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Mescüd'un Manzum Kellle ve Dimne'sinde 
Atasözleri ve Özdeyişler 

Semın Tezcan 
(Bamberg) 

Gotha Araştırma Kütüphanesinde bulunan T 189 no.lu yazmanın Milan 

Adamovic tarafından yazarı belirlenmeksizin yayınlanması ı üzerine yazdığım 
ilk yazıda bu manzum KeZıZe ve Dimne'nin 14. yüzyıl yazan Mescüd'un eseri 
olduğunu kanıtlamaya çalışmış, ikinci yazıda da değişik okuyuş ve yorum 
önerilerimi bir araya getirmiş, bu arada metinde 60 kadar atasözü ve 
özdeyişin yer aldığını belirterek yayınlayanın bunlardan söz etmediğine 
değinmiştim.2 Aşağıda bu sözler üzerinde duracağım. 

Mescüd, söz arasına atasözü katma (irsiiZ-i mesel) sanatını aşırı ölçüde 
değil, fakat sıkça kullanmış yazarlardan biridir. Adamovic, manzum KeZıZe 
ve Dimne'nin bugüne kalmış 4068 beytinden 98'inin, eseri yeniden düzen

lediğini bildiren İlyas'ın kaleminden çıkmış olduğu görüşündedir. 3 Buna 
göre eserin 3970 beyti Mescüd'unkaleminden çıkmış olmalıdır. Bu 3970 
beyit arasında benim belirleyebildiğim 62 atasözü ve özdeyiş bulunduğuna 
göre, ortalama her 64 bey te bir atasözü ya da özdeyiş düşmektedir. Ancak bu 
sözlerin metin içinde dağılımı, eşit ya da eşite yaklaşan aralıklarla değildir. 

Mescüd'un SüheyZ ü Nev-bahiir'ındaki atasözleri üzerinde CemDilçin 

durmuştur.4 Dilçin oradaki bütün atasözlerini belirleme amacı gütmeksizin 

2 

3 

4 

M. Adamovic, Kellle ü Dimne. Türkische Handschrift T 189 der Forsehungs
bibliothek Gotha, Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürieh, New York 1994. 
İlk yazı: S. Tezean, "Mescüd ve XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Üzerine Yeni 
Bilgiler", Türk Dilleri Araştırmaları 5, 1995, 65-84; ikinci yazı: "Manzum Kelile 
ve Dimne Üzerine Notlar", Türk Dilleri Araştırmaları 6, 1996, 81-21; atasözleri 

üzerine s. 83. 
Adamovic'in eserinin giriş bölümünde (s. 15) İlyas'a ait olarak gösterdiği beyitlerin 
toplamı 98 ediyor. Benee İlyas'ın beyitlerinin sayısı daha azdır. 
C. Dilçin, Mescüd binAl;ımed, Süheyl ü Nev-bahar, Ankara 1991, s. 165-172 (söz 
sanatlan: irsal-i me§el). 
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30 SEMİH TEZCAN 

irsal-i meş.el' e örnek olmak üzere 110 atasözü ve özdeyişi "en belirgin ör
nekler" olarak göstermiştir. Bir yandan bu durum, bir yandan da 5703 be

yitten oluşan bu mesnevinin 1047 beyitlik kısmını yazann yeğeni cİzze'd-din 

A4med'in kaleme almış olması dolayısıyla Süheyl ü Nev-bahar'daki atasözü 
sıklık oranını belirlemek güçtür. Yine de bu konuda özel bir inceleme 
yapılacak olsa, manzum Kelfle ve Dimne için bulunan 1/64 sıklık oranından 
çok farklı bir sonuç çıkmayacağı tahmin edilebilir. 

Amacı bir pendname ya da atalarsözü destanı yaratmak olmadığı halde 
atasözlerini daha sık kullanmış olan yazarlar da vardır. Sanınm, 14. yy. ya

zan Me4med'in cIş~name diye anılan eseri üzerine yapılacak bir araştırma bu 

eserde atasözü kullanma sıklığının daha yüksek olduğunu gösterecektir. 

Buna karşılık yine bir 14. yy. yazan olan Fabri'nin Ni~ami'den bir serbest 
çeviri olan lJusrev u Şırın'inde pek az atasözüne yer vermiş olduğunu be
lirledim. 

irsal-i meş.el'in yanısıra özdeyiş söyleme tutkusu, eski edebiyatın bütün 
şairlerinde vardır. ŞeYb SaCdi'ye karşı duymuş olduğu hayranlık MesCüd'da 
bu tutkuyu daha da artırmış olabilir. Ona olan hayranlığından dolayı mahla
sını Mescüd olarak seçmiş olan ve Sacdi'nin özdeyişlerini pek beğendiği 

anlaşılan yazar, Büstan' dan seçilmiş beyitlerden oluşan Ferhengname çevi
risinde Sacdi'nin bir beytini çok serbest bir biçimde Türkçeye şöyle aktar

mıştır: 

FN, Kopenhag nüshası 19a 10 
me~e1dür sözi Sacdinü1J ögüt 
işü1Je gelesidür ögüdi tut 

"Atasözüdür Sacdi'nin söyledikleri, öğüttür; işine yarayacaktır, bu öğütleri 
tut".5 

Yine Ferhengname'nin Mescüd tarafından kaleme alınmış olan girişinde 

şu beyitler yer almaktadır (FN, Kopenhag nüshası 5a7-11): 

5 Beytin Farsçası şöyledir: 
sa'fd avard ~vl-i Sacdf be-eay 

ki tartfb-i molk ast va tadbfr-i ray 

Rifat Bilge'nin çevirisinde: "İyi kimse Sfidi'nin sözüyle hareket eder. Çünkü 

Sadi'nin sözleri memleketin tedbirlerine ve fikrine dairdir" (Şeyh Sfidı-i Şıdizı, 

Bostan ve GÜlistan. Tercüme: KilisH R. Bilge, İstanbul 1987 baskısı, 131). 
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MESCÜD'UN MANZUM KEIlLE VE D1MNESİNDE ATASÖZLERİ VE ÖZDEYİşLER 3 1 

FN5a7 görür 'fid agacını kim bYoş düter 

üzerlik özin dalJ.ı oda atar 

"Öd ağacının güzel koktuğunu görür, üzerIik otu da kendini ateşe atar". 

FN5a8 taHiri at erişimez ~ziye 
şoyınca yeler düşüben yazıya 

"Tatar atı Arap atma yetişemezse de, ovaya inip onun izinden koşar". 

FN5a9 şeker şerbeti ger güIab olmaya 

şanur mı özini cüIab olmaya 

"Şeker şerbeti, kendisinin gülsuyu olmadığını bilse de, pekmez şerbeti 
(cülab)6 bile olmadığını düşünür mü?" 

FN5al0 nevar incü girmezise yancuga 

heves eyler oglan uşaI.c boncuga 

"Cebe giren inci olmasa da ne çıkar, çoluk çocuk boncuğa heves eder". 

FN5al1 gişi deste baglar olur yoncadan 

elikdürmese gülden ü goncadan 

"İnsan gül, goncaele geçiremediğinde yoncadan demet yapar". 

Her biri bir özdeyiş sayılabilecek olan bu beyideri yazar, Sa'di gibi bir 

ustayı tercüme ve taklit etmekte kendisinin başansız kalacağının bilincinde 

olduğunu belirtmek üzere alçakgönüllülükle söylemiştir. 

Belki manzum Kelıle ve Dimne metninde yukanda göstermiş oldukla

nmın dışında, benim tanıyamamış, ortaya çıkaramamış olduğum atasözleri 

de bulunmaktadır. Benim özdeyiş saydığım kimi sözlerin atasözü olması da 
mümkündür. Eski derlemelerde yer almayan ve bugün artık kullanılmayan 

6 Türkiye'de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi, c. l, İstanbul 1939,259 cılav ve 
DerS. 964 cilav 'pekmez şerbeti' (Akşehir/ Konya); DerS. 1012 culaf 1. 'pekmez 
şerbeti' (Yerkesiki Muğla), 2. 'anlara verilen yem' (Anamur/ İçel). 
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sözlerin atasözü olup olmadığını belirlemek kimi zaman çok güçtür. Böyle 
durumlarda yapılacak tek şey, bunlann aynı ya da pek az farklı biçimde 
değişik yazarlarca kullanılmış olup olmadığını araştırmaktır. 

Eski Anadolu Türkçesi atasözleri üzerine hazırlamakta olduğum bir ça

lışmada birçok karşılaştırma yer alacağı için manzum Kelfle ve Dimne'deki 

atasözlerini gösterirken başka derleme ve metinlerdeki atasözleriyle yaptığım 
karşılaştırmalan sınırlı tuttum, birkaç eski kaynaktan veriler göstermekle ye
tindim. Yaygın atasözleri için E. Kemal Eyüboğlu'nun eserini kullanmış 
olmamın nedeni, orada atasözlerinin edebiyatta kullanılışı için birçok veri 
gösterilmiş olmasıdır. Mescüd'un Süheyl ü Nev-bahiir'a yerleştirdiği ata
sözleri de Dilçin'in yukanda anılan çalışmasından yararlanılarak manzum 

Kelıle ve Dimne' deki atasözleri ile karşılaştırmaya katılmıştır. 

Önce ulular ve onlann sözleri üzerine söylenmiş iki beyti aldıktan sonra 

içerisine atasözü ve özdeyiş yerleştirilmiş beyitleri metindeki geçiş sırasına 
göre verdim. Ancak aynı sözün çeşitlemesi sayılabilecek sözleri bir araya ge
tirdim ve bunlan ilk geçen yanbiçimin ardından gösterdim. 

Manzum Kelıle ve Dimne'ye ait beyitnumaralan Adamovit'in yayı
nındaki numaralardır. Adamovit'in birçok noktada farklı çevriyazısı Osman
lıca araştırmalannda genellikle kullanılan çevriyazıya dönüştürülmüş, gerek
tiğinde okuyuş düzeltmeleri 2. dipnotta gösterilen yazılanma göre yapıl

mıştır. 

Manzum Kelıle ve Dimne'den ve Mescüd'un öteki eserlerinden alınan 
beyitler düz, bütün başka kaynaklardan yapılan alıntılar italik diziImiştir. 
Sadece manzum Kelfle ve Dimne beyitleri içerisinde yer alan atasözü ve 
özdeyişler siyah dizilmiştir. Bu eserin içerisine atasözü ya da özdeyiş 
yerleştirilmiş olan beyitleri, siyah ayraç içinde siyah sayılarla (1) ... (62) bu 
yazıdaki sıralamaya göre numaralandınlmıştır. 

* * * 

Eserin bir beytine atalardan (ulular) kalmış sözler (na~l) üzerine bir dize 

yerleştirilmiştir, bu beytin ikinci dizesinin bir atasözü olması ihtimali vardır: 

( 1 ) 3240 ululardan l.caldı bize ışbu naı.cı 
yegdürür dediler erlikden bu caJ}I 

"Bu söz bize atalardan kaldı; onlar: Bu akıl, cesaretten daha üstündür, 

demişlerdir". Derlemelerde böyle bir söze rastlamadım. 
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* * * 

Bir başka yerde de yazar, ulular'ı anmadan onların me~el'lerinden söz 
eder: 

3072 bVoz me~e1 içinde demişler durur 

her işülJ fikrini yemişler durur 

"İşte me~el (atasözü) içinde söylemişlerdir, onlar (= ulular, atalar) her şey 

üzerinde inceden inceye düşünmüşlerdir". Ataların her konuda düşünmüş 
olduğunu başka yazarlar da dile getirmiştir: 7 

Mel).med, qş~nlime 2775 

ögüt işitmedül) mi ululardan 

ki demişler bizüm iç ün ilerden 

Güvahi, Pendnlime 633 

ulular kim senül) guşşal) yemişler 

şu uyur uyumaz düşman demişler 

Ancak manzum Kelıle ve Dimne' deki beyti izleyen beyitteki söz, atasözü 

derlemelerinde bulunamıyor. Bu, bir özdeyiş sayılabilir ya da bir iktibas 

olabilir: 

(2) 3073 her bir işüg bir mükafatı gerek 
ger ag ol lotfıla ger ~atı gerek 

"Yapılan her şeyin bir karşılığının olması gerekir, ya yumuşaklıkla ve lutufla 

(=takdirle), ya da sertçe (=cezalandırarak)". 

* * * 

(3) 23 dünye a1}ır işi c~lıla biter 

ca~h olmayan gişi itden beter 

7 Fakat bunu bir atasözü olarak kabul etmek gerektiğini sanmıyorum. 
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Atasözü derlemelerinde rastlamadığım bu sözü bir özdeyiş sayıyorum. 

Ayrıca SN' da yazarın kendi kendini yerdi ği şu beyitle benzerliği de dikkati 
çekiyor: 

SN 162 ne sünni Müsülman ne bellü Tatar 

taşum adem ü içüm itden beter 

itden beter deyimi SN' da bir beyitte daha görülüyor: 

SN 5467 I:ıal91.catde itden beterdür (avan 
cavandan beterdür (avam seven 

(4) 379 

* * * 

az zeman içinde ol derviş ola 

derviş olan baylara ne eş ola 

Burada tabii dervış 'yoksul', bay 'varlıklı' anlamındadır. Şu beyitlerde 

geçen benzer / koşut sözler de bunun çeşitlerneleridir: 

(5) 396 zira dürgerlik anulJ işi degül 
baylarug hergiz geda eşi degül 

( 6 ) 1094 Şenzebe çün Dimne sözin eşidür 

der kim öküz arslanug ne eşidür 

( 7 ) 1269 varalum isteyelüm biz bir I:ı~ 
hiç beraber olmaya şah u fa~ir 

Aşağıda üzerinde durulacak olan 2930. beyit de bir bakıma bunun bir 

çeşitlernesi sayılabilir. Krş. Berlin O. 22b9 yolJsul bayuIJ ne *ardaşı * eşek 
atul} ne yoldaşı. Krş. İstanbul o. 605: eşek atul} ne yoldaşı * yo*sul bayul} 

ne ~rdaşı. 

(8) 684 

* * * 

gendü düşen aglamaz gey bil bum 

dut ögüdüm döst bilürselJ sen beni 
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SN 736 gedenülJ yolın kimsene bağlamaz 
me~e1dür ki gendü düşen ağlamaz 

Krş. Berlin O. 13a17 gendü düşen ağlarnaz evet ağlarna15: degül gözleri de 
çıl5:ar eline gelür. 

(9) 728 

* * * 

ne şanurısag saga şan ayruga 
yavuz-endiş olmağı1 sen ayruğa 

Burada şan- 'istemek, arzu etmek' anlamındadır. Şu beyitlerde geçen benzer 
/ koşut sözler de bunun çeşitlerneleridir: 

(10) 2095 ayruga ne kim şanursın özüg e 

şanKim ol iş eriser gendüzülJe 

(11) 2831 bil müsülman oldurur kim başına 
şandugın göre reva yoldaşına 

St. Petersburg O. 7a13 eşe şandu15: başadur. Eyüboğlu I1156115 Kendine ne 
sanırsan başkasına onu san. (Eyüboğlu, bugün san- eyleminin artık 
'istemek, arzu etmek' anlamına gelmediğine dikkat etmiş olsaydı, 

maddebaşını: Kendin için ne dilersen, başkasına da onu dile, olarak verirdi.) 

* * * 

(12) 793 şol gişinüg kim başında uŞŞI yo~ 
neçe ço~ ögüt verürseg aşşı yo~ 

"Başında akılolmayan kişiye, ne kadar çok öğüt verirsen ver, faydası 
yoktur". Atasözü derlemelerinde rastlanmadı, özdeyiş sayıyorum. 

* * * 

(13) 877 zira düşmen ölmegi olur dügün 
olJılur yürege unlan dögün 
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"Çünkü düşmanın ölümü düğün olur, yüreğe vurulmuş olan dağ (yara) 
bununla sağalır". 

Krş. Berlin O. 30b 11 eşegül) ölümi ite dügündür. 

* * * 

(14) 896 ta bilesin J.ıileyile olan iş 
~uvvetile güdle olmazımış 

Doğrudan atasözü olarak bulunamadı, benzer sözler vardır. Örneğin, Eski 

Türkçe runik harfli bir metinde8 ve Dfvlin lugati 't-turk'te bulunan alın arslan 

tutar küçin oyu~ (- küsgük - sıçgan) tutmas "Hile ile aslan tutulur, güç ile 
bostan korkuluğu (- sıçan) tutulmaz"; St. Petersburg O. 9b3-4 al ile arslan 

tutılur gücile göcen tutılmaz; cış~name 6047 tutulmaz güc ile göcen bilürsin * 
tutılur al ile arslan bilürsin. 

Şu söz de yukandakinin bir çeşitlernesidir: 

(15) 1377 zıra tedblrile rayıla biten 
güdle bitmez eşit elden utan 

* * * 

(16) 915 calpl olan bu günini yarına 
~oyıca~ furşat verür agyarına 

"Akıllı olan bu günün işini yanna koyunca düşmanlanna fırsat vermiş olur". 

Derlemelerde doğrudan atasözü olarak bulunamadı, ancak şu benzer sözler 

vardır: 

SN 3177 bugünini yanna ~oyan gişi 
caceb ola başarur ise işi 

Berlin O. 25b7 bu günüm yarına f5;alsun deme. Bugün yaygın olarak: 

8 J. Hamilton - L. Bazin, "Un rnanuscrit chinois et turc runiforme de Touen-Houang 
(British Museum, Or. 8212(78) et (79)", Turcica 4, 1972,25-42. 
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Bugünün işini yarına bırakma, biçiminde kullanılır. 

* * * 

(17) 990 netekim sözde getürmişdür l).akim 

pa~işahug niCmeti olur delim 

ilk dizeden bunun bir iktibas olduğu anlaşılmaktadır; kimden alındığını 

belirleyernedim. 

* * * 

'( 18 ) 995 taıJ' degül agyar elinden ogrulı~ 

egriden gelmeye hergiz toğruhI.<. 

Derlemelerde bu biçimiyle bulunmuyor, fakat krş. Eyüboğlu 1/84/7: Eğri 

bakandan doğru iş beklenmez; ~: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. 

* * * 

(19) 997 netekim bağlasa caI.<.reb ignesin 
I.<.oyacaI.<. degüldürür hergiz busın 

Krş. Eyüboğlu I/132/32 Huylu huyundan geçmez. 

*** 

(20) 1000 her kim ögütciden almaya ögüt 

SN 324 

sen anı dutkim bi=- ağacdur sögüt 

velı dutmayana ger ögüt vere 

tagıtmış ola tobmı çor~ yere 

Krş. Berlin O. 12a11 ~urı yerde sögüt tutmaz o1Jmadu~ ögüt tutmaz.; Berlin 

O. 16b6-7~libiliyetsüze ögüt vermek ~uru ve ~uzgeç yere sögüt dikmek 
gibidür, (~uzgeç "kuytu yer".) 
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* * * 

(21 ) 1030 l]ileyile işini l,<.ıla temam 

kesilen baş yene bitmez e hümam 

Yanbiçimi: 

(22) 1245 ikiledin bitmeye kesiise baş 
er gibi eyle anuIJıla savaş 

Eyüboğlu I/157/3 Kesilen baş geri (bir daha) bitmez. 

* * * 

(23) 1040 söz ki deniimiş ola atılmış o~ 
dönmege ikisi dabı çare yo~ 

Berlin O. 18b5-6 söz o~dur ağız yayında ey can * o~ atılsa gerü dönmek ne 

imkan. 

* * * 

(24) 1047 gişi kim dost dostluğın ~ıla barab 
canına ~ılmış ola yüz big caı;ab 

Atasözü derlemelerinde rastlanmadı, özdeyiş sayıyorum. Şu söz de bunun 

bir çeşitlernesi gibidir: 

(25) 3999 kimse kim dilegile dostını ~or 
gendü elile başına ol ~oya ~or 

"Kendi dileğiyle dostundan vazgeçen, kendi eliyle başına kor koymuş olur". 

Beytin ikinci dizesi kendini ateşe atmak deyimini çağnştınyor; başına *or 

~oy- deyimi şu beyitlerde de geçiyor: 
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242 gördügüm9 benden yeg olmış ~urlarum 

pes 4asedden başa lç.oydum lç.orlarum 

1124 şUlJa belJzer kim lç.oya başıruı lç.or 
ya ekinciye ki yeri ola şor 

* * * 

(26) 1076 dedi çün bir nesne kim ta~dir ola 
ol yoyulmaz neçe kim tedbir ola 

Krş. Eyüboğlu 1/221/1 Takdir tedbiri bozar; 3 Takdirle yazılan tedbirle 
bozulmaz; 5 Takdire uymayan tedbirin hükmü olmaz; 6 Takdirin işi tedbire 
sığmaz; 7 Takdirin yaptığını tedbir bozamaz. 

Derlemelerde bulunmayan aşağıdaki söz de yukandakinin bir çeşitlernesi 

sayılabilir. 

(27) 1673 sözde tedbır eylemeklik yagludur 

ille kim ta~dire tedbir bağludur 

* * * 

(28) 1257 gurbet eder neçeler bagnm baş 

ağır olur netekim yerinde taş 

SN 629 ganohgıla ~ana döner bagır 

me~e1dür !aş olur yerinde agır 

Berlin O. 41a6 çağır lç.arğacuğım çağır * taş lç.oyduğı yerde ağır. Eyüboğlu 
JJ223/39 Taş yerinde ağırdır. 

* * * 

9 Yazmada gördi kim, düze1tme için bkz. Türk Dilleri Araştırmaları 6, s. 85. 
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(29) 1266 dişisi eyitdi gişi gendüzin 
begenüb görmek eyü degül özin 

Özdeyiş sayılabilir mi? 

* * * 

(30) 1316 kim suya sen 
dekdururken şöyle oda yanasm 

Doğrudan doğruya atasözü olarak bulunmuyorsa da şu benzeri vardır: St. 

Petersburg O. 14b1 beglere inanma şuya [ayanma. Ayrıca krş. Eyüboğlu 

I/40/12 Beylere inanma, suya dayanma, geçginle karı sözüne aldanma. 

Eyüboğlu I/216/1 Suya inanma, yele dayanma (Orada Mecali'den gösterilen 
tanık: eşk ü aha inanursın * yele uyup suya dayanursın). 

* * * 

(31) 1320 bize etdügi iş illJa I.calmaya 

şanmaKim sen nederise bulmaya 

Eyüboğlu I/164/3 Kişi ettiğini bulur, atasözünün metne uydurularak 
yerleştirilmiş biçimi. Aşağıdaki söz de aynı atasözünün çeşitlernesi sayılır: 

(32) 1550 her kim ol nederise bulsa gerek 
şanma bulmaz ol ag a ~alsa gerek 

Berlin O. 15a6: deme ?,ulm edersin lç,ala yanulJa * salJa lç,alurısa lç,almaz 

oğlUlJa; St. Petersburg O. 19b3: salJa lç,alursa lç,almaz oğlanulJa atasözleri de 
yukarıdakine benzerlik gösterir. Aynı atasözü cAşıI.cpaşa' da bir beyit 
biçiminde yer alır: Bkz. Friedrich Giese, Die altosmanische Chronik des 

S4.Jilç,pasazade, Leipzig 1929, s. 134 ve Hasan Özdemir, Die altosmanischen 

Chroniken als Quelle zur türkischen Volkskunde, Freiburg 1975, s. 34 ne 

kim ede gişi lç,almaz yanında * bulur ya oğlı lç,ız {atlu canında (ikinci dize 

bozuktur). 

* * * 
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(33) 1325 bu bela kim andan erişdi bize 

ger bu-gün bag ayısa yarın size 

Eyüboğlu i 49/13 Bugün bana ise yarın sanadır. 

* * * 

(34) 1464· dedi oglı şabr ata sözi dut 

(alpbet atlas olur şabrda tüt 

SN 317 her işde sen evme ögüdümi tut 

kim atlaslar olur zeman ile tüt 

GüvahI, Pendname 2045 
nice (uryanları gördü1J mülebbes 
olur tut yaprağı şabr ile atlas 

Eyüboğlu II200L8 Sabr ile koruk helva olur, (dut yaprağı dfba olur). 

* * * 

( 35) 1646 işe seni dilemezem bıragam 
nen;lübana ben gerek bir bir agam 

Berlin O. 26a8 nerdüban ayağ-aya/ç.. 

* * * 

( 36) 1662 Dimne anı gördi dedi gendüye 

kim çini püla~a nece gez döye 

"Dimne onu gördü kendi kendine dedi ki: Çini, çeliğe (=çeliğin vuruşuna) 

kaç kere dayanır?" Belki atasözü, ancak derlemelerde bulamadım. 

*** 
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(37) 1674 neçe kim tedbiri gey 'alpl ~ıla 
dabı artu~ erişe ag a bela 

"Akıllı kişi önlemi ne kadar çoğaltırsa, bela ona o kadar fazla erişir". İçerik 

bakımından bugün kullanılan: Sakınan göze çöp batar atasözünü çağrıştıran 
bu söze derlemelerde rastlamadım. Özdeyiş sayılabilir mi? 

* * * 

(38) 1807 netekim şayru gişi ister ta'am 
ger ziyan etdügini bilür temam 

"Nasıl ki hasta, kendisine ziyan verdiğini bile bile yiyecek ister". Derle

melerde doğrudan doğruya böyle bir söz bulamadım ancak şu sözle 

karşılaştırılabilir: Berlin O. 19a3: basta olanlar gendüye yaramaz yemekler 

üzerelikden olurlar. 

*** 

( 39) 1813 her ki ne ekerse götürse gerek 
ço~ belayı başa getürse gerek 

Eyüboğlu 1/186/20: Ne ekersen onu biçersin. 

* * * 

( 4 O) 1956 söz naşiQat olıc~ m~bül olur 

togru söze cümle 'alem ~ul olur 

Eyüboğlu I17419: Doğru söze canım kurban. 

* * * 

( 41) 1959 ~ar yaga belürsüz ola iz ~ala 

işlerinden şah anulJ 'aciz ~ala 

İlk dizedeki ~la atasözüne dahil değildir. 

http://www.turkdilleri.org/



MESCÜD'UN MANZUM KEllLE VE DiMNES fNDE ATASÖZLERİ VE ÖZDEYİşLER 43 

SN 3209 nete kim yagıc~ ~ar örter izi 

çü mal irkile tutar olur gözi 

Krş. Berlin O. 29b8: fr,ar yaga[ rJ iz örtilür. 

* * * 

(42) 1980 yegdür eyü adıla ölse gişi 
yavuz adıla edince bir işi 

Berlin O. 23a8 ad yavuzlugıyıla diri olmafr,dan yüz şuyıyıla ölmek yegdür. 

* * * 

( 4 3 ) 2027 zira evmeklik durur şeytan işi 
uyrıaya şeytana hiç c~l gişi 

Güvahi, Pendname 399 
te)enniyle gerek başlamag ışe 
cacel fr,ılmafr, olur şeytanı pışe 

Arapçası: Al-Cacalatu min camali' ş-ŞaYfani. 

* * * 

(44) 2096 eylük eyle vü eyü adı ~azan 
gendü düşer ayruga I}uyı I}azan 

AdamoviC'e göre bu İlyas'ın beyitlerindendir, sanmıyorum. Berlin O. 34a5 

fr,uyuyı bOyUlJca fr,az şayed gendül) düşesin ta ki çıfr,maga fr,olay ola. 

* * * 

(45) 2373 bu günü:g yarını vardurur neşe 
eylemezsin yaCni anı endişe 

(neşe < ne ce 'nası!'). Berlin O. 13b2 bugünül) yarını vardur yarınul) bir !JYoş 

güni vardur. 
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* * * 

(46) 2426 bu sözi togru demiş durur tabib 

kim ~anndaşsuz gişi olur gano 

Berlin O. 4a9 [atalara} ~armdaşum öldi demişler yerü1)de elü1)de garfb 

olmışsm demiş. 

* * * 

( 47) 2672 zira (~l gişi vermez anda day 

dütüni çı~ar ~açan od dutsa~av 

Eyüboğlu I/26/37 Ateş olan yerde duman da olur. 

* * * 

( 48) 2828 ba!ıI isteyen olur b v or u ~eliI 
dilegi dabı biterse bellü bil 

Krş. Berlin O. 26al0 şerf(atı IjYor gören IjYor olur. 

* * * 

( 4 9) 2848 bil ~ıhc zabmı o:gıluban gede 
ille dil zabmı o:g ulmaz dünyede 

SN 239 olJılur SÜlJÜ VÜ ~lıç zabmı ço~ 

olJulmaga.dil zabmına çare yo~ 

St. Petersburg O. 24b6 ~llıÇ yarası o1)ulur dil yarası o1)ulmaz .. Eyüboğlu 

I/71/15 Dil yarası onulmaz. 

* * * 

(5 O) 2862 ne g~devüz.ne yereyüz biz barac 

ille bil aş-şabru miftal}.u-I-farac 
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Arapça atasözüne Eyüboğlu 1/200/4' de: Sabır şadlık anahtarıdır, şeklinde 
çevrilerek yer verilmiştir. Tabii eski metinlerde bu biçimiyle bulunmaz. 
Güvahı bu atasözünü Türkçe olarak şöyle söylemiştir: Güvahı, Pendniime 

2046 
yücelür evmek ile ğam yapusı 

açılur şabr ile şadr Içnpusı 

* * * 

(51) 2863 işümüz ola temam ger şabr ola 
nece şarp iş gegez olur şabrıla 

Özdeyiş olabilir. 

* * * 

(52) 3004 sa]pnulJ siz furşah vermeg yele 
degme gez furşat bilüg gelmez ele 

SN 1456 çü furşat bulunmış iken fevt ola 

anı bilıniş ol girmez ayrub ele 

Eyüboğlu IJ99/l0: Fırsat her zaman ele girmez ve 14: Fırsatı!evt etme. 

* * * 

( 53) 3048 ~anına girüb nedem bir serçenül] 
ayağın kesmeyeler bir sürçenüg 

St. Petersburg O. 13b15 bir sürçen atulj ayağın kesmezler. 

* * * 

(54) 3163 şabr l,ala zal)mete götüre güc 

şabrıla ere muradına şog uc 

Eyüboğlu IJ20ll2 Sabreden derviş muradına ermiş. 
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* * * 

(55) 3243 iki çetü~ bir arslana tap 
mü'miniseIJ sen Çalap l;ıükmine tap 

"İki kedi bir arslana yeter, inançlı isen Tann buyruğuna uy". St. Petersburg 

O. 2a13 iki çetük bir arslana (apdur 

* * * 

(56) 3246 dört nesene gerçr kim görine az 
çoğa şay işülJ olJ ar demezem az 

3247 şayruhğı düşmeni borcı odı 

kim bu dördülJ şarp olur bilgi! udı 

"Dört şey her ne kadar [başlangıçta] önemsiz görünse de sen onlan önemli 

gör, durumunu iyileştir. Ben sana bunlar önemsizdir, demiyorum. Hastalığı, 

düşmanı, borcu ve ateşi ne kadar az olsa da önemli say. Bu dört şeyin utancı 
çetin olur". İki beyit içerisine yerleştirilmiş bir atasözü ya da özdeyiş olabilir, 

derlemelerde bulamadım. 

*** 

(57) 3287 erli k on durur to~uzı I}.iledür 
~anda kim erlik ü hile biledür 

St. Petersburg 4b 1 O erlik on (o~uzı /:ıfledür. 

* * * 

(58) 3730 şoIJ peşıman olduguIJ ne ta'ide 

şOIJra s~al yolduguIJ ne ta'ide 

SN 702 ki az günde za1)met ~azanmaya çob 

peşımanlıguIJ şOIJra aşşısı yob 
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St. Petersburg 21a5 ş01J peşfmlinlıl[, aşşı l[,ılmaz. Aşağıdaki bey te de aynı 

atasözü yerleştirilmiştir. 

(59) 3739 şolJ peşimanh~ aIJa Iplmaya sud 
yana l;ıasret odıyıla hemçü Cüd 

AdamoviC'e göre bu İlyas'ın beyitlerindendir, sanmıyorum. 

* * * 

( 6 O) 3859 evmeye şabnla işin başara 
şabrıla ~urumışısa yaşara 

AdamoviC'e göre bu İlyas'ın beyitlerindendir, sanmıyorum. Atasözüne 

benziyor, ancak derlemelerde rastlamadım. 

* * * 

(61) 3991 eski düşmen döst olur şanma eşit 
caJ,du1Jı cemC eylemegile iş et 

Dede Korkut Kitabı'da (Dresden nueshasi 3b9) eski panbul[, bez olmaz * 
l[,arı düşmen döst olmaz biçiminde yer alan, Şeybı'nin ve başka ünlü 

şairlerin kullandığı bu atasözü için bkz. Eyüboğlu I193/27 Eski düşman dost 

olmaz. Bunun bir çeşitlernesi: 

( 6 2) 2930 başa düşmen ola vü mekkar ola 
dösta düşmen dünyede ne yar ola 

Bu söz aynı zamanda yukarıda verilen 379. beyitteki atasözü ve benzerlerinin 

bir başka çeşitlernesi olarak da görülebilir. 
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Kısaltmalar 

Berlin O. 

DerS. 

Eyüboğlu 

FN 

İstanbulO. 

Pendname 

SN 

SEMİH TEZCAN 

= Berlin Oğuznamesi (yayınlanmamıştır). 

= Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 12 cHt, 
TDK, Ankara 1963-1982. 

= E. K. Eyüboğlu, On üçüncü yüzyıldan günümüz~ 
kadar şiirde ye halk dilinde atasözleri ve deyimler, 

İstanbul, 1= 1973, II = 1975. 

= Ferhengname (Yanmış olan İstanbul nüshasının 

kopyesinden Rif'at [Bilge] - Veled Çelebi [İzbudak] 

tarafından yayınlanmıştır, İstanbul 1340-2. Bu yazıda 
Kopenhag nüshası kullanılmıştır). 

= İstanbul Oğuznamesi (Yetersizyayını: Veled İzbudak, 
Atalar Sözü, TDK, İstanbul 1936). 

= Pendname-i Güvahr (Baskı: Güvahi, Pend-name. 
Hazırlayan: M. Hengirmen, Ankara 1983. Bu yayında 

çevriyazı işaretleri kullanılmamıştır). 

= Süheyl ü Nev-bahar, (Baskı: C. Dilçin: Mes(üd bin 

A/:ımed, Süheyl ü Nev-bahar, inceleme - Metin ~ 

Sözlük, Ankara 1991. 

St. Petersburg O. = St. Petersburg Oğuznamesi (Yetersiz yayınları: Oğuz
name. Çapa hazırlayanı, mügeddime, lüğet ve şerh
lerin müellifi: Samet Elizade. Bakı, 1987. Oğuzname 
(Emsal-i Mehmedalf) XVI. yy.da yazılmış Türk 

Atasözleri Kitabı. Hazırlayan: Samed Alizade. Eklerle 

Yayına Hazırlayan: Ali Haydar .Bayat. İstanbul 1992). 
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