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Ar$.Cor. H. Dilek BAT~SLAM

Sozlii gelenegin urunu olan atasijzleri ve deyimler yiizyillar
boyunca ku~aktan ku~aga aktarilarak giinumuze kadar ulaqmigiardir.
Atasozleri, atalarimizin soyledigi, geqmi~tenbugiine gelen, g e n i ~tecriibe
ve gozlemlerin iirunii olan, klsa ve ozlu siizlerdir. Deyimler ise, bir
kavrami belirtmek iqin buiunmu~ijzel anlatlm kaliplaridir. Deyimlerle
atasozleri arasinda ~ e k i lbahmlndan benzerlikler bulunmakla birlikte
kavram yonunden ayriliklar vardlr. Deyimler yo1 gosterme niteligi
ta~imazlar. Hiikum bildirmezler. Deyimlerin degi~ik ~ahislar iqin
qekimlenmig bi~imleriya da mastar eki almq biqimleri kullanilabilir.
Ancak atasozleri kigilere gore gekimlenemez. Kalipla~mqsabit bir yapiya
sahiptirlerl.
Atasozleri konuqma sirasmda ve yazida diiqiinceleri kisa ve ozlu bir
biqimde anlatmak, ataiar~m~zm
deneyimlerinden yararlanmak geregini
belirtmek, qarpici uyardarda bulunmak, etkileyici ve sanatll bir anlat~m
saglamak, bir olayin dogrulugunu, yanli~l~glni
ya da bir yargiyi kanitiamak
anlaciyla kullaniliriar2. Deyimler de atasozleri gibi duygu ve dii$inceleri
klsa yoldan etkili ve cadi bir biqimde anlatmaya yardimci olurlar.
Turkler arasinda edebi eserlerde atasozlerine ve deyimlere yer
verme geleneginin koklu bir geqmi~ivardir. Atasozlerinin ilk ornekleri
Goktiirk Yaz~tlari'nda(8.yy.) goriilur. 11 ve 12. yuzy~linonemli eserlerinI

Omer .4sim Aksoy, Atasozleri ve Deyimler Sozliigii, TDK.Yay. 4. Bas. Ank. 1984, C.1,
S.19-49
Yusuf Cotuksoken, Atasozlerimiz, Alaz Yay. 1st. 1979, s. 19
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den Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig'i ile Edip Ahmet Yugneki'nin
Atabetu'l-Hakayik isimli eserleri atasozleriyle zenginlegtirilmigtir. Turkqe
atasozlerini derleyen ilk eser Kaggarll Mahmut'un Araplara Tiirkqe
ijgretmek amciyla hazlrladig~Divanu Liigati't Tiirk'tur (1 1.yy.)3. Sonraki
yuzyillarda, egitim amaclyla qegitli eserlerde kullanilabilmesini saglamak
iqin atasozleri el yazmalarl biqiminde de derlenmigtir4.
Halk gairleri ve divan gairleri de giir iqinde atasozlerine ve
deyirnlere genig yer vermiglerdir" Halk giirinde, "nasihat destani" ya da
"atasozu destani" gibi isimler verilen eserlerde atasozleri, hece olqiisune
uydurularak, genellikle ozgiin biqimleri bozulmadan kullan~lmqtir.Bu
turiin en bagarili orneklerinden biri Levni'nin "Atalarsozii Destanl" adiyla
bilinen giiridir6. Divan Siirinde ise ~airler,pend-nlmelerde, dini ve ahllki
konulu mesnevilerde, divanlarda kendi zevk ve anlayiglarl dogrultusunda
atasozlerine ve deyimlere yer vermi~lerdir.Anadolu sahasinda giirlerinde
atasozlerine ilk kez yer veren gairin, Safi mahlasiyla giirler yazan, Yildirim
Bayezid'in veziri Kas~mPaqa oldugu soylenir. 15. yuzyil divan gairlerinden
ve Avni mahlasiyla giirler yazan Fatih'in9 giirlerinde
~ e c a t i ~ hi^
,
atasozleri, deyimler ve halk tabirleri onemli yer tutar. 16. yiizyilda ise
zltilo, Fighi", Haylli, Giivlhi, Nev'i ve Tagl~cali Yahya giirlerinde
atasozlerini ve deyimleri sikqa kullanmiglard~r.Sozunii ettigimiz 16. yiizyil
3

Belleten, 1980Kaya Tiirkay,"Ka~garltdanGunumuze Gelen Atasozleri" TDAY.
1981, TDK. Yay., TTK. Bas. Ank. 1983 s.39-42
4
Ana Britannica "Atasozu" mad. Ana Yay. 1st. 1987, C.2, s.487-488
E.Kemal Eyuboglu, 13. Yuzy~ldanGunumiize Kadar Siirde ve Halk Dilinde Atasozleri
ve Deyimler, Dogan Kardeg Yay. C.1 1st. 1973, C.2 1st. 1975
6
M. Sunullah Arrsoy, Turk Halk Siiri Antolojisi, Bilgi Yay. Ank. 1985, s.212-2 13
7
Mine Mengi, "Necati'nin Siirlerinde Atasozlerinin Kullanlm~", Erdem, AKM. Dergisi,
Ocak 1986, C.2, S.4, s.47-57
Necati Sungur, Ahi Divan1 (inceleme- Metin), KB. Yay. Ank. 1994, s.45-48
Halil Ersoylu, "Fatih'in Siir Dilindeki Atasozii ve Deyimler", Turk Dunyasl
Aragtmnalar~,Haziran 1983, S.24, s. 173- 183
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Bkz. ilhan Ceneli, "Zati Divanmda Atasozleri ve Deyimler", Turk Kulturu, Ocak 1973,
S.123, s.153-158 , Cogkun Ak, Mehmet Akkaya, "Bal~kesirliZati'nin Siirlerinde Geqen
Atasozii ve Halk Deyimleri", Uludag h i . Egitim Fak. Der. 1988, C.3, S.2, s.41-49
II
Abdulkadir Karahan, "Trabzonlu Figani'de Atasozleri ve Deyimler", 1st. h i . Edeb.
Fak. Turk Dili ve Edeb. Der. C.23, 1977-1979, 1st. Edeb. Fak. Mat. 1981 s.165-174
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divan gairlerinden Guviihi'nin Pend-niime'si, iqinde bulunan atasozleri ve
deyimler bakimindan onemlidir. Guviihi, Pend-niime'sini Attar'in Pendniime'sini ornek alarak yazmq fakat eserinde qok sayrda atasozu ve deyime
de yer vermiStir12.Nev'i'nin giirlerinde hem donemin qegitli ozelliklerini
yansitan mahalli ogelerin yer aldigi hem de atasozleri ve deyimlerin
kullanildigi giiriiliir'3. Aynl durum Hayiili iqin de geqerlidir'4. Orijinal
konulu mesnevileriyle taninan hamse sahibi Ta$cali Yahya da eserlerindeki mahalli renklerle, giirlerinde yer yer sade bir dil kullanmasi, atasozleri
ve deyimlere yer vermesiyle dikkati qekeri5.
Mahallilegme akiminin etkisiyle 17. yiizyil sonlariyla 18. yuzyil
ba~larinda divan $iri iqledigi konular bakimindan geligip zenginlegir.
Gunluk yaSamin canliligi ve sicakl~gi giire girmeye baglar. Dildeki
sadele~meegiliminin, atasozii ve deyim kullan~mmin,kisacasi mahallilegmenin 17. yiizyildaki uygulayicisi durumunda olan sabitI6, 18. yuzyilda
yerini Nedim'e birak~r.Nedim, giirlerinde atasozlerini, deyimleri, Istanbul
Tiirkqesini ve karylikli konugma dilini kendinden onceki ~airlerdendaha
baqarili ve guzel bir biqimde kullanlr. Once divanmdan aldi@miz ornekler
yardimiyla Nedim'in atasozlerini ~iirlerindenasil kullandigina bakalim:

Meyveli agaa ta$larlar'
Sariiy-1 gehriyiiri bir aceb biig-1 meserrettir
Kurulmu$ur esiis-i izz ii ciih-i iftihiir uzre
0 bagin her dirahtr meyve-diir-1 izz u devlettir
Atarlar tay elbette diraht-I meyve-diir iizre (A.G.N.D. 142 / K1.20)

Guvfihi, Pend-n&me,Haz. Mehmet Hengirmen, KTB. Yay. Ank. 1983, s.24-82
Nejat Sefercioglu, Nev'i Divaninm Tahlili, KB. Yay. Ank. 1990, s. 10-21
Cemal Kurnaz, Hayfili Bey Divan1 Tahlili, KTB. Yay. Ank. 1987, s.37-53
IS
Cemal Kurnaz, "Tagl~caliYahya Beg Divanmda AtasBzleri ve Deyimler", Turk Kiiltilrii
Ara~tirmalar~,
Prof. Dr. Faruk K. Timurta$~nHat~ras~na
Armagan, Ank. 1983, s. 198
I6
Turgut Karacan, BoSnah Alaeddin Sabit, Divan, Cumhuriyet ~ n i Yay.
.
Sivas 1991,
s.107-132
17
Once beyitlerde gegen atasozu ve deyimlerin gunumiizdeki karyl~klar~
verilmigtir.
Ornek beyitler Nedim divan^, Haz. Abdulbaki Golpinarh, inkdap ve Aka Kitabevi, 2.
Bas. 1st. 1972 adli eserden al~nmqiolup beyitlerin altmda sayfa numarasiyla, nazim
~ e k l ve
i numarasi belirtilmigtir.
I'
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Nedim, sarayin taqlanmasi dolayislyla yazdigi kitada, "Meyveli
agacl taqlarlar" , atasozii yard~miyla daha guzel ve etkili bir anlatim qekli
bulmuqtur.Yukaridaki dizelerden de anla~ilacaglgibi ta~lanansaray, iqinde
meyvesi yucelik ve devlet olan agaqlarin bulundugu bir baga
benzetilmi~tir. Burada, anlamda degiqiklik olmamasina karpn atasozu,
gunumuzdekinden farkli bir sozdizimi ve kelime kadrosuyla kullan~lmiqtir.
Goze ynsak okmaz
Gel hele bir kerrecik seyret giize olmaz yasag
Oldu Sa'diibiid qimdi sevdigim dag ustu bag (A.G.N.D. 346 \ $.7)
Sa'dabad'm guzelligini anlattigi qarkisinda qair, "Goze yasak
olmaz." atasozuyle birlikte "dag ustu bag olmak" ifadesini de kullanmqtir.
Bu ifade bize bugun kullanilan "Bakarsan bag bakmazsan dag olur."
atasozunu qagriqtirmaktadir.
Kara hnber tez duyulur
Gum itse qevket-i husnu quk13h-1 nev-hatlar
Siyeh haberde beli i~tiharolur peyda (A.G.N.D. 253 \ G.6)
Beyitin ikinci dizesinde "Kara baber tez duyulur." atasozuniin
farkli bir kelime kadrosuyla verildigi fakat anlam bakimindan beyitte
verilen atasozuyle gunumuzde kullanilan atasozu arasinda fark
bulunmadigi gorulmektedir.
Knzaya m a gerek
Baq egmede ancak iqimiz tig-1 kaziya
Teslim-i r~zPgerek y8remize merhemimizdir (A.G.N.D. 272\ (3.39)
Yukaridaki ornekte "Olup biteni degiqtirmeye insanin gucii yetrnez,
insan kazaya boyun egmelidir." anlamina gelen "kazaya riza gerek"
atasozu beyit butunliigu iqerisinde verilmi~tir. Aqaglda verecegimiz
orneklerde yer alan atasozleri ise bugun kulland~glmizatasozleriyle olan
anlam benzerlikleri dolayisiyla qagriqim yapmaktadir.
Az soyle qok dinle
Sozii az soyle agir soyle Nedim'i ki suhan
Zer gibi say111gevher gibi sencide gerek (A.G.N.D. 282\ G.55)
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$air kendisine seslenerek sozun az, altin gibi sayili, elmas ya da degerli
taqlar gibi olqulu, tartill soylenmesi gerektigini anlatmi~tir.Biitun bu sozler
yardimiyla beyitte verilmek istenen temel du~unceaz konuqup qok dinlemenin yararidlr. Ayrica bu beyit "Soz gumugse sukut altindir." atasozunu
de qagrqtirmaktadir.

Az olsun oz olsun
Yeter ey h&meyeter gayri dug demleridir
Ki qog o l d u k p giiher kiymeti noksBna gelir(A.G.N.D.66\ Ka.13)
Beyitin ikinci dizesinde qok olan geyin degerinin azalacagi s~ylenerek,
onemli olan yap~laniqin ya da elde edilenin, azligi qoklugu degil iyi ve
guzel olmasidir anlamindaki "Az olsun oz olsun." atasozu hatirlatilmaktadir. Nedim, mahkemeyi anlatan lugazlnin,
Bir soguk yerdir 01 bakilsa eger
Lik hammBm-ve.y giren terler (A.G.N.D. 243\ Lu. 11)
beyitinde de "Hamama giren terler." atasozunu qagrigtirarak, mahkemenin
ozelligini verir.
Atasozleriyle ilgili bu ornekleri degerlendirdigimizde atasozlerinin
qogunun ~ i i dilinde
r
kullanilirken b a z ~degi~ikliklereugradlginl goriiyoruz.
Bazi atasozleri ~ i i r d ekaliplagmig biqimleriyle, bazilari ise sozcuk sayisi
arttirilip azaltilarak ya da sozciiklerin sirasi degi~tirilerekkullanilmi~.Atasozlerinin bilinen cumle kurulu$ari degigiklige ugratddigi gibi yabanci
kelimelere de yer verilmi~.Ancak atasozleri ve deyimler, kaliplagmig,
degi~meyenifade biqimleri olarak bilinirler. Bu sozlerde yer alan kelimelerin yerleri degigtirilemeyecegi gibi, kelimeler benzer ve eg anlamlilariyla
da degigtirilemez. Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklarda18 ~ i i rdilinde,
atasozlerinin ve deyimlerin kalip anlatim biqimleri olarak bilinmelerine
ragmen vezin geregi degigebilecekleri soylenmektedir. Bununla birlikte
degigimin tek nedeninin vezin oldugunu du$.inmemek gerekir. Baglangiqta
soyleyeni belli olan, halk arasinda dilden dile dola~irkendegigime ugradigi
kabul edilen atasozleri zamanla halkin ortak mall olur. Ortaya pkigi qok
eskilere dayanan atasozlerinden bazilari kuquk farklarla gunumuze kadar
18

Bkz. I . ve 4. dipnot.
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ulagirken bazilari da geqen zaman iqinde unutulmuglardir. Ayrica gunumuzde de atasozlerinin kimileri yaygin olarak kullanilirken kimileri ise
sadece belirli bolgelerde kullanilmaktadir. Atasozlerinin kullaniminda
gorulen bu kiiquk farkliliklar yazl dilinde de kendini gosterebiimektedir.
Nedim'in giirlerinde vecize, hikrnetli soz ya da kalip anlatim diyebilecegimiz kimi sozler de bulunmaktadu. Fakat bu sozlerin hangilerinin
~airinkendisine ait oldugunu ve hangilerinin o donemde halk arasinda
yaygin olarak kullan~lan sozler oldugunu belirlemek guqtur. Agagida
verecegimiz ornekler bu tur sozlerin yer.aldigi orneklerdir.
Ntola gitse kendiiden hayretle ciin-i nil-sabQr
Ya seferdir ya tahammiil qiinki aqlun qfresi (A.G.N.D. 3381 G. 159)
Beyitin ikinci dizesinde verilen atasozu "Agiga ya sabir ya sefer
(gerek)." biqimiyle, qe~itliyorelerde kullanilan atasozlerinin derlenmesiyle
meydana getirilmig bir kaynakta yer almaktadlr19.
Dugmen ne denlu saht ise giid 01 ki ey Nedim
Seng iizre gosterir zer-i kfmil iyfrln~(A.G.N.D. 3321 G. 149)
Hep kesb-i yedindir bagma her ne gelirse
Resmolmug ezel hatt-1 cebin nakg-1 kef iqre (A.G.N.D. 3281 G. 141)
Nedimii sine vu biiziinu nerm et yiir geldikqe
Misffir rf hat ister biiliq ii bister husfisunda (A.G.N.D. 3 161 G. 119)
: .a

Der-kemindir sipeh-i hat sakin ey zulf-i diriiz
Reh-zeni hfr olanin dfmeni ber-qide gerek (A.G.N.D. 2821 G.55)
Eder siihib-ayilran birbirinin kadrini tekmil
TerPzfi-yi digerdir yine mi"fr~ terfzfinun (A.G.N.D. 2831 G.57)

Ti&u piidu terk-i tilr u pQd-i hestidir anin
Sf14 derviqi dokunmaz sevdigim Kegmir'de (A.G.N.D. 3 121G. 112)
Orneklere baktigimizda, bu orneklerde yer alan sozlerin de
atasozleri gibi genellikle beyitlerin ikinci dizelerinde yer aldigm ve ilk
dizede verilen diigunceyi aqlklamak ya da beyit butiinliigu iqerisinde

.

l9

Tiirk Atasozleri, Derleyen: Rag~pSoysal, Aynur Matbaas~,Ank. 1971, s.52
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verilmek istenen dugiincenin daha guzel ve etkili bir bigimde verilmesini
saglamak amaciyla kullanildiklar~nigoruyoruz. Burada as11 onemli olan
gairin kullandig~bu degi~iksozler araciligiyla belirli diigunceleri, inanqlari
ve davranig biqimlerini ortaya koyarak, yagadigi donemin duygu ve
dugunce dunyasini az da olsa yansltabilmig olmasidlr. Ayrica Nedim'in
giirlerinde, atasozleri ve deyimlerle birlikte vecize ya da hikmetli soz
diyebilecegimiz sozlere de yer verrnekle, giirlerine dil ve anlatim yonunden
mahalli bir renk katti@ni da soyleyebiliriz.
Nedim'in Divani'nda deyimler de onemli yer tutmaktadir. viirlerinden aldigimiz ornekler yardimiyla gairin hangi deyimleri nasil kullandigini
gorelim:
Yiiz surmek
Liile-zirm da acayib gevki var hasrettedir
01 da yuz surmek diler Hunk5rimin dhmhma (A.G.N.D. 841 Ka.27)

Yukaridaki ornekte "yuz surmek" deyimi, gunumuzdeki biqimiyle
"sevgi ve saygi gosterilen bir buyuk karg~sindaetegine ayagina dogru
yuzunu siirercesine egilmek" anlaminda kullanllmigtir. $air yukaridaki
dizelerde, lale bahgesinin cogku ve hasretle padi~ahinetegine yuz surmek
istedigini anlatmaktadir, Fakat burada as11 amaq, padigahin yuceliginin
ovgusunii yapmaktir.
Yuz suyu dokmek
Her vezire arzedip derdin lishn-1 hiil ile
Ab-1 rQyunsarfedip ihsinin iimmid eyledi (A.G.N.D. 1501 Ta.7)

Bu beyitte ise, "yuz suyu dokmek" deyiminin "iib-1 riiy" sarfetmek
bigiminde kelime kadrosu degigtirilerek bugunku anlamiyla "birisinin
onurunu ayak altina alarak bir bagkasina istegini kabul ettirmeye
qali~masi"anlaminda kullanildigini goruyoruz. Nedim'in gegme tamiri
dolayisiyla yazdigi bir tarih kitasindan alinan yukaridaki dizelerde, her
vezire ha1 diliyle durumunu anlatip yuz suyu dokerek ilgi ve yardim
bekleyen, gegmedir. Ceqme kigileqtirilerek durumunu anlatip qare dileyen
bir insana benzetilmigtir.
Yaraya merhem olmak

,
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Kimlerin yiresine merhem-i kifiir oldu
Kandedir kande o z2lim o sitem-k2re aceb (A.G.N.D. 343/ $.2)
Yukaridaki beyitte sozu edilen "kiifiir" eskiden qe~itlihastaliklar~
tedavi etmek amaciyla kullanllan bir bitkidir2'. Nedim, burada merhem
yerine kiifiir merhemi ifadesini kullanmakla ya~adigidonemde de tedavi
arnaciyla kgfiir kullanildigl konusunda ipucu vermekle birlikte, sevgilinin
ilgisizliginden yakinmaktadir. Cunku kiifiir merhemi gibi dertlere deva
olan sevgilidir ve sevgilinin nerede, kimin derdine Care oldugu da bilinmemektedir."Yaraya merhem olmak" deyimi "onemli bir ihtiyac~kargilamak
ya da bir soruna qozum bulmak" anlamlnda gunumiizde de kullanilmaktachr.
Yolu diQmek
Geqersen semtimizden yolun ugrarsa Be~iktag'e
Efendim gel muruvvet kil senindir bende vu hiine (A.G.N.D. 3581 5.24)
$air,"bir yerin ki~iningidecegi yo1 uzerinde olmasi" anlammdaki
yolu du~mekdeyimini, yolu ugramak biqimiyle kullanmqtir. Kaynaklarda
da her iki kullanim biqimi yer almaktadir. Nedim, sevgilisine seslenerek,
eger sevgilisi kendisinin evinin bulundugu yerin yaklnindan ya da
bulundugu yerden geqerse, ondan kendisine ugramayi ihmal etmemesini
istemektedir. Cunku sevgili boyle davranmakla apga buyuk bir iyilik
etmig, ilgi gostermig olacaktir.

0mrumiin van
Sevdigim gonlum sudri omrumun sermiyesi
Gul yanakli gulgulu kerriikeli mor hiireli (A.G.N.D. 3591 5.27)
Bu dizelerde Nedim, sevdiginin omrunun van, her ~ e y oldugunu
i
anlatmak iqin "omur sermayesi" deyiminden yararlanmq, dolayisiyla
sevgilisine ne kadar qok deger verdigini, sevgisinin buyuklugunu
gostermigtir.

Nazar degmek
Agilmaz oldu qemenlerde qe~m-iqehl2si
20

'

lskender Pala, Ansiklopedik Divan Siiri Sozlugu, C. 1-2, Akqag Yay. 2. Bas. Ank.
1990, s.276

Degirdi nergise de qegm-i riizggr nazar (A.G.N.D. 541 Ka. 1 1)

"Riizggr nazar degirdigi igin gimenlikte nergisin qehla gozu
aplmaz oldu." diyen Nedim, nazar degirme ozelligini ruzgarin gozune
vererek, ruzgarl k i ~ i l e ~ t i r mbu
i ~ ,yolla daha renkli ve guzel bir anlatlm
yakalamayi ba~armqtir.
I

Kulak tutmak
Esenle~ipdil ile guft u gtiye ba~ladilar
Kulak tutunca i~ittimk'ider fakiri suil (A.G.N.D. 351 Ka.7)

Gunumuzde "iyi anlamak iqin dikkatle dinlemek" anlamindaki "kulak
tutmak" deyiminin yani sira "kulak vermek" deyimi de ayni anlamda
kullanilmaktadir.
Rengi uqmak
Cihresinden rengi pervftz eylerni~sanman gafak
Heybet u iclgli duqmu~mihr-i rah$tn ustune (A.G.N.D. 121 Ka.2)

Yukaridaki beyitte "bir kiginin korku ya da uzuntiiden benzinin
sararmasi ve renkli bir geyin renginin solmasl" anlamlarlnda kullanilan
"rengi uqmak" deyimi farkli bir kelime kadrosuyla kullanilmqtir.
Renkten rengr girmek
Izir-1 ygri kornu~yine rengden renge
Gorur musiin hele sahbi-yi hiilet-efziyl (A.G.N.D. 3341 Ga. 152)

"Korku. utanq v.b. duygularla Sayrip sikdarak yuzun renk degi~tirmesi" anlamma gelen "renkten renge girmek" deyimini gair,"renkten renge
koymak" geklinde kullanmi$r. Beyitte anlatilmak istenen garabln
sevgilinin yanaginm rengini degigtirmesi ve garabin sevgili iizerindeki
etkisidir.
Kurban olmak
Yok mu bir handeye kurblnin olam cgy meger
0 kadar teng midir gonce-i nev-hiz-i dehen (A.G.N.D. 4/ Ka. 1 )
Kul olmak
Bana kul olsun deyii hicet ne fermgn etmege
Ben senin qoktan efendim bende-i ferminmam (A.G.N.D. 2991 G.86)
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Yukaridaki iki ornekte ise, "bir kimseye buyuk bir baglilikla fedakarlik
yapmaya hazir olmak" anlamina gelen "kul olmak" ve "kurban olmak"
deyimlerine yer verilmigtir. Beyitlerden birincisinde Nedim, sevgilisine
"Kurbanin olam, yeni yeti~miggonca gibi olan agzin bir gulug sigmayacak
kadar dar midir?" diyerek sitem eder, ikincisinde ise sevgilisi istemeden
onun kulu olmaya hazir oldugunu anlatir.
~ keli
i kanda olmak
Gelir 01 giih-1 nazende iki desti yine kanda
Bir elde $gar u bir elde cam-1 erguvan tutmug (A.G.N.D. 2781 G.50)
Bu beyitte sevgili, iki elinde de iginde kirmizi Sarap olan birer
kadehle gel&@ igin sevgilinin bu durumu "iki elinin kanda olmasi"
biqiminde apklanmigtir.
Etek q m a k
Subhe yoktur kim bu gunlerde o dahi ben gibi
DEimen aqmi~tirveliyy-i ni'metin ihsiinina (A.G.N.D. 831 K. 17)
"Etek aqmak" deyimi beyitte "yardim ve ilgi beklemek" anlaminda
kullanilmigtir.
Hukum vermek
A1 destine ger liile bulunmazsa piyiile
Ver hiikmtinii ey sew-i revan kohne baharin (A.G.N.D. 3471 $.8)
"Iyice dugunup bir sonuca ula~makya da bir karara varmak" anlamindaki "hukum vermek" deyimi yukaridaki beyitte daha qok "geregini
yerine getirmek" anlaminda kullanilmigtir. Nedim, sevgilisinden lale
bulamazsa - ki mevsim uygun 01madiii;i igin lale bulamayacaktir - eline bir
kadeh alarak sonbahari gerektigi gibi degerlendirmesini istemektedir.
Yukaridaki orneklerde kimi deyimler gunumuzde kullanildigi gibi,
kimileri ise gunumuzdekinden biraz daha farkli biqimde kullanilmig.
Deyimlerdeki bazi Turkqe kelimelerin yerine Arapqa ve Farsgalarinin
kullanildi@ni goruyoruz. Bunun nedeni, aruz vezninin daha kolay
kullanilmasini saglamak ve divan giiri geleneginin etkisi olabilece@ gibi
Arapqa ve F a r s ~ a kimi atasozleriyle Turkgede kullanilan atasozleri
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arasindaki benzerlik de olabilir2'. Agagida verecegimiz Grneklerde deyimler daha qok giinumuzdeki bi~imlerive anlamlariyla kullanilm~gtir.
Krrcp geqirmek
Kirdi geqirdi tig-1 nigihiyle ilemi
Ceqmi ne yid bakt~Nedimi ne igini (A.G.N.D. 2491 G. 1)
Kapaic atmak
0 tifli duhter-i rezle biraz ali~tirdik
Atar kapag~aman duymasin peder mider (A.G.N.D. 55/ Ka.11)
Kan yutturmak
iltifit-1 yira magrur olma dil verme Nedim
Gor ne kanlar yutturur 01 meh hele bir kez seve (A.G.N.D. 1411 Ki.18)
Cekip qevirmek
Ciinki tir-i hicr ile oldun zahm-n2k ey gonul
. Cek qevir kendin ki bir kagi kemin lizlm sana (A.G.N.D. 2521 G.6)
Yancpyakclmak
Kime f i eylesin
~
dil derdini feryiddan gayrl
Kime yansin yakilsin ih-I iteg-ziddan gayri (A.G.N.D. 333/ G.150)
Esir etmek
Nedim-i z i r ~bir kifir esir e t m i ~igitmigtim
Sen 01 cellid-1 din 01 dugmen-i imin misin kfifir (A.G.N.D. 268/ G.30)
El vermek
Destide duhter-i rez destte duht-i merdum
Kime el verdi felek boyle begim dunyada (A.G.N.D. 3221 G. 130)
Derdine derman olmak
Coktan ey siki gelip sinemde mihmin olmadin
Derdime destindeki sigarla dermfn olmadin (A.G.N.D. 2901 G.70)
Goniil aldcrmak
Sen ne cimin mestisin i y i kimin hayrinisin
2'

ibrahim Olgun, "Farsqa ve Tiirkqe Atasazleri ve Deyimler uzerine", TDAY. Belleten
1972, TTK. Bas. 2. Bas. Ank. 1989 s. 153-1 72
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Kendin aldirdm gonul n'oldun ne h2l o l m u ~sana (A.G.N.D. 250/ G.2)
El yckamrik, Tel takcnmak
El yusun candan du~enlerpenqe-i mujg2n1na
Tel taklnsm d i i ~olanlar kiikul-i piq2nina (A.G.N.D. 821 Ka. 17)
Topuk qalmak
Biz topuk qalmada siz zevk u safiida her ~ e b
Kaldmp ka'b-I muhann2 gibi ciim-1 b2de (A.G.N.D. 3231 G. 1 3 0 )
C a m can katmak
Koqup her ~ e miyiinm
b
c h i n a c i n katmada agy2r
Behey z2lim sen insiif et bizim de c2ium1z vard~r(A.G.N.D. 2581 G. 15)
Felekten bir gun qalmak
Izn ahp cuma namiizma deyu m2derden
Bir gun ugrll~yal~m
qerh-i sitem-pewerden (A.G.N.D. 3571 7.22)

Son iki beyit, "koqmak" ve "ugr~lamak" gibi arkaik kelime
diyebilecegimiz kelimeleri iqermeleri bak~m~ndan
dikkat qekicidir. Bu
kelimelerin Nedim'in y a ~ a d ~ g idonemde ve Istanbul Turkqesinde
kullan~lmqolnialari donemin konu~madili hakkmda az da olsa bir fikir
vermektedir.
/
Deyinilerin kullan~m~ylailgili olarak yukar~da verdigimiz
orneklerin saylsl kolayca arttirdabilir. Cunku Nedim, ~iirlerindeqok sayida
deyime yer vermi~tir.Ancak $air, daha once de soyledi@miz gibi deyimleri
her zaman gunumuzdeki biqimiyle kullanmamq, deyimlerin soz diziminde
ve kelime kadrosunda bazi degi~iklikler yapmqt~r.Nsdim, deyimler
arac~liglyla ~iirlerinde daha guqlu, daha renkli ve can11 bir anlat~m
yakalayabilmi~tir.~ z e r i n d edurulmas~gereken bir b a ~ k anokta da ~ a i r i n
~iirlerinde gunumiizde kullanhayan, deyim ya da deyime benzeyen
sozlerin bulunmas~d~r.
Bu tur sozlerin baz~lar~yla
gunumiizde kullandanlar
arasmda qagri.ym yoluyla benzerlikler kurulabilmektedir. Ornegin
a ~ a g ~ d a kbeyitte
i
yer alan "hanqer hanqere gelmek" ifadesi gunumuzde
kullanilan "burun buruna gelmek" deyimiyle benzerlik gostermekte ve
hemen hemen bu deyimle aynl anlam~taymaktadir.
Hanqer It anqere gelmek

Cebhesin t2b-1 ~er2b-1n2z pur qin eylemi~
Gelmi? ebrdar yine mestfine hanger hangere (A.G.N.D. 3 111 G. 1 1 0 )
Burada anlatilmak istenen ka~larinbirbirine yakinligi ve sarho~a
benzemesidir. K a ~ l a da
r s a r h o ~insanlar gibi fitne qikarici ve ortalik karqKnn iistiine kan eylemek
Nergis-i giil-gfin b e y a m sanma surh itmi? remed
Gamze-i A i m yine kan eylemi~kan iistiine (A.G.N.D. 111 Ka.2)

$air bu beyitte "Giil renkli nergisin (giiziin) beyazinl giiz a@-is1
kizartmq sanma, zalim gamze (siizgun bakq) yine kan iistune kan
dokmu~tiir." diyerek, gamzenin zalimligini "kan ustiine kan eylemek"
sozleriyle ifade etmiytir.
Meydnii nlmak
Binip sad izz ii n2z ile semend-i $ih-reftire
i
(A.G.N.D. 521 Ma. 1 0 )
Giizeiler at meydaninda ahr ~ i m dmeydilni

Yukaridaki beyitte giizelierin gezmek iqin at iistunde at rneydanina
gelmeleri anlatilmaktadir. Burada kullan~lan "meydan almak" ifadesi
giinumiizde kullaniian "yer almak" depimiyle ayni anlami taymaktadir.
Tnbire gelmemek
Re~k-iqin olmakla fikrim gelmedi ta'bire lik
Vasfi 01 gisirlarin h2b-I peri~2nimgibi (A.G.N.D. 3361 G. 1 56)

"Tabire gelmemek" sozleriyle, halini anlatacak sijz bulamamak
anlamindaki "dile getirememek" deyimi yakin anlamlidir.
'

Sikeste beste
Sikeste beste hele ben de bir gaze1 yapt~m
Dii~iiphayslime 01 $ih ile gegen demler (A.G.N.D. 55/ Ka. 1 1)

Yukaridaki beyitte geqen "qikeste beste" kelimeleri bugiin
kullandigimiz "kink dokuk" deyiminin kar&digi anlami ifade etmektedir.
Babnli kizli
Zannetme duhter-i rezi rind ile gizlidir
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Aninla ~ e y efendi
h
de babah klzlidir (A.G.N.D. 2571 G. 14)
Burada kullanilan "babali kizli" ifadesi "anal1 klzli" ifadesinin
benzeridir. Sairin anlatmak istedigi, ~ e y h i nde rind gibi iqkiye dii~kun
oldugudur.
Saktr sakrr titremek
Suzuldugiince qaklr keyf q e ~ m -~eh-biizin
i
Hammime-beqqe gibi dil sakw sakir titrer (A.G.N.D. 551 Ka. 11)

Bu beyitte saklr sakir titreyen gonuldiir. Dolayls~yla "birden
heyecanlanmak, korkmak" anlamindaki "yiiregi oynamak" deyimiyle
anlam bakimindan benzerlik kurulabilir.
Sabaltcnc ak~amcnrbilmemek
Bir cebinin bir dahi ziilf-i siyeh-famin bilir
bilk (A.G.N.D. 2681 (3.34)
Dil ne subhun farkeder billiih ne ak~8m1n

Yukaridaki beyitte kullanilan "sabahini ak~amini bilmemek"
ifadesi "geceli gunduzlu" deyimine benzemektedir. Sevgiliden ba~kasini
gozu gormeyen a ~ i k ,geceyle gunduzii bile birbirinden aylramamaktadir.
0, sadece sevgilinin beyaz alniyla siyah renkli zulfunii bilmektedir.
Dolayisiyla onun iqin gunduz, sevgilinin beyaz parlak a h , gece ise siyah
renkli zulfiidur.
$i$esini duvara vurmak
Bir taraftan dahi ey seng-dil ey baht-1 siyah
Sen mi urdun bu gece qi~emidivare aceb (A.G.N.D. 3441 $.2)

Giiniimuzde " ~ i ~ e s i duvara
ni
vurmak" deyimi kullanilmamaktadir.
Ancak "baltayi t a ~ avurmak" deyimiyle yakin anlamli oldugu soylenebilir.
Beyitte yer alan diger iki deyim " t a ~yurekli" ve "kara bahtli" biqimiyle
dilimizde kullanllmaktadlr.
Gomgok kesilmek
0 rutbe etti bu keskin soguk zemine eser
Keniir-1 ciiyda gijmgok kesildi nilufer (A.G.N.D. 541 Ka. I I )

Beyitte yer alan "gomgok kesilmek" ifadesi dilimizdeki "herhangi
bir sebeple morarmak" anlamindaki "mosmor kesilmek" ifadesiyle ayni
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anlamdadir. Burada anlatilmak istenen qiddetli soguk nedeniyle irmak
kenarindaki niluferin bile donarak renk degiqtirdigidir.
Kad qekmek
Ebr-i nisan-ve~ser-i evriika 01 gevher-nisiir
Tii ki kad qeksin nihiiliin-1 hibner tab2 gibi (A.G.N.D. 671 Ka. 14)
Sakcz qignemek
Germolup oglun bize bir bOse ikriir eylemiq
Dun kizin da qignedi ey pir-i mey 01 sak~zi(A.G.N.D. 3361 G. 155)

Bugiin "kad qekmek" deyimi yoktur. 1kinci beyitte yer alan "sakiz
qignemek" sozu burada ayni iqi yapmak anlaminda, gunumuzde ise,
buradaki anlanmdan farkli olarak "ayni ~eyierisik sik soylemek, sozu
gereksiz yere uzatmak" anlaminda kullanilmaktadir.
Aqagidaki deyimlerle bugun kullandigimiz deyimler arasmda
soyleyiq ve anlam bakimindan benzerlikler bulunmaktadir.
Selamet yakasc gormek
Hiq seliimet yakasin gorsun mii dii~menkim kodu
Kahri bin ser-penqe her tiir-1 giribiin ustiine (A.G.N.D. 121 Ka.2)

"Selamet yakasi" deyimi anlam bak~m~ndan
"hi9 rahat edememek"
anlamina gelen "rahat yuzii gormemek" deyimine benzemektedir. Ayr~ca
"iki yakas~bir araya gelmemek" deyimi de yukaridaki deyimlerle hemen
hemen ayni anlamda kullan~lmaktadir.
Sinesine can gelmek
Sadr-1 eyviina ki 01 sadr-1 cihiin-bin geldi
Meclisin sinesine sanki hemiin ciin geldi (A.G.N.D. 1 191 Ka.34)

"Sinesine can gelmek" deyimi gunumuzde mutlu olmak,
rahatlamak ve sikintidan kurtulmak anlaminda kullanilan "cam yerine
gelmek" deyimiyle ayni anlama gelmektedir.
Yiiregi titremek
Kuqagin dugmesin qozmekde havfim yoktur ammii kim
Yurek titrer kemer-bendindeki hanqer husQsunda (A.G.N.D. 3 161 G. 1 19)
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Bu ornekte yer alan "yuregi titremek" deyimi "birden
heyecanlanmak, korkmak" anlamindaki "yiiregi oynaniak" deyiminin
karyligidir.

KII kadnr fnrketmemek
MQ-be-inQdikkatler ettim kil kadar fark etmedim
Ka~larinbilliih begim dtqundaki semmQrdan (A.G.N.D. 3071 G. 101)
Yukaridaki beyitte yer alan "kil kadar" deyimi "kil gibi" bigiminde
de kullan~lmaktadir.Ayrica beyitin baynda goriilen "mit-be-mC dikkat
etmek" ifadesi de "dikkatlice, ara$irmak,incelemek, iinemle iizerinde
durmak" anlammdaki "kill klrk yarmak" deyimiyle ayni anlamdadir.
Verdigimi;! qe~itli orneklerden de anlaplacagi gibi Nedim,
~iirlerindeatasozlerine, deyimlere veciz s6z diyebilecegimiz, sozlere ve
halk soyleyi~lerineoldukqa gok yer vermi~tir.Ornekleri atasozleri ve
deyimlerin kullanilq bigimleri bakimindan degerlendirdigimizde atasozlerinin genellikle beyitlerin tek dizelerinde, deyimlerin ise kimi zaman tek
dizede kimi zaman da beyit biiMnlugii igerisinde kullanddigmi goruyoruz.
Ayrica ?air, atasozlerini ve deyimleri ~ i i rdiiinde kullan~rkenb a z ~kiigiik
degi~ikliklerde yapmqtir. Atasozleri ve deyimlerin bir kismm~kallplaynq
bigimleriyle, bir klsmm kelime saydarini azaltip gogaltarak, bir kisminl da
kelime sirasini degiytirerek yiirlerine yerle~tirmiqtir. Sairin divan]
tarandiginda yukarida verdigimiz tiirden orneklerin sayisi kolayllkla
arttir~labilir.
Bilindigi gibi divan pirlerinin atasozlerini ve deyimleri kullanmalarinin qeqitli nedenleri vard~r.Atasozleri ve deyimler az sozle gok vey
anlatmalan, edebi sanatlara yer vermeleri, ~ i i r d eanlarn giizelligini ve
zenginligini saglamalari nedeniyle onemlidirler. Atasozleri ve deyimlerin
onemli bir b a ~ k aozelligi de lialkin yiizy~llarboyunca gegirdigi tecriibelerin
ve bu tecrubeler sonucunda ortaya gikan gelenek ve inaqlarin izlerini
taymalar~dir.Divan ~airlerinin,~iirlerindeatasozlerine yer vermelerinin
nedeni, atasozlerinin yukar~daslraladl~imizbazi ozelliklerinin yani sira
~ i i dilini
r
Turkqele~tirrne,halka halkm diliyle seslenme istek ve qabaslyla
da yakindan ilgilidir diyebiliriz. Bilindigi gibi divan edebiyat~16. yuzyildan itibaren taklitqilikten kurtularak ozgun eserier vermeye b a ~ l a m q buna
,
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bagli olarak eserlerde dil ve igerik bakimindan millilegme, mahaililegme
gibi ozellikler giderek artmigtlr. Nedim'in giirlerinde atasozii ve deyim
kullanimina onem vermesi onun mahallilegmeden yana olmasiyla yakindan
ilgilidir. Nedim, Tiirkqeyi giir dilinde kullanma istegi iginde olmasi ve
dilde mahallileqmeye yonelmesi nedeniyle atasozlerini ve deyimleri
kullanmiqtir diyebiliriz. Nitekim sadece Nedim'in yagadigi 18. yiizyilda
degil daha onceki yuzyillarda da Tiirkgenin giir dili haline gelmesi iqin
qaligan ve mahallilegme hareketi iqinde yer alan sanatgilarin gogunun
giirlerinde atasozlerine ve deyimlere yer verdiklerini goruyoruz.
Sonuq olarak Nedim, kullandigi atasozleri ve deyimler araciligiyla
hem bize yagadigi donemde kullanilan Istanbul Turkgesi hakkinda hem de
o donem halkinin kulturti, davranig biqimi ve inanglariyla ilgili bazi
ipuglari verir. Ayrica gair, atasozleri ve deyimlerin anlatm ~zelliklerinden
yararlanarak giirlerine canlilik ve aniam zenginligi getirmeyi de bagarir.

