sakladığı kini açığa çıkardı” anlamında bu sözü söyler320 *.

Anlamı: Deve kaçarak genç olduğunu gösterdi/Devesi, kendisini:: 
kaç yaşında olduğunu bana haber verdi.

Kullanıldığı yerler: Herhangi bir konuda tereddüt meydana gelip 
onu ortaya çıkaran tir söz söylendiği, yada bir olav meydana geldiği 
zaman söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Ayinesi iştir kişinin, lâfa 
bakılmaz.

“Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” Ziya Paşa

.121 t t 
t of

J j . j  V J  a C- 4̂ 5 -9 3

Kelimeler:

jjJSt Subaşı ve şehir zabitinin oğlu ki “Kul uşağı” derler. Meselde

küçük oğlan çocuğu anlamında olsa gerektir.

Anlamı: Onda serçe kadar beden, çocuğunki kadar akıl vardır.

Kullanıldığı yerler: Aklı kıt, yada hafif akıllı kimseler hakkında 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kuş beyinli. (Dergah, s. 271)

320

321

A.g.e.
J v* <■ >

el-Fırûzâbâdî, K. T., 11, 183. ez-Zebîdî mesel olduğuna işaret etmeden “ flii- ObU

, J ‘- \

> o
J i i  / falancanın akil, bir çocuğun aklı kadardır” çekinde vermektedir.
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LŜ >: Bir nesneyi iptâl ve yalanlama için kullanılan bir kelimedir ki:
" / s

“Bu sözün yalan ve batıldır” demektir. Bir görüşe göre de .lanet ve sövme 
edatı olarak kullanılır. Aslında / teke” demektir. Buradaki kullanım 
şekline göre ol” yani “teke gibi ahmak ol” emir manasına gelir. 
Teke kısmının pek aptal olmasından dolayı ona benzetilmiştir322 323 324 325.

jl jv**-) jb^-: Dişi sırtlana denir. Sonu kesre ile mebnîdir.

Anlamı: “Aptallıkta teke gibi ol, ey sırtlan” veya “senin sözüne nasıl 
inanalım be akılsız !” Atıyorsun be hey sırtlan (yüzlü).

Kullanıldığı yerler: Bir sözü yalan olduğundan dolayı iptal ve ya
lanlama amacıyla kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Atma Recep, din kardeşiyiz. 
Asli yok, astarı yok. (Tülbentçi, s., 66,74)

Kelimeler:

jı //
.-,2; > i ı ' j  > ’o  ^  - 9 5

Kelimeler:

Korkmak manasına gelen mastarında. emir fiilidir.

Anlamı: Korkak sırtlan kaç (ve bak) bakalım nereye kaçacaksın.

Kullanıldığı yerler: Korkak ve aşağılık kimse Kaçmaya yeltendi
ğinde söylenir.

322 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 330; M. Asım, K. T., II, 219, 220; el-Meydânî, Mec. Ems.,
s. 138. Bunun yerine aynı manada meseli de kuUamlmaktadır.
kelimesi ifead etmek manasına emir fiilidir. Meselin anlam : “Göreyim seni yalan 
sözlerle ortalığa bir fesat yerleştir.” Bkz. K T. , H, 220

323 Bkz., M. Asım, K. T., II, 219,220, 886.
324 M. Asım, K T., II, 219,220; ez-Zebîdî, Tac, VI, 200.

325 el-Meydânî ve ez-Zemahşerî, §eklinde “ /̂gayn” harfi ile vermiştir. Sırasıyla
bkz. Mec. Ems., s. 296; el-Mustaksâ, II, 105.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Korkunun ecele faydası yok
tur. (Eyuboğlu, I, 169)

“Korkunun faydası yoktur ecele

Ecel bir gün camın sunar demişler.” Figânî

326 f f jF
s s

- 9 6

Kelimeler:
/* y

Kıldar yapılmış çadır ve müştemilatı anlamında kullanılmıştır.

s f
Altı üsiüne çevrilen, tersine çevrilen nesne demektir.

Menşei: Yaşiı bir adamın küçük bir yeğeni vardır. Zaman zaman 
amcasının odasına girip ortalığı tenha bulursa odanın altını üstüne getirir. 
Bir zaman sonra amcasının çocukları amcasına yaptığının aynısını ona 
yaparlar, o da bu sözü söyler.

ez-Zemahşerî ve el-Meydânî ayrıca şu olayı anlatır:

Hz. Hüseyin'in (r.a.) şehadeti Medine'ye ulaşınca Benî Haşim kadın

ları feryad ederek ağlaşırlar. Bu feryadı duyan Amr b. Sa'îd: î

J ajĞA / Bu gün Osman b. Affân'ın (r.a.) öldürüldüğü güne bedel- 

d ir” sözünü söyler"27.

Anlamı: Bu çün hafadi mücevver gününün bedelidir. Yani bana bu 
gün yapılan benirr daha önce yaptığımın karşılığıdır.

Kullanıldığı yerler: Kötü bir iş yapan kimseyi kınama sadedinde 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Çalma elin kapısını, çalarlar 
kapını. Rüzgar eken Fırtına biçer. Etme bulma dünyası. (Aksoy, I, 216-277- 

416) 326 327

326 el-Fîrûzâbâdı, K M., s. 333; M. Asım, K. T., II, 230; ez-Zebîdî, 7ac„ VI,221; el- 
Askeri, Cemhere, II, 433; el-Meydânî, Mec. Ems., 811; ez-Zemahşeri; el- 
Mustaksâ, II, 415.

327 Bk2 ., ez-Zemahşeri; el-Mustaksâ, II, 415; el-Meydânî, Mec. Ems., s. , 811.
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yy y y  y

Kelimeler:
o ,1İ |>I.

Mastar manasından alınarak kullanılan ve bir malın satışında 
peşin verilen para.

y

yU~l j  SyU-i; Bir şeyin eski haline, evveline, ilk yaratılışa dönmesi
y  y

demektir (ki Nâzi’ât sûresi onuncu ayette bu manada kullanılmıştır). İsm-i 
fail kalıbında çukur kazan manasına da gelir. Hayvanların tırnağı yeri 
kazdığı için atın tırnağına, atın tırnağının açtığı çukura da denir ki burada 
bu manada kullanılmıştır. Diğer bir ifade ile İsm-i fail ism-i mef’ûl mana
sına kullanılmıştır.

Menşeî: Derler ki: Araplar arasında at en kıymetli mallardan olduğu 
için asla veresiye satılmaz. Satış akdi yapılırken bu söz söylenir ve parası 
ödenmeden atın tırnağı yer değiştirmez. Bir bakıma daha ilk kelimede bu 
anlaşılır.

Diğer bir görüşe göre atlar yarışa götürüldüğünde: “Kazanan at orta
ya konulan parayı alır veya yarışa katılan at kazanır.” dediklerinden me
sel olmuştur.

Anlamı: (Atın satışında tırnağı yerden ayrılmadan) parası hemen 
ödenir (veresiye verilmez).

Bir diğer görüş göz önüne alınırsa: “Yarışı kazanan at mükafatı alır” 
demek olur.

Kullanıldığı yerler: Alışverişte parası peşin verilmedikçe satılan 
mal bulunduğu yerden ayrılamaz, denilecek yerlerde kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Para peşin, kese meşin. Pa
rayı veren düdüğü çalar. (Eyuboğlu, 1,197)

“İşte bu adettir düdüğü çalar,
Evvelce parayı viren dimişler.” Refîkî

328 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 341; M. Asım, K. T., II, 268; ez-Zebîdî, Tâc., VI,221; ei- 
’Askeri, Cemhere, I, 485; el-Meydânî, Mec. Ems., 742; İbn Manzûr, Lisân, IV, 206; 
el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 635; İbn Fâris, Mekâyîsü’i-Luga, II, 85; el-Mufaddal, el- 
Fâhir, s. 14, 279.
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Kelimeler:

•329 j  (j_p-) jj»  ( j a )  -9 8

z" O V« O ^ t 0 .ı«

OÜ_p- r )  jj>- Eksilme, noksan olma, dönmek, rücu' mana

sınadır. Aynı zamanda siyah gözlü, gözün siyahı daha siyah, beyazı daha 
beyaz anlamınadır.

i İsm-i mekan olarak: Dönülecek yere denir. Kulağın içine de 

“S d e n i l m e k t e d i r ,

Anlamı: O her zaman eksiktir, hep aynı eksikliğe döner, hata üstüne 
hata yapar.

Kullanıldığı yerler: Hiç iyiye gitmeyen ve hep noksan işlere dönen 
kimseler, iyi iken fesada dönen, İslah olmayan, ıslah olmuşken bozulan 
kimseler, yahut İslahı mümkün olmayan kimseler için söylenir.

Türkçe’deki kar&ılığı veya benzeri: Can çıkmayınca huy çıkmaz. 
(Tülbentçi, s. 139) Hem kel, hem fodul.

“Terkini urmaz Muhibbi ola ger senden ırağ
Kişi candan ayrılur kesmez velâkin hûyini.” Muhibbi

330

3 * 1 ^

Kelimeler:
*

jlyU : Toprağı yumuşak ve gevşek olan yere denir. Üzerinde insanlar 

veya hayvanlar yürüdüğü zaman toprağa bir batar bir çıkar. Anadolu’da 

sulu olan ve adına “çoç” dedikleri arazi toprağı olsa gerek. Ayrıca ağaçla

rın dibinde toplanan kuma denir.

jbjJl; İnsanın ve hayvanın ayağı tökezleyip yere kapanması demek- 

tir. Aynı zamanda şer ve hoşa gitmeyen şeyler, mikroplar ve tarla sıçanı

nın yuvası manalarmadır. 329 330

329 el-Fîrûzâbâdî, K  M . , 344; M. Asım, K. T., II, 279; ez-Zebîdî, Tdc., VI, 318; el- 
'Askeri, Cemh&re, I, 347; el-Meydânî, Mec. Ems., 214; ez-Zemahşeri, el-Mustaksâ, 
II, 68; el-Cevherî, es-Eıhâh, II, 638.

330 M. Asım, K. T., II, 284; ez-Zebîdî, Tâc., VI, 327; el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâî, 
702; İbn Manzûr, Lisân, IV, 228.
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Anlamı: Habâr denen arazide gezmeyen kimse tökezleyip düşmek
ten emin olur.

Kullanıldığı yerler: Tehlikesi açıkça bilinen şeylerden sakınılması 
gerektiğini ifade sadedinde kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İte dalaşmakdan çalıyı do
laşmak yeğdir. (Tülbendçi, s. 321) Pişmiş aşım ağrısız başım. (Ağızdan)

331 jj 1̂ j 1 U» “ 100

Kelimeler:
} o £ o

jl&M Mastarından fiil-i müzaridir ki bir maddeyi koyulaştırmak
✓  s

manasınadır. Burada tereyağını eritmeyip koyu halde bırakmak demek
tir.

j; Eritmek manasınadır.

Menşei: Anlatırlar ki: Bir kadın taze yağı pişirip kullanışlı hale getirir. 
Daha sonra katı olanını sıvı olan yağla karıştırdığında her ikisi birbirine 
karışıp münasip hale gelmeyince, yanmasından korkarak, altına ateş 
yakıp kullanmaya elverişli hale getirse mi getirmese mi diye şaşkın bir 

halde kalır. Bu sözde böyle durumlarda söylenir.

Anlamı; Yağı ne olduğu gibi katı bir şekilde terk edeceğini ne de eri
teceğini bilemiyor (şaşkın bir vazyette kalıyor)/Yağı koyu mu bırakacak 
yoksa eritecek mi bilemiyor.

Kullanıldığı yerler: Ne yaptığını bilmeyen şaşkın kimseler hakkın

da söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İki cami arasında kalmış bey
namaz. (Eyuboğlu, 1,134) Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım. 
(Tülbentçi, s. 67) 331

331 e!-Brûzâbâdî, K. M., s. 345; M. Asım, K. T., II, 287; ez-Zebîdî, Tâc., VI. 331; el- 
Meydânî, Mec. Enis., 680; İbn Manzûr, Lisân, IV, 230; el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 
642.
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Aslında orta yaşlı, herşeyin orta yaşlısı, arası, ortası demektir. 
Burada bilgili, tecrübeli, hazık olan (her hâlde orta yaşlı) kadına denir, 

ö B a ş  örtüsünü örtünme şekline denir. Aynı zamanda küçük
s

seccadeye denilir.

Anlamı: Hazık (işinin ehli) kadına baş örtüsü tutunmasını öğretmeye 
gerek yoktur.

Kullanıldığı yerler: Deneyimli kimseler hakkında söylenir

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Arife tarif gerekmez (ne ha
cet)' (Aksoy, I, 152.) Leb demeden leblebiyi anlar. (Tülbentçi, s. 404) Arife tarif 
hacet değil. (A. Vefik P., 120)

Kelimeler:

“Emrâhı olduğun hace-i tasnif 
Ne hacet eylemek arife tarif.” Emrah

d34 ( g ? y £  j \)  g? - 1 02

Kelimeler:

< £ :  “y b ^ ’den bir yerde ikamet edip ayrılmamak, gizlenmek,
y* /

örtmek demektir. 332 333 334

332 ez-Zebîdî, (VI, 366); fen Manzûr, ( IV, 230) ve el-Meydânî, (s. 50) “ j l ” ile naklet- 
miştir.

333 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 349; M. Asım, K, T, , II, 306; İbn Manzûr, Lisân, IV, 230; 
el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 649.

334 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 350; M. Asım, K. T., II, 306; el-Meydânî, JVfec. Ems., s.

219; ez-Zemahşeri, el-Mustaksâ, II, 71; el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 650; İbn Fâris, 

Mekâyîs., II, 217. el-Frûzâbâdî' bu meseli “j iü J  l* i id  ^ / Sırtlanın

örtüsünü ört sakındığın şey sana gelsin” şeklinde bulduğunu ve ve “

( J kelimelerindeki / yâ” nın hazfı ile yada “ v_j j f a ” ile söylendiğine işaret 

eder.
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s t

ç\: Dişi sırtlanın künyesidir. Son derece ahmak bir hayvan ola

rak nitelendirilir.

Menşei: Araplar sırtlanı avlamak için yuvasına bir taş atarlar. Sırtlan 
bunu bir av zanneder. Onu avlamak için çıkar, fakat avcılar kendisini 
avlarlar.

Rivayete göre Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: “Düşen taşın takırtısını 
duyup hazır yiyecek/yılan geldi diye ortaya çıkan ve avlcinan sırtlan gibi 
olamam335.” Nehcü’l-Belâğe’de bu sözün tamamı şöyle anlatılır: “Vallahi 
ben sırtlana benzemem. O taş yere vuruldukça uyuklar, bu vuruş uzadık
ça uykusu derinleşir; sonunda avcı onu yakalar, gözetleyen onu aldatır. 
Ben ise hakka yönelenlere yardım için, ondan yüz çevirenlere, sözlerini 
duyduklarında itaat etmeyip isyan edenler üzerine ebecliyyen yürür ve 
bulduğum yerde vururum.. .336“

Bir başka hikayeye göre avcılar bu hayvanın deliğine, bu sözü söyle
yerek girer ayaklarını bağlarlar, o da asla hareket etmeyip teslim olur337 338.

Anlamı: Sırtlana tuzak kur, sana olduğu yerde teslim olsun.

Kullanıldığı yerler: Ahmak kimseler ve herkesçe yalan olduğu bi
linen bir hususta yine de yalan ve gerçek dışı işler yapan kimseler hak
kında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Ahmak olar her zaman dü
şer. Yalan dolan. (Tülbentçi, s. 35, 45)

.358 Ç i l i  C  o u  -103
X X

Kelimeler:

( üja ) Ol*: Pek önemsiz olmak, ehemmiyeti olmamak.

335 Bkz. el-Meydânî, Mec. Ems., s., 219.

336 Nehcü’l-Belâğâ, s. 73. Hz. Talha ve Hz. Zübeyr’e tabi olmaması için kendisiyle 
istişare edildiğinde söylenmiştir. Bkz. a. g. y.

337 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 219. Ayrıca bkz. el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 349; M. Asım, 
K. T., II, 306; ez-Zebîdî, Tâc., VI, 367; el-Askerî, Cemhere, II, 416

338 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 352; M. Asım, K. T., II, 315, 1022; ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs 
miri Ceuâhiri’l-Kâmûs, VI, 385; el-'Askeri, Cemhere, II, 361; el-Meydânî, Mec. 
Ems., 749; ez-Zemahşeri, el-Mustaksâ, II, 389.
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<j~wl: Sırtı sağlam, yarasız beresiz, sağlıklı hayvana denir.

Buluşmak, karşılaşmak.
i & . .
jjüJI; Sırtı yara bere içinde olan hayvana denir.

Anlamı: Sırtı yara bere içinde olan hayvanın (çektiği acı ve sıkıntı) 
sağlam olan hayvana önemsiz/kolay gelir. Mütercim Asım: “Arkası yağır 
olan dabbenin çektiği dert ve mihnet, arkası sağ olana âsân gelir”339 * * diye 
tercüme etmiştir.

Kullanıldığı yerler: Başkasının veya kendi dostunun çektiği acı ve 
sıkıntıları önemsemiyen kimseler hakkında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı ve benzeri: Tok, açın halini ne bilir. (Aksoy, I, 

449.) Başkasındaki yara, yarasıza duvar deliği gibidir. (Ağızdan)

“Hastanın halinden ne bilsin sağlar
Her nere vardımsc. dertliler ağlar...” Karacaoğian

1 ® ^

3 A 1 J 9 J
C  6> jf) -104

Kelimeler:

Bu kelime mastarından müennes muhataba kalıbında** ✓
bir fiil-i mazidir. Aciz kılmak, aciz bir duruma düşürmek manasınadır. 
Müennes olarak gelse de (ki ilk defa bir kadına söylenmiştir) meseller 
değişmeyeceği için, müzekker için de kullanılır. Dolayısıyla müzekkere 
hitaben söylenmesinde bir sakınca olmasa gerektir.

> i
: Keskin dişe denir.

Çocukların dişleri çıkacak yere ve dişler döküldükten sonra ki 
yerlerine denir342.

339

340

341

342

Bkz. M. Asım, K. T., II, 1022

ez-Zebîdî, (Tâc, VI,399); İbn Manzûr (Lisân, IV, 283) “A p -/ ’ ibaresini ilâve 
etmişlerdir.

el-Fırûzâbâdî, K  M., 5. 353; M. Asım, K. T., II, 323; el-'Askeri, Cemhere, I, 53; el- 
Me^dânî, Mec. Ems., 467; ez-Zemahşeri, el-Mustaksâ, I, 257.

' ve j-V- kelimelerinin başındaki (<_>) arfî cerri manasınadır, el-
Meydânî, Mec. Ems., 466.
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Menşei: Bu meselin menşei konusunda çeşitli hikayeler anlatılır. 
Bunlardan birisi şöyledir:

Bir adam uzun süre beraber yaşadığı eşine sürekli öğüt verir, fakat 
dinletmeye muvaffak olamaz. Artık dişleri dökülüp yaşlanmış eşine bir 
gün yine birtakım nasihat ve tenbihlerde bulunur. Fakat -zevcesi bu 
nasihatlara da kulak tıkar. Bunun üzerine adam bu sözü söyler.

el-Meydânî ise şu hikâyeyi anlatır: Bir adamın, tenbîhlerini dinleme
diği için kızdığı eşi, kendisine bir erkek evlat dünyaya getirir. Adam çocu-

. y» > o  ̂ Ji O/
ğun dişlerinin çıkacağı yerleri öper ve: j-i o j Jİ / Baban dişlerinin
çıkacağı yere kurban olsun” der. Kadın çok kızar, gidip dişlerini kırar. 
Adam bu durumu görünce bahsi geçen sözü söyler343.

Anlamı: Keskin dişlerin varken (sen genç iken) beni dinlemezdin. 
Nasıl olurda dişlerini sökünce akıllı uslu olduğunu umabilirim/Sen benim 
sözümü henüz genç iken dinlemezdin. Şimdi yaşlı iken mi dinleyecek- 
sin/Sen genç iken akıllıydın, şimdi ise bunadın. Sözümü o zaman bile 
anlamazdın, şimdi mi anlayacaksın!344.

Kullanıldığı yerler: Söz dinlemeyip garip işler yapan kimseler 
hakkında kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Cahile söz/laf anlatmak, de
veye hendek atlatmaktan güçtür/zordur. (Aksoy, 1,210)

“İlimledir şerâfeti insanın
Ne farkı var câhil ile hayvanın.” Sümmânî

343 Düğga (Mariye bint Mu'annic veya Mu'nic) lakaplı bu kadın hafif akıllılığı ile tanı-/■f 9 f
nır. Hakkında pek çok mesel vardır. Bunlardan biri de: “üo °y j l ju  / Düğğe'den 
daha ahmak” meselidir. Bkz. el-Meydânî, Mec. Ems., s. 204; el-Câhiz, el-Beyân 
ve't-Tebyîn, II, 178.

344 Bkz., M. Naci, Sânihât, I, 92.
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Kelimeler:
o }
ô : Farsça bir kelime olup on sayısını ifâde eder. j-> ise yine Farsca- 

da iki demektir.
ot }  & .

j i j * :  inci manasına olan “jOJİ” kelimesinin tesniyesidir.

ot f ot > o > ,
ve j e k e l i m e l e r i  söylene söylene şeklinde tek kelime

* x

haline dönüşmüştür.
Yİ Q / J
•i**-: Yalancılığı ile maruf olan bir demircinin adıdır, Demirci

demektir.

Menşei: İki ayrı meselin birleşmesinden meydana gelen bu söz hak
kında da pek çok hikeıye anlatılır:

Acemlerden bazı tüccarlar, Araplarla ticaret vesilesiyle içli dışlı olur
lar. Fakat fasih Arapça’yı konuşamazlar. Argo deyimiyle biraz “tarzanca” 
bir konuşma şekli sergilerler. Nitekim bu tüccardan birisi inci, boncuk vb. 
satmak için Arap kabileleri arasında dolaşırken heybesinde ne gibi eşya

ot J o X
taşıyıp sattığını soranlara j j  a o” cevabını verir. Bununla amacı iki 
çeşit inci demek olduğu hafde “j:>” yerine “öa” der, buna birde

X
kelimesini ilave ederek güya iki türlü inci getirdiğini müşterilerine Arapça 
anlattığını zanneder. Araplar bu karmaşık ifadeden ne demek istediğni 
anlarlar, ama konuşma tarzı ve şivesine gülerler. Heybesini açtırdıkların
da ise inci yerine boncuk vs. görünce Farisî’nin kendilerini aldattığını, 
boncuklarını inci diye kendilerine satma hevesinde olduğunu anlarlar ve

ot f of
hep bir ağızdan a-21” diye bağırarak onunla alay ederler. Adam
kendisiyle alay edildiğini anlayınca oradan uzaklaşır. Fakat Araplar bu 
olayı unutmayıp yeri geldikçe bu sözü söylerler345 346 347. Buna yalancılığını

345 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 254; el-Cevherî, es- Sıhâh, II, 657.
346 el-Firûzâbâdî, K. M. s. 356; M. Asım, K. T., II, 338, 1022; ez-Zebîdî, Tâc., VI, 329; 

el-'Askeri, Çembere, I, 448; İbn Manzûr, Lisân, IV, 295; ez-Zemahşeri, el- 
Mustaksâ, II, 83.

347 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 254.
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} ° i v1 o s
ifade sadedinde “jJü l 
şöyledir:

meselini ilave ederler ki onunda hikayesi

Sa'd isimli bir demirci aletlerini alarak çölde dolaşır, özellikle su kay
nakları etrafında çadırda oturan Araplar arasında sanatını icra ederek 
geçinir. Bu nevi yörelerden birinde demircilikle ilgili işler bitip kendisine 
yeni işler gelmeyince çevresine: “İşler tükendi. Artık bu gece yola çıkıyo
rum” der, fakat bir türlü gitmez. Aslında bu haberi etrafına yaymakla 
kenarda köşede yapılacak işleri bulunan kimselerin: “Aman demirci git
meden şunu da yaptıralım” diye kendisine iş getirileceğini, bu vesile ile 
biraz daha kazanç elde edeceğini düşünmektedir. Bu adetini her yerde
tekrarlayıp uzunca bir süre bir yere gitmediği için artık herkes bu demir-

a SU .. * o '.o o", s > s s '
cinin sözlerine inanmaz ve: bl / De-

s s >*
mircinin gece yola çıkacağını duyarsan anlaki sabaha kalacaktır” sözünü
söylerler. Burada kastedilen kişi Sa'd ismindeki demircidir348.

Bir üçüncü hikâyeyi el-‘Askerî Cemhere'sinde şöyle nakleder: Anla
tıldığına göre bir grup asker savaşa gider. Bu askerlerin aileleri kendile
rinden haber alamazlar. Bu sırada onların arasında olduğunu iddia eden 
bir kişi gelir. Kabileden bazı kimseler, gelmeyen kişileri tek tek bu adama 
sorarlar. O da hepsinin sağ ve salim olduklarını söyler. İçlerinden birisi 
onu denemek için: “Dühdürrreyn (isimli kişi) nasılcı ?” diye sorar. Adam: 
“Ben bıraktığımda sağ salim idi” der. Bu defa: “Sa'd el-Kayn nasıldı ?” 
diye sorar. Adam yine: “Ben bıraktığımda afiyet içindeydi” der. Halbuki 
bu kavimden, bu isimlerde hiç kimse yoktur. Bu yolla adamın yalancı 
olduğunu anlarlar ve bu iki kelime de mesel olarak böyle durumlarda 
söylenir349.

Anlamı: İnci, mercan getirdim/Yalancı Demirci Sa’d gibi inci, mer
can getirdim (dese de inanma).

Kullanıldığı yerler: Yalancılığın ve aslı olmayan durumların ortaya 
çıktığı yerlerde veya yalancı kişiye “atma” anlamında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Aslı astarı yok. (Eyuboğlu, 1,19) 
Atma Recep din kardeşiyiz. (Tülbentçi, s. 74) Yalancının mumu yatsıya ka
dar yanar. (Eyuboğlu, I, 338)

348 . A.g.e., s. 20.
349 Bkz. ‘Askerî, Cemhere, I, 449. el-Meydânî, bu iki kelimenin kullanımını geniş bir 

şekilde ele alır. Bkz. s. Mec. Ems., 254.
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Anlamı: Sen kimsin (senin şöhretin neki?!) ben seni hatırlaya- 
yım/Ben seni tanımıyomm ki hatırlayıp anayım350 351 352 353. Kendini bana tanıt ki 
seni hatırlayayım.

Kullanıldığı yerler: Değer verilmeyen kimseler hakkında söylenir. 
Yahut hatırlanılmayan kimselerin kendisini hatırlatmasını ikaz için söy
lenir.

Türkçe’deki karşdığı veya benzeri: Adı kale (dile) gelmez. (A. 

Vefık P., s. 5) Sen de kims.n ki?! (Ağızdan)

/ / / / /

Kelimeler:

<SJap; Güzel koku sürünmek manasına gelen “ u” mastarından 
emir fiilidir.

Geri kalan şey (1er); hepsi demektir. Bazı dilciler müfred oldu
ğunu söylerken bazıları cemi manasına da kullanıldığını kabul etmekte
dirler354.

(Jj*: Terketmek manasına emir fiilidir. Bu kelimenin mazi, mastar ve 
ism-i faili kullanım alanlarını kaybetmişlerdir355.

Menşei: Rivayet edilir ki, bir adam bir haneye misafir olur. Hane 
sahipleri ikram olmak üzere bir cariyeden koku (bu günün ifadesiyle ko
lonya) dökmesini isterler. Adamın kokudan ziyade karnını doyurmaya 
ihtiyacı vardır. Bunu ifacie etmek üzere cariyeye hitaben bu sözü söyler.

350 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 358; M. Asım, K. T. , II, 346; ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs„ VI, 
443.

351 İnkar manasına kullanılmıştır. Bkz. M. Asım, K  T., 11, 346.
352 ei-‘Askeri, bu meselin sadece birinci bölümüne yer vermiştir. Bkz. Cemhere, I, 

227.
353 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 364; M. Asım, K  T., II, 376, 546; ez-Zebîdî, Tâc., V, 490; 

el-Meydânî, Mec. Ems. s. 99.
354 Bkz. a.g.y.ler.
355 Bkz. M. Asım, K. T. , II, 740.
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Anlamı: Yemekle karnımı doyur, gerisini boş ver (koku sürmekten 
vazgeç)/Her şeyi bırak karnımı doyur/Önce sen benim karnımı doyurma
ya bak.

Kullanıldığı yerler: Daha önemli bir işin ifası konusunda veya 
yemek yemek istendiğinde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Aç ayı oynamaz. (A. Vefik P., s. 

4) Evvel taâm/selâm sonra kelâm. {Tülbentçi, s. 222)

“Dimişlerdür yinüz evvel taamı
Ne ise sonra söyleşün kelâmı.” Güvâhî

. ■ «  J O  J j  J  r ’j 3\ y e

Kelimeler:

fjJ\ y C : ez-Zemahşerî bunu: “Bu günden geri kalan” olarak 

açıklamış ve “y C ” kelimesini zamme ile nakletmiştik5’.

(J'3: Yönelmek, öğle vakti batıya doğru güneşin yönelmesi, vakit 
geçmek, savuşmak.

Menşei: Bir kabileye düşmanları, hücum eder, mallarını yağma, ki
mi yakınlarını da esir alıp giderler. Bu baskın sırasında kabîle, yakınların
da meskun olan amcazâdelerinden feryat figan ederek yardım isterler. 
Amcazâdeleri işi ağırdan alır ve iş işten geçtikten sonra gelip ne ihtiyaçları 
olduğunu sorarlar. İçlerinden biri cevab olarak bu sözü söyler.

Anlamı: Bu vakitten sonra mı imdada geliyorsunuz. Halbuki sizin 
öğleden önce gelmeniz gerekirdi. Artık öğle vakti geçti. İhtiyacımıza ce
vap verecek kimse öğleden önce imdadımıza yetişmesi gerekirdi. Artık 
öğle de geçmiş (ve olan olmuştur). Artık iş işten geçti.

Kullanıldığı yerler: İş işten geçtikten sonra yardım etmeye koşan 
veya işi ağırdan alan kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Bada harabi’l-Basra.
(Eyuboğlu, I, 32) Atı alan Üsküdar'ı geçti. (Tür. Ata ve Dey.. I, 38) İş işten geçti. 356 357

356 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 364; M. Asım, K  T., II, 376; el-'Askerî, Çembere, I, 96; 
Ebû ‘Ubeyd el-Bekrî, Kitâbu’I-Emsâl, s. 353-54.

357 Bkz, ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 153.
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Elden gelen övün olmaz, o  da vaktinde gelmez. (Tülbendçi, 317-214) Vak
tinde gelmeyen para, beş para etmez. (Ağızdan)

358 tfjjU. » - 1 0 9

Kelimeler:

c j Çok inc:e dokunmuş ve kaliteli bez (kumaş).

Anlamı: Sâbirî denen kumaşın reklama ihtiyacı olmaz, gören herkes 
onu almak ister/Kaliteli malın teşhire ihtiyacı olmaz.

Kullanıldığı yerler: Değerli şeylerin uzun uzadıya övülme ihtiyacı 
olmadığını belirtmek için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Görünen köy kılavuz iste
mez. (Tür. At ve D., I, 33)

“Yakın menzilde halka söz ne hâcet 
Görünen köye kiavuz ne hâcet.” Güvâhî

. f 9 j )  £*2\ - 1 1 0

Kelimeler:
/  ^

£u&l; Şişmek, kabarmak, böbürlenmek. Burada korku sebebiyle 
göğsü kabarmak.

o /  ̂ / o ^
Akciğer'e denir. Cemisi ve gelir. Ancak

burada gayri kıyâsî/kural dışı olarak şeklinde kullanılmıştır.
*" s

Anlamı: Korkaklığı sebebiyle göğsü kabardı/Korkudan ciğerleri (yü
reği) ağzına geldi/KorKudan ödü patladı.

Kullanıldığı yerler: Korkak kimseler hakkında kullanılır.

> 9

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Yüreği yerinden oynadı. 
(Türk At. Söz., II, 160.) Korkusundan kan işer. (Tülbentçi, s. 377) Ödü bo... 
karıştı. (Ağızdan) 358 359

358 el-Fîrûzâbâdî, s. K. M , s. 364; M. Asım, K. T., II, 377; el- 'Askerî, Cemhere, II, 48; 
el-Cevherı, es-Sıhât, II, 675.

359 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 365; M. Asım, K. T., II, 381; ez-Zebîdî, Tâc., VI, 501.
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Anlamı: Ümidim kayboldu/Ondan ümidim kesildi/Ümidimi yitirdim.

Kullanıldığı yerler: Bir beklenti içinde olan kimselerin beklentileri
ni yitirdikler durumlarda veya ümidin kaybolduğu hallerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Unu eledik, eleği astık, her 
şeyden ümidi kestik. (Bölg. Ağız. Ataş. Söz. I, 394) Ümit öldü, şeytan güldü. 
(Eyuboğlu, I, 233)

361 fi '01

J 1 j 1

Kelimeler:

y^:. insan manasına kullanılır. Bu mesel de insanın derisine, derisi

nin dış yüzüne denir.

jü-î: Dönmek, red cevap vermek manasına “S m a s t a r ı n d a n  fiil-i 

mazidir. Beslenme yönünden problemi olmamasından kinaye olarak 

kullanılır.
fi  ̂ fi 0 X fi O ••
jUus r* y u *  veya : Özellikle deve kısmının dudağına denir. 

Bununla birlikte bu mesel de olduğu gibi insan dudağı içinde kullanıl

maktadır360 361 362.

Anlamı: Derisi sağlıklı olan kimsenin yediğini sormaya hacet yok- 
tur/Dış görünüşü iç halini sormaya hacet bırakmıyor/Dudaklarının semiz
liği beslenmesinin iyi olduğunu gösterir/Dudakları karnındaki yiyeceklere 
şehadet etmektedir.

Kullanıldığı yerler: Dış görünüşü iyi veya kötü halini yansıtan 
kimseler veya durumlar hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Dışı kalaylı, içi alaylı. (Tül

bentçi, s. 181) Dışı eli yakar, içi beni. (Eyuboğlu, I, 70)

360 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 365; M. Asım, K. T., II, 381; ez-Zebîdî, Tâc, VI, 501.
361 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 377; M. Asım, K. T., II, 442; ez-Zebîdî, Tâc, VII, 42; el- 

Askeri, Cemhere, I, 77; İbn Manzûr, Lisân, IV, 419; ez-Zemahşrî, el-Mustaksâ, I, 
137; Cevherî, es-Sıhâh, II, 701.

362 M. Asım, K. T., II, 442.
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“Dış yüzüm böyle ağardıkça ağarmakta fakat 

Sormayın iç yüzümün rengini yüzler karası.” M. Akif

,363 $.1 j-ûliJl J i  JejlvJl ^  bul* “ 113

Kelimeler:

i? jU i; Kamçı demektir.

ı \ İsm-i tafdilinin müennesi olup: kumral demektir. İnsan 

ve hayvanlara sıfat olarak kullanılır. Daha çok at kısmına denir ki: Rengi 

saf kırmızı, yelesi ve kuyruğu da kırmızı olur. Türkçe'de: “Al” tabir edi

lir364.

Menşei: Şakra' Züheyr b. Cezîme el-'Absî veya Halid b. C ’afer b. 

Kilâb isimli şahısların atının adı olarak geçmekte ve Araplar bunlara izafe

ten bu meseli söylemektedir. Adı geçen şahıslar atlanna bindikleri zaman 

hızlanmasını istediklerinde atlarına bir kamçı vurur, at da son derece hızlı 

koşarak binicisini gideceği yere ulaştırırmış.

b>: Burada zaid olarak gelmiştir365.

Anlamı: Al atın kcşması için bir kamçı yeter/Al atın koşması için bir 
mahmuz yeter.

Kullanıldığı yerler: Bir şeyi isteyipte onu elde etmek üzere olan 
kimseler hakkında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı ve benzeri: Anlayana sivri sinek saz gelir, 
anlamayana davul zurna az gelir. (Eyuboğlu, 1,16)

“Anlamaza davul çalsan az gelür 

Anlayana sivri sinek saz olur.” Mest!

363 el-Fîrûzâbâdî, K. M , s. 377; M. Asım, K. T., II, 444; ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs min 
Ceuâhiri’l-Kâmûs, VII, 45; el-'Askeri, Çembere, I, 551; el-Meydânî, Mec. Ems., 
365; ez-Zemahşrî, el-Mustaksâ, II, 136.

364 Bkz., M. Asım, K. T. , II, 444.
365 el-'Askeri, Cemheretü’l-Emsâl, I, 551.
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Menşei: Şekrâ' isimli bir at bir yolda giderken sahibinin emirlerine 
uymayıp başı boşmuş gibi kaçar, karşısına çıkan dereyi atlamak ister. 
Karşı tarafa ulaşamayan at, sahibi ile birlikte çukura düşer. Atın boynu 
kırılarak ölür, sahibi ise kurtularak obasına ulaşır. Kendisine: “Şekrâ'ya 
ne oldu?”diye sorduklarında: “» - j  U>  >  U sü>4Jl ü] / Şakrâ’

s

ayakları yüzünden belasını buldu” diyerek olayı anlatır. Bundan kinaye 
mesel olur. Savaşta kendisi ve sahibi öldürülen atın uğursuzluğuna ina
nıldığından dolayı da söylenmiştir.

Anlamı: Şakra' isimli attan daha uğursuz.

Kullanıldığı yerler: Kötüye yorumlanan hususlarda söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri; Kendi etti, kendi buldu. Ba
şının belasını buldu. (Tülbentçi, s. 354, 102) Eden bulur, inleyen ölür. 
(Eyuboğlu, I, 83)

“Sakın zulm ü cefâye mail olma
İden bulur meseldür gafil olma.” Yahya Bey

368 ^ > £ j ı  > ^ 1 - 1 1 5

Kelimeler:

Mastarından ism-i tafdîl olup hızlı koşucu, daha hızlı

dermektir. 366 367 368

366 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 377; M. Asım, K. T. , II, 444; ez-Zebîdî, TâcuVArûsVII, 
45.

367 el-'Askeri, Cemhere, I, 557.
368 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 379; M. Asım, K. T., II, 452; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 43, 61; el- 

'Askeri, Cemhere, II, 67; el-Meydânî, Mec. Ems., 432; el-İsfahânî, Sevâiru’I-Emsâl, 
s. 265.
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Menşei: Cahiliye dönemi şairlerinden eş-Şenferâ369 ile arkadaşlan, 
Te’ebbeta Şerran370 ve £Amr b. Berrâk371 Becîle ismindeki kabile men
supları üzerine baskın düzenlemek isterler. Becîle372kabilesinin bulunduk
ları bölgeye yakın bir suya vardıklarında adı geçen kabîlenin suyun başı
na nöbetçiler koyduğunu görürler. Aralarında şu konuşma geçer:

Teebbeta Şerran: Suyun başındaki nöbetçilerin kalp atışlarını duyu
yorum.

eş-Şenferâ ve İbn Berrâk: Bir şey duymuyorsun. Korkudan dolayı 
kendi kalp atışlarını duyuyorsun?!

Te’ebbeta Şerran: (Ellerini kalbinin üzerine koyarak) Vallahi kalbim 
çarpmıyor, hiçbir zaman da korkudan çarpmadı.

eş-Şenferâ ve İbn Berrâk: Lâkın mutlaka gidip su içmemiz gerekir. 
eş-Şenferâ gidip su içer. Gece olmasına rağmen gözcüler onu görür 

ve tanırlar. Su içmesine bir şey demezler. O da arkadaşlarının yanına 
dönerek: “Vallahi suyun başında hiç bir kimse yok. Kuyudan su içtim” 
der. Bunun üzerine Te’ebbeta Şerran: “İyi de onlann istediği sen değil
sin. Onlar beni istiyorlar” diye cevap verir. Daha sonra İbn Berrak gidip 
su içer, geri döner, ona da ses çıkarmazlar. Bunun üzerine Te’ebbeta 
Şerran, eş-Şenferâ'ya şu tenbihte bulunur:

“Ben oraya gidip sı: içmeye eğildiğimde üzerime çullanarak beni ya
kalayıp esir alacaklar ve bağlayacaklar. Sen buradan kaç ve falanca kö
şede gizlen. Benim: “Yakalayın yakalayın.” diye seslendiğimi duyduğun
da koşarak gelip iplerimi çöz ve beni kurtar.”

İbn Berrâk 'a dönerek ona da:

369 Haris b. Rabîa' el el-Ezdî evladından olup Teebbeta Şerran isimli şahsın kız karde
şinin oğlu olduğu söylemektedir. eş-Şenferâ lakabıdır. Cahiliye dönemi şairlerin
den olup fahr ve hamaset konularında şiirleri vardır. Arapların çok hızlı koşucula
rından birisidir. Bkz. el-'Askerİ, Cemhere, II, 67; el-Meydânî, Mec. E m s 432; el- 
Bağdâdî, Hizânetü’I-Eaeb, III, 343.

370 Teebbeta Şerran cahiliye dönemi şairlerindendir. Asıl adı Sabit b. Cabir’dir. Lakabı 
konusunda dört rivayetten birisi şudur: Kılıcını koltuğunun altına alıp çıktığında 
annesi kendisine: “Teebbeta Şerren / şerri kuşandı” dediğinden dolayı bu lakapla 
anılmıştır. Bu da Arapların hızlı koşucularından kabul edilir. Bkz. el-'Askeri, 
Cemhere, II, 67; eî-Meydânı, Mec. Ems., 432; el-Bağdâdî, Hizâne, II, 138.

371 'Amr b. Berrak. O da Arapların hızlı koşucularından birisidir. Ancak mesel eş- 
Şenferâ hakkında söylene gelmiştir. Bkz. el-'Askeri, Cemh., II, 67; el-Meydânî, 
Mec., 432; el-Bağdâdî, Hizâne, III, 344.

372 Becîle, Yemende bir kabile olup annelerinin ismine izafeten bu adı almışlardır. 
Becîle denildiği gibi mensubuna Becelî de denir. Bkz İbn Manzûr, Lisân, II, 254.
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“Sana, gel, sen de teslim ol diye seslendiğimde, kaçar gibi yap. Ta ki 
onlar seni takip etmeye devam etsinler. Ama sakın onların seni yakala
malarına fırsat verme.”

Teebeta Şerran, suyun bulunduğu yere gider. Eığilip su içmek istedi
ğinde üzerine çullanıp onu yakalar ve bağlarlar. Bunun üzerine 
Te’ebbeta Şerran: “Becileliler! İbni Berrâk'ı da yakalatırsam bizi fidye 
karşılığı serbest bırakır mısınız?” diye sorar. Onlar da bunun olabileceğini 
söylerler. Bunun üzerine Te’ebbeta Şerran, İbni Berrak'a:

“İbn Berrâk seninle ailem arasındaki (yakınlığı) biliyorsun. Eğer gelip 
teslim olursan ikimizi de az bir fidye ile serbest bırakacaklar” diye sesle
nir. İbn Berrâk:

“Vallahi olmaz, senin için bir adım bile atmam” diyerek gizlendiği 
yerden kaçar, bir süre koşar, sonra durur. İbn Berrak'ın yorulduğunu 
sanan gözcüler peşine düşerler. İbn Berrak bir kaçar bir durur gibi yapa
rak adamları peşine takar. Te’ebbeta Şerran: “Yakalayın yakalayın” diye 
bağırır. Onlar Berrak'ın peşinde koşarken sesi duyan eş-Şenferâ son de
rece hızlı koşarak gelir, Te’ebbeta Şerran'in iplerini çözer ve onu kurtarır. 
Te’ebbeta Şerran'in kurtulduğunu gören İbn Berrâk gözcülerden uzakla
şarak ellerinden kurtulur.

Bu sırada eş-Şenferâ ile birlikte suyun başından uzaklaşan Te’ebbeta 
Şerran gözcülere:

“Ey Becile topluluğu! İbn Berrâk'ın koşusu hoşunuza gitti mi?! Valla
hi size öyle bir koşu göstereceğim ki, İbn Berrak'ın koşusunu unuttura
cak” diye seslenerek kaçar, kurtulurlar. Üç arkadaş daha sonra bir araya 
gelerek oradan uzaklaşırlar. Becile bekçileri de eller: boş su başına döner
ler. Bu olay da bu meselin ortaya çıkmasına sebep olur373 374.

Anlamı: eş-Şenferâ'dan daha hızlı.
Kullanıldığı yerler: Koşuda daha hızlı kimseleri mukayese ederken 

söylenir.
Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ardından sapantaşı yetişmez. 

(A. Vefik P. s, 7)

.J74> t f v  c. - 1 1 6
/* /

Anlamı: Falancanın sulamak için suya gidip gelecek hayvanı 
yok/Hiç bir şeyi yok/Asla mal ve mülkü yok.

373 el-'Asken, Cemhere, II, 67; el-Meydânî, Mec, Ems., 432; el-Bağdâdî, Hizânetü’l- 
Edeb, 111,344.

374 el-Rrûzâbâdî, K  M., s. 382; M. Asım, K  T , II, 465; ez-Zebîdî, Tâcu’i-‘Arûs., VII, 
82.
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Kullanıldığı yerler: Bir kimsenin fakirliğini ifade sadedinde söyle
nir. ;

Türkçe'deki karşılığı ve benzeri: Tam takır, kırmızı bakır. 
(Tülbendçi, s. 506)

/ sO/1 y  O ^ % O  ̂  ̂  ̂ mgm
3 4jjjJU>l çX>r 1 1 T

Kelimeler:
/ 9/ S O & .

j l j A v s l ;  Alın ile kulak arasında yer alan ve adına tulun 

denilen uzvun altındaki damara denir. el-Meydânî / omuz”

kelimesiyle tefsir etmişt.r375 376 377 378.

Anlamı: Şakaklar nı döverek geldi/Omuzlarına vurarak geldi/Elleri 
boş olarak geldi/Elini kolunu sallaya sallaya geldi.

Kullanıldığı yerler: Bir işten elleri boş dönen kimsenin halini ifade 
için söyllenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Eli böğründe kaldı. (Tülbentçi, 
s.209)

378 J \ ' ^ \  * 1 3 ^ - 1 1 8

Kelimeler:

J\ paJl: oKe l i n . es i n i n  cemisi olup bir kişinin iki zevcesinden her 

birine denir. Bu iki zevce arasında daima birbirini çekememezliğin bu

lunduğu manasına kullanılmıştır.

Anlamı: Aralarında ortak derd/düşmanlık var, birbirlerini çekemez
ler.

375 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 382; M. Asım, K. T., II, 465; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 82; el-

Meydânî, Mec. Ems., .;. 154; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 46. İbn Fâris “Zj-ud” 

şeklinde / sin” harfi ile vermiştir. Bkz. Mekâyîs, III, 148. el-Mufaddal, el- 
Fâhir'de “Z jüVç” şekl nde verir. Bkz s. 246.

376 Şakağın kulak tozuna doğru olan tümsek tarafı. Örnekleriyle Türkçe sözlük, 
IV,2926.

377 Bkz., el-Meydânî, Mec. Ems., s. 154.
378 M. Asım, K. T., II, 489; el-'Askeri, Cemhere, I, 221; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 110; 

es-Se’âlibî; Simâru’l-K.Jİûb, I, 491; M. Naci, Sanihât, 226.
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Kullanıldığı yerler: Aralarında haset, hiç bitmeyen düşmanlık ve 
şer bulunan topluluklar hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Geçinmeye gönlü yok ki a- 
dını öğrensin. Geçinmeye gözü (niyeti) olmamak. (Eyuboğlu, 1, 102; II, 187)

379 aİpü dJjli ( (j )*\ jt jî) tsJÂ -119

Kelimeler:
D . £

< Ş Derenin kenarını sıyırıp gitmek, kenarından gitmek manasına
s

emir fiili olup bu mesel de hem müzekker-müennese hitaben ve hemde 
tesniye ve cemi için kullanılır379 380.

Ayağı pabuçlu kadına denir. Aslında pabuçlan olmadığı halde 
ayaklarındaki sertliği, yahut derisinin kalınlığını ifade eder ki sanki ayak
larında pabuç var zannedilir. el-’Askerî olS/iki nalın sahibi” ile
açıklamıştır381.

Menşei: Bir adamın develerini otlatan bir çobanı vardır. Develeri 
vadîlerin düz yerlerinde otlatır, sarp ve çukur yerlere asla götürmez. E- 
fendisi bu duruma vakıf olunca kendisine develeri vadinin kenarlarında, 
derelerin kenarlarında da otlatmasını, buna gücünün yeteceğini hatırlat
ması kabilinden bu sözü söylemiştir.

el-’Askeri şu olayı nakleder:
Bir adamın iki cariyesi vardı. Biri “ÂİetJ / ayağı pabuçlu/güçlü 

kuvvetli”, diğeri yalınayak/zayıf, nahif” idi. Nâ'ile'ye: “Sen
pabuçlusun, hayvanları dere kenarlarına götürerek otlat. Vâdînin ortasını 
arkadaşına bırak. Çünkü o pabuçsuzdur” dediğinden dolayı mesel 
olmuştur.

Anlamı: Develeri dere kenarlarında da otlat. Çünkü ayakların pa
buçludur.

379 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 388; M. Asım, K  T., II, 497; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 141; el- 
’Askeri, Cemhre, I, 50; el-Meydânî, Mec. Ems., 405: ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I,

221,el-Cevheri, es-Sıhâh, II, 725.
380 Bkz., a.g. y.ler.
381 el-'Askeri, Cemhere, I, 50.
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Kullanıldığı yerler: Güçlü kuvvetli olan kimseye muktedir olduğu
nu hatırlatma, ihtar kabilinden ve teşvik için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Elinden gelmek. (Aksoy, II, 

758) Unun var, şekerin var, neden helva yapmazsın. (Ağızdan)

382 > ji o i r - 12 0

Menşei: Bu meselin aslı şudur: Kargalar bazen develerin başına ko
nup kene vs. gibi böcekleri toplayarak yer. Bu da devenin hoşuna gider. 
Kargayı ürkütüp kaçırmamak için başını kaldırmadan sakince durarak 
kendisine eziyet eden bu haşerelerden kurtulur. Daha sonraları bu hal 
içinde duran kimseler hakkında bu mesel söylenir.

Anlamı: Sanki tepelerinde kuş varmışçasına sakin ve hareketsiz du- 
ruyorlardı/Onların başında kuşlar varmış gibi heybetli, sakin dururdu 
(sanki hareket ederse kuşlar uçacak)382 383 384.

Kullanıldığı yerler: Vakûr ve heybetli bir şekilde duran kimselerin 
halini ifade etmek için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Sabit kadem olanın encamı 
hayır olur. (A. Vefik P. $. 68)

j i i  y İ J t - 1 2 1

Kelimeler:
*

jkkİ': Mızrak vesaire ile dürtmek, mızrak sançmak demektir.
X

jUk: Bir kadını veya bir hayvanı başkasının çocuğuna süt annesi

382 M. Asım, K  T., II, 504; ez-Zebtdî., Tâc., II, 143; el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 72

383 “ yikil Meseli de ciddiyet ve vakarı ifade sadedinde aynı manaya kulla

nılır. Bkz. a.g. y.

384 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 390; M. Asım, K. T., II, 506; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 159; İbn 

Manzûr, Lisân, IV, 515; İbn Fâris, Mefcdyîs., III, 483. el-Meydânî, el-'Askerî ve el- 

Cevherî: “ jUâl UJJi / Baskı sana karşı yumuşak davranılmasını sağlar/Tehdit ses 

getirir” şeklinde veımiştir. Sırasıyla bkz. Mec. Ems., s. 407; Cemhere, II, 14; es- 

Sıhâh, II, 729.



yapmak, süt annesi demektir. Ayrıca eğmek, bükmek, meyletmek, şefkat 
göstermek sevgi göstermek demektir ki burada bu manaya kullanılmıştır.

Anlamı: “Mızrak kavmin süt annesidir/Düşmana mızrak sançmak 
silm ve salâha yolaçar, onları yakup mum eder, heman sen mızrağını 
silküp ihafe kıl (korkut) ki tarafına meyi ve inkıyada muttar olurlar (sana 
yönelmeye mecbur olsunlar)385 386” Baskı insanların sana boyun eğmesini, 
barışa yönelmelerini sağlar/Mızrağm acısı cimrinin sırtından yağ çıkarır.

Kullanıldığı yerler: Cimriden tehdit yoluyla mal elde edileceğini 
ima kasdiyle söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Zor oyunu bozar. Zora bey
lerin borcu var. (A. Vefik. P., s. 97} Gücü gören yola gelir. (Eyuboğlu, II, 112)

“Nekes, baban olsa onu, yolda koy
Domuzdan kıl helal, onu sen de soy.” Havaî

386
/• ✓  J  S  S  }■  /  X

OjJîtJ (. 6 ■cS' -122

Kelimeler:

Yumru, beze anlamına gelen “3} ^ \ ” kelimesinin çoğuludur. 
“/w ” kelimesi de “3^*Ji” nin cemisi olup aynı manada karın, yüz ve 
boyunda oluşan ukde/ur demektir. uj*J j  Birlikte gizli saklı ne
varsa, gizli veya açık ayıp ve kederler demektir.

Anlamı: Gizli veya açık neyi varsa hepsinden şikayet ediyor/Gizli a- 
çık bütün kusurlarından şikayet ediyor.

Kullanıldığı yerler: Çok şikayetçi olan kimseler hakkında söylenir. 

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Hastalık hastası. (Ağızdan)

385 M. Asım, K  T . , II, 506.

386 el-Fîrûzâbâdî, K. M , s. 394; M. Asım, K. T., II, 523; ez-Zebîdî, 7de., VII, 191.
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.387 388JksC bİL-123
/  ✓

Kelimeler:
✓

o

Tekrar tekrar gelmek, dönmek, geri getirmek manasınadır. Bu 
meselde bibirine denk olan varlıkların birbirini öldürmesi manasınadır.

Vezninde bir öküzün adıdır. Sonu kesra ile mebnîdir.
/ /

X
Pek şiddetli kıtlık (senesi). Ancak meselde bir öküzün adı ola

rak kullanılmıştır.

Anlamı: 'Arar ve Kahl birbiriyle süsüştüler ve öldüler/İki koç birbirle- 
riyle süsüştüler ve öldüler.

Kullanıldığı yerler: İki nesne birbirine denk ve beraber oldukla
rında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: İki cambaz bir ipte oynamaz.
(Aksoy, I, 321)

388  *  • . 0 f  '  ®. f -124

Kelimeler:
*

ölLSi; Aslan demektir.
■a

jij*&\ Aslan yatağına denir. Aynı zamanda bir yer ismidir.
ü J :  Büklük ve meşelik bölgelerde yaşayan aslana Araplar bu

adı verirler. Buna “̂ .̂ *11 ul-J” de derler. el-Meydânî ve es-Se’âlibî'nin
✓

belirttiğine göre el-'Asma'î bunun “bukalemun” olduğunu söylemiştir389, 
“j a ö J ” Ayrıca bir çeşit sürüngen ismidir ki duvar diplerinin toprağı 
yumuşak olan yerlerinde bulunur. Gelip geçen süvarilere hücüm edip

387 el-Fîrûzâbâdî, K. M.. s. 395; M. Asım, K  T., II, 532; ez-Zebîdî, Tâc, VII, 209; el- 
'Askeri, Cemhere, I, 226; ei-Meydânî, Mec. Ems., s. 82; ez-Zemahşrî, el-Mustaksâ, 
II, 2; el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 742.

388 M. Asım, K  T., II, 548; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 242; el-'Askeri, Cemhere, I, 562; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 349; ez-Zemahşrî, el-Mustaksâ, I, 191: es-Se’âlibî, Simâr, 
I, 569.

389 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 349; es-Se’âlibî, Simâru’l-Kulûb, î, 569, 570
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kuyruğuyla vurduğu nakledilir. ez-Zebîdî ve es-Se’âlibî'nin açıkladığına 
göre el-Cahiz bunun bir çeşit örümcek olduğunu, altı gözü bulunduğunu 
ve böcek avlamada hiç şaşmadığını nakleder. Olgunlaşmış güçlü adama 
da bu isim verilir. Yaşına göre insanı sınıflandıran Araolar 50 yaşındaki 
insana “j j cJJ” derler. Nitekim:

"  w »
10 yaşında olana: / Çelik çomak oynayan,

y

20 yaşında olana: / Evlenme çağma gelen, erginlik düşkü-
nü, deli yürek,

30 yaşında olana: / Habire koşan, çalışıp çabalayan,
y

her cefaya göğüs geren,

40 yaşında olana: (jU^Î / Şiddet yanlısı, ezip geçen
50 yaşında olana: c-J / Gücü kuvveti yerinde, aslan gibi a-

S y
dam,

60 yaşında olana: ^ y  l Dost canlısı, sözü sohbeti yerinde,
y > /

meclis adamı,

70 yaşında: / Doğru karar veren, sözü dinlenen, akıllı,
1 % s c

80 yaşında: 9 / Hesabını tez elden yapan, hemen kesip
yy ^

atan, uzman, becerikli,

90 yaşında: 0^ jV' / Bunamış, acizlik noktasına gelmiş olan,
' ' y /

100 yaşında olana ise: Y j  Y / Ha var ha yok/ahı gitmiş
vahi kalmış” derler390.

Buna yakın bir ifadeyi halkımız arasında duymaktayız. Nitekim: “İn
san oğlu altısına kadar ağlar doymaz, onaltısma kadar oynar doymaz, 
kırkına kadar yâr der doymaz, ellisine kadar kâr der doymaz, altmışına 
kadar vah der doymaz, yetmişine kadar ah der doymaz” şeklinde atasö
zümüz vardır. (Üçer, s. 104)

Ayrıca manzum olarak şu atasözü de söylenir:

“Onbeşinde taze gülsün kokarsın 
Yirminde revan balsın akarsın

390 Bkz. M. Asım, K. T., II, 548; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 242-43; el-Meyd&nî, Mec. Ems., 
s. 349; İbn Fârİs, Mekâyîs, IV, 65.
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Otuzunda her cefâyı çekersin
Kırkında sızı iner dizine
Ellinde perde iner gözüne
Altmışında kimse bakmaz yüzüne/sözüne
Yetmişinde koy çuvala at denize.” (Üçer, 206)

Anlamı: Leysi 'İffirinden daha cesur (adam)/Aslandan daha cesur 
adam.

Kullanıldığı yerler: Pek cesûr kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Gözünü budaktan sakınmaz. 
(Tülbentçi, s. 303}

f 2 ^  J U Î )  J ^ \  ^  J J - 1 2 5

Kelimeler:
'o t

yjf- Mastarından ism-i tafdıl olup daha boş, daha tenha, daha 
yoksun demektir.

, 0 / _
<-*jpf: Oyuk, içi boş demektir. Bir vâdî ismidir ki bu meselin kendisi 

hakkında söylendiği şahsa ait olup verimli, su ve ağaçlan bol bir vâdîdir.

jyd': Eşeğe denir. Aynı zamanda bir vâdî adıdır, yahut bir yer ismi

dir.
A

Menşei: Adı geçen vâdînin sahibi Ad kavminden Himâr b. Müveyli' 
denen şahıstır. Bu şahsın oğulları ava çıkarlar. Kendilerine yıldırım isabet 
eder ve hepsi ölürler. Bunun üzerine Allah'ı inkar eder ve: “Çocuklarıma 
bunu yapan bir tanrıya ibâdet etmiyeceğim” der. Kavmini de inkara zor
lar. Kendisine karşı gelenleri öldürür. Allah (c.c.) bir ateş göndererek on
ları helak eder ve vadisini de yerle bir eder. Bunun üzerine Araplar onun 
hakkında bu meseli söylerler. 391 392

391 M. Asım, K. T., II, 569; ez-Zebîdî, Tâcu’l-'Arûs., VII; el-’Askeri, Cemhere, I, 435.

392 el-'Askeri, Cemhere, I, 435; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 237; ez-Zemahşrî, el- 
Mustaksâ, I, 1109: el-İsfahânî, Sevâiru’l-Emsâl, s. 153; es-Se’âlibî, Simâr, I, 167.
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Bir başka görüşe göre: Yaban eşeği avlanır; ancak eti yenmediği için 
hiç bir uzvundan istifade edilemez ve atılır. Buna binâen faydası olmayan 
işlerde Araplar mesel olarak zikreder.

Anlamı: Himâr b. Müveylî'nin vâdîsinden daha tenha, daha ıs- 
sız/Cevfü'l-himâr'dan daha harap/daha boş/daha faydasız.

Kullanıldığı yerler: Bir hayrı ve faydası bulunmayan hususlarda 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Yaramaz demirden, yahşi kı
lıç olmaz. (Eyuboğlu, s. 239)

393 iisbj J  ^ > - 1 2 6
$5 X ^  ^

Kelimeler:
îfl Os' (
j Ş Burada reis, melik, padişah manalarınad'r.

Menşei: el-Meydânî'nin anlattığına göre Ebû 'Ubeyde bu meselin 
Şam halkına ait olduğunu, başkalarının bu meseli söylemediğini zikreder. 
Anlatıldığına göre Ümeyye oğullarından bir sultan ölür; diğeri onun yeri
ne geçince askerin maaşına on akçe zam yapar. Giderek yeni sultanlar 
eskilerinden daha fazla ulûfe/bahşiş vermeye devam ederler, bunun üze
rine bu söz söylenir.

Anlamı: Bir sultan ölünce yerine yeni bir sultan ve ayrıca on akçe 
gelecek demektir/Bir sultan (ölürse) yerine bir sultan ve bir de on akçe 
ziyadesi vardır.

Kullanıldığı yerler: Halefin seleften daha cömert davrandığı yer
lerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Gelen ağam, giden paşam. 
(Tülbentçi, s. 245) 393

393 M. Asım, K. T., II, 569; el-'Askeri, Cemhere, I, 489; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 464.
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1-127
✓  ✓ ✓  y

Kelimeler:
s

Deveyi otlatmak, kuş ağzıyla yavrusunu beslemek vs. manaları 
vardır. Burada elbise ve derideki kat yeri, bükümü, yahut boğumu anla
mına kullanılmıştır.

Anlamı: Onu bükümüne kıvır/Onu olduğı şekilde bırak/Onu kendi 
haline bırak.

Kullanıldığı yerler: Bir şeyi, bir nesneyi olduğu halde terk et, deni
lecek yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İşi oluruna bırak/mak. (Aksoy, 
II, 888)

396 ly i i i l  o f 3! t3»  'J s l\ &  Öt y  û i  -128

Kelimeler:

Yeni toplanmış, devşirilmiş meyveye, mahsûle denir.
O % £ Y,

A j: jS  Fiilinden bir işte zorluk ve ve şiddete maruz kalmak, sıkıntı 
çekmek manasınadır. Ayrıca saçını taramak, rızık talep etmek vs. mana
larına da gelir.

yüil; Ağaç ve baızı bitkilerden akan şıraya ve boyunduruğa denir.

Anlamı: Bu çok. az kimseye, hiçbir sıkıntı çekmeden, bahşedilen bir 
nimettir.

Kullanıldığı yerler: Bir şeyin kendi cinsine tercih edilmesinde ve 
pek çok nimet elde eden kimse hakkında söylenir. 394 395 396

394 M. Asım, K. T., II, 580; el-Meydânî: / Onu olduğu şekilde bıraktım,

olduğu hal üzere bıraktım” şeklinde de kullanıldığını söyler. Bkz. Mec. Ems., s. 
413.

395 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 407; M. Asım, K. T., II, 586; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 
752.

396 ez-Zebîdî, Tâc., VIî, 317.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Başına devlet 
(Tülbentçi, s. 100) kuşu konmuş.

U-ÇÎ -129
Kelimeler:

Eŝ -kı, olayazdı, umulur ki, her hâlde gibi manalara gelir. Ca- 
mid bir fiildir. Bu meselde kullanım şekli ile ilgili çeşitli görüşler şunlardır:

fi t  * s 0

1. Görüşe göre mesel “L-Çl j î  şeklindededir397 398

2. Görüşe göre “CÇi (jlT) yani, burada “jlT /
idi” manasınadır399.

J - ' j * 1-Mağara manasına olan “jUJ'” kelimesinin ism-i tasgiridir.
2-Arap kabilelerinden Benî Kelb yurdunde bir suyun adıdır.

G-U: Şiddet, kötülük, fenalık manasına gelen kelimesinin ce
misidir.

Menşei: Bu meselin menşei konusunda üç hikâye anlatılır:
Cezîre hükümdarını, Bire Emîri olan Cezîmetü'l Veddâh öldürünce 

yerine “ez-Zebâ'” lakaplı kızı “Nâile” geçer. Naile babasının intikamını 
alma sevdasına düşer. Bir tuzak kurmayı düşünür. Bunun için de 
Cezîme'nin kendisine aşık olmasını ve evlenme isteğinde bulunmasını 
sağlar. Sonunda Cezîme'yi öldürür. Bunun üzerine Hîre'de bulunan 
Cezîme’nin yeğeni 'Amr b. 'Adiy onun yerine geçer. Bu sefer Cezîme'nin 
Vezîri Kasîr el-Lahmî hükümdarının intikamı peşine düşer. Burnunu ke
ser, güya 'Amr'ın kendisini öldürmeyi düşündüğü iddiasıyla ez-Zebâ'ya 
sığınır. Yaralı burnuyla Cezîme'ye güven verir; Onu kendisine yakın kim
seleri arasına sokar; ticarî ve mâlî işlerini yürütme görevini verir. Kasîr, 
'Amr'ın yardımlarından da istifade ederek ez-Zebâ'aya epeyce para ka
zandırır. Sonunda ez-Zebâ1 nezdinde bir güven duygusu elde eder. Bir

397 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 408; M. Asım, K. T., II, 592; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 329; el- 
'Askeri, Cemhere, II, 50; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 441; e2-Zemahşrî, el-Mustaksâ,
II, 161; İbn Manzûr ve el-Cevherî şeklinde tenvinsiz vermiştir. Sırasıyla bkz.

Lisân, V, 38; es-Sıhâh, II, 773.

398 İbn Manzûr, Lisân,V, 38.

399 el-Askeri, Cemhere, II, 50.
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defasında ticaret kervanındaki develerin sırtına içi silahlı askerler bulunan 
yüz sandık yükler ve kervan adı geçen suyun başına gelir. Kervanın su
yun başına gelişini sarayından seyreden ez-Zebâ' bu durumdan şüphele
nir, içine kurt düşer ve bahsi geçen meseli söyler400.

İkinci hikayeye göre, Hz. Ömer'e (r.a.) bir adam sokakta bulduğu bir 
çocukla birlikte gelir. Hz. Ömer bunu görünce; “Her hâlde bu çocuk se
nin” anlamında bu sözü söyler. Bir başka görüşe göre: “Belki de sen 
annesiyle zina ettin ve çocuğu bulunmuş olarak iddia ediyorsun” anla
mında kullanılmıştır.

Bir üçüncü hikayeye göre ise, bir grup insan düşmanlarından kaçıp 
bir mağaraya sığınırlar Mağara çöker, onlar altında kalırken düşmanlan 
da üzerlerine hücüm eder, sonunda hepsi helak olurlar. Bunun üzerine 
bu mesel söylenir ki burada 1” mağaracık manasına kullanılmıştır.

Anlamı: Her hâlce şer, kötülük size öuveyr tarafından gelecek / 
Belkide bu küçük mağara sizin helakiniz olacaktır.

Kullanıldığı yerler: Kendisinden bir zarar ve kötülüğün gelmesin
den korkulan hususlarda ya da, suçlama kastıyla söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ummadığın taş baş yarar. 
(Tülbentçi, s. 528)

“Öğünme olur olmaz yirde kardaş
Ki beğenmediğin yumruk yarar baş.” Güvâhî

.401 Y j\j>  sı> iı Ûİ-130
✓ ✓

Kelimeler:
>* #
J Kaçmak, firar 2tmek manasınadır. Meselde ise hayvan kısmının

✓
kaç yaşında olduğunu bilmek için ağzını açıp dişlerine bakmak anlamın
da kullanılmıştır. Arpalık denen dişi duruyor ise genç, durmuyor ise yaşlı 
olduğu anlaşılır. Dolayısıyla burada keşif manasına kullanılmış olur. “—s / 
Fâ'” harfinin üç harekesi ile de okunur.

400 M. Asım, K. T., II, 592; İbn Manzûr, Lisân, V, 38.

401 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 411; M. Asım, K. T., II, 602; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 344; el- 
Askeri, Cemhere, I, 78; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 43; el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 
780; ‘Afif Abdurrahmar., Kâmûsu’l-Ernsâli’I-Arabiyyeti’t-Turâsiyye, s. 153
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Anlamı: Cins atın endamını gördükten sonra yaşını tesbite hacet 
yoktur/Cins atın dış görünüşü denemeye hacet bırakmaz.

Kullanıldığı yerler: Bir nesnenin dışı içine delalet eden yerde, o- 
nun durumunu araştırıp denemeye hacet bulunmayan mahallerde serde- 
dilir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Görünen köy kılavuz
istemez. (Aksoy, II, 293) Asil at kişnemesinden belli olur. Ağızdan)

“Yakın menzilde halka söz ne hacet
Görünen köye kılavuz ne hacet.” Güvâhî

402

Kelimeler:

y}\ Sıçramak, zıplamak manasına mastardır.
j'ydl; Burada koyun, keçi, yaban sığırının yavrularına, ayrıca oğlak 

ve kuzulara denir.

Anlamı: Vahşi/ehlî hayvanların yavruları (büluğa erip) gelişip (dişleri 
üzerine) sıçramaya başlayınca henüz büyümeyenler de onu taklit eder- 
ler.Yani, kötüyle dostluk ve ünsiyet kuranlar çaresiz onun huyundan etki
lenip öyle olurlar/Kötü kimselerle oturup kalkanlar ya huyundan ya su
yundan etkilenirler.

Kullanıldığı yerler: Dost ve arkadaşlığından sakınılması gereken 
kötü huylu kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Körle yatan şaşı kalkar. (Ak

soy, II, 374) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan/tüyünden 
(etkilenir). İsin yanma varan is, misin yanma varan mis kokar. (Aksoy, I, 

359, 329) 402

402 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 411, M. Asım, K. T., II, 602; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 347; el- 

Askeri, Cermhere, II, 305; el-Meydânî, Mec. Emsâl, s. 734; ez-Zemahşrî, e\- 
Mustaksâ, I, 367; el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 780. “j 'A "  Vav’ın fethiyle okunursa 

“\y j \ydı 3V” takdirindedir. Bkz. Mec.-Emsâl, s. 734.
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^ 5 ^ - 1 3 2
 ̂ '' '  ^

Kelimeler:
■fi . * •£ s

5jy ^ :  Kısa, alçak, küçük manalannadır. Meselde “Z'jy^Â/o'JJ/hurma,
✓ ✓

(özellikle kuru hurma)” ile açıklanmıştır. Evine hapsedilip dışarıya çıka-
*

rılmayan kadına da denilir.

J*>\ Uzun, büyük. Meselde “Âb^/2-Uujl/hurma, hurma ağacı” ile 
açıklanmıştır.

Anlamı: Küçük büyükten hasıl olur/Hurmanın meyvesi hurma ağa
cında yetişir.

Kullanıldığı yerler: Sözün kısa olması gereken yerlerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Az söyle, öz söyle. (Türk Ata. 
Ve Dey. S.44)

“Mecliste arif ol, kelâmı dinle
El iki söylerse sen birin söyle.” Karacaoğlan

• r >  i - f t y  j M İ ^ J f e f - 1 3 3

Kelimeler:
A

Benî Hilâl b. ‘Amir’in atası Muhârik isimli şahsın lakabıdır ki 
balçık çamuruyla sıvayan demektir.

Menşei: Son derece cimri olan bu şahıs bir havuzda devesini sula
dıktan sonra geriye az bir su kalsa bile başkalarının devesi gelip bundan 
yararlanmasın diye kalan suyun içine pislediği ve etrafını eliyle sıvayarak 
kapattığından dolayı kendisine zikredilen lakap verilmiş ve hakkında bu 
söz söylenmiştir.

Anlamı: Madir lakaplı Muharrikten daha cimri/ondan daha alçak. 403 404

403 M. Asım, K  T., II, 630; ez-Zebîdî,Tâc., VII, 400; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 532; el 
Mufaddal, el-Fâhir, s. 194.

404 M. Asım, K. T., II, 684; ez-Zebîdî, Tâc, VII, 481; el-Askeri, Cemhere, II, 170; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 88; el-Cevherî, es-Sıhâh, II, 813; el-İsfahânî, Sevâiru’l- 
Emsâl, s. 70.
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Kullanıldığı yerler: Cimriliği bu dereceye ulaşan veya bunu geçen 
kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Beleş kefen bulsa mezara gi
rer. Günahını bile vermez (Ağızdan)

*4,b J 4 JS " -1 3 4
^  ^  XX ^ x

Kelimeler:

: j/Nûn harfinin zamme ve kesresi ile kaynak, kök, asalet, soy
X X

manalarmadır.

Menşei: Bir adam bir deve çalıp pazarda satmak ister. Bir müşteri 
devenin soyunu sorar. Bunun üzerine deve hırsızı devesinin bütün asil 
develerde bulunan özellikleri taşıdığını ifade eden bir mısra ile cevap 
verir, böylece bu cevap mesel olur.

Anlamı: Her cins devenin soyluluğu ve asaleti bu devede mevcut
tur.

Kullanıldığı yerler: Farklı ahlâkî özellikleri taşıyan hafif meşrep 
kimseler hakkında söylenir. Bir kararda kalmayıp sürekli değişen kimseler 
hakkında da söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Her aşın kaşığı. (Eyuboğlu, I, 

123) Hercaî meşrep, (Tülbentçi, s. 289)

i j \  l i $j j î  —135
X X XX

Kelimeler:

Dişi kaplan ve leopara denir. lıarışık renkdeki benek,
X

nokta demektir. 405 406

400

405 el-Fîrûzâbâdî, K, M., s. 432; M. Asım, K. T., II, 695; ez-Zebîdî, Tâc, VII, 507; el- 
’Askeri, Cemhere, II, 139; el-Meydânî, Mec.Ems., s. 569; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, II, 229; İbn Manzûr, Lisân, V, 193, el-Cevhzrî, es-Sıhâh, II, 823.

406 el-Fîrûzâbâdî, K. M., 5. 440; M. Asım, K. T., II, 724; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 562; el- 
’Askeri, Cemhere, I, 54; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 294; ez-Zemahşrî, el-Mustaksâ, 
I, 144.
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Meselde mecazî oarak bulutla tefsir edilmiştir. Yani küçük bulut par
çası demektir. Dolayısıyla Kaplan alacası olan bulut demektir ki genellikle 
yağmurlu olur.

✓ o
âJ a» ve S S a ğ a n a k  halinde yağan yağmura denir.

Anlamı: Sen bana kaplan gibi (siyah) benekli bulutu göster ben de 
sana sağnak halinde yağmur yağdıracağını göstereyim/söyleyeyim.

Kullanıldığı yerler: Birşeyin işareti ortaya çıkınca o şeyin gerçekle
şeceğinden emin oluncm hallerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ateş olmayan yerden duman 
çıkmaz. (Aksoy, I, 161)

“Ateş yanmayınca tütün mi tüter
Ak göğsün üstünde; uban mı biter.” Karcaoğlan

,4"7 > J .\  l ü i  cJ> j T - 136
/ /■ X

Kelimeler:
/ *

f - S u y u  kaynatıp kızdırmak manasına gelen mastarından
ism-i mef'ûldur. Ne derecede doğru olduğunu tesbit edemediysek de M.
A f

Asım’ın açıkladığına göre bazı Hırıst'ıyanlar domuzu canlı canlı kaynamış 
suyun içine atar, haşladıktan sonra keserlermiş. Buna işaret eden ez-

1 -j*n şeklinde nakleder407 408.
v* X S

Anlamı: Domuzlar kaynatılmış suyu sevmezler.

Kullanıldığı yerler: Harp ateşi tutuştuğunda korkarak kaçan veya 
hemen teslim olan kimseler hakkında söylenebilir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Korkusundan kan işer. (Tül

bentçi, s.377) Höt demeden ödü koptu. (Ağızdan)

Zebîdî ve el Meydânî “jPj İI

407 M. Asım, K. T., II, 743: ez-Zebîdî, Tdc., VII, 594; ez-Zemahşrî, el-Mustaksâ, II, 218; 
‘Afif Abdurrahman, Kcmûsu’l-Emsâl, s. 341.

408 Bkz., Tâcu’l-‘Arûs., VII. 594; Mec. Ems. S.552.
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409 jjjA (âJMI) jj^ ö [  -137
 ̂ X z' /

Kelimeler:
^  o i  o -5

2-JjiJ! veya Meselde ekmek anlamında kullanılmıştır.
t ö v

El ile ağacın dallarından yaprak sıyırmak manasınadır.
V

Sert dikenli geven denilen ağaçdır ki küçük ve büyüğü vardır. 
Yahut gürgen denilen ağaç cinsidir.

V© V

Pars, yahut onun yavrusuna, zambak, yahut önün kırmızı ola

nına, tüyü çok maymuna derler. Ancak burada gürgen ağacının bol . ol
duğu bir yer adıdır.

Anlamı: Rızka ulaşmak gürgen ağacını sıymnak gibidir ki, son dere
ce zordur. Şüphesiz ekmeğe ulaşmak için pek çok zorluğa göğüs germek 
gerekir.

Kullanıldığı yerler: İmkansız veya zor elde edilebilen nesneler 
hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Yemek emek ister. Yemek 
emeksiz olmaz. Emek olmazsa yemek olmaz. (Tülbentçi, s. 558-216)

410 *  s  V* ♦ . o £♦. o V0  }  -V ^  ^  ^

Kelimeler:
t

O /C i
Ticaret malını kendi taşıyan tüccara denir. Yönetici, idareci 

manasına da gelir. 409 410

409 el-Fırûzâbâdî, K. M., s. 445; M. Asım, K  T., 11, 750; ez-Zebtdî, Tâc, VII, 603; el-

Meydânî, Mec. Ems., s. 45. Her nekadar el-Meydânî “ aUkH” yi ekmek demektir, 

diye açıklamışsa da ez-Zebîdî bunun yanlış, doğrusunun olduğunu söyler.

Bkz. Tâcu’l-‘Arû$., VII, 603.

410 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 447; M. Asım, K. T., II, 755; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 611; el- 

Meydânî, Mec. Ems., s. 572; İbn Fâris, Seuâri’u’l-Emsâl, I, 256. el-Askerî

jjJ  Ji \ JJ şekliyle rivayet ederken, e -Cevheri “  JJ yâ
farkıyla nakletmiştir. Sırasıyla Bkz. Cemhere, II, 153; es-Sıhâh, II, 852. ez- 

* _
Zemahşerî ise her iki şeklini de rivayet etmektedir. Bkz. e!-Mustaksâ, II, 233.
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js*-*: Bahreyn toprağının tamamına denilir ki orada pek çok hurma

yetişir ve hasadı yapııır. İbnü'l-Esîr Bahreyn'de bir kasaba olduğunu söy
ler411 412.

Anlamı: (Hecer denilen yer hurma yatağı olduğu halde O,) Hecer'e 
hurma satmaya götüren tüccar gibidir/Tecrübeli kimseye hüner ve tecrü
beden bahsetmek yanlıştır.

Kullanıldığı yerler: Kendisinden daha bilgili kimselere bilgiçlik tas- 
layanlar hakkında, ya da hüneri belli kimseye hünerden dem vurulan 
durumlarda söylenir.

Türkçe'deki karşılığı: Tereciye tere satılmaz, tarhuncuya tarhun. 
(A. Vefık P. s. 65)

“Sözü ehli yanunda söyle arhun
Yanılup satma bostancıya tarhun.” Güvâhî

412 &JI J  j W - 1 3 9

Kelimeler:
* *

Mastarından ism-i fail olup ağzından yem torbası çıka-
* S

rılmadan böğüren deveye denir.

ot)': Ağaçtan yapılan ağıl/ahır'a denir.

Anlamı: (O) çiftleşmesine mani olmak için ağıla hapsedilen deve gi
bidir. (0 ) sözü ve işinin bir etkisi olmadığı halde boşu boşuna böğüren 
deve gibidir.

Kullanıldığı yerler: Ortada hiçbir şey yokken bağmp çağıran kim
seler veya tehditler savurupta hiçbir şey yapamıyan güçsüz kimseler hak
kında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Serçede ötme yok, nâra çok 
(Tülbentçi, s 477) Havlayan köpek ısırmaz. Isıracak it dişini (diş) göstermez. 
(Aksoy, I, 318)

411 Bkz., İbnu’l- Esîr, en-Nihâye, V, 214.

412 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 447; M. Asım, K  T., II, 756; ez-Zebîdî, Tâc., VII, 614; el- 
Askeri, Cemhere, II, 167; el-Meydânî, Mec. Ems. s. 573.
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Kelimeler:

-140

^$3': Serap manasınadır.

Anlamı: Falanca kimse seraptan daha yalancıdı r.
Kullanıldığı yerler: Yalancılığın mukayesesinde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Yalancılıkta Yesârizade’ye 
rahmet okutuyor/taş çıkanr. (Tülbentçi, s 477)

“Bir yalan söylemeye olmiş iken âmâde
Bize nevbet komadı geldi Yesârizâde.” Lâ edrî

.4U i ş ^  âiSÎ JS^-141
* *  *  *

Kelimeler:
s 

s t
Sbk Araç, gereç, alet edevat.

Menşei: Bir adama bazı kimseler misafir olurlar. Karşılıklı hal hatır 
sorulduktan sonra adam ortaya bir sofra getirir; üstüne bir el değirmeni 
koyar. Taşlarını bir biri üzerine getirerek düzenli bir şekilde yerleştirir. 
Değirmenin bu şekilde hazırlanışı misafirlerin hoşuna gider. Adam de
ğirmenin sapından tutarak boşa çevirir. Misafirler: “Birader! Ne yapıyor- 
sun?”diye sorarlar. Adamda onlara cevap olarak bu sözü söyler.

Anlamı: Ekmek yapacak araç ve gereçlerin hepsi bende var. Lâkin 
un yoktur.

Kullanıldığı yerler: Fakirlikten kinaye olarak söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Ne ararsan bulunur derde 
devadan gayri. (Eyuboğlu, 1,185) 413 414

413 el-Rrûzâbâdî, K. M., s. 450; M. Asım, K. T., II, 766; ez-Zebîdî, Tâc, VII, 630; el- 
'Askeri, Cemhere, II, 171; el-Mcydânî, Mec. Ems., s. 550; el-İsfahânî, Seuâiru’l- 
Emsâl, s. 312.

414 el-Rrûzâbâdî, K  M., s. 459; M. Asım, K. T., II, 800; ez-Zebîdî, Tâc., VIII, 60; el- 
Meydânî, Mec. Emsal, s. 560; ez-Zemahşerî, el-Mustaksc, II, 223.
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Turfa dükkân-1 hkemdir bu kûhen tak-ı'felek
Ne ararsan bulunur derde devadan gayri. Koca Ragıp Paşa

415 ~ * O S &  ̂  ̂ .si. l o i - 1 4 2

Menşei: Tasm Kabilesinden 'Anzü’l-Yemâme isminde bir kadını 
başka bir kabile halkı esir alır. Kendi kabilelerine götürmek üzere bir 
mahfeye bindirirler. Kadın başına gelen bu felâketten dolayı çok üzülür. 
Esir alan kimseler, onun bu üzüntü ve kederini gidermek için hem sözle 
hem de fiilî olarak gönlünü alıp hoşnut etme çabası içine girdiklerinde 
kadıncağız bu sözü söyler.

Anlamı: Bu benim en şerli günüm/Siz bana iyi muamele etseniz de 
bu benim en kötü günüm/En kötü günümde güzel muameleye maruz 
kaldım.

Kullanıldığı yer ler: Bir felakete maruz bırakılan kimsenin sözlü ve 
fiili olarak iyi muamele görmesi durumunda söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ay bacayı aştı (ne deseniz 
boş). (Ağızdan)

416 jpo -143

Menşei: Efsâ b. Abdu'I-Kays isimli bir şahsın Şenn ve Lukayz adla
rında iki oğlu vardır. Bir gün bu iki kardeş anneleri Leylâ bint Kurrân ile 
birlikte bir yolculuğa çıkarlar. Zû Tuvâ denilen yere varır, bir müddet 
orada eğlendikten sonra tekrar yola koyulmak istediklerinde anneleri 
Lukayz'a: “Lukayz! kaİK gidelim, annen sana kurban olsun” diyerek iltifat 
ederken diğer oğlu Şenn’i yanma çağırıp: “Beni binitine al, yolculukta 
bana ihtimam göster ve hizmetimi ifa et” der. Annesinin sevgi ve iltifatla- 415 416

415 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 466; M. Asım, K. T., II, 829; ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs, VIII,

111. kelimesi burada zarf olarak mansubdur. Yani J

takdirindedir.
416 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 472; M. Asım, K  T., II, 849; ez-Zebîdî, Tâc., VIII, 145; el- 

Askeri, Cemhere, II 425; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 803; ez-Zemahşerî; e\- 
Mustaksâ, II, 410, el-Cevherî, es-Sıhâh, III, 895.
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rını sadece Lukayz’a göstermesine canı sıkılan ve bı.na öfkelen Şenn bir 

müddet annesini binitinde taşır. Nihayet bir geçide geldiklerinde annesini 
devesinden aşağıya atar, kadıncağız da hemen ölür. Bunun üzerine Şenn 

bu sözü söyler. Sonra kardeşine dönerek: “Lukayz! Annenin cesedine 

mukayyed ol!” diyerek oradan uzaklaşır.

Anlamı: Şenn (annesini) taşıyıp sıkıntı çeker, Lukayz iltifata mazhar 
olur (öyle mi?.)

Kullanıldığı yerler: Bir şey esas yerinin dışına konulduğunda, iki 
kişiden biri iltifat görürken diğerine ehemmiyet atfedilmeyen yerlerde 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ona sıyırma kantar, bana 
gelince tam tartar. (Türk Ata. Ve Dey. s. 44)

417 ✓   ̂ . y

J-P A b>
5 J> ofj  O» y>- j^->' -144

Kelimeler:
y y  O P

Yerine getirdi, gerçekleştirdi.

Menşei: el-Hâris b. 'Amr ismindeki bir şahıs, Sahr b. Neşhel isimli 
bir kimseye: “Bir gün sana bir ganimet elde etmen hususunda yardım 
edersem, elde ettiğin ganimetin beşte birini bana verir misin?” dediğinde 
o da buna söz verir. Bir zaman sonra böyle bir konuda dediğini yerine 
getirir. Sahr b. Neşhel de Yemende bulunan bir taneye hücüm eder, mal 
ve eşyalarını gasp ederek yurduna döner. el-Hâris b. 'Amr, Sahr b. 
Neşhel’e gelerek vadini hatırlatma babında bu sözü söyler, O da sözünü 

tutarak ganimetin beşte birini verir; daha sonra bu söz dillerde dolaşarak 
mesel olur.

Anlamı: Kerem ve asalet sahibi olanlar sözünü yerine getirir/Erkek 
olan sözünde durur.

Kullanıldığı yerler: Bir kimseyi vadini yerine getirmeye teşvik sa
dedinde söylenir. 417

417 el-Rrûzâbâdî, K. M., s. 473; M. Asım, K. T., II, 856; ez-Zebîdî, Tâc., VIII, 155; el- 
Askeri, Cemhere, II, 30; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 730; ez-Zemahşerî; el- 
Mustaksâ, II, 384; el-Cevherî, es-Sıhâh, III, 898; el-Mufaddal, el-Fâhir, s. 61.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Söz adamın mihengidir. (Tül
bentçi, s. 477)

418 -‘Sjiull jŞ  -145

Kelimeler:

o^rUd.1: Bırakmak, terketmek, savaşta sulh yapma isteğinde bulun

mak demektir.
*

Savaşmak manasınadır.

Anlamı: Barış isteğinde bulunmak savaşa girmeden önce teklif edilir 
(savaşın kaybedildiğini sezince değil). Başedemiyeceğini bildiğin bir sa
vaştan kaç. Bir kötülük başına gelmeden önce ondan sakın.

Kullanıldığı yerler: Savaştan sonra barış talebinde bulunulduğun
da, mukavemete muktedir olmayan kimsenin kaçmaya karar verdiğinde 
oyalama taktiği yaptığına işaret sadedinde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Geçti Bor’un pazarı, sür 
eşşeği(n) Niğde’ye. (Eyuboğlu, 1,102) Ay bacayı aştı. (Ağızdan)

4W

J ik ü l İU S-146

Kelimeler:

jtk lli; Karanfil, biber gibi maddeleri döğecek havana denir.
*jî x
Tane, tohum, demektir.

So* o

JlUJ' veya JâLâJk Taneleri fasulye gibi olan tatlı ve hoş bir bitki 

tohumu/tanesidir. ez-Zebîdî “JiliJl” şeklinde “—i/ fâ” harfiyle rivayet 

edildiğini, ancak bunu tashif olduğunu söyler.418 419 420. JiLdl ise bibere denir.

418 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 473; M. Asım, K. T., II, 856; ez-Zebîdî, Tâcu’l-'Arûs, VIII, 
155; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 345.

419 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s. 474; M. Asım, K  T., II, 857, VI, 5 5 ; ez-Zebîdî, Tâcu’l- 
'Arûs, VIII, 156, XV, 630; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 252. ez-Zemahşerî “  uiüı ” 

kafların kesresiyle vermiştir. Bkz. el-Mustaksâ, II, 80.

420 Bkz. ez-Zebîdî, Tâcul-Arûs., XV, 630; M. Asım, K. T., IV, 5 5 . Tashîf, yazıda harf, 
hareke veya nokta hatası yapmak.



Anlamı: Kulkul/Kıikıl tanesi ancak havanda dövülürse elverişli hale 
gelir/Cimriden mal koparmak istenirse ona İsrar etmek gerekir.

Kullanıldığı yerler: Cimri kimseyi kendi haline bırakmayıp ısrar 
veya zorla kendisinden mal alındığında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Domuzc'an bir kıl çekmek ■ 
faydadan hâli değil. {Tülbentçi, s 191)

“Nekes, baban olsa, onu yolda koy

Domuzdan kıl helâl, onu sen de soy.” Havâî

• ( V V -  dr4 f U İ )
.421 o * te f A A *7

Menşei: Bu mesel ile ilgili olarak bir kaç hikaye anlatılır:

Besûs İsrail oğullarından bir kadındır. Bir gece kocasının istediği za
man yapacağı üç duasının kabul olunacağını rüyasında görür. Sabah 
olunca kocasına bunu anlatır ve üç duadan birisini kendi lehine yapma
sını yalvararak ister. Kocası istediğinin ne olduğunu sorar. Besûs kendisi
nin Yahudi kadınlarının en güzeli olması için dua etmesini ister. Yaşlı 
koca ilk olarak bunun olması için dua eder. Bunun üzerine Besûs akıllara 
durgunluk verecek derecede güzel ve genç bir kadın olur. Eline bir ayna 
alır ve yüzüne bakınca hayretler içinde kalır. Daha önce karı koca çirkin
likte birbirine denk iken bu sefer işler değişir. Besûs bu güzellikle kocası
nın çirkinliğine bakınca: “Bende bu güzellik varken senin gibi maymun 
suratlı bir herifle nasıl yaşarım” diyerek ayrılma talebinde bulunmaya 
başlar. Kendisi de bir Yahudi olan koca, ilk duasının kendi aleyhine kötü 
bir netice verdiğini görünce son derece sinirlenir ve ikinci duayı kadının 
bir dişi köpek olması için kullanır. Aynı anda Besûs bir dişi köpek olur ve 
evin içinde havlayarak dolaşmaya başlar. Annelerinin ilk önce melek gibi 
güzel bir kadın sonra bir köpek olmasından habersiz olan çocukların, 
evin içinde “hav hav”, sesleri işitince babalarının bulunduğu odaya koşar
lar ve bu köpeğin evin içine nereden geldiğini sorarlar. Babalan olayı 421

421 el-Fîrûzâbâdî, K  M , s. 479; M. Asım, K. T., II, 879; ez-Zebîdî, 7ac., VIII, 204; el- 

'Askeri, Cemhere, I, 556; el-Meydânî, Mec. Ems, s. 338; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, I, 176; el-Cevherî, es-Sıhâh, III, 909; İbnu’l-Esîr eş-Şeybânî, el-Kâmil 
Fi’t-Târîh, I, 524-525; el-Mufaddal, el-Fâhir, s. 93. Meselin aslı “ dili cJj j *

şeklindedir. Ancak f& î” demek daha kolay olduğu için bu

şekliyle meşhur olmuştur.



aynen anlatır. Bunun üzerine ağlaşmaya başlarlar. Analarının bir köpek 
olması kendileri için her zaman utanç vesilesi olacağını söyleyerek baba
larının boynuna sarılır ve: “Babacığım! Haydi, bir dua daha et de anne
miz hiç olmazsa eski haline dönsün” diye yalvarırlar. Zavallı adam üçün
cü duasını da karısının eski haline dönmesi için harcar. Böylece Besûs 
uğursuz bir kadın kabul edilerek bu söz söylenir.

Aynı hikâyeyi anlatan Muallim Naci bunun bir hurafe olduğunu, an
cak yine de ibretamiz bir yönünün bulunduğuna işaret eder422.

Besûs bint Munkiz uğursuzlukla şöhret bulmuş cahiliye dönemi kadın 
şairlerindendir423. el-Meydânî'nin neklettiği ve Muallim Naci'nin de 
“Sânihâtu’l-;Arab”a aldığı bu kadının uğursuz kabul edilmesi ile ilgili 
hikaye ise özetle şöyle anlatılır:

Besûs, Cessâs b. Mürre ismindeki yeğenini ziyaret için yola çıkmak 
ister. Bu arada komşusu Sa'd b. Şems devesine binerek kendisine yol 
arkadaşı olur. Nihayet Cessâs'm bulunduğu mahalle vanrlar. Bir gün 
Cessâs'ın develeri akrabası olan Kuleyb b. Vâil'in otlağına gider. Devele
rin arasında Sa'd'ın devesi de vardır. Kuleyb develer arasındaki bu ya
bancı deveyi uzaktan görür ve onu otlaktan uzaklaştırmak için bir ok 
atar. Ok devenin memesine isabet eder. Hayvanın memesinden kanla 
karışık süt akarak Cessâs'ın kampına geri döner. Besûs bu durumu gö
rünce kendisine yol arkadaşlığı eden kimsenin devesine yapılan yarala
ma fiilini kendisine ve yol arkadaşına yapılmış bir hakaret olduğunu öne 
sürerek kıyameti koparır. Deveyi yaralayan kimseden intikam almak için 
bir takım şiirler söyler ve yeğeni Cessâs'ın hislerini kabartır. Cessâs bir 
kaç gün Kuleyb'i takip eder ve münasip bir yerde bir ok atarak öldürür. 
Kuleyb’in öldürülmesi, kabilesi Bekr b. Vâil ile Cessâs'ın kabilesi Sa'leb b. 
Vâil arasında düşmanlığın doğmasına sebep olur, sürekli aralarında mü
cadele ve savaşa yol açar, bu hal 40 sene devam eder. Bu iki kabîle ara
sında böyle uzun süre cebelleşmenin sürmesi, pek çok insan kanının ak
masına sebep olur. Bu da kadının uğursuzlukla anılmasına yol açar ve bu 
mesel de benzeri hususlarda söylenegelir.

Anlamı: Besûs'dan daha uğusuz.

Kullanıldığı yerler: Uğursuz kabul edilen kimseler hakkında söyle
nir.

422 Bkz., M. Naci, Sânihcit, I, 65.

423 Bkz., İbnu’l-Esîr eş-Ştiybânî, el-Kâmil, fi’t-Târîh, I, 524-525.
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(424 425 426l^ ı^  ji) -148

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri:. Bastığı yerde ot bitmez. Altı
na yapışsa, bakır olur. (Tülbentçi, s. 96, 53).

Kelimeler:

dJli-i in cemisidir, “d ili- '” veya “ i Bir hayvanın alt veya

üst damağına bakarak iyice kontrol etmek demektir.

e 'y ': Ağız manasına gelen “pi” kelimesinin çoğu udur.

El sürüp yoklanacak yere denir.

Anlamı: Develerin çeneleri yahut ağızları semizliklerini anlamak için 
yoklanacakları yerleridir. (Zira deve gereği gibi yemiş ve içmiş İse tavlı ve 
güçlü olduğunu gösterdiği için artık gövdesini el ile yoklamaya hacet 
kalmaz. Yani dış görünüşü içine delalet eder)

Kullanıldığı yerler: Dışı içine delalet eder denilecek yerde söyle
nir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri:. Görünen köy kılavuz 
İstemez. (Aksoy, II, 293)

426 Slp -1 4 9

Kelimeler:
} oG

Çirkin iş, gevşek ve muhkem olmayan şey demektir.

Menşei: Kadının biri bir adamı zina fiilini işlerken ister istemez görür 
ve yaptığı bu kötü fiilden dolayı onu kınar. Fakat çok geçmeden aynı 
kadın bu çirkin fiili işlerken adama yakalanır. Adam da bu sözü söyler. 

Bazıları ise şu hikâyeyi anlatırlar:

424 el-Cevherî, es-Sıhâh, III, 913; el-'Askeri, Cemheretü’l-Ermâl, I, 77.

425 el-Pırûzâbâdî, K. M., s. 482; M. Asım, K. T., II, 888; ez-Zebîdî, TâcuTArüs, VIII, 
225.

426 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 486; M. Asım, K. T., II, 903; ez-Zebîdî. Tâc., VIII, 255; el- 
Meydânî, Mec. Ems, s. 420.
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Adamın biri bir şahsı önemli gördüğü bir işi yapmaya memur eder. 
Fakat bu şahıs layıkıyla işin hakkından gelemez. İşi emreden, adamı a- 
yıplar ve onun yerine ondan daha iyi yapacağını düşündüğü başka bir 
şahsı görevlenirir. Fakat bu şahıs daha kötü bir sonuçla neticelendirince 
bu sözü söyler.

Anlamı: Zaten iş karışıktı karmakarışık hale geldi/Herşey birbirine 
karıştı

Kullanıldığı yerler: Karışık bir durumun daha karışık hale geldiği 
hallerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Gülme komşuna gelir başı
na. İşler Arap saçma dör dü. Ayıkla pirincin taşını. (Tülbentçi, s. 262-60-83)

y T ̂  . 7 * T . ̂   ̂  ̂ s- s- v s /■ ^

J ')  ~ ^ J - 1 5 0

Kelimeler:

Kays b. Züheyr b. Cezîmetü'l-'Absî’ isminde bir şahsın atının

adıdır.'128

Menşei: Adı geçen Kays ile Huzayfa b. Bedr ez-Zübyânî atlarını ko
şup yarıştırmak hususunda bahse girer ve ortaya yirmi genç deve müka
fat koyarlar. Yüz ok atımı mesafesinde bir meydan belirlerler. Kays 
“Dahis” ve “el-Gabra'” isimli atlarını yarışa sokar. Huzeyfe ise “el- 
Hattâr” ve “el-Hafâ” isimli atlarını yarıştırır. Huzayfe’nin taraftarı olanlar, 
Benî Fezâre denen yerde pusu kurar ve yarışmada öne geçen Kays'ın atı 
“el-Gabra1” yı geri çevirir ve döverler. Bunun üzerine ‘Abs ve Zübyân 
kabileleri arasında kırk sene süren savaşlar cereyan eder. Böylece bu 
mesel ortaya çıkar.

Anlamı: Aralarında Dahis benzeri harp çıktı (Dahis'ten daha uğur
suz).

Kullanıldığı yerler: Hiç yoktan ortaya çıkan mücadeleler hakkında 
söylenir. 427 428

427 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 489; M. Asım, K. T., II, 914; ez-Zebîdî, Tâc., VIII, 277; el- 
’Askeri, Cemhere, I, 55(5; el-Msydânî, Mec. Ems., 341; İbn Manzûr, Lisân, VI,77.

428 Ata Dahis isminin verilmesi konusunda pek de hoş olmayan bir hikaye anlatılır. 
Bakz. el-Meydânî, Mec. Ems., 341



Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Aralarından kara kedi geçti.
(Tülbentçi, s. 59)

429

Kelimeler:
y'

> “—j/Be” Harfi cerri ile birlikte düşürmek tökezletmek, itip de

virmek demektir. Aynı zamanda vurmak, çarpmak manalarına gelir.
X O f

Çetin huylu, bed mizaç ve bed meşrep, kötü huylu demektir. 

Aynı zamanda şiddet manasınadır.

Anlamı: Musibetin en şiddetlisine maruz kaldı/Er belalı insana çattı.

Kullanıldığı yerler: Maruz kalman kötü durumlar hakkında söyle
nir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Belaya çatmak/düşmek/ gir
mek. (Aksoy, II, 631)

43!

Kelimeler:

Künyesi Ebû Abdi'n-Na'îm olan şahsın ismidir. Aslında

“c/’j j ^ ' avus kuşu” lakabı ile çağrılırken daha sonra kadınsı tavırları>
sebebiyle hakaret anlamında ism-i tasğîr sîgası ile denmiştir.

İslamda ilk dansözlük yapan kimse olduğu söylenir.

Menşei: Kendi dilinden Tuveys şöyle anlatır:

Ey Medîne halkı! Ben aranızda olduğum sürece Deccal'm ortaya 
çıkmasını bekleyin. Eğer ben ölürsem güvende olursunuz. Sözlerime dik
kat edip tedbirinizi alın. Zira Annem Ensâr’ın hanımları arasında fesat ve 429 430 431

429 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 496; M. Asım, K. T., II, 941; ez-Zebîdî, Tâc., VIII, 326; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 426.

430 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 343; M. Asım, K. T., II, 953; ez-Zebîdî, Tâc., VIII, 346; el- 
’Askeri, Cemhere, I, 538; el-Meydânî, Mec. Ems., 343; ez-Zemahşerî- el-Mustaksâ 
1,182.

431 el-Meydânî, Mec. Ems., s., 239.
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koğuculukla dolaşırdı. Beni Rasûlullah'ın (s.a.v.) vefat ettiği gece dünya
ya getirdi. Hz. Ebû Bekir (r.a.) vefat ettiğinde beni sütten kesti. Hz. Ömer 
(r.a.) vefat ettiğinde bülûğa erdim (on üç yaşındadır). Hz. Osman (r.a.) 
şehit edildiği gün evlendim. Hz. 'Ali (r.a.) şehit edildiği gün bir çocuğum 
dünyaya geldi (o dönemde ise kırk yaşlarındadır). Benim kadar uğursuz 
kim var?!. Böylece bu mesel dillerde dolaşır. ez-Zebîdî bu rivayeti şöyle

bağlar: “CiAOÇ j * üupİ ^JJi / Rabbim, bizi senin gibilerin şerrinden ko-

rusun” .

Anlamı: Tuveys'den daha uğursuz/Tuveys'den daha kadınsı.

Kullanıldığı yerler: Uğursuzluk konusu ortaya çıktığında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Bastığı yerde ot bitmez. (Tül
bentçi, s 96)

r  jû; > j ü u  V) ^  âi; % A 153

Kelimeler:

f  \ Gelin ve damat'a denir. Gelin için kullanıldığı zaman çoğulu 

damat için kullanıldığı zaman ise çoğulu gelir. ‘Arûs,
*

Arap kabilelerinden biri olan 'Üzre kabilesinden Esma bint Abdullah'n 

kocasının adıdır ki, Esma’nm kendi amcasının oğlu olduğu söylenir. 

Gizlenilen yer, sığınak demektir.

Menşei: p̂  kelimesinin manası açıklanırken hemen hemen aynı

olan iki mesel zikredilir, /ukarıya alınan bu iki meselden ilki için şu hikâ
ye anlatılır:

Esma evli olduğu amcasının oğlu ’Arûs'un ölmesi üzerine başka bir 
kabileden Nevfel isminde bir adamla evlenir. Çirkin, kötü huylu ve ağzı 
çok kötü kokan, cimri m: cimri olan bu Nevfel yeni eşini alıp kendi evine 
götürmek ister. Bunun üzerine Esma eski kocası Arûs hakkında bir mer- 432 433

432 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 501; M. Asım, K. T., II, 958; ez-Zebîdî, Tâc., VIII, 358; ez- 
Zemahşerî, el-Mustaksâ II, 263; el- Mufaddal, el-Fâhir, s. 211.

433 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 503; M. Asım, K. T., II, 958; ez-Zebîdî, Tâc. VIII, 358; el- 
'Askeri, Çembere, II, 395; el-Meydânî, Mec. Ems., s., 609; İbn Fâris, Seuâiru’l- 
Emsâl, IV, 264.
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siye söylemek için yeni eşinden izin alır ve mersiyesini söyler. Yeni eşi bu 
mersiyede kendisi için bir takım tarizler bulunduğunu hisseder. Nihayet 
yola çıkmak üzere hazırlanırlar. Esma ıtr/koku/parfum kutusunu yanına 
almaz. Bunu gören yeni kocası: “Itr kutusunu yanına alsana” deyince 
Esma bu sözü söyler ki el-Meydânî bu meseli ilk defa onun söylediğini 
nakleder.

Diğer bir hikayeye göre ’Arûs isminde bir adam vucudu kötü kokan 

bir kadınla evlenir ve kendisine bir kutu ıtr hediye eder. Zifaf gecesi 

kokuyu sürünmediğini gören adam kadına: “Itr ın yok mudur?” diye
A 0 jc

sorar. Kadın: “Onu sakladım” deyince adam: ^  V/

Düğün (gelin den sonra) geçtikten sonra kokuyu (parfümü) gizlemek 

uygunsuzdur/Kokuyu zifaf gecesinden sonrasına saklamak ne işe yarar” 

meselini söyler.

Anlamı: 'Arus'tan (gelin/düğün) sonra koku sürünmek yok-
tur/Gerdeğe girdikten sonra parfüm neye gerek/ ‘Arûs (öldükten sonra) 
kokuyu ne yapayım/ 'Arus'tan sonra parfüm kullanmak ne işe yarar.

Kullanıldığı yerler: Yeri ve zamanı gelince saklanmadan kullanıla
cak veya uygulanacak hususlar için kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Düğünden sonra kınayı kıçı
na yaksın. (Ağızdan)

,“ trklî y. jL î -154

Kelimeler:

Haris kimse, kocamış ayı, köpek gibi yemek vakitlerini gözetip

davetsiz olarak her türlü sofraya kurulan kimse gibi manalara gelir. An
cak burada Felhas, Benî Şeybân ismindeki cemaatın reisinin adıdır.

Menşei: Adı geçen şahıs hiç bir savaşa iştirak etmeden ganimetler
den pay isteyen bir kimsedir. Savaşa katılmamasına rağmen kırmamak 
için kendisine ganimetlerden pay verilir. Ancak onu aldıktan sonra karısı 
için hisse ister. Onu alınca da devesinin hissesini ister. Bu yüzsüzlüğü 
sebebiyle kendisi hakkında bu mesel söylene gelir 434

434 el-Fîrûzâbâdî, K. M , s. 507; M. Asım, K. T., II, 980; şz-Zebîdî, Tâc., VIII, 402; el- 
Askeri, Cemhere, I, 532; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I 152.
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Anlamı: Felhas'dan daha dilenci/daha yüzsüz.

Kullanıldığı yerler: Yüzsüzlük ve dilencilikte öne geçen kimseler 
hakkında söylenir.

Türkçe deki karşılığı veya benzeri: Yüz verdik astar ister. (Aksoy, 

II, 1139). Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider. (Püsküllüoğlu, s. 57)

■ r  ^  ^  >  y , >  -15 5

Kelimeler:
\7
Yay manasına gelen 1 kelimesinin ism-i tasgiridir.

*
Menşei: Bahsi geçen “yay” ın sahibi lakaplı Hacip b.

*

Zürare b. 'Udes et-1 emimi ismindeki bir kimsedir. Rivâyete göre Hz. 
Peygamber (s.a.v.) Mudar kabilesinin müslüman olanlara yaptıkları ezi
yetler sebebiyle onlar hakkında beddua435 436 ettiği için kıtlığa uğrarlar. O 
bölgede yaşamakta olan Hacip ve kabilesi de bu kıtlıktan nasiplerini alır. 
Hacip maruz kaldıkları kıtlık yılında kabilesi ile birlikte Kisra Nuşirevan'a 
gelerek onun topraklarında ikamet etmek için izin isterler. Kisra özetle: 
“Size emniyet edilmez” diyerek izin vermek istemez. Bunun üzerine 
Hacib: “Hükümdara <arşı ben kefilim” deyince Kisra: “Bunu bana ne ile 
garanti edebilirsin” c.iye sorar. Hacib: “Yayımı rehin veririm” deyince 
orada bulunanlar rehin verilen şeyin basitliğinden dolayı gülüşürler. 
Kisra: “Ebediyyen onu sana iade etmem” deyince Hacib bunu kabul 
eder. Kisra da Benî Temim'in Dicle ve Fırat kıyılarında yerleşmelerine izin 
verir. Mudar Kabilesinin Hz. Peygamber'e (s.a.v.) muracatları ve Cenâb-ı 
Peygamberin hayır duaları sonunda kıtlık ortadan kalkar; bir süre sonra 
da Benî Temim eski yurtlarına döner. Bu sırada Hacib ölür, Oğlu ’Utârid 
bir vesile ile Medine’ye gelir ve müslüman olur. Bir süre sonra Kisrâ'ya 
gelerek babasının yayını ister. Kisra yayı verdiği gibi çok güzel bir elbise 
ile mükafatlandırır437. Mesel de bu küçücük yayın sebep olduğu olaydan 
sonra söylenir.

435 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 512; M. Asım, K  T., II, 995; ez-Zebîdî, Tâc., VIII, 432; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 370. M. Âsim birinci meselin Lisân da, ikinci meselin el- 
Müstaksâ' da yer aldığım söylese de Lisân’ın elimizde bulunan nüshasında bulu
namamıştır .

436 Bu dua konusu için Bkz. Tecrîd Tercümesi ve Şerhi, II, 808.

437 Utârid b. Hacip'in müslüman olması konusunda bkz, Tecrîd Tere, ve Şerhi, II, 808, 
II, 30. Dip not, 1.
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Anlamı: O, okların en hayırlısı haline geldi/Falanca kimse oku hayır
lı olan yay kısmından oldu.

Kullanıldığı yerler: İlkönce karşı çıkıp sonra kabul edilen husus
larda söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: O, mum gibi oldu. Süt dök
müş kediye döndü. (Ağızdan)

43K diÜkij (IÂİ) ^  -1 5 6

Kelimeler:
** X

Yuva, kuş yuvası demektir. “Yuvayı dişi kuş yapar” meseline 

binaen müennese hitap edilmiştir. Cemisi ” , ‘jüjupÎ” ve

gelir.
X e

^ j i k  Emr-i hazır muhataba kalıbı olup yavaş yavaş ilerlemek, sa

vuşup gitmek.

Anlamı: Bu yuva senin yuvan değil, yürü bakalım (voltanı al)/Senin 
yetişeceğin yuva değil ki çıkmaya çalışasın.

Kullanıldığı yerler: Bu senin işin değil, bu senin hakkın değildir, 
denilecek yerde söylenir. Ayrıca kişinin kendisine uygun olmayan bir 
duruma düştüğünde söylenir.

Türkçe'deki karşılığı: Bu sevdadan vaz geç. (Tülbentçi, s 96)

439 £ (ü ^ )  -1 5 7

Kelimeler:
£* s & s

nin müzarisi olup su sıza sıza akmaık, azar azar akmak

manasınadır. 438 439

438 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 537; M. Asım, K. T., II, 1100; ez-2ebîdî, Tâc, IX, 142; el- 
Askeri, Cemhere, II, 198; el-Meydânî, Mec. Ems., s, 653; İbn Fâris, Me/cdyîs, IV, 
46.

439 el-Fîrûzâbâdî, K. M „ s. 573; M. Asım, K. T., II, 1239; Zebîdî, Tâc., X, 13; Cevheri, 
es-Sıhâh, III, 1066.
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Anlamı: Filancanın taşından nem sızmaz (cimridir, hayrı dokunmaz, 

eli cebine gitmez).

Kullanıldığı alan: Cimri kimseler hakkında serdedilir.

Türkçe'deki karşılığı: Eli cebine varmamak. (A k so y , II, 755) Bağrını

bit, malını it yer. (Üçer, s. 36) Cebinde yılan var. Yakasını bit, malını it yer. 
(Ağızdan)

440 Ijll-  ok" Ö! jÜdT, İL* -1 5 8

Kelimeler:

J oj,y  Koyun ağılına, kalpten başka bütün iç organlara, şehrin 

varoşlarına, mahallelerine, gıda olarak bir insana kâfi gelen süte denir. 

Meselde, asıl, kök. aile fertlerinin herbiri.

jUÜJl: İçinde suyu daha çok olan süt, ya da su katılmış süte denir.

Anlamt: İçinde suyu çok da olsa süt senin sütündür/İçinde iyisi kötü

sü, suçlusu, suçsuzu, kusurlusu bulunsa da akraba ve yakınların senden- 

dir/Kötü de olsa akraba senin akrabandır.

Kullanıldığı yerler: Vazgeçilmesi mümkün olmayan hususlar için 

söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Baş yarılır börk içinde, kol 

kırılır yen içinde. (A k so y , 1 ,1 8 3 ).  Et, tırnaktan ayrılmaz. (T ü lben tç i, s. 2 2 8 )

440 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 577; M. Asım, K. T., II, 1256; ez-Zebîdî, Tâc., IX, 53; el- 
'Askeri, Cemhere, II, 243; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 711; ez-Zemahşerî, el-
Mustaksâ, II, 350; el-Cevherî, es-Sıhâh, III, 1066. Benzeri olS" J  j  jJL. âjUiî 

/ kesilmiş bile olsa burun senin burnundur” meselidir. Bkz. ez-Zebîdî, Tâcu’I-‘Arûs, 
IX, 53.
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Kelimeler:
a

Dudaklarıyla “V / hayır” anlamında işare: etmeye denir. Yani,
X

ağzı bir tarafa eğip “V” demeyi hissettirir tarzda ve sanki ıslık sesi 
çıkaracak şekilde bükmek. Bu ifadeden soruyu soran tamamen ümidini 
kesmez, ümidi devam eder. Başka bir anlatımla bu ifadeden ne tam ha
yır, nede tam ret manası çıkar. Mütercim Âsim Efendi, bizim kibarların 
“bakalım “tabiri gibidir, yorumunu yapar.

X

vezninde p—j  den alınmış olup alamet, nişan manasına-
X X

dır.

, ( 442 L J )  441 L İ J  ^  01 -159

Anlamı: Senin dudak bükme(n) de ümitvâr olma alameti 
var/Doğrusu şu ki hayır desen de bu olabileceğine bir işarettir/Hele dur 
bakalım.

Kullanıldığı yerler: Bir şeyi elde etme konusunda şübhe meydana 
geldiğinde ve ümidin kesilmediği yerlerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ne haldir bu hal, ne pekmez 
oldu, ne bal. (Tülbentçi, s. 429)

443 j&ju —160

Kelimeler:
> i.

Sıtma tutan kimsenin titremesine denin Burada yiyecek ve 

içeceklerin tükenmesi, kıtlık manasına kullanılmıştır. 441 442 443

441 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 588; M. Asım, K. T., III, 6; Zebîdî, Tâc. X, 156; el-
* X

Meydânî şeklinde verir. Bkz. Mec. Ems., s. 53.

442 nin aslı “{y^‘j"  olup, sonra daha sonra olmuştur. el-Meydânî,

Me. Em., s. 53.

443 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 589; M. Asım, K. T, III, 12; ez-Zebîdî, Tâc., 10, 167; el- 
Meydânî, Mec. Ems. s. 739; İbn Manzûr, Lisân, VII, 240, el-Cevherî, es-Sıhâh, III, 
1109.
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Jaij : jşjai; Masdarından fiil-i müzari olup damla damla akıtmak

ma-nasmadır. Burada deve katarı oluşturmak demektir.
<•*>*

Burada “ manasınadır ki, bir yerden sürülüp götürü

len hayvan sürüsüne yahut deve sürüsüne denir.

Anlamı: Kıtlık deve sürüsünün pazara götürülmesine sebep olur.

Kullanıldığı yerler: Mal ve yiyecekler tükenmeden tedbirinin a- 
lınmasının gerektiği yerlerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Yağmur yağarken küpleri 
doldurmak. (Tülbentçi, s. 544) Ak akçe kara gün içindir. (Soykut, s. 108) Sakla 
samanı gelir zamanı. (A. Vefik P. s. 106)

“Ahâlî sözde sükkerler yemişler
Ak akçe kara gün içün dimişler.” Taşhcalı Yahya Bey

___İl t44'1 o j i  (j^>) —161
4-15 *  '  ° i

ör4

Kelimeler:
; /

Bir şey. sebat ve kararlılıkla muhafaza etmek, korumak mana

sına bir ism-i tafdîldir.

Anlamı: O, küçücük şeylerden (karıncadan, âmâ kimseden, küçük 
çocuktan) daha koruyucu ve sağlamdır; ağırlığı hafif olsa da, düşüp kalk
sa da malına sımskı sarılıp muhafaza eder.

Kullanıldığı yerler: Güç ve kuvvet mukayeselerinde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Şahin küçüktür, ama koca 
turnayı havadan indirir. Ummadığın taş baş yarar. (Tülbentçi., s. 497,528) 444 445

444 el-Fırûzâbâdî, K. M. s. 607; M. Asım, K. T, III, 84; ez-Zebîdî, Tâc., 10, 321; el- 
‘Askerî, Cemhere, II, 12; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 214.

445 Belirtilen farklı rivâyetler için bkz. ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 214; el-Meydânî, 
Mec. Ems., s. 392.
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A
Menşei: ‘Abşems b. Sa'd kabîlesiden ’Aişe b.'Asm (veya Atm) is

minde birisi bir gün develerini sulamak için kuyu başına götürür. Kovayı 
doldurmak için kardeşini kuyuya indirir. Kardeşi kuyu içinde kovaya su 
doldurmaya çalışırken çevreden kuyunun üzerine develer üşüşür. O ka
labalık arasında deve yavrulanndan birisi kuyunun içine düşmek üzere 
iken yavrunun kuyruğundan yakalayarak duvara sıkıştırır. Kardeşi aşağı
da: “Aman düşürme, düşürmen benim helak olmam demektir” diye 
feryad eder. O da: “Eğer genç devenin kuyruğu xoparsa işte o zaman 
senin helakin olacak” derken, bir yandan da hayvanın kuyruğunu sımsıkı 
tutar ve güç bela deve yavrusunu çıkanp kardeşini ölümden kurtarır. 
Böylece bu söz de mesel olarak dillerde dolaşır.

A A

Anlamı: O, 'Aişe b. Asm'den daha sebatkar ve daha koruyucu, daha 
güçlüdür.

Kullanıldığı yerler: Elindekini her şeye rağmen muhafaza eden 
kimseler hakkında ya da güç, kuvvet mukayeselerinde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Şahin küçük, ama payını ele
vermez. (Soykut, s. 228)

s s , o s & X $
■ *  o f  ** , o ı ^ ı

.w  j3 ı jiip jı a n i 'r sz w  oı-i63
Kelimeler:

ı y 9 f » O %I y  o ► » o j >

J  : jâs-j Kelimesinin cemisi olup ok demirinin girecek yeri, yivi,
ucu.

I 9̂1 i 9̂ . a  ̂Q fi
JnJk Ok, demektir. “J-dl ” oku demirinin girecek yeri veya

okun ucu. * *

446

447

el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 607; M. Asım, K  T, III, 84; e::-Zebîdî, Tâc., 10, 321; el-

‘Askerî, Cemhere, II, 12; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 392; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, I, 214. ei-Fırûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît'de “ J* ” şeklinde verilirken 

diğer kaynaklarda <y” şeklindedir. A.g.yerler.

ei-Fırûzâbâdî, K. M. s. 626; M. Asım, K. T, III, 163; ez-Zebîdî, Tâc., X, 471; İbn

Martzûr, Lisân, VII, 444. el-Meydânîn 

Bkz. Mec. Ems., s. 72.

“ Çap JlSl i l i j î  ‘J i. ) di ” şeklindedir.
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Anlamı: Bir kimsenin kendince malum bir sebepten dolayı öfkelenip 
oturduğu yerde elindeki ok ile yeri eşelemesinden, karıştırıp okun yivini 
kırmasından yola çıkarak: “Falanca kimse, şiddetli öfkesinden dolayı, 
sana diş biliyor” denilir. Bir başka anlatımla ağızdaki dişlerin kökleri 
okun yivinin giriş yerlerine benzetilerek: “Falanca kimse şiddetli öfke
sinden dolayı dişlerini birbirine vurup gıcırdatıyor, yani sana diş bili
yor” demek olur.

Kullanıldığı yerler: Gittikçe öfkesi artan kimseler hakkında kullanı
lır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: öfkesinden ateş püskürüyor. 
(Tülbentçi., s. 445)

448 j3ı iıiy  ‘Ji- ’cMâJ*. lîr j lir jk  o > : c. -i64

Anlamı: Yukc.rıdaki meselin bir benzeri olarak: “Falan isteğimi elde 
etmek için bütün gücümü harcadım ama bir türlü elde edemedim. O 
kadar ki okların uçları eğilip bana yöneldi”. Bir ihtiyacımı karşılamayı 
istedim, ama muvaffak olamadığım gibi oklann uçları eğilip bana yöneldi 
(aleyhime tecelli etci)/Sivrilttiğim oklar bana döndü.

Kullanıldığı alan: İşlerin ters gittiği durumlarda söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Silah geri tepti. (Ağızdan)

•(4:,() 449 ^  s - ^  _165

Kelimeler:

, j ^ :  Mastar o.up: şişman, yağlı, besili demektir.

^ y*: Açlık, aç olmak, açlıktan ölmek demektir.

Anlamı: Köpeğin semizliği, sahibinin açlığı sebebiyledir. 448 449 450

448 el-Fîrûzâbâdî, K  M. s. 626; M. Asım, K  T, III, 163; ez-Zebîdî, Tâc., X, 471.

449 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s. 640; M. Asım, K. T, III, 217; ez-Zebîdî, Tâc. XI, 70.

450 ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 120; el-Meydânî, Mec. Ems. s. 328.
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İkincisine göre, bir kimsenin malına ve mesela develerine “süvvâf” 
denen hastalık bulaşır. Develer ölür. Sahipleri bir felaketle karşı karşıya 
kalırlarken köpekleri, ölen develerin etini yer ve şişmanlar. Yani: 
“Sahihleri aç susuz kalmasına rağmen köpekleri şişmanladı, semiz
leşti” demektir.

Kullanıldığı yerler: Bir kimsenin kötü hali diğerinin iyi haline se
bep olduğunda söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Atın ölümü itin bayramıdır. 
(Eyuboğlu, I, 28)

451
/fo

**>3* Cr* f CM -1 6 6

w
Menşei: Havta'a, Arap kabilelerinden Gufeyle evladından uğursuz

luğuyla şöhret bulmuş bir kişinin adıdır. İki kabile arasında uzun süre bir 
savaşın çıkmasına ve pek çok kimsenin bu yüzder öldürülmesine sebep 
olmuştur ki, hikayesi şöyledir:

Kuseyf b. ’Amr et Tağlibî ile Zebân ez-Zühlt evlâdından Amr isimli 
şahıs arasında daha önce ceryan eden bir olay yüzünden husumet var
dır. Kuseyf bu husumet yüzünden 'Amr hakkında sürekli düşmanlık hisle
ri taşımaktadır. Bu yüzden her zaman 'Amr'dan intikam almak için bir 
fırsat kollar. Bir gün 'Amr'ın develeri kendi otlağından kaçar. 'Amr da 
kardeşleriyle birlikte develerin peşine düşer. Nihayet bir yerde develeri 
yakalarlar, birini kesip kebap yaparak sofraya koyarlar. Bu sırada 
Havta'a bunlari görür, koşarak Küseyf e gelir ve 'Amr'ın kardeşleri ile bir
likte tenha bir yerde bulunduklannı haber verir. Küseyf hemen yanma 
epeyce kalabalık bir gurubu alarak 'Amr'ın kardeşleri ile birlikte bulun
dukları yere vanr ve onların üzerine hücüm ederek öldürmek ister. Çare
siz olduğunu anlayan -'Amr: “Kuseyf! Bizi katledersen kabilelerimiz ara
sında savaş ateşini tutuşturmuş olursun. Gel bu ateşi tutuşturma” diye 
onu vazgeçirmeye çalışsa da Kuseyf: “Hayır! Seni ve kardeşlerini öldüre
ceğim” cevabını verir. Bunun üzerine 'Amr: “Bari kardeşlerimi serbest 
bırak. Zira onların seninle alıp veremediği bir şeyleri yok ve onları bekle
yen babalan var” dese de sözünü dinletemez. Küseyf, 'Amr ve kardeşle- 451

451 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s. 640; M. Asım, K. T., III, 219; ez-Zebîdî, Tdc., XI, 82; el- 
‘Askerî, Cemhere I, 135; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 340; İbn Manzûr, Lisân, VIII, 
63; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 181; el-İsfahânî, Seueiru’l-Emsâl, s. 207, 208.
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rini katleder, kafalarını keser ve bir heybeye koyarak ’Amr’ın Düheym 
isimli bir devesinin boynuna asar. Deve serbest kalınca sahibininin oba
sına gelir, babalan Zebân'm çadırının önünde çöker. Zeban, cariyesine: 
“Bu 'Amr'ın devesi, o ve kardeşleri çok geç kaldılar (bak bakalım bu de
vede ne ola)”. Cariye devenin yanına vanp eliyle heybeyi dışarıdan 
kontrol eder ve: “Efendim! Oğullann deve kuşu yumurtaları bulup hey
beye koymuşlar” diye haber verir. Zeban deve kuşu yumurtası düşünce
siyle elini heybenin içine sokar ve çocuklannın başlarını dışarı çıkarınca 
durumu anlar. Evlatlarının başını yıkar, bir kalkan içine koyar, aynı olay

** s s $  s } —

için rivâyet edilen “̂ ^Lül ^  yŞ\ j*-\ “sözünü söyler. Yani: “Benim 
evlatlarımı en sonra görüp göreceğim" budur, bundan sonra göreceğim 
bir şey yoktur/Develerin götürecekleri ganimet budur, götürecekleri kal
madı” demektir. E>u sözde mesel olarak ümitlerin kesildiği ve kederlerin 
başladığı durumlarda söylenir. Muhbirciliği ile iki kabile arasında savaş 
ve katliamın çıkmasına yol açan Havta'a hakkında uğursuzluğunu ifade 
sadedinde bu mesel söylenir.

Anlamı: (Falanca kimse) Havta’a’dan daha uğursuzdur.

Kullanıldığı yerler: Uğursuzluk kıyaslandığında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Altına yapışsa, elinde bakır 
olur. Altın tutsa toprak olur. (Tülbentçi., s. 53)

452  t j ' ® s* ı. o *  o ■* Os A l *  9 *  -f  / Mj+p.jı iy *  -1Ö 7

Kelimeler:

iz  Jp]\: Masdaı bina-i nevi' olarak / sad” harfinin kesresi ile veya 

fethası ile okunur. Yere çalınmak, yere çalmak, yatırmak demektir.

Anlamı: At’a kötü binen, yere çarpılan iyi biniciden daha hayırlı- 
dır/Atın üzerinde oturmakta mahareti olmayan ve kendisini koruyarak 
düşmeyen binici, iyi binici olduğu halde düşüp kendisini yaralayan kim
seden daha hayırlıdır. 452

452 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s. 663; M. Asım, K. T., III, 319; ez-Zebîdî, Tâc., XI, 268; el- 
Askerî, Cemhere, I, 525; el-Meydânî, Mec. Ems. s. 332; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, II, 122.
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Kullanıldığı yerler: İhtiyat kaydıyla az şeylerin elde edilebileceği 
yerde ihtiyatsız davranarak çok şey isteyip hepsinin elden çıkarılmaması
nın gerektiği durumlarda söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzerli: Dimyat'a pirince giderken 
evdeki bulgurdan oldu. (Tülbentçi., s. 185)

. 453  454 &  oU( Ufri-c. )4 r;5l i b  y  - i 6 8
x  /  /  /

.4M U. l«3l j l  J\^ki> öçaT y ü ı  j t İ £ y

Kelimeler:
S s

s - ✓ _
Fiilinden nakşetmek, süslemek, yontmak veya münakaşa

etmek manalarına gelir. Meselde çıkarmak, sökmek manasına kullanıl
mıştır.

ApaJl: Bu kelime de meselde meyi, muhabbet ve heva manasınadır. 

Aslında kaburga kemiğine derler.

Anlamı: Dikeni dikenle çıkarma sevdasına düşme. Zira birinin diğe
rine meyi ve muhabbeti vardır (aynı sonucu doğurur)/Dikeni dikenle 
çıkarayım derken onunda kırılıp aynı yerde kalması ve daha fazla acı 
verme ihtimali çoktur.

Kullanıldığı yerler: Bir ihtiyacı gidereyim derken daha fazla muh-
A

taç hale gelindiği, yahut Mütercim Asım Efendi’nin de dediği gibi iki ha
sımdan biri hasmıntn dostunu hakem tayin ettiğinde söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzerli: Bozacının şahidi şıracı. (Ağız

dan) İt itin kuyruğuna basmaz. (Tülbentçi, s. 320)

453 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s. 668; M. Asım, K. T., III, 339; ez-Zebîdî, Tâc., XI, 210; 394; 
el-Meydânî, Mec. Ems., s. 601; İbn Manzûr, Lisân, VIII, 227. Kâmûs Tercümesin

de “ yJt / diken” kelimesi, sehven olsa ge -ek, “ je> / dad” harfi ile yazılmıştır.

454 el-‘Askerî, Cemhere, II, 394; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 260; el-Cevherî, es- 
Sıhâh, III, 1251.
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Kelimeler:
o «£/"

c -v ? : Kaybetmek, zayi etmek, elden kaçırmak....

Menşei: 'Amr b. ’Amr b. ’Udes isminde bir şahıs, yaşlı sayılabileceği 
bir dönemde amcasının kızı Dahtanûs ile evlenir. Zengin ama yaşlı Amr'ı 
kızcağız sevemez. Boşanırlar. Kızcağız daha sonra fakir ama genç bir de
likanlı ile evlenir. Kocasının fakirliği sebebiyle geçim sıkıntısı çekerler. Bir 
gün kendisine süt lazım olur. Kızcağız eski kocasına birisini göndererek 
bir miktar süt ister. 'Amr: sözüyle süt vermeyi red
deder. Haber kendisine ulaşan Dahtanûs: Jd j  |jm> / Bu ko
ca, sütü olmasa da daha hayırlıdır” cevabını verir ve bu sözde mesel
olarak dillerde dolaşır.

Bir başka hikaye ise şöyledir: el-Esved b. Hürmüz ismindeki bir kişi, 
el-'Anûd eş-Şenniyye isminde bir kadınla evlidir. Kadın kötü huylu bir 
kimsedir. Bu yüzden Hürmüz kadını boşar. Kendi kabilesinden başka bir 
kadınla evlenir; fakat anlaşamazlar; O’ndan da ayrılır. Evvelki hanımı hiç 
olmazsa oturup kalkmasını bilir diye tekrar evlenmeyi teklif eder. Kadın
cağız şu kıt'a ile cevap verir:

'M ^  '* * ✓

. ® y »t / / 9̂oLiJl
o Sı • . ✓ O ' ÛJJ . ^

“Benim gibi taptaze bir (güzeli) ip gibi duvara asıp terket(me)din mi?
Şimdi ne diye tekrar bir araya gelmemizi isteme girişiminde bulun

maya başladın. Sen: Geçen yaz sütü kaybettin/Sen beni geçen yaz elin
den kaçırdın (şimdi git de başının çaresine bak)456.”

455 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s;. 669; M. Asım, K. T., III, 342; ez-Zebîdî, Tâcul-‘Arûs min 
Ceuâhiri’l-Kâmûs, XI, 316; el-Askerî, Cemhere, I, 575; el-Cevherî, es-Sıhâh, III,

1252. el-Meydân J ” şeklinde nakleder. Bkz. Mec. Ems., s. 499.

456 Bu rivâyete göre “tâ-i meftuha” ile müzekker muhataba söylenmiştir.
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Anlamı: Sen geçen yaz sütü zayi etmiş, beni elinden kaçırmıştın.

Kullanıldığı yerler: Elindeki firsattan yararlanmayıp kaybedince 
peşine düşen kimseler hakkında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Geçti Bor'un pazan sür 
eşşeğini Niğde'ye. Eski çamlar bardak oldu. (Tülbentçi, 245-222)

“Bir lokma bir hırka gününe geldik 
Eski çamlar bardak oldu efendim 
Altun bileziği pazara verdik
Eski pangunotlar soldu efendim.” Âşık İsmail Cengiz

etmemek manasına kullanılmıştır.
O X

Topallayarak yürümek, aksamak.

Anlamı: Senin halipürmelalinden müteessir ve mahzûn olmayanlar, 
senin ahvaline ihtimam göstermezler/Sana samimiyetle sevgi besleme- 
yenler senin zayıflık ve güçsüzlük halinde sana el uzatır.azlar.

Kullanıldığı yerler: Bigâne kimselerden yardım istememenin doğ
ru olduğu yerde söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Namerde, merde, bir ferde 
muhtaç olma. (Tülbentçi., s. 425) Geçme nâmert köprüsünden ko aparsın su 
seni. (Eyuboglu, I, 102)

“Boğulmakdan suya yeğdir değül derd
Muhannes köprisinden geçme ey merd” Güvâhî 457 458 459

457 ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs., 11, 332.

458 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 670; M. Asım, K, T., III, 351; ez-Zebîdî, Tâc., XI, 332.

459 ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 122.

Kelimeler:

g j  : den burada önem vermek, ihtimam göstermek, gözardı
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Anlamı: Sen güçsüz bir kimsesin, kaldıramayacağın işin altına gir
me.

Kullanıldığı yerler: Gücü yetmeyecek yerde bir işe girişenler hak
kında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: (Senin) etin ne budun ne!. O 
senin ağzının kaşığı değil. (Tülbentçi., s. 228,435)

Anlamı: Yüksek yere aksaklığını gözönüne alarak çık (çıkmaya 
kalk), sonra büsbütün aksak olursun/Başaramayacağın işin altına girme, 
gücünün yeteceği işlere giriş, gücünün üstünde bir işi kendine yükleme.

Kullanıldığı yerler: Güçsüz kimselerin gücünün üstünde işlere gi
rişmemesini tenbih için söylenir.

Türkçe'deki karşılıği veya benzeri: O senin ağzının kaşığı değil. 
(Tülbentçi, s., 435) Elinin hamuru ile erkek işine karışır. (Türk Ata. ve Dey., I, 
118)

“Olur sanma gamın rızk ile eksük
Büyük başın büyük olur ağrısı.” Güvâhî

Anlamı: Köpeklerin aksağı uyumadıkça ben uyumam (Zira köpekle
rin sağlam ve güçlüsü var iken, aksak köpek dişilere çatmağa cesaret 
edemez. Tâki bekleyip onlar uyuduktan sonra dişiye çatar. Yahut, dişiye 
kızmış erkek köpek kızgınlığı geçip uyuyuncaya kadar veyahut da, erkeğe 
kızmış dişi köpek, erkek köpekler kendisini çevreledikleri için uyumazlar.) 460 461 462

460 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s. 670-71; M. Asım, K. T., III, 351; ez-Zebîdî, Tâc., XI, 332.

461 el-Fîrûzâbâdî, K M., s. 670-71; M. Asım, K  T , III, 351; ez-Zebîdî, Tâc,  XI, 332; 
el-‘Askerî, Cemhere., I, 117.

462 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s. 670-71; M. Asım, K. T, III, 352; ez-Zebîdî, Tâc., XI, 332.
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Kullanıldığı yerler: İşlerinde ihmalkâr davranmayıp fırsat kollayan 
ve fırsat bulunca da amacını gerçekleştirmekten kaçınmayan kimseler 
hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kurt dumanlı havayı sever. 
Su uyur, düşman uyumaz. (Tülbentçi., s. 390-491)

463
j U - 1 7 4

Kelimeler:
✓  x

Ahmak, utanmaz, arlanmaz kadına denildiği gibi, tek gözüne

sürme çeken, baş örtüsünü (feracesini) ters giyen kadına da denir. Bura
da Tağlib kabilesinden bir kimse'nin adıdır ki daha sonra Evs kabilesine 
intisab etmiştir. Son derece dilenci tavırlı bir kimse olduğu söylenir.

Anlamı: (O) Karsa'dan daha dilenci/daha yüzsüz,

Kullanıldığı yerler: Dilencilik veya yüzsüzlüğü mukayese için söy
lenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Yüzünü bulan (yüzsüz) asta- 
nnı da ister. (Pala, s. 304)

464
*
u ' - 1 7 5

Kelimeler:
X

Pek çok manalarından birisi de dişleri birbirine vurup 

gıcırdatmak. Burada kapı çalmak, değnekle vurmak manasınadır.

zd: inatçı, dikkafalı, söz dinlemez olmak demektir. Kısaca dediğinde 

ve yaptığında ısrarcı olmak manasınadır.

^dj: Bir yere girmek manasınadır. 463 464

463 el-Fîrûzâbâdî, K M., s. 674; M. Asım, K. T., III, 366; ez-Zebîdî, Tâc., XI, 358; el- 
Meydânî, Mec. Ems. s., 310; el-Askerî, Cemhere, 1, 522; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, 1,152.

464 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 674; M. Asım, K. T., III, 367; ez-Zebîdî, Tâc., XI, 359.
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Anlamı: Bir kapıyı ısrarla çalan kimse elbette sonunda açtırıp içeri 
gİrer/Kim çaldığı kapıdan ayrılmazsa içeri girer.

Kullanıldığı yerler: Bir işin olmasında İsrar eden kimseler hakkın
da söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Sabreden derviş, muradına 
ermiş. Tekkeyi bekleyen çorbayı İçer. (Pala, s. 253,304)

“Feyz alırsın çekerek derd ü gam-ı dünyayı
Tekkeyi bekleyen elbette içer çorbayı” Şinâsî

,465 J lJ-1 ç^Jlİ J  C ^ Ü l ö\ - 1 7 6

Kelimeler:
9

j i :  Akıl ve rüşd sahibi, aklı başında, ne dediğini bilir.

Menşei: el-Meydânî'nin de belirttiği gibi bu meselin kim hakkında 
söylendiği konusunda çeşitli görüşler vardır. En çok anlatılan hikâye ise 
şudur:

Araplann Emirlerinden ve üç yüz sene yaşadığı söylenen 'Amir b, ez- 
Zarib, yaşlandığı, aklî melekelerinin zayıfladığı sıralarda kendisinden gö
rüş almaya gelenlere karşı bir hataya düşmemek için oğullarını çağmr ve 
oturduğu odada asılı bulunan kalkanı gösterek: “İnsanların işlerini görür
ken gereksiz veya zarara yol açacak bir söz söyleyecek olursam beni bu 
durumdan kurtarmam için değnekle şu kalkana dokunun” talimatını verir. 
Oğulları bu emir doğrultusunda hareket ederek, 'Amr'm bir dil sürçmesini 
gördüklerinde emrini yerine getirirler, o da hatasını düzeltir. 'Amr'ın bu 
halini görenler kendisi hakkında bu meseli söylerler.

Anlamı: Asâ (Baston) akıllı kimse için vuruldu/Akıllı kimse için basit 
bir ikaz yeterlid ir/Aklı selim sahibi kimselere bir işaret yeter.

Kullanıldığı yerler: Küçücük bir işâretle bile olsa akıllı kimse on
dan nasibini alır, denilecek yerde söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Arife bir işâret yeter. (Tülbent
çi, s. 62)

465 el-Fîrûzâbâdî, K. M , s. 674; M. Asım, K T., İH, 366; ez-Zebîdî, Tâc. XI, 360; el- 
Meydânî, Mec. E rrıss. 46; el-Cevherî, es-Sıhâh, III, 1261; M. Naci, Sânihât, I, 
152.

185



“Hemindür anlayana bir latîfe
Dahî hacet değil çok söz arife.” Güvâhî

466 <3 -1 7 7

Kelimeler:
o >

»: İç yağı manasınadır. öâl/ kulak kelimesi ile birleşince kulağın 
yumuşak kısmı, kulak memesi anlamında kullanılr.

e ✓
*İ5: Bir nesneyi kökünden çekip çıkarmak, yahut yerinden oynatmak 

manasınadır. Burada çobanların azıklannı ve kendilerine lazım olan mal
zemelerini koyduğu torba/heybe anlamında kullanılmıştır. Çoğulu 
“ f j l i  ” ve “ ^  ” gelir.

Menşei: Bu meselin menşei konusunda hayali bir hikayeden bah
sedilir. Derler ki: Kurt’a: “Başında genç bir delikanlı bulunan bir koyun 
sürüsüne rastlarsan ne yaparsın?”diye sormuşlar. Lj&-\

y y  /
/Oklarının birisinden korkarım” cevâbını vermiş: Bu kez: “Sürünün ya-

Oy

nında bir kız bulunursa ne yaparsın?” diye sormuşlar: Jb
meseli ile cevap vermiş.

Anlamı: Çantadaki azık hazır yağımdır.

Kullanıldığı yerler: Bir kimsenin harcama ve kullanmada serbest 
olduğu nesneler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: (O) Çantada/torbada keklik. 
(Tülbentçi, s. 148) 466

466 el-Fîrûzâbâdî, K. M , s. 679; M. Asım, K. T., III, 386; ez-Zebîdî, Tâc., XI, 394; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s., 350; el-‘Askerî, Cemhere, I, 555; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, I, 127.
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. «  y* 2 ~ \ > i3l >  ^ ^  - 1 7 8 ̂ fi0/0 |

Kelimeler:

£_yÂİİ: Dilenmek manasına da gelen bu kelime burada hakkına razı 

olmak demektir.

Anlamı: Zenginliğin en hayırlısı hakkına razı olmak/verilene razı ol
mak, fakirliğin en kötüsü dilenecek duruma düşmek/dilenmektır.

Kullanıldığı yerler: Evs b. Harise’nin oğlu Malik'e söylediği nakle
dilen bu mesel “hakkına razı ol” denilecek yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kanaat tükenmez hazînedir.
(Tülbentçi, s. 334)

“Cihan âlâyişinden dest-şûy ol rahat istersen
Kanaat dâmenin elden bırakma devlet istersen.” Râgıp Paşa.

468 SO f  ^  . s  '  ^ o f  -t(J&-\ j ^y\ —179

Kelimeler:
✓ s O fi O /

1 : Kökünden bir yerin otu, suyu bol olmak demektir.
^ i

Bitki vesaire yetişip olgunlaşmak, yetişip devşirme zamanı

gelmek.

Bir çeşit bitki adıdır ki havanın sıcak olduğu zamanlarda biter

ve koyun cinsi hayvanlar otlarlar. Yapraklan ile deri tabağlanır.

Anlamı: Onun deresi çayırlandı, hulleb denen otu çoğalıp dirilmeğe 
yüz tuttu/Zenginleşti, elaleme ihtiyacı kalmadı.

Kullanıldığı yerler: Bir kimsenin hali iyileşip servet sahibi oldu
ğunda söylenir. 467 468

467 .el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 681; M. Asım, K. T , 111, 394; ez-Zebıdî, Tâc., XI, 407; el- 
Meydânî, Mec. Ems.. s,, 244; el-Cevherî, es-Sıhâh, III, 1273.

468 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s. 687; M. Asım, K. T., III, 419; ez-Zebîdî, TâcuVArûs miri 
Ceuâhiri’l-Kâmûs, XI, 453; el-Meydânî, Mec. Emsal, s. 689

187



Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: (Onun) biti kanlandı. (Tül
bentçi, s. 124)

ı - 1 8 0

Kelimeler:
/4 ^

ve ıŞ'LsS kökünden yer taze ot, çayır-çimen bitirmek

manasınadır.

Anlamı: Otu, suyu bol bulduğun yere hemen yerleş/Maksadına nail 
oldun, hemen bundan istifade etmeye bak.

Kullanıldığı yerler: Bolluk ve rahata kavuşan, kimseler hakkında 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: (Onun) biti kanlandı. (Tül

bentçi, s. 124) Sofra görürsen yanaş, (dayak görürsen dolaş) (Eyuboğlu, I, 
2209)

✓ 471 • îf * 470

Sr-
l> J  <01-181

Kelimeler:
V

Suyun bir yerde birikmesi; göl ve havuzda birikmesi anlamına
 ̂ *, * -

gelen kelimesinin çoğuludur. Ayrıca çoğulu “£ yû  j  şeklinde
de gelir. Buna göre anlamı göğe yükselen toz anlamına gelir.

Menşei: Bu meseli, kendi asrında Hicaz’ın İmamı ve Medine'nin 
fakihi kabul edilen İbn Cüreyc (v. 150/767), M'amer b. Raşid el-Ezdî (v. 
153/770?)469 470 471 472 hakkında söylemiştir. Ma'mer, Basra halkından bir fakîh ve 
hadis alimidir. Yemen’de bir süre ikamet etmiş, ayrılmak istediğinde halk

469 el-Fîrûzâbâdî, K. M „ s. 687; M. Asım, K. T., III, 419; ez-Zebîdî, Tâc., XI, 454; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s., 689; el-Cevherî, es-Sıhâh, III, 1284.

470 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 691; M. Asım, K. T., III, 424, 436; ez-Zebîdî, Tâc:, XI, 487.

471 el-Meydânî, , Mec. Ems. s., 352; el-'Askerî, Cemhere. I, 540; el-Cevherî, es-Sıhâh, 
III, 1292.

472 ez-Zehebı 91” şeklinde nakleder. Bkz. Siyeru Â ’lemi’n-Nubelâ,
VII, 8.
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San'a'yı terketmesine müsade etmemiş ve kendisini evlendirerek orada 
kalmasını sağlamıştır.

Anlamı: O, çok yerin suyunu içmiştir/Pek çok iş ve halleri tecrübe 
edip deneyim kazanmıştır/O, güngörmüş bir kimsedir.

Kullanıldığı yerler: Dehâ sahibi kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: (O) gün görmüş kimse(dir). 
Akıl, tecrübe ile kemal bulur. (Ağızdan)

J-J1 „ 9 X X 0 X 1 , /
(d)

/ /

9 / . s  .
U  j  La -182

Kelimeler:

b*: Uzaklaş o emektir. ez-Zebtdî'nin açıkladığı gibi Araplar yakın 
olmayı ifade etmek isterse J tabirlerini, uzaklaşmayı ifade
etmek istediklerinde ise j  İİüa” tabirlerini kullanırlar. Bununla
sanki bulunduğu yerden uzaklaşmasını isterler.

JlL*- : kelimesinin çoğulu olup erkek deve demektir.
Xx x O x

4 * Gürültü patırtı etmek, insanları telaşa verip sıkıntıya sokmak 
demektir.

JUL*-: Eiazılarına göre bir yer adıdır.
X

Anlamı: Eğer sen selamet bulursan ben artık kaygılanmam, başka 
bir şeye aldırış etmem/Eğer sen esenliğe kavuşursan artık gerisinin önemi 
yok. Eğer yer anlamında kabul edilirse: “Sen Cimalı va’ava’a denilen 
yerden uzak ol ki onun tersliğinden/şerrinden selamette olasın. (Ben 
de) artık başka yerlere yaklaşmana aldırış etmem” demek olur.

Kullanıldığı yerler: Eğer sen selamet bulursan ben artık kaygılan
mam, denilecek yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İte dalanmadansa çalıyı do
lanma yeğdir. (T. Ata. Söz. Ve Dey, II, 38) 473

473 el-Fîrûzâbâdî, K. M. s. 695; M. Asım, K  T., III, 454, 436; ez-Zebîdî, 7ac.,XI, 520.
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< 5 İ M )  -1*3
j —- s / >  9 > x» f

■ r l> > 1/ ^ i )

Kelimeler:

ç^*“. Çizme manasına gelen “ J >  ” kelimesinin tesniyesidir. “o / 
nun” düşmüştür.

Hire halkından bir çizmecinin adıdır.
* .  1» i

Bozulmak, değişmek, hüsrana uğramaktan ism-i tafdîldir

kaybetmek, elden kaçırmak, hüsrana uğramaktan ismi
tafdilidir.

Menşei: Bir bedevî Huneyn denen bu çizmecinin dükkanına gelir ve 
bir çift çizme almak ister. Ancak fiyatı konusunda anlaşamazlar. Bedevi'
nin ısrarı Hüneyni hayli öfkelendirir. Sonunda bedevî çizmeleri alama
dan oradan aynlır. Fıtraten öfkeli ve sert dilli bir edam alan Huneyn, 
bedeviye hayli içerler ve ona bir oyun oynamaya karar verir. Bedevi 
ayrıldıktan sonra aynı çizmeleri alır ve onun geçeceği yol üzerinde bir 
yere çizmenin tekini bırakır. Biraz daha ileri gider, çizmenin diğer eşini de 
oraya bırakır, kendisi de bir yere gizlenerek bedeviyi beklemeye koyulur. 
Nihayet bedevî devesinin sırtında görünür. Kendi yolunda obasına gider
ken yol kenarında çizmenin tekini görür. Dikkat edince: “Bu Huneyn'den 
satın almak istediğim çizmeye ne kadar benziyor. Belki de aynısı. Keşke 
eşi de olsaydı, iner alırdım” diye mınldanır. Ne var ki inip almadan yolu
na devam eder. Bir süre gittikten sonra diğer çizmeyi de yolunun üzerin-, 
de, yerde görür. Evvelkisini almadığına pişman olur, “Vallahi bu bir ga
nimettir” diyerek deveden iner ve evvelki çizmeye doğru koşmaya başlar. 
Bu sırada Huneyn gizlendiği yerden çıkarak deveye biner ve oradan u- 
zaklaşır. Bedevî çizmenin diğer eşini alıp geri dönünce ne devesini ne de 
devenin yükünü yerinde bulur. Bir sağa bir sola bakar, ama devesi ve 
yükünden bir eser yoktur. Hüsrana uğrayan zavallı bedevî, çaresiz elin- 474 475 476

474 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s. 725; M. Asım, K  T., III, 568; e2 -Zebîdî, Tâc., XII, 180; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s., 282; es-Se âlibı, Simâru /-Kulub, II, 862.

475 .ez-Zemahşerî, eî-Mustaksâ, I, 105.

476 'el-‘Askerî,, Cem here, I, 433.



deki çizmeleri sırtına atarak yoluna revan olur. Bedevinin gelmekte oldu
ğunu görenler: “Yolculuktan ne ile döndün?” diye sorarlar. Bedevî: “Size 
Huneynln çizmelerini getirdim” diye cevap verir. Bu da Araplar arasında 
mesel olur.

Bir başka hikaye de şöyledir: Son derece geçimsiz ve ters bir adam 
olan Huneyn, Esed b. Haşim b. Abdimenaf soyundan olduğu iddiasıyla 
bir çift kırmızı çizme giyerek Abdulmuttalib’e gelir ve “Amcacığım! Ben 
Esed b. Haşim'im” der. Abdulmuttalib: “Hayır, Haşim evladının elbisele
rine andolsun ki sende Haşim'in şemailine dair bir benzerlik 
görmüyorum, hadi git işine” diyerek bu nisbeti reddeder. İsteği reddedi
len şahıs hüsrana uğramış bir şekilde döndüğünden dolayı Araplar ken
disi hakkında bu üç şekilde nakledilen meseli söylerler477.

Anlamı: Huneyn'in çizmeleri ile döndü/İhtiyacını elde edemeden 
hüsranla döndü/Elleri boş döndü.

Kullanıldığı yerler: İhtiyacını elde edemeden bir işten dönen kim
seler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Dimyat’a pirince giderken 
evdeki bulgurdan oldu. (Tülbentçi, s. 185) Eli boş (döndü) dönmek. Elini 
kolunu sallaya sallaya gelmek. (Aksoy, II, 755)

• r  «y u £ î ) <478 479 ^  y  “ 1 8 4

Kelimeler:
T* i« i i p e k  böceği veya yaprak kurdu.

Anlamı: O, ipek böceğinden daha sanatkar/daha beceriklidir.

Kullanıldığı yerler: Bir kimsenin yaptığı işin güzelliğini mukayese 
için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İşini bilen başmakçı başı. 
(Eyuboğju, 1,140) İşinin eri/adamı. (Aksoy, II, 888)

477 Bkz, el-Ftrûzâbâdî, X. M., s. 725; M. Asım, K. T., III, 568; ez-Zebîdî, Tâc., XII, 180; 
el-Meydânî, Mec. Em&, s., 282; ez-Zemahşerî, eî-Mustaksâ, I, 105;

478 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 737; M. Asım, K  T., III, 614; ez-Zebîdî, Tâc., XII, 269; ez- 
Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 213; el-‘Askerî, Cemhere I, 583; İbn Fâris, Sevâiru’l- 
Emsâl, III, 154.

479 ez-Zebîdî, Tâc., XII, 269.
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“Kişiyi gösterilir kişinin işi
İşin eşin bilen başmakçı başı.” Fîgânî

480 j u i r î - i 8 5
r’

Kelimeler:

JsL SI  : Kesmek manasınadır. Meselde asık suratlı, somurtkan,

bed çehreli ve kötü halli olma manasına kullanılmıştır.

: Tutmak, cimrilik etmek demektir.

Anlamı: Hem cimrilik eder, hemde suratını asar/Hem son derece 
suratını asar hem de son derece cimrilik eder (misin?).

Kullanıldığı yerler: Çirkin yüzlü, cimri kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Hem 4el hem fodul. (Tülbent

çi, s. 281) (Anlam bakımından düşünüldüğünde)

481 L #  - 1 8 6

Kelimeler:
lA fi/ A

iJ ua: Kavurucu, yakan güneş, çok susamak demektir. Mütercim Â-

sım Efendi’nin açıklamasına göre: “Yel, rüzgar manasınadır... Kıble lo
dosu olacaktır. Nebatı (bitkileri) kurutur, hayvanlan son derece susatır. 
Suları da kurutur. Arz-ı ‘Arap’da (Arapların topraklarında) hükmü böyle- 
dir. Badiyede (çölde) ona sam yeli tabir ederler. Şiddetlisi ölüme 
yolaçar480 481 482”. Aynı zamanda Yemen’de bir vâdî’nin ismidir.

jb-iî; Burada âdet manasınadır. “J / lam” harfi cerri mana
sınadır.

480 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 764; M. Asım, K. T., III, 717; ez-Zebtdî, Tâc., XII, 455; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 553; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 295; el-‘Askerî, 
Cemhere, I, 101.

481 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 777; M. Asım, K  T., III, 771; ez-Zebîdî, Tâc., XII, 544; ez- 
Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 87; el-‘Askerî, Cemhere, 1, 460; el-Cevherî, es-Sıhâh, 
IV, 1444.

482 Bkz., M. Asım, Kâmûs Tercümesi, III, 717.
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Burada “o**-3 / döndü” manasına kullanılmıştır483 484.
Anlamı: Her şey kurudu ve eski haline döndü/Her şey aslına döner.

Kullanıldığı yerler: Herkes kendi hevasına yönelir; ya da herkes 
eski âdetine döner, denilecek yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Her şey aslına döner. 
(Eyoboğlu, s. I, 126) Huylu Huyundan vazgeçmez. Can. çıkmayınca huy 
çıkmaz. (Aksoy, 1, 212,317)

“Ey Hayâlî aşk:, inkâr itse zâhid tan degül
Hayli müşkildür kişi terk eylemek mu’tadını.” Hayâlî Bey

4 8 4 > î  y fc -1 8 7

Kelimeler:

( i B i r  görüşe göre tavşancıl kuşuna, bir diğer görüşe göre karta
la, yahut akbabaya, bir diğer görüşe göre ise bir nevî siyah kuşa denir ki 
başında ve boynunda at yelesi gibi uzun tüyleri olur; bazılarına göre, ise 
tüyleri siyah, başı kel, gagası sarı olur. Havada yumurtlayan bir kuş ol
duğu da söylenir485.

Anlamı: O, kartal yumurtasından daha kıymetlidir(zira kartal yuva
sını sarp kayalar üzerine, insanların ulaşamayacağı yerlere yapar).

Kullanıldığı yerler: Elde edilmesi zor veya imkansız olan şeyler 
hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Sanki bulunmaz Hind kuma
şı mübarek. (Ağızdan)

483 Bkz., ez-Zebîdî, Tcıcu’l-‘Arüs, miri Ceuâhiri’l-Kâmûs, XII, 544.

484 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 779; M. Asım, K. T., III, 776; ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 11; el- 
İsfahânî, Seuâir., s. 261; es-Se’âlibî, Simâr., II, 717.

485 Daha geniş bilgi için bkz., M. Asım, K  T., III, 776; Ali Rıza, EmsâluTArab, s. 87.
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Kelimeler:
X ✓  e ✓

Mahrum, yoksun olmak, eksik olmak, yetmemek.
J y 9  ̂ X g, %
s-üjiU: J ^ !  Kelimesinin müennesi olup acemi, beceriksiz, şaşkın 

kadına denir.

Anlamı: Bırakın akıllı kimseyi, akıl yoksunu kimselerin bile bu ko
nuda mazeret ileri sürmesi düşünülemez/uygun olmaz.

Kullanıldığı yerler: Mazeret ileri sürmemenin gerekli olduğu yer
lerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İşi tem tutar, aykırıdan gelir. 
(Tülbentçi, s. 318)

487 ' i ,
dr- d r^1 ( y > )  - 1 8 9

Kelimeler:

Mekke kadmlanna mahsus bir elbise ve güzellik manasına gelen 
bu kelime mecnunlukta aşırılığı ile şöhret bulmuş Dukka b. ‘Ubâye is
minde bir şahsın adıdır.

Anlamı: (O), Dukka denen şahıstan daha mecnun/daha çılgındır.

Kullanıldığı yerler: Mukayese amacıyla söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Mecnun gibi beyabanda ge
zer. (Tülbentçi, s. 412) 486 487

486 el-Fîrûzâbâdî, K  M , s. 791; M. Asım, K  T., III, 827; Zebîdî, Tâc., XIII, 111, 455; 
Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 256; el-‘Askerî, Cemhere., I, 101,

487 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 795; M. Asım, K. T., III, 847; ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 144; 
455; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 53.
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-190
Kelimeler

j: Hayvanların memesi, doğurmadan önce sütlü olmak mana
sınadır.

* Sö
oUaİk Koyun manasınadır.
o 1

j: Kuzu ve koyunlann boynunu uzun bir iple bağlamak manasına 
gelen mastarından emir fiilidir.

Anlamı: Koyunlann memeleri büyüyüp doğurmalan gelip çattığı 
zaman kuzuları bağlamak için bağları hazırla.

Kullanıldığı yerler: Uzun zaman beklenmemesi gereken hususlar
da söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Demir tavında dövülür. (Or

dulu, s. 103) Yağmur yağarken küpleri doldurmak. (Tülbentçi, s. 544}

*
489 -

^  l - 1 9 1

Kelimeler:

Sabahleyin içilecek şey, yahut sabah kahvaltısında yenilip
içilecek şey demektir.

 ̂ *

U®j \  Bir nesneyi yufka etmek, ufaltmak demektir. Burada sözü 
nezaketle, nazikâne bir şekilde söyleyip güzelleştirmek, kinâye yoluyla 
söylemek manasınadır.

Menşei: Câbân isminde bir şahıs akşam vakti bir kavme misafir olur. 
Ona “ / akşam vakti içilen bade, süt vs. yiyecek ve içecekler, yani

A-
un zıddı” ikram ederler. İkram faslı bittikten sonra Câban: “Beni 488 489

488 el-Brûzâbâdî, K. M., s. 797; M. Asım, K. T., III, 856; ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 159; 
455; el-Meydanî,'Mec. Ems., s. 290; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, 1,104; el-Cevherî, 
es-Sıhâh, IV, 1480.

489 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 799; M. Asım, K. T., III, 865; ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 173; 
455; ei-Meydânî, Mec. Ems., s. 459; ez-Zemahşerî, el-Mustak$â, I, 255; el-‘Askerî, 
Çembere. I, 29; el-Cevherî, es-Sıhâh., IV, 1483.
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bu gece hanenizde misafir edip sabahlattığınızda yoluma ne şekilde re
vân olayım” diye güya bir soru sorar. Aslında bundan kastı akşam vakti “

s

J G a b û k ” ikram ettikleri gibi sabahleyinde “ £- / Sabûh” ikram
etmelerini îmâ etmektir. Bu kinayeli anlatımı hemen kavrayan hane sa- 
hıpieri j *y ü*' '"sözüyle mukabele ederler ve bu söz mesel ola
rak dillerde dolaşır.

Anlamı: Bu sözünle zarif bir şekilde sabûh istiyorsun (değil mi?). 

Kullanıldığı yerler: Kinaye mevkiinde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Adamın ağzını büzmesinden 
Ömer diyeceği bellidir. (Antep yöresi) Kızım sana söylüyorum, gelinim sen 
dinle. (Tülbentçi., s. 366)

■ r  J & I  ö *  î - i )  ^ - 1 9 2

Kelimeler:
o *

JjlaJl: Kolye, gerdanlık, tasma demektir. Bir nesnenin etrafına daire
e ✓

şeklinde çevrilen kasnağa da denir. Çoğulu “ gelir. Meselde altın
kolye manasınadır.

Menşei: Bu meseli ilk defa Hîre hükümdarı ve meselde adı geçen 
‘Amr b. ‘Adiy’in dayısı Cezîmetü’l-Abraş söylemiştir. Hikayesi şöyledir:

Cezımetü’l-Abraş yöresinde tanınmış bir hükümdardır. Bu sebeple 
çevrede bulunan emirlerin genç çocuklarını yanında toplar ve kendisine 
hizmet ettirir. Bu gençlerden birisi de çok yakışıklı, boylu poslu bir deli
kanlı olan ‘Adiy bin Nasr’ ismindeki gençtir. Cezîme’nin kız kardeşi 
Rekâşi bu gence aşık olur ve delikanlıya: “Hükümdara şarap verip, o da 
sarhoş olunca, beni ondan iste” şeklinde telkinde bulunur. ‘Adiy; hü
kümdara hizmet eder; sofrasını hazırlar; onu hoşnut edecek tarza hizmet 490 491

490 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 815; M. Asım, K. T., III, 957; ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs., XIII, 
309; 455; el-Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl, s., 543' ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 
215.

491 el-‘Askerî, Cemhere, I, 29.
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eder. Sarhoş olan hükümdar, hizmetinden memnun kaldığı gence: 
“Benden ne istersen iste” diye iltifatta bulunur. ‘Adiy: “Beni kız kardeşi
niz Rekâşi ile evlendirin” diye isteğini bildirir. Hükümdar da isteğini kabul 
eder. Rekâşi, hükümdarın sabah olunca fikrinden vazgeçeceğini bildiği 
için aşık olduğu ‘Adiy’e: “Bu gece ehlinin yanına gir” der. Bunun üzerine 
‘Adiy, Rekâşi ile gece zifafa girerler. Sabah olunca ‘Adiy güzel elbiseler 
giyer; kokular sürünür ve hükümdarın huzuruna çıkar. Hükümdar ‘Adiy* i 
bu kıyafetler içinde görünce: “ ‘Adiy bu gördüklerim de nedir?” diye so
rar. ‘Adiy: “Dür. gece beni kızkardeşinizle evlendirdiniz” diye cevap verir. 
Hükümdar: “Hayır ben böyle birşey yapmadım” diyerek eline toprak 
alır, yüzüne ve başına vurmaya başlar. Daha sonra kız kardeşine gelerek:

x f  oxx ^  ̂ t * * • *>- -
j  C-Jl J

X X X X X 0 X ** x  x

il 1İ
• ı f .f •  ̂ f * *  1 l° f .f f
Ojüj CxJİ J  Ĵ-Aİ j  t fl

X X

“Anlat bana, doğru söyle,
Sen bir kişizâde ile mi, yoksa soysuz bir kimse,
Bir köle ile mi zina ettin.
Sen bir köleye mi,
O’ndan daha aşağısına mı,
Yoksa kendinden âlâsına mı layıksın.” kıtasıyla durumu anlamak is

ter. Kız kardeşi:
“Hayır! Ben zina etmedim!. Aksine sen beni hükümdar oğullarından 

bana denk, şerefli biriyle evlendirdin” diye cevap verince Cezıme başını 
eğer ve susar. ‘Adiy’e bu durum haber verilince öldürülmekten korkar ve 
kaçarak kendi kavmine ve ülkesine döner; bir zaman sonra orada ölür. 
Öte yandan Rekâşi bir çocuk dünyaya getirir. Hiç evladı olmayan 
Cezıme, çocuğu çok sever ve evlad edinerek adını ’Amr koyar. ‘Amr 
büyür, sekiz yaşına basar. Bu esnada diğer hizmetli gençlerle birlikte hü
kümdara yer elması (veya mantar) toplamak için sahraya çıkar. Gençler 
topladıkları yer elmalarının iyilerini kendileri yiyip geri kalanlarını hü
kümdara götürürken ‘Amr yemeden yer elmalarının iyilerini hükümdara 
götürür. Bir dehasında da aynı şekilde en iyi yer elmalarını hükümdara 
götürür, önüne koyar ve:
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<uâ üCr İS ajLy*- j  <_£Ü>- 1-Lfc
/  /  “ ^ ✓  X ✓

“Bunlar benim devşirdiğim (yer elmalarının) en iyileri
Çünkü, her yeralması toplayanın eli onun içinde, yani topladıklarını 

yemekteler” der. Bu söz de mesel olur.
Yine bir gün nefis ve çok güzel elbiselerini giyerek sahraya çıkar. Fa

kat, epey bir zaman geçmesine rağmen geri dönmez; aranır bulunamaz 
ve kaybolduğuna hükmedilir. Belli bir süre sonra Cezîme’ye hediyeler 
götümlekte olan el-Kayn kabilesinden Faric isimli şahsın oğullan Malik ve 
‘Akıl, Semâve denilen arazide bir vadiye varıp kendi işleri ile meşgul o- 
lurlarken bir taraftan ‘Amr b. ‘Adiy görünür. Yadırganacak bir kıyafetle 
yanlarına gelip oturur. “Sen kimlerdensin” diye sorarlar. ‘Amr: “et- 
Tennûhiye evladındanım” diye cevap verir. ‘Amr’a pek ehemmiyet ver
mezler ve cariyelerine kendilerine yemek hazırlamalannı emrederler. 
Fakat ‘Amr’a ikram konusunda pek oralı olmazlar. ‘Amr da cariyeye 
kendisine de yemekten vermesini söyler. Cariye ona da yemek verir. 
Daha sonra Cariye iki kardeşe bâde sunar. ‘Amr kendisine de vermesini

işaret eder. Câriye: “ gdjdJi J  Jl âliJl Y / Köleye paça

verme bacak ister / Köleye elini verme kolunu kaptınrsın/Yüz buldu astar 
da İster” anlamına gelen bu sözünü söyler ki bu da mesel olur. Daha 
sonra iki kardeş işi tahkik etmek üzere ‘Amr’ı Cezime’ye götürürler. 
Cezıme çocuğu tanır, bağrına basar ve öper. Hükümdar iki kardeşin di
leklerini kabul eder, çocuğu da annesine gönderir.

Annesi oğlunu yıkar temizler, güzel bir elbise giydirir, boynuna bir al
tın “ / kolye (gerdanlık)” takar. Cezîme bu kolyeyi görünce bahsi
geçen sözü söyler ve böylece mesel olur.

Anlamı: “Amr büyüyüp şişmanladığından dolayı gerdanlık boy
nuna dar geldi.” Ayrıca olumlu anlamda kullanılırsa: “’Amr çocukluktan 
çıkıp büyüdü/*Amr adam oldu”, eğer olumsuz anlamda kullanılırsa: 
“‘Amr hala çocuk” demek olur. Bir başka manası da: “’Amr kolyeden 
daha kıymetlidir.”

Kullanıldığı yerler: Kıymet ve değerinden aşağı kıyafet giyen kim
seler hakkında kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kişi kıyafetinden bellidir. 
(Tülbentçi, s. 372). Kişi don giymekle adam olmaz. (Eyüooğlu, s. 163.)
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Güvâhî

“Ne câhil cübbe ile âlim olur 
Ne atlas İle cimri hâkim olur.”

492Csül jjjU; y .  Çi-2Jjl -1 9 3

Kelimeler:
0 s O

ıjij^  • J i y a h u t  jiJ nin cemisi olup biri birinden ayırmak
X- V /

manasınadır. Bir nesnenin cüzleri ve kısımları demektir.

Menşei: Guneyyetü’l-‘Arabî (veya ĞaniyyetüVArabî) ismindeki bir 
kadının oğlu için söylediği bu sözün doğuş hikâyesi özetle şöyledir:

Guneyye’nin gayet zayıf bedenli, o derecede kötü huylu, önüne ge
lene sataşan ve insanlara zaran dokunan bir oğlu vardır. Bir gün kendi 
yaşıtlan arasında bir gence sataşır. Genç de ona karşılık vererek burnunu 
keser. Annesi, kesilen burnun diyetini alır. Fakir ve yoksul kimse iken 
diyetle eline bir kaç kuruş geçer ve halini düzeltir. Bir zaman sonra oğlu 
yine birine sataşır. Hasmı bu sefer oğlanın kulağını kopanr. Annesi yine 
kulağın diyeti olarak yüklüce bir para alır. Bir başka gün başka birisi oğ
lanın dudağını keser. Annesi sanki dirhem dirhem oğlunun etini satarak 
yüklüce paralar koyun, deve sürüleri elde eder ve güya oğlunu övme 
sadedinde bu sözü söyler. Kendisi bir şaire olan Ğuneyye bu meseli şu 
beyitle dile getirmiştir:

&JJS JA >  ülUh j İj 'jJ l LiiU

“Merve ve Safa tepelerinin sahibi adına yemin ederim ki, Sen ‘a- 
sâ/odun parelerinden daha hayırlısın”492 493.

Anlamı: Oğlum sen ‘asâ/odun parçalarından (kabuklarından) daha 
hayırlısın. (Zira asâ/odun kesildiğinde parçalanndan köpeklerin boynuna 
tasma, esirlere kelepçe, devenin boynuna geçirilecek yular, kazık, iplik 
eğrilecek alet vs. olur494).

492 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 826; M. Asım, K  T., III, 987; ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 398; 
455; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 54; İbn Manzûr, Lisân, X, 301; el-Câhız, e/-Beyân 
ve’t-Tebyîrı, III, 35.

493 Bkz., a, ,g. yerler.

494 Daha geniş bilgi için bkz. M. Asım, K.T., III, 987; ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 398; 455; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 54. Ayrıca "âsâ” konusunda el- Cahiz’in el-Bayân ue't- 
Tebyîn’inde ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Bkz. III, 4-84.
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Kullanıldığı yerler: Kötü hali iyi şeylere vesile olanlar hakkında 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: (Bulunamadı.)

495 0 y p  x'/j - 1 9 4

Kelimeler:
/ p ̂  jı

Ağır ol, mühlet ver, acı, yumuşak ol.
% s 0/
ö Ok nişandan öte geçmek manasınadır.

Menşei: Anlatırlar ki: Kinane kabilesinden dilber bir kadın (İsminin 
Rekâşî olduğu nakledilir495 496) daima etrafına askerleri toplar ve kabileler 
üzerine akınlar düzenler, insanları esir alır, ganimet toplar. Bîr defasında 
esirlerden gayet yakışıklı bir delikanlıya göz koyar, onunla zifafa girer ve 
ondan hamile kalır. Askerler yine baskına çıkıp ganimet toplamak için 
kendisine müracaat ettiklerinde sefere çıkacak hali olmadığına binaen bu 
sözü söyler.

Anlamı: Ağır olun bakalım, ok nişanı geçti/Bask nları bir süre ertele
yin. Tâki karnımdaki çocuğu dünyaya getireyim.

Kullanıldığı yerler: Bir şeyin sonucunu beklemenin gerekli olduğu 
yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Sabah ola, hayrola. (Sarıca, 

s. 80) Bekle sabah yakın. (Türk Ataş. Ve Dey. s. 54)

495 el-Rrûzâbâdî, K. M., s. 830; M. Asım, K. T., III, 1009; ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 440; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 295; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 106; eI-‘Askerî, 
Cemhere., I, 483.

496 Bkz., ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 440; el-Meydânî, Mec. Ems,, î;., 295; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, II, 106; el-'Askerî, Cemhere, I, 483.
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497
J l i - I  'Jy£*\-195

Kelimeler:

Develeşmek, deveye benzemek.

Menşei: el-Müseyyeb b. ‘Ales isimli şair, hükümdar ‘Amr b. Hind’in 
huzurunda devenin özelliklerini anlatırken:

S X x  x

. t O S 9 &  . xdj l U _ L P  Ujj j

beytini söyler. Orada bulunan ve o sırada henüz gençliğinin baham da 
olan, aynı zamanda cahiliye dönemi şairlerinden biri olan Tarafe b. el-J
‘Abd da (sabredemez) hemen: “J-Jrl sözünü söyler. Zira

 ̂y y ^

“âj* J l” dişi deve hakkında söylenen bir kelimedir ve Müseyyeb ise 
erkek deveyi tavsif etmektedir. Tarafe’nin ânî çıkışı hükümdarın hoşuna 
gitmez ve: “Bu genci kendi dili katleder” diye tarizde bulunur. Gerçekten 
de Tarafe dili yüzünden öldürülmüştür.

Anlamı: Erkek deve dişileşti/Erkek deve dişi deveye benzedi.

Kullanıldığı yerler: Bir kimse sözünde karışıklığa yol açtığı zaman 
söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri:Laf ola (torba dola). (Aksoy, II, 

954) Laf ola beri gele. Bülbülün çektiği dili belasıdır. (Püsküllüoğlu, s. 54)

498
Ç İ J i- 3  İ K k i l  d - 1 9 6

Kelimeler:
X o

. o . X * .

Çok manasına gelen kelimesinin ism-i tasğiri olup:

“çokça” demektir. Burada ağacın kökü anlamınadır. 497 498

497 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 834; M. Asım, K. T., III, 1024; ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 470; 
ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 158; el-‘Askerî, Cemhere,, I, 54; el-Cevherî, es- 
Sıhâh, IV, 1561.

498 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 843; M. Asım, K. T., III, 1062; ez-Zebîdî Tâc,, II, 17, XIII, 
543; el-Meydânî, Mec, Ems., s. 34; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 377; el-Cahiz, el- 
Beyân, III, 181; Ahmed b. Hanbel, I, 56.
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Sürtüp kaşımak manasına ism-i meful’dür. Aynı zamanda 

direğe denir. Deve ağıllarına dikilir, develer ona sürtünüp kaşınırlar.

Hurma salkımı, çatallı hurma dalı, sağlamlaşmış, sertleşmiş
o

hurma dalı anlamında kelimesinin ism-i tasğiri’dir. Aynı zamanda

izzet, yücelik manasınadır.
a *

v * * H u r m a  ağacının dalları kırılmasın diye bir destekle destek
lenmiş, dayanak olmuş. Aynı zamanda heybetli, tazim olunan, saygı gös

terilen manasınadır.

Menşei: Hz. Peygamberin (s.a.v) vefatından sonra Benî Sa’îde 
Sakîfe’sinde Halîfe seçimi konusunda yapılan toplantıda kendi görüşü
nün daha isabetli olduğunu ifade etme bakımından ilk defa Habbâb b. 
el- Münzir el-Ensârî (r.a) tarafından Hz. Ebû Bekir’e (r.a) biat esnasında 
söylenmiş ve böylece mesel olmuştur.

Anlamı: Ben onlann gelip kaşmdıklan ve rahat edecekleri direği, 
faydalanacaklan meyveli budağıyım/Halkm gönüllerine şifâ vermek, işle
rini çekip çevirmek benim tedbirime bağlıdır. Yani bilgiç başları benim; 
benim görüşümle işler yoluna konur, benim görüşüm ve aklımla şifa bu
lunur. Ben onlann fikir babalarıyım.

Kullanıldığı yerler: Bir kimsenin kendi görüşünün isabetli olduğu
nu ifade etmesi gereken yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Sen bilirsin bir, iki; ben bili
rim oniki. (Türk At. Ve Dey. II, 116)

.•>”  İJ ı o ü >  - 1 9 7

Kelimeler:
* * ,

Açlık, aç olmak, ülî j -  aç olan, aç demektir.
A s ^ s y

I J  den emr-i hazırdır. Bir çeşit yemek ismidir. Keş

ve hurma, yağ ile karıştırılır; üzerine su döküp içirilerek hazırlanır. Dolayı
sıyla fiilin anlamı: “Rebîk yemeği hazırlayın” demek olur. 499

499 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 846; M. Asım, K. T., III, 1074; ez-Zebîdî, Tâc., XIII, 567; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 473; ez-Zemahşeri, el-Mustakscı., II, 176.
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Menşei: Bir bedevi gurbetten yurduna döner. Kendisine bir oğlu ol
duğu müjdesi verilir. Bunun üzerine çok aç olan bedevi: “Çocuğu ne 
yapayım, yiyeyim mi içeyim mi?” diye söylenir. Hanımı, kocasının sözü
nü duyunca bu meseli söyler. Rebike hazırlanır. Bedevi karnını doyur
duktan sonra: “Çocukla anasının hali nasıldır” diye sorar..

Anlamı: (O' açtır, rebike hazırlayın da kamını doyursun/Karnı açtır. 
Ona rebike hazırlayın.

Kullanıldığı yerler: Konuşurken kafası başka şeyle meşgul olan 
kimseler için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Aç ayı oynamaz. (Aksoy, I, 
110) Eli ile hamur ovalar, gözü dana kovalar. (Türk Ata ve Dey., 1,99)

.50° (2ÜUl) *Jlil b  - 1 9 8

Kelimeler:
r o *

jle - , Sin harfinin üç harekesi ile de okunur. Pek çabuk, ne 
çabuk, çok geçmeden anlamlarında fiii-i mazi manasına isim fiildir. Çoğu

s
/• 9 y

zaman “b> j U - ş e k l i n d e  kullanılır.

İç yağı, yağlı demektir . Bir görüşe göre eritilmiş yağ, bir diğer 

görüşe göre ise zeytin yağı demektir.

b : tdjft demektir. Başında bulunması gereken “ W hâ” tenbih harfi 
kaldırılmıştır.

Menşei: Bir adamın son derece zayıf, güçsüz, arık bir dişi koyunu 
vardır. Zayıf ve güçsüzlüğünden daima burnundan balgam akar. “Bu 
koyunun burnundan daima akan nedir?” diye sorarlar. Adam soruyu 
sorana alay kabilinden: “Semizliğinden iç yağı burnundan akar” anla
mında bu sözü söyler.

Anlamı: O kadar semiz ki iç yağları durmayıp çarçabuk burnundan 
akar.

Kullanıldığa yerler: Bir şeyin vaktinden evvel meydana gelmesi 
durumlarında söylenir. 500

500 el-Fîrûzâbâdî, K. M , s. 867; M. Asım, K. T., III, 284; 1163; ez-Zebîdî, Tâc., XIV, 
37; el-Meydânî, Mec. Ems., s, 315; el-’Askerî, Cemheretü’l-Emsâl I, 519.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Erken yanan ocak küllü olur. 
(Tülbentçi, s.221)

501

Kelimeler:

2JÇ": Yemende bolluk ve bereketli toprağı ile şöhret bulmuş küçük bir 
belde adıdır.

Menşei: Abdulmelik b. Mervân, Zalim Haccâc diye şöhret bulan 
Haccac b. Yusuf’u Yemen’e vâli tayin eder. Bu bölgeye gelen Haccâc; 
rehberine: “Burası neresidir?” diye sorar. Rehber: “Şu kayalıkların, sizin 
görmenize mani olduğu yerdir.” diye cevap verir. Aslında güzel ve verim
li bir yer olduğunu anlatmaktadır. Fakat Haccâc: ‘Kayalıkların görmeme 
mani olduğu bir yer Haccâc’a layık değil” diyerek oraya girmez ve geri 
döner.

Diğer bir hikâyeye göre Haccac Yemen’e vali tayin edilir. Tebâle de
nen yere geldiğinde bu yeri beğenmez ve şehre girmeden geri dönünce 
hakkında bu söz söylenir.

Anlamı: Kayalıkların örttüğü bir yerde çalışmak bana münasip de- 
ğildir/Tebâle Haccac’ın şanına layık değil.

Kullanıldığı yerler: Hafife alman hususlarda söylenir,

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Esâmisi okunmamak. (Aksoy, 

I, 768)

. f 3 Ü j j S j5iı JbJi) t5H2 j i l  JSJ\ - 2 0 0

Anlamı: Bütün bir gece boyunca yürüyüp gittiler/Bütün bir geceyi 
okuma, dua, namaz vs. ile geçirdiler. Gece yolculuğunun meşakketine 
tahammül etki isteğine kavuşasın. 501 502 503

501 el-Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’î-Muhît, s. 873; M. Asım, Kâmûs Tercümesi, III, 1188; ez- 
Zebîdî, Tâc., XIV, 75; ei-Meydânî, Mec. Ems., s. 769; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 
445; el-!Askeri, Ce.nheretü’l-Emsâl, II, 373; el-Cevherî, es-Sıhâh, IV, 1644; el- 
İsfahânî, Sevâiru’l-Emsâî, s. 376.

502 el-Rrûzâbâdî, K. M., s. 881; M. Asım, K. T., III, 12\9; ez-Zebîdî, Tâc., XIV, 120; 
ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ I, 34; el-’Askerî, Çembere I, 88.

503 Ebu Sa’d Mansur b. Husayn, Min Nesri’d-Dür, s.123
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Kullanıldığı yerler: Bir amaca ulaşmak için çaba sarfetmeye teşvik 
sadedinde söylenir. Geceyi okuma ve dua ile geçiren kimseler hakkında 
da söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Azmin elinden bir şey kurtul
maz. (Ağızdan) İşleyen demir ışıldar. (Pala, s. 174)

S so
~M h\1 *)j\ aJJLJ!

e t -201

Kelimeler:

Toprağı verimli tarlaya denir.

Anlamı: Bakliyyat cinsi mahsûl, ancak verimli tarlada yetişir/Asil 
davranış, asil kimselerde görülür.

Kullanıldığı yerler: Asâlet sahibi kimselerin davranışları hakkında 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Asil (soylu) ile taş taşı, soysuz 
ile yeme aşı. (Sarıca, s. 336)

SOS -âİ D i J J  İ Â İ ^ i - 2 0 2

Kelimeler:

Sirke manasınadır. Meselde fakirlik, muhtaç olma manasına 

kullanılmıştır.

Anlamı: Fakirlik insana hırsızlık yaptırır/İhtiyaçlar insanı suç işleme
ye iter/Zaruretler insana suç işletir/Açlık mertliği bozar.

Kullanıldığı yerler: Fakirlikten dolayı suç işleyen kimseler hakkın
da kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Aç elini kora sokar. (Aksoy, I, 

110). Aç ile eceli gelen söyleşir. (Tülbentçi, s.21) Aç köpek fırın deler. 
(Eyuboğlu, I, 2) 504 505

504 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 887; M. Asım, K. T., III, 1241; ez-Zebîdî. Tâc., XIV, 156; 
el-Meydânî, Mec. Ems. s., 618; el-Cevherî, es-Sıhâh. IV, 1671.

505 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 895; M. Asım, K. T., III, 1241; ez-Zebîdî, Tâc., XIV, 207; 
el-Meydânî, Mec. Ems., s. 235.
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Anlamı: Oğlan dayıya çeker. Oğlan dayıya, kız halaya çeker.

Kullanıldığı yerler: Soya çekim konusunda söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Oğlan dayıya, kız halaya çe
ker. (Tülbentçi, s.438)

■r j£>) ‘50B &  f ö  j£ ı  -204

Kelimeler:
Jl ✓
Jljki: At sürüsüne denir. Müfredi yoktur. Cemî ismidir. Farklı görüş

ler de vardır.

Anlamı: At, binicisini bilir.

Kullanıldığı yerler: Bir kişi hakkında zannedilen hususun ortaya 
çıkmasında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: At binicisini tanır, (Aksoy, I, 

110) At atlısını tanır. (Soykut, s. 251) A t  binicisine göre kişner. Çoban güttü
ğü koyunu tanır. (Ağızdan)

506

507

508

509

M. Asım, K. T., III, 1282; es-Seâlibî, Simâru’l-Kulûb, I, 519.
Vefa ei-Hanâcirî, el-Emsâl eş-Şa ’biyye Fî Hayatına l-Yeumiyye, s. 17- (Halk 
atasözü)
el-Rrûzabâdî, K. M., s. 897; M. Asım, K T., III, 1288; ez-Zebîdî, Tâc., XIV, 222; 
el-Meydânî’de: ’J» ps-\ jŞ-i” şeklindedir ki: ^
takdirinde olsa gerektir. Bkz. Mecma’u’l-Emsâl, s., 246. 
el-‘Askerî, Cemhere, I, 418.
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Kelimeler:
^  A A

(Jâi': Ahu, ceylan demektir. Ahu gölgelendiği yeri en ufak bir 
tıkırtıda terkeden ve bir daha aynı yere dönmeyen tez canlı ve ürkek bir 
hayvandır.

Anlamı: Ben, falan kimseyi ahu kendi gölgesini nasıl terkederse öy
lece terkederim (eıbetteki onu terkedeceğim) ve hatırımdan çıkarırım” 
demektir.

el-Meydânî ve ez-Zemahşerî’nin nakline göre: “Âhu kendi gölgesini 
terketti/Ahu sıcağın şiddetinden gölgelendiği gölgesini terk etti”

el-‘Askerî’nin nakline göre ise: “Falanca, yerini âhû’nun gölgesini 
terkettiği gibi terk etti” demek olur. Mamafih hepisinin anlamı aynı 
sonuca işaret eder.

Kullanıldığı yerler: Kişinin rahat ettiği yeri terkedip sıkıntıya düş
tüğünde, yahut dostunu terketmekle tehdid sadedinde, yahutta geçimsiz
lik yapan ve ünsiyei: sağlayamayan kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Gözünün yaşına bakma- 
mak(birinin). (Aksoy. 11,820) Eline geçen fırsatı tepti/Elinin tersiyle itti. (Ağız
dan)

JAP
* ^

Kelimeler:

J d / a

ap: Adil olmaK, eşitlemek manasınadır. İsm-i meful manasında da 
kullanılır. Ancak burada bir şahıs ismi olarak geçer. 510 511

510 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 925; M. Asım, K  T., III, 1418; ez-Zebîdî, Tâ., XV, 451. el-

Meydânî, ve ez-Zemahşerî “di» şeklinde verirler. Sırasıyla bkz. Mec.
Ems., s. 12; el-Mustaksâ, II, 24. el-‘Askerî ise "iîb Dy” şeklinde nakletmiştir. 

Bkz. Cemhere., I, 261.

511 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 473; M. Asım, K. T., III, 1430; ez-Zebîdî, Tâc. XV, 473.
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Menşei: Bahsi geçen şahıs el-‘Adl b. Cürre isminde Yemen’de 
Tübba’ isimli hükümdarın, bu günkü tabiri ile, polis müdürü olarak gö
revlidir. Eğer bir kimsenin katledilmesine karar verilmiş ise bu şahıs ‘Adi 
denen bu polis müdürüne havale edilir. Artık eline düşen kimselerin ö- 
lümden başka kurtuluş ümitleri bulunmaz. ‘Adi’e gönderilen şahıslardan 
ümit kesilmesi anlamında kendisi ve maktüller hakkında bu mesel söyle
nir.

Anlamı: (Her kimden ümit kesilirse o),‘Adl’in eline teslim edilmiş 
demektir/Katli murad edilen kimseler ‘Adl’e teslim edilir ve artık ondan 
ümit kesilir.

Kullanıldığı yerler: Ümit kesilen şahıslar veya nesneler hakkında 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Cellâda amanın faydası yok
tur. (Eyuboğlu, I, 55)

•=' V " ^ )  'o* ( i J )  2 Û  / >  - 2 0 7

Kelimeler:

Yanıltmak, aklını çelmek manasına fiil-i mazidir.
Bu kelime de pek eskimiş elbise demek olup müfredi 

duyulmamıştır.
✓  o

Jâilü: JiaÂİİ in cemi mükeseri olup eskimiş elbise demektir.

Menşei: Bir zamanın devlet ricalinden bir adam bir şahsa yeni bir 
elbise vermeye söz verir. Adam yeni elbise giyeceğim diye eski elbiseleri
ni çıkarıp atar. Fakat yeni elbise vermeye söz veren şahıs bu sözünden 
döner. Adamcağız eski elbiseden olduğu gibi çırılçıplak ortada kalıverir 
ve bu sözü söyler.

Bir başka hikayeye göre: Adamın biri bir kadından ödünç bir cübbe 
(takım elbise) ister. Kadın adama bir elbise verir. Adam da eskimiş elbise
lerini çıkarıp atar ve yeni elbiseyi giyer. Kadın geri gelip verdiği elbiseyi 
ister. Bunun üzerine adam bu sözü söyler. 512

512 el-Fîrûzâbâdî, K. M „ s. 892, 934; M. Asım, K  T., III, 1266,VI, 1; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ., I, 176. el-Meydânî “ ” rivâyetinir. daha doğru olduğunu söyler.

Bkz. Mec. Ems., s. 474.
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Bir üçüncü hikaye ise şöyledir: Bir kadın bir şahsın üzerinde iki güzel 
kumaş görüp adamın zenginliğine yorar. Kendisi ile evlenmeyi teklif eder. 
Bu teklif kabul görür. Bunun üzerine nasıl olsa zengin birine varacağım 
diye kendi üzerindeki eski elbiseleri atar, borç para bulup yeni elbise 
tedarik eder. Nihayet kocası olacak adamın evine vardığında adamın 
fakir fukara takımından olduğunu görünce bu sözü söyler.

Anlamı: Vereceğin elbiselerden cayman beni eski elbiselerden etti.

Kullanıldığı yerler: Vaktinden evvel bir işe girişen kimsenin elin- 
dekini de kaybedec ek duruma düştüğünde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Evdeki hesap çarşıya uymaz. 
{Aksoy, I, 278) Eski diye atma kürkünü, lazım olur bürünürsün bir günü. 
(Tülbentçi, s. 222) Dereyi görmeden paçaları sıvama! (Eyuboğlu, 1,67)

513 i J k s  y r i ı  y ; >  y  -208

Kelimeler:
S S1 ^6 ,
J * E l e m e k ,  kalburdan geçirmek manasına fiil-i mazidir.

Elekten geçirmek, un etmek, ufalamak manasına fiili mazidir.

Anlamı: İnsanları kalbura tutan, eleğe tutulur. Halkı kalburdan geçi
ren kimseyi halk ur eder/Halka kötü muamele eden kimse halktan aynı 
muameleye maruz kalır.

Kullanıldığı alan: Halka kötülük eden kimselerin akibeti hakkında 
kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Alma mazlûmun ahım, çıkar 
aheste aheste. Rüzgâr eken, fırtına biçer. (Aksoy, 1,143,416)

,513 514 yuS 'ja  L jJ J  £  y> - 2 0 9
 ̂ X Z' X* /

Kelimeler:

jy .ı- Kelimelerine çeşitli şekillerde manalar verilmiştir. Şöyleki:

513 M. Asım, K. T., IV 2; el-Meydânî, Mec. Ems.f s. 709.

514 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 942; M. Asım, K. T., IV, 37; ez-Zebîdî, Tdc., XIV, 600; el- 
Meydânî, Mec. zms., 681; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 337; el-‘Askerî, 
Cemhere, II, 286.
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Kadınların eğirdikleri ipliği bükerken önüne doğru çektiği tele,
/■ s

ise onun karşısındaki tele denir, “J - i ” Cenâb-ı Hakk’a itaat,
S S * S

ise ma’siyet / günah manasınadır. Bir başka tefsire göre “J~S” kumar
( s

oklarından lehte çıkana, ise aleyhte çıkana denir. “J* i” den
maksat ayakkabıya ayağın girdiği baş parmak tarafı, ise serçe

s

parmağın geldiği taraf demektir515 516.

Anlamı: O, ipi nereden çekip nereden iteceğini bilmez, işinin ehli 
değil/O, hayrını da şerrini de bilmez/O, Hakka itaatla masiyyetin farkını 
bilmez/Hangi okun lehine, hangi okun aleyhine olduğunu bilmez/O, 
menfaatini de zararını da bilmez.

Kullanıldığı yerler: Beceriksiz, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden 
ayıramıyan kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Sap derken saman der. 
(Tülbentçi, s.471) Acemi katır kapı önünde yük indirir. (Püsküllüoğlu, s. 12) 

Kazı koz anlar, kızı kaz. (Eyuboğlu, 1,153)

516
 ̂ fi fi * s *

ö s s  o ö s s  o s  s  , t , s  s  | / . fi ^ , s  s  r a  /v
( j * j ^  j )  b j y  1 - 2 1 0

Kelimeler:

(*J: Cimriliğinden insanlar arasına girmeyen yahut meclislere katıl-
s

s  o*-

mayan kişi, alçak, denî kimse demektir. Çoğulu gelir.

Anlamı: Meclislere katılmayıp ağır ve cimri olduğundan başka, bir 
de hurmayı ikişer ikişer yer.

Kullanıldığı yerler: Hoşlanılmayan iki hasleti taşıyan kimseler 
hakkında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı vey benzeri: Hem kel hem fodul. (Aksoy, II, 

853) Hem suçlu hem güçlü. (Eyuboğlu, s. 122)

515 Bkz. a. g. yerler.

516 el-Fîrûzâbadî, K. M. s., 973; M. Asım, K. T., IV, 183; ez-Zebîdî, Tâc. XVI, 43; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 95.
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Kelimeler:

517 (-~gı Lrr, jî) ^gıiiij^ilnöı-211

Hanzala b. Malik b. ‘Amr b. Temîm soyundan gelen bir 
kavmin adıdır. Zebîdî’, Ebû Ubeyd’den naklederek, Hanzala b. Malik b. 
Zeydi Menât o. Temîm evladından gelen bir kavim olduğunu ve bunun 
doğru olduğunu söyler517 518 519.

Menşei: Amr b. Hind isimli bir Emir’in kardeşini (ki, bazıları bunun 
Es’ad b. Münzir, bazıları ise Sa’d b. Münzir olduğunu söylerler), Malik b. 
Hanzele oğullarından birini öldürür. Bunun üzerine ‘Amr, bu sülaleden 
yüz kişiyi ateşte yakmaya yemin eder. Onlardan 99 kişi yakalayıp ateşte 
yakar. O sırada Berâcim kavminden bir kimse o civardan geçerken ‘Amr 
da kardeşinin katillerinden birisini yakmakla meşguldür. Adam yakılan 
insanlardan çıkan kokuyu teneffüs eder, bir ziyafet verdiğini zannederek 
bu fırsattan istifade etmek niyyetiyle o tarafa yönelir. Kendisine kimler
den olduğu sorulur. O da Berâcim kabilesinden olduğunu söyler. ‘Amr 
da bahsi geçen sözü söyler ve adamı yakalatıp ateşe atar. Böylece 100 
kişiye tamamlamış olur.

Anlamı: Şaki olan kimse Berâcîm’in temsilcisidir.

Kullanıldığı yerler: Aç gözlülük yüzündenm kendisini tehlikeye a- 
tanlar için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Deveyi yardan (uçurumdan) 
uçuran bir tutam ottur. (Pala, s. 92) Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur. 
(Ordulu, s. 150) Ava giden avlanır. (Eyuboğlu, 1,28)

.5I<J ü u  tS ^} \ - 2 1 2

Kelimeler:

«.Ip̂ ll : Kelimesinin çoğuludur. Çoban demektir.

517 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 973; M. Asım, K. T., IV, 185; ez-Zebîdî, Tâc., XVI, 47; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 46; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ., I, 405; el-‘Askerî, 
Cemhere., 1,121.

518 Bkz. ez-Zebıdî, Tâc., XVI, 47.
519 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 988; M. Asım, K. T., IV, 242; ez-Zebîdî, Tâc., XVI, 158; el- 

Meydânî, Mec. Ems., s.354; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 129; el-‘Askerî, 
Cemhere, I, 548. Hadis için bkz. Müslim, el-İmâre, 23, Ahmed b. Hanbel, V, 64.
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CjaJ-l; Çok deve, koyun vs. sürüsü, Cehennerr manalarınadır. Me

selde sürüsünü zalimce süren ve hayvanlara eziyet 2den çoban manası
nadır.

Anlamı: Doğrusu çobanların en kötüsü insafsız deve bakıcıları- 
dır/Çobanların en kötüsü iyi muamele etmekle yükümlü olduğu sürüsüne 
eziyet ve işkence eden çobandır.

Kullanıldığı alan: Bir işi üzerine alıp iyi yapmayan kimseler hak
kında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İşini bilmeyen kasap, elinde 
kalır masat. (Üçer, s. 106) İşini bilmeyen kasap, ne bıçak kor ne masat. 
(Aksoy, 1,330)

> * X

v ı r  ’J )  &  ¥  J A ) - 2 1 3
O > ıi . i t > *

İM }  0 ^  \M M •

M

521 o >

Kelimeler:
1) X

Yudum yudum içirmek manasına fiil-i müzaridir.
** V

X
oy t

v_-jyM: Necid yurdunda Rumme denilen vâdîde akan ve suyu bol 

bir nehrin adıdır.

Menşei: Mütercim Asım “2̂  yİ” kelimesini açı darken bu meseli zik-
* * i i .

retmektedir. Ancak “ kelimesi ile vermiştir. ö y l  Necid yurdunda bir 

büyük ovanın adıdır. Bu ovaya pek çok dere ve çaylar suyunu akıtır. 

Araplar bu ovanın dilinden kendisine pek çok suyun aktığını ve bereketli 

topraklara sahip oduğunu ifade sadedinde bu sözü söylerler.

Anlamı: Rumme ovası der ki: “Akan her şey (dereler/evlatlarım) 
bana yudum yudum su içirir, lâkin Cüreyb (denilen) dere bana suyu 
kana kana içirir” .

Kullanıldığı yerler: Cimri ve cömert kimseler tavsif edilirken söy
lenir. 520 521

520 M. Asım, K. T., IV; 316.

521 ei-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 1006; M. Asım, K. T., IV, 316; Zebîdî, Tdc., XVI, 302.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Her İbrahim, Ethem değildir 
(Eyuboğlu, s. 125)

“Her İbrahim izzet kâbesinde
Halîlullah yahud Ethem olmaz.” Necâtî Bey

•O2'1 j i ’ 322 J İ 1 L5̂ w=> - 2 1 4

Kelimeler:
 ̂ Ji

J*A-' Yılanın künyesi.Ayrıca dağın kızı, yani, dağın aksi sadası
/  /

demektir.

Anlamı: Ey felâket (tellalı) sus, cevap verme. Ne zaman seslenilse 
sen hemen cevap verirsin.

Kullanıldığı yerler: İmrü’l-Kaysa ait olduğu söylenen bu mesel bir 
belâ ve musibete maruz kalan kimseler, yahut bir kötü ve feci bir olayın 
meydana gelmesinde söylenir. Aynı zamanda çıkarcı, eyyamcı kimseler 
hakkında da söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Gam, gam getirir; gam çor 
getirir, çor ölüm getirir. İyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır 
dişi. (Soykut, s. 89, 221)

524 f lU *  b i ö j J C - 2 1 5

Kelimeler:

^Cas-; Gözün nurunu koruduğu için sürmeye, at ve deve gibi hay- 
vanların kuyruklarının incelen yerine, mahfenin bağına, çuval vs. gibi 
eşyanın kulpuna, kayışa denir. Ancak meselde bir şahıs ismidir ki ‘Isâm 
b. Şehber’dir. 522 523 524

522 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 1019; M. Asım, K. T., IV, 370; ez-Zebîdî, Tâc., XVII, 419; 
el-Meydânî, Mec. Ems., s. 388; ez-Zc mahşerî, e/-Musiaksd, II, 142; el-'Askerî, 
Çembere, I, 578; es-Se!âlibî, Sımâr., I, 428. Meselin çeşitli yorumlarından biri a- 
lınmıştır. Bkz. a g. yerler.

523 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 388; İbn Manzûr, Lisân, XII, 345.

524 M. Asım, K. T., IV, 404; ez-Zebîdî, Tâc., XVII, 484; el-Meydânî, Mec. Ems., s.678; 
ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 334; el-‘Askerî, Cemhere, II, 255; el-Cevherî, es- 
Sıhâh, V, 1987: İbn Faris, Me/câyîs, IV, 334; es-Se’âlibî, Simâr, I, 246.
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Menşei: Bu sözün Nabiğa ez-Zübyânî’ye ait olduğunu el
Müstaksâ’da nakleden ez-Zemahşerî şu hikâyeyi anlatır: ‘İsâm b. Şehber 
el-Bâhilî ismindeki şahıs ‘Arapların hükümdarlarından en-Nu’mân b. 
Münzir’in veziridir. ‘İsâm bir defasında hastalanır. Neredeyse ölmek üze
reyken şifa bulur ve Nu’mân b. Münzir’in huzuruna gelir. Hastalığının 
durumu hakkında bu söz söylenir525.

el-Meydânt ve el-‘Askerî’nin rivayet ettikleri hikaye ise daha uzun, bu 
sözü söyleyen de farklı kişidir Onlara göre bu sözü ilk defa söyleyen Kin
de Hükümdarı el-Hâris b. ‘Amr’dır. Adı geçen ‘İsâm ise zeki, akıllı, dili 
belağat ve beyân yönünden güçlü bir kadındır. Hikâye’ye gelince özetle 
şöyledir:

Rivâyete göre ‘Avf b. Muhallim eş-Şeybânî isminde bir şahsın dillere 
destan güzellikte bir kızının olduğu haberi Kinde hükümdarının da kula
ğına gider. Onunla evlenmeyi kafasına koyar ve hakkında bilgi edinmek 
üzere‘İsâm isminde ki bu zeki, ağzı laf yapabilen kadmı çağırarak: “Git ve 
bu kızın marifet ve güzelliğini araştırıp bana ulaştır” der. Kadıncağız yola 
koyulur, kızın bulunduğu bölgeye ulaşır ve annesi Emâme ile buluşur. 
Durumu kendisine anlatır. Anne, kızını yanına çağırarak:

“Sevgili kızım!. Bu kadın senin halandır. Seni görmeye gelmiş. Ken
disinden bir şey gizleme. Sana bir şey sorup da seni konuşturmak isterse 
onunla konuş” diye tembihte bulunur. ‘İsâm ile kız başbaşa kalırlar. ‘İsâm 
kızın yüzüne bakar, gönül okşayan güzelliğini, bu güzelliğe uyum 
sağlıyan vucudunun letafetini görünce Cenâbı Hakk’m yaratmada ne 
eşsiz olduğunu, benzeri güzellikte bir kimsenin varlığını ne görmüş ne de 
işitmiş olduğunu içinden geçirir. Kızın güzelliğine hayran kalır. ‘İsâm kız
dan öğreneceğini öğrenir ve Kinde Hükümdarı’ na geri döner. Huzura 
kabul edilir. Hükümdar: “ ‘İsâm! Araştırma ve müşâhedelerinin sonucu

nedir?”anlamını da verebileceğimiz: b j j  sözü ile karşılar.
* s

‘İsâm da gördüklerini anlatır:
“Süt köpüğü gibi beyaz (sütten çıkmış ak kaşık gibi) panl parıl parla

yan bir yüz... Asil atların kuyrukları gibi onu süsleyen simsiyah saçlar; 
eğer saçlarını salıverirse zincir, tarayıverirse yağmur sulannın parlattığı 
üzüm salkımı sanırsın. Kalem kudretiyle çekilmiş sinrsiyah kaşların çerçe
velediği zarif iki âhû göz... İki kaşının arasında özene bezene yaratılmış, 
sanki kılıç ağzından nişan bir burun ve onu ergüvân gibi çerçeveleyen 
kıpkırmızı yanaklar... Tatlı tatlı tebessüm eden yüzük gibi bir ağız ve

525 Bkz. ez-Zemahşerî, el-Mustoksâ, II, 334.
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bembeyaz parlak dişler.. .Fesahat ve belâğat sahibi, akıl dolu, hazır cevap 
bir dil... Bal gibi tatlı, kıpkırmızı dudaklar... Gerdanına el sürülse bir be
yaz gümüşe el sürmek gibi... Oyuncak bebek misâli göğüs üzerine yer
leşmiş gümüş gibi beyaz bir boyun... Elbiselerin örttüğü kemiksiz dene
cek kadar zarif pazular, onu tamamlayan sim gibi zarif, yumuşak iki el ve 
sanki onlara düğümlenmiş parmaklar... Göğsün üzerinde kendisini örten 
elbiseden dışarı taşacak nar gibi m...Onun altında sıkı kağıt gibi dürül
müş bir karın... Kalçalarda nihayet bulan sütun gibi bir sırt...”

îsâm kızın güzelliğini anlata anlata bitiremez. Nihayet Hükümdâr, 
babasına elçi gönderip kızı ister. Münasip görülür. Gelini almaya gelirler. 
Gelirler de bt. sefer kızın annesi kızına öğüt vermekle meşgudür. Anne 
nasihati ise şöyledir:

“Benim kzcağızım!.. Nasîhat ve vasiyetin terkedilmesi edep ve fazile
tin terkedilmesi olacağından o nasihat ve vasiyeti senden esirgemek is
temem. Vasiyet ve nasîhat gafiller için önemli şeyleri hatırlatmaya vesile, 
akıllılar için iyi hal ve gidişata sebep olacak bir lutuftur. Her ne kadar 
senin zenginliğin sebebiyle kocanın zenginliğine ihtiyacın yok ise de ne 
çare ki dünyada kadınlar erkekler, erkekler de kadınlar için yaratılmıştır... 
Benim güzel kızım! Evlenme vaktinin gelmesiyle yetişmiş olduğun ve 
içinde büyüdüğün bu evden çıkacak ve artık başka, tanımadığın bir yu
vaya, görüp ünsiyet kesbetmediğin bir eşe gidiyorsun. Sen ona cariye 
olduğunda oo.a sana bağlı bir eş olacaktır. Kızım! Benden sana on 
nasihati alıp götür ki, onlar sana bir hazine ve bir hatıra olsun...” Anado
lu insanını hatırlatan anne nasihatları da şöyle olur:

“(1) Kanâat sahibi ve eşine itâatkâr ol. (2) Daima eşinin gözünün 
önünde ol. Sen böyle yaparsan eşinin mahreme meyli olmaz...(3) Eşin 
senden daima güzel kokular teneffüs etsin. Çünkü, güzel koku erkeklerin 
hoşuna gider ve kadının da süsü olur. (4) Yemeğini daima hazır bulun
durmalısın... (5) Eşin uykuya vardığında sükûneti muhafaza et, onu uy
kudan uyandıracak ve uykusunu kaçıracak gürültü ve patırtı etmekten 
sakınmalısın. Çünkü bu, eşinin öfkesini kabartır. (6) Ev eşyasını koruma
ya dikkat etmelisin. (7) Ailenin hak ve hukukuna riayet et...{8} Sırrını 
kimseye ifşa eyleme...(9) Eşini kederli gördüğünde sen mutluymuş gibi 
görünmelisin.. (10) Mutlu gördüğünde ise sen kederli bir görüntü ver
memelisin... C-nun rızâsını kendi rızâna, onun hevesini de kendi hevesi
ne tercih et... Haydi bakalım kızım!.. Allah Taâlâ Hazretleri sana hayır ve 
selâmet ihsân etsin.”

Anne de kızına nasihatlarmı bitirince gelin eşinin yanma gönderilir. 
Annesinin nasihatlarına uyan gelin büyük bir rağbet ve kabule mazhar
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olur. Yedi tane erkek evladı olur. Bu evlatlar n her biri sırasıyla Ye
men’de hükümdarlık yaparlar526 527.

Anlamı: Arkanda ne var ‘İsâm/İsâm ne var, ne yok?/Ne haberler ge
tirdin ‘İsâm?

Kullanıldığı yerler: Bir nesneden haber alma maksadıyla söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Dİlmin altındaki baklayı çı
kar. (Ağızdan)

527 iloikp jSj Sf j ÇCss- jS* -216

Kelimeler:
 ̂ S

Kendi erdemleriyle övünen, kendini yetiştirip erdem ve 

mevki sahibi olan kimse.
s

Dedelerinin ve atalarının şöhretiyle cvünen kimse.

Menşei: Bu meselin menşei bir şiirin:

“  D I j İ V İ  j  a U İ .  j t ;  CJ

beytidir. Şöyleki: Bahsi geçen ‘İsâm’a Araplar, daha evvel devlet ve 
haşmeti yokken kendi kabiliyet ve becerisi ile odaya çıkıp mevki ve ma
kam sahibi olduğu için: “Harici” derler. Dolayısıyla bahsi geçen beyit 
onun halini tasvir eder. Yani: “İsâm daha önce devlet adamı olmak, 
makam ve mevkî sahibi olmaktan uzak iken kendi kabiliyet ve beceri
si ile rüştünü isbat edip ilerledi, devlet, şan ve şöhret sahibi oldu, 
yoksa atalarının ve dedelerinin şan ve şöhretiyle bu mevkilerin sahibi 
olmadı”. Öyleyse: “Sen de kendi çaban, kendi emeğinin sonucu ola
rak makam ve mavkî sahibi ol, yoksa atalarınla övünerek değil; atala
rınla övünmek makbul bir davranış değildir.” anlamında bu söz mesel 
olmuştur.

Anlamı: Şeref ve şanın kendi gayretinle olsun, baba ve ecdadın ma
rifetiyle olmasın.

526 Bkz, Meydânî, Mec. Ems., s. 678; el-‘Askerî, Cemhere II, 255.

527 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 1026; M. Asım, K. T., VI, 242; ez-Zebîdî, Tâc., XVII, 484; 
es-Se’âlibî, Simâru’l-Kulûb, I, 245.
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Kullanıldığı yarler: Kendi kabiliyet ve çalışmalarıyla belli mevkile
rin elde edilmesi halikında söylenir. Bu yolla mevki sahibi olmayan kim
seler hakkında da söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kendi göbeğini kendin kes. 
Ana baba ile iftihar olunmaz. Baba bilgisiyle adam olunmaz. (Tülbentçi, s. 
354, 54, 87)

“Kişizadelikle kendini kurma,
Mezar taşı ile iftihar olmaz.” Sümmâni

. 528 u  U İ Î - 2 1 7
s

Kelimeler:
e, ö o,

j/ O » /  ̂ |>
1 : V F i i l i n d e n  kumaş, bez, elbise dokumak, örmek, 

beze argaç atmak529.
* o ✓  o *

Elbisenin çözgüsünü uzatmak, beze ariş atmak, bir şeyin 

hakkından gelmek, bir şeyi becerebilmek manasına fiil-i mazidir.

Anlamı: Ariş attığın beze argaç dahi at ki bez kamil olsun530 
/Başladığın işi eksik bırakmayıp tamamla.

Kullanıldığı alan: Başlanılan bir işi eksik bırakmayıp tamamlan
ması istenen yerde söylenir.

Türkçe'deki karşılığı vey benzeri: İti öldürene sürütürler. (Bir işi 
yapan sonuna kadar ramamlasın anlamında) (Üçer, s. 36)

“Başladığın işe pek eyle dikkat,
Ahbabına daim birdir emniyyet.” Refikî

528 M. Asım, K  T., VI, -̂78; ez-Zebîdî, Tâc., XVI, 644; M. Naci, Sânihât, I, 118.

529 Argaç dokumacılıkta, enine atılan iplik, atkı, ariş ise boy ipliğine denir. Bkz. Ö. T. 
S., I, 138-140.

530 M. Naci, Sânihât, 1, 118.
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, 531 C£Sı « y t u r  c j î - 2 1 8

Kelimeler:

4̂ 1*11'; Deve kuşuna denir. Hem müzekker hem de müennesler için 
kullanılır. f UJ ondan cins isim olarak hem müfret hem de cemisi için kul
lanılır.

Menşei: Kimsesiz ve fakir bir Arap kadınının işlerini, gerek kabilesi 
gerekse komşuları görüp yardım eder, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşı
larlar. Bir gün sahrada dolaşırken bir deve kuşu görür. Deve kuşu sa’rûr 
denen bitkilerden sızan sıvıyı yemekle meşguldür. Yediği madde boğa
zında tıkanıp kalınca hayvancağız halsiz ve kcçıp kurtulmaktan aciz bir 
halde kalır. Bunu gören kadın koşar ve yaşmağıyla hayvanı bir ağaca 
bağlar. “Artık bir yerden bir yere göçmek ve na'dl yapmak için komşulara 
ihtiyacım kalmadı. Evimi barkımı bu hayvanla taşırım” diyerek memnun 
ve mutlu bir şekilde komşularının ve aşiretinin yanma gelir, kimseye ihti- 
yacı olmadığını sezdirecek bir tarzda; “4 İ \±Jİ j  jlS" j*  / Bu

s

güne kadar işlerimi taahhüt edip bana yardım edenler bundan sonra 
bundan vazgeçsinler532” diye avaz avaz bağırır. Daha sonra çadırını yıkıp 
evini barkını toplar va ağaca bağladığı deve kuşunun yanma gitmek üze
re yola koyulur. Oraya vardığında birde bakar ki deve kuşu boğazındaki 
ğussayı yutmuş ve bir yolunu bulup firar etmiş. Hem aşiret ve komşuları
nın yardımından, hem de deve kuşundan mahrum olan kadıncağız piş
manlık içinde ortada kalakalır.

Anlamı: Sen deve kuşu sahibi gibi elinde olanı da kaybedeceksin.

Kullanıldığı yerler: Güvenilmeyecek nesneye güvenip elindeki 
imkanı kaybederek hüsrana uğrayan kimseler hakkında kullanılır.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Dimyat’a pirince giderken 
evdeki bulgurdan oldu. (Türk Ata. Ve Dey., II, 137)

531

532

el-Fîrûzâbâdî, K. M., s , 1049; M. Asım, K. T„ VI, 501; Zebîdî, Töc, XVII, 695; 
Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 334.

9 »
Bkz. ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 380. el- ‘Askerî Cemhere'sinde “ 1-i'j Uii- y
‘d Jj V  şeklindedir. (Bkz. II, 229) el-Meydânî “ L>\ Li>- y "  şeklindeki

rivayeti nakleder. Bkz. Mec. Ems., s, 703.
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Kelimeler:

ç»UjJl / : Bir adama muvafakat eylemek, ünsiyet kesbetmek,
✓

uyum göstermek.
Ayrıca övünmek manasına, yahut yarışmak manasına da kullanılmış

tır. Bu sebeple mesele iki türlü mana verilmiştir.
✓

fbSü: Bütün yaratılmışlara, bir görüşe göre insanlara ve cinlere, ya
hut yeryüzündeki oütün mahlukata denir. Bu durumda sudaki varlıkları 
kapsamaz.

Anlamı: Birinci manaya göre: “Eğer insanların birbirlerine karşı 
ünsiyeti, muvafakati ve uyumları olmasaydı bütün yaratılmışlar helak 
olurdu” demek olur. İkincisine göre “Kerem sahibi kimselerin lütüf ve 
ihsanları, asaletlerinden, cibilliyet ve öz cevherlerinden kaynaklanır 
ve bu tabiîdir. Soyunda, cibilliyet ve öz cevherlerinde kerem bulun
mayanlar onları taklit edip bununla övünen kimseler hasetlerinden 
helak olurlar” manasınadır.

Kullanıldığı yerler: Dostluk ve uyumluluğun öneminin vurgulana
cağı yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Dost beni, arasın da bir yeşil
yaprak ile olsun. (Tülbentçi, s. 192)

,534 (2bLsJ3ki) ' y  ^  jiJsîPÎ y *  -220> , o f  ̂*
S

Kelimeler:

(ÂİLjÜl) Vücüda yapılan dövme. Kelimenin aslı “C j J j İİ”
* *

dir. Kök harfleri ise olup uzuvlara dövme yaptırmak demektir.

Menşei: Bir kedinin kendisini daha güzel ve çekici göstermek için 
kalçasına dövme yaptırması sebebiyle ortaya çıkmıştır. 533 534

533 el-Fîrûzâbâdî, K  M., s , 1051; M. Asım, K  T., IV, 509; Zebîdî, Tâc, XVII, 715; 
Meydânî, Mec. Er,ıs., s., 646; Zemahşerî, el-Mu$taksâ, II, 299.

534 el-Fîrûzâbâdî, Kâ. M., s. 1052; M. Asım, K. T., VI, 516; ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs, 
XVII, 730.
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Anlamı: Ona göre dövmeden daha büyüklir/Onun gönlünde döv
meden daha kıymetli.

Kullanıldığı yerler: (Tesbit edilemedi.)

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Elmastan daha kıymetli (Ağız
dan)

Kelimeler:

' Yağmur  yağarken bulut şimşek çakmak, yağmur yağarken 
gök gürlemek. Meselde acele etmek, yönelmek ve boğazlamak, kesmek 
manasınadır.

Sjb: Şişman, semiz demektir.

Anlamı: Kurbanlarınız semizken kesmekte acele ediniz/Kurbanlar 
şişmanken kesmekte acele ediniz (zira durdukça zayıflar).

Kullanıldığı yerler: Fırsatı ganimet bilmenin gerekli olduğu yerler
de söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Yağmur yağarken küpünü 
doldur. (Eyuboglu, I, 237) Her zaman gemicinin is tediği rüzgar esmez. (Pala, 
156)

537 4 ^ 0  eliJJ
0 } z' 0̂
dr* -222

Kelimeler:

Ellili: Bir kadının ismidir. el-Cahiz, Lokman b.’Âd’m kızlarından bi
risi olduğunu söylerken, el-Meydânî, Cedîs isminde bir kavimden oldu
ğunu söyler. Diğer taraftan Cedîs kavmine gelin olarak gittiğini söyleyen
ler de vardır. Emsal kitaplarında bu kadın hakkında farklı rivayet ve iddi- 535 536 537

535 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 1055; M. Asım, K. T., VI, 526; ez-Zebîdî, Tâc., XVII, 752.

536 ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 441.

537 M. Asım, K. T., VI, 538; ez-Zebîdî, Tâc., XVII, 777; el-Meydânî, Mec. Ems., s., 96; 
ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 18; el-‘Askerî, Zemhere, I, 241; el-İsfahânî, 
Sevâiru’l-Emsâl, s. 64; es-Se’âlibî, Simâr, I, 465.
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alar bulunmaktadır. Gök renginde gözleri olduğu için “Yemâmetü’z- 
Zerka’” lakabı verilmiştir.

Menşei: Cedîs kabilesi ile Tasm kabilesi arasında bir ölüm olayın
dan dolayı sürekii kavga vardır. Bir defasında Tasm kabilesinin askerleri 
Cedîs üzerine baskın hazırlığında ve üçgünlük mesafede iken Yemâme 
yüksekçe bir yere çıkar ve keskin gözleri ile üç günlük mesafeden gelenle
ri haber verir. Fakat ona inanmazlar. Bütün ısrarlarına rağmen bu haberi 
kabule yanaşmazlar. Sonunda Tasm kabilesinin baskını gerçekleşir. 
Cedîs kabilesinin Reisi Hassan b. Tübba’ Yemâme’nin yakalanıp gözleri
nin çıkarılmasını smreder. Gözleri yarılınca sürme şeklinde damarlar ol
duğu görülür. Araplar arasında ilk defa gözüne sürme çekenin bu kadın 
olduğu söylenir, işte bu Yemâme, sahibi olduğu gök mavisi gözlerle, üç 
günlük mesafede olan şeyleri gördüğü için hakkında bu mesel söylenmiş
tir.

Anlamı: (O). Yemâmetü’z-Zerkâ’dan daha iyi görür.

Kullanıldığı yerler: Bir şeyi daha iyi görme, anlama konusunda 
mukayese yapmak için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Burnu iyi koku alır. (Ağızdan)

A18 <ujau Jj (J?y i* -*  Jİ) - l a ı _jjJ l —223

Anlamı: Kurt kısmı insan ve hayvanlara her zaman aşk ve şevkle 
hücum eder, hiç bir zaman aç olduğu düşünülmez/Zannedilir ki kurt vah
şîliğinden her zaman insan ve hayvanlara hücüm eder; hayvanın aç ol
duğu hiç düşünülmez.

Kullanıldığı yerler: Fakir olduğu halde dış görünüşü itibariyle 
zengin zannedilen kimseler veya iç yüzü hüzün ve kederli iken dış yüzüne 
bakılarak kendisine gıpta edilen kimse hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İçi dışına uymaz. (Türk Ata. Ve 

Dey., II. 27) İçi beni yakar, dışı seni. (Tülbentçi, s. 301) 538

538 el-Fîrûzâbâdî, K  M , s., 1064; M. Asım, K. T., VI, 560; ez-Zebîdî, Tâc., XVIII, 64; 
ez-Meydânî, Mac. Enis., s., 260; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 461.



.** oüpl % \  f 9 4 ^ )  H p -2 2 4
0̂̂ ^

Kelimeler:

lan

/O A A(SuÇ?r) SiLbr; Meyhaneci bir adamın ya da bir kabilenin ismi. Bazı- 
“u lu -” nin, bazıları ise “ nin doğru olduğunu söylerler539 540 541 542.

Menşei: Meselin aslı şöyledir: Kilâb kabilesinden Husayn b. ‘Amr b. 
Muaviye b.’Amr, Cüheyne/Cüfeyne evladından el-Ahnes b. Ka’b ile bir
likte yolculuğa çıkar ve bir bölgeye gelirler. İkisi de birbirine suikast dü
zenlemek peşindedirler. el-Ahnes bir fırsatını bulup Kilab kabilesinden 
olan Husayn’ı öldürür ve mallarını gasbeder. Hüsayn’ın Sahra bint ‘Amr 
b. Muaviye isminde bir kız kardeşi vardır. Sahra her mevsim kardeşinin 
hatırasına bir ziyafet verir ve Arab’ın eşrafını davet eder. Böylece karde
şini araştırır ve ağlarmış. Böyle bir ziyafette Sahra ağlarken Ahnes:

A A y  ̂ — sos A y o J r ,  j r  y y  y  J sLm/

“Her topluluğa Husayn’den sorup duruyorsun, doğru haber Cühey- 
ne’nin yanında” anlamında ki beyti söyler, böylece mesel olur.

Anlamı: Asıl ve doğru haber Cuheyne/Cüfeyne’dedir.

Kullanıldığı yerler: Bir şeyin aslını ve hakikatini bilmek için söyle-

Türkçe’dekl karşılığı veya benzeri: Çocuktan al haberi. (Tülbentçi, 
s. 156.)

f y  O y  y y  of a  a  —
(^ îj j s  —2 2 5

Kelimeler:
y y  o ̂

Necid bölgesine gitmek, çıkmak manasına mazi fiildir.

539 el-Meydânî “ şekliyle rivayet eder. Bkz. Mec. Ems., s. 456)

540 el-Fırûzâbâdî, K. M., s. 1069; M. Asım, K. T., VI, 579; ez-Zebîcfi, Tâc., XVIII, 111; 
ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 169; el-‘Askerî, Cenhere, II, 44; el-Cevherî, es- 
Sıhâh, V, 2092.

541 A. g. y.ler.

542 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 1073; M. Asım, K. T., VI, 594; ez-Zebîdî, Tâc., XVIII, 153; 
el-Meydânî, Mec. Ems., s. 729; ez-Zemahşerî, eı-Mustaksâ I, 384; el-‘Askerî, 
Cemhere, I, 78.
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Fil dişi, fil kemiği demektir. Meselde Necid vilâyetinde bir dağ
adıdır.

Anlamı: Hciden isimli dağı gören kimse Necid ülkesine gelmiş de
mektir (artık kimseye sorması gerekmez).

Kullanıldığı yerler: Bir şeye delalet eden alametlerden dolayı söy
lenir. Yani maksat hasıl olmuştur, manasına kullanılır.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Görünen köy kılavuz iste
mez. {Aksoy, I, 293)

Kelimeler:

,543 d Ü 'jJb  i & l > -226

Kelimesinin cemisi olup mideye, yahut boyun çemberi
+  s

ile köprücük kemiklerinin aralığına veyahut kamın aşağı kısmına denir.
: 4I3!: nin cemisi olup çene altı, yahut boyun çemberine, 

göbekten aşağı ^arın bölgesine, boğazın başına, yahut boğaz ucunda 
olan yumruya, yahutta boğaz çukuruna denir.

Anlamı: Senin hakinelerinle zakinelerini birbirine yapıştıracağım 
/Ağzını burnunu dağıtaçağım. Bütün işlerini altüst edeceğim.

Kullanıldığı yerler: Tehdit mevkiinde söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Senin ağzının payını veririm.
(Tülbentçi, s. 476)

,543 544aJl^ı j t & S  i-, lîf j  -227
/  ✓  ✓  /

Kelimeler:

Arkası aşağıya doğru yatık, uçları yukarıya doğru meyilli yeni 

ay’a derler. Ancak meselde tuluma süt toplayan adam manasınadır.

543 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 1073; M. Asım, K. T., VI, 596; ez-Zebîdî, Tâc. , XVIII, 157; 
el-Meydânî, Mec. Ems., s. 581 ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 239; el-‘Askerî, 
Cemhere, II, 199; el-Cevherî, es-Sthâh, V, 2119.

544 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 1073; M. Asım, K. T., VI, 596; ez-Zebîdî, Tâcu’l-'Arûs, 
XVIII, 158.
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İç yağı, yağlı. Bir görüşe göre eritilmiş yağ, bir diğer görüşe 

göre ise zeytin yağı.

Anlamı: Ben, tulumun yağını tuluma çekerken başkalarından daha 
becerikli ve iş bilen biriyim (zira deriyi yakmadan ne zaman yağ çekilece
ği konusunda ben tecübeliyim).

Kullanıldığı yerler: İşlerine ihtimam gösteren ve becerikli kimseler 
hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: İşirin eri/adamı. (Aksoy, II, 

888) İş bilenin, kılıç kuşananın. At binenin, kılıç kuşananın, köprü geçe
nindir. (Tülbentçi., s. 316, 70)

54f> iL&j . b  
ÜU? (545 «-JÜ») s — ^  - 2 2 8

Kelimeler:
o
i- s

üw?: Koyun demektir.
s

OybJ: Seksen sayısıdır. Kâmûs’ta Nuh Aleyhisselâm’m tufandan 
sonra gemiden inen seksen kişiyle kurmuş olduğu beldenin adı olduğu 
nakledilmektedir.

Menşei: Hikâye edilir ki, bir bedevi Acem Kisralanndan birine bir 
hususta müjde verir. Kisrâ bu müjdeden dolayı mutlu olur ve bedevîye: 
“Dile benden ne dilersen” diye müjdesinin karşılığını vermek ister. Bede- 
vî seksen tane koyun ister. Bu fırsatı yeteri kadar değerlendiremeyen bu 
adamın ahmaklığından dolayı bu söz böyle durumlarda söylenir.

Anlamı: (Fırsatı değerlendiremeyip sadece) seksen koyun isteyen 
bedeviden daha ahmak.

Kullanıldığı yerler: Ahmaklık derecesini rr ukayese için söylenir,

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Vermeyince Ma’bûd, neyle
sin Mahmûd. (Soykut. S. 310) Demir tavında dövülür. (Tülbentçi, s. 173) 545 546

545 el-‘Askerî, Cem here, I. 291; Farklı rivayetler için bkz. el-İsfahânî, Seuâiru’l-Ems., s, 
123, 124.

546 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s., 1067; M. Asım, K. T., VI, 574; ez-Zebîdî, Tacu’l-‘Arûs, 
XVIII, 99; el-‘Askerî. Cemhere, I, 291.
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Menşei: Deve kısmı yükü ağır olduğu zaman önünü yere koyup 
ona dayanmadıkça ayağa kalkmaya güç yetiremediğinden göğsünden 
aldığı yardımla ayağa kalkar. Buna binaen söylene gelmiştir.

Anlamı: Yükü meşakkati fazla olan kimse çenesinden (kendinden 
daha güçsüz kimseden) yardım ister. Zavallı duruma düşen kimse zaval
lıdan yardım ister.

Kullanıldığı yerler: Bir kimse kendinden aşağı kimseden yardım 
istediğinde söylenir

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Denize düşen yılana/yosuna 
sarılır. (Aksoy, 1,234)

548 1î., - 2 3 0

Anlamı: Falanca başının kılları sayısınca hayır ve nimete mazhar ol- 
du/Meramma nail olup gönlünün isteğince baştan aşağıya tasarruf yetki
sine sahip oldu.

Kullanıldığı yerler: Bir nimete kavuşan kimseler hakkında söyle
nir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Başına devlet kuşu konmuş. 
(Tülbentçi, s. 100)

549 cy - 2 3 1

Kelimeler:d
x  O

Bir çiğnem et, bir parça et demektir. Aynı zamanda tabiat,
X X

huy manasınadır. şeklinde de rivayet edilmiştir. 547 548 549

547 el-Fîrûzâbâdî, K M., s., 1080; M. Asım, K. T., VI, 623; ez-Zebîdî, Tdc., XVIII, 221; 
ez-Zemahşerî, e-Mustaksâ, II, 341; el Askerî, Cemhere, II, 238.

548 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 1088; M. Asım, K. T., VI, 656; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, 
II, 377; el-‘Askerî, Cemhere, II, 332.

549 M. Asım, K. T. VI, 667; ez-Zebîdî, Tâc., XVIII, 329; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 
363; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 134; el-‘Askerî, Cemhere, II, 541; Ali Rıza, 
Emsâlu’l-’Arab, s. 70.
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' 0 If C ö m e r t l i ğ i  ile meşhur Hatem et-Tâî’nin ceddi, yahut ceddinin 
ceddi olan Ebû Ahzem’in oğludur.

Menşei: Meseli kişinin kötü hali, yahut iyi haline göre yorumlamak 
mümkündür. Kötü hale göre yorumlandığında hikayesi şöyledir:

Anlatırlar ki: Adı geçen Ahzem çocukluğundan itibaren babasına ezi
yet eder dururmuş. Öldüğünde arkasında bir kaç erkek evlat bırakır. 
Bunlar Ebû Ahzem’in yanında kalırlar ve onu rahatsız ederler. Ebû 
Ahzem de bunlara sabreder. Ama bir gün bu kardeşler O’nun üzerine 
hücüm eder, adamcağızı hem döver hem de yaralarlar. Bunun üzerine 
Ebû Ahzem:

* % & } &
U  ' »  f  . . ° f o Sı. , t i *  f , S*, i  jj

ür* j ')  gH Ü1 ■

“Torunlarım beni kan içinde bıraktılar, bu huy onlara babaları 
Ahzem’den kaldı” anlamındaki beyti söyler ve böylece mesel olur.

Meseli iyi hale göre yorumlamaya örnek olarak el-Meydânî şu hika
yeyi anlatır:

Bir gün Hz. Ömer (r.a.), İbn Abbas hazretleri ile bir meseleyi istişâre 
ederken, Abbas’ın (r.a.) reyinin güzelliğini tesbît eder ve onu Cenâb-ı 
Peygammber’in (s.a.s.) akrabası olmasindar dolayı Rasûlullah’ın (s.a.s.)

huyunu almış olduğuna işaretle kendisine ÂİiJLi” mese

lini söyler.

Anlamı: Birinci hikâyeye göre: “Ben bu hali Ahzem’den biliyorum. 
Bu huy onlara babaları Ahzem’den kalmıştır. Zira kişi soyuna çeker.”

İkinci hale göre: “(Ey Abbas! Sen soyumınun asaletini taşıyorsun. 
Çünkü, sen her şekilde yüce babana benziyorsun. Zaten kişi soyuna 
çeker”550.

Kullanıldığı yerler: İster iyi, isterse kötü anlamda yorumlanmış ol
sun kişi soyuna çeker, diyecek yerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Armut dibine düşer. (M. Üçer, 

s. 28) Anası neyse danası da odur. Babasının oğlu. (Ağızdan)

550 Daha geniş bilgi için bkz. M. Naci, Sânihât, I, 368 ve a.g.yerler.
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551

Kelimeler:
*  <
üLİ; Büyük terazi, kantar, baskül demektir. Ayrıca mutemet kimseye 

denir.
/ o £ ı

JA\ Terazinin bir gözünde olan tartılı taraf diğerinden fazla ol
makla ağır gelip aşağıya meyi eylemek manasınadır ki buna “ağmak” 
denir.

Anlamı: Dünya bir terazî, biz onun ağır basan tarafıyız/kefesiyiz.

Kullanıldığı yerler: Emin ve mutemet kimse hakkında söylenir

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Adam sözünden bellidir. 
(Tülbentçi, s. 26)

îî2 ü i i i ı  L İ j  j r l ;  * L  - 2 3 3

Kelimeler:

Güvercin nevinden bir kuş, veya erkek kumru veyahutta bir 
çeşit yaban güvercini demektir.

Taze hurmaya denir.
%

jlzükl; Taze hunnanm bir çeşididir.

Menşei: ez-Zebıdî’nin belirttiğine göre Irak halkının söylediği bu me
selin hikayesi şöyledir:

Bir kavim hurma bahçelerinde bekçilik yapması için bir kölesini gö
revlendirir. Köle, hurmaları hırsızlardan ve kurttan kuştan korurken bir 
yandan da yemeye devam eder. Efendisi bir gün bahçedeki hurmalan 
kontrole gelir. Ağaçları inceleyince bir eksiklik olduğunu tesbit eder. Bek
çiye: “Bunları kim yedi?” diye sorduğunda “Güvercinler yedi” cevabını 
alır. Kısa bir araştırma ve takipten sonra hurmaları bekçinin yediğini an
lar ve bu sözü söylerek suçunu yüzüne vurur. 551 552

551 Mütercim Âsim, bu meselin müvelled olduğunu söyler. Bkz. M. Asım, K. T., IV, 
720.

552 M. Asım, K. T., IV, 764; ez-Zebîdî, Tâc., XVIII, 338; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 
101; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 11.
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Anlamı: Hurmayı kumrular yiyor diyerek bu bahane ile kendisi kar
nına dolduruyor/Sen güvercinleri bahane ederek taze hurmaları 
yiyorsun.

Kullanıldığı yerler: Hakikati gizleyerek işine gelecek tarzda konu
şan ve hareket eden kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Ele verir talkını, kendi yutar 
salkımı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. (Tülbentçi, s. 214, 546)

.553 oS oS V! - 2 3 4
* ^

Kelimeler:
$ o
V!: 01 ve V takdirindedir.
o  y İ  eS VI: “s / dal” harflerinin fetha, “U / ha” harflerinin cerri ile
& &

okunan ve tek kelime olarak: “Bu değil, başkasına geç” veya “Şimdi 
olmazsa sonra olmaz” manasına gelen bir tabirdir.554.

Anlamı: «S veya «i: Emsal kitaplarında bu kelimenin aslı ve meselde 
ki anlamları konusunda çeşitli görüşler dile getirilmiştir. Şöyle ki:

1- Tek bir kelime olarak alındığında anlamı: “Bu vakitte ele geçen 
fırsatı ganimet bilmezsen bundan sonra başarıya ulaşamazsın.”

2- oS veya kelimesi Farsça bir lafız olup ‘atâ’/hediye, ihsan, yahut 
darb/vurmak, döğmek anlamınadır. Ayrıca /dal” harfinin fethası ile “

iyiliği emir kötülükten nehiy manasına Arapların alıp kullandığı bir 
kelimedir.

a) “ ‘Ata’ ” manasına alınırsa anlamı: “Bu adamın veya nesnenin 
layık ve müstahak olduğu cezasını vermezsen bir daha bulup veremez
sin” demek olur.

b) “Dövmek” veya “emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ‘ani’ 1-münker/iyiliği 
emir, kötülükten sakındırma” manasına alındığında anlamı: “Eğer bu 
defa bu adamı dövmezsen bir daha dövemezsin” ya da “Eğer onu şimdi 
islâh edemezsen bir daha bulup İslah edemezsin” demek olur.

553 M. Asım, K. T., VI, 805; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 27; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, 
I, 374; el-‘Askerî. Cemhere, I, 94.

554 M. Asım, K. T., VI, 805.
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3- M) kelimesinin aslı ü| ve M dır. es-Suyûtî’nin, “Eşbâh ve’n-Nezâir” 
adlı eserinde belirttiği gibi burada “ oS” kelimesi Arapça bir lafızdır ve “ 
deha’A^S” lafzından ‘ «3” veya “ob” şeklinde bir ism-i faildir. Emsâl’de 
geçerli kaideler gereğince bu şekilde kullanılmıştır, “jk *  / dâhî, zeki, kıv- 
rak akıllı” demek olur Buna göre anlamı: “Bu hususta yahut bu saatte 
rüşt ve zekanla dâhiyane hareket eylemez isen bir daha fırsat ve güç bu
lamazsın ve kıyamete ;<adar dâhilerden kabul edilmezsin”demek olur555.

Menşei: Kâhinlerden birisine iki adam gelir ve kendisini imtihan et
mek maksadıyla derler ki: “Sana niçin geldiğimizi biliyor musun? “ Kâ
hin: “Şu şu sebepder dolayı bana geldiniz” diye cevap verir. “Hayır!”

✓  a
derler. Bunun üzerine kâhin başka bir sebebi açıklarken: “«3 Mi «3 Mi /

* *
Eğer bu değilse öbürü ’ diye söyler, böylece mesel olur.

Öte yandan ez-Zemahşerî’nin naklettiği hikâye kelimenin Farsça ol
duğunu göstermektedir. Buna göre meselin hikayesi şöyledir:

Bir İranlı düşmanı olduğu bir şahsı arayıp durur. Nihayet bir fırsatını 
bulup adamı yakalar ve çocuklanna: “Şunu bir güzel dövün” der. Çocuk
tan adamı döverken O da habire: “*3 a 3/ vurun vurun” diye bağırıp 
durmaktadır. Bu esnâda yanlarına bir Arap gelir. Neler olduğu 
konusunda anlattıkları hikayeyi dinler ve bu fırsattan haz duyarak kendi

x *
dilinde: “ «3 Mi *3 \\J Eğer bu defa bu adamı dövmezseniz bir daha

* 5*
dövemezsiniz” anlamında bu sözü söyler.

el-Meydânî ise dana uzun bir hikaye anlatır556.

Kullanıldığı yerler: Bir şey isteyip sonra başka bir şey isteyen, bir 
işi yapmaya fırsat bulan kimse yahut vakti gelen her şey için kullanılır.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Demir tavında dövülür. (Tül

bentçi, s. 173) Bu günün işini yarına koma/salma. (Eyuboğlu, 1, 49)

555 Bkz. el-Meydânî, Mec. Ems., s. 27; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, 11, 374; el-‘Askerî, 
Cemhere, I, 94; M. Asım, K. T., VI, 805 .

556 Bkz.,el-Meydânî, Mec. Ems., s. 27.
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,557 558 JbrJ -235

Kelimeler:

ol*»: Rezil, sefih kimse.
^CJa: Karşılıklı küfürleşme, sövme.
*

Menşei: Hz. Hasan’m (r.a), ‘Amr b. Zübeyr’e; kendisine uygunsuz 
laflar etmesi üzerine bu meseli söylediği rivayet edilir.

Anlamı: Sefih, rezil kimse kendisi ile küfürleşecek kimse bulamaz / 
Senin seviyene inemem.

Kullanıldığı yerler: Münasebetsiz söz söyleyen kimseler hakkında 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kem söz, kalp/kem akçe sa
hibinindir. (Aksoy, 1, 357)

558 2^*2^ j  t» j \ jl)  4^» JS" -236

Kelimeler:
A  A  * A

4* j\ j ')  Güzellik, tazelik, parlaklık manalarına veya 
hakir, batıl, beyhude manalarına veyahut da bir işe niyet etme, girişme 
manalanna ihtimali vardır.

Anlamı: Bahsi geçen kelimenin üç manaya ihtimali olduğuna göre 
meselin de üç manaya ihtimali söz konusudur. Buna göre şu manalar 
verilebilir:

1. Mert olan kişinin yanında her şey (nesne) kolay olmasından dola
yı hepisine tahammül eder. Fakat haremi (kadını) ile ilgili meselelerde 
hamiyetperverliğinden dolayı bir şekilde tahammül etmesi mümkün de
ğildir.

2. Her akla gelen nesneden söz edilmesi beyhudedir. Ama kadın 
kısmından söz edilmesi hoşa gider ve çekici gelir.

557 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 1123; M. Asım, K. T., V , 811; ez-Zebîdî, Tâc., XVIII, 46; 
el-Meydânî, Mec. Ems., s. 324; el-‘Askerî, Cem here, I, 511.

558 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s.1129; Asım, K. T., VI, 836; ez-Zebîdî,,Tâc., XIX, 95; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 565; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, II, 227; el-‘Askerî, 
Cemhere, II, 139; İbn Fâris, Mekâyîs, V, 268.
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3. Her şeyle ilgilenmek hoş karşılanabilir, lâkin kadınlarla ilgili husus
larda ileri geri konuşmak mertliğe yakışmaz.

Kullanıldığa yerler: Bir kimsenin hareminden söz edilirken huku
kunun korunması hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Yiğidi öldür hakkını ver/ye
me, (Ağızdan)

> a- >
0 ^  Ç iU J ı  - 2 3 7

Kelimeler:

Geceleyin otlayan, yahut geceleyin ot ve yem yedirilen
✓

hayvan demektir. Daima geceleyin otlayan deve ve koyun cinsi 
hayvanlara denir. Cemisi gelir.

Kışkırtmak tahrik etmek, harekete geçirmek anlamlarında fiii-i
müzaridir.

*sMİ; Sadece suyu koklayarak bekleyen, hoşuna gitmediği veya
s

başka bir sebepten içmeyen hayvana denir. Aynı zamanda akşamleyin 
alaf {ot, yiyecek) istemeyen hayvana denir.

Menşei: Bu meseli Yeztd b. Ruveym ismindeki bir şahıs oğluna söy
lemiştir, Oğlu develerini ağıla çeker. Yezîd hayvanlara yem verip verme
diğini sorar. Oğlu hayvanların otlamadığını, ot yemediğini belirtince bu 
sözü söyler559 560.

Anlamı: (Hayvanlara ot ver ki) Akşamleyin alaf (ot) yiyen hayvan
lar, yemeyenleri teşvik ve tahrik ederler ve onlar da yiyenlere tabi olup 
yemeye başlarlar.

Kullanıldığı yerler: Başkasının yaptığı işten etkilenip aynı işi yap
maya girişen kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kişi refikinden azar. Üzüm 
üzüme baka baka kararır. (Aksoy, 1,366; 457)

559 M. Asım, K. T., VI, 850; ez-Zebîdî, Tâc., XIX, 127; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 421; 
el-‘Askerî, Cemhere, II, 57.

560 Özetle verdiğimiz hikâye için bkz. el-Meydânî, Mec. Emsal, s. 421; ‘Askerî, 
Cemhere, II, 57.
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s  . 9 <  9

A  M  2si» t j  -2 3 8

Kelimeler:
Sİ y

jj^JaJi c^uL : Ana caddeden ayrılan küçük yollar, talî yollar demek-
✓

tir.
8 S ; Emanet bırakmak, koymak manalannc gelen: “j o j ” den emir

o ^
fiilidir. Genellikle müzari ve emir kipleri kullanılır. “ harf-i cerri ile

/ ıO/ o /
farklı manalarda kullanılır. Nitekim: “ diip Yeter! tamam! kes!, o bir

■ o o -T

tarafa kalsın, “ l-u ^  £o” Kes şunu, yapma artık, vazgeç, bununla uğ
raşma, ilgilenme vs. gibi.

Anlamı: Tâlî yollara sapmaktan vazgeç, sana ana yollar gere- 
kir/Sana büyük işlerle uğraşmak yakışır, tâlî meşelerle uğraşmaktan vaz
geç, şanına yakışan işlerle uğraş.

Kullanıldığı yerler: İnsanın şanına yahut karekterine uygun düş
meyen işlerle uğraşmaması gereken yerlerde söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kişi kendi izzetini kendi artı
rır. (Tülbentçi, s. 372)

562
9 . ✓ü î ^  ^  n/i -2 3 9

Kelimeler:
oû£x * * i ^  o

‘O*?- : 5 Kökünden kocası nezdinde kadir ve 
kıymeti bulunan, itibarı olup kusuru olmayan kadına denir.

0 * »S f
01 : İyi -  yü  — Y Kökünden kocası nezdinde kadir ve kıymeti

✓

bilinmeyen, itibarlı olmayıp kusurlu görünen kadına denir. 561 562

561 el-Fîrûzâbâdî, K  M,, s. 1138; M. Asım, K  T., VI, 884; el-Meydânî, Mec. Ems.,s. 
250; el-‘Askerî, Cemhere., II, 79.

562 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 1147; M. Asım, K  T., VI, 863, 923; ez-Zebîdî, Tâc., XIX, 
328; el-Meydânî, Mec. Ems., s., 27; ez-Zemahşerî, e'-Mustaksâ, I, 373 el-‘Askerî, 
Cemhere, I, 67.
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A A s fi

's,i J
Menşei: “ ’VJ” ve “*Aİ” dan sonra bir “ jl5"” takdiri ile “ j j S ' l  

öjS'I tAİ” veya ‘ â3' tAi Uj Ip şeklinde yorumlanan
* * s *

meselin menşei şöyiedir:
Bir adam bir kcıdınla evlenir. Her türlü hizmet ve saygıyı göstermesi

ne rağmen kocası tarafından kıymetinin bilinmediğini, onun nezdinde 
itibarının olmadığını hisseder ve kocasına bu sözü söyler.

ez-Zemahşerî, meseli “ â3Î Sü V Ol” şeklinde ve “üŞî”
kelimelerinin zammesi ile vermiştir. Bu durumda “ ÜjIp di; V öl 
’ö \  )l üU” takdirindedir. Buna göre “Oj £j ” fiili nakıs fiil değil “Jb*J ” 
manasına tam fiil oıur ve faili ile yetinir. “O ” kelimesi de mahzuf/cüm- 
leden çıkarılmış olan mübtedânın “aJI V bli” şeklinde haberi olur563 564.

Anlamı: (Bütür saygı ve ihtimamıma rağmen) senin nezdinde bir i- 
tibanm yoksa da ben bu itibarımı elde etmek için bütün çabamı 
sarf etmekten çekinmem, elde etmek için çabalarım.

Kullanıldığı yerler: Muhtaç olunan bir şeyi elde etmek için insan
lara güzel muamele eden kimseler hakkında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: iyilik yap denize at, balık 
bilmezse Hâlık bilir. (Jçer, s. 108)

564 0L»J1İ oL)â>- “240
Kelimeler:

oL)s>: Küçük ok anlamında ve ism-i tasğîr kalıbında bir kelimedir.
o A

öUiJ: Lokman b ‘Ad isminde Himyerî hükümdarlarından birisidir.

Menşei: Menşei konusunda el-Meydânî’de oldukça uzun bir hikaye
si vardır. Burda zikretmeye gerek görülmedi.

A

Anlamı: Lokmâr b. Ad’ın oklarından birisidir.

Kullanıldığı yerler: Şirretliği ile tanınan kimseden bazen küçük de 
olsa iyilik görüldüğünde söylenir.

563 Bkz., ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 373.

564 el-Fırûzâbâdî, K. M. s. 1147; M. Asım, K. T., VI, 923; ez-Zebîdî, Tâcu’l-'Arûs min 
Ceuâhiri’l-Kâmûs, XIX, 328; el-Meydânî, Mec. Ems., s., 11; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, I, 60 el-‘Askerî, Çembere, I, 150.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzori: Hangi dağda kurt öldü. (Tül

bentçi, 273)

-  y »  >  y . ı  t j j i  v  o i )  - 2 4 i

Kelimeler:
£ '
(jt-\ : Diri ve canlı demektir.
** 2
*JJl: Bir adamın hakkını inkâr etmek, borcu sürekli tehir edip 

oyalamak manalarınadır. Ancak meselde her iki kelime de çeşitli 
manalarda yorumlanmıştır. Şöyle ki:

1- ^-1  hak ve sabit batıl manasınadır. Buna göre anlamı: O
hakkı batıldan ayıramaz.

£ * $ ^
2- ^ 1  açık söz, J J ' kapalı, gizli söz demektir. Buna göre anlamı: O 

açık sözü gizliden ayırdedemez.

3- Meselin ‘ jUl V" şeklindeki rivayeti göz önüne
t * * * '

alınırsa “ y~l”evet, ‘ jlk” hayır manasına kullanılmış olur565 566 567.
Buna göre anlamı: O, ne evet demesini bilir ne de hayır deme- 

yi/Evet demeyi hayır demekten ayırdedemez.

Kullanıldığı yerler: Her şeyden oî haber ahmak kimseler için kul
lanılır.

Türçe’deki karşılığı veya benzeri: Elifi bilmez. Elifi görse mertek 
sanır. Elifi görse direk, bab’ı/kapıyı görse mertek sanır (Tülbentçi, s. 216)

567 J )  I , P >  < 4 - 2 4 2

Kelimeler:

Kelimesinin çoğulu olup sel sulannın ulaşamadığı tepeye

denir. Ayrıca tepelerde aslan avlamak için açılan çukura da denilmekte
dir.

565 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 1151; M. Asım, K. T., VI, 935; el-‘Askerî, Çembere, II, 419.

566 Diğer yorumlar için bkz. el-‘Askerî, Çembere, II, 419.

567 M. Asım, K. T., IV, 993; ez-Zebîdî, Tâc., XIX, 488; el-Meydânî, Mec. Ems., s., 104; 
el-‘Askerî, Çembere , I, 220.
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Menşei: Mesel, ilk defa kimin söylediği konusunda kesin bir bilgi el
de edilememekle birlikte ez-Zebîdî; Hz. Osman’ın (r.a.) hilafeti dönemin
de evinin kuşatılıp öldürülmek istendiğinde Hz. Ali’ye (r.a.) yazdığı mek
tupta bu meseli sözlerinin arasında kullandığını nakleder. Şöyle ki:
S » 0/

<j! jiti M  tiji iı>u 33u, j J)\ j i j ı  İL; :ûi !İl; at”

r' ^  ^
“Selâmdan sonra (bil ki) sel tepelere ulaştı/İş şiddetlendi ve sınıra 

vardı, kolan sıyrılıp memelere dayandı/Bıçak kemiğe dayandı. Mektubum 
eline ulaştığında, ister benimle ol, ister bana karşı, hemen bana

geI568 569”.“Lj3 iJ ' j jU-” ibâresi de bir mesel olarak kullanılmaktadır.

Anlamı: Sel tepelere ulaştı/Topuğumuza çıkmayan çaylar başımız
dan aştı/İş kızıştı ve haddi aştı.

Kullanıldığı yerler: Bir sıkıntının son haddine ulaştığı durumlarda 
söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Bıçak kemiğe dayandı. Ok 
yaydan çıktı. (Tülbentçi, s. 110, 438)

J ü  ( J b )  Ü Z  $ \JSj - 2 4 3

Kelimeler:

(ur^) Rahimde cenini saran zardır ki çocuk doğduğunda 
hemen bu da alınmazsa çocuğun ölmesi mümkündür. Devenin eşi çıktığı 
zaman devenin kurtulduğu kabul edilir. Türkçe’de de “eş” derler. Bu 
hem insanda hem hayvanda olana isim olarak verilir. Cemisi “cT>C-î” 
gelir. Ne var ki “J l * ” kelimesi erkek deveye denir, onda da eş olmaz. 
Dolayısı ile bundan kastedilen, eşi ve benzeri bulunmayan bir olaydan 
yola çıkarak, bir kötülüğe maruz kalındığını ifade etmek olsa gerekir.

568 Bkz. M. Asım, K. T , IV, 1052.

569 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 1166; M. Asım, K  T., VI, 923; ez-Zebîdî, Tâc., XIX, 328; 
ez-Zemahşerî, el-Mıstaksâ, I, 60, el-‘Askerî, Cemhere, I, 150; es-Se’âlibî, Simâru’l- 
Kulûb., I, 529.
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Bunun yerine i' £V’ veya “570 571 572(yk3l J
kemiğe dayandı” mesellerinin kullanıldığı da vardır.

Anlamı: Bir belaya maruz kaldılar ki (sokmayın gitsin)/Zor bir duru
mun içine düştüler.

Kullanıldığı yerler: Bir problemle, zo:‘ bir durumla karşı karşıya 
kalındığında yahut iş işten geçtikten sonraki durumlarda söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Hakkından gelinmez bir be
laya maruz kaldılar. Atı alan Üsküdarı geçti. (Tülbentçi, s. 72)

y^-l/Bıçak

572

J^
.571 İJÜ

✓ > -244

Kelimeler:
* ^ x o  ̂*

Mastarından emir kipidir. Bir kimseye kuşluk yemeği
yedirmek, kuşluk vakti kurban kesmek ve nihayet kuşluk vakti hayvan 
otlatmak demektir ki mesel de bu manayadır. Kesme konusunda acele 
etmemek manasına da gelir.

: Bu kelime de “vjJcll” mastarındar emir olup çeşitli manalarda
kullanılır. Gece ateş yakıp ışığı ile kuş avlamak, bir kimseye akşam ye
meği yedirmek, gece vaktinde hayvan otlatmak, bir işi rıfk ve 
mülayemetle, şefkat ve yumuşaklıkla tutmak manalarınadır. el-Meydânî 
aynı manada: ^ * J.'ıs- / Hayvanlannı geceleyin yumuşak bir şekil
de muamele ederek otar, bilmediğin otlaklara götürme, sakın ha gafil 
olma” meselini nakletmaktedir ki hikayesi şöyledir:

Adamın biri develerini geceleyin otlatnuıya karar verir ve çölü geçip 
bir çayır bulabileceğini düşünür. Bunun üzerine kendisine bu söz söylenir 
ve mesel olur.

Anlamı: Hayvanları rıfk ve teennî ile otlatmaya (ve sulamaya) götür, 
onlara yumuşaklıkla muamele et. Teennî ile nareket et, acele etme.

570 el-Meydânî, Mec. Ems., s. 533.

571 M. Asım, K  T., VI, 1076; ez-Zemahşerî, el-Musraksâ, II, 145.

572 M. Asım, K. T., VI, 1076; ez-Zebîdı, Tâc., XIX, 678.
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Kullanıldığı yerler: Rıfk ile muamele hususlarında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Ağır ol; molla (ağa, bey, pa
şa) desinler. (Pala., s. 18) Ağır ol, batman gelesin. (Türk Ata. Ve Dey., 1,11)

i ^  j!) c573 (l^üi) J ^ \  ^  ^  cCanJI LîS -245
' S  *  s  s  s  ,

,(574

Kelimeler:

C a i J l / : âCkiJl Kelimesinin çoğulu olup bir ağaç adıdır. Çölde 
de yetişen ve Türkçe’de seksek ağacı, yahut sütleğen denilen ağaçtır. Son 
derece sağlam ve ateşi günlerce sönmez. Onun için Araplar seksek ağa
cının ateşi anlamında “U ^'' jü ” derler. Bu ağaçlıkta yetişip orayı yuva 
edinen kurt, pek habis ve hilekâr olur. Araplar ona: v-^/Fesleğen

-X
ağaçlığı kurdu” derler. Mamafih Araplar bazı hayvanları bazı mekan ve 
meralarla izafet terkibi/isim tamlaması yaparak kullanırlar. Zira bu yerler 
ve otlaklar onların tabiatlarına etki ederler ve güya onunla büyür, yetişir- 
ler. Bundan dolayı '/tatlı otu olup ekşi otu bulunmayan yer” e izafetle 
tavşana: “SlîU j "  derken “ftUJUl/dikenli ağaca” izafetle kertenkeleye: 

<̂ s>” derler. Sık ağaçlık yer anlamındaki: kelimesine
izafetle yine burada yuva yapıp büyüyen kurda “jlsU derler.

Anlamı: Hülle kurdundan daha habîs/Hamer kurdundan daha ha
bis. Seksek ağaçlarının bulunduğu mahaldeki kurt gibi.

Kullanıldığı yerler: İnsanı tiksindiren nesneler kıyaslandığında 
söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Keçinin sevmediği ot karşı
sında biter. (Tülbentçi: s. 348)

573 el-FFrûzâbâdî, K. M., s. 1186; M. Asım, K. T., VI, 1105; ez-Zebîdî, Tâc., XX, 18; el- 
Meydânî, Mec. Ems., s. 220; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 60; el-‘Askerî, 
Cem here, I, 438.

574 ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, I, 92; el-‘Askerî, Cemhere, I, 438; es-Se’âlibî, Simâr., I, 
577.
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575 o UTiii I s J *  -2 4 6
Kelimeleri

* x  A + & >

oÇTûil : sIS\iii Kelimesinin cemisidir ki beş yaşını geçmiş gücü 
kuvveti yerinde atlara denir.

V* X X

kelimesinin cemisidir. Ok atımı mesafesine denir.
X

Anlamı: Beş yaşına basmış atın koşu alanı geniş olur, dar olmaz.

Kullanıldığı yerler: Fazilet alanında akranlarına üstün olanlar 
hakkında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Yiğide meydan sorulmaz. 
Kartallar yüksekten uçar. (Ağızdan)

X s
. m  «J ^ u31 4  î5> 1  ÇT Ü > f -247

/ / X

Kelimeler:

Başını eğip susmak, gözleri yere dikip susmak manasına emir
fiildir.

X *

Deve kuşu, çölde dikili yol nişanı, yahut gölgelik manalarına- 
dır.

X

'X : Kekliğin erkeğine denir. Bir çeşit toy kuşudur. Kelimenin aslı 
“ölj^SO'/erkek keklik” cemisi “j j j ÇSÇj gelir. Müennesi “

X X

dir.

Menşei: Derler ki: Keklik/Toy kuşu avlanmak istendiğinde: “Başını 
eğ, boynunu uzat ve teslim ol. Çünkü senden daha boynu uzun kuş- 
lar/deve kuşu, bile avlanır ve köylere götürülür” anlamında bu söz söyle
nerek avlanırmış. Ne var ki bu söz çeşitli alanlarda kullanıldığı için anlamı 
konusunda da çeşitli yorumlar yapılmıştır. 575 576

575 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 1186; M. Asım, K. T., IV, 1109; ez-Zebîdî, Tâc, XX, 23. el- 

Meydânî ve es-Se’âlibî “ vbU- ” kelimesi ile vermişti”. Sırasıyla bkz. Mec. Ems., s. 

167; Simâru’l-Kulûb, I, 537.

576 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 1190; M. Asım, K. T., IV, '.150; ez-Zebîdî, Tâcu’l-'Arûs, 
XX, 124; ei-Meydânî, Mec. Ems., s., 404; ez-Zemehşerî, el-Mu$taksâ, I, 221 el- 

‘Askerî, Cemhere, 1,194 kelimesinden önce nidâ harfi olan “ W” hazfedilmiştir.
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Anlamı: l-(Ey> güzel ve tatlı sözlerle kandırılan! Artık kendine gel 
(her söze kanma).

2- Sen sus. Ben senden daha asil, daha bilgili kimseyi istiyorum.
3- Ey zavallı! Burada daha üstün kimseler varken sen başını eğ ve 

sus, sakın ola ki konuşma377.

Kullanıldığı yerler: Bir kimseyi güzel sözlerle karşılayıp hoşuna 
gitmeyecek tuzağa düşürme ve maksadına ermek istenen yerlerde söyle
nir. Yahut kendisinde bulunmayan zenginlik veya bilgi konusunda konu
şan kimseye susması için söylenir. Alçak gönüllü kimsenin yanında bü
yüklük taslayan kimseler hakkında da söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzerî: Aç gözünü, açarlar gözünü. 
(Üçer, s. 12) Kişi noksanını bilmek kadar irfan olmaz. (Tülbentçi, s. 372)

S78 > >  y  j  ;j&. - 2 4 8

Kelimeler:* S . o ••
u*y: Ülker yıldızı, alev manalarına gelir. Meselde küpe anlamınadır.
V A k  ve düz tüylü buzağısı olan ineğe denir. Halk dilinde ise 

koyuna derler. Meselde Zalim b. Veheb ismindeki bir kişinin kızının 
isimidir.

Menşei: Adı geçen Mariye’nin bir çift küpesi vardır. Bu küpe üze
rinde insanların görmediği güvercin yumurtası büyüklüğünde bir inci 
bulunmaktadır. Mariye bu kıymetli küpeleri Ka’beyi Muazzama’ya hediye 
eder. Ka’be’nİn haznedarı da bu kıymetli küpeleri beytülmale teslim eder. 
Bundan dolayı bu söz söylenmiştir. Ayrıca ez-Zebîdî’nin naklettiğine göre 
emsâl kitaplarında: yL jJ j  'i / Mariye’nin küpeleri kadar
bile olsa onu satma” şeklinde rivayet edilmiştir577 578 579.

577 Bu meseli el-Bağcâdî Arapça gramer kaidelerinden terhîm’e ve Mustafa el- 

Galâyînı de nida harfinin hazfine/düşürülmesine şahid/delil olarak verirken “\£"
kelimesini açıklar ve meselin ayrıntılı yorumunu yaparlar. Bkz. Hizânetü’I-Edeb., 
II, 374; Cami'ud-Durûs; III, 155, dipnot, 2.

578 M. Asım, K. T., IV, 1178; ez-Zebîdî, Tâc., XX, 184; el-Meydânî, Mec. Ems., s.,223; 
ez-Zemahşerî, el-Mıstaksâ, II, 73; es-Se’âlibî, Simâr, II, 896.

579 Bkz., ez-Zebîdî, Tâc., XX, 184.
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Anlamı: Mariye’nin iki küpesi kadar bile olsa onu al. Eğer mukabi
linde Mariye’nin küpeleri değerinde birşey vermek gerekse bile onu 
al/elde et..

Kullanıldığı yerler: Bir nesneyi ne pahasına olursa olsun almaya 
teşvik için söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Eülinden ne gelirse yap ve 
onu elde et. Her ne pahasına olursa olsun. (Ağızdan)

.58() 'ja - 2 4 9

Menşei: Kusa’î, Kusa’ ismindeki kabileye mensub Muhârib b. 
Kays’dır. Ne var ki bu meselin söylenmesine sebep olan şahıs olarak 
Muhârib’in olduğunu söyleyenlerin yanında, yine Kusa’ evlâdından 
Gamid b. el-Haris olduğunu söyleyenler de verdir. İster Muhârib b. Kays 
isterse Gamid b. el-Hâris olsun haklarında pişmanlık konusunda şu hikâ
ye anlatılır:

Adı geçen şahıs çimeni bol bir derede koyunlarını otlatırken bir kaya 
üzerinde kayın ağacı görür. Bundan bir yay yapmayı arzu eder. Ağacı 
keserek kurutur, yay yaptıktan sonra aynı ağaştan beş tane de ok yapar. 
Oklar ve yaylar istenilen kıvamda olmuştur. Bir gece gizlenerek yaban 
eşeği avlamayı beklerken bir yaban eşeği süriisü önünden geçer. Bir ok 
atar. Ok sanki bir kayaya çarpmış gibi kıvılcımlar saçar. Bundan sonra 
birbirini takip eden dört sürüye daha rastlar ve her birine bir ok atar. Her 
atışında gece karanlığında okun değdiği yerde kıvılcımlar görür. Oklar 
isabet etmedi diye öfkelenir ve yayı paramparça eder. Gün ağanp da 
ortalık aydınlanınca attığı okların her birinin bir yaban eşeğini öldürüp 
birer birer kayalara saplandığını görür. Yayı kırdığından dolayı son dere
ce pişman olur, pişmanlığı o dereceye varir ki üzntüsünden bir de par
mağını keser. Araplar, yaptığı işten bin pişman olan bu şahıs hakkında 
bu meseli söylerler.

Anlamı: Kusa’î’den daha pişman.

Kullanıldığı yerler: Acele ile yaptığı işten pişmanlık duyan kimse
leri için söylenir. 580

580 el-Fîrûzâbâdî, K. M., s. 682; el-Meydânî, Mec. Ems., s. 732; ez-Zemahşerî, el- 
Mustaksâ, I, 386; el-‘Askeri, Cemhere, II, 324; Harîrî, Makâmât, s. 82.
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Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Bin pişman olmak. (Aksoy II 
641) y ’

5HI
^  b! <j:y, -2 5 0

Kelimeler:

iSy^i ıS ^ , : Ç i Masdarından pişirmek, eti ateşte kızartmak mana
sınadır.

X X  o f  y

: £Wa3| Mastarından olgunlaştırmak, olgun hale getirmek ma

nasınadır. Burada yemeği pişirmek, yenecek hale getirmek manasınadır.
9 O X X £  X

■Vy : Jj.j  Mastarından yakıp kül etmek manasınadır.

Anlamı: Kardeşin kebap yaptı, fakat o kadar pişirdi ki kül etti. Yani 
yaptığı iyiliğin sonunu berbat etti.

Kullanıldığı yerler: iyilik yapmaya karar verip de sonunda keder 
ve üzüntüye yol açılan hususlarda söylenir. Özellikle yapılan iyiliğin başa 
kakılmasında söylenir.

Türkçe’deki karşılığı veya benzeri: Kaş yapayım derken göz çı
karmak. Kaşıkla c;ş verip, sapıyla göz çıkarma. (Eyuboğlu, I, 151) Daha çok 
“Kaşıkla verir, sapıyla göz çıkarır” şeklinde kullanılır.

“Çıkarma tapalayıp sonra özin 
Kaşıkla aş viriip sapıyla gözin” Güvâhî

,s82 4jjjî 9 -251
X XXX X w x

Kelimeler:

Kesen anlamında ism-i faildir. 

tJüYl OjD: Burnun ucundaki yumuşak kısma denir. 581 582

581 el-Meydânî, Msc. Ems., s. 365; ez-Zemahşerî, el-Mustaksâ, 11, 136; Harîrî, 
Makâmât, s. 323.

582 Harîrî, Makâmât, s. 14.
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Menşei: Bu ifâdenin bir mesel değil, Fatazdak’m sözü olduğunu 
söyleyenlerin yanında mesel olarak kabul edenlerin de bulunduğunu 
Makâmât Mütercimi583 söyler ve şu olayı anlatır:

Bir hacamatçının burnu akar. Elindeki usturayla akan maddeyi gide
reyim derken burnunu keser. Bu söz onun bu halini ve benzer durumları 
ifade etmek için söylene gelir.

Anlamı: (O) kendi eliyle burnunu kesen (adam) dır.

Kullanıldığı yerler: Bir iş yapmayı isterken yüzüne gözüne bulaştı
ran kimseler hakkında söylenir.

Türkçe'deki karşılığı veya benzeri: Yüzüne gözüne bulaştırmak. 
Kaş yapayım derken göz çıkarma. (Tülbentçi, s. 572,344)

583 Harîrî, Makâmât, trcm. Sevsevil Sabri, s. 403. Elimizde mevcut olan Arapça emsal 
kitaplarında da bulunamamıştır. N. Y.
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İkinci  Bö lüm

TÜRKÇE ATASÖZLERİ, KULLANILDIĞI YERLER, 
HİKÂYELER VE ARAPÇA KARŞILIKLARI VEYA

BENZERLERİ





1- Acele işe şeytan karışır.

Acele ile yapılan işin noksanlık getireceğini veya sonuç vermeye
ceğini vurgulamak' iÇirt Söğfefiîir.

* * >
(el-Meydânî, s. 429) . t 4Jbst*Jl (et-Tirmizt,.IV, 367) . ö UslJÜI

o / / y  ̂ >
(Mu’ç. Ems. Muk. s, 235) . L-S üî j l i  ^âJl

“ülblüJl ^  3_L=îxjÜ) j  y .  Sl»Vt: Teennî Rahman’dan, acele
y z1 >- ^

şeytandandır584”.

“Teennî ile başlamak gerek işe 
Acel kılmak .olur şeytâne pîşe.”

Hikâye:

Güvâhî.

Çüjcap_ bölgesinde, hanımıyla yaşayan zâhidlerden birinin .uzun bir 
süre’ sonra’ bir erkek’çocukları dünyaya 'getir. Anne ve baba, evlerine

iy|$j!8tîşürilr?n?s$ husu5uhda)geşiilbh#aller 
kurar, plânlar yaparlar. Bu zahidin evinde bir de küçükken terbiye ;edip 
beslediği :ve ehlileştirdiği bin Gelinciği, vardır. Bir gün hanımı hamama 
gitmek iâter ve zâHide Çocuğa iyrbâfonâsirii tenbih eder. İMe var ki kadın
cağızın evden ayrılmasından bir süre sonra hükümdarın elçisi zahidi hü
kümdara götürmek üzere gelir. Çocuğu Jürisini
bulamayan zâhid, çaresiz gelinciğin yamçıda bırakarak kapıyı üzerlerine 
kilitler \/b'Hükümdara %ideb :Bü'sırada eVİn: taşlârinin ârasihdan bir yılan 
evin içine girer. Çocuğa yaklaştığını gören Gelincik yılanıri’üâferirie’âiİâd 
onu öldürüp parçcilar, yüzü gözü kan revan içinde kalır. Bir süre sonra 
eve dönen zahidi, ağzı, yüzü kanlar içerisinde olan Gelincik müjde verir
cesine karşılar. Zâhid, onu böyle kanlar içinde görünce çocuğu-boğdu= 
gğbu|^ri üdddkek!âkk! ,âf f i âmâdari  acele 
karâr'Verir ve çocuğunun katili' 'zbnnetigkGelibciğt pldürüri 
aralıktan odaya geçen zâhid, çocuğu yanında parçalanmış yılanla birlikte

584 et-Tirmizî, el-Bir-, IV, 367.



sağsalim bulur. Yaptığı işe pişman olur, pişmem olduğu kadar da perişan 
olur. Bu esnada hanımı hamamdan döner, kocasının bu perişan halini 
görünce ne olduğunu sorar. Zâhid de olanları anlatır. Bunun üzerine 
hanımı:

-İşte bu acele etmenin neticesidir585, der.

2- Aç ayı oynamaz.

Çalışan kimsenin hakkını zamanında vennenin doğru olacağını vur
gulamak için söylenir.

f t * ' •  f » *
(İng. Tür. Ar. Söz., s. 13) (_yw 2j V  jLâJl

* ~" v—"
's ) £ * % °

(Mu’c. Ems. Muk. s. 69) .J? ĵ /1 uu-io V

3- Aç köpek fmn deler.

Aç kimse kamını doyurmak için her çareye baş vurur, denilecek yer
de söylenir.

" A o A  i . * X X ». X m * > , s X X J •
(Mu’c. Ems. Muk. s. 163) jU^nJı

4 - Ağacı kurt, insanı dert yer. (Duvarı nem, insanı gam çürütür.)

Kurdun ağacı içinden yiyip çürüttüğü gibi insanı da derdi yer bitirir, 
anlamında söylenir.

✓  2  o '  S  &  °  t y  s  t y t  '  x  s *  *  s 9 '

(Mu’. Ems. Muk. s. 35) j l )  ^ J l  i  j&

5- Ağaç yaş/fidan iken eğilir.

Çocuklara belli davranış biçimleri anca< küçükken öğretilir, anla
mında söylenir.

585 Özetle verilen bu hikâye bahsi geçen atasözüne uygun düştüğü için alınmıştır. 
Atasözünün çıkışma sebep olan olaylardan değildir. Hikayenin tamamı için bkz. 
Beydaba, Kehle ve Dimne, II; 153-159.
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? S O ?. 0 x ı^. O 2* * O . x ✓  1 -
c ^ "  ->' )  Ĉ J  J-* j  > *JÜ I

(Ems. eş.-Şa’b. fî Hey. Yev. 197)

“Çubuğu yas iken eğmek gerekdür 
Küçükken yetişir sibyân demişler.” Mir’âtî

%
6-  Ak akçe kara gün içindir.

t

Kazanılan paranın bir miktarının kötü günlere saklanmasını tenbih i 
çin söylanir.

(el-Hik.ve Ems.eş-Şa’biyye., s. 112) ç jü

(Ems. eş-Şa’b. fî Hay. Yev., s. 157) ^  jt ,^ î|

“Figânî yaşuni dök ruz-i hecr-i zülfinde
Ak akça kara gün için denür meseldür bu.” Figânî

7- Akıl için tarik/yol birdir. (Aklın yolu birdir.)

Aklını kullanan kimsenin doğru seçenekte buluşacağını vurgulamak 
için söylenir. Herkes doğru öğüt ve nasihatte birleşir anlamında da kulla
nılır.

(Mu’c. Künûz Ems., s. 74) J U p  LSjÜI

8-  Akıllı köprü araymcaya dek deli suyu geçer.

Aşırı derecece tedbirli davranan kimseler işini geciktirir, atak kimse 
ise her şeyi göze alarak işine girişir ve sonuç alır, anlamında söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk. s. 152) .(y'Cjs y »  j l )  y*\ V J jJ>\ 9

9- Altın palan vursan da, eşek yine eşektir. (Altın eğer vursan 
eşek at olmaz.) (Altın tasma da taksan köpek yine köpektir.)

En kıymetli elbiseleri giyseler de, en üst mevkî ve makamlara ulaşsa- 
lar da aşağılık kimselerde bir değişiklik göremezsin, anlamında ve benzer 
durumlarda söylenir.
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.(s-iliu ’Jj Lir üs3ı /> >Jı yJ iı, Sj syii
'  '  , , ,  s

(Ems. eş-Şa’b. fî, Hay. Yev., s. 64}

“Bed asla necâbet mi verir hiç üniforma 
Zerdûz palan ursan eşek yine eşektir.” Ziya Paşa

10- Allah bir kapıyı kaparsa, öbürün açar.

İşlerin ters gittiği durumlarda ümitsizliğe kapılmanın doğru olmaya
cağına dikkat çekmek için söylenir.

• ( bb bb Aİl! JjİPİ «*b «-^b JjİPİ l i )

(Mu’c. Ems. Muk. S 364)

“Bir kapuyu bend ederse bin kapu eyler küşâd 
Hazret-i Allah Efendi, fâtihu’i-ebvâbdır.” Ahmed Paşa

11- Allah dağına göre kış verir. (Allah uçamayan kuşa alçacık dal 
verir.)

Allah herkese dayanabileceği derecede sıkıntı, dert verir, denilecek 
yerde söylenir.

Ji j tcj) \  lJjJslL <üJl jl jl) ( j jLil <oıl j!
x ✓ y >w' / / x

{Mu’c Em. Mu. s. 108)

'  „ X

* s o X * * ° ^ X* X X
j  üJl V / Allah kimseye gücünün üstünde bir

✓

şey teklif etmez.”586

12- Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.

Bir şeyin nitelikleri aslına döner veya annenin nitelikleri kızma uza
nır.

(Mu’c. Ems. Muk. s. 360) ^  b*
s* o e

586 Kur’an-ı Kerîm, Bakara, 28.



13- Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zuma az. (Arife tarif 
ne lazım?)

Anlayışlı kimselere üstü kapalı söz söylenilse de anlarlar, anlayışsız 
kimselere ise açık sözleri söylemenin bile faydası olmaz, denilecek yerde 
söylenir.

/ / ✓ ✓  / / ✓ /

(Mu’c. ‘Arb. Es., s. 305
ö o y o 2

(el-Meydânî, s. 46) .* - l»J l J c ~ p y  L^iJl j l
> ✓ S S * s

“Dinlersen azizim sana nasihat 
Anlayana sivri sinek saz olur”. Lütfî

14- Araba devrilince yol gösteren çok olur.

İş işten geçtikten sonra akıl vermeye kalkan kimseler hakkında söyle
nir.

J> . e
(Mu’c. Ems. Muk. s. 182) . ö d j - l  jjS sJ  j l  'y*

15- (Bana) arkadaşını söyle, (sana) kim olduğunu söyüyeyim.

Kişi karakter ve mizacına uygun kimselerden arkadaş edinir. İşte bu 
sebeple o kişinin durumunun arkadaşından anlaşılacağını vurgulamak 
için söylenir.

i Mu’c. Künûz Ems. s. 21) . c J l  y*  dJJ Jİ1 \ o *  : J

(el-Meydânî, s. 172) .<u>o j j j y  <Jy*j j l  ç . j .

16- Aralarından su sızmamak. (Deyim)

Birbiriyle sıkı-fıkı ahbâb olmak anlamında söylenir.

(Mu’c. ‘Arb. Es., s. 841) . J L *  J *  y - yy
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17- Armut (dalının) dibine düşer. (Evlât soyuna çeker).

Kişinin soyuna çekeceğini, çırağın ustasının yoluna gireceğini ve her
kesin evvelâ kendi yakmlanna bakacağını vurgulamak için söylenir.

(Cemhe 'e, II, 40)

2  ... 0 0 x

(Mu’ . Ems. Muk. s. 360) ./W>dJl ^  ^  b»

18- Aşkın/aşığm gözü kördür (gözü kör olur/bağlıdır).

Aşık olan kişi maşukunun kusurlarını görmez denilecek yerlerde söy
lenir.

:Q 7  & J o S * o $ •. x , ât f ^ 0 t ı \

. (  J j î )  (Mu’c. ‘Arb. Es., s. 285) ı_^J|

19- Ateş düştüğü yeri yakar.

Acılar evvelâ kişinin kendisini veya yakınlarının canını yakar anla
mında söylenir.

(el-Ems. Eş. el-Halebiyye., 1,115) V ) t i  ^  a

“Od düştüğü yeri yakar
Değme dalda gül mü biter.” Karacaoğlan

Hikâyesi:
Osmanlı Hükümdarı Selim Han dönemi ve Akdeniz’de Osmaniı do

nanmasının bayrağının dalgalanmakta olduğu senelerdir. Midilli adası da 
Osmanlı hakimiyeti altındadır. İşte bu adanın kuzey sahillerinde küçücük 
bir koy ve bu koyu teşkil eden koç boynuzunun ta ucunda leylek yuvası
na benzer bir kulübecik görünürmüş.

Bir bahar mevsiminde gayet hafif ve kırmızıya boyanmış, sakız gibi 
yelkenleriyle donatılmış bir Şalopa587 588/Yelkenli’nin adı geçen koya girmek 
için çabaladığı görülür. Yaptığı manevralarla koya girmek isteyen yelken
liye esen rüzgar ve oluşan dalgalar pek fırsat vermezken o da çabasına

587 el-İsbahânî, Kitâbu’l-Emsâl Fi’l-Hadîsi’n-Nebevî, s. 152. Ayrıca bkz. Ebû Dâvud, 
Edeb, V, 347.

588 Şalopa: İki direkli, küçük boyda savaş yelkenlisi.
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devam eder. Bu şaba ve gayretler içinde yelkenler nerdeyse dalgalarla 
öpüşürken içindeki kaptan ve dört tayfa denize düşmemek için habire 
iplere tutunmaya çalışmaktadırlar. Nihayet rüzgar ve dalgalarla boğuşa 
boğuşa koya girmzye muvaffak olurlar.

Bütün güçlüğüne rağmen koya girmeyi başaran yelkenlinin reisi 
(kaptanı), beceriki ve iş bilen Gazi Gürbüz Reis isminde bir denizcidir. 
Çanakkale’de oturmaktadır. Özel olarak yaptırdığı yelkenlisi ve dört tay
fası ile bahar mevsimini deniz üzerinde geçirmek üzere denize açılmış ve 
nihayet bu koya gelmiştir.

Yelkenli koyun münasip bir yerine yanaşıp zincir attıktan sonra bir 
sandal suya indirilir. Gürbüz Reis tek başına sandala iner, bir kaç kürek 
attıktan sonra kıyıya varır ve karaya ayak basar. Adanın güzelliğini tema
şa ederek bahsi geçen kulübeciğe yönelir. Bu arada kendi kendine, aca
ba kulübede insan var mı, diye de söylenmektedir. Yanına vannca sesle
nir. Fakat cevap veren olmaz. Dalgın dalgın kulübenin etrafını dolaşırken 
kulağına: “Buraye gelme, harem var” sesi gelince irkilir ve durur. Sonra 
kendini toplar ve: “Harem var ise başını örtsün” derse de “Başımızı ne ile 
örtelim?” cevabını alır. İlerleyince sadece mahrem yerlerini örtebilecek 
derecede giyimli, biri yaşlı, biri genç iki kadını karşısında bulur. Bu du
rum hayretini mucip olur. “Korkmayınız, karındaşım olunuz” diyerek 
yanlarına varır. Oldukça güzel olan genç kadın bu kardeşlik teklifini dik
kate almaz ve eteği ile başını örtmeye çalışırken vücudu görünür. Gürbüz 
Reis hemen başındaki sarığı çıkarıp orta yerinden yırtarak örtünmeleri 
için kadınlara atar

Gürbüz Reis kadınların bu halini görünce bir süre dalgın dalgın dü
şünür. Nihayet söze başlar:

-Hemşireler! Sizdeki bu hal de ne ola ki?. İhtiyar kadın:
-Bizim halimizde haber verecek bir durum yok. İşte halimiz ne ise 

meydanda...Gürbüz Reis:
-Evet!. Halinizi gördüm. Fakat siz kimin nesisiniz, burada niçin bu 

halde oturuyorsunuz? deyince yaşlı kadın:
-İşte orası biraz uzunca, dedikten sonra ağlamaya başlar.
Kadının sözü ve göz yaşı Gürbüz Reis’in daha da garibine gider ve 

durumlarını anlamak için can atarak:
-Biriniz validem, biriniz karındaşım olunuz. Bu haliniz beni fazlasıyla 

etkiledi. Gözümle (görmekte olduğum ateş fakirinizin yüreğini yaktı. Allah 
için olsun beni halinizden haberdar ediniz, deyince genç kadın Reis’in 
üzerlerine bu kadar düşmesini garipser ve:
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-Halimiz sizin tarafınızdan şaşkınlığa yol açacak bir durum ortaya 
koyuyorsa da, biz bu hale alıştığımızdan mıdır nedir, bizce şaşılacak bir 
durumu yoktur. Bizi hiç görmemiş olsanız ve kalkıp geminize geri dönse- 
niz bizce de sizce de daha hayırlı olur, deyip adeta azarlar. Genç kadın
dan bu sözleri işiten Gürbüz Reis içinden: “Bunlarda bir sır var, ama ne
dir?” diye düşüne dursun, yaşlı kadın söze başlamak için ağzını açar, 
genç kadın ise onun ağzını eliyle kapatmaya çalışır. Bu durum Reis’in 
aklını zıvanadan çıkaracak hal alır ve:

-Aman hanım hemşire! Şimdi çatlayacağım! Bırak bari kadıncağız 
derdinizi söylesin derken, ihtiyar kadın genç kadının elini ağzından uzak
laştırır ve konuşmaya başlar:

-Benim kocam Kara Haşan isminde bir kapian-ı derya’dır. İzmir’de 
otururduk. Erkeğim gemisiyle Cezayir’e gitmiş ve üç sene orada kalmıştı. 
Onun Kurt Kulak Reis isminde bir arkadaşı vardı. Birbirlerini çok sever
lerdi. Onun ailesi de İzmir’de idi. Bu reisin dört yaşında bir oğlu vardı. 
Anası önceden öldüğü, analığı da çocuğu hırpaladığı için Cezayir’e gider
lerken bize emanet ettiler. Onların gitmesinden altı ay sonra bu kızım 
dünyaya geldi. Ben de kızının dünyaya geldiğini haber veren bir mektup 
yazdım ve Cezayir’e giden bir gemi ile gönderdim. Bunlar orada kızı Kurt 
Kulak’ın oğluna vermeyi kararlaştırmışlar. Nihayet onlar geldiler. Çocuk
lar büyüdü. Kızım güzellikte o kadar nam saldı k: İzmir Kadısı kızı oğluna 
almak istedi. Kocam vermem, müstakbel kayın peder de bırakmam diye 
ayak diredi. Kadı ikisini de falakaya çekti. Falakadan kurtulur kurtulmaz 
ikisi birlikte Kadı’nın ve iki uşağının üzerine yürüyüp bir iyice paralamış
lar. Kadı’nın diğer adamları yetişip onlar da bunları bir iyice ıslatmışlar. 
Bu olayın gece yarısı, kızın sözlüsü gelip ikimizi evden aldı ve bir gemiye 
bindirdi. Ver elini Midilli adası. Orada kızı bu oğlana verdik. Aradan iki 
sene kadar geçti. Bu arada İzmir’deki Kadı’nın oğlu buraya Kadı olarak 
gelmesin mi?!. Kızın burada olduğunu ve evlendiğini öğrenmiş. Bunu 
duyunca biz korkmaya başladık, korktuğumuz dcı başımıza geldi.

Kadıncağız bunları anlatırken Gürbüz Reis bir yandan onu dinleT 
mekte, öte yandan da genç ve gerçekten güzel olan kadını gözleriyle 
süzmektedir. Yaşlı kadın sözüne devam ederek: '

-Bir akşam damadımı al kanlar içinde üç gemici tayfası getirdi. Yeni
çeriler vurmuş dediler. Meğer Kadı’nın oğlu para vererek vurdurmuş'. 
Damadım altı yedi saat sonra öldü. Biz de sahipsiz kaldık; Ellimizde avu
cumuzda olanı yedik, bitirdik. Sonra konu komşu yardım etmeğe başladr! 
Herkes bize yardıma koştu. Bu kadar fâzla üzerimize düşmeleri'bizi kuş
kulandırdı. Sonunda anladık ki, hepıslnin tavrı uza yaranmakmış. Bizim
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ateşimiz kimseyi yakmıyormuş. Halkı yakan kıza duydukları aşk ateşi 
imiş. Kız ise: “Ben Kurt Kulakoğlu gibi bir kahramanı gördüm. Ölürüm de 
başkasını istemem” der dururdu. Biz Midilli şehrinden çıktık, köy köy 
dolaştık. Kendimizi insanlardan uzaklaştırdık. Buraya gelip bu kulübeyi 
yaptık.

Hikayey dinleyen Gürbüz Reis hüngür hüngür ağlar. Sonra onlara 
yardım etmeye karar verir. Bir yandan da kıza vurulur. Gemiden yiyecek, 
giyecekler getirir, kızın gönlünü çelmeye çalışır. Kız ise -daha önce başına 
geldiği için- onun bu davranışlarına iltifat etmez, yakınlık göstermez. Ka
sım ayı yaklaşmakta, Gürbüz Reis’in dönme vakti gelmektedir. Ana kızı 
yanına alıp gitme teklifi müsbet cevab almaz. Münasip bir yol bularak 
genç kıza:

-Buraya gel. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben ilkbaharda sadece 
gezmeye çıkmıştım. Sizi...Sizi değil, seni burada görünce ayağım bağlan
dı kaldı. İşte Kasım geldi. Ben hâlâ burada denizler üzerindeyim. Ama, 
seni burada bırakıp gidemem. Vakıa sizi ilk görüp hikayenizi dinlediğim
de başkasına varmıyacağını öğrendim. Ama ne yapalım Buna gönül der
ler. Sen de bu kadar güzel olmayaydın. Seni burada, dağ başında bırak
mayacak, yelkenliye bindirip Çanakkale’ye götüreceğim, deyince kızca
ğız:

-Ya öylemi?! Hani bizim içinde bulunduğumuz durum ve fakirliğimiz 
sizin yüreğinizi yakmıştı. Meğer seni de şehvet ateşi yakmış ve “Ateş düş
tüğü yeri yakar” imiş, diyerek teklifi reddeder, Gürbüz Reis de:

Doğru, Ateş düştüğü yeri yakar. Ben sana ne kadar yalvarsam da 
sen kabul etmeyeceksin, diyerek kızı belinden kavradığı gibi sandala, 
oradan da yelkenliye götürür. Yaşlı kadın arkalarından vaveylayı kopa
rınca onu da alıp pupa yelken denize açılırlar589.

2 0 - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. (Şimşek çakmadan gök 
gürlemez. Perşembenin geleceği Çarşambadan bellidir.)

Bir olayı anlamak için belirtilerine bakmanın yeterli olacağını belirt
mek için söylenir.

589 Ahmet Mithat, Hikemiyyâtm Ahkam-ı Tasuîri, s. 44-64. (Özetle)
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(el-Hik.ve Ems. eş-Şa’biy., s.262) .j Ij Ö&-2 V

fi y s s # fi
(Mu’c. Errs. Muk. s. 329) .âJL  ̂ 2jU J5ü

“Yanmazsa âteşin tütmez tütünün
Allah yardımcısıdır sıdkı bütünün.” Seyrânî

21- Atı alan Üsküdar’ı geçti. (Bıçak kemiğe dayandı.)

İş işten geçti anlamında kullanılır.
✓ 9  ̂ J 0̂

(el-Meyda.nî, s. 312) . JÛ*Jl 0 4 ÜJI {yr *

Hikâyesi:
Bolu beyine baş kaldıran Köroğlu (şair Köroğlu ile alakası yoktur) bir 

gün atını çaldırır. Asil bir hayvan olan atı aramak için tebdil-i kıyafetle 
şehir şehir dolaşır. Nihayet bir gün yolu İstanbul’a düşer. Atının bir paza
ra satılmak üzere getirildiğini görür. Alıcı rolüne girerek satıcıya şöyle der:

-Efendi! Bu at güzele benziyor. Ancak binip bir denemek istiyorum.
Satıcı tanımadığı Köroğlu’nun ata binmesine izin verir. At, üzerine 

binen sahibini tanır ve dört nala koşmaya başlar. Köroğlu Sirkeci’ye gelir, 
bol para ile bir sal kiralar ve Üsküdar’a doğru hareket eder. Pazardaki at 
cambazı ise atını kaybettiğinden dolayı çok üzülür. Bu durumu gören 
arkadaşları:

-Üzülmeyi bırak! Atı alan Üsküdar’ı geçti. O adam Köroğlu’nun ken
disi idi, diye onu teselli ederler. Bu sözde oradan bize kalır ve benzer 
durumlar için bu gün bile çok söylenir590.

2 2 -Aldatayım diyen aldanır. (Ava giden avlanır).

Kendi menfaatini başkasına zarar vermekte ararken kendisi zarara 
uğrayan kimseler hakkında söylenir.

• '  x jı
(el-Meydânî, s. 703) £ İ j  oiy *  Y i

(Mu’c.Ems. Muk., s. 329) . L)L>-I j i

590 Bkz. Çizmeciler Osman, Ünlü Deyim, ve Öyküle'. , s. 18; Pala İskender, İki Dirh. 
Bir Çekirdek, s. 39.
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(Mu’c, ‘Arb. Esa. s. 331) . <U3 <&>- ölS*" \jĴ >- 'X-~ °. \

“Sayde sayyâd şikâr etmede söz yok amma
Kayd-ı sayde düşürür saydı dahi sayyâddan.” Nâbi

Hikâyesi:
Mehmed Aya diye bir gümrük kolcusu varmış. Bu şahıs otuz-otuzbeş 

yaşına kadar ömrünü bekarlık aleminde geçirmiş. Tabir caiz ise: “Parası
nı it yemiş, yakasını bit yemiş.” Bir gün ahbaplarından birisi:

-Sen bu halde ne olacaksın?!. İki yakan bir araya gelmeyecek. Gel 
seni evlendirelim. Evlilik hali başkadır. Beti bereketi fazladır. Hem şimdiki 
halinden daha güzel bir hayat yaşarsın hem de kesende bir kaç kuruşun 
birikir. “Dişi kuş yuva yapar, erkek kuş yalnız kalınca âvâre gezer” yollu 
sözlerle aklını çelerek kendi mahallesinden orta yaşlı, dul ve kimsesiz bir 
hatunu Mehmec. Ağa’ya nikah ediverir.

Mehmed Ağa bu kadınla üç beş sene yaşar. Evlilik halinden mem
nun olur. Rahatı artar, masrafı azalır. Gel zaman git zaman evlilikten o 
kadar memnun olur ki bu yaşlı kadınla iktifa etmez, yaşı ve gönlü genç 
bir kadınla evlenmek ister. Kesesi de bu arzusunu gerçekleştirecek dol
gunluğa ulaşmıştır. Gönlü genç bir hanım bulmaya yönelince şimdiki 
kansına karşı davranışları da değişir. Çirkinliğinden, yaşlılığından dem 
vurmaya başlar. Bir yandan karısına bu muameleyi reva görürken, sır 
vermeden ikinci defa evlenme yollarını arar.

Hanımı, -Ahmet Mithat’ın da dediği gibi ismini Sırrı Paşa koymak ik
tiza eden- bir Paşa’nın konağına mensup imiş. Konağa gidip geldikçe 
Mehmed Ağa’nm bazı ahvâlini anlatarak konaktaki hanımları eğlendirir- 
miş. Yine bir gür konağa gittiğinde Mehmed Ağa’nın yeni tavırlarını üzü
lerek anlatıp bu tavırlarından evlenme istediğinin anlaşıldığını da söyler. 
Bu durumu Sırrı Paşanın hanımıyla da konuşur. Hanımefendi, bir eğlen
ce olmak üzere konuyâ eğilir ve kadınla birlikte kendisini aldatmak iste
yen kocasına yönelik bir plan yaparlar.

Aradan üç beş gün geçtikten sonra bir akşam söz sırasında kadın ko
casına:

-Ağa! İki-üç aydır senin tavrın değişti. Ben işi anlıyorum. Vakıa ben 
sana layık bir karı değilim. Her ne kadar ikimiz de aynı yaşlarda isek de 
kırk yaşındaki kadın erkeğe göre ihtiyar sayılır. Ama kırkındaki erkek 
daha gençtir. Bilirim ki sen evleneceksin. Elbette benim yüreğim yana
cak. Üstüme gelecek kadın da beni bıktıracak ve evimi barkımı yıkacak.
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Benim ise burada hiç bir kimseciğim yok. Yuvam bozulursa bir lokma 
ekmek için el kapılarında sürüne sürüne mahvolup gideceğim. Bari evle
necek isen benim görüşümle evlen. Sara kendi elimle bir kadın alayım. 
Zaten elimin altında bir tanesi var. Sırrı Paşa Servinaz’ı çırak edecek. Kız 
yirmi beş yaşında ya var, ya yok. Ama kız oğlan kız. Eğer bunu sana 
alırsam ikimiz iki kız kardeş gibi geçinir gideriz. Ben de sizin mutfağınızda 
kul köle olurum. Kocamın elinde yiyeceğim iki lokma ekmek hatırı için 
her şeye katlanırım, diye kurdukları planı uygulamaya koyar. Mehmed 
Ağa her ne kadar:

-Hanım sen aklını mı bozdun, hiç ben senin üzerine evlenir miyim?. 
İkimiz bir yastıkta kocayacağız, yollu laflar etse de Servinâz’m yirmi beş 
yaşlarında, hem bakire hem işvenaz bir genç kız olması aklını çeler, gön
lünü okşar. Gel zaman git zaman güya kendisi evlenmek niyetinde de
ğilmiş de karısının isteği doğrultusunda razı oluyormuş gibi görünerek 
kabul eder. Sırrı Paşa’nın hanımı ile Ağa’nın hanımı güya Servinâz ile söz 
keserler. Mehmed Ağa bir kenarda biriktirdiği paralan çıkararak hanımı
na verir ve kendisinin bu işlerden anlamadığını, dilediği gibi paraları dü
ğüne harcayabileceğini söyler. Bu paradan bir miktarı Servinâz’a verilir. 
Düğün için hazırlıklar yapılır. Güya Sırrı Paşa’nm evinde konuşulanlar 
akşama Mehmed Ağa’ya ballandırıla baliandırıla anlatıldıkça Ağa:

-Ah hanım! Bütün bunlar benim aklımda yoktu. Vallahi daha gön
lüm başka bir halde. Ben senin üzerine evlenmezdim, deyip akabinde 
nikahın ne zaman olacağını soruşturmayı da ihmal etmez. Kadıncağız 
kocasının düştüğü durumdan pek hoşlanır, ama hiç renk vermeyerek 
Hanımefendi’nin zifafın mutlaka Sırrı Paşa konağında olmasını, bu görü
şünden asla vazgeçmeyeceğini kendisine söylediğini Mehmed Ağa’ya 
iletir.

Nihayet bir gün konaktan haber gelir. Pazartesi günü nikah kıyıla
caktır. O gün Sırrı Paşa’nm konağından birisi gelerek Mehmed Ağa’dan 
vekâlet alır. Mahalleden üç beş kişinir huzurunda nikah kıyılır. Nikah 
gününün akşamı kadında bir üzüntü, bir üzüntü sorma gitsin. Öte yan
dan Mehmed Ağa’nın da güya üzüntü bakımından ondan geri kalır yanı 
yoktur. Kadın:

-Ağacığım! Ben bu kadar yanacağımı bilmezdim. Meğer bu ortaklık 
belası ne bela imiş?!. İş şimdi gerçekleşti de yüreğime bir ateş düştü. Hem 
de kendi elimle yaptığım halde...sözleriyle sızlanır. Mehmed Ağa ise için
den: “Ah şu zifaf bir gerçekleşsin ben sana gösteririm” yollu düşünceleri 
geçirirken dili ile:
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-Ah benim elmas karıcığım! İnanolsun bende senin gibiyim. Şu anda 
bir pişmanlık geldi ki yüzüne bakamıyacağım. Fakat na yapalım. Olan 
oldu.. .sözlerini söyler.

Zifaf gecesi olarak Cuma gecesine karar verilmiştir. Nihayet günü ge
lir ve hanımı kocasına koşarak:

-Ah Ağa! Gelini odanın köşesinde görmelisin. Gelinlik de ne yakış
mış! Sanki ondör: yaşında bir civan. Vakıa kart da değil aa. Yirmi beş 
yaşında kızın neresi kart olsun ki?!...Sana doğrusunu söyleyeyim. Gelini 
kıskandım. Artık gidip görmeyeceğim. Sen git muradına er. Fakat senden 
bir isteğim var. Yarın beni görmeye de gelme. Gelin zifaf gecesinden 
sonra buraya gelecek. İşte sana şu odayı hazırlayacağım. Akşama doğru 
gelir, doğruca odana gidersin, diyerek Ağa’yı giydirip kuşandırır ve kapı
ya salıverir.

Adet üzere yatsı namazı kılındıktan sonra Mehmed Ağa’yı zifafa so
karlar. Elbiselerle, altın ve elmaslarla süslenmiş gelini gören Ağa pek be
ğenir. Nasıl beğenmesin ki. Kırmızı duvak altında keman gibi kaşlar, elma 
gibi yanaklar... Hale yüz üzerindeki yapıştırmalar, boyamalar...Mehmed 
Ağa iki rekat namazı, iki mi kıldı dört mü kıldı bilemez. Namaz bittikten 
sonra el ele verip duvağı kaldırırlar. Birbirlerine şeker, lokum ikram etme
ler, nazlar, işveler. Adamcağız: “Ah! Ben ne talihli adammışım. Bu güzel
likte bir kadın kime nasib olur. Aferin karıcığıma!” yollu hayaller içinde 
yüreği kıpır kıpır kıpırdar. Gelin de gerçekten güzel görünmektedir. Yüz
deki fazla kıllar yolunmuş, ağartılmış, rastıklanmış...Gözlere kuyruklu 
sürmeler çekilmiş. Kırışıklıklar giderilmiş, alına da bir “Maşallah” kondu
rulmuş. Ağa çıldırmasın da ne yapsın...

Hal böyleyken bir aralık yolunmuş yüzü ile gelin hanımı ateş basar. 
Rastık, yapıştırılar maddeler ve boyalar da ayrıca bir sıkıntı vermekte 
olduğu bahanesi ile gelin hanım yüzünü yıkamak üzere izin ister. Ağa : 
“Kızın bir de tabiî güzelliğini görelim” düşüncesiyle bu isteği memnuni
yetle kabul eder. İzin vermekle kalmaz, gelin hanımın eline suyu bizzat 
kendisi döker. Gelin hanım yüzünü yıkayıp da rastıksız, boyasız yüzü 
meydana çıkınca bir de bakar ki gelin kendi karısı...Ağa hanımını aldata
yım derken hanımı onu aldatmıştır391. Böylece atasözümüz gerçekleşmiş, 
“Aldatayım diyen aldanmış, ava giden de avlanmıştır”. 591

591 Ahmet Mithat, Hikemiyatın Ahkam-ı Tasuîri, s. 165-176. (Özetlenerek alınmıştır.)
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23- Ayağını yorganına göre uzat.

Harcamaların gelirlere göre olmasının gereği hususunda söylenir.
. 6 y y 9 ■£ O

(Sânihât, I, 74) .d\Sj\ jJLİ Js .  j l l U l

s o'o &  A + * o y

(Mu’c. Ems. Muk., s. 47) .d i~ b * j X* ( d id » ly )  ıdi^E-o jü i
x x x  x x  x

X ı , x . /x « . , x f O , X x , O , O £ .1 f  t £ x 0  _ ı /  x  ı x  O ^ °  . 2  y

. (d J L d ly/ d i»liJ  ^  dJUbrj JL- j l )  t i i y  jA *  y  J -U i
X X

(Ems. eş. Ş. fî Hay. Yev. S. 157)

“Edepsüzlüğü kâr idinme kasil
Katî uzanma yorganunca kösül.” Güvâhî

24- Az tamah, çok zarar/ziyan getirir.

Elindekine kananaat etmeyip daha fazlasının peşine düşen ve zarara 
uğrayan kimseler hakkında söylenir.

,(ty  j r  j k ,  ^  y ,  ^  jb  « j f t  &  sof ̂
(Mu’c. ‘Arb. Esa. s. 116)

“Bil olur bu sözi olma gümanlu
Tama’kâr az tama’dan çok ziyanlu.” Güvâhî

25- Az veren candan, çok veren maldan.

Yardımlaşmayı özendirmek veya yapılan yardımı takdir etmek için 
söylenir.

(el-Meydânî, s. 94)
*. Jlp dr* U^y

26- Bahşiş/beleş atın dişine bakılmaz.

Para verilmeden elde edilen malın kuşum aranılmaz, denilecek yer
de söylenir.

(Mu’c. ‘Arb. Esa. s. 244) .d ilil öC a>J l y
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27 - Başa gelen çekilir.

Uğranılan felakete tahammül etmenin gerekli olduğunu vurgulamak 
için söylenir.

(Mu’c. ‘Arb. Esa. s. 359)

“Bir işdür gelirse başa
Kimler yana kimler taşa.” Yunus Emre

“Başın bir kerre urursan taşa 
Ne yazılsa gelecekdür başa” Atâyî

28 - Baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde.

Aile içinde olan anlaşmazlık ve kırgmlıklann dışanya yansımaması i- 
çin söylenir.

14i; W J )  cSCJl }\J \ d jJL İ
x  ^ x  s x

(Mu’c. ‘Arb. Esa. s. 54)

29 - Battı balık yan gider.

Durumun kötü olması halinde işin oluruna bırakılmasını vurgulamak 
için söylenir.

(Mu’c. ‘Arb. Esa. s. 177) . j lL ü j! ^  Js>jju *  j jJ l  ^  i?

30- Bedava sirke baldan tatlıdır.

Para vermeden elde edilen şeylerin beğenildiğini belirtmek için söy
lenir.

X <* t f
(ei-Mübeyyiz> s-22) ^  L?U-Î ç£'

 ̂ O • '  #
(el-Hik. ve Ems. eş-Şa’biyye, s. 30) J ^ J l ^
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Meâlî

“Ne kadar §ey-i hakîr olsa hedâyâ hoştur 
Sirkenin müfti aselden de olur şîrîn-ter.”

31- Ben derim bayram haftası, o der mangal tahtası. (Ben nerede
yim, efendim nerede ?!)

Aynı konudan söz edilirken farklı farklı şeyler dile getiren kimseler 
hakkında söylenir.

Mu’c. ‘Arb. Esa. s. 1299 .(^ 'j  ^  b l j  i  d il i  j î )  Oİj  ^  J j  i
■* y y X “  ̂  ̂ * -

 ̂  ̂ a I
0 x h -t û « ^el-Mevârid, s. 238 .c J U İ â c J i

32- Besle kargayı oysun gözünü.

İyiliğe karşı nankörce davranan kimseler hakkında söylenir.
j/  ̂ . Oj O O 0 x

. «.1 (el-Fâhir, s. 70) tdJ-o L> /

* X ° * *  s s 1 * s

(Mu’c. Ems. Muk., s. 28) ^ 1  k? ' (el-Meydânî, s. 167)

“İşitmedin mi sağını sözün
Ki besle kargayı çıkara gözün.” Güvâhî

33 - Bıçak kemiğe dayanmak/dayandı. (Canına tak etmek/taketti.) 
(Deyim.)

Çekilen sıkıntı veya yapılan baskılar tahammül sınırlannı aştı, anla
mında söylenir.

X û 0  ̂ y * } ^

(el-Fâhir, s. 59) .J-kJl <JÛ*Jl (el-Meydânî, s. 104) cJbb

34- Bıçak yarası onulur/geçer, dil yarası onulmaz/geçmez.

Silah yarası iyi olur, dil yarası ise iyi olmaz, kolay kolay unutulmaz 
anlamında söylenir.

(ez-Zemahşerî, II, 151) . jb u J l JuJl j l k l i !  jkls»
/  /  /• /

(el-Meydânî, s. 407) . û -k J l y > -^  j l k U i
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35 - Bilgi,i/akıllı düşman, cahil dosttan iyidir.

Bilgili kimselerden yararlanmanın mümkün olduğunu, ona göre de 
tedbir alınabileceğini, cahil kimseden ise yararlanılmayacağım ve ne 
zaman, hangi zararının dokunacağının bilinemiyeceğini ifade için söyle-

36- Bindiğin (oturduğun) dalı kesme. Bindiği oturduğu) dalı kes
mek (Deyim)

Kendisine gerekli ve yararlı olan şeyi eliyle yok etmek anlamında

37 - Bir çiçekle yaz/bahar olmaz/gelmez.

Güzel, ama küçük bir belirti ile tatminkâr sonuç alınmaz, denilecek 
yerde söylenil.

(Mu’c. Em. Muk. s. 267)

“Ziynet-i <;ebz olarak kaldı heman bir şemşîr
Bir çiçekle yaz olur mu bu meseldür farza.” Enderûnî Vâsıf

38 - Bir elin nesi var, iki elin sesi (var).

Büyük işlerin tek başına yapılamayacağını ve başkalarıyla iş birliğine 
gidilmesinin daha uygun olacağını vurgulamak için söylenir. 592

592 Hadis olarak bilinirse de değildir. Bkz. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 56.

nır.

“Dost kimi ebleh ola terk et anî 
Düşmanın âkil ise çekme emek.” Nazîm

söylenir.
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(Mu’c. Arb. Es., s.740) .((J-â-v Ĵ V ülll j l )  câ jLw^i- CSyÜ j  ^ a j  lo l> *jl

“İttisalinden cüda olma muvafık yaverin
Zûr ile müşkil koparır rişte olsa iki kat.” Belî§ Muhammed Emin

39 - Bir kanş suda boğuldu. Bir karış suda boğulmak. (Deyim)

En küçük bir güçlükle karşılaştığında bile kendisini koruyamıyan kim
seler hakkında söylenir.

(Mu’c. Arb. E '.,s. 791)

4 0 - Bir musibet, bin nasihatten iyidir/evlâdr.

Binlerce nasihati ve öğüdü dinlemeyen kimseler ancak başlarına bir 
kötülük gelince işin doğrusunu eğrisini anlarlar anlamında söylenir.

>■ s i f
.(Jlji'Vl ^  Ab) jl) t JâpIj

(Ar. Tü. Dey. ve Atasöz. Söz., s. 313)

> 8/ _ xO

“Dersimi aldım musibetten nasihat istemem
Haddini bilmek cihanda bir vazifeyse eğer
Varsa isti’dâdı halkın hakkını idrâk içun
Zalimin her yumruğu binlerce Cebrail değer.” Neyzen Tevfik

4 1 - Bir taşla iki kuş vurdu. Bir taşla iki kuş vurmak. (Deyim)

Bir işle iki gaye gerçekleştirildiğinde söylenir,

(Mu’c. ‘Arb. Es., s. 754) . J İ) V ’C 5'

“Seng-i cevrünle helak itdün dil ü can bülbülün
İki kuş urdun yine ey gonca-leb bir taş ile.” Kerâmî
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42 - Boşboğazı cehenneme atmışlar “odun yaş” demiş.

Lüzümsuz ve gereksiz yere söze karışan ve gereksiz laflar edenler 
hakkında söylenir.

(el-Meydânî, s. 286) . t i , j  L U J t  :JÛİ j û

43 - Boş çuvctl ayakta durmaz.

Yeteneği bulunmayan kimselerle iş yapılamaz anlamında söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 69) . ( İj ^Jlp c -J j  V ^*-£3

44 - Boyu kesâd (olanın) huyu fesâd (olur).

Güya boyu kısa olan kimselerden bazen fesatlık görülür anlamında 
söylenir.

A a *  £ f -A s £ >

(Keşfü’l-Hafâ, II, 124) - SİLiil JS " / &  jy ^ i JS'

45 - Bu günü a işini yarına koma/salma.

P-lanlı çalışmanın önemini ve ihmalkar davranmanın zararlarını vur
gulamak için söylenir.

(el-Meydânî, s. 657) V

“Miskin Yunus ömrün varsa
Koma bu gün! yarına
Yann Hakkın dîvanına
Varam Allah deyu deyu.” Yunus Emre

46 - Bugünkü, yumurta/tavuk yarınki kazdan iyidir. (Yarınki kazdan 
bügünkü cavuk yeğdir.)

Bu gün ele geçen kazançla yarın gelmesi muhtemel olan daha büyük 
bir kazanç arasında bir tercih gerektiğinde bugünkünün tercih edilmesini 
vurgulamak için söylenir.

o X
* i * v oy 0 ✓#.  ̂x 0/

(Mu’c. Künûz Ems. s. 73) .U*J1 f j y ’ “Uda-ü
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47-  Bulanık suda balık avlıyor. Bulanık suda balık avlamak.(Deyim)

Karma karışık durumlardan kendisine çıkar sağlamaya çalışan ya da 
olmayacak işlerin peşine düşen kimseler için söylenir.

o } ' » s
(Mu’c. ‘Arb. Es., s. 759) . «.ili

48-  Burnundan solumak. (Deyim). (Öfkesi burnunda).

Çok öfkelenen kimseler için söylenir.

(el-Meydânî, s. 480) . AjLİİ 4

49-  Buyurun cenaze namazına.

Bir tehlike veya olumsuz bir durumdan kaçarken benzer tehlike ve 
durumlarla karşılaşıldığında söylenir.

(Nev. Cuhâ, s. 45) . SjiIsrJl «bl*s>

Hikayesi:
Timurlenk Anadolu’yu istila ettiği zaman insanlar, gurup gurup şehir

leri terkeder ve Moğol askerlerinin ulaşamadığı yerlere, dağlara kaçarlar. 
Nasreddin Hoca ve ailesi de böyle bir muhacir gurubu içindedir. İnsanla
ra çektiği sıkıntılar karşısında sabır tavsiye eder, nasihat ve öğütler verir, 
Moğollann zülüm ve ezyetlerini, anlatır. Aralarında benzer konuşmalar 
geçer. O sırada onların içinden derviş kılığında birisi söze kanşır ve söy
lediği sözler insanları teskin edeceği yerde hepten korkutur ve sindirir. 
Nasreddin Hoca cesaretini toplayıp:

-Sen neredensin, adın nedir? der. Adam:

-Ben Mâverâünnehir dolaylarındanım. Adım da Timur, diye cevap 
verir. Hoca:

-İsminin sonunda: “Han, mân”diye bir şey de var mı? diye sorunca 
derviş kükrer ve:

-Evveeet! diye cevap verir. Zavallı Hoca bu durum karşısında insan
lara döner ve şöyle der: Ümmet-i Muhammedi.. Buyurun cenaze nama
zına593.

593 Bkz. Neu. Cuhâ, s. 45
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50 - Büyük Dalık küçük balığı yutar/yer.

Güçlü olan kimselerin güçsüzleri ezdiğine işaret için söylenir

i ' jS .]| dULi\ ji) cjytvajı dU İJi j r l ;  ^ İ3 Î İÜ İJ ı

(el-Ems. Eş. el-Halet,  s. 247)

51-Cehenneme kadar yolu var. (Deyim)

Birisine öfke.enildiği zaman -beddua olarak- başından defetmek için 
söylenir.

O Oy

j t )  (Mu’c. ‘Arb. Es, s. 467) .âI a IS
^  jj ✓ * ✓

(el-Meydânî, s. 183)

(394 İlijU . J *  Ciü^

52- Çakar aımaz, atar vurmaz. (Saman çok, dâne yok). 

Çok konuşup iş yapmayan kimseler hakkında söylenir.
I 0 » /  f . . "S s O s A y O * *  . o » yy .y^yyoy A y O y

(Mu’c. ‘Arb. Es, s. 788, 251)

53- Çok yiyen (obur) ahmak olur. (Bol bol yiyen, bel bel bakar/bön 
bön bakar).

Çok yemenin aklî melekeleri zayıflatacağını belirtmek için söylenir.
o o  ̂ g A o o y o  o A o  ̂ A 0 o

(el-Meydânî, s 98) ,4 ;)-? a.il aljaJl (Keşfü’l-Hafâ, I, 286) tÂljsıijl SljaJl

54- Çok naz aşık usandırır.

Aşmlığa kaçan hususlarda söylenir.

(Mu’c. ‘Arb. Es, s. 459) . JS f

“A kuzum çok nazdan âşık usanır 
Vefasız sevdâdan gönül bulanır.” Emrah 594

594 Bkz, İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, III, 315.



55 - Çul içinde aslan yatar.

Bir kimsenin değerinin kılık kıyafetiyle değil, kişiliğindeki cevherle öl
çülebileceğini belirtmek için söylenir.

j  ç. LİJİ : jbÇUJlj ü j l )  c j

.(555 MCJ

56 - Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

Ne kadar uzaklıkta olursa olsun insanlann birbirine kavuşabileceği 
hususunda söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 345) .öLÂ^Ld ^ 1  U Î V  J ŞU
* * * * f *

O -A O 1İ

(el-Hik. ve Ems. eş-Şa’biy., s. 300) jL İJ l  jC -J l S ^ 7 C*

“Ne gam gerçi kavuşmaz dağ dağa 
Kavuşur kaçan ise sağ sağa.” Güvâhî

57 - Dağ fare doğurdu.

Büyük gürültü ve patırtıya rağmen bir işin sonunda ehemmiyesiz bir 
neticenin ortaya çıkması durumunda söylenir.

A a

(Mu’c. Vasît., II, 857} .IjtiüJ ' j f r & 'j Z S S

58- Damlaya damlaya göl olur. (Aka aka sel olur).

Az şeyler birike birike çok olur, denilecek yerde söylenir.
.i ' s O S s  S

(Mu’c. Ems. Muk., s. 224) . ( « 0j ^  j i )  <-J&j JJjLSb JJUÜl 0 )
/  ✓  ✓  *

(Cemhere, II, 383) . i SÇLd

595 Bkz., I. Bölüm, 74. Mesel.
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“Damla damla gö olur ey hiremend 
Adû gözi kör olur gûş kıl pend.” Güvâhî

59- Dansı (dostlar) başına. (Dansı başınıza).

Bir güzelliği, bir iyiliği başkası için de temenni etmek üzere söylenir.

60 - Davulun sesi ozaktan hoş gelir.

İnsanı bazen içinde bulunduğu durum rahatsız ederken uzaktan ba
kan ona imrenir, ya deı görüntüsü hoşa gitmeyip sözü hoş olan kimseler 
hakkında söylenir.

o  ̂ fi fi fi  ̂^
(Mu’c. Ems. Muk., s. 56) . 1 y > ^  j  A*Jl

597
,sı y ül

0 " f i O/'  O S  f i  . S  *  O v m £ÖjA (jJwLx̂ >Ju (j\

Hikâyesi:
Bir kızcağızı, istemediği bir adama vermek istemişler. Kızın gönlü 

başka bir delikanlıda olduğu halde, zengin diye, kendinden yaşça çok 
büyük bir adama nikahlayıp, düğüne başlamışlar. Kızın evinin Önünde 
davullar, zurnalar çalmaya başlamış. Davulun tokmağı her gümleyişte 
kızcağızın yüreği hoplar ve üzüntüden baygınlıklar geçirirmiş.

Köyün kızları düğün evinde toplanıp, gelin kızın etrafını sarmış, cıvıl 
cıvıl konuşurken, kızlarc.an birisi:

-Ahh, demiş, şu davulun sesi ne kadar hoşuma gidiyor. Acaba bizim 
evin önünde de çaldığı günleri Allah bana bir gösterecek mi?

Gelin kız içini çekmiş:
-Davulun sesi uzaktan hoş gelir, hele bir kendi kapınızın önünde 

çalmaya başlasın da o zaman konuşuruz, yüreğin nasıl gümbür gümbür 
atıyor ve davulun tokmağı beynine nasıl inip çıkıyor596 597 598.

596 Arap ülkelerinde düğün davetiyelerinde kullanılır. Bkz. Mu’cemü’l-‘Arabî el-Esâsî, 
s. 619.

597 Bkz., I. Bölüm, 74. Mesel.

598 Çizmeciler Osman, Ün ü Deyimlerimiz ue Öyküleri, s. 103.
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61- Delik büyük yama küçük.
Çözülmesi zor ve imkanların sıkıntıyı çözmede yetersiz kaldığı du

rumlarda söylenir.

(Cemhere., I, '.60) ^

62 - Denize düşen yılana/yosuna sarılır.
Tehlike ve çaresizlik içinde bulunan kimse tehlikeli olabilecek şeylere 

bile tutunabilir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 65) Jh^  y )  ö i
* s * * * * " *

* x S  > $s
(Mu’c. ‘Arb. Es., 219) Jjj_^Jl

“Felek tiğ-i çevrin câne uzattı Leşker-i gam etrafımı kuşattı 
Sefîne-i cismim deryaya battı Bî-amân keldim da mâre sanldım.”

Ali Bezli

Hikayesi:
Osmanlı Sultanı II. Mahmut zamanında Mehmet Ali Paşa Mısır Vali- 

si’dir. Derler ki, Mehmet Ali Paşa, OsmanlIlar’:.n başına geçmeyi kafasına 
koyar. Güçlü bir ordu ile Suriye’yi fetheder. Padişah’ın gönderdiği kuv
vetler oğlu İbrahim Paşa komutasındaki orduya yenilir. Artık İstanbul’a 
yol görünmüştür. Bu durum karşısında II. Mahmut hiç de dost olmayan 
ve Osmanlı topraklarını elde etmek için değişmeyen istekleri bulunan 
Rusya’dan, Çar Nikola’dan yardım ister. Böyle bir düşmandan yardım 
istemesi kendisinin de pek hoşuna gitmez. Yakınlarından bir devlet ada
mına şöyle der:

-Ne yapayım. Rusların ne mal olduğu malum. Denize düşen yılana 
sarılır599.

63- Demir tavında dövülür.

Her işin yapılması için uygun zamanını kollamanın gerekli olduğu 
yerde söylenir.

(Ar. Tü. Dey. ve Ata. Söz., s. 55) ,4i [ r İ lli cJıS 0

599 Hikâye için bkz. Bahâdınlı, Y. Ziya, Deyimlerimiz oe Kaynaklan, s., 33-34.
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64-  Dereyi görmeden paçayı sıvar (sıvama). (Dere görünmeden 
paça sıvanmaz.) (Küpe girmeden sirke, olma).

Hayalci olmamanın gerekli olduğu yerde ve benzer durumlarda veya 
bir şeyin sırası gelmeden bir işe başlamamanın gerekli olduğu yerlerde 
söylenir.

(cl-Hik. ve Ems. eş-Şa’biyye, s. 285) . J  J  j i  Jjij V

65-  Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. (Deyim)

Daha iyi şeyler elde etmeye çalışırken elindekinden de mahrum olan 
kimseler hakkında söylenir.

(el-Meydânî, s. 269)
& s- » Os i  > e  ̂ ^

(Mu’c. Ems. Muk., s. 116) J i 4 ^ 5 "j  j l )  4Jli J5İİİ

“Hangisine tasa edeceğiz şaştık 
Ölüm derdi kalım derdi derken 
Dimyat’a pirince giden misali 
Yolun ortasına ulaştık.” Turgut Uyar

Hikâyesi:
Dimyat Mısır’da, Süveyş kanalı ağzında ve Portsait (Borsaid) yakın

larında bir ihracat ve ithalat şehridir (Bu gün açık pazar olan bir liman 
şehridir). Eskiden Mısır’ın meşhur pirinçleri ince hasırlardan örülmüş 
torbalar içinde bu limandan Türkiye’ye gelirmiş.

Dimyat’a pirinç almaya giden bir Türk tüccannın bindiği gemi Akde
niz’de korsanlar tarafından soyulur ve adamcağızın kemerinde bulunan 
bütün paralan alınır. Binbir müşkilat içinde Türkiye’ye dönen pirinç tüc
carı o sene iflâs eder. İstanbul’dan memleketi olan Karaman’a avdet e- 
den tüccar tarlalarından elde ettiği buğdayları da bulgur tüccarlarına sat
tığı için ev halkı o kışı bulgursuz geçirir. Dimyat’a giderken evdeki bul
gurdan olmuştur Bu atasözü de bize oradan kalır ve bu gün de dillerden 
düşmez600.

600 Bkz. Çizmeciler Osman, Ünlü Deyimlerimiz ve Öyküleri, s. 91.
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66-  Dinsizin hakkından îmansız gelir.

İnsafsız kimselerin hakkından yine insafsız kimseler gelir anlamında 
söylenir.

cİS S J  jî) c>T Coi J-/,î
(Mu’c. Ems. Muk., s. 302, 339)

“İnsanın azması iyi değildir
Zihnini toplayıp şunu düşün bir
Dinsizin hakkından îmansız gelir
Çıkarsa bir deli yersin dayağı.” Halil Nihat Boztepe

67 - Doğrunun yardımcısıdır (Hazret-i) Allah.

İşlerinde doğruluktan ayrılmayana Allah'ın yardım edeceğini vurgu
lamak için söylenir.

(el-Meydânî, s. 705) <Ul l3-Cs»

“İnsâne sedâkat yakışur görse de ikrah 
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah” Ziya Paşa

“Eğer kim uğrarsan buhtâne nâgâh 
Üşenme doğruya yardımcı Allah.” Güvâhî

68-  Dosta çok varan kişi ekşi yüz görür

Ziyaretin seyrek olanının makbul olduğunu vurgulamak için söylenir.

( L ^ l  J b  V J İ) (el-Fâhir, s.151) c601 ÎŞ- YYJ &
o f
JJ

601 Ayrıca bkz., el-İsbahânî, Kitâbu’l-Emsâl., s. 48;‘Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 438; İbnü’l- 
Esîr, en-Nihâye, III, 393.
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69 - Dost kara günde belli olur. (İyi dost kara günde belli olur.)

Kötü günlercıe kimin dost olduğu anlaşılır anlamında söylenir. Yahut 
zor durumda kalan kişinin, çevresindekiler tarafından terkedilmesi duru
munda söylenir.

-Up  j l )  (Mu’c. Ems. Muk., s. 98) (<—̂ ys; j l )  *_f~> -ÜİüJÜl Xs-
X X  X X X

. İ İ Ü P İ  L l ) â  î j j l î l  j I p  (Ems. Ali, s . 7) / ’° 2 i l C - l }  /  İ İ C T  ^  ü i
X X X  X *  '

(Mu’c. Künûz.Ems. s.52)

“Dime kim c.ost ana kim sefada 
Yakın olup irağ olur belâda.” Güvâhî

70 - Dostluk kantar ile, alışveriş mıskal ile.

Dostlukta engin özveri, alışverşte objektif davranışın gerekliliğine işa
ret için söylenir.

(el-Meydânî, s. 140) Dr-'yiS" j

“Ger itsen ai utanma al ele rast
Dimişler dost dost u muâmele rast” Güvâhî

7 1 -  Dostun attığı gül unulmaz yara açar.

Dostun attığı gül taştan dah etkili olur ve insana ağır gelir, anlamında 
söylenir.

(Emsâl-i Ali, s. 27) '-r1 jr?

“Pir Sultan Abdalım can göğe ağmaz 
Hakdan emr olmazsa irahmet yağmaz 
Şu ellerin taşı hiç bana değmez 
İlle dostun gülü yaralar beni.” 602

602 I^CÂ: Senin kederini ve üzüntünü giderip yok eder anlamında kullanılmıştır.
Aslında sıkıntıda olan kimseye mal veya sözle yardım veya tesellide bulunmak 
manasınadır.
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“Yağmur gibi yağar başıma taşlar
Dostun bir fiskesi yaralar beni.” Pjr Sultan Abdal

72- Duvarı nem, insanı gam çürütür. (Demir nemden, insan gam
dan çürür.)

Nem duvarı nasıl çürütürse insanı da keder yer bitirir, anlamında 
söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 35) (H^'

73 - Dünyada eken, ahirette biçer. (Dür.ya âhiretin tarlasıdır.)

Yaşarken iyi iş yapanlar ahirette onun karşılığını görürler, anlamında 
söylenir.

74 - Elifi görse mertek sanır.

Kara cahil, ya da hiçbir şeyden anlamayan kimseler hakkında söyle
nir.

✓ ✓  ̂ '  y as'
(Kâm. Ems. el-‘Arabiyye, s. 374) .

f  * * ° J o y
(Mu’c. ‘Arb. Es. s. 3060) .£ ^ d l <j-* ^ V

75- Elçiye zeval olmaz.

Elçilik, aracılık yapan kimselerin masuniyetini vurgulamak için söy
lenir.

604. [ i d i  i ı  j J J ) \  c. 603 604

603 Hadis olup olmadığı konusunda ki görüşler içir bkz. ‘Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 412.

604 Kur’an-ı Kerîm, Mâide, 99.
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7 6 - Elin ağzına (azığına) bakan aç kalır.

Çalışmayıp başkasının malından menfaat bekleyen kimselerin aç ka
lacağına işaret için söylenir.

(el-Meydânî, s. 721) y  JU? s y  i l j  y

77- Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer.

Kendisini eşine beğendirmek isteyen kadının ona güzel yemek hazır
lamasının gereğine işaret için söylenir.

(Mu’c, ems. Muk., s. 354) y  y  c -J İ J-i <J±
S S S  s

78- Erken kalkan yol alır. Sona kalan dona kalır.

Zamanında yapılmayan işin akibetinin iyi olmayacağı hususunda 
söylenir.

. 6 0 5 î, * < ' ıt// * " f. I. * O '  * .0 . * / / * s
’C j*-**’ (3?"'’ d/* J )  *0 (3^*° u

“İhmal etme maslahatın tez bitir 
Dona kalır sona kalan dimişler.” Lütfî

79- Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.

Sabahleyin erken kalkıp işine giden kimselerin mutlu ve kazançlı ola
caklarını ifade ve teşvik için söylenir.

. y  o  'ĵ \ (Mu’c. Ems. Muk., s. 66) .übbjJl JsjuÇ

(Mu’c. Kün. Ems. s. 3‘74)

80 - Eski hamam, eski tas.

Değişen bir şeyin olmadığını belirtmek için söylenir.
606 * * Cı^J İ jb ,  ^

605

606

jŞ J ' : Hoş kokulu yaban fesleğeni.

ez-Zevzenî, Şerhu Mu’allakâti’s-Seb’, s. 118; Kemal Halaylı Mu’c Künûzi’l-Emsâl 
s. 271.
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“Bari onlar ilerleseydi
Eski tas eski hamam
Oldukları yerde kendileri.” Behçet Necatigii

Hikâyesi:
Eskiden Edirne’de vakıflara ait, harap bir hamam varmış. Bulundu

ğu yerin değerli olduğu gözönüne alınarak bu hamamı yeniden yaptır
maya karar verirler ve bu günkü deyimiyle bir inşaat müteahhiddine 
(İnşaat eminine) verirler. Müteahhit bu fırsattan yararlanmak arzusuyla 
hamamı yıkıp yeniden inşa etme yerine orasını burasını onarır, ufak tefek 
ilaveler yapar, güzelce her tarafı sıvar ve ayr lan parayı cebe indirir. İlgili 
kişiler hamamı teslim almaya gelirler. İçlerinden gözü açık birisi durumu 
farkeder. Hamamı gezerken eskiden kalma bir deste hamam tasını da 
bulur. Bunları alarak mütahhit ve diğer arkadaşlarına gösterdikten sonra 
şöyle der:

-Vakıf işi hile götürmez. Bu taslardan da belli oluyor kİ, burada yeni 
bir inşaat yapılmamış. Eski hamam eski tas. Üstelik kubbedeki çatlak da 
cabası, diye sözü bitirir. Bu sözde oradan katır607. Araplar bunu “değişen 
bir şey yok” anlamıda kullanırlar.

81 - Eşek at olmaz, ciğer et olmaz.

Asil olmayan kişinin üstün nitelik kazanamıyacağmı vurgulamak için 
söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 386) . di j ü  JJLp çjfi***J vi-b}

82- Fırsat her vakit ele geçmez. (Fırsat kapıyı iki kez çalmaz.)

Fırsatlar insanın eline nadiren geçer. Bundan dolayıdır ki ele geçen 
fırsatların değerlendirilmesi gerekir.

d& Ç j ’cJ a 13} Î J U  Ü \j*\S
(Mu’c. Ems. Muk., s. 270)

607 Çizmeciler Osman, Ünlü Deyimlerimiz ve Öyküleri, s. 120.
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(İng.Tü. Ar. Söz., s. 62) . j * y  <3 & 'j^ U  ~<CJJ&\

(el-Meydânî, s.502) .*-pb»ctak y  ^yy}\

“Gel hoş görelüm bir nice gün ömri ganîmet
Küymez kişiye fırsat-ı eyyam efendi.” Ahmed-i Dâî

83- Geçti Bor’un pazarı sür eşşeğin Niğde’ye. (Eski çamlar bardak 
oldu.)

Bir fırsatın elden kaçırılması durumunda söylenir.

(el-Meydânî, s. 513) .V  i y  (J jü i )  i i l i  O l?  j i

“Olmuşdu dil <3 zaman cemâline mübtelâ
Kad kâne zalike merreten fe’l-yevme lâ” Lâ edrî

84- Geçmişe mâzi, (yenmişe kuzu) derler.

Geçmişte kalan iyi veya kötü günleri anıp öğünmenin veya üzülme
nin bir faydası olmadığını vurgulamak için söylenir.

o l i  / L« jl)
✓ *

(Mu’c. Künûz Ems. s. 2360, 67)

“Tîr-i çevrin didim, ittiklerini câne güzer 
Didi ol kaşlar yâ geçmişe mâzî dirler.” Neylî

85- Gelen gidene rahmet okutur/aratır. (Beterin beteri var.)

içinde bulunulan durumdan çok şikayetçi olunmamasını vurgulamak 
için söylenir.

* x
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Hikâye:
Cimriliğinin zirvesine ulaşmış bir adamc.an ailesi yaka silkmektedir. 

Hanımları ve hizmetçileri neredeyse aç susuz yaşamaktadırlar. Bir gün 
kendisini zorlayarak yiyecek almak üzere pazara göndermeyi başarırlar. 
Adam kesesinden bir miktar akçe çıkarır ve pazara gider. Pazarda bir 
kişinin yılan oynatıp ahâlîden beş on kuruş kazanmaya çalıştığını görür. 
Kendi kendine: “Şu adam beş on kuruş kazanmak için neler çekiyor. Ben 
ise hazır kazanılmış akçeyi harcamaya gelmişim” diyerek hiç bir şey al
madan eve geri döner, harcamak için ayırd ğı akçeyi kesesine atar. Gel 
zaman git zaman adamın ömrü biter, öbür aleme yolcu olur. Ev halkı 
tam kurtulduk diye sevinirken oğlu gelerek sabasının evine ve mirasına 
konar. Ev halkını toplar ve sorar:

-Babamın yediği ekmeğe katığı ne di ?. f:v halkı:
-Kendi yanında bulunan bir miktar peyniri katık yapardı, derler. Bu

nun üzerine:
-Şunu bana bir gösterin, diye peyniri getirmelerini ister. Peyniri geti

rip bu günün deyimiyle yeni patronun önüne koyarlar. Peynirin üzerinde 
bazı çizikler vardır. Yeni patron bunu görür görmez:

-Peynirin üzerindeki bu çukur da neyin nesi, diye feryadı basar. Ev 
halkı babasının peyniri kesmediğini, lokmay: üzerinde gezdirerek yediğini 
ve oluşan çukurun bundan kaynaklandığını söylerler. Bunun üzerine:

-İşte bu beni helak etti, gelip beş parasız babamın yerine oturdum. 
Eğer bunu bilseydim onun namazını bile kılmazdım, der. Ev halkı hayret
ler içerisinde sorarlar:

-Sence nasıl yemeliydi?... Bu suale verc.iği cevap gerçekten de gelen 
gideni aratacak cinstendir:

-Peyniri bir kenara koyup lokmayı uzaktan işaret ederek yemeliy
di.!608

86-  Gönül kimi severse güzel odur.

Kişilere göre güzelliğin farklı olduğu, dolayısıyla ancak gönülün sev
diğinin güzel olduğuna işaret için söylenir.

i  oy * y  s  0
(Mu’c. Ems. Muh, s. 17) .^lâbk ^

608 Bu hikâye el-Câhiz’in “el-Buhalâ" kitabından kısaltılarak tercüme edilmiştir. Bkz. s. 
186-187.
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Karacaoğlan

“Karacaoğlan der ki böyle ne imiş
Gönül kimi sever güzel o imiş.”

Hikâyesi:
Bir zamanlar Anadolu’nun bir köyünde fakir bir ailenin güzel bir kızı 

varmış. Fakirmiş, ama elbette onun da birini sevecek bir gönlü varmış. O 
da yaşıtları gibi genç kızlık döneminde mahallesinde bir gence aşık ol
muş. Arkadaşları ile bir araya gelip, evlilikten, çeyizden, düğünden söz 
edildikçe içi kıp.r kıpır kıpırdar, ah çekermiş. Arkadaşları sohbet esnasın
da tavırlarını, iç geçirmelerini gördükçe kendisini sıkıştırıp ağzından laf 
almaya çalıştıkça konuyu değiştirir sevdiği gençten sözetmezmiş.

Gel zaman git zaman bir gün yakın arkadaşlarından birisi ile baş ba
şa kalır, arkadaşı kendisini sıkıştırarak ağzından laf almaya çalışır ve:

-Herkes birbirine sevdiği gençten, evlenmekten söz ederken sen niye 
hiç konuşmuyoısun. Senin de sevdiğin bir genç yok mu?

-Yok.! Benim sevdiğim kims yok.
-Peki ne diye iç geçrip duruyorsun. Var vaaar!. Ama bize söylemi

yorsun. Haydi hepimize sırrını açmıyorsun, bana da mı söylemiyeceksin. 
Ben senin arkaç aşın değilmiyim. Senden hiçbir sırrımı gizliyor muyum.

-Sen gerçekten benim en samimi arkadaşımsın ve benden sırlarını 
gizlemezsim

-Eee.! Ne c.iye sen benden gizliyorsun. Senin de sevdiğin bir genç 
yok mu?

Baskıya daha fazla dayanamayan fakir kız:
-Evet!. Var...
-Hah şöyle. Kim peki.
-Söylersem bana gülersin...
-Korkma gülmem. Hadi söyle de bu talihli genci bilelim. Aramızda 

kalacak. Kimseye de söylemem.
-Karaların Alı...
Fakır ama güzel mi güzel arkadaşının hiç tahmin etmediği, arkadaş

larının yolda gördükleri zaman alay ettikleri Ali’nin ismini duyunca şaş
kınlıkla:

-Neee!. Karaların Ali mi?!. Şu şaşı gözlü, zayıf, çelimsiz, sırık gibi oğ
lanı mı seviyorsun?!, diye hayretini ifade edince kızcağız şu cevabı verir:

277



-Bak gördün mü, hemen sevdiğim genci hafife aldın ve aşağıladın. 
Evet, o bahsettiğin şaşı gözlü, çelimsiz, zayıf, sırık gibi oğlanı, Ali’yi sevi
yorum. Ne var bunda. Gönül kimi severse güzel odur.

87-  Görünen köy kılavuz istemez. (Yakın köy klavuz istemez.)

Ortada bulunan birşeyi açıklamaya gerek olmadığını ifade etmek için 
söylenir.

(Tem. Söz., s. 945) . ^  üC*Jl

“Yakın menzilde halka söz ne hacet 

Görünen köye kılavuz ne hacet.” Güvâhî

88-  Gözden ırak olan, gönülden (de) ırak olur.

İnsanlann yakınında bulunmayan dostlarını yavaş yavaş unutuğunu 
belirtmek için söylenir.

£  JP  1 4  JÎ)
 ̂  ̂ s S S s / / X ✓ ^

(Mu’c. Ems. Muk., s. 271)

 ̂  ̂  ̂̂  i.  ̂  ̂  ̂ V ^
C/' ^  ûs*3' J*  “*** J*

o. - 0 s o >•
(Mu’c. Künûz. Ems. S. 310) .c-J-iii ^  I ^  ^

S S /

“Unutturmaz özin kendûyi bilen

Gönülden savulur gözden savulan.” Güvâhî

89-  Göz görmeyince gönül katlanır.

İnsanlar, yakınında bulunmayan kimselerin hasretine katlanır, deni
lecek yerde söylenir.

Jl 0̂ 9 ✓ * s

(Mu’c. Ems. Muk., s. 361) . i—J jSİI aJLc- V

“Hoş meseldür cihan içinde bu söz

Ki gönül katlanur çu görmeye göz” Hamdullah Hamdi
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90 - Gülü seven dikenine katlanır.

İnsanın sevdiğe kimselerin sebep olabileceği sıkıntılara katlanması ge
rektiğine işaret için söylenir.

(el-Meydânî, s. 718) . f i  j . J a s u  Jl ^

(Mu’c. Ems. Muk., s. 149) eli_^JÜ1 S t, .1)^7

(Ar. Tür. Dey. ve Ata. Söz., s. 336) . 609 jjJUİİ ö j^ Il UI^S")

“Yâr içün ağyâre minnet ittüğüm ayb eylemem 
Bağbân bir gül içün bin hâre hizmetkâr olur.” Fuzûlî

91- Güneş balçıkla sıvanmaz.

Doğru ve gerçek olan şeyleri örtmenin mümkün olmadığını belirtmek 
için söylenir.

A s
(Ar. Hik. Sözler, s. 45) . £pa,

92- Güneş girmeyen eve doktor girer.

İnsan sağlığı için güneşin önemli olduğunu vurgulamak üzere söyle-

(ei-Mübeyyiz, s. 78) . Y  c~G l

93 - Haset onulmaz yaradır.

Çekememezlik edenlerin bu tavrının iflah olmayacağını belirtmek i- 
çin söylenir.

/ o
(el-Meydânî, s. 217) J Y  c-b

94 - Hatasız kul olmaz. (Beşer şaşar.)

Kusur işlemeyen insan olmadığını, olamıyacağını belirtmek için söy
lenir.

609 (jlüJl: Böğürtler
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* >
i ! y>T J İ )  4 - o ^  U a ^ r J l
jj / ✓  <» / X / ^

(el-Mustatraf, s. 55) »« ı» 4 *
“ ™ » o ^  fST j r

“Kuldur beşer elbet şaşar
Eyler hata dörder beşer” Lâ edrî

9 5 - Havlayan köpek ısırmaz.

Bir şey yapacak olan kimse ileri geri konuşmadan işini, ya da yapa
cağını yapar, denilecek yerde veya benzer durumlarda söylenir.

(Tem. Söz., s. 946) V  ‘r * ^ ^

9 6 - Havanda su dövmek. (Deyim)

Faydası olmayan, sonuç alınamayacak işlerle uğraşan kimseler ve iş
ler için kullanılır.

(Mu’c. Arb. Es,, s. 767; . i j l *  -UJj - ^  ^ j j U l

97 - Haydan gelen huya gider, selden gelen suya gider.

Emeksiz ve havadan kazanılan para veya malın genellikle işe yara
mayan yerlerde harcanıp bitirildiğini ve bunun bir fayda getirmediğini 
belirtmek için söylenir.

/ * r  ö İl  ̂• 4 f £ X - ». J fit o * ı.x * ' — fi s ", s '
* \ (*• J-T  b  j j )  4 J j* J  (JL« J İ )  Jb  tU j

'■* —̂  ̂ —
(Mu’c. Ems. Muk., s. 67)

(Mu’c. Kü. Ems., s. 40) _̂ Ji JEÜI

‘-T ^ t  c.

“Meşhur meseldür bunu hod sen de bilirsün 
Ez bâd-ı hevâ âdemü ber bad-ı heva reft.” Neft. 610

610 Hadis. Bkz., Ebû Dawd, Zühd, il, 1420.



98 - Hem suçlu hem güçlü. (Hem kel hem fodul)

Suçlu olduğu hcilde üstün çıkmaya çalışan kimseler hakkında söyle
nir.

/ / ✓
(Rev. Ems. Eş-Şai’a., s. 135) i ı_5-N J ^ j * ?

“ x
*  ̂ o J o

(Mu’c. Arb. Es., s. 1081) 'İs*2-* J

“Beni hâk ile yeksan itdi ey mihr-i cihânı tâli’
Yine hem suçli hem güçlî aceptir bu yaman tâli’ ” Kmalızâde Kerâmî

99- Her başın bir derdi var, (Değirmencininki su). Dertsiz baş ol
maz.

Derdi olmayan k msenin bulunmadığını vurgulamak için söylenir.
,  ̂ t *

(el-Meydânî, s. 577) .b (j »\j
" fi

“Her başın haddine göre derdi var
Dar-ı mihnetdür bu dünya kaydı var.” Ahmet Diyarbekrî

100- Her derdin bir devâsı/dermanı vardır. (Derdi veren dermanını 
verir).

Çaresi bulunmayan hastalık olmaz, yeter ki araştırılsın.
■* ut

(el-Meydânî, s. 657) - 611 s-lj^

“Bahtından ağlama terk it figânı 
Bulunur her derdin emi dermânı.” Figânî

101- Her gecenin gündüzü var.

Her gecenin gündüzü olduğu gibi, her sıkıntının da bir sonu vardır, 
anlamında söylenir.

611 Müslim, Selâm, II, 1729.



(Ems. Ali, 26) . ̂ j i  4İJ ^

Göz yumma güneşten ne kadar nuru kararsa
Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır.” Tevfik Fikret

102- Her güzelin bir kusuru var(dır).

Her güzel şeyde' bir eksiklik olabilir, anlamında söylenir.

612 y £  i) y İ  ^ı!)s y  J A J L ^ y  U t ,  ' J h j

103- Her horoz kendi çöplüğünde öter. (Herkes evinde ağadır.)

Herkesin kendi çevresinde, kendi bölgesinde sözü geçer anlamında 
söylenir.

AjG  J5*" (Mu’c, Künûz. Ems., s. 141.) 3 j*  d»Lp J 5 ”"

(el-Meydânî, s. 568) . (ü ld  a£j ^  u J 5** J5 " j î )  (Kitâbu’l-Emsâl, s. 85)

“Her horoz kendi çöplüğünde
Denizli horozu her yanda öter.” Bedri Rahmi

104- Her inişin bir yokuşu (her yokuşur. da bir inişi vardır).

İşleri iyi giden kişinin buna güvenmemesi, kötü gidenin de ümidini 
kaybetmemesini vurgulamak için söylenir.

s* A
jAJL jl) cjjı jy>- j  '•jj*- ^

 ̂ '  '  0 s- ^

(Mu’c. Ems. Muk., s. 783) 612

612 Ebu’]-‘Atahiyye, Bkz. Kemal Halaylı, Mu’c. Künûz Ems. s. 3.

282



“Uçan hiç bir kuş yoktur ki yükselip geri inmemiş olsun/Her inişin bir 
yokuşu, her yokuşun da bir inişi vardır.”

105- Her madalyonun iki yüzü vardır.

Her işin iki tarafı bulunduğunu belirtmek için söylenir.

(İng. Tü. Ar. Söz., 31) . j  jJ5vJ

106- Herkesin geçtiği köprüden sen de geç.

Uygun görmesen de çevrene ters düşmemek için aynı işleri yapmaya 
gayret et, anlamında söylenir.

^  c-uS" bl jl) aIİaj U  Jbpl
S  S  ~  S  f i  ~  S  / s

(el-Meydânî, s -22)

107- Her koyun kendi bacağından asılır.

Hiç kimsenin bir başkasının günahını sırtlanamıyacağını belirtmek i- 
çin söylenir.

J X

(Keşfü’l-Hafâ, II, (124) d# y y  4İİb> 51b- J i f  (el-Fâhir, s. 288) l « l b  jb "
* S fi * * * fifi 9  ̂o>0 J % & >

(el-Meydânî, s. 564) . b lb b  l^Jb-^ 5lb JS" (el-‘Askerî, II, 152) d-^b*-y Slb J5"*

y jj â j j 'j  j J  Vj / Kendi yükünü (günahını) taşıyan bir kim-
/ / /

se, başkasının yükünü (günahını) taşımaz613”.

“Çün ayağınc an asılur her ganem 
Sen yüri tecrîd ile ol muğtenem.” Atâyî

Hikâye:
Şahsiyeti hakkında fazla bilgiye sahip olamadığımız Behlûl Dânâ pek 

fazla insanlarla haşir neşir olmayan sûfi bir kimsedir. Her ne kadar Abba
sî halifesi Harun er-Reşid’in kardeşi olarak nitelendirilse de bunun doğru

613 Kur’ân-ı Kerîm. En’âm, 164.



luğu isbat edilememiştir. Bununla birlikte bahsi geçen sözün onun tara
fından Harun er-Reşid’e söylediği hikaye edilir. Şöyle ki:

Analtırlar ki, Harun er-Reşid güya kardeşi olan Behlûl Dânâ’nın yüzü 
hiç gülmediği için onun güldüğünü görüp kendisine haber verenleri 
mükâfatlandıracağını ilân eder. Bir gün, Behlûl bir kasap dükkanının 
önünden geçer. Dükkanın önünde koyunlar va'dır. Behlûl uzun süre 
onları seyrederek güler. Mükâfatı elde etmek isteyenler durumu Halife 
Hârûn er-Reşid’e haber verirler. Halife Behlûl D lnâ’yı çağırtarak neden 
güldüğünü sorar. Behlûl şu cevâbı verir:

-Ben senin gibi meşhûr bir halifenin kardeşiyim. Hep merak edip du
rurdum: Acaba halîfe’nin yaptığı uygunsuz işlerden ahirette bana da bir 
soru sorulur mu? Gördüm ki, her koyun kend bacağından asılırmış. 
“Ohhh, Yarabbi...Sana şükürler olsun!” dedim ve güldüm614. Bu söz de 
böylece ortaya çıkar.

108- Her gördüğün sakallıyı baban/deden sanma.

Bir şeyin kendisine gerçekten ait olduğunu iyice bilmeden alan veya 
bazı şeyleri birbirine karıştıran kimseler hakkında ve benzer durumlarda 
söylenir.

i >
$

■v* ✓  1*
(el-Fâhir, s. 195) ç.O

*

.0 4 ; j r

109- Her yeninin tadı vardır.

Yeni olan şeyler dikkat çeker ve çoğunlukla kabul görür, anlamında 
söylenir. (Özellikle gençler arasında)

** * * t
(el-Meydânî, s. 657) .SÛJ UjJjt J50

Ve “İİ külli cedîdin lezze” dirler
Ki turfanda yemişi taze yirler.” (Işkname) Mehmet

614 Behlûl Dânâ hakkında daha geniş bilgi için Bkz. Behlûl Dânâ, DİA, V, 352. Hikâye 
için bkz., Çizmeciler Osman. Ünlü Deyimlerimiz ve öyküleri, s. 158.
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110- Hiç kimse “Ayranım ekşidir” demez.

Hiç kimse bir eksiğinin bulunduğunu kabule yanaşmaz, anlamında 
söylenir.

(Tem. Söz., s. 965) Jl̂ -Î U

111- Horozu şok olan köyün sabahı geç olur. (Ebe çok olunca ço
cuk ters gelir.)

Bir konu hakkında konuşan çok olunca o derecede sonuçsuz kalaca
ğını, her kafadan t  ir ses çıktığında karışıklık doğacağını vurgulamak için 
söylenir.

I s y  y  % Jl ̂   ̂  ̂ y <y t Çy

(Mu’c. Ems. Muk., s. 339)

112- Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

Hassas ve tehlikeli bir durum varken başka bir düşünceye kapılma
mak, değişikliklere gitmemek gerektiğini vurgulamak için söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 62) O -h j  1 <_$ d - Ü L jJC V

113- Isıracak t/köpek dişini göstermez.

Bağırıp çağırmakla başkalarının korkutulamıyacağını beyan sadedin
de söylenir.

ıMu’c. Ems. Muk., s. 14) C> IjölJ r-Ld ) İl <-p*>l5ül
s 7̂  y y

114- İki cambaz bir ipte oynamaz. (İki kılıç bir kına girmez)

Kurnaz iki kişi bir işte karşı karşıya gelirlerse ikisi içinde iyi sonuçla 
neticelenmez, anlamında söylenir.

(el-Meydânî, s. 611) .(.4İ_£- V j l )  ;-U-P ^  V

“Ben de senin gibi çapkınım biraz
İki cambaz ayn; ipte oynamaz.” Rıza Tevfik Bölükbaşı
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115- İki karpuz, bir koltuğa sığmaz.

Bir kimsenin iki önemli işi birarada yapamıyaçığını vurgulamak için 
söylenir.

t * *
(el-Hik. ve Ems. eş-Şa’biyye, s. 118) L» JLİb

(İng. Tü. Ar. Söz., s. 85) . fiwi> \j ju j j k J *  İ l J J  V

“Bitir bir işi gayrıya sonra tut yüz
Ki bir koltukta sığmaz iki karpuz.” Güvâhî

116- İlim sahibini azîz eder.

İlmin, sahibinin değerini artırdığını vurgulamak için söylenir.
 ̂ * s o o t ̂  ̂

(Emsâl-i Ali, «.18) .<wJJ>\ l î j

117- İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde.

İnsanın doğduğu yeri değil de geçimini sağladığı yeri tercih ettiğine 
binaen söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 254) . jU Î *  JT J 'J  'J>\ J U  V

118- İnsan ihsanın kuludur.

İnsan kendisine yapılan iyiliklerden dolayı bazen minnettar kalır, ba
zen eziklik hisseder, anlamında söylenir.

(el-Meydânî, s. 748) XyŞ'

“Azîm girçek didiler bu kelâmı
Ki insan olur ihsanın gulâmı.” (Işkname) Mehmed

119- İnsanın aynası işidir.

İnsanın yaptığı iş, onun kim olduğunu ve değerini ortaya koyar an
lamında söylenir.
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(Ems. Ali, s.
i  , o >} s O

28) .Aİ^»Î J s - J Z i

120-  İşi erbabına bırakmalı. İşi ehline bırak.

Bir işi ona hakkıyla yerine getirecek bilgili ve becerikli kimselere bı
rakmayı tenbih için söylenir.

x ° o

(ez-Zemahşerî, I, 247) •

121-  İti an çomağı hazırla.

Şerri dokunacak kimseler karşı her zaman hazırlıklı olunması için 
söylenir.

(Mu’c. Künûz Ems.,

(LUiîı *j> j  çisd ı ‘J r i f j t )  cL
s. 111)

O 0 JI * > O >

“Gelüb ağyar anub itdikde lâgı
İti anın yanma ko çomağı.” Güvâhî

122-  İtle yacan bitle kalkar. (Körle yatan şaşı kalkar.)

Kötü kimselerle düşüp kalkan kişinin ondan etkileneceğini vurgula
mak için söylenir.

, , * “.î>̂r
X s

(İng. Tü. Ar. Söz., s. 79)

âu^UJl Udi j î )  ts-UÜ' pJjcj L j j j !  ı̂ s>-'Cal ^

123- İt ulur, birbirini bulur.

Değersiz kimseler sesini yükseltince kendi seviyesindekiler de hemen 
ona katılır, anlam ında söylenir.

* ✓ . 
(Mu’c. Ems. Muk., s. 28) .bb> od I£ " jjŞzll

124- İt ürür, kervan yürür.

Doğru yolda olanlara çatanları kervana ürüyen ite benzetmek için 
söylenir.
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(el-Hik. Ve Ems. eş-Şa’biyye, s. 157) .
/ x )  s  e

ÂİiLâJij

< A •

125- iyilik ettiğin kişiden sakın. Adem oğlanına iyilik yaramaz, (in
san oğluna iyilik yarasa, sarı öküze bıçak olmaz.)

Bazan iyilik ettiğiniz kimseler iyiliğinizi unutur ve size zarar verebilir, 
anlamında söylenir.

(el-Mustatraf, s. 55)
£ *

cr* r* o*'

“El oğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini
Her kime iyilik edersen sakın ondan kendini.” Lâ edrî

Hikâyesi:
Bu hikâyeyi Ahmet Mithat Efendi’ye yaşlı bir adam anlatır:
Ben genç idim. Rahmetli büyük kardeşini bir kış akşamı helva soh

betine çağırdılar. Ben de beraber gittim. Helva sohbeti dediğime göre 
öyle büyük bir ziyafet cemiyyeti zannetme. Ev sahibi olan Ali Ağa, 
ahbabdan beş altı kişiyi çağırmış. Bir karavana helva, bir lenger pilav, iki 
sahan yemek pişirmiş. Bir de yaban kazı doidürtmüş. Hikâyenin aslı da 
bu yaban kazı üzerinedir.

Bizden sonra bir iki misafir daha geldi. Büyükler kahve, çubuk içtiler. 
Bende bir kıyıda oturuyordum. Yemeği ve helvayı yiyelim de sohbeti 
sonra edelim, dediler. Bunun üzerine sofra kuruldu. Gele gele koca bir 
kuzu lengeri içerisinde bir yaban kazı. Öyle bir kızarmış ki ağzınıza layık. 
Herkes yutkunmaya başladı. Sofraya oturduk. Besmeleleri çektik. Hane 
sahibi: “Buyurunuz efendim” dedi. Biz de sıvandık.

Mubârek kaz değil, kuzu. Şübhesiz dokuz okkalık. Yalnız bununla 
doyduk. Artık başka yemeğe bile hacet kalmadı. Hemen helvayı getirdi-

A

ler. Onu da yedik. Adet yerini bulsun diye p lavdan da üçer beşer kaşık
aldık. “...tU Ö  j  ,uı u^J-Jl/Bizi doyuran ve içiren Allaha

hamd...” duasını okuyup ellerimizi yıkadık. Büyükler çubukları yaktılar. 
Kahveler geldi, içtiler. Keyifler tamam olduktan sonra hâne sahibi: “Eee.. 
Arkadaşlar! Umarım kazı beğendiniz. Şimdi c e bunun hikâyesini dinleyi
niz” deyip anlatmaya başladı:

Dün semte gelmek için Samatya iskelesine çıkmak üzere 
Bahçekapusu’ndan bir çifte piyâdeye (Bir çift kürekle çekilebilen kayığ’a)
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bindim. Saraybnmu’nu dolaştık. Kendimizi akıntıya salıverdik. Bir de 
nasıl oldu bilmem, herif rıhtıma pek mi yakın gidiyordu, çarpmış mı ne 
halt etmiş. Ben aklımı başıma alıncaya kadar kendimi denizde buldum. 
Malum ya hava da kış. Yüzeceğim, ama sırtımda aba. Nasılsa dala çıka 
sıyırdım, aba’dan çıktım ve yüzmek için el atmak istedim. Baktım elim 
tabanca kundağ: gibi bir şeye ilişti. Yine aba olmasın diye az kaldı bıra
kacaktım. Sağ ayağımla tekme vurarak ve sol elimle bir kulaç atarak ba
şımı sudan çıkandım. Bakayım ki koca bir yaban kazı. Telaş ile ayağından 
sımsıkı yakalamışım. Kaz ürktü. O uçmaya çalışır, ben bırakmam. Ne ben 
onu uçuruyor, ne o beni batırıyor. Fakat biz akıntının hızıyla Ahırkapı 
açıklannı bulmuş, kaz’ı orada yakalamışız. Lâkin şunu da biliniz ki kaz 
elime gelmeseydi siz bu akşam beni burada bulamazdınız. Çoktan ölmüş 
gitmiştim. Ben iki ayağım ve bir elimle bir taraftan yüzmekteyim. Fakat 
dah çok kaz’ın yardımı oluyor. Hayvan yabanî olduğundan dönüp dö
nüp bana bakarak ürkdükçe ürküyor, çır çır çırpınıyor. Hele “Gak, gak” 
yaygarası mutlaka Marmara’nın öte kıyısından duyulur. Derken 
Ahırkapı’dan bir kayık açıldı. Bizde de kol kanat kesilmişti. Çala kürek 
yanıma geldi. Belâya bak ki kazı bırakmıyorum. Bir elimle kayığın küpeş
tesinden tuttum, öteki elimle kayıkçıya en evvel kazı verdim. Ben de kıç 
tarafından güç telâ kayığa bindim. Kaz yine elimde Ahırkapı’ya çıktık. 
Doğru hamama girdik. Isındık, terledik, kurunduk. Daha sonra kazın 
ayaklarını bağlayıp eve geldim. Daha yolda iken bu ziyafete karar ver
miştim. İşte bu gece beni bu kaz sayesinde kazanmış oldunuz. Yani yedi
ğimiz kaz dün benim canımı kurtaran kazdır. Ben bunu size daha dün 
akşam ziyafet çekecektim. Fakat sersemliğim ve keyifsizliğim buna mani 
oldu.

Yaşlı adam, kaz hikâyesi bittikten sonra, evdeki sohbeti anlatmaya 
devam eder:

-İşte hâne sahibi hikâyeyi böylece naklettikten sonra bizim Şeyh 
Zekaî Efendi de oradaydı. “Yahu! Hiç insafın yok mu?!. Şu hayvan senin 
canını kurtarmış. Bunu kesmeli miydin?!.” dediğinde hane sahibi: “Adam 
sende!... Düşüncüğün şeye bak. O benim umurumda mı? Onları Allah 
yaratmış ki kullarım yesin. Ona bakma, sen kısmete bak kısmete. O bu 
akşam burada bizim kısmetimiz imiş ki akıntı bizim kayığı rıhtıma çarptı
rarak beni denize attı. Kaz’ı gönderdi. Ben de onu yakaladım.” Bu sözler 
üzerine Zekâî Efendi dervişâne bir edâ ile içini çekerek:
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-Hay hay! İşte insan kısmı böyledir. “Âdem oğlanına iyilik yaramaz.” 
Hayvan senin canını kurtarsın, sen de onu başında taç etmek lazım gele
ceğine canına kıy hal, dedi615 616.

İnsanlar böyle de hayvanlar farklı mı?!. İşte size, bu atasözümüze uy
gun düşen, bir başka hikâye:

Etrafı ormanlarla çevrili, kış mevsiminin uzun sürmesi ve soğuk ol
ması sebebiyle, insanların yaz mevsiminde çalışması gereken küçük bir 
köy, bu köyde de Ali isminde çalışkan bir çiftçi yaşamaktadır. Kışları çok 
soğuk geçen köyde Ali, ailesinin; eşinin ve küçük çocuğunun geçimini 
temin etmek için gece gündüz, yaz kış demeden çalışmak zorundadır.

İşte bu Ali bir gün odun toplamak için eşeğiyle birlikte ormana gider. 
Hava soğuktur. Ormanda soğuktan kıvnlan ve uyuşan bir yılanı görür. 
Neredeyse soğuktan ölecek gibidir. Yılana acır, onu soğuktan kurtarmak 
ister. Yılanı alır, bir torbaya koyar ve nefesi ile ısınsın diye eşeğinin boy
nuna asar. Kendisi de ateş yakmak için odun toplamaya gider.

Bir süre sonra yılan, eşeğin nefesinin verdiği sıcaklıkla kendine gelir, 
canlanır. Tabiatının verdiği vahşîlikle eşeği sokar ve eşek ölür. Çiftçi geri 
dönünce ölü eşeğini görür, üzülür ve kendi kendine şöyle der:

“.Ol c Q f O s & S

y* jJl / İyilik ettiğin kimseden/kişiden sakın.616»

126-  Kaderde ne varsa o olur. (Kaderde varsa görülür.)

Her çareye başvurduktan sonra, başka yapılacak şey kalmayınca alın 
yazısına rıza gösterilecek yerde söylenir.

(EmsâluVArabî., s. 29) . Ç U ? ' S J  'M

(Mu’c. ‘Arb. Es., s. 228) »\'j ^

“Ne denlü cehd edersen bir murâda 

Nasîb olmaz mukadderden ziyâde” Şinâsî

“Kim olur zor ile maksûduna reyhâb-ı zafer 

Gelir elbette zuhûra hükm-i kader.” Erderûnî Vâsıf

615 Ahmet Mithat Efendi, Hikemiyyâtm Ahkam-ı Tasuri, $., 111-115.

616 İlahiyat Önlisans Arapça Kitabı’ndan özetlenerek tercüme edilmiştir. Bkz. I, 87.
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1 2 7 -  Kadının fendi erkeği yendi.

Kadınlann kurnaz olduğunu, bundan dolayı erkeklerin güç durumda 
kaldıklarını vurgulamak için söylenir.

(. jı^jı ^  jkf aihıliı j  j î ) c uy Ljl; yr
X * * * * *

(Rev. Ems. eş-Şâi’a., s.110)

128- Kalp <albe karşıdır. (Gönülden gönüle yol vardır).

Genellikle iki dostun aynı şeyi hissetmeleri durumunda söylenir.
•>*  ̂ 0*0 0*0

(Kâm. Ems. el-‘Ammiyye, s. 248) . J y *  j  y
* * *

“Meseldür oünyada kim söylenür ol
Gönülden gönüle açık olur yol.” (Işkname) Mehmet

129- Kanaat tükenmez hazinedir.

İnsanlann hırs ve aç gözlülükten sakınmalann ve kanaatkârlığın ö- 
nemini vurgulamak için söylenir.

“Dilersen her dü âlem içre râhat 
Kanâat eylegil canım kanâat.”

/ ’17 J i  v yS' J uiT v JL. kılalı

Ahmed-i Mürşid

130- Kara haber tez duyulur/yayılır.

Felâket haberleri ilgili kimselere tez ulaşır, anlamında söylenir.
* t % * * . . * Al *  a Oı . * * * Ot O J * 0  *  ̂ . t. „ '  f .s y *  ti * t.y  Ç' Çry~J) 4JlL« jl) i/) AJy

(Mu’c. Ems. Muk., s. 13) 617

*  *  *

617 Bkz., el-İsbahanî, Kitabu’l-Emsâl fi’l-Hadîs, s. 124; İbnü’l-Esîr, en-Nihale, IV, 100; 

‘Aclûnî, Keşfü l-Hafâ, II, 102 V kısmı hadîs olarak geçer, ancak

İsnâdınm zayıf olduğuna işâret edilir. Bkz. a. g. yerler.
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131- Kaş yapayım derken göz çıkardı. Kaş yaparken göz çıkar
mak.) (Deyim)

Küçük bir iyilik yapmak istenirken daha çok zarara yol açılan husus
larda söylenir.

. o y o y  . o „ 6/
(Tere. San., s. 51) j  \

s  s S

0  ̂ t % S > > > /
(Mu’c. Ems. Muk., s. 292) d İ

Hikayesi:
Resmî tatilin cuma günleri olduğu dönemlerde düğünler, özellikle 

perşembe günlerine rast getirilir ve gelin hanım perşembe gününden 
süslenirmiş. O dönemlerde gelinleri süsleyen meşşâte, kalemkâr veya yüz 
yazıcılar, yani bu günkü kuaförlerin yaptıkları işleri yapanlar davet edilir, 
onlar gelini süslerlermiş. Bu işlemlere “Koltuk Merasimi” denilirmiş. Böy
le bir koltuk merasiminde kalemkâr kadın konağın sofasında eğlenenler 
arasında gelini süslemekle meşguldür. Saçlar, dudaklar, yanaklar derken 
sıra yüz yazmanın en nazik yerine, yanı kaşlara gelir. Kalemkâr, önce 
cımbızla fazla tüyleri alır. Kaşları boyar, inceltir ve özel kalemiyle şekil 
vermeye başlar. Tam bu sırada ortada oynayan kadınlardan birisinin 
ayağı kayar, kadıncağız yere yuvarlanmayayım derken ayağıyla isteme
den kalemkârın dirseğine okkali bir tekme ir dirir. Kalemkârın elindeki 
sert uçlu kalem gelin hanımın gözüne saplanr. Ortalık karışır, feryat, fi
gan derken acele bir tabip çağrılır, ama gelirin gözü elden gitmiştir. O 
günden sonra kalemkârı hiç bir zaman gelin yüzü yazmaya çağırmazlar. 
Adı anılınca da: “HaaLŞu kaş yaparken göz çıkaran kadın mı?!...” der
ler618.

132- Kaz gelen/gelecek yerden tavuk esirgenmez.

Büyük menfaatlerin elde edilebileceği yer erde ufak tefek fedakârlık
larda bulunmak gerekir, denilecek yerde söylenir.

(İng. Tü. Ar. Söz., s. 86} . jjd -db  i -

618 Bkz, Pala İskender, İki Dirhem Bir Çekirdek, s. 113.
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133- Kedinin bulunmadığı yerde fareler baş kaldırır. (Kedinin bu
lunmadığı yerde fareler cirit atar.) (Kedi öldü fareler baş kal
dırdı)

Çekinilen kimselerin bulunduğu yerde köşe bucak kaçanlar onlar 
olmayınca aslar: kesilir, anlamında söylenir.

o **

k i l i  j i k i l  Si} j ! )  (Mu’c. Ems. Muk., s. 365) tü ly iJ l t_kİJ tk jü l CJL

(Kâm. Ems. el-'Ammiyye, s. 199) . jU  Ç -k i!) t-jLp- c ( jl_^ iJ l ü ü -k ij
o > & e ) oo

134- Kediyi (çok) sıkıştırırsan üstünü tırmalar/üstüne atılır.

Senden çekinen bir kimsenin üstüne gidersen sana karşı çıkar, anla
mında kullanılır,

/ # J / İÜ '  *
(el-Hik.ve Ems. eş-Şa’biyye., s. 280) . k k J l  UJÜI o

135- Keller (ile) yağırlar, birbirini ağırlar. (Sağırlar birbirini ağırlar.)

Toplum içinde değer verilmeyen, önemsenmeyen kişilerin birbirine 
değer verdiğini belirtmek için söylenir. Bir bakıma ahbap çavuş ilişkisini 
anlatır.

o* o
(Kitabu’t-Temr.‘ala’I-Bey. ve ’t-Teb., s. 22) . <^1^15*”

136- Kendi muhtâc-ı himmet bir dede, nerede kaldı gayrıya him
met ede.

Kişinin kendisinin ihtiyaç içinde olduğu, yahut bilgisi olmadığı, dola
yısıyla başkasına yardım etmesinin veya öğüt vermesinin mümkün ol
madığı durumlarda söylenir.

(Mu’c. Künûz Ems. s. 174) .4;)?».ı *)l bili

(Mu’c. Arb. Es, s. 748) • j*  j *  J
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Kendi hatası yüzünden zarara uğrayan kimselerin hatalarının sonu
cuna katlanması gerektiğini vurgulamak için söylenir.

1 3 7 -  Kendi düşen ağlamaz.

(Mu’c. Arb. Es. s. 10) .d lÜ - l J

 ̂  ̂ o ̂  l» P  ̂ v ı . , ^ . y Q

(Ar. Tü. Dey. ve Ata. Söz., s. 346) . J it -)  (_r^

“Düşmişem ışkın ödine tâ ezel
Kendi düşen ağlamaz vardır mesel.” Yunus Emre

138- Kılavuzu karga olanın, burnu çöplükten çıkmaz.

Kötü kimselerin peşinden gidenin başı beladan kurtulmaz, denilecek 
yerde söylenir.

(Mu’c. Künûz. Ems. s. 22) . ‘--’ i j l S ”* ç^Jl «dJS j [S'

) s s t s ) £ ' '
(Tem. Söz., s. 967) . d j l *  ^Âİl ü 15" aJÜS dJjdJi 015" ^

“Kılaguzu gurab olana menzil
Olur meşhurdur âhir mezâbil.” Güvâhî

139- Kılıç yarası sağalır (iyileşir) dil yarası sağalmaz (iyileşmez).
Dil yarasının kılıç yarasından daha can yakıcı olduğunu vurgulamak 

için söylenir.

(Ems. Ali, s. 23) . j b U l  •
<0. . > , *  e

140- Kim kazana kim yiye:

Dünyada bazen çalışanlar değil, oturanlar «azancı yer bitirirler, an
lamında söylenir.

(el-Meydânî, s. 276) . j )  4^-IâJ

“Ahmak oldur dünya içun gam yiye 
Ne bilürsün kim kazana kim yiye” Lâ edrî
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141- Kıskançlık onulmaz yaradır/hastalıktır.

Kıskançlığın çoğu zaman insanlara zararının dokunduğuna işaret için 
söylenir.

(el-Fâhir, s. 263) .ıd jS  *d s-lS ü U d l

142- Kim; köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.

Bazı insanar bir şeyin bolluğundan, bazıları yokluğundan şikayetçi 
olduğunda söylenir.

* s s s *  i  J'' s a & * 0  ̂ t * s 0
(Mu’c. Ems. Muk., s. 354) . o Jj Jjj J*Jl j  ; ^  IzyıÂ* $.lUl

143- Kişi yedisinde ne ise yetmişinde de odur. (Huylu huyundan 
vazgeçmez)

Bir huy edinen kimsenin o huyundan vazgeçmesinin zorluğunu be
lirtmek için söylenir.

(Mu’c. Arb. Es. s. 665) L i  J i  L j ,  ^
' *

“Ey Hayalî aşkı inkâr itse zâhid tan degül
Hayli müşkildür kişi terk eylemek mu’tadını.” Hayâlı Bey

144- Kişinin kendine ettiğini kimse edemez.

İnsan tedbirsiz davranarak kendisini zarara soktuğunda söylenir.

✓ > j>

“Kendi kendüne itdigin âdem 
Bir yere gelse ide m ez âlem.” Adlî

145- Kızın, dövmeyen dizini döver.

Kızını iyi yetiştirmeyen annenin, el kapısında giden kızının hataları 
yüzünden mutsuz olacağını ifade etmek için söylenir.
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« 6 1 9

(İng. Tür. Ar. Söz. S. 71) M \ i\  o J a ~ i j  U ^İİ!
s s

(C ^ ) V.J c J ı  c J ]  İ^Sjiiı

146- Kızım sana söyiüyoaım gelinim sen anla/dinle/işit.

Kinayeli anlatımlar için söylenir.
% S

(el-Fâhir, s. 158) .öjUs- Ç ^*11.1 j  ÜÇ} 

(el-Hik. ve Ems. eş-Şa’biyye, s. 35) . Ujb>t- L ö S" Ç j j l )

147- Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

Başkasının sahip olduğu şeylerin insana daha değerli göründüğünü 
vurgulamak için söylenir.

* . > e . A'  , S --I. *s > > - *

j  j j - W l  (el-Meydânî, s. 688) r’2(1 IÇ i  b« J jlj j  s.
/ / /■ '

Jl  ̂ o » ^  o ^ f-

• j-*  j^ü-U  ^>-^1 Ç p ü ' (Tem. Söz., s. 945)

(Mu’c. Em. Muk.,s. 945)

“Ağızdaki bir nimet çürük sakız görünür
Komşunun tavuğu kaz, karısı kız görünür,” Namdar Rahmi Karatay

148- Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırhdır/yeğdir.

Tehlikesi olan bir işe girişmektense tehlikesiz durumda kalmanın da
ha hayırlı olduğuna işaret için söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 22) .

o J s
(Mu’c. ‘Arb. Es., s. 1329) bbJl

. j* / o  ̂ö-'
Lob  ö ' Uîl j JjZ j Si

619 Kemal Halaylı, Mu’cem Künûzu’l-Emsâl., s. 203

620 Bu mesel, insanların yasaklara meyli olduğuna işaret için de söylenir.
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149- Korkunun ecele faydası yoktur.
Kişi korkmakla kendisine gelebilecek zararı önleyemez, olacak olan 

olur, en iyisi tedbir almaktır, anlamında söylenir.
o '  o J * OS * O fi

(el-Meydânî, s. 43) y*  öÇAJl j l

“Korkunun faydası yoktur ecele
Ecel bir gün camın sunar demişler.” Fıgânî

150- Koşan ata mahmuz vurulmaz.

Zaten çalışan kimseye İsrar etmenin onun hızını kesmeye sebep ola
cağını belirtmek için söylenir.

s s 9 * * O  ̂ ✓
(Mu’c. Ems. Muk, s. 244) jJl üUa-^J) V

151- Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi der
ler.

Değerli olan b r şeyin bulunmadığı yerde değersizler kıymetlenir, an
lamında söylenir. Ayrıca ehil olan kimsenin bulunmadığı yerde ehliyetsiz, 
liyakatsiz kimselerin onun yerini alacağını ifade için söylenir.

(Mu’c. ‘Arb. Es., s. 877) . İ1 U  j Ç i i l
✓ x /■ ✓ “ ✓

'il S O ̂  s o  ̂o ✓  ^
(Mu’c. Ems. Muk, s. 177) .üUaJL- jÜ L d l  JÜf y

) S O f |

152- Köpeklerin havlaması, bulutlara zarar vermez. (İtin havlaması 
buluta zarar vermez. Köpek havlamakla hava bulanmaz. Kö
pek havlaması ile deniz bulanmaz.)

Erişilmesi mümkün olmayan şeylere zarar vermenin de mümkün ol
madığını vurgulamak için söylenir. Yahut bir kimsenin kendisine zarar 
verecek şeyin peşine düşmesi durumunda söylenir.

(el-Meydânî, s. 615) . c-jblSvJl

“Ta’n iden kenduyi ider rüsvâ 
‘Av’av-i segle bulanmaz deryâ.” Atâyî

297



153- Kurda “Neden boynun kalın” demişler, “kendi işimi kendim 
görürüm de ondan” demiş. (Sana vereyim bir öğüt, kendi 
ununu kendin öğüt.)

Başkasına güvenmeyerek kişinin kendi işini kendisinin yaptığı haller
de söylenir.

* o s
(el-Meydânî, s. 667) \j>

(Mu’c. Ems. Muk., s. 174) av LÂı» 4JJ2 J U  j î  ^  c ~ P j  15)
J o

/ /

“Dimişler kurda boyunun nite yoğun 
Eyitmiş işlerimin azu çoğin 
Dahi inandığım yok kimseye hiç 
Kamu kendim tutarım ir eğer giç.” Güvâhî.

154- Kuşu kuşla avlarlar.

Elde edilmek istenen kimse, daha önce elde edilmiş kimse aracılığı 
ile tuzağa düşürülür anlamında söylenir.

a fi
(el-Meydânî, s. 424) . ^JaJ)

155- Kuyruk acısı. (Deyim)

Daha önce başa gelen hıncı vurgulamak için söylenir.

(el-Meydâni, s., 574)

Hikâye:
Söylentiye göre, bir ailenin çok sevdiği bir çocuğu ile, yavru iken ev

de besleyip büyüttükleri bir yılanı varmış. Günün birinde evin reisi olan 
babanın, gurbete gitmesi gerekmiş. Baba evden ayrılacağı gün hanımına, 
çocuğu yılandan uzak tutmasını, yılaftın sütünü zamanında vermesini sıkı 
sıkı tenbih eder. Önceleri babanın sözleri ihtimamca tutulur. Fakat bir gün 
çocuk, açık bırakılan kapıdan yılanın bulunduğu odaya dalar. Yılanla bir 
süre' oynar. Oyunu daha da ileri götüren çocuk elindeki bıçağı yılanın 
kuyruğuna sürtmeye başlar. Nihayet kuyruğu keser. Yılan can havliyle 
çocuğun üzerine atlar ve birkaç yerinden sokar. Bir süre sonra odaya 621

621 Emsâl kitaplarında bu meselin Arapça’sı için aynı sonucu doğuran başka bir hikâ
ye anlatılır. Ayrıca bkz. I. bölüm, s., 12.
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giren anne, bir yanda çocuk, öbür yanda kıvrılan kesik kuyrukla karşıla
şır.

Baba, evine döndüğünde çocuğu ölmüş, yılanı kovulmuş bulur. A- 
radan bir zaman geçtikten sonra oğlunun acısını nisbeten unutan adam
cağız, yılanı getirmek üzere aramağa çıkar. Bir deliğin ağzında rastladığı 
yılana herşeyi unuttuğunu, yine eskisi gibi dost olmayı istediğini anlatırsa 
da yılan buna razı olmaz ve şu karşılığı verir:

-Sizden memnunum, bana çok iyi baktınız. Fakat: “Sizde evlat, ben
de bu kuyruk acısı oldukça birbirimizi kolay kolay bağışlayamayız622 623 624.”

156- Kuzguna yavrusu şahin/anka görünür. (Kargaya yavrusu kuz
gun görünür.)

Ne kadar kusurlu ve çirkin olursa olsun her canlının yavrusu kendisi 
için kıymetlidir.

623  - r "
'- p ' û l*  ^ (Cemhere, I, 350) .-O j uJlj k y j

s * * e °
(Müc. Künz Ems., s.154-221). J o î  jb  i y i l i  (Ems.‘Arabî., s. 69)

“Nice bûm ferzendi menhûstur
Öz allıda hoş-cilve tavustur.” Ali şir Nevâî.

157- Laflcı peynir gemisi yürümez. (Lafla değirmen dönmez.) (Lafla 
duvar örülmez)

Şöyle şöyle yaparım demekle işin olamayacağını ifade için söylenir. 
Yani icraat gerekir.

} * 4 X O ✓
(Mu’c. Ems. Muk.,s. 2) JliUl jL J  y  JLOl öCJ jl) tJljiUl y  k l;î

* " * * * *

624 (te  J oJo- Jb y  s\2 \ öilLjl”

“Kılıç verdiği haberler bakımından (müneccimlere ait) kitaplardan 
daha sadıktır.

Ciddiyetle şaka arasındaki sınır onun keskinliğindedir.” Ebû Temâm

622 Bkz. Bahadırlı, Y. Ziya, Deyimlerimiz ve Kaynaklan, s. 53.

623 J? Kanatlı bir böcek cinsi.

624 Arap şairlerindendir. Asıl adı Habîb b. Evs et Tâî’dir. Hicri 231 de ölmüştür.
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“Hani meydanda eser lafia değirmen mi döner
Dereden kurbağalar ses çıkarır vak vak ile.” Hammâmî Zâde İhsan.

Hikâyesi:
Anlatıldığına göre bir zamanlar İstanbul’da Edirneli Aksi Yusuf adın

da bir peynir tüccarı varmış. Madrabaz vs cimri bir kimse olan bu şahıs 
Tırakya’dan getirttiği peynirleri İstanbul’da satar, artanları da deniz yo
luyla İzmir’e gönderirmiş. Bu minval üzere ticaretine devam ederken bir 
seferinde İzmir’de peynir fiyatları yükselir. Bunun üzerine eline ne kadar 
peynir geçerse gemilere yükletir, İzmir’e evkeder. Fakat navlunu peşin 
ödemeyerek kaptanları oyalar durur. “Hele peynirler sağsalim varsın, 
istediğiniz parayı fazlasıyla öderim” diye vaadlerde bulunur. Bu oyalama 
taktiklerine bir kaç kez maruz kalan gemi kaptanlarından birisi yine İz
mir’e doğru yola çıkmak üzere iken artık parasını almadan hareket 
etmiyeceğini ima ettirir tarzda adama diklenir:

-Efendi, tayfalarıma para ödiyeceğim. Gemiyi kaldırabilmek için bir 
takım masraflarda bulunmam gerekir. Navlunu peşin ödemezsen 
Sarayburnu’nu bile dönemem.

Aksi Yusuf her zamanki gibi:
-Hele peynirler salimen varsın...demeye başlar başlamaz gemici:
-Efendi! Lafla peynir gemisi yürümez. Buna kömür lazım, yağ la

zım...
Aksi Yusuf parayı ödemek zorunda kalır. Ne var ki bu sözün etkisin

de de kalır ve akşama kadar:
-Lafla peynir gemisi yürümez ha!?... der durur. Bu sözde böylece dil

lere düşer625.

158- Malı az olanın dostu az olur. (Malı olmayanın dostu olmaz.)

Fakir kimselerin dostunun azlığına işaret için söylenir.
^  & S  P -0 s  ^

(Mu’c. Künuz. Ems., s. 57) Jİ Jb Jİ 151

& o J

JS 5-J*S\ Jb
s

“İnsan fakirleşirse dostu azalır, bir kusur işlerse bütün suçlamalar ona 
yönelir.626”

d—■» elj 4JL

625 Bkz. Pala İskender, İki Dirhem Bir Çekirdek, s. 133.

626 Bu mısranın sahibi tesbit edilememiştir. Bkz. Kemal Halaylı, Mu’cem Künûzu’l- 
Emsâl., s. 57.
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159- Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

Kötülük yapanların bunu gizlemek için tedbir alacağını ifade etmek 
üzere söylenir.

'  y  f t , j S.c 6 *
, i ̂  4 j i  <3ylG

Hikâyesi:
Trabzon’a yakın köylerden birinden üç beş delikanlı toplanmış, kente 

gidiyorlarmış. Komşu köylerden birinden geçerken, beş on kişinin kuyu 
kazmak için, nöbetleşe kazma salladıklarını görmüşler. “Kolay gelsin” 
demiş ve çukuru niye kazdıklarını sormuşlar. Onlar da şaka olsun diye: 

-Minare kılıfı kazıyoruz. Bizim köyün camiinde minare yok da, yeni 
minare yaptıracağız. Geceleri, yatsıdan sonra minarenin işi bitince de, 
çalmasınlar diye bu kılıfa sokacağız..demişler.

Bir kaç gün scnra köylerine dönen delikanlılar, sisli bir akşam, cami
lerinin minaresini görememişler. İçlerinden ahmakça birisi:

-Bak gördünüz mü, kılıfı hazırladılar, şimdi de bizim minareyi çalıp 
sakladılar, demiş62'.

160- Mu mır, bir delikten iki defa sokulmaz. (Tilki iki defa tuzağa 
düşmez )

İnsanın iki defa aynı hataya düşmemesi gerektiğini ifade için söyle
nir.

628 ° * 0 t 0 11 ♦ *" I ̂  v I
* ' *

161- Ne ekersen onu biçersin. (Çalma kapımı çalarlar kapını. Ne 
doğrarsan aşma, o gelir kaşığına.)

Birisine iyilik yapan iyiliği, kötülük yapan bir gün kötülüğü karşısında 
bulur.

^  J 1)
629

O İU j ^  UJ  I İ T  i (el-Meydânî, s. 570) t  ^ d IİT

627 Çizmeciler, Osman, Ünlü Deyimler ve öyküleri, s. 212,

628 Hadis. Bkz. Buharı, Edeb, VII, 103.

629 Hadis, Buhârî, Tefsîrü’l-Fâtiha, V, 146; Ayrıca Bkz. ei-Esbahânî, Kitabu’l-Emsâl 
fi’l-Hadîs,, s. 44.
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“Aleme verdiği zehri içti
Ekdiğin bâğ-ı cihanda biçti” Şinâsî .

Hikâye:
Anlatırlar ki Nasreddin Hoca bir gün kabristana gider. Bir kabrin ba

şında ağlayan bir kadın görür ve:
-Kimin öldü ? diye sorar. Kadın:
-Kocam öldü, diye cevap verir. Nasreddin Hoca sormaya devam e- 

der:
-Mesleği ne idi?. Kadın cevap verir:
-Mezar kazıcısıydı. Bu cevabı alan Hoca:
-Bilmiyor musun ki kardeşi için çukur kazan bir gün onun içine dü

şer. Şu sözü söyleyen ne kadar doğru söylemiştir: “Ne ekersen onu biçer- 
sin/Çalma kapımı çalarlar kapını.”

162-  Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl.

Aşırılığa kaçmadan orta yolun izlenmesine: dikkat çekmek için söyle-

(el-Fahır, s. 247}

163-  Nuh der, peygamber demez. 

İnantçı kimseler hakkında söylenir.

630

“Girye tûfan-hîz olurken aşk yâ Rab der demez
Kâfir amma Nuh der bir kerre peygamber demez.” Yenişehirli Avnî

164-  Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

İçinde bulunulan durumun verdiği hava :le büyüklük taslamamanın 
ve gelecekte olabilecek durumlara hazır olmanın gereğine işaret için söy
lenir. 630

630 Kur’an-ı Kerim, Bakara, 206.
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52 ^ , 4  s

(Mu’c. Ems. Muk., s. 34) -Uj V ) ö l iG J b  ULÜJ) *V

165- Onun Cemaziyelevvelini bilirim. Cemaziyelevvelini bilmek. 
(Deyim)

Birinin geçmişteki durumunun bilindiğini ifade etmek için söylenir.

■ Kt 6 '  U J‘ 8 f U * "  i  s s t > . 9 t
^ 2  â3j&\ j l )  (ez-Zebîdî, VI, 48) .oyxj a Ŝ>y-\

'' ' ' ' s

(%_j L> İL *j «UİİoLp

Hikâyesi:

Osmanhlar döneminde resmî evrak her ay bir torbaya konur ve ev
rakın hangi aya ait olduğu torbanın üzerine yazılırmış. Maaşı düşük me
murlardan birisi, üzerinde “Cemâziyelevvel” yazan bu torbalardan birini 
aşırır ve kendisine bir don diker. Arkadaşları da buna şahit olurlar. Gel 
zaman git zaman bu memur memuriyette yükselip eli para görünce, tabir 
caizse burnu bir karış havada, eski arkadaşlarına iltifat etmez. Onun bu 
halini gören arkadaşları: “Böyle havalara girmesine bakmayın. Biz onun 
cemaziyelevvelini biliriz631” derler.

1 6 6 - 0  kadar kusur kadı kızında da bulunur.

Az bir kusurun herkeste bulunabileceği, kusursuz insanlann da bazen 
hata edebileceği ve bunun kişiye noksanlık getirmeyeceğini ifede etmek 
için söylenir

1*0 V* * f i s o #

(el-Meydânî, s. 635) .(o jÂ ft  < J ^  {el-Mustatraf, s. 55) <• j i

167- Öfkeyle kalkan zararla/ziyanla oturur.

Öfkeli durumlarda fevrî hareket etmenin zarara yol açacağını vurgu
lamak için söylenir.

631 Bkz. Aksoy, Deyimler Sözlüğü, II, 679. “Cemâziyelevvel” hicrî takvime göre beşin
ci ayın adıdır.
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(Mu’c. Künûz. Ems., s. 385) o j  j j I Ç  J j î
✓

J ✓  Jl O f  ̂ J* S s

(Ems, Ali, s. 13) . (^ 5 0 ^  t- j ' )  i <jSI ^ l l? î  ^

“Çeker öfkeyle turan bî tavakkuf 
Oturdukta ziyan ile teessüf.” Güvâhî

168- Ölmüş eşek kurttan korkmaz. (Islanmışın yağmurdan pervası 
olmaz.)

Her sıkıntıya katlanmakta olan kişilerce bir tehlike karşısında söyle
nir.

0 0  o.  O > 0 . O . J l û o J t
I J I t f O / f J  ̂  ̂ /• I. , 0 -«-» f } I f. . x .4 ı O £ % S  % |

O jv? 4PjÂ>  ̂ J aJI J ) l^ d jj ^ ‘G * - â Û J l
✓  >* x

(el-Meydânî, s. 722, 111)
X̂ 0 O X

(Mu’c. Arb. Es. s. 891) . JÜ J i j a  j  jA\ ÜÎ

“Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
Biz daha ölmedik oğul 
Düşelim yollara yollara 
Kaybeyledİk dost yüzünü 
Düştük dillere dillere.” Bedri Rahmi

169- Önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele.

İncitici bir fiilin yapacağı etkiyi düşünüp ondan daha ağmnı başkası
na yapmanın doğru olup olmayacağını düşünmenin gerekliliğini vurgu
lamak için söylenir.

(ül3ü yjJj C jr  j l )  c(Mu’c. Ems. Muk. s.57) ••ıy 3 3 ü!  170 * * *

170- Parayı veren, düdüğü çalar.

Parası olan kimse çoğu zaman İstediğini elde eder anlamında söyle
nir.

(Mu’c. Ems. Muk. s. 275) - (j^ j3 3  a İ-U j î )  c(el-Meyclânî, s. 742) -GP -GLd!
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Hikayesi:
Nasreddir. Hoca bir gün merkebinin üzerinde giderken çocuklar etra

fını sararlar. Hocanın pazara gittiğini öğrenen çocuklar, kendisinden dü
dük getirmesini isterler. İsterler istemesine de hiç biri para vermeye ya
naşmazlar. İçlerinden birisi hocanın eline bir miktar para tutuşturur. Ak
şamüstü Hoca pazardan dönmektedir. Onu gören çocuklar yine etrafını 
sararlar ve: “Hani bizim düdüğümüz, hani bizim düdüğümüz?..”diye 
bağnşırlar. Hoca cebinden bir düdük çıkarır ve parasını veren çocuğa 
uzatırken: “İşte çocuklar!..Parayı veren düdüğü çalar”diye cevap verir632.

171-  Para parayı çeker/kazanır.

Sermaye olarak elde para bulunursa o para başka parayı kazanır, 
anlamında söylenir.

(el-Meydânî, s, 258) . c_ı.*«fs j jU ı> d ı

172-  Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir.

Bir işin nasıl olacağı, önceki halinden belli olacağı konusunda söyle
nir.

^ 9 f * S Q S  ̂ /
(Mu’c. Ems. Muk., s. 41) ( JLİj İob L Ît du>İJL>-Vl

173-  Pire için yorgan yakmak. (Deyim)

Küçük bir zarardan kurtulmak için büyük bir zarara yol açmanın ma
kul ve mantıklı olmadığını vurgulamak için söylenir.

# X

(Temel Sözl., s. 960) . J İ 'j£a!>\ °t3 J>J ^

174-  Püf noktası. (Deyim) (Her sanatın bir püf noktası vardır.) 

İşin ince ve önemli yeri anlamında kullanılır.
■* t

(Mu’c. Ems. Muk., s. 325) .3 j l i r J  J i ” İP 'jÇ  İİ1İA
^ X X

o

(el-Mu’cemü’l-Ârabî el-Esâsî, s. 186)

632 Bkz. Çizmeciler Osman, Ünlü Deyimler ve Öyküleri, s. 236.
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Hikâyesi:
Vaktiyle testi ve çanak çömlek imal edilen kasabalardan birinde, u- 

zun yıllar bu meslekte çalışan bir çırak, kalfa olunca artık kendi başına bir 
dükkan açmayı arzu eder. Ama her defasında ustası:

-Sen daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun, biraz daha emek ver
men gerekiyor, der durur. Ustanın bu sonu gelmez nasihatlanndan sıkı
lan kalfa, artık dayanamaz ve gidip bir dükkan açar. Açar açmasına da 
yeni dükkanında emek verip yaptığı testiler, küpler, vazolar, sürahiler 
orasından burasından çatlar. O da bu çatlamaların önüne bir türlü 
geçemez. Sonunda ustasına gitmek zorunda kalır. Durumu anlatınca 
ustası:

-Sana demedim mi evlâdım; sen bu işin püf noktasını henüz öğren
medin. Bu sanatın bir püf noktası vardır.

Usta tezgaha bir miktar çamur koyar ve:
-Haydi, geç bakalım tezgahın başına da bir testi çıkar. Ben de sana 

püf noktasını göstereyim.
Yeni kalfa eski çırak ayağıyla merdaneyi döndürüp çamura şekil 

vermeğe başladığında usta önünde dönen çanağa arada sırada “püf” 
diye üfleyerek zamanla testiyi çatlatacak olan bazı küçük hava kabarcık- 
lannı patlatıp giderir. Böylece çırak da bu sanatın püf noktasını Öğrenmiş 
olur. Bunun ne kadar doğru olduğu tartışılabilir, ama her sanatın bir püf 
noktası olduğu tartış ılamıyacak bir hakikattir. Öyle veya böyle bu sözde 
böyle durumlarda söylenen meşhur bir söz olur633.

175-  Rüzgâr eken, fırtına biçer.

Her kişi iyi ya da kötü yaptığı işin karşılığını bulur, hatta kötülük yap
tığı kimselerden fazlasıyla karşılık görür anlamında söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 310)
o o o £h °  ̂ / I I. İl <*• -* * -. Aya?tj pJUaJ) ^ j j i

176-  Sabreden derviş muradına ermiş.
*

Bir işin gerçekleşmesi için sabrın gerekli olduğunu belirtmek üzere 
söylenir.

(Mu’c. Kün. Ems., s. 100,160) .( ^  j l )  t-*

633 Bkz Pala İskender, îki Dirhem Bir Çekirdek, s. 153.
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(Mu’c.Kün. Ems., s. 166) .aH-LİI 4İ^*Jl ( j  j  co^ L -J l ^ b J l <j
v V *•

177- Sabrın sonu selâmettir.

Karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başa
rıya ulaşır anlamında söylenir.

y 'J t i  V I JÛT Ü  (Keşfü’l-Hafâ, II, 21) ç \La

(İng. Tü. Ar. Söz., s.59)

178- Saman altından su yürütür.

Kendisini belli etmeden iş yürüten veya işleri kanştıran ve düşmanlık 
tohumları eken kimseler hakkında söylenir.

(el-Meydânî, â. 554) . j^ lJ l  J f J  15̂
x x

Hikâyesi:
Köyün birinde tarlaları ve sebze bahçelerini suladıkları oldukça zen

gin bir su arkı, arazının ortasından akarmış. Köy ihtiyar heyeti tarafından 
yapılan nöbet listesine göre, her kes bu su arkı ile kendi tarlası arasında 
açtığı küçük kanalarla sebze ve bostanına, günde bir kaç saat nöbetleşe 
su alırmış.

Aynı köyden açıkgöz birisi, aldığı bu nöbet suyu ile yetinmeyerek bir 
hileye başvumuş. Sebze bahçesi ile bostanı, suyun ana arkının hemen 
kenannda imiş. Her zaman kullandığı kanaldan başka, geceleri kazarak, 
gizlice bir kanal daha açmış. Bu kanalın üzerini taşlarla, kiremit ve tahta
larla boydan boya örterek üstünü toprak ve çimenlerle araziye uydur
muş. Suçunu daha da gizlemek için hırsızlama açtığı bu ikinci kanalın 
üzerini arabalar dolusu saman ve ot yığarak küçük bir tepe haline getir
miş. Hem nöbet saatlerinde normal hakkı olan suyu alır, hem de bu ka
naldan devamlı hırsızlık yaparmış. Yaz ortasında herkesin bahçe ve bos- 
tanı susuzluktan kavrulurken, bu açıkgözün kocaman bostan havuzu 
daima dolu dururmuş. Durumdan şübhelenen komşulan hileyi anlamış
lar ve Köy İhtiyar Heyeti’ne haber vererek saman yığınları dağıtılmış ve 
böylece gizli su kanalı ortaya çıkmış. “Saman altından su yürütmek” de
yimi de bize kalmış.
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179- Sanat (kolda) altın bileziktir.

Kişinin elindeki sanatının değerinin hiç bir zaman yok olmayacağını 
vurgulamak için söylenir.

0x0
jÂÂİ
X

(Kitab.Es., 11,173)

“Elde altun bileziktir san’at 
Ki verir ehline feyz ü rif’at.” Şinâsî

Aİll ^  (el-Meydâni, s. 391) .ybtil ^  ö U )
x  x  ~ x  X X S ?

180- Selâmet isteyen dilini tutsun.

Dilini tutan kimselerin kötülüklerden korunmuş olacağını vurgulmak 
için söylenir.

* >
(Ems. Ali, s. 20) .ü C *ill Jü>- \ j L U V '

"  "  "  X

“Sana senden gelir her ne gelirse 
Başın rahat olur dilin durursa.” Lâ edrî

181- Son gülen iyi güler.

Bir müsabaka veya bir mücadelede ilk kazanılan değil, son elde edi
len kazancın değeri fazladır ve sevinmeye hak kazandmr, denilecek yerde 
söylenir.

jja )!\ ( M u ’c . Arb. Es., s. 116) •LSUj D  JL> JU
X X  X X X  x W  ^  ^

* î ) , S İ M*  x

(Ar. Tü. Dey. ve Ata. Söz., s. 129, 250) . (  *Ja Î  j î  )
X ^ 182

182- Söz gümüşse sükut altındır.

Konuşmanın güzel ve yararlı olmadığı ye'de susmanın daha hayırlı 
olduğunu ifade etmek için söylenir.
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y o % * i £ o J'  '  0
(Mu’c. Künûz Ems., s. 235) . O  jSC*Jl j  c«Wis ^

5*

(Mu’c. ‘Arb. Es. s. 530) -s--*-2 ^  o _ p w J ü  / ^  ^AS3l jlS"" lii
* '

“Kelamın fıdda ise ger sükûtun olsun zehep 
Kemâl ehli kemâlâtı sükût ile buldu hep.” Lâ edrî

183- Sükût ikrardan geiir.

Bir kimseye: “Sen şöyle yapmış, şöyle demişsin” ya da “Şunu şunu 
kabul eder misin” denildiğinde susmasının kabul ettiği anlamına gelece
ğini ifade için söylenir.

(Mu’c. Künûz Ems., s. 235) . (s - lb ^ l ji).L^>^ ]l j>-\

it 6 3 4 5?

“Ol sanemden Bâkiyâ bir bûse dâvâ kıl yüri 
Söylemezse öp heman ağzın sükût ikrârdür.” Bâkî

1 8 4 -Su testisi su yolunda kırılır.

Bir şey hangi maksada hizmet ediyorsa sonu da o yolda olur.

I IjoM  j  J u « j  j  j i  Üjy5”" O İ j A  o
y y y  / y ^

p U  ly  Ji" £  ji) c(5^ JT S^Ji p u  M jî)

(Mu’c. Ems. Muk., s. 277, Mu’c. ‘Ar. Esa.,s. 241)

185- Su uyur, düşman uyumaz.

Durmadan akan suya uyur denebilir, amma sesi çıkmayan düşman 
düşmanlığından vazgeçmez anlamında söylenir. 634

634 Hadis. Bkz„ iEbÛ Davud, Nikah, II, 575; Buhârî, Nikah, VI, 135.
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 ̂ * 4 f
Q * •> O /, Ç-tâı-Lŷl 0

* s
(Mu’c. Ems. Muk. s. 263)

“Ulular kim senin gussân y im işler

Su uyur uyumaz düşman dimişler.” Güvâhî

186-  Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork.

Düşünce ve duygularını açiğa vurmayan kişilerin bazen sinsi ve teh
likeli davranışlar sergileyebileceklerini belirtmek için söylenir.

! s-lUl j  jj&"\(Mu’c. Ems. Muk. s. 28)

i çijJi > i ı y . ^ r î ı J> 2, f ■* . t  > s
~t~İ J

“İki şeyden hazer eyle daima

Yere bakan yavaş akan dimişler.” Refîkî

187-  Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Tedbirsizliği pahalıya malolan kimsenin başka durumlarda çok ihti
yatlı davranacağını belirtmek için söylenir.

’ t°£ İt * * &'tı * * * I. •J®'" * S O *
(el-Meydânî, s. 714) y İ  jA > -

(Mu’c. Ems, Muk. s. 261) ^ jU l ^  I jû » -  jLS"" 40y  ^ îaP  y »

188-  Tatlı dil yılanı ininden (acı söz insanı dininden çıkanr.) 

Tatlı dil azgın kimseleri bile yola getiril- anlamında söylenir.

/jlUl (—Jİjirl Jİ)
(Mu’c. Ems. Muk. s. 308)

635 y i s î ı  f e  ’< !Î)\

9 y  /  #

“Ilı sözle yılan ininden çıkar

Ulu sözle insan dininden çıkar.” Gülşehrî 635

635 Bkz. I. bölüm, 1 nolu mesel.
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189- Tatmayan bilmez. (Damdan düşen halden anlar.)

Bir şeyin tadını tatmayan, bir kötülüğe maruz kalmayan, onun verdi
ği lezzet veya acıyı bilemez anlamında söylenir.

(Sânihât, I, 330) .636 <—* yu jJ

190- Tencere dibin kara, seninki benden kara.

Kendi ayıbını görmeyip başkasının ayıbını takip eden kimseler hak
kında söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk. s. 282) .^ ij~ J b  1 jluJ )

191- Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. (Tencere yuvarlandı 
kapağını buldu.)

Her bakımdan birbirine denk düşen kişi veya durumlar hakkında 
söylenir.

** X / Jl / 0
,637 (Mu’c ‘Arb. Es. s. 331) . / ik i l

s *

“Seyr iden diye sipihrin tabağın 
Şimdi buldu dahi çömlek kapağın.” Atâyî

192- Terzi kendi söküğünü dikemez.

Terziler başkalarını giydirir, söküklerini dikerler, kendi söküklerini di
kemezler, dikmeye zaman bulamazlar anlamında söylenir.

(el-Meydânî, s. 578) . ̂ j l i -  J y â

(Rev. Ems. eş-Şâ’i’a, s. 138) . üb/^ j  oI^aJI ö

636 Eskiden “Men km yezuk, bilmez yazık” şeklinde yarı Arapça yarı Türkçe söylenir
di. N. Y.

637 Hikâyesi için bk:., I. Bölüm, s. 26.
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193- Tilki uzanamadığı üzüme koruk eler.

İnsanlann, elde edemedikleri şeyleri istemezmiş gibi davrandıkların- 
da söylenir.

x o

■ ( ^  ^ ^  : J lî jî) LüJl ij&
(Mu’c. Ems. Muk. s. 116)

194- Tilkinin dönüp (dolaşıp) geleceği yer kürkçü dükkânıdır.

Ait olduğu yere, çevreye veya işinin görüleceği yere dönüp gelen kişi 
veya nesneler hakkında söylenir.

(Sânihât, I, 22) J l  j  j j J İ

195- Ummadığın taş baş yarar.

Elinden bir iş gelmediğini sandığınız kişi, kendisinden umulmayan iş
leri yapabilir, anlamında söylenir.

y o O y  ̂ \

(el-Fâhir, s. 143) ,^ lj  y  V j  u j

“Öğünme olur olmaz yirde kardaş 
O tâşî ki beğenmezsin yarar baş.” Güvâhî

196- Uyuyan köpeği uyandırma. (Uyuyan yılanın kuyruğuna bas
ma.)

İlişmediğin takdirde sana zararı dokunmayacak kişiyi mutazarrır et
me, denilecek yerde söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk. s. 202) . (C i lJ  f o  j î )  tÂ İllU l Jl y  V
/ / X X X

“Zarar itmesine var mı gümânun 
Basıcak kuyruğin uyur yılanın.” Güvâhî

197- Vakit nakittir.

Vakit para kadar değerlidir, anlamında söylenirr.
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X ° ̂  ° * a '  o % ° ̂  °

(Ar. Tü. Dey ve Ata. Söz., s. 400) . (J t l l  O -^ ll j l )  c<w~*ö ^

198- Vermeyince Ma’bûd, ne yapsın/neylesin (Sultan) Mahmud.

Yeteneksizliği yüzünden eldeki imkanı değerlendiremeyen kimseler 
hakkında söylenir.

>✓ 0^ O s O X s 0
(İng. Tü. Ar. Söz., s. 88) . j-V  j  o J  atLJl

Hikâyesi:
İkinci Sultan Mahmud, değişik kıyafetlerle, çarşı pazar dolaşırken, bir 

gün bir kahveye girer. Kahvecinin çok az satış yaptığını görünce acır ve 
ona yardımda bulunmaya karar vererek der ki: “Ağa, ben varlıklı bir 
adamım. Sana her gün bir tepsi baklava göndereceğim.” Kahveci buna 
çok memnun olur ve minnettar kalır, nasıl teşekkür edeceğini bilemez.

Baklava tepsileri gelmeye başlayınca, yoksul kahveci, bunları bir lo
kantaya satar. Lokantacı ise, her sabah sabırsızlıkla baklava tepsilerini 
beklemektedir; çünkü baklavanın her diliminden bir altın çıkmakta, dola
yısıyla eline tepsi tepsi altın geçmektedir.

Bir müddet sonra sultan, aynı kahveye uğrar, baklavalann hiç birinin 
kahvede kalmadığını öğrenince, kahveciye bir kürek alarak saraya gel
mesini emreder... Ertesi gün, baklava hikâyesinin iç yüzünü öğrenen 
kahveci şaşkın ve üzgün, fakat bu sefer gözlerini dört açmağa kararlı ola
rak huzura çıkar.

Padişah, kahveciyi hazine dairesine götürür ve altın yığınına küreğini 
daldırmasını emreder. Kahveci, küreği heyecanla daldınp çektiği zaman, 
kürekte bir veya iki altın parıldamaktadır. Meğer kahveci, o heyecanla, 
küreği tersine daldırmıştır... Sultan Mahmud, kahvecinin bu beceriksizliği 
karşısında dayanamayarak: “Vermeyince Ma’bûd, neylesin Mahmud” 
sözünü söyler638.

199- Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. (Deyim)

Kötü bir durundan uzaklaşmak isteyen kimse daha kötü bir durumla 
karşılaşınca söylenir. Yahut faydasız işlerle meşgul olan kimseler hakkın
da söylenir.

638 Soykutİ. İ. Hilmi, Türk Atasözleri Hâzinesi, $. 66, dipnot.
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(el-Meydânî, s. 502) . < - p ' / ‘-r 1iy~*Jl C-̂ >eJ jJ e  j  ^  ^
/ / * ■ ' /  / ✓

(Mu’c. Künûz Ems., s. 337) . j ld L  s-Ua *^ll ^  /ç L - ^ ^ l l T '

20 0 - Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

Yalancılığı adet edinen kimselerin inandırıcılıklarını kaybedecekleri 
hakkında söylenir.

.(âji-i < j j î )  iÜiC/r üL^" jJ (JjCaj V

(Kâmûs. Ems. el-‘Ammiyye, s. 51)

20 1 - Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Kişinin söylediği söz yalan ise kısa sürede ortaya çıkacağını belirtmek 
için söylenir. 0 / P  ̂9  ̂ i y

• ̂  £r LsÂotİ i t
*  *  * ' V ✓

. (Mu’c. Künûz. Ems. s. 247)

Hikâyesi:
Vaktiyle Fatih medresesinin her odasında dört beş molla beraber ka

lırmış. Bu mollalar memleketlerinden getirdikleri fasulye, bulgur, merci
mek, nohut vesaireyi beraber pişirirler, beraber yerler ve her hafta içle
rinden birisi nöbet tutarak bu işleri yaparlarmış.

Geceleri ders çalışmak için yaktıkları mumlann parasını da aralann- 
da toplayıp o haftaki nöbetçi mollaya verirlermiş.

Bu mollalardan birisi açıkgözmüş. Her gece şamdanın dibinde kalan 
kırıntı mumları toplar, eritir ve onlardan uydurma bir mum yaparak pa
rayı cebine atarmış. Fakat onun yaptığı mum da yeni mumlar gibi uzun 
müddet odayı aydınlatmaz ve erkenden sönermiş.

İşin farkına varan arkadaşları, bir gece yine yatsı namazından sonra 
karanlıkta kalınca mollayı sıkıştırmışlar:

-Biz sana para verdik, ne diye mum almadın?, demişler. Beriki
-Aldım işte, ne yapayım mumlar küçülmüş, bu kadar yanıyor, deyin

ce:
-Tabii o kadar yanar, çünkü sen hilekar bir adamsın, yalancının mu

mu yatsıya kadar yanar...639

639 Çizmeciler Osman, Ünlü Deyimler Ve Öyküle'i, s. 291.
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202-  Yarığına körükle gitmek. (Deyim)

"  Birinin yaptığı yanlışı düzelteceği, ortamı yumuşatacağı yerde onu 

destekleyerek işi alevlendirmek anlamında söylenir.

.(ÂL JikJi -bjj jî) YUz$>\ jLîl Joji ji) cU»j jUl ^Js- ^Sİj

(Rev. Ems. eş-Şâra, s. 126)

203-  Yanm  fakih/hoca dinden eder, yanm hekim candan eder.

Konunun uzmanı olmayan kişilerin çok büyük zararlannın dokunabi
leceğini vurgulamak için söylenir.

U  i U î  (JJ ı h u  jt> â 'j* - İLiüı sî jUİt
/ / >»

(Ar. Tür. Deyi. Atasöz. Söz. 138)

204-  Yorgan gitti kavga (dava) bitti.

Hiç yokdaıı ortaya çıkan bir durumun bir kayıpla sonuçlanması du
rumunda söylenir.

Hikayesi:
Anlatıldığına göre Nasreddin Hoca, bir gece evinin önünde gürültü 

patırtı sesleri duyar. Gece yarısını geçmiştir. Hoca yerinde duramaz ve bu 

gürültü patırtının sebebini öğrenmek ister. Hanımı şöyle der:

-Yat yattığın yerde. Bu saatte dışarı çıkıp seni igilendirmeyen bir işe 

burnunu sokma!.

Hoca, hanımının sözüne kulak vermez ve soğuk gecede bir yorgana 

sannarak dışarı çıkar. Dışarıda toplanan insanlar arasından yürürken 

fırsatı ganimet bilen bir hırsız Hoca’nın sırtından yorganı kaptığı gibi firar 

eder. Zavalîf Hoca geri döner, sağma soluna bakar, şiddetli karanlık yü

zünden kimseyi göremez. Üşür, titremeye başlar, nihayet evine koşmaya 

karar verir. Han .mı kapıda kendisini karşılar, gürültünün kesilme sebebini 

sorar. Hoca cevap verir:

-Yorgan gitti kavga bitti.640

640 Farklı anlatım için fakz, Çizmeciler Osman, Ünlü Deyimler Ve Öyküleri, s. 290.
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20 5 - Yumuşak huylu atın çiftesi pektir.

İnsanlann yumuşaklığına bakarak fazla üzerine gidilmemesini vurgu
lamak için söylenir.

0

(Mu’c. Ems. Muk., s. 28) j  o -«C aJ l jü>-i

Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından
Zîra yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Ziyâ Paşa

206 - Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

Durmadan yer değiştiren kişi istediğini elde edemez, ya da göçebe
likten kurtulamaz, denilecek yerde söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 295)

“Özenen gurbete bu fikri koşun
Yapışmaz yuvarlanan taşa yosun.” Güvâhî

207 - Yuvayı dişi kuş yapar.

Bir evin mutluluğunu kadın sağlar, anlamında söylenir.
c * y * # . j

(Mu’c. Ems. Muk., s. 229) . â s u »  ç-L-ull j  o j

208 - Yüksek evin üst katı boş kalır.

' Boyu uzun olan kimseler güya bazen ebleıçe tavırlar sergilerler, an
lamında söylenir. (?!)

t *
(Sânihât, I, 426) J j  ̂ is> J S'

209 - Zevkler ve renkler tartışılmaz.

Zevklerin kişiden kişiye farklılık göstereceği, aynı şeylerden aynı kişi
lerin zevk alamıyacağı, kimi renklerin kimi insanlar tarafından beğenil- 
meyebilineceği gibi hususları vurgulamak üzere söylenir.

(Mu’c. Ems. Muk., s. 327) ÜL.İ ^ L İJ  j l )  K İ l j ib U  JJJJ ^
" - - - ,
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210- Z or oyunu bozar.

Gücün karşısında planların zaman zaman fayda etmeyeceğini vurgu
lamak için söylenir.

(Kâm. Ems. el-‘Amiyye, s.51) 1»" i

“Feleğin zoruna dayanmaz oyun
Katı zor oyunu bozar dimişler.” Levnî
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Ek

ATASÖZLERİNİ ŞİİRLERİNDE KULLANAN ŞAİR VE 
YAZARLARIN KISA BİYOGRAFİLERİ





A

Adlî (1452-1512): Osmanlı Sultanı II. Beyazıt’ın mahlasıdır. (II. 
Mahmud’da şiirlerinde bu mahlası kullanır). Yumuşak huyluluğu ile tanı
nan bir Osmanlı Padişahıdır. Türkçe şiirleri olduğu gibi Farsça şiirleri de 
vardır. (Osm. Müel, II, 48; DİA, I, 389.)

Ahmet Paşa (1427-1497): Osmanlı dîvân şairlerindendir. Doğum 
yeri bazı kaynaklarda Dimetoka, bazı kaynaklarda ise JEdime olarak gös
terilir. Uzun süre Bursa’da yaşadığı için Bursalı Ahmet Paşa diye bilinir. 
(DİA, 1,187.)

Ahmed-i Mürşıd Dlyarbekrî (ö. 1760): Türk mutasavvıf şairlerin
dendir. Didaktik mesnevileri vardır. “Ahmediye” diye bilinen pendnâme- 
si ile meşhurdur. (Res. TürkEdb. Tar., II, 796)

Ahmedf (?-1412): Taceddin İbrahim İbn Hızır, Osmanlı şairlerinden 
olup fazilet sahibi bir kimse olduğu kaydedilir. Emir Süleyman adına 
yazdığı mesnevi tarzındaki “İskendernâme”si meşhurdur. (Osm. Müeî., II, 
11)

Âlî Bey (1541-1600): Asıl adı Âlî Mustafa Efendi’dir. Gelibolu’da 
doğmuş şiir ve tarihle meşgul olmuştur. Çok yönlü, zengin sayılabilecek 
sayıda eser vermiş bir Osmanlı müellifidir. Gelibolulu Mustafa Âlî diye 
tanınır. “Künhü’l-Ahbâr” isimli eseri meşhurdur. (DİA, II, 414-421)

AH Şiir Nevâî (1441-1501): Klasik Çağatay Edebiyatının, Osmanlı 
edebiyâtı sahasında da tesirleri devam etmiş en büyük şair ve devlet a- 
damıdır. Soyca Uy gurlardan gelen Ali Şir Nevâî H erat’ta doğmuş ve o- 
rada ölmüştür. Divânları, tezkireleri ve hal tercümeleri vardır. (DİA, II, 
449)

Atâyl/Atâî (1583-1635): eş-Şekâ’iku’n-Nu’mâniyye’ye yazdığı zeyil
le tanınan Osmanlı âlim ve şairi. Asıl adı Atâullah’tır. Nev’îzâde diye bili
nir. Nev’î Yahyâ Efendi’nin oğludur. Atâî değişik konularda manzum ve 
mensur eserler vermiştir. Şeyhülislâm Yahya Efendi’ye ithaf ettiği “Di
vân”! meşhurdur. Mesnevı’si “Sohbetü’l-Ebkâr” da atasözleri de yer alır. 
(Belleten, 1989; DİA, IV, 41.)

B

Bedri Rahmi Eyuboğiu (1913-): Görele’de doğmuş, Paris’te öğre
nimini tamamlamıştır. Ressam ve şairdir. Güzel Sanatlar Akademisi’nde
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profesörlük yapmıştır. Yaradana Mektuplar, Karadut, Tuz gibi şiirlerini 
“Üçü Birden, Dördü Birden” adlı eserlerinde toplamıştır. (Türk E d , III, 

482)

Behçet Necaiigil (1916-1979): İstanbul’da doğmuş ve orada öl
müştür. Pek çok şiirleri olup basılmıştır. Tercüme çalışmaları da bulun
maktadır. (Y. Tü, Ans., VII, 2620.)

Beliğ Muhammed Emin (ö. 1174/1760-61): Yenişehirli Beliğ diye 
bilinir. Osmanli dîvân şairlerindendir. Pek fazla tanmmasa da Tanzîmat 
sonrası şairleri tarafından beğenilir. Muallim Nâci şiirlerinin güzel oldu
ğunu söyler. (DİA, V, 417.)

D

Dertli (1772-1845): Asıl adı İbrahim olan Dertli Gerede’ye bağlı 
Şahnalar köyünde doğmuştur. Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış ve 
pek çok yer gezmiş, şiir meclislerinde bulunmuştur. Ankara’da ölmüştür. 
(TürkEdb., III, 480)

E

Enderûnî Vâsıf (?-1824): Dîvân şiirinin daha çok şarkılanyla tanı
nan son temsilcilerindendir. Enderûn’da yeıiştiği için bu lakapla anılır. 
Asıl adı Osman Vâsıftır. İstanbul’da doğmuştur Doğum tarihi konusunda 
tahminlerin ötesinde bir bilgi elde edilememiştir. Devlet ve sarayda gö
revler almıştır. İstanbul Karacaahmet mezarhğmda medfundur. Bir “Dî
vân”! vardır. (DİA, XI, 189)

Emrah (ö. 1860 ?): Erzurum’un Ilıca ilçesine bağlı Tanbura köyünde 
doğmuş, daha sonra Erzurum’a giderek medrese tahsiline katılmış ve 
dîvân şiiri ile tanışmıştır. Bir Türk saz şairi olan Erzurumlu Emrah, pek 
çok şehirleri gezmiş ve saz şairleriyle tanışmıştır. Ömrünün son yıllannı 
Tokat’ın Niksar kazasında geçirmiş ve orada ölmüştür. Şiirleri “Dîvân-ı 
Emrâh” ismiyle basılmıştır. (DİA, XI, 337)

F

Figân! (1505-1532): Divan şairdir. Asıl adı Ramazan olup Trab
zon’da doğmuştur. Çocukluk ve ilk gençlik yılları hakkında fazla bilgi 
yoktur. Bazı şiirlerinden yola çıkanlar onun delikanlılık çağında İstanbul’a 
gittiğini, sürekli olmasa da eğitim gördüğünü söylerler. Gençliğinden iti-
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bâren şiir yazmaya başlamıştır. Abdulkâdir Karahan “Fîgânî ve 
Dîvançesi” eseriyle onun üzerinde durmuştur. Deli dolu hayatı ile dikkat 
çeker. Bu yüzden önce dövülür sonra genç yaşta idam edilir. (DİA, XII, 

57; Belleten, 1970)

Fuzulî (?-1556) Dîvân edebiyatımızın derinlik ve sâmîmîyetle dolu 
büyük şairidir. Asıl adı Mehmet’tir. Doğum yeri ve doğum tarihi bu güne 
kadar tesbit edilememiştir. Kanunî’nin Bağdat seferinden sonra onunla 
İstanbul’a gelmiştir. Meşhur “Leylâ vü Mecnûn” isimli eserin sahibidir. 
Türkçe ve Arapça dîvânlarının yanında pek çok eserin sahibidir. (Türk 

Edb., II, 298)

G

Gülşehri Hoca Mes’ûd: 13. Yüzyılın sonu ve 14. yüzyılın başların
da yaşayan Türk şâirdir. Yunus Emre’den sonra çağının en büyük şairle
rinden kabul edilir. “Feleknâme” isimli Farsça mesnevisini Gazan Mah
mut Han adına düzenlemiştir. “Kerâmât-ı Ahi Evrân” adli Türkçe eseri 
1930 da basılmıştır. (DİA, XIV, 250-252)

Güvâhî: Asıl adı Mahmut olan Güvâhî Adapazarı’nm Geyve kaza- 
sındandır. Anadolu’da dolaşırken duyduğu bütün deyim ve atasözlerini 
toplamıştır. Bunları “:;)end-Nârne”sinde şiir, fıkra, mev’iza ve hikâyelerle 
süslemiştir. Bu çalışmada kendisinden çok istifâde ettiğimiz 
“Pendnârne”si Mehmet Hengirmen tarafından hazırlanarak Kültür Ba
kanlığı Yayınları arasından 1983 tarihinde çıkmıştır. (Güvâhî, Pend-Nâme, 
Önsöz)

H

Hammâmizâde Mahmut İhsan (1884-1948): Trabzonlu, şair ya
zar, araştırmacı. “Dîvân-ı İhsân” adlı eseri vardır. (DİA, XV, 435)

Hamdullah Haindi Akşemseddinzâde (ö. 909/1503): Asıl adı 
Mehmet Hamdullah’tır. Mesnevîleri ile tanınmış mutasavvıf şairlerdendir. 
(DİA, XV,453)

Halil Nihat Boztepe (1882-1949): Trabzonlu bir şairdir. Gümüş- 
hâne ve Trabzon millet vekilliği yapmıştır. Fransızca’dan tercümeleri de 
vardır. “Nedîm Dîvânı, Sihâm-ı İhâm” tanınmş eserlerindendir. (DİA, VI, 
322)
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HâtimîHâtemi (1455-1516): Müeyyedzâde diye de bilinen 
Hâtemî’nin asıl adı Abdurrahman Çelebi’dir. Türk şair ve bilginidir. A- 
masya’da doğmuştur. İstanbul’a gelmiş genç Beyazıt’ın dostları arasına 
girmiş, daha sonra Halep’e kaçmak zorunda kalmıştır. Halep’te tedrisatı
nı tamamlamış, İstanbul’a döndükten sonra müderrislik yapmıştır. En 
önemli eseri “Müeyyedzâde Cöngü” diye bilinen fetva mecmuasıdır. (İ. 
A, VIII, 786-780)

Havaî (ö. 1715): Kubûrîzâde Abdurrahman Rahmi, Türk şair ve hat
tatıdır. Yergilerden oluşan bir Dîvân’ı vardı;. (B. Larousse, X, 5107)

Hayâlı Bey (v. 1557): Asıl adı Mehmet’tir. Lakabı Bekar Meh
met’tir. Vardar yöresinde doğmuş, Edirne’de vefat etmiştir. “Hâyâlî Beğ 
Dîvânı” isimli eseri vardır. (DİA, XVI, 453)

K

Kadı Burhaneddın (1344-1398): 14. Yüzyıl şairlerindendir. Oğuz
ların Salur boyundandır. Harzem’den göçüp Kastamonu’ya yerleşmiştir. 
Kendine özgü söyleyişi ile Anadolu şiirini n kurucularından kabul edilir. 
(Kadı Burhâneddin Dîvânı, Önsöz.)

Kâmili (?-1657): Aşık Kâmiîî, Manisalı’dır. Mevlevî şairlerinden olup 
Eursa’da vefat etmiştir. (Osm. M üel, II, 196,

Karacaoğlan (1606-1679?): Tahminen 15. ya da 16. yüzyılda ya
şamış Türk halk şairidir. Hayatı ve çevresi hakkında fazla bilgiye sahip 
değiliz. Buna rağmen halk arasında ism. ve şiirleri dillerden düşmez. 
(TürkEdb., II, 430.)

Kemalpaşazâde (1468-1534): Türkçe, Arapça ve Farsça, pek çok 
sayıda çok çeşitli konularda eserler vermiş, devrinin belli başlı alimleri 
arasında yer almış bir alimdir. Umumiyetle İbni Kemal diye anılır. Asıl adı 
Şemseddin Ahmet’tir. Tokat’ta doğmuştu" (Bazı kaynaklarda ise Amas
ya’da doğduğu belirtilir). Kuvvetli bir medrese tahsili görmüştür. Edime 
ve İstanbul medreselerinde müderrislik yapmış ve nihayet şeyhülislamlık

/s
görevine yükselmiştir. Dîvanı ve mesnevisi vardır. Tarih-i Al-i Osman 
isimli eseri de meşhurdur. (DİA, XXV, 238)

Kirâmî (?-1574): Kmalızâde Abdulkerim Çelebi diye bilinir. Şair ka
dılardandır. Yenişehir kadısı iken vefat etmiştir. Basılmamış “Dîvân”ı 
vardır. (Osm: Müel; II, 195)
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Köroğlu (Şair): Asıl adının Rûşen Ali olduğu söylenir. Hakkında 
çeşitli hikayeler anlatılır. Onun şiirleriyle başka Köroğulları karıştırılır. 
(Res. Tü. Edb. Tur., I, 630-31)

L

Latifi (1491-1582): Asıl adı Abdullah olan Latîfî, tezkireci ve şairdir. 
Kastamonu’da doğmuştur. Yemen’e giderken bindiği geminin batması 
sonucu öldüğü söylenir. “Dîvân” ı henüz ele geçmemiştir. 1546 da yazdı
ğı “Tezkiye” adu eserini Kânûnî Sultan Süleyman’a sunmuştur. (Res. Türk 
Edb. Tar., I, 614-616)

Levnî (ö. 1732): Asıl adı Abdulcelil Çelebi olan Levnî, Lale devrinin 
önemli ve yetenekli sanatçısıdır. Minyatür konusunda çok başarılıdır. 
Şiirle de meşgul olan Levnî, yazdığı kasîdeleri III. Sultan Ahmet’e sun
muştur. Türk atasözleri ile deyimlerin bir araya getirildiği şiirlerin de ona 
ait olduğu söylenir. (Res. Türk Edb. Tar., ÎI, 801-803)

Lütfı Salih Efendi (?-1888): Selanikli Şeyh Salih Efendi diye de bi
linir. Şair, aşık bir zattır. Hattatlığı da vardır. “Dîvânı”nın yanında 
“Gülşen-i Kerâmât” adında bir eseri de vardır. (Osm. Müe., II, 219)

M

Meali (1490?-1535): Yarhisarİıoğlu diye de bilinir. Asıl adı Mehmet 
olan Meâlî, medrese eğitimi görmüş, kadılıklarda bulunmuş ve Gelibolu 
kadısı iken ölmüştür. Semâ tarzında bir destanı vardır. (Tezkirelere Göre 
Dîu. Edb. İs. Sözl, s. 211)

Mehmet ÂMf Ersoy (1873-1936): İstiklâl Marşı Şairi M. Akif, iyi bir 
eğitim görmüş ve memuriyetlerde bulunmuş, istiklâl mücâdelelerine ka
tılmış, pek çok seyahatlerde bulunmuştur. “Safahat” isimli dev eserin 
sahibidir. (Safahat, Giriş Bölümü)

Mehmet (Işknâme-Aşıknâme): Hayatı konusunda fazla bilgiye sa
hip değiliz. 14. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Şair’ in “ Işknâme” ya da 
“Aşknâme” adlı eseri, Anadolu’da oluşan dîvân edebiyatının başlangıç 
evresine ait önemli bir eser olarak kabul edilir. Bu eser Doç. Dr. Sedîd 
Yüksel tarafından neşredilmiştir. (Türk Edb., I, 396-391)

Mesti: Novaberde’de doğmuştur. Atalan Anadolu’dan oraya 
göçetmiş San Yakuboğulları’dır. Şiir, nesir ve muammada yetenekli.bir 
şair olduğu söylenir. (Tezkirelere göre Dîu. Edb. Sözl., s. 295)
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Muallim Naci (1850-1893): Asıl adı Ömer’dir. M. Naci diye bilinir. 
Memurluk ve edebiyet öğretmenliği yapmış, pek çok eser vermiştir. Bazı 
şiirlerinde Mes’ud Harabatı mahlasını kullanır. “Sanihâtü’l-‘Arab” isimli 
Arapça’dan tercüme ettiği meselleri/atasözleri de vardır, (Türk Edb., II, 

661)

Muhibbi (v. 974 /1566): Kanunî Sultan Süleyman’ın şiirlerinde kul
landığı mahlasıdır. 1. Selim’in oğludur. 10. Osmanlı padişahı olup 48 yıl 
padişahlık yapmıştır. Şair padişahların en tanınmışıdır. Türkçe ve Farsça 
şiirler yazmıştır. Türkçe divanı vardır. (Tezkirelere göre Dîu. Edb. İsim. Söz., 

s. 295)

N

Nâbi (1642-1712): Dîvân edebiyatının güçlü şairlerinden birisidir. 
Urfa’da doğduğu söylenir. 25 yaşında İstanbul’a gelmiş, ve burada öl
müştür. Türkçe bir “Dîvân” ve pek çok eserin sahibidir. (Türk Edb. II, 358)

Nazım (v. 1139 / 1725): İstanbul’da doğdu. Asıl adı Yahya’dır. Öğ
renim görüp döneminin şair ve mûsikî-şinaslarmdan olmuştur. Naatları 
ve mûsikîdeki ustalığı ile tanınır. (Tezkirelere. Göre Dîvân Edb. İsim. Sözl, 

s. 327)

Necati Bey (ö 1509): Asıl adı İsa’dır Hattat ve şairdir. II. Sultan 
Mehmet’in divan katipliğini yapmıştır. Atasözlerine önem vermesi ve 
sade dille yazılmış şiirleriyle meşhurdur. Elvâmnı Ali Nihat Tarlan 1963 
de yayımlamıştır. (Res. Türk Edb. Tar., 1, 468-470)

N e fî  (1582-1636): Erzurum’un Hasankale kazasında doğmuşur. A- 
sıl adı Ömer dir. Gençken İstanbul’a gelmiştir. II. Osman, I. Mustafa dö
nemlerini gönmüş, fakat daha çok IV. Murat zamanında şöhret bulmuş ve 
rağbet görmüştür, Dönemin katipler sınıfındandır. Boğdurularak öldürül
düğü söylenir. Gazel, kaside ve rubâîleri meşhurdur. (Türk Edb. II, 348)

Neyli (1692-1748): İstanbulî Ahmet Efendi diye de bilinir. 
İstanbul’da yetişmiş şairlerin en değerlilerinden kabul edilir. Müderrislik 
ve kadılık yapmıştır. Dîvân’ı yanında başka eserleri de vardır. (Osm. 

M ü ei, II, 274)

Neyzen Tevfik (1879-1953): Türk hiciv şairidir. Taşlama türünün 
üçüncü Önemli temsilcisidir. Mehmet Akif ile dosluğu vardır. Şiirleri “Hiç”
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ve “Azab-ı Mukaddes” adları altında toplanmıştır. (Büyük Türk Klasikleri, 

XI, 40)

P

Pir Sultan Abdal (?): Kânûnî Sultan Süleyman devrinde ve İran’da 
Şah Tahmasb tahtta iken yaşadığı bilinmektedir. Alevî-Bektâşî geleneği
nin yedi büyük şairinden birisidir. Türk Edebiyatında önemli bir yeri 
vardır. Asıl adı Haydar’dır. Sivas’ın Yıldızeli kazasının Banaz köyünde 
tarikat şeyhi ve Alevî dedesi olarak yaşamıştır. Şah Tahmasb’ ı tuttuğu 
için sıvasta idam edilmiştir. (TürkEdb., II, 211-213)

R

Ragıp Paşa (1699-1763): 18. Yüzyılın önemli şairlerinden olan 
Ragıp Paşa, c.aha çok Koca Ragıp diye bilinir. Asıl adı Muhammed’dir. 
Aslen İstanbulludur. Şair, hakim ve değerli bir vezirdir. Yaratılıştan hik
mete kabiliyetlidir. Seçme şiirleri hakîmânedir. Gazelleri meşhurdur. 
Dîvân’ı yanında pek çok eserin sahibidir. “Sefine” ile “Dîvân”ı basılmış
tır. (Osm. Müeı., II, 308)

Refiki (c. 939/1553). Amasya’da doğmuştur. Şiir ve inşası ile tanı
nır. Divanı viirdır. Edirne’de ölmüştür. (Tezkirelere göre Dîv. Edb. İsim. 

S ö z l, 377)

Rıza Tevfik Bölükbaşı (1868-1949): Edime ilinin bu gün Bulgaris
tan tarafında kalan Cesim ustaf apaş a ilçesinde doğmuştur. 17 yaşında 
iken babası ile birlikte İstanbul’a gelmiş ve burada tehsilini sürdürmüştür. 
Şiirlerinde bol miktarda hüzün, ıstırap ve melankoli havası vardır. Bunda 
sürgün hayatı yaşaması, acıklı hayatının rolü olsa gerektir. ( T ü r k E d b . , III, 

87-92)

S

Seyrân! 11807-1866): Ası adı Mehmet olan Seyrânî, Türk halk şai
ridir. Kayseri-Everek’te doğmuş, medrese eğitimi görmüş, Alevî-Bektâşi 
tekkelerine girmiş, şiirlerinde aşk ve tasavvuf konularını işlemiştir. Şiirleri 
“Sânihat-ı Seyrânî” ismiyle yayınlanmıştır. (TürkEdb., II, 493-494)

Süleyman Çelebi : 15. Yüzyılda, yaşamış din şairi denilmeye lâyık, 
Mevlid yazarı Süleyman Çelebi’nın hayatı meçhullerle doludur. Yıldırım 
Beyazıt’ın imamlığını yapmıştır. Bursalı olduğu söylenir. Şairin türbesi
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Bursa’da Çekirge yolu üzerindedir. “Mevlid” i şairin Peygamber Efendi- 
miz'e (s.a.s.) olan sevgisinin bir meyvesidir. (TürkEdb., III, 196-201)

Sümmânî (1860-1915): Aşık Summânî, Erzurum-Narman’da doğ
muştur. Asıl adı Hüseyin’dir. Çocukluğu koyun çobanlığı ile geçer. Baba
sının desteği ile saz çalmasını öğrenir. Kafkas şehirlerini gezer. Koşma 
türünde bir “Dîvân” ı vardır. Şiirlerinde halk deyimlerine çokça yer verir. 
(Tanzimattan bugüne Edb. Ans. II, 753)

Sümbülzâde Vehbî (1718-1809): Maraş’ta doğmuştur. Ası adı 
Mehmet’tir. Maraş’ta okumuş, iyi bir tahsil görerek ilmiye mesleğine ka
tılmıştır. Görgüsünü artırmak için İstanbul’a gelmiş, burada müderris 
olmuş, kadılık yapmış, Eflak ve Boğdan’da kalmıştır. Sadece bir mesnevî' 
şairi değil aynı zamanda döneminin "Reisü’ş-Şâ’ irân’’ ıdır. Dîvân’ ı, çok 
sayıda Türkçe şiirleri ve Arapça kasîdeleri vardır. (Res. Türk. E'db. Tar., //, 
781)

Sitrûrî (1751-1814): Adana’da doğmuştur. Asıl adı Osman’dır. 
Devlet memurluğu, kadılık yapmıştır. Dîvan’ı basılmıştır. Gazel ve kasîde
leri vardır. Tarihçiliği ile de tanınır. (Res. Türk. Edb. Tarihi, II, 752.)

Ş

Şikârî (?-1512): Türk tarihçisi ve şairidir. Şikârî mahlasını ailesinin 
ava olan düşkünlüğü sebebiyle almıştır. Yusuf ile Züleyha’yı manzum 
olarak yazmaya başlamışsa da bitirememiştir. Öğrenimi hakkında bilgi 
yoktur. (Tezkirelere göre Dîv. Edb, İsim. Sözl., 488)

Şinâsı (1826-1871): İbrâhım Şinâsi Efendi, İstanbul’da doğmuştur. 
Paris’te tahsilini yaparken, hukuk, siyaset, edebiyat ve bilhassa gazeteler
le ilgilenir. Dönüşte memurluklarda bulunur. Tercümân-ı Ahvâl ve Tas- 
vîr-i Efkâr gazetelerinde gazetecilik hayatına girer. Siyâsete bulaşır. Pa
ris’e dönmek zorunda kalır. 1869 da kesin olarak tekrar İstanbul’a döner. 
Şiirlerini “Müntehâbât-ı Eş'arım” ismiyle yayınlar. Gazel, kasîde ve kıfa 
gibi eski şekilleri ve aruz veznini kullanır. (Türk. Edb., III, 535-541)

T

Taşlıcalı Yahya Bey (?-1582): Genç yaşta İstanbul’a gelip saray 
terbiyesi görmüş, askerlik alanında yükselmiştir. Füzûlî’den sonra yüzyı
lın en üstün mesnevî şairi sayılır. Kasîde ve gazel alanında değerli şiirleri 
vardır. (Türk. Edb., III, 331-333)
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Tevfik Fikret (1867-1915): Servetifünûn’un örnek ve usta şairlerin
den birisidir. İstanbuida doğmuş ve orada yaşamıştır. Eğitimini tamamla
dıktan sonra kısa süreli memurluklarda bulunmuştur. Daha çok öğret
menlik yapmıştır. Tabiat ve mizacını şiirlerine yansıtan ender şairlerden
dir. Hece vezni ve halk Türkçesi ile şiirlerini yazmıştır. İstanbuida ölmüş, 
ilkönce Eyüp’e defnedilmiş ve daha sonra Aşiyan mezarlığına nakledil
miştir. (Res. TürkEdb. 7ar, II, 1024-1040)

Tokâdîzâde Şekip (1871-1932). İzmir’de doğmuş olup kendisi gibi 
bir şair olan Mehmed Nuri Efendi’ nin oğludur. İzmir Rüştiyesi’nde eğitim 
görmüştür. Şairliği yaranda çeşitli dergilerde felsefe ve tasavvufla ilgili 
yazılar da yazmıştır. IL Meşrûtiyette Manisa mebusluğu da yapmıştır. 
(Tanzimattan bugüne Edt. Ans. II, 761)

Y

Yenişehirli Avni i Bey): Geniş bir hayal gücüne sahip Osmanlı şair
lerinin başta gelenlerindendir. Muallim Naci, bu zatın şiirlerini çok takdir 
eder. Tasavvufî şiirleri c e vardır. Türkçe şiirlerinin bir kısmını ihtiva eden 
“Dîvân”ı basılmıştır. (Osm. Müel., II, 36)

Z

Ziya Paşa (1825-,1880): İstanbul’da doğup Beyazıt Rüştiyesi’nde 
tahsil görmüştür. Saraya alınmış, Abdulaziz devrinde Sadrazam Ali Paşa 
tarafından saraydan uzaklaştırılmıştır. Nazım alanında kalmış, nesri daha 
çok tercümelerinde ve makalelerinde kullanmıştır. Dîvân’ından başka 
pek çok şiirleri vardır. (Türk Edb., III, 584-589)
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.....................................................................  Lr  ̂ ûi J 4V  ayîl
/ V* y /

..................................................................  jı>
y y "* y y

- s rs • " m " i '-z ° - * -11..................................................................  ' j*  i Û-*

...........................................................  ̂^Vı ^  ç fi j* îh\
y y *y X

........................................................................l z s . \ J ^ j j y s \
# ,, ,“ .,  ̂ -1 0 '  s / ' , J t t * ( S r ' °İ t ' 2 * s  İ > ttsoj +m  r-t£ay oL*Jj ^̂5"" cL̂s-̂ j Ia* ^IüSII j  ;L̂ Jlİ3İ oliliJi j  ĉ Lf-jl ^^IâSI
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310 ....................................................  Ziliii SJ4\ J  ölT i îja [j*£ ' y«
X X X x

278...........................................................  J & ' j *  L»£ JŞİ! £  L ,d  ’J .
X X  X

209................................................................... ...... S > J ^ l5 l jT > ^

184.................................. ......................................  ^ îj j  Ll'

294..............................................  vi>Jı oır L>\'pi\£\ aL s oır ^
X

2 9 4 ..........................................................  013ü yJı dit ius L ı>  i ı r  ^
X X

y  }  y
a .  1 ® . « x e . û „ » x * . e x

311 ........................................................................... ^  yst (J t54ı jJ y
x

93.......... ..........,..... ..........................................  . £jÇil -Uj £jLJL; J  y*
X X . X 0 .

1 /\ X I Og . , X X <M . . X . x rf»X 4 . ^ 9/t X x «  x

3İU........................... ............... ................  y -y ' j-b- V* '̂ y*
X

58  ................................................................ ............... L>U L A * y

89......... .................................................... a* “̂J -̂5LL ob  çjA

306................................ ............................. . xÂs*}\ >La >sj (JLüJI y 4

358



287...........................................................................  & 5l ÜOİi ^

308............. ............................ .............................. \J z  °S ^ 4  J j^ ı  ^

279.................................................................  3yüı 3 j>  u k  l  y a :  ^

279........................... ............................................. . * £ ^Jl l İL; ^

176................................................................ ..................... J jL j J ulü J S ı  ^
/ / x
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Türkçe Atasözleri ve jJeyimleri Fihristi

A
Acele eden ecele gider-------------------------------------   79
Acele etme ayağın dolaşır---------------------------------------  79
Acele etme eteğin dolaşır--------------------------------------------------------- 79
Acele işe şeytan karışır-----------------------------------------------------------245
Acele yürüyen yolda kalır--------------------- 79
Acemi katır kapı önünde yük indirir............ -------------------- 136, 203, 246
Aç ayı oynamaz.........................   79-122-149
Aç elini kora sokar--------------------------------------------------------------- 205
Aç gözünü, açarlar gözünü----------------------------------------------------- 239
Aç ile eceli gelen söyleşir-------------------------------------------------------- 205
Aç köpek fırın deler--------------------------------------------------- 61, 205, 246
Adam adam, amma pehlivan başka adam................. ............... ........50, 105
Adam gözünden/sözünden belli olur...................................... ..............—227
Adamda Eyüp sabrı var..... ......... -................. ................. -......................—73
Adamın ağzını büzmesinden Ömer diyeceği bellidir------------------------ 196
Adem oğluna iyilik yaramaz........................................ ...........................288
Adı kâle (dile) gelmez-------------------------- ------------------- ------------- 135
Ağacı kurt yer, insanı dert yer------------------------------------------------- 246
Ağaç yaş/fidan iken eğilir------------------------------------------------------- 246
Ağaçtan maşa, abdaldan paşa olmaz------------------------- ----------------120
Ağaçtan maşa çakaldan paşa olmaz.................. ......................................120
Ağır git ki yol alasın-------------------------------------------------------------- 70
Ağır ol/otur, batman gelesin-...........—-------------- --------------------- 70, 237
Ağır olda molla(ağa, bey, paşa) desinler--------------------------------------237
Ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar........................... ..........................77
Ağzından çıkanı kulağı duymaz/işitmez—------------------------  54
Ağzındaki baklayı çıkart------ --------------------------------    52
Ahmak olan her zaman düşer------------------— -................. ...............—130
Ağız yer yüz utanır----------- -------- -------------------------------------------- 42
Aka aka sel olur........- .................... .................... ................ ........... ..... 266
Ak akçe kara gün içindir ------------------------------------................ -175, 247
Akıl için tarik/yol birdir-------- ------------------- -------- -------------------- 247
Akıl, tecrübe ile kemâl bulur------------------- ------------------------------- 189
Akıllı köprü araymcaya dek deli suyu geçer-........... .............................-247

362



Aklın yolu birdir-------------------------- —-—-...........................................247
Akıl akıldan üstündür----------------------- --------- ---------------------- 98,110
Aldatayım diyen aldanır---------------------------------------------------------- 254
Alışmış kudurmuştan beterdir----------------------------------------------------115
Altına yapışsa bakır olur------------------------------------------------------------96
Altına yapışsa, elinde bakır olur------------------------------------------------- 179
Altın eli bıçak kesmez-------------------------------------------------------------117
Altın tutsa toprak olur-------------------------------------------------------------179
Altın palan vursan da, eşek yine eşektir------------------------- ------------- 247
Altın eğer vursan eşek at olmaz-------------------------------------------------247
Altın tasma da taksan köpek yine köpektir------------------------------------ 247
Altına yapışsa bakır olur.......... .............................................................— 166
Allah bir adanm verirse: Yel getirir, sel getirir, el getirir...............................94
Allah bir kapıyı kaparsa, öbürün açar................ ........................... .......... 248
Allah dağına göre kış (kar, duman) verir----------- --------------------------- 248
Allah karıncanın ölümünü murat ederse iki kanat verir----------------------- 31
Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir -.....................-..............................248
Alma mazlumun âhını, çıkar aheste aheste------------------ ----------- 75, 209
Ana baba ile iftihar olunmaz---------- --------- --------------------------------217
Ana evladından vazgeçmez------------------------------------------------------- 77
Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al---------------------- --------— 248
Anası neyse danası odur--------------------------------------------------------- 226
Anlayana sivri sinek saz gelir, anlamayana davul zurna az gelir-----139, 249
Araya şeytan girdi----------------   64
Araba devrilince yol gösteren çok olur----------------------------------------249
Aralanndan su sızmaz/kıl geçmez......................................... -...................249
Aralanndan kam kedi geçti/girdi..................................................... —64, 168
Ardından sapantaşı yetişmez............. ........................................................ 142
Arife tarif ne hacet!.............................................-----------------------------129
Arife târif ne lazım?!--------------------------------------------------- 83, 129, 249
Arife târif gerekmez-------------------------------------------------- *-------83, 129
Arife bir işaret yeter---------------------------- ---------------------- ------ 83,185
Arkadaşını söyle kim olduğunu söyüyeyim—.....................  249
Aralanndan su sız(mamak)maz. (Deyim)--------------------  99
Armut ağacı elma vermez-------------------------------------------------------- 114
Armut (dalının) dibine düşer----------------------------------------------226, 250
Asil at kişnemesinden belli olur................................-...............................154
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Asil (soylu) ile taş taşı, soysuz ile yeme aşı —-------- -----------------------205
Asîl azmaz, bal kokmaz------------------ ------------ ---------------------------- 50
Aslı yok/astari yok---------------- ------------ ----------- ----------------124, 134
Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım—---------- --------107, 128
Aşkın/aşığın gözü kördür (gözü kör olur/bağlıdır)---------- ------------------250
At binenin, kılıç kuşananın, köprü geçenindir.............................. ........... 224
Ateş düştüğü yeri yakar---------------------------------------------------------250
Ateş olsa cirmi kadar yer yakar-------------------------------------------------- 85
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.................... ................... .......157, 253
Atı alan Üsküdar’ı geçti---------------------------------------- 38, 136, 236, 254
Atın yörüğüne paha olmaz -—----------- ----------------------------------------69
Atın ölümü, itin bayramıdır----------------------------------------------------178
Attığını vurur, tuttuğunu koparır -------- ----------------------------------------64
Atma Recep din kardeşiyiz-----------------------------------------------124, 134
At atlısını tanır--------------------------------------------------------------------206
At binicisini tanır................ ................. ............................... — ..............-206
At binicisine göre kişner— ---------------------................ ..... .................. 206
Ava giden avlanır------- --------- ----------------------------------------211, 254
Ay bacayı aştı (ne desen boş)-------------------------------------------- 161, 163
Ayağını yorganına göre uzat----------------------------------------------------258
Ayaktakımı. (Deyim).....................   117
Ayıkla pirincin taşını........................................ ................................... -—167
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz...... ...............-...........................29, 34,123
Aynı tavanın balıklan------------      79
Ayranı kabarmak. (Deyim).................... - ------------ -------------------------94
Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez--------------------------------------------------- 111
Azı olmayanın çoğu olmaz............ ................— --------------------------- 111
Azmin elinden bir şey kurtulmaz...... .................... .................... ..............205
Az söyle, öz söyle----------------------------- --------•—----------- ------------ 155
Az tamah, çok zarar/ziyan getirir...... ...............-....—---------- ------------- 258
Az veren candan; çok veren maldan-------------------------------------------258
Az yaşa çok yaşa, akibet gelir başa---------- ----------------------------------- 81

B

Baba bilgisiyle adam olunmaz--------------------------------------------------217
Ba’de harâbi’l-Basra------------------------------------------------------------- 136
Bağnnı bit, malını it yer -.....................................  173
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Babasının oğlu-------------------------------------------------------------------- 226
Bahşış4>eleş atın dişine bakılmaz-----------------------------------------------258
Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur----------------------------------------------72
Bastığı yerde ot bitmez..... ..... ......... ..............-............... .............—166, 169
Başa gelen çekilir------------ ---------- ------------- ---- ----------- ---------- 259
Baş yanlır börk içinde, kol kırılır yen içinde---------------------------- 173, 259
Başkasındaki yara, yarasıza duvar deliği gibi gelir............-—............. — 131
Başına devlet kuşu konmuş-------------------- ------------ ------------- 152, 225
Başının belasını buldu----------------------------------------------------------- 140
Battı balık yan gider--------------------------------- ----------- ----------------259
Bedava sirke baldan tatlıdır----------------  259
Bekle gözlerim bekle, ne gelir ne gider —------- --------------------------66, 82
Bekle sabah yakın----------------------------—------------ -------------------- 200
Belâya çatmak/girmek/düşmek{Deyim)-------- -------------------- 168
Beleş kefen bulsa mezara girer-------- ------------------------- ----------- —156
Ben derim bayram haftası, o der mangal tahtası------------------- ----57, 260
Ben neredeyim, efendim nerede..... ................. ................. ............... ..... 260
Besle kargayı oysun gözünü —........— ----------- ----------------------------260
Beşer şaşar-------- ----   279
Beterin beteri var.............................— ------------- -------------------------275
Bıçak yarası anulur/geçer, dil yarası onulmaz/geçmez----------------------- 260
Bıçak kemiğe dayanmak/dayandı........-................. .......... 42, 235, 254, 260
Bilgili düşman, cahil dosttan iyidir--------------------------------- ----- ------261
Bindiği (oturduğu) dalı kesmek. (Deyim)—------- -261
Bin pişman olmak. (Deyim)------------------------------------------------------241
Bir ayağı çukurda------------------------------------------------------------------ 51
Bıraksan pekmez dökülür, bırakmasan deri sökülür------------------------- 107
Bir çiçekle yaz/bahar oîmaz/yaz gelmez-------------------------- -261
Bir elin nesi var, iki elin sesi var------------------------------------------------261
Bir ipte oynamak. (Deyim)-------- ---------   32
Bir karış suda boğulmak/boğuldu. (Deyim) —------- -------------------------262
Bir musibet, bin nasihatten iyidir/evlâdır---------------------------------------262
Bir taşla iki kuş vurmak. (Deyim)-----------------------------------------------263
Biti kanlamak. (Deyim)-----------------------------------------------------------188
Bize gelince aslan kesilir----------------------------------------------------------- 61
Bol bol yiyen, bel bel bakar/bön bön bakar------------------------------ 42, 265
Boş boğazı Cehennem’e atmışlar “odun yaş” demiş------------------------263
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Boşa çalışmak, akıntıya kürek çekmek olur-------------- ---------------------147
Boş çuval ayakta durmaz--------------------------------------------------------263
Boyu kesâd (olanın) huyu fesâd (olur)-----------------------------------------263
Bozacının şahidi şıracı----------------------------  ISO
Bu dünya etme bulma dünyasıdır------------------------------ ----------------- 75
Bugünün işini yarma koma/salma----------------------------------------229, 263
Bugünkü yumurta/tavuk yannki kazdan iyidir----------- --------------- -----263
Bukelamun gibi renkten renge girer-------— ----------------------------------- 54
Bulanık suda balık avlamak/avlıyor. (Deyim)------------------------------— 264
Burnu iyi koku alır--------------------------------------------  221
Burnundan solumak. (Deyim)------------------------------   264
Burnundan kıl aldırnaz-------------------------------------------------------   96
Bu sevdâdan vazgeç-------------     172
Buyurun cenaze namazına-------------------------------------------------------264
Bübülün çektiği dili belasıdır-----------------------------------------------------201
Büyük balık küçük balığı yutar/yer----------------------------------------------265

C

Cahile söz/lâf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur----------------132
Can çıkmayınca huy çıkmaz----------------------------------------121, 127, 193
Canına taketmek/taketti. (Deyim.)---------------------------------------------- 260
Cebinde yılan var------------------------------------------------------------------ 173
Cehenneme kadar yolu var. (Deyim)-------------------------------------------265
Cellada amanın faydası yoktur-------------------------------------------------- 208
Cemâziyelevvelini bilmek. (Deyim) ------------------------------------------ 303

ç
Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider-------------------------------------171
Çakar almaz, atar vurmaz----------------------------------  265
Çalma elin kapısını, çalarlar kapını-----------------------  125
Çalma kapımı çalarlar kapını-------- --------------------------------------------301
Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz ----------------------119
Çantada/torbada keklik. (Deyim)----------------     186
Çil yavrusus gibi dağıldılar.............................. ....................................49, 75
Çivi çiviyi söker............................ -............................................................. 95
Çoban güttüğü koyunu tanır................ ................................. .—.............. 206
Çocuktan al haberi-------------   222
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Çok naz aşık usandırır------- ------------ -------------------------------------- 265
Çok yiyen (obur) ahmak olur-------------------------------------------------- 265
Çul içinde aslar: yatar------------------------------------ ----------------------- 266

D

Dağ dağa kavuşmaz, İnsan insana kavuşur---------------------------------- 266
Dağ fare doğurdu---------------------------------------------------------------- 266
Damdan düşen halden anlar------------------------------------------------ — 188
Damlaya damlaya göl olur----------------------------------------------- 102, 266
Danışan dağı aşmış, danışmayan (-m) yolu şaşmış--------------------------- 98
Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış—.................. .......98, 110
Dansı dostlar başına-----------------------------------------------------  267
Dansı haşininize------------   267
Davulun sesi uzaktan hoş gelir —------- ------------------ ----- ---- --------- 109
Delik (yırtık) büyük, yama küçük. (Deyim)----------------------------------- 268
Demir demiri keser------ ------------------- ------------- ---- --------- --------- 95
Demir nemden, insan gamdan çürür............-—--------- ------------------- 272
Demir tavında dövülür---------------------------- -----------------224, 229, 268
Denize düşen yıiana/yosuna sarılır-----------------------------47, 68, 225, 268
Derdi veren dermanını da verir----------------------------------------------- 281
Derdini dökmeyen/saklayan derman bulamaz............................... -— 40, 86
Derdini söyleyer devasını bulur----------------- --------------------------------86
Dere görünmeden paça sıvanmaz...... ............    269
Dereyi görmeden paçları sıvama/sıvar--------------------------------- 209, 269
Dertsiz baş olmaz-----------------  170
Deveye hendek anlatmaktan daha zor---------------------------------------- 113
Deveyi yardan/uçurumdan uçuran bir tutam ottur------------- ------------ -211
Dışı eli yakar, içi beni-------------------------- ---------------------------------138
Dışı kalaylı, içi alaylı----------------- ------------------- --------------- -------- 138
Dikili bir ağacı yok----------------------------------   97
Dilinin altındaki baklayı çıkar---------------------------------------------------216
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu -— 68, 180, 191, 218, 269
Dinsizin hakkından imansız gelir--------------------------------------  270
Doğrunun yardımcısıdır Hazret-i Allah---------------------------------------- 270
Dokuz ayın çarşambası bir araya geldi-----------------------  107
Domuzdan kıl çekmek faydadan hâlî değildir -—----------- -----------------164
Dost canlısı-----------------     110
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Dosta çok varan (kişi) ekşi yüz görür------------------------------------------ 270
Dostluk kantar ile, alışveriş miskal ile------------------------------------------ 271
Dost kara günde belli olur-------------------------------------------------------271
Dost beni, arasında, bir yeşil yaprak ile olsun-------------------------------- 219
Dostun attığı gül, unulmaz yara açar------------------------------------------- 271
Duvan nem, insanı gam çürütür----------------------------------------- 246, 272
Düğünden sonra kınayı kıçına yaksın-------------------- ----------------------170
Dünya bu, kim kazana, kim yiye-------------------------- ----------------------- 99
Dünyada eken ahirette biçer------------------------------ ---------------------- 272
Dünya ahiretin tarlasıdır.......................—------------------- --------- ------272
Dünya yansa onun bir horum otu yanmaz-------- -----------------------------96
Düşmez kalkmaz bir Allah------------------------------------ ----- -------------- 78

E

Ebe çok olunca çocuk ters gelir................................................................ 285
Eden bulur, inleyen ölür........... .......................................  140
Eğri cetvelle doğru çizgi çizilmez------------------------------------------------- 31
Eceli gelen it, cami duvanna siyer------------------------------------------------30
Ekmeğine yağ sürmek------------------------------------------------------------- 33
Elçiye zeval olmaz/ (Deyim)--------------------------------  272
El elden üstündür-------------------------------------------------  53
Ele verir talkını, kendi yutar salkımı-------------------------------------------- 228
Eli boş dönmek. (Deyim)-------------------------------------------------------- 191
Eli böğründe kaldı---------------------------------------------------------------- 143
Eli cebin(varmamak) varmaz-----------------------------------------------91, 173
Elifi bilmez------------------------------------------------------------------------- 234
Elifi görse mertek sanır------------------------------------ ----------121, 234, 272
Elifi görse direk, bâbı/kapıyı görse mertek sanır------------------------------ 234
Elden gelen övün olmaz, o da vaktinde gelmez-------------------------- -— 137
El ile hamur ovalar, gözü dana kuvaîar--------------------------------------- 203
Elin ağzına (azığına) bakan aç kalır--------------------- -----------------------273
Eline geçen fırsatı tepti/elinin tersiyle itti----------------------------------- -—207
Elini kolunu sallaya sallaya geldi. (Deyim)------------------------------------ 191
Elinden gelmek-------------------------------------------------------------------- 145
Elinden ne gelirse yap ve onu elde e t ------------------------------------------240
Elinin hamuru ile erkek işine karışır/karışma----------------------------120, 183
Elinin tersiyle itti..................   207
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Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz--------------------------- -------------- 113
Elini vicdanına soyarak söylemek. (Deyim)------------------------------------ 33
Eli sıkı------------------------------------------------------------------------------- 91
Elmastan daha uymetli---------------- -----—--------------------------------220
Elma ile armut toplanmaz —..................................... .............................. 113
Emek olmazsayemek olmaz-----------------------------------------------------158
Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer-------------*------------------- 273
Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma-------------------------------------- 273
Erken kalkan yol alır, sona kalan dona kalır----------------------------------273
Erken yanan ocak küllü olur ---------------- 203
Esâmisi okunmamak. (Deyim)................ ....................-.............-.............204
Eski diye atma kürkünü, lazım olur bir günü----------------------------------209
Eski hamam, eski tas. Eski tas eski hamam---------------------------------- 273
Eski çamlar bardak oldu--------------------------------------------------182, 275
Eşek at olmaz, ciğer et (olmaz)-------------------------------------------------274
Etme bulma dünyası---------------------------   125
Et tırnaktan ayrılmaz------------------------------------------------------------- 173
Eti ne budu ne?!........................ .................................. .....................85,183
Evvel taâm/selâm sonra kelâm.................   135
Evdeki hesap çarşıya uymaz----------------------------------- --------- ------209
Evlat soyuna çeker-----------------------------------------------------------— 250

F

Feneri nerde söndürdün---------------------------------------------------------112
Fırsat her vakit ele geçmez-------------------------------------------------93, 274
Fırsat kapıyı iki kez çalmaz------------------------------------------------------274

G

Gam gam getirir, gam çor getirir, çor ölüm getirir......................... .......... 213
Gamlı yürek ölmese de dirilmez........................ -.......................................73
Geçme nâmert köprüsünden ko aparsın su seni----------------------------- 182
Geçinmeye gözü (niyeti) olmamak. (Deyim)----------------------------------- 144
Geçinmeye gönlü yokki adını öğrensin----------------------------------------144
Geçmişe mâzi, (yenmişe kuzu) derler--------------------   275
Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğin Niğde’ye--------------38, 115, 163, 182, 275
Gelen gidene rahmet okutur----------------------------------  —275
Gelen ağam, gider paşam—---------------------------------------------------- 150
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Girdabı belaya düştüler —--------------- 58
Gönül kimi severse güzel odur-------------------------------------------------276
Gönülden gönüle yol vardır—......... —............................ ....................-—291
Gönülsüz köpek koyuna hayretmez-------- ------------------------------------90
Görünen köy kılavuz istemez...... ....................108, 137, 154, 166, 223, 278
Görünüşe aldanma (aldanmamak)------------  109
Gözden ırak olan, gönülden (de) ırak olur - -------- -------------------------278
Göz görmeyince gönül katlanır---------------------------   278
Gözünü budaktan esirgemez---------------------------------------------------- 149
Gözünün yaşına bakmamak(Deyim)------------    207
Gözü çöplükte kalmak.(Deyim).......... ................-........... ------------------- 32
Gücü gören yola gelir----------—--------------- ---------------- -------------146
Gülme komşuna, gelir başına.........---------- ---------------------------------167
Gülü seven dikenine katlanır------- ----- ------------------------------------ 279
Günahını bile vermez------------------------------------  156
Güneş balçıkla sıvanmaz—....... ................... ------ -------------------------279
Güneş girmeyen eve doktor girer---------------- -----------------------------279
Gün görmüş kimsedir. (Deyim).......... .....................................  189
Gürler ama yağmaz------------------------------------    102
Güvenme varlığa, düşersin darlığa-----------------------------   42

H

Hakkından gelinmez bir belaya maruz kaldılar--------- --------------------- 236
Halep orada ise arşın burada---------- --------- -------------------------------62
Hamama gider kurnaya, düğüne gider zurnaya aşık olur--------------------88
Hangi dağda kurt öldü--------- --------------------- ----------------- ---------234
Hastalık hastası------------------------------------------------  146
Haset onulmaz yaradır---------------------------------------------------------- 279
Hatasız kul omaz...................... .........................................—----- --------279
Hava parası. (Deyim)---------------- -------.......... -......... -........ -......... ........33
Havlayan köpek ısırmaz-------------------------------------------------- 159, 280
Havanda su dövmek. (Deyim)------------------------------------   280
Haydan gelen huya gider, selden gelen suya (gider)------------------------ 280
Hayırdır inşallah------------------------------------------------------- 104
Hayır ola?---------------------------------------------    104
Hem suçlu, hem güçlü. (Deyim)......................----------- ------------ 210, 281
Hem kel hem fodul. (Deyim)--------------------------------- 65, 127, 192, 210
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Hercâî meşrap--------------------   156
Herkes evinde ağadır------------------------------------------------------------ 282
Herkesin geçtiği köprüden sen de geç-----------------------------------------283
Her aşın kaşığı-..................... -—-------- --------------------------------------156
Her başın bir derdi var(değirmencininki su)----------------------------------281
Her güzelin bir kusuru var (dır) ------------ ------------------------------------ 282
Her derdin bir devâsı/dermanı vardır------------------------------------------281
Her gecenin gündüzü var—........... —-------- --------------------------------281
Her gördüğün sakallıyı deden/baban zannetme/sanma--------------------- 284
Her horoz kendi çöplüğünde öter----------------------- -......................... -282
Her inişin biı yokuşu (her yokuşun da bir inişi) vardır----------------------282
Her İbrâhim Ethem değildir----------------------------------------------------213
Her kemâlin bir zevali vardır----------------------------  118
Her koyun kendi bacağından asılır-------------------------------------------- 281
Her madalyonun iki yüzü vardır............. —--------- ------------------------283
Her ne pahasına olursa olsun-------------------------------------------------- 240
Her sanatın bir püf noktası vardır---------------------------- ---- ------------- 305
Her şey aslına döner-—.....------- ----------------- --------------------------- 193
Her taş baş yarmaz—------- ------------------------------................. .............17
Her yeninin tadı vardır---------------------------------------------------------- 284
Heyheyleri üstünde---------------------------------------------------------------- 94
Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez----------------------------------- 220
Hık demiş burnundan düşmüş..... ................—-------- ----- ---------------- 79
Hiç kimse “Ayranım ekşidir” demez------- -----------------------------------285
Hileli pazar, mideyi/dosluğu bozar---------------------------------------------- 64
Horozu çok oıan köyün sabahı geç olur-------------------------------------- 285
Horoz ölür gözü çöplükte kalır-----------   32
Höt demeden ödü koptu------- -------- ------------------------- ------------ 157
Huylu huyundan vaz geçmez--------- --------------------------- -121, 193, 295

I

Irmaktan geçerken at değiştirilmez..... ........... -—-------- ------------------ 285
Islanmışın yağmurdan pervası olmaz------------   304
Isıracak it/köpek dişini göstermez...... ......... ..... ......... ................. —159, 285
Isıracak it dişini göstermez------ ------------ ----------- -----------------------159
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I

İçi beni yakar, dışı seni...... —............ -........... -........... .................. ........221
İçi dışına uymaz-------- -------------------------------------------- --------- — 221
İçli dışlı------------------------------------------------------------------------------ 99
İçtikleri su ayrı gitmez-------------------------------------------------------------99
İki ayağı çukurda------- -------------------- ---- ------------ --------------------- 51
İki ayağı bir çukurda------------------- ------------------ *------------------------51
İki ayağı bir pabuçta------------------ ------ ---------------------------------- 107
İki cambaz bir ipte oynamaz-------------- --------- ----------------32, 147, 285
İki cami arasında kalmış beynamaz------------------------------- ----------- 128
İki karpuz, bir koltuğa sığmaz----------------------------- ------------ --------286
İki kılıç bir kına girmez------------------- -------—----------------- --------- —285
İlme âr olmaz, âr eden berhudar olmaz------ ------- ----------------- —........88
İlim, sahibini azız eder-------------     286
İlmin yaşı yoktur------------------------- ------- -—-----------------------------88
İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde —------- ------------- -------—286
İnsan ihsanın kuludur-----------------------------------------------  286
İnsanın aynası işidir--------------------------------  286
İnsan oğluna iyiiık yarasa, sarı öküze bıçak olmaz--------- -----------------288
îpe un sermek. (Deyim)----------------------------------------------------------- 67
İpin ucunu eline almak. (Deyim)-------------------------- --------- ------------ 64
İsin yanına varan is, misin yanma varan mis kokar...........—...................154
İsmi var cismi yok---------- --------- ------------------- -------------------------71
İş bilenin, kılıç kuşananın—-------- --------- -------- -........... —.......... .......224
İşler Arap saçma döndü--------------------------   167
İş işten geçti------------------   136
İşleyen demir ışıldar------------------   205
İşi ters tutar, ayktndan gelir------------------------------------------------------194
İşi erbabına bırakmalı-----------—--------------------------------------------- 287
İşi ehline bırak------------     287
İşini bilmeyen kasap, elinde kalır masat--------------------------------------- 212
İşini bilmeyen' kasap, ne bıçak kor ne masat-...... --------- -----------------212
İşini bilen başmakçı başı---------------------------   191
İşinin eri/adamı—---------------------------------------------------------- 191, 224
İşi oluruna bırak/mak------------   151
İt itin kuyruğuna basmaz-------------------------------------------------------- 180
İte dalaşmadan çalıyı dolaşmak yeğdir---------------------------------------- 128
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İte dalaşmakdansa çalıyı dolanma yeğdir------------------------------------ "189
İtle yatan bitıe kalkar------------------------------------------------------------ 287
İti an çomağı hazırla---------- ---------------------------------------------------287
İti öldürene bürütürler------------------------------------------------------------ 217
İtin havlaması buluta zarar vermez------ --------------------------------------297
İt ulur birbirini bulur-------------------------------------------------------------- 287
İt ürür, kervan yürür--------------------------------------------------------------287
İyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi/yoğurt yerken kırılır dişi---------------- 128
İyi dost kara günde belli olur----------------------------------------------------271
İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir---------------------------------233
İyilik ettiğin kişiden sakın------ ----------  288

K

Kaçan balık büyük olur------------------------------------------------------------ 93
Kaderde ne varsa o olur---------------------------------------------------------290
Kaderde varsa görülür....................................... — ....................—-------290
Kadının fendi erkeği yendi........... — -----------------------------------------291
Kalp kalbe karşıdır----------------------------------------------------------------291
Kanaat tükenmez hazinedir-------------------- -------------- ----------- 137, 291
Kara haber tez duyulur/yayılır-------------------------------------------------- 291
Kargaya yavrusu anka görünür------------------------------------------------ 299
Karıncanın zevali gelince kanatlanır----------------------------------------------31
Karının buyurduğu başa, (ananın dağa taşa)----------------------------- -----55
Kartallar yüksekten uçar--------------------------------------------------------- 238
Kaş yapayım derken göz çıkarmak. (Deyim)--------------------- 241, 242, 292
Kaşıkla aş verir, sapıyla göz çıkarır-------------------------------------------- 241
Kaz gelen/gelecek yerden tavuk esirgenmez----------------------------------292
Kazı koz, kızı İcaz anlar----------------------------------------------------------- 210
Keçinin sevmediği ot karşısında biter------------------------------------------ 237
Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur---------------------------- ------------- 211
Kedinin bulunmadığı yerde fareler baş kaldırır------------------------------- 293
Kedinin bulunmadığı yerde fareler cınt atar---------------------------------- 293
Kedi öldü fareler baş kaldırdı-------- -------------  293
Kediyi sıkıştırırsan üstünü tırmalar/üstüne atılır------------------------------- 293
Keller ile yağırlar/sağırlar, birbirini ağırlar---------------------------------------293
Kem söz, kalp (kem) akçe sahibinindir----------------------------------------230
Kendi göbeğini kendin kes------------------- ------------------------------ *—217
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Kendisi muhtac-ı himmet bir dede nerde kaldı gayrıya himmet ede—90, 293
Kendi çalar, kendi oynar/söyier-------------------------------------------------- 89
Kendi etti kendi buldu------------------------------------------------------------140
Kendi düşen ağlamaz----------------------------------------------------------—294
Kendi gözündeki merteği görmez de, elin gözündeki çöpü görür----- ------- 63
Keskin sirke kabma/küpüne zarar----------------- ------------------------------ 40
Kılavuzu karga olanın, burnu çöplükten çıkmaz/kurtulmaz------------------294
Kılıç yarası sağalır (iyileşir), dil yarası sağalmaz (iyileşmez *-----------------294
Kır atın yanında duran ya huyundan, ya suyundan/tüyünden------------- 154
Kıskançlık onulmaz yaradır/hastalıktır.......................   -*295
Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla/dinle-............... .......... 42, 196, 296
Kızını dövmeyen dizini döver........................   295
Kim kazana kim yiye...................................... ................ ........................ 294
Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye------------------- 294
Kirpi(gibi)gözünü kırpmadan geçirdi...................--------- -------------------118
Kişi kıyafetinden bellidir-——- ............................................................ -—198
Kişi don giymekle adam olmaz-.......................... -........... .........................198
Kişi kendi izzetini kendi artırır...... .................................................... -.......231
Kişi noksanını bilmek kadar irfân olmaz................. -.......................... ......239
Kişi refikinden azar-----------------  231
Kişi yedisinde ne ise, yetmişinde de odur-------------------------------------295
Kişinin kendine ettiğni kimse (cümle alem gelse) edemez-------------------295
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür----------------- --------------------296
Korkak olana gölge bile düşmandır------------------------*------------ --------59
Korkak bezirgan ne kâr eder ne ziyan-------------------------------------------59
Korkulu rüya görmektense uyanık kalmak evlâdır/hayırlıdır/yeğdir--------296
Korkunun ecele faydası yoktur-------------------------------------------125, 297
Korkusundan kan işer----------------------------------------- ----------- 137, 157
Koşan ata mahmuz vurulmaz..... —------------------- 297
Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler............ 297
Köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez------------- --------------------297
Köpek havlaması ile deniz bulanmaz -........... ------------ ■■------------- ---- -297
Köpek havlamakla hava bulanmaz...... .............-......... ................. .......... 297
Körle yatan şaşı kalkar—............ ......... .......... - ...........................—154, 287
Körolası hanede evladu iyâl var.......... .......... .............................................92
Kurda: “Neden boynun kalın”demişler, “kendi işimi kendim görürüm de 
ondan” demiş--------- -------------------------- ................ .........................-298
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Kurttan korkan, köpeğini hazırlar------------------------------------------------41
Kurt dumanlı havayı sever............   184
Kuş beyinli. (Deyim)...... ..............................    123
Kuşu kuşla avlarlar-----------------------  298
Kuş kafesten/yuvadan uçtu------------------------------------------------------- 74
Kuyruk acısı. (Deyim)................... .......... ................................. ........36, 298
Kuzguna yavrusu anka/şahin görünür-----------------------------------------299
Kuzu postuna bürünmek------------------------------   33
Kümbeti çok, kerameti yok----------------------------------------------------- 102
Küpe girmeden sirke olma------------------------------------------------------ 269
Kürt kızı da sakız çiyner, ama tadını çıkararak(bir başka türlü) çiyner-------98

L

Lafla peynir gemisi yürümez---------------------------------------- 31, 102, 299
Lafla değirmen dönmez--............. —-------- -------------------------------- 299
Lafla duvar örülmez-...... .........................................—----------------------299
Laf ola (torba doıa). (Deyim)---------------------   201
Laf ola beri gele------------------ ----------- ------------- ----------------- ----201
Leb demeden leblebiyi anlar.......... ............. —-------------------------------129

M

Malı az olanın dostu az olur-----------------------------------------------------300
Malı olmayanın dostu olmaz.......................................  300
Maymun iştahlı onmak. (Deyim)-—............................................................ 88
Mecnun gibi beyabanda gezer-------------------------------------------------- 194
Minâreyi çalan kılıfını hazırlar........................    182
Misli görülmemiş-------------------------------------------------------------------55
Misli menendi yok---------------  55
Mü’min, bir deliklen iki defa sokulmaz............ .................. .....................301
Mum dibine ışık vermez----------------------------------------------------  42

N

Namerde, merde bir de ferde muhtaç olma--------------------------------- 182
Ne ararsan bulunur derde devadan gayri------------------------------------ 160
Ne ekersen onu biçersin ------------- ------------------------------------------301
Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına—.........................................  301
Ne haldir bu hal, ne pekmez oldu, ne bal.............................-................. 174
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Ne halin varsa gör-............................... ......................... ..........................84
Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli--------------------------------78, 302
Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl--------------------------------------------- 302
Nereye varsan okka dörtyüz dirhem------------------------------------------ 103
Nice dost vardır ki akrabadan daha yakındır.................. ........... ...............77
Nokta kadar menfaat için, virgül kadar eğilir---------------------------------- 31
Nuh der, peygamber demez........................ - ..... -------------------------- 302

O

Oğlan dayıya, kız halaya çeker---------- -------- ----------------------------- 206
Ok yaydan çıktı----------------  235
Olan oldu torba doldu................... ................................ ......... ..............—38
Oldu olacak, kmldı nacak, daha ne olacak....................... ..........................38
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi. (Vecize)-------------------------31
O mum gibi oldu...................................................... ........ ...................... 172
Ona sıyırma kantar, bana gelince tam tartar------------—------------------ 162
(Onun) biti kanlandı-------------------------------------------------------------188
(Onun) cemâziyelevvelini bilmek (bilirim), (Deyim).......... .................... -303
O kadar kusur kadı kızında da bulunur---------------------------------------303
O senin ağzının kaşığı değil--------------------------------- ---------- --------183

Ö
Ödü bo.. .karıştı-----------------    137
Öfkesinden ateş püskürüyor-------------------------------------------------— 177
öfkesi burnunda------------------------ — ....................... ......... ...............264
Öfkeyle kalkan zararla oturur—................. -..........— -----------------------300
Ölme eşeğim ölme, yaz gele yonca bite---------------------------------------- 66
Ölme eşeğim ölme, yaz gelince yonca biter yersin----------------- ---------- 66
Ölmüş eşek kurttan korkmaz--------------  304
Önce can, sonra cânân..... ................. ----------- ------------------------------ 87
Önce İğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele------------*------------------304

P

Parayı veren düdüğü çalar----------- ----------------------------------- 126, 304
Para parayı çeker/kazanır--------------------------------   305
Para peşin kese meşin----------------------------------------------------------- 126
Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir------------------------------------- 305

376



Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir--------------------------- 253, 305
Pire için yorgan yakmak. (Deyim)--------------------------------------------- 305
Pişmiş aşım, ağrısız başım------------------------------------------------------ 128
Püf noktası. (Deyim)---------------------------------- --------------------- 33, 305

R

Rüzgar eken, fırtına biçer-------------------------------------------125, 209, 306
Rabbena, hep bana..... .......... ------------- -------------------------- ---------- 37

$
Sabah ola, hayrola--------------------------------------------------------------- 200
Sabit kadem olanın encamı hayr olur------- --------- ----------------------- 145
Sabreden derviş muradına ermiş----------------------------------101, 184, 306
Sabreyle işine, hayır gelsin başına------ ------------------------------ 101
Sabır, sabır sonu kabir------------------------------------------------------------- 73
Sabnn sonu selamettir----------------------------------------------------------- 307
Sakla samanı, gelir zamanı------------------------------------------------   175
Saman altından su yürütür------------------------------------------------------307
Saman çok, dane yok----------------------------------------------------------- 262
Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt--------------------------- 298
Sanat altın bileziktir-------------------------------------------------------------- 308
Sanki bulunmaz Hind kumaşı mübarek----------------------------------------193
Sap derken saman diyor---------------------------------------------------------210
Sap yiyor, saman çıkarıyor------------------------------------   54
Selâmet isteyer dilini tutsun---------------------------------------------------- 308
Sen bilirsin bir, iki; ben bilirim oniki------------------------------------------- 202
(Sen) havanda su döv(mek)üyorsun. (Deyim)------------------------------- 280
Senin ağzının payını veririm---------------------   223
Serçede ötme yok, nâra çok---------------------------------------------------- 159
Sıkıyı görünce tazıya/kuzuya döndü---------------------------------------------60
Sır emanettir------------------------------------------------------------------ 35, 41
Silahı geri tepti--------------------- *----------------------------------------------177
Sofra görürsen yanaş (dayak görürsen dolaş----------------------------- 2, 188
Sona kalan dona kalır---------------- -------------------------------------- -—273
Son gülen iyi güler----------------------------------------------------------------308
Söz adamın mihengidir-------------   163
Söz gümüşse sükût altındır------------------------------------------------- 32, 308
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Su akarken testiyi doldurmak---------------------------------------------------115
Su testisi su yolunda kırılır------------------------------------------------------ 309
Su uyur düşman uyumaz------------------------------------------------- 184, 309
Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork......................—310
Sükût ikrardan gelir------------ ------------ ---- ------------------ ------------- 309
Süt dökmüş kediye döndü--------------------------- ------------- ----------- 172
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer................................................. 310

ş

Şahin küçüktür, ama koca turnayı havadan indirir -..................... ........... 175
Şahin küçük, ama payını ele vermez---------------- -------------------------176
Şans kapıyı bir kere çalar---------- --------- -—-------------------------------- 93
Şeytan aldı götürdü--------------    83
Şıp sevdi................ ..................... ------------------- ----------------------------88
Şimşek çakmadan gök gürlemez------- ----------------------------------------253

T

Takke düştü, kel göründü---------------------------- ---------------------------- 41
Tam takır, kuru bakır--------------------------------------------- ----------62, 143
Tarlayı düz, kadını kız a l---------------------------------------------------------- 96
Tatlı dil yılanı ininden (acı söz insanı dininden) çıkarır---------------------- 310
Tatmayan bilmez-----------------------------------------------------------------311
Tecrübeyi göğe çekmemişlerya-------------------------------------------------- 63
Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer - .............................. ........... ............101, 184
Tencere dibin kara, seninki benden kara--------------------------- --------- 311
Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş-.......... ......... ..........................26, 311
Tereciye tere, tarhuncuya tarhun satılmaz---------------- --------------- 26, 159
Terzi kendi söküğünü dikemez--------------------------  311
Tilkinin dönüp (dolaşıp) geleceği yer, kürkçü dükkanıdır------------------- 312
Tilki iki defa tuzağa düşmez------------------------- -------.............  301
Tilki uzanamadığı üzüme koruk der...... -------------------------------------- 312
Tok acın halini ne bilir?!--------- ------—---- ---- -----------------------------131

U

Uçan kuş eski yuvasına dönmez------------------------------------------------- 74
Ummadığın taş baş yarar------------------------------------------ 153, 175, 312
Unun var, şekerin var, neden helva yapmıyorsun---------------------------- 145

178



Unu eledik eleği astık, herşeyden ümîdi kestik-------------------------------138
Uyku tüluğu---------------------------- ------------------------------------------108
Uykucu Davut-------------------------------------------------------------------- 108
Uyuyan köpeği uyandırma------------------------------------------------------312
Uyuyan yılanın kuyruğuna basma--------------------------------------------- 312

Ü
Ümit öldü, şeytan güldü--------------------------------- ----------------------- 138
Üvey öz olmaz, kemha bez olmaz-----------------------------------------------50
Üzüm üzüme t  aka baka karır---------------------------------------------- 42, 231

V

Vakit nakittir----------------------------   312
Vaktinde gelmeyen para, beş para etmez----------    137
Vermeyince Ma’bûd, neylesin (Sultan) Mahmûd----------------------224, 313

Y

Yağmurdan kaşarken doluya tutulmak (tutuldu). (Deyim)—41, 68, 175, 313
Yağmur yağarken küpleri doldurmalı (doldur)------------------ 175, 195, 220
Yağmur yağar ,:aş üstüne, her ne dersen baş üstüne-------------------------- 55
Yakasını bit, parasını it yer---------------- ------------------------------------ 173
Yakın komşu hayırsız hısımdan iyidir--------------------------------------------77
Yakın köy klavuz istemez --------------------------------- ------------- --------278
Yalancının murnu yatsıya kadar yanar................................ — 134, 228, 314
Yalancılıkta Yesârîzâde’ye rahmet okutuyor---------------------------------- 160
Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış..... ..........................................314
Yalan dolan------------------------------------ -----------------...................... 130
Yangına körükle gitmek/gider. (Deyim)-------- ---------- ------------------- 315
Yaramaz demirden yahşi kılıç olmaz------------------------------------------- 150
Yarım fakîh/hoca dinden eder, yarım hekim candan(eder)---------------- 315
Yarım elma gönül alma--------------------   48
Yarınki kazdan bugünkü tavuk yeğdir----------------------------------------- 263
Yavaş kaynayan aşın dibi tutmaz-------------- ---------------- -----------------61
Yelkenleri suya indirmek----------------------------------   60
Yel üfürdü, su götürdü - ........   71
Yemek emek ister-------------------------  158
Yemek emeksiz olmaz -—--------------- --------------------------- ----------- 158

379



Yere bakan, yürek yakan---------------------------------------------- ---------- 52
Yer damar damar, insan soy soydur—--------------------- -------------------—50
Yerin kulağı vardır-----------------------------------------   30
Yiğide meydan sorulmaz------------------------------------------------  238
Yiğidi öldür, hakkını ver-----------------------------------   231
Yorgan gitti kavga/dava bitti....................-................. ................ ............ 315
Yumuşak huylu atın çiftesi pektir.............................................................316
Yuvarlanan taş yosun tutmaz-------------------------------------- 316
Yuvayı dişi kuş yapar--------------------------------------  316
Yüksek evin üst katı boş olur--------------------------------------------------- -316
Yüreği yerinden oynadı......................... ...............—------------ ---------- 137
Yüzüne gözüne bulaştırma......................... .........................—................. 242
Yüz buldu, astar da ister —------------------------------------------------------198
Yüzünü bulan (yüzsüz) astarını da ister..................... ..............................184
Yüz verdik, astar ister................ ................................ .............................171

Z

Zaruret insana her şeyi yaptınr--------------------------------------------------- 61
Zevkler ve renkler tartışılmaz-------- -------------------- ----------------------- 316
Zora beylerin borcu var............................................ —---------------------146
Zor oyunu bozar *........................ ............................. -— -------------146, 317
Zümrüd-i Anka gibi--------------------------------------------------- ------------ 71
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Şa irle r ve Yazarlar Fihristi

A

Adlî 321
Ahmed Paşa 321
Ahmed-i Mürşîci Diyârbekrî 321
Ahmedî 321
Ali Bezli 321
Âlî Bey 321
Ali Şir Nevâî 321
Atayî/Atâî 321
B
Bedri Rahmi Eyuboğlu 321 
Behçet Necatigii 322 
Belîğ Muhammed Emin 322 
D
Dertli 322 
E
Enderûnî Vâsıf 322 
Emrah 322 
F
Figânî (Osman) 322 
Figânî (Ramazan) 322 
Füzûlî 323 
G
Gülşehrî Hoca Mes’ûd 323 
Güvâhî 323 
H
Hammâmîzâde Mahmut İhsan 323
Hamdullah Akşemseddinzâde 323
Halil Nihat Boztepe 323
Hâtemî 323
Havâi 324
Hayâlı Bey 324
K
Kadı Burhaneddin 324 
Kâmilî 324 
Karacaoğlan 324 
Kemalpaşazâde 324 
Kirâmî 324 
Köroğlu (Şair) 324

L
Latîfî 325 
Levnî 325 
Lütfî 325 
M
Meâli 325
Mehmed Akif Ersoy 325 
Işknâme Mehmed 325 
Mest! 325 
Muallim Naci 326 
Muhibbî 326 
N
Nâbî 326 
Nazım 326 
Necati Bey 326 
Nefî326 
Neyli 326 
Neyzen Tevfik 326 
P
Pir Sultan Abdal 327 
R
Ragıp Paşa 327 
Refiki 327
Rıza Tevfik Bölükbaşı 327 
S
Seyrânî 327 
Süleyman Çelebi 327 
Sümmânî 328 
Sümbüizâde Vehbi 328 
Sürûrî 328
Ş
Şikârı 328 
Şinâsî 328 
T
Taşlıcalı Yahya 328 
Tevfik Fikret 329 
Tokâdîzâde Şekip 329 
Y
Yenişehirli Avni 329 
Z
Ziya Paşa 329



• • 
isim ler indeksi

A
Abbasî 283
‘Abbûd 107
Abşems b. S’ad 176
Abdu’l-Mecid Katâmiş 24, 28, 34
Abdu’l-Muttalib 191
Abdulmelik b. Mervân 204
Abduş-Şems el-Kurâşî 56
Ablak 116
‘Aclûnî 272
Adlî 295
Âd Kavmi 71, 149 
Adiy b. Nasr 196 
Ahmed b. Hanbel 201, 211 
Ahmed Diyarbekrî 281 
Ahmed Paşa 248 
Ahmedî 101 
Ahmed-i Mürşid 291 
Ahmed-i Dâî 275 
Ahmet Mithat 43, 255, 288 
Ahmet Vefik Paşa 25 
Ahnef b. Kays 85, 122 
Ahnes b. Şerîk es-Sakafî 56 
Ahzem 226
Aişe bint Sa’d 111, 112

A

Aişe bint Asım 176 
Akdeniz 250, 269 
‘Akîl 198
Akil b. et-Tufeyl 119 
Aksoy Ömer Asım 25, 30, 31 
Ali Bezli 268 
Âlî Bey 52
Ali Hz. 29, 85, 99,122, 130, 169, 

235
Ali Şir Nevâî 299

‘Amâlika 66
‘Amr 152, 178,197
‘Amr b. ‘Adiy 152, 196
‘Amr b. ‘Udesl81
‘Amr b. Berrâk 140
‘Âmir b. ez-Zarîb 185
‘Amr b. Hind 201, 211
‘Amr b. Sa’îd 125
‘Amr b. Züheyr 235
‘Amra bint Sa’d 87
Anadolu 113, 264, 277
‘Anzu’l-Yemâme 161
Ashab-ı Ress 70, 71
Aşık İsmail Cengiz 182
Atâyî 68, 86, 259, 283, 297, 311
‘Atîb b. Elsem 66

B
Bağdâdî 141 
Bahadmlı Yusııf Ziya 44 
Bahreyn 73, 117, 159 
Bakî 309 
Basra 122, 183 
Becîle 141
Behâu’d-Dîn t. Muhammed el- 
Ebhîşî 22
Behlûl Dânâ 283, 284 
Bekir b. Yescüb 87 
Bekr b. Vâil 165 
Beliğ Muhammed Emin 262 
Benî Hilâl b. ‘Âmir 155 
Benî Şeybân 1.70 
Benî Teym 1C5 
Beldah 91

382



Benî Haşim 125 
Benî İsrâil 164 
Benî Sa’îde Sakîfesi 202 
Benî Sedûs 100 
Benî Şey ban 170 
BenîTemîrr 123 
Benî Zuhl 100 
Berâcim 211 
Besûs 164
Besûs bint Munkız 164 
Beydâvî 97 
Beyhas 91
Boztepe Halil Nihat 71, 270 
Bolu Beyi 254 
Bölükbaşı T evfık 285 
Buhârî 301

C
Câbân 195 
Câmi’ul-Emsâl 66 
Cedis 220, 221 
Celhemeteyrı 53 
Cemel Vak’ası 122 
Cessâs b. Murre 165 
Cevherî 74 
Cezayir 252
Cezîmetü’l-Abraş 196, 197 
Cezîmetü’l-Veddah 152 
Cüheyne 222 
Cürcân 245

ç
Çanakkale 251 
Çar Nikola 268 
Çizmeciler Osman 44

D
Dabbe b. Ûd 103 
Dağpmar Aydın 32 
Dahdânus 181 
Damre 109 
Dede Korkut 43 
Dertli 92 
Dimyat 269
Dîvan-ı Lügat-ı Türkî 25 
Dûmetu’l-Cendel 116 
Dukka b. Ubaye 194

E
Ebû Âbidi’n-Na‘îm 168 
Ebû Ahzem 226 
Ebû ‘Ubeyd el- Bekrî 120, 150 
Ebû Bahr 85 
Ebû Bekir Hz. 169, 202 
Ebû Süfyân Hz. 52 
Ebû Temam 299 
Ebû Ubeyd Kasım b. Selâm 23 
Ebû Zeyd 111 
Ebu’l-Gusn 37 
Ebül-Heysem 94 
Efsâ b. Abdu’l-Kays 161 
Edbat b. Kuray’ es-Sa’dî 103 
Edirne 274, 300 
el-‘Adi b. Cürre 208 
el-'Anber b. ‘Amr 82 
el-'Anûd eş-Şenniyye 181 
el-‘Askerî 24, 33, 38, 43, 85, 87, 

91, 144, 209, 214 
el-Ahnes b. Ka’b 222 
el-Câhiz 220 
el-Cezîre 116 
el-Esved b. Hürmüz 181 
el-Ezherî 94

383



el-Fâhir 143 
el-Fârâbî 24 
el-Find 112
el-Rrûzâbâdî 22, 58, 63, 77, 107
el-Hârise 85
el-Hâris İbn ‘Amr 162
el-İkdu’I-Ferîd 24
el-Kayn 198
ei-Mu’aydı 109
el-Muberred 23
el-Museyyeb. b. {Ales 201
el-Mustatraf 22
el-Muzhir 66
el-Okyânusu’l-Basît 22
Emâme 214
Emrah 83, 128, 265
Emsâî-i Ali 294
Enderûnî Vasıf 261, 290
Es’ad b. Münzir 211
Esed b. Haşim b. Abdimenâf 191
Esma bint Abdullah 169
es-Serahsî 112
eş-Şenferâ 140
eş-Şeybânî 50, 214
Eşter en-Nahaî 99
Evs b. Hârisre 187
Eyuboğlu Bedri Rahmi 282, 304
Eyuboğlu E. Kemâl 26
ez-Zebbâ’ 116
ez-Zevzenî 37

F
Fârâbî 24 
Farazdak 242 
Fâric 198 
Farsça 229 
Fâlic ibn Haîâve 89

Felhas 170
Fezâre 37, 91
Fezâre b. Zübyân 91
Fıgânî 125, 192, 247, 281, 297
Fırat 98
Fuzuli 279

G
Güvâhî 53, 63, 102, 111, 116, 

135,137, 153, 154, 159, 182, 
183,186,199,241, 245, 258, 
260,266, 267, 270,271, 278, 
286,287, 298, 310,312, 316 

Gürbüz Reis 251 
Gülşehrî 310

w
G
Guneyyetü’l-Âre.bî 199

H
Habbâb el-Münzir 202 
Haccâc b. Yusuf 204 
Hacib b. Zürâre b. ‘Udes et- 
Temîmî 171
Halid b. Cafer b, Kilâb 139 
Hamdullah Hamdi 278 
Hammâmîzâde İhsan 102 
Hanzala 211 
Hanzala b. Safvân 70 
Haris b. Rabîa’ el-Ezdî 140 
Hâris b. Ka’b 103 
Harise b. Bedr el-Ğudânî 85 
Harûn er-Reşîd 284 
Haşan Hz. 235 
Hatem et-Tâî 226 
Hâtemî 70, 79 
Havâî 146,164

384



Havta’a 179
Havvât b. Cübeyr 105
Hayalî Bey 193, 295
Hebenneka 36, 37
Herevî 106
Heycumâne 82
Hidaş b. Hâris 100
Hımâr b. Muveylî 149
Himyerî 233
Hîre 109, 152, 196
Huneyn 190
Hüseyin Hz, 125
Hüseyin b. ‘Amr 222
Huzeyfe b. Bedr ez-Zübyânî 167
Huzeyl 115

I- I
İbn Abbas 226 
İbn Abd Rabbih 24 
İbn Cüreyc 188 
İbnu’l-Mukaffâ 23 
İbn Esîr 106, 159 
İbnu’s-Sikkît 24 
İbn Hacer 8£
İbn Ma’bed 66 
İbn Manzûr 24, 28, 30 
İbrahim en-1 Jazzam 40 
İmru’u’l-Kays 213 
Irak 227 
İran 133,229 
İsa ‘Aleyhisseiâm 37 
‘İsâm b. Şehber 214 
İsbahânî 25C
Işknâme Mehmed 284, 286, 291 
İsmail el- Kummî 66 
İstanbul 269 
İzmir 252, 3C0

K
Kâbe 239
Kadı Burhaneddin 324 
Kadîb 73 
Kâmilî 324
Kânûnî Sultan Süleyman 29 
Kara Haşan 252
Karacaoğlan 131, 155, 157, 250
Karaman 269
Kaşgarlı Mahmut 43
Kasır el-Lahmî 152
Kays b. Zuheyr b. Cezîmetü’l-
‘Absî 167
Kebşe bint ‘Urve 119 
Kemalpaşazâde 81 
Kerâmî 262 
Keşfu’l- Hafa 263 
Kilâb 222
Kınalızâde Kerâmî 281
Kinâne 200
Kinde 214
Kırd b. Muaviye 115
Koca Ragıp Paşa 161
Köroğlu 254
Küfe 37
Kuleyb b. Vâil 165 
Kurt Kulak 252, 253 
Kuseyf b. Amr et-Tağlibî 178

L
Lakît b. Zurâre 50 
Latffî 99, 249 
Levnî 317
Lokman b. ‘Ad 220, 233 
Lukayz 161 
Lutfî 273

385



M
Ma’d 108
Ma’mer b. Raşid el-Ezdî 188 
Ma’rib Şeddi 48 
Mahmut II268, 313 
Makul’ 82 
Mâlik, 187 198 
Mâlik b. Hanzale 211 
Mâriye 239
Mariye binti Mu’annic 239 
Mâveraunnehir 264 
Meâlî 260
Mecma’u’l-Emsâl 30, 65 
Medine 125, 168, 171, 188 
Mehmed Akif 139 
Mehmet Ağa 255 
Mehmet Ali Paşa 268 
Mekke 55, 91, 104, 239 
Merru’z-Zehrân 106 
Merve, 199 
Mestî 139
Meydânî 30, 39, 40, 51, 52, 57, 

58, 65, 70, 74, 85, 87, 91, 
94, 116, 122, 132, 150, 157, 
165, 170, 185, 207, 214, 220 

Midilli 250, 252 
Mir’âtı 247
Mısır 99, 112,268, 269 
Molla Husrev 112 
Moğol 264 
Mu’aviye 122 
Mubeyyız 259 
Muallim Naci 22, 23, 165 
Mudar 171
Muhammed Ebû Sûfih 36 
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L Ü G A T Ç E

A

Acîbe: Hayret edilecek, şaşılacak 
şey veya kimse
Ağyar: Yabancılar, elâlem 
Aheste: Yavaş 
Ahibbâ: Dostlar
A

Ahir: Son, sonra
A

Akibet: Son, sonuç
A

Alâyiş: Gösteriş
A

Ar: Utanmc
A

Ar iz: Gelip çatan, musallat olan, 
yapışan
Asel: Bal
Âyin: Dînî taren
A

Ayîne: Ayna

B

Bağbân: Bahçivan
Bârân: Yağmur
Bed: Çirkin, kötü
Bend: Bağ
Berhudâr: Mutlu
Bes: Yeter, yetişir
Beşâret: Müjde, güler yüzlülük
Bîamân: Amansız, aman vermez
Bîçâre: Çaresiz, çaresi olmayan, 
zavallı
Bîzâr: Usanmış
Bûm: Baykuş; yer, toprak
Bûse: Öpücük, öpüş
Bühtân: Haksız suç isnat etme, 
iftira

C
Câm: Kadeh 
Cedîd: Yeni
Cüdâ: Aynlık, ayrı düşmüş

ç
Çûn u çera: Nasıl ve niçin

D

Dâhi:Olağanüstü zekâ ve akıl 
kuvveti olan
Dâr: Kapı, ev, yapı, yurt.
Dâmen (ân) : Etek 
Dânâ: Bilgin 
Destşûy: El yıkama 
Dîde: Göz 
Dü: İki

E

Ebvâb: Kapılar
Ezbâd: Köpükler, paslar, çeyrekler

F

Fahr: övme, erdem, şeref, onur.
Fânî: Ölümlü, geçici
Fâtihu’l-Ebvâb: Kapıları açan
Ferahyâb: Ferahlık bulan
Ferzend: Erkek çocuk, oğul, evlat
Fetânet: Zihin açıklığı, anlama ve 
kavrama kabiliyeti
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Feyz: Bolluk, bereket, artma, ma
nevî haz
Feyz-âver: Bereketli 
Fıdda: Gümüş 
Figân: Ağlama, inleme 
Firâk: Ayrılık

G
Gam: Tasa, kaygı, keder 
Ganem: Koyun 
Girdâb: Su çukuru 
Giryân: Ağlayan, inleyen 
Girye: Ağlama
Gonca-leb: Dudakları gonca gibi, 
gonca dudaklı
Gulâm: Genç erkek, uşak, köle 
Gurâb: Karga, kuzgun 
Guşa: Tasa, kaygı 
Gûş: Kulak, dinleme 
Gümân: Sanı, kuşku

H
Hâcât, gereklilik, ihtiyaçlar
Hâce: Hoca, efendi, ağa çelebi, 
müderris, molla
Hâk: Toprak
Hamâset: Kahramanlık, yiğitlik.
Hâre:Sert taş, kava, menevişli 
kumaş
Havas: Duyular; saygın kişiler, 
okumuşlar
Havf: Korku
Hazer etmek: Sakınmak

Himmet (ç.) himem: Yardım, 
çaba
Hiredmend: Anlayışlı, akıllı 
Hod: Kendi, baş, zırh 
Horum: Ot destesi.

I
Işk: Aşk
Iyâl: Aile, geçimi temin edilenler, 
aile fertleri

•
I
İbre-tâmiz: İbret veren
îbretengiz: İbret verici, kötü, şaşır
tıcı bir durum
îdiyye: Bayramlık
İfrat: Aşın gitme
İhsâs: Üstü kapalı anlatma, sez
dirme, duyunna
İsti’dâd: kabiliyet, yetenek
İstişâre: Danışma
İştiyak: Arzu, özleme, gönül çek
me
İttisal: yakınlık, ulaşma
İzzet: Değer, yücelik, kuvvet, saygı

K
Kalemkâr: İnce nakkaş
Kâr: İş, kazanç, savaş
Kâsil: Gevşek, tembel
Kelâm-i kibar: Atasözü hükmüne 
geçmiş hikmetli, meşhur söz
Kem: Az, kötii, eksik
Kerîm: Cömert, üstün karekterli
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Kıssa: Hikâye, olay, öykü 
Kûh: Dağ
Kûhken: Dağdelen, Ferhat 
Küllî: Bütün, genel 
Küşâd: Açma, fetih, feth etme

L
Lâf u güzâf: Boş lakırdı 
Lafz: Söz 
Leşker: Asker 
Lezze (t): tat, çeşni

M
Mahfe: Deve üstüne konulan, 
oturmağa mahsus, üstü kumaşlar
la örtülü, oda gibi kafesli sepet.
Maksûd: İstenilen, dilenilen şey
Mar: Yılan
Matlab: Konu, sorun, taleb olu
nan, meram
Mazarrat: Zarar, ziyan, zarar ver
me, dokunma
Menhûs: Uğursuz
Menşei: Çıkış yeri, kaynağı, kökü, 
aslı
Menzil: Vanlacak yer, konak yeri, 
ev
Mesâi: Çalışmalar, gayretler, e- 
mekler
Meşşâte: Gelini süsleyen, gelin 
tuvaleti yeıpan kadın
Mezâbil: Çöplük, süprüntü
Mihr: Güneş, sevgi, dostluk
Muhaffef: Hafifleştirme, kolay 
hale getirme, okunur hale sokma.

Musâlaha: Sulh, banş anlaşması 
yapmak
Müsvedde: Üzerinde düzeltme ve 
çıkarmalar yapılan bir yazının ilk 
şekli, taslak
Mücerred: Soyut, yalın, bekar 
Müft: Bedava
Müyesser: Kolaylıkla olan şey
Müzâkere: Bir iş hakkında yapılan 
görüşme, konuşma
Muhabbet: Sevme, sevgi, aşk, 
sohbet
Muğtenem: Ganimet olarak alın
mış
Muhtevâ: İçerik, özle alakalı
Mukabili: Bir şeyin karşılığı
Musannif: tasnif eden, sınıflandı
ran
Mûr: Karınca
Mûtâd: İtiyat edilmiş, alışılmış 
Murâd: Dilek, istek

N
Nâgâh: Ansızın
Necâbet: Soyluluk
Nekes: Faziletsiz, aşağılık, bayağı, 
cimri, pinti, eli sıkı

O
Od: Ateş, nar 

P
Pangunot: Para 
Pâ (y): Ayak 
Pend: Öğüt, nasihat
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Pîşe: Sanat, i§

R

Rast: Doğru
Ref’et: Kaldırme, yükseltime
Reftâr: Güzel gidiş
Reft: Gitme, gidiş (Aynca bir şeyi 
kmp ufaltma)
Rehavet: Ağırlık, tembellik, vücut
ta görülen ve hissedilen gevşeklik
Rehyâb: Yola dökülen, giden, 
ulaşan, yolunu bulabilen
Rikkat: İncelik, acıma
Rişte: İplik, ilgi, bağ
Rûz: Gün, gündüz
Rûz-i hecr: Ayrılma günü, göçme 
günü

S

Salâh: İyilik, barış
Sanem: Put (güzel)
Savul (mak): Sakınıp bir tarafa 
çekilmek, bulunduğu yerden u- 
zaklaşıp kaçmak
Sâ’y: Çalışma, çabalama
Sayd: Av
Sayyâd: Avcı
Sefine: Gemi
Seg: Köpek, it
Seng: Taş
Senek: Ağaçtan testi. (Anadolu’da 
küze)
Sıdk: Doğru, doğruluk, gerçeklik 
Silm: Barış, barışıklık 
Sükker: Şeker

ş
Şerâfet: Şeref sahibi olma, soylu
luk, asillik
Şikar: Av, avlanma
Şîrîn: Cana yakın

T

Ta’âm: Yemek, aş
Tâk: Kemer, kubbe, anıt
Tâli’: Kısmet, talih, sonradan ge
len
Ta’n: Yerme, ayıplama, sövme
Tan (a) kalmak: Şaşkınlıktan taş 
kesilmek
Tashîf: Yazı yazarken kelimeyi 
yanlış yazma, yanılıp yanlış harf 
veya kelime yazma (Hadîs Usûlü 
açısından tashîf: Hadîste nokta, 
harf ve hareke yanlışı yapmak 
demektir)
Tecellî: Görünüş, belirme, gö
rünme, zuhur etme, meydâna 
çıkma, gerçekleşme
Tecrîd: Soyma, ayırma (Hakka 
yönelme)
Teennî: Yavaş davranma, acele 
etmeme
Tefrit: Normal ölçünün, ortala
manın altında kalma, tersine aşırı
lık
Tekâbul: Kabul etme, benimseme, 
karşılık olma, karşılama
Tîğ: Kılıç
Tîr: Ok
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V

Vakfederek okumak: Harfin so
nunu sakm kılarak durmak, 
okuyuşu uzun veya kısa süreli 
durdurmak, Nefesle birlikte sesin 
kesilmesi.
Vehm; Kuruntu, kuşku
Vîrân: Yıkık, yıkılmış, harap olmuş
Visal: Sevdiğine kavuşma

Y

Yâr: Dost, sevgili 
Yaver: Yardımcı
Yeksan: Beraber, bir düzeyde, düz

Z

Zâhid: Sofu, dünyadan daha çok 
ahirete yölen kişi.
Zail: Yok olan, sürekli olmayan
Zeheb: Altın
Zelîl: Hor, hakir, aşağı tutulan. 
Zenek: Küçük kadın 
Zerdüz: Altından yapılmış, işlemeli 
Zeval: Sona erme, inme 
Zillet: Alçaklık
Zuhûr: Görünme, belli olma 
Zûr (zor): Kuvvet, güç, yalan söz
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