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işidir ki, onların akıl terazileri de bu kadar ağırlığı çekemez. Kü-
çük akıl sahipleri için bir şeyin lafzı veya şekli yeter. 

 ÖRNEKLER:
“Doğrusu, bu kitabı okuduğum tarihten bu yana hâlâ ağırlığı 

altında ezildiğim bu hedef, aşırı derecede yüksek: ‘Mutlak olanı 
îzah etmek!’ Kimin haddine? Bu kadar yüksek çıtadan hiç kimse 
atlayamaz. Şâirin dediği gibi, ‘İdrâk–i meâli bu küçük akla ge-
rekmez / Zîra bu terâzi bu kadar sıkleti çekmez.’” (D. HOCAOĞ-
LU)196

BEYİT: İdrâk-i me’âlî bu küçük akla gerekmez/ Zîrâ bu terâzi o 
kadar sıkleti çekmez/ Ziya Paşa

22. İlim kendin bilmektir
İlimden gaye, kişinin kendini bilmesidir. 
Diyor ki Yunus, her şeyden önce kendini tanı, insanı ve insan 

olmayı öğren. Sonra da okudun, ilim edindin, kendini bildinse bu 
ilimdir, bilmediysen ilim öğrendim deme! Yunus Emre bunu yedi 
yüz elli yıl önce söylüyor! Bugün değişen bir şey var mı?

Çok zaman, çok şey yaparız ama ne usülden haberimiz vardır, 
ne de yaptığımız işin gayesinden. Günlük olarak karşımıza çıka-
bilecek hedefler için çabalarız ama nihai, kadim hedeflerden, 
amaçlardan haberimiz olmaz. Derviş Yunus yol kenarından bizi 
uyarıyor! Tam da “anlayana!” diyecek bir durum!

ÖRNEKLER:
“Yunus’un ‘İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir’ mısrâ-

larını, ‘Bilmek bilmeyi bilmektir/ Bilmek kendini bilmektir’ şek-
linde açıklamış ve sanılanın aksine, söylenmek istenenin aslında 
daha yolun başında, yani ilk mısrâda söylenmiş olduğuna işaret 
etmiştik. Yolumuza kaldığımız yerden devam edelim ve bir adım 
daha atıp bu işareti -ilk mısrâın vurgusunu öne çıkaracak şekilde- 
biraz daha kalınlaştıralım: - Bilmek bilmeyi bilmektir; yani bilmek 
kendini bilmektir. Dikkat edilirse bu durumda hem bilmenin ken-
disi, hem de bilenin kendisi, bilme eyleminin konusu olmakta ve 
bilmenin ne idüğünü bilmenin aslında bilen’in kendisini bilmek 
demek olduğu söylenmektedir.” (D. CÜNDİOĞLU)197
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KIT’A: İlim ilim ilmektir/ İlim kendin bilmektir/ Sen kendini 
bilmezsen/ Bu nice okumaktır/ Yûnus Emre 

23. İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar

Yaşayan her insanın hayalleri vardır. Hayalleri, insanın ya-
şadığının ve hayatta olmasının eseri olarak bir şeyler yapmak 
istediğinin alâmetidir. İnsandan beklenen hayal etmemesi değil, 
kendisi ve toplum için faydalı ve gerçekleşebilir hayallerinin ol-
ması ve hayalleri için çaba göstermesidir.

 ÖRNEKLER:

“Enseyi karartmayın. İnsanlık kötüye gitmez, Türkiye de git-
mez... Bir gün İstanbul’da da yaşanır dünya olimpiyat şenlikleri... 
Biz görmezsek ne çıkar; ‘İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe 
yaşar’ biraz da...” (Ç. ALTAN)198

“İnsanlar vardır, ömürlerini hayallerinin peşinde koşmakla ge-
çirirler. Zannedersiniz ki ikinci bir hayatları olacak ve o hayatta 
da, bu dünyada kurdukları hayalleri hayata geçirecekler. Siz on-
lardan, boşa geçirdikleri bir ömür karşılığında pişmanlık duyma-
larını beklerken, onlar kendilerini Yahya Kemal’in meşhur dizesi 
ile avuturlar: ‘İnsan bu âlemde, hayal ettiği müddetçe yaşar!’” 
(İ. ASLAN)199

BEYİT: Yürü mavi ufkun gittiği son hadde kadar/ İnsan âlemde 
hayal ettiği müddetçe yaşar/ Yahya Kemal Beyatlı

24. Kâdı ola da’vâcı vü muhzır dahi şâhid

Kadı’nın (hâkimin) davacı, mübaşirin de şahit olduğu bir 
mahkemeden çıkan karar âdil olur mu hiç; o mahkemenin hük-
müne “adalet tecelli etti” denir mi? (Bir işte karar verenler iddia 
sahibi veya beklenti içinde ise onlar, adalet dağıtmaları için ken-
dilerine yardımcı tayin edilenleri de kendi iddialarında yardımcı 
yapmışlarsa artık o işten hayırlı bir sonuç beklememek gerekir). 

Hasmı kendisinden güçlü olanın işi de zor demektir. Kendi-
sinden hak beklenen, haksızlığın sebebi ise o işte adil bir son 
beklemek de zor olur. Hele hasım, adalet dağıtan veya adaleti 
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etkileyebilecek biri ise o zaman iş daha da zorlaşır. Kendisinden 
adalet beklenenin, kendi aleyhinde karar vermesi zor olacağın-
dan, hak arayanın işi de Allah’a kalmış demektir.

Özdeyişin tamamı: Kâdı ola da’vâcı vü muhzır dahi şâ-
hid, ol mahkemenin hükmüne derler mi adâlet. İlgili atasö-
zü: Davacısı kadı olanın yardımcısı Allah olsun.

 ÖRNEKLER:

“Türkiye’de kanunlar, yolsuzlukları dokunulmazlık zırhı altın-
da korumak üzere tanzim edilmiş. Meselâ TBMM Araştırma Ko-
misyonu, Kemal Alemdaroğlu, YÖK Başkanı Gürüz ile YÖK yöneti-
cileri ve diğer bazı üniversitelerle ilgili olarak toplam 33 konuda 
soruşturma açılması gereği üzerinde duruyor. Buna mukabil, YÖK 
toplanıyor ve soruşturmaya gerek olmadığını belirtiyor. ‘Kâdı ola 
da’vâcı vü muhzır dahi şâhid/ Ol mahkemenin hükmüne der-
ler mi adâlet’” (N. ILICAK)200

BEYİT: Kâdı ola da’vâcı vü muhzır dahi şâhid/ Ol mahkeme-
nin hükmüne derler mi adâlet/ Ziya Paşa

25. Kadrini seng-i musallâda bilüp ey Bâkî
Ey Bâkî, dostların senin değerini ancak musallâ taşında an-

layacaklar. 
Şair, dostlarının kadir-kıymet bilmemesine serzenişte bulu-

nuyor. Kendisinin değerinin ancak öldükten sonra anlaşılacağını 
söylüyor. Özdeyiş haline gelen bu beyit, değerli insanların kıy-
metinin yalnız öldükten sonra değil, ölmeden önce de bilinmesi-
nin gerektiğini anlatmak için söylenir.

(Bu beyit, Bâkî’nin nâşı musalla taşına konulduğunda, cena-
ze namazını kıldıran Şeyhülislam Sun’ullah Efendi tarafından 
okunmuştur.)

Diğer şekli: Kadrini seng-i musallâda bilsinler ey Bâkî
ÖRNEKLER:

“Türkiye`nin ilk atom mühendisi Ahmed Yüksel Özemre, tedavi 
gördüğü hastanede vefat etti. Tamam, ayrılık dünyasıdır bu. El-
bet her konan göçecektir. Her nefis ölümü tadacaktır. Amma bir 
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de hayatta iken kadr ü kıymet bilinmesi diye bir gerçek yok mu-
dur? Hoş, Baki bile bu vefasızlığın hal-i pür melalini mısra-ı ber-
cestesinde tarihe nakşetmiştir. ‘Kadrini seng-i musallada bilip 
ey Bâkî/ Durup el bağlayalar karşına yâran saf saf`. Gerçekten 
bugün bir seng-i musallada (musalla taşında) el bağlayacak eş 
dost. Kadr ü kıymetini hayatında iken bilenler bilmeyenler olacak. 
Oysa böylesi değerler, aramızdan birer birer sıyrılıp giderken ne 
hazindir ki; ne yazın, ne kültür ne de bilim dünyamız, yerine bir 
daha yenisinin gelmesi çok ama çok zor olan böylesi değerlerden, 
bir sonraki kuşaklara birikim aktarmak için zerre gayret etmedi, 
etmeyecek…” (Ü. BOLAT)201 

BEYİT: Kadrini seng-i musallâda bilüp ey Bâkî/ Durup el bağ-
layalar karşuna yârân saf saf/ Bâkî 

26. Kemâl-i cehl ile da’vâ-yı irfân eylemek

Tam cehaletle irfan sahibiyim diye iddiada bulunmak. Hiçbir 
şey bilmemesine rağmen, bilgili olduğunu zannetmek; ham ve 
yobazlığına rağmen olgunluk taslamak, cahilken kâmil gömleği 
giymek. 

Mısraın tamamı: Kemâl-i cehl ile da’vâ-yı irfan eylemek 
olmaz

 ÖRNEKLER:

“Kendi cehaletlerine bakmadan âlimlik taslayanların sayısı az 
değildir. Bunlar, ‘Bir şey biliyorsam, o da hiçbir şey bilmediğimdir.’ 
diyen dehaların tam da zıt kutbuna düşen, yani, ‘Bir şey biliyor-
sam, o da her şeyi bildiğimdir.’ diyenler sınıfına girerler. Böyleleri-
nin yaptığı, Fuzuli’nin bir beytinde dile getirdiği, ‘Kemâl-i cehl ile 
da’vâ-yı irfan eylemektir.’ Toplumlarda eğitim, bilme, kendini 
bilme, ilim irfan sahibi olma oranı arttıkça böyle insanların sayısı 
da azalır.” (İ. ASLAN)202

BEYİT: Fuzûlî âlem-i kayd içresin dem vurma aşkından/ Ke-
mâl-i cehl ile da’vâ-yı irfân eylemek olmaz/ Fuzûlî
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27. Kendisi muhtâc-ı himmet bir dede
Kendisi himmet edilmeye (yardıma, elinden tutulmaya) 

muhtaç olduğu halde, başkasına himmet etmeye kalkıyor. Ken-
disi muhtaç olan bir kimse, başkası için ne yapabilir? 

Tasavvufta bu söz; dervişliğiyle muhtaç duruma düşmüş, 
bir bakıma dervişliği ayağa düşürmüş, başkalarına faydası veya 
söyleyecek sözü olmayan, hatta başkalarından geçinen dervişler 
için söylenirdi. 

Özdeyişin tamamı: Kendisi muhtâc-ı himmet bir dede, 
nerde kaldı gayrıya himmet ede

 ÖRNEKLER:
“Postmodernizm etrafındaki alışverişler bomboş şeylerdir. Av-

rupa Birliği bazı imkânlar sağlayabilir, ama bizim kök meselemi-
ze bir fayda getirmez; çünkü kendisi zâten muhtac-ı himmet bir 
dede. Bize, kendimizi, hayatımızı, Batı’yı, dünyayı, geçmişi ve ge-
leceği doğru okuyan bir ‘itidal, özgünlük ve özgürlük’ şuûru lazım. 
Anticilikten, kategorize etme illetinden, nobran dialektik asabiye-
tinden arınmış bir ‘insani ve bireysel’ var olma dirilişi lâzım.” (A. 
SELİM)203 

BEYİT: Kendisi muhtâc-ı himmet bir dede/ Nerde kaldı gayrıya 
himmet ede/ Lâedri

28. Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz
Kişinin kendi eksiklerini ve kusurlarını bilmesi kadar irfân 

olamaz. İnsanın ilerleyebilmesi, kendi eksiklerini ve kusurlarını 
bilmesine bağlıdır. Kişi noksanını kabul etmekle ilim ve ahlâk-
ta ileri gitmeye aday olur, kişiliğinin gelişmesine götürecek yola 
çıkmış olur. Kendi noksanını görmek, aynı zamanda başkalarına 
ve dünyaya tepeden bakmayı, yani kibir (kendini üstün bilme) 
hastalığına karşı kişinin bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Kendini eksiksiz ve kusursuz kabul eden yeni şeyler öğren-
meye de, ahlâkını güzelleştirmeye de ihtiyaç duymaz, çünkü 
o taşıması gereken bütün vasıfları taşıdığını zannetmektedir. 
Onun için artık gelişmenin kapıları kapanmıştır.

Diğer Şekli: Kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz.
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 ÖRNEKLER:

“Sokrates’in tutkun olduğu bir söz vardı: Kendi kendini tanı… 
Bizde de eskiler: Kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz, derlerdi. 
… Ne çare ki insan, kendini tanımaz, tanıdığını sanır. Egoist, ben-
cil, hodkâm, ‘ben’ merkezli olmanın da, elbet birtakım nedenleri 
vardır; geçimini sağlamak, eziklik duygusuna bir tatmin aramak, 
başarılı olma hedefine varmak gibi…” (Ç. ALTAN)204

“Sonra eski tutanakların birinde, ‘kişi noksanını bilmek gibi 
irfan olmaz’, cümlesini okudu, bakanlık müşavir başmüfetti-
şi. Gözleri süzüldü. Hüzzam makamından bir bakış fırlattı, kalın 
camlı gözlüklerinin ardından. Resmiyeti, mesafesi, buyuran ve de-
netleyen, ‘ben kurallarım, önemli olan kurallardır,’ diyen ses tonu 
değişti, fısıldıyordu çünkü, insanîleşmişti çünkü… ‘Ne büyük söz 
bu’ dedi. ‘Ne büyük bir söz!’ ‘Bu söz gerçekten anlayarak söylen-
mişse, söyleyeni tebrik etmek gerekir. Gerçekten, ‘Kişi noksanını 
bilmek gibi irfan olmaz.’” (C. YÜKSEL)205

BEYİT: Çeşm-i insâf gibi kâmile mîzân olmaz/ Kişi noksanını 
bilmek gibi irfân olmaz/ Tâlib-i Kâdim

29. Marifet iltifata tabidir
İnsanların başarıları, takdir edildiği sürece devam eder ve 

gelişir. Başarı takdir edilmeyi gerektirir. Beceri, değerini bul-
duğu ve ödüllendirildiği yerde ortaya çıkar, gelişir ve başarıyla 
sonuçlanır. İnsanlar takdir edilmekle teşvik edilir, üretir ve geli-
şirler. Çünkü iyilik, iyilikle çoğalır. Onun için aşırı tenkit kişinin 
cesaretini kırar, takdir (iltifat) ise gayretini arttırır.

Bu atasözü (özdeyiş), beceri ve başarıları ödüllendirmek ge-
rektiğini vurgulamak için söylenir. 

 ÖRNEKLER:

“Elde edilen başarılar nedeniyle takdir edilmeyi beklemenin 
insanın tabiatında var olduğunu ifade eden Erdoğan, ‘Atalarımı-
zın güzel ifadesi bunu ortaya koymuştur. Marifet iltifata tabidir. 
Yeni ve daha büyük başarılar için takdir edilmek, ödüllendirilmek 
motive edici bir unsurdur. Marifet iltifata tabidir. Ama iltifat 
ederken marifeti korumayı ihmal etmeyeceğiz. Marka ve tasarım 
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sahiplerinin ürettiklerinin korunmasına önem veriyoruz’ dedi.” 
(Haber Vaktim)206

BEYİT: Marifet iltifata tâbîdir/ Müşterisiz metâ zâyîdir/ Mu-
allim Nâcî

·	 Maksud eser ise mısra-ı berceste kâfidir. (Bk. Eğer 
maksud eser ise…)

30. Nef’ î, diliyle uğradı Hakk’ın belâsına
Devrin büyüklerine sunduğu kasideler ve çekinmeden her-

kesi hicvetmesi Nef’î’yi bir taraftan devrin kahramanı yaparken, 
diğer taraftan da düşman kazanmasına sebep olmuştur. Bu sı-
ralarda meydana gelen küçük bir olay Nef’î’nin talihini tersine 
çevirmiştir:

Sultan Murad, bir gün Nef’î’nin ünlü eseri Sihâm-ı Kazâ’yı 
okurken ayaklarının dibine yıldırım düştü. Heyecanlanan Sul-
tan, bu olayı fırsat bilen ve bunu okumakta olduğu hicivlerin 
uğursuzluğuna yoran düşmanlarının etkisi ile elindeki mecmu-
ayı parçalayıp attı, Nef’î’yi sürgüne gönderdi, bir daha böyle hi-
civler yazmaya tövbe ettirdi. Bu olay üzerine tarihçi Nâimâ’nın 
da kitabına aldığı bir beyit, devrin şairlerinden İbrahim Vehbi 
tarafından söylenmiştir. Yukarıdaki mısra bu beyitten alınmadır. 
(İpekten; Nef’î, Hayatı Sanatı Eserleri, S. 61).

Bu olaydan sonra, İbrahim Vehbi tarafından yazılan beytin 
ikinci mısrası, dilini tutamayan, ulu orta konuşarak başlarına iş 
açanları anlatmak için özdeyiş olarak kullanılmaktadır.

BEYİT: Gökten nazîre indi Sihâm-ı Kazâ’sına/ Nef’ î diliyle uğ-
radı Hakk’un belâsına/ İbrahim Vehbi 

31. Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir
Nasihatla yola gelmeyeni azarlamalı, çıkışmalı. 
Kötülük yapan, yaptığı kötülükten vazgeçirilmek için tedri-

ci bir yol izlenmeli, önce nasihat edilmeli, nasihatı dinlemez ve 
yaptığına devam ederse o zaman cezalandırılmalıdır. Burada 
“yola gelmek”ten kasıt, kötülük yapmaktan, kötü veya zarar ve-
rici bir işten vazgeçirilmektir. 
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Özdeyişin tamamı: Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, 
tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

Ziya Paşa’nın bir beytinden özdeyiş haline gelen bu sözdeki 
“tekdir“ ve “kötek“ kelimelerini sadece zahiri anlamları ile değil, 
aynı zamanda mecȃzi, geniş anlamıyla anlamalıdır. Beytin ama-
cı, kötülük yapmaktan caydırmak ve kötülüğü önlemektir. Bu 
şekilde, kötülüğü ilk adımda kuvvet kullanarak önlemeyi düşün-
mek yerine, tedrici olarak önlemek daha yapıcı bir yol olur. Bir 
toplumda hiçbir zaman, yanlışı (suçu, kötülüğü) öğüt veya na-
sihatle önleme veya ortadan kaldırmanın yolu kapanmamalıdır. 
Suç işleyen veya kötülük yapana nasihat etmek fayda vermez ise, 
buğzetmek, söz ve yazı ile önlemek; bu yollarla da önlenemezse, 
bireysel, sosyal ve hukuki cezalarla durdurmak gerekir ki bu da 
toplumun selameti, hatta bazen suçu işleyen için daha iyidir. 

Daha önce ikaz edildiği veya sözle cezalandırıldığı halde bunu 
anlamayan, dinlemeyen ve kötülük yapmakta ısrar edenler için 
söylenir.

 ÖRNEKLER:

“Öncelikle, malumu bir kez daha ilam edeyim: Washington’da 
kimsenin mevcut koalisyona ve özellikle de MHP kanadına saygısı 
yok. Para babaları, hükümete, ‘Nush ile yola gelmeyeni etmeli 
tekdir/ Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir’ terapisini uy-
gulamaya çalışıyorlar.” (A. Halit ASLAN)207

“Yine, üslûp ve tebliğ stratejisi bakımından ciltlerle eser yazıl-
sa seza bir yaklaşıma bakın ki, en güzel yol ile münazara tavsiye 
edilirken, ‘bize indirilene de, size indirilene de iman ettik’ diyor! 
Yani Ehl-i Kitabı rencide etmeden, mümine yakışır bir üslûp ile 
bir köprü kurulmasını istiyor! Ancak, kibirlilik taslayan zalimler 
müstesna, zira o zaman hallerine uygun şekilde müdafaa yapmak 
vacip olur. ‘Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir -Tekdir ile 
uslanmayanın hakkı kötektir.’” (Prof. Dr. D. AYDÜZ)208

BEYİT: Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir/ Tekdir ile uslan-
mayanın hakkı kötektir/ Ziya Paşa 
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32. O mâhîler ki deryâ içredir, deryâyı bilmezler

O balıklar ki denizde yaşarlar, ama denizin ne olduğunu bil-
mezler.

O insanlar ki, dünyada yaşar, ama dünyayı yaratan ve onun 
içinde kendini gizleyen Allah’ı aramayı bilmezler. 

(Mısranın ait olduğu beytin tasavvufî anlamı: Dünyâyı süsle-
yen dünyânın içindedir; ama insanlar onu aramasını bilmezler. 
Tıpkı denizin içinde olup da denizin ne olduğunu bilmeyen ba-
lıklar gibi.)

Bu özdeyiş, Hayâli Bey tarafından yazılan bir beyitten alınma-
dır. Beyitte tasavvufun esası özetlenmektedir: Mutassavvıfların 
bir kısmına göre Tanrı, vücûd-ı mutlaktır ve ondan başka haki-
ki bir varlık yoktur. Biz burada beytin tasavvufi anlamı üstünde 
değil, günümüzde kullanıldığı anlamlar üstünde durduk. Buna 
göre özdeyiş, içinde yaşanılan zamanı, mekânı, varlığı, durumu 
anlayamama, idrak edememe anlamlarında kullanılmaktadır. 
Aşağıda ince ayrım farklarıyla bu anlam farklılıkları ve özdeyişin 
kullanılışından örnekler verilmiştir: 

- İnsanlar ki, bu dünyada yaşamaktadırlar ama dünyayı bil-
mezler, merak edip araştırmazlar. 

- O insanlar ki, bir düzen ve zaman içinde yaşarlar ama dü-
zenden ve zamanın tabiatından haberleri yoktur. 

- O insanlar ki, varlık içinde yaşarlar ama varlığın nereden 
geldiğini bilmez, idrak etmezler. Nimeti ve nimeti vereni düşün-
mezler.

Diğer şekli: Bazı yazılışlarda “O” yerine “Ol”; “içredir” yeri-
ne “içredirler” yazılırsa da, doğrusu yukarıda yazıldığı gibidir. 

AYET: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak 
akıl sahipleri bundan öğüt alır” (Zümer Sûresi, 9)

 ÖRNEKLER:

“Siyaset Meydanı’nda, özellikle hukukçu olan Hanımlar’ın ‘O 
mâhiler ki deryâ içredir, deryâyı bilmezler’ mısra’ını hatırla-
tan, Tabii Hukuk’tan ve evlerden ırak sözlerini daha büyük bir acı 
ve esefle dinledim.” (H. HATEMİ)209
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“Burada kula düşen şey, Hayalî Bey’in: Cihân-ârâ cihân için-
dedir a’ra’yı bilmezler/ O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bil-
mezler beytindeki gibi, cihanın içinde kendini gizleyen Allah’ı ara-
mayı bilmektir. Yoksa denizin içinde ömür tüketip de denizin ne 
olduğunu bilmeyen balıklar gibi yaşanmaz.” (Prof. Dr. İ. PALA)210

BEYİT: Cihân-ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezler/ O mâhîler ki 
deryâ içredir deryâyı bilmezler/ Hayâlî Bey

33. Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın

Sen herkesi, hiçbir şeyi göremez ve gördüğünü anlamak tan 
aciz sanma; hiç beklemediğin kimseler bile keşfedebilir yaratı-
lışın (eşyanın, olayların) derin anlamını.

Bizler bir şey ve olay hakkındaki düşüncelerimizi söylerken, 
çoğunlukla, konuştuğumuz kişinin de konu hakkında bir görü-
şünün ve fikrinin olabileceğini hesaba katmayız. Bunu hesaba 
katsak bile, muhatabımızın konuyu ne kadar bildiğini ve bilgi-
sinin ne seviyede olduğunu merak etmeden konuşuruz. Konuş-
manın hayırlısı, muhatabımızın bilgi seviyesinin bizden yüksek 
veya onun bizden daha çok bildiğini anlamamız durumunda 
susmamız ve sözü ona bırakmamızdır. 

Bu beyitteki ikinci mısra, halka arasında “Sen kendini âkil, 
herkesi anlamaz mı sanırsın” şeklinde de söylenmektedir.

 ÖRNEKLER:

“Hiç bu camia içerisinde lider fetişizminden, yağcılıktan başını 
alıp da, partilerin zimamdarlarına, ‘Sen herkesi kör, âlemi ser-
sem mi sanırsın’ diyebilecek akıl ve yürek sahibi kimse yok muy-
du? Ve mine’l-garaib!” (D. HOCAOĞLU)211

“Tasarının gerekçesinde, ‘Üst Kurulun her türlü etkiden uzak 
kalmasını, tarafsız ve bağımsız karar almasını sağlamak ama-
cıyla, üyelerin seçiminde karma bir sistem belirlenmiştir’ denil-
mektedir. Hükümet, ya gerekçeyi yanlış yazmış ya da düzenlemeyi 
yanlış yapmaktadır. Eğer bunların ikisi de değilse, ‘Sen, herkesi 
kör, âlemi sersem mi sanırsın’ özdeyişi mucibince, milleti saf 
saymaktadır.” (F. KUKARACI)212
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BEYİT: En ummadığın keşfeder esrâr-ı derûnun/ Sen herkesi 
kör, âlemi sersem mi sanursın/ Ziya Paşa 

34. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir

Bu dünyada, herkesten hesap soracak biri mutlaka gelir. Her-
kes yaptıklarının hesabını verecektir. Bu anlayıştan hareketle 
bu söz, “birileri sana hesap sormadan sen kendini hesaba çek,” 
manasına gelir. Yunus’un bir beytinden alınma bu sözün ortaya 
çıkmasıyla ilgili şöyle bir rivayet vardır: 

Yûnus’un yaşadığı yıllarda, Molla Kasım adında bir zat ya-
şardı. Bir gün Molla Kasım’a Yûnus’un şiirlerini getirirler. Molla 
Kasım başlar şiirleri okumaya. Her okuduğu şiiri dine, şeriata 
aykırı bularak yakılmasını ister. Çok sayıda şiiri bu şekilde yak-
tırdıktan sonra, kalanları da suya atmaya başlar. Nihayet suya 
atılan şiirlerin birinde yukarıdaki mısrayı gören Molla Kasım, 
Yûnus’un şiirlerini yakmaktan vazgeçer. 

 ÖRNEKLER:

“Yalnız bir konuyu merak ediyorum: Acaba kaleme aldığı yazı, 
bir yerlerden sipariş mi edildi, yoksa haz etmediği AK Parti iktida-
rına darbe vurmak için kendisi mi ‘fabrike’ etti? İlk gün yaptığım 
uyarıyı tekrarlıyorum: ‘Derviş Yûnus bu sözü eğri büğrü söyle-
me / Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir.’” (N. ILICAK)213

BEYİT: Derviş Yûnus bu sözü eğri büğrü söyleme/ Seni sigaya 
çeken bir Molla Kasım gelir/ Yûnus Emre 

35. Sıkletde bir olmakla kıymetde bir olunmaz

Tartıda, ağırlıkta aynı olmak, kıymette denk olmak değildir. 
Bir şeyin, tartıda diğer bir şey kadar ağır olması, onun, değer 
olarak ona eşit olduğunu göstermez. Bir şeyin maddi yanıyla 
(boy, kilo, cüsse, alan, miktar vs) diğer bir şeye denk olması, on-
ların esas nitelikleriyle (paha, kıymet, değer vs) de denk olması 
sonucu çıkmaz. Bir kilo demirle, bir kilo altının aynı kıymette 
olmaması gibi… 
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Eşyayı, olayları, insanı ve fiillerini kıymetlendirirken, paha 
biçilmesi gereken sayı veya ağırlık değil, o eşyanın, işin veya in-
sanın kendisinden kaynaklanan kıymetidir. 

BEYİT: Altun ile mîzânda bir gelse dahi zeng/ Sıkletde bir ol-
mak ile kıymetde bir olmaz/ Kemal Paşazade (Ahmet Şemsettin 
Efendi, Şeyhülislam)

36. Söyleyenler kendini bilmez, bilenler söylemez

Bu özdeyişe birkaç anlam yüklenebilir:

- Genel olarak: Bir şeyi bilenler çabuk konuşmaz, sözlerini 
ölçü ile söylerler. Konuşup söz söyleyenler de çok zaman söyle-
dikleri işten haberdar değillerdir. 

- Bilen açısından: Bilen, her bildiğini her yerde, her durum-
da söylememeli, ancak kendini bilmeyenler her bildiklerini, her 
yerde söylerler.

- Dinleyen açısından: Görünüşe, konuşanlara aldanmama-
lı. Her konuşanı biliyor zannetme. Sen, “konuşanı dinliyorum” 
diye, susanı ihmal etme, ne demek istediğini anlamayı unutma. 

Diğer şekli: Bilen söylemez, söyleyen bilmez.

 ÖRNEKLER:

“‘Sonra olan oldu, Osmanlı Devleti’nin vârisi Müslüman Türk-
lerin mütevazı sıralarında oturduğu ve hatimlerle, Buharî kıra-
atleriyle, dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
hilafet Lozan Antlaşması sonrasında ilga edildi, İstanbul da pâ-
yitaht olmaktan çıkarıldı. Mîsâk-ı Millî’nin 4. maddesi ise orada, 
herkesin gözü önünde duruyor ve büyük yorumcularını bekli-
yor. Her zaman karşımıza çıkabilecek soruyu soralım: Gerçekten 
Mîsâk-ı Millî’nin 4. maddesine ne olmuştu? Geçici cevap: ‘Bilenler 
söylemez, söyleyenler bilmez.’” (Prof. Dr. İsmail KARA)214

BEYİT: Ders-i aşkın müşkilin Yahyâ nice haleylesin/ Söyleyen-
ler kendini bilmez, bilenler söylemez/ Şeyhülislam Yahya
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37. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı

Öyle sözler vardır ki çatışmaları önler, savaşları bile bitire-
bilir. Ama öyle sözler de vardır ki, söyleyenin başını kestirmeye 
varıncaya kadar bütün çatışmaların kapısını aralar.

Bu yüzden de söylediğimiz bir sözün nelere yol açabileceğini 
iyi düşünmek gerekir. Bir sözle bazen tartışma ve anlaşmazlıkla-
rı bitirebileceğimiz gibi, büyük anlaşmazlıklara ve kavgalara da 
sebep olabiliriz. 

ÖRNEKLER:

“Sözün ayağa düşmediği zamanlarda, hani Yunus’un ‘Söz ola 
kese savaşı/Söz ola kestire başı’ buyurduğu o çağlarda, bilhas-
sa politik konular ve devletlerarası meselelerin halledilmesinde 
savaşlar, mücadeleler, antlaşmalar, yazılar, belgeler kadar söze de 
itibar olunur, konuşma üslubu ve imalarına hayli önem verilirdi.” 
(Prof. Dr. İ. PALA)215

KITA: Söz ola kese savaşı/ Söz ola kestire başı/ Söz ola ağulu 
aşı/ Yağ ile bal ede bir söz/ Yunus Emre

38. Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkıt ne bilir

En uzun geceyi müneccimle zamandan anlayan kişiye sorma, 
onlar bilmez. 

Gam ve sıkıntının ne olduğunu bilgiçlik, müneccimlik tasla-
yanlara değil, sıkıntı içinde olanlara sorun, onlar daha iyi bilirler. 
Derdin ne demek olduğunu ancak dert çekenden öğrenebilirsin, 
dert görmediği halde onu bildiğini iddia edenlerden değil. 

ÖRNEKLER:

“‘Hasta olmayan hastanın hâlinden anlamaz.’ Nasrettin Ho-
ca’nın, ‘bana damdan düşeni çağırın’ dediği gibi, mikro plandaki 
beyit de şu: ‘Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkıt ne bilir/ Müb-
telâ-yı gama sor kim geceler kaç saat’ ‘En uzun geceyi münec-
cim nereden bilecek, takvim düzenleyen nereden bilecek? Sen onu, 
sağlığını kaybeden, ıstırap çekene sor, bakalım geceler kaç saat 
sürüyor?” (Prof. Dr. A. Rıza OKUR)216 



132

“Oda hastane odası gibi değil, temiz ve lüks bir otel odası. Tele-
vizyonuna kadar hepsi düşünülmüş. Ama ben sadece gece ile baş 
başayım. 22 Aralık’tı galiba Şeb-i Yelda. Yâni senenin en uzun ge-
cesi. Ama benim için en uzun gece bu gece. Aklıma meşhûr beyit 
geliyor, ‘Şeb-i yelda’yı müneccimle muvakkit ne bilir/ Mübtela-
yı gama sor kim geceler kaç saat?’” (E. GÖZE)217

BEYİT: Şeb-i yeldâ’yı müneccimle muvakıt ne bilir/ Mübtelâ-
yı gama sor kim geceler kaç sâat/ Sâbit (Alaaddin Sabit-Uzcanlı 
Sabit)

39. Şecaat arz ederken merd-i Kıbtî sirkatin söyler
Kıbti genci, kahramanlığından bahsederken, hırsızlığını an-

latır. 
Hatıralarını anlatırken söz arasında yahut yaptıklarından 

övünçle bahsederken konuşanı (sözün sahibini) küçük düşüren 
şeyler de anlatan kimseler için söylenir.

Diğer şekli: Şecaat arz ederken sirkatin söyler. Sirkatin 
söyler.

ÖRNEKLER
“Bazı kimseler, dilimizin 70 yıldır içinde yüzdüğü keşmekeşi 

âdetâ savunur gibi, ‘Ne yapalım, derler, Türkçe’nin fonetik imlâ-
sı henüz kesinleşmiş değil ki!..’ Bu savunma, yaptığı hırsızlıkları 
kahramanlığının belgesi olarak gösteren Kıbti’ninkine benzer 
(Şecaat arz ederken merd-i Kıbtî sirkatin söyler). Uzun okun-
ması gereken hecelere şapka konmamışsa, zavallı genç spiker ne 
yapsın? Bana sorarsanız, ne istiyorsa onu yapsın, ama spikerlik 
yapmasın!” (C. TANRIKORUR)218

“Açsınlar Türk Dil Kurumu lugatını. Milli Eğitim Ansiklopedi-
si’ni, diğer lugatları açsınlar. Ulemanın ne anlama geldiğini oku-
sunlar. Bunlar Şecaat arz ederken sirkatlerini de ortaya koyu-
yorlar. Yani kendilerini överken açıklarını da ortaya koyuyorlar. 
Ulema, âlimin çoğuludur. Bugünkü söyleyişle “bilgin”in çoğuludur. 
Ulema ise bilginler anlamına gelir.” (R. Tayyip ERDOĞAN)219

BEYİT: Miyanı güftügûda bedmeniş iham eder kubhun/ Şeca-
at arzederken merd-i kıpti sirkatin söyler/ Sadrazam Koca Râgıp 
Paşa 
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40. Şeyh uçmaz, müridleri uçurur
Bir kişiyi rehber (mürşid) edinenler, onu gözlerinde büyütür, 

yaptıklarını abartırlar. Öyle ki rehber (şeyh) küçük bir keşif yap-
sa bile, mürid onu keramet diye anlar ve öyle anlatır. 

Müridleri, şeyhlerine olmadık kerametler mâl ederek onları 
yüceltir. Bu abartma, belki önde giden için olduğu kadar, hatta 
ondan çok takipçiler için de gerekebilir. O liderdir, (şeyhtir) ve 
müridleri (bağlıları) onun arkasından gitmekteler ya; bu yüzden 
onun uçması gerekir, yoksa onun ardından gitmelerinin önemi 
de azalır. Yani bir bakıma, şeyhin (liderin) uçmaya ihtiyacının 
olmasından çok, onun ardından gidenlerin liderin uçmasına 
ihtiyaçları vardır. Birinin arkasından gidenler, onun sayesinde 
önem kazanmak isteyebilir. Bu durum, hayatlarında kendileri 
olarak varlık gösteremeyen insanlarda daha çok görülür. Çünkü 
arkasından gittiği kişinin önemli olması, onun hayatına anlam 
katar ve kendisine de önem kazandırdığını düşünür. İnsanlara 
liderlik yapmak isteyenler kadar, insanların da liderlere ihtiyaç-
ları vardır. Öyle ki, ardından gidilen kişiler, büyük vasıfları ta-
şımıyor olsalar bile, ona birtakım vasıflar yakıştırılabilir. Çünkü 
liderlerine kıymet yüklemekle, onlar da kıymet kazanacaklarını 
zannederler! 

Diğer taraftan, övülmek, büyütülmek nefse hoş gelir ama 
övgü, bir o kadar da tehlikelidir. Çünkü taraftarları tarafından 
yüceltilen kişi, bir süre sonra, kendisi hakkında söylenen şey-
lerin kendisinde var olduğunu zannetmeye başlayabilir. Bu bir 
aldanmadır ve önce önde gideni, sonra da onun ardından giden-
leri yoldan çıkarabilir. 

Peşlerinden gidilen kişilerin, aslında diğer insanlardan bir far-
kının olmadığını ve kendisine izafe edilen şeylerin, iyi niyetle de 
olsa, onun ardından gidenler tarafından yakıştırıldığını anlatmak 
için söylenir.

Diğer şekli: Şeyh uçmazsa müridleri uçurur. Mürşid uç-
maz, mürid uçurur. 

 ÖRNEKLER:
“Gaybdan yalanla karışık bilgi vermek, insanların aklını oku-

mak veya bazı hokkabazlık numaraları ile harikulade haller or-
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taya koymak ise İmam Rabbani’ye göre avamın yani cahil halkın 
son derece değer verdiği bir olaydır. Hatta tasavvufta ‘şeyh uç-
maz, mürid şeyhi uçurur.’ özdeyişi de bu tutumun bir neticesi-
dir.” (Doç. Dr. S. DERİN)220 

BEYİT: Şeyh uçmazsa kerametle eğer/ Mu’tekitler uçurur tâ 
bekamer/ Yenişehirli Avni (Hüseyin Avni)

41. Şeyhimiz kendisini bilmede kalmış âciz

(Bir kişi) kendini bilmede âciz kaldığı halde; (haline bakma-
dan, bilgiçlik taslayıp) başkalarına ne olmaları gerektiği hakkın-
da yol göstersin! 

Kendini bilmek insan olmanın ve olgunlaşmanın ilk basama-
ğıdır. Kişinin kendini tanıması ve gelişmesi için açılan önemli 
bir kapıdır. Kişinin kendini bilmemesi bir problem ise, kendini 
bilmeyen birinin başkalarını aydınlatmaya kalkması da o prob-
lemin katmerlisidir. Bir cehl-i mürekkep hali, hatta daha da öte-
sidir. Kişinin kendini kapalı bir yere kilitlemesidir ki, böyle bir 
kişiliğin değişmesi ve gelişmesi çok zordur.

Özdeyişin tamamı: Şeyhimiz kendisini bilmede kalmış 
âciz, nerede keyfiyet-i irşad bile

 ÖRNEKLER:

“Aslında, irşad ve mürşid konusunda tasavvuf erbabı da, mese-
leyi hep bu çerçevede ele almış ve onu, aşkın insanların, insanüs-
tü gayretleri şeklinde yorumlamışlardır. Onlara göre, gönülleri 
Hakk’a uyarma adına ortaya konan seviyesiz, kalitesiz gayretlere 
irşad denemeyeceği gibi, ruhlara insan-ı kâmil olma ufkunu aça-
mayanlara da mürşid denemez.. Denemez; zira bunların kendileri 
irşada muhtaçtırlar ve mutlaka terbiye edilmelidirler. … Üsküdar-
lı Salim Süleyman, bu mülâhazayı biraz da şâirâne bir eda ile şöy-
le seslendirir: ‘Şeyhimiz kendini bilmede kalmış âciz/ Nerde 
kaldı ki keyfiyet-i irşad bile.’” (Sızıntı Dergisi)221

BEYİT: Şeyhimiz kendisini bilmede kalmış âciz/ Nerede kaldı 
ki keyfiyyet-i irşad bile/ Üsküdarlı Sâlim Süleyman 
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42. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım
(Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söyle-

mek lazım)
Söz de, her dünyaya gelen gibi eskir, bayatlar. Zamana dire-

nebilecek pek az söz vardır. Gerisi sıkça yenilenme ister. Mâna, 
her çağda aynı gömleği giymez. 

“Aynı suda iki kere yıkanamazsınız.” diyor filozof. Her şey, 
gelip gidici olduğunu anlatırcasına kendi yolunda koşup gidi-
yor: Yörüngesinde yüzen Dünya, akıp giden zaman, doğumlar 
ve ölümlerle durmadan değişen bir canlılar âlemi. Bir yerlerden 
gelen ve bir yerlere koşan sular, durmadan hareket eden bulut-
lar ve yerinde duruyormuş gibi görünen dağlar… Yaradan’ın eş-
yanın içine yerleştirdiği kanunlara boyun eğerek doğuyor, yürü-
yor, akıyor, değişiyor ve ölüp gidiyor. Bâkî olan, sesi, sözü, onla-
rın sahiplerini ve her şeyi yaratandır. Onun sözleri ve ayetleridir, 
onun söylediklerini ileten habercisinin söyledikleridir.

Onun dışında hiçbir şey bâkî değil, olmamak zorunda. İnsan 
ve onun marifetiyle yeryüzünde görünen her şey de öyle. Bir 
akarsuda iki kere, durgun sularda da çok kere yıkanamazsınız. 
Orda yatmaya bıraktığınız, kirlenen veya uçup giden suyun yeri-
ne yenisini, tazesini koymanız gerekir. 

Durgun ve kirli bir suda yıkanır gibi aynı sözleri de tekrar 
edip duramazsınız. Havuzun suyunu değiştirmek gibi, sözü de 
yenilemek gerekir, ne söylediğimizi ve niçin söylediğimizi unut-
madan. Hz. Mevlâna da sözle tazelenmeyi, yeniden dirilmeyi an-
latıyor, dünde takılıp kalmamaktan bahsediyor. Her yeni günle 
beraber doğan güneş gibi, mevsimlerle tazelenen ölüm-hayat 
döngüsünde hayatın müjdecisi olarak baharda açan taze çiçek 
gibi ve yeryüzündeki yeni devrine çıkmak üzere kaynağından 
fışkıran sular gibi yeni şeyler söylemenin lüzumlu olduğunu an-
latıyor. 

 ÖRNEKLER:
“Bolat, bununla birlikte mevcut IMF programının miadını 

doldurduğunu, tedricen bundan çıkılmasını ve bu programın çö-
zemediği cari açık ve işsizlik sorununa çözüm bulacak yeni bir 
kalkınma stratejisi izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Mevlânâ’nın, 
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‘Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şim-
di yeni şeyler söylemek lazım...’ sözünü hatırlatıp şöyle devam 
ediyor: ‘Hükümetin artık yeni şeyler söylemesi lazım.’” (K. DİK-
BAŞ)222

RUBAİ: Her gün bir yerden göçmek ne iyi/ Her gün bir yere 
konmak ne güzel/ Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş!/ Dün-
le beraber gitti cancağzım, / Ne kadar söz varsa düne ait / Şimdi 
yeni şeyler söylemek lazım...(Mevlânâ Celaleddin-i Rumi) 

43. Tahsil-i kemâlât, kem âlât ile olmaz

 Yanlış veya kötü usüller ve araçlarla ilim, ahlâk ve fâzilet sa-
hibi olunamaz. 

Yanlış eğitim ve uygulamalarla olgunluk elde edilemez. Usül 
esastan önce gelir. Yanlış yoldan gidilerek iyi ve doğru olan bu-
lunamaz. Bir işte amacına erişmek isteyen usülü gözetmelidir. 
Fena yollardan gidilerek faydalı sonuçlar elde edilemez. 

 ÖRNEKLER:

“Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülebilme-
si eğitime ayrılan kaynağın artırılmasına bağlıdır. İyi bir eğitim, 
ancak iyi araç ve gereçlerle yapılabilir. Yani, ‘Tahsil-i kemâlat, 
kem âlât ile olmaz’” (Doç. Dr. M. AYDIN)223

44. Varak-ı mihr-ü vefayı kim okur, kim dinler

Sadakat ve muhabbet kitabını kim okur, kim dinler. (Vefalı 
olmaya örnek olarak söylenen vecize haline gelmiş bu mısra, 
galat-ı meşhur olarak bir şeyi bilme veya bir şeyin doğrusunu 
bilme kaygısı taşımaya örnek olarak da kullanılmaktadır).

İnsanlar çok zaman, kısa vadeli, kolay, çabuk sonuç alınabile-
cek ve kısa ömürlü şeyleri tercih ederler. Olgun olmak, iyi olana 
sevgi duymayı, duyduğu sevgide devamlı olmayı, vefalı olmayı 
ve dostlukta sürekli olmayı gerektirir. Bu özdeyişin anlamı za-
manla genişleyerek kalıcı, köklü, kadim şeylere değer verilme-
yen durumlar için de söylenmektedir. Ayrıca özdeyiş, yüzeysel 
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düşünme, bir şeyin aslını araştırmama gibi hususları anlatmak 
için de kullanılmaktadır.

 ÖRNEKLER:
“Bütün bu düzenlemelere karşın, benim ülkemde hukuk, sanki 

sadece yapılmak, yazılmak içindir. Yazılı hukuku, ‘Varak-ı mihr-ü 
vefayı kim okur, kim dinler?’ Pek çok insan, yargının önün ge-
len her davada yorumlar yapar, hatta hükümler kurar.”  (S. SEL-
ÇUK)224

“Bu komutana ve bugünkü Anayasa Mahkemesi üyelerinin ço-
ğuna göre başörtüsü yasağı laikliğin gereğidir ve bu hükmü AİHM 
de onaylamıştır. Peki, bu bilgi ve hüküm doğru mudur? Hayır, ke-
sinlikle yanlıştır ve yanlış olduğu yıllar önce tarafımdan (ve başka 
bilenlerce) ifade edilmiştir, ama ‘Varak-ı mihr-ü vefâyı kim okur 
kim dinler.’” (H. KARAMAN)

BEYİT: Güle gûş ettiremez nâfile bülbül inler/ Varak-ı mihr ü 
vefâyı kim okur kim dinler / Kâmî (Kâmî Muhammed Karamanî)225

45. Virân olası hanede evlâd u ıyâl var 
Bir insanın, aile efradını düşünerek yapması gereken şeyleri 

yapmaması veya aile efradını mazeret göstererek kendisine teh-
like ve zorluk getirecek şeylerden kaçınması, bir işte veya du-
rumda üstüne düşeni yapmaması. “Yıkılası hanede evlâd u ıyâl 
var” şeklinde de söylenebilmektedir. 

 ÖRNEKLER:
“Dört yüz senelik günah devrimiz yüzünden, maddi ve manevi 

izmihlal çığırımız olan son yüz senedir başımıza ne geldiyse, işte 
bu içtimai bütünlük hassasiyetini kaybedişimizden; mefkûreci 
ahlâkına topyekûn veda etmiş ‘viran olası hanede evlad-ü-iyal 
var’ derdine düşmüş olmamızdan geldi.”  (V. GÖNÜLDAŞ)226

“Kahramanlık ahlâkında sonları hesap etmek diye bir şey yok-
tur. Bu Şark’ın, Bizans ve Fars tesiri bize: ‘Virân olası hânede 
evlad ü iyâl var’ tesellisini verir. Bu tamamen İslâm’a zıttır. Hâ-
nenin virân olmasına râzı olmadan umrâna imkân yoktur. Ama 
tedbirde de büsbütün boşta bulunacak değildir. Son nereye varır? 
En sonu, Allah’ın takdirine varır.” (N. Fazıl KISAKÜREK)227
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TÜRKÜ: Ah ikbale zeval erse ne var sende kemal var/ Mağrur-
i kemal olma ki ardınca zeval var/ Tek başıma kalsam şeh-i dev-
rana kul olmam/ Viran olası hanede evlad ü ayal var/ Reva 
mıdır niye ben murad almıyayım (Diyarbakır Türküsü)

46. Yarın Hakk’ın huzuruna varınca 

Başkasının hakkını yeme, kul hakkından uzak dur. Ama 
onunla da kalma, bütün yaratılmışların hakkını gözet, el uzat-
maktan sakın. Sözkonusu olan kim ve ne olursa olsun, isterse 
bir karınca olsun, kendi gücüne aldanıp hakkını yeme. Zira Allah 
nezdinde Sultan Süleyman’la karıncanın gücü birdir. Hak yiyen, 
kesesinden yer ve günü gelince geri öder. Ama dünyada ama ahi-
ret hayatında. Şeyhülislam Ebu’s-Suûd Efendi’nin bir beytinden 
alınan bu özdeyişin hikâyesi şöyledir: 

Kanuni Sultan Süleyman, Şeyhülislam Ebüssuud Efendi’den, 
manzum bir dille, Topkapı Sarayı’nın bahçesindeki meyve ağaç-
larına zarar veren karıncaların yok edilmesinin dinen caiz olup 
olmadığını sorar. Kanuni’nin beyti şöyledir:

Dırahta ger ziyan etse karınca
Günah var mıdır ânı kırınca

Şairliği de bulunan Şeyhülislam Ebu’s-Suûd Efendi, manzum 
soruya manzum bir şekilde cevap verir:

Yarın Hakk’ın divanına varınca
Süleyman’dan hakkın alır karınca 

 Şeyhülislam Ebu’s-Suûd Efendi 

Özdeyişin tamamı: Yarın Hakk’ın huzuruna varınca, Sü-
leyman’dan hakkın alır karınca.

 ÖRNEKLER:

“Kanuni Sultan Süleyman, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’den, 
manzum bir dille, Topkapı Sarayı’nın bahçesindeki meyve ağaçla-
rına zarar veren karıncaların yok edilmesinin, dinen caiz olup ol-
madığını sorar: ‘Dırahta ger ziyan etse karınca/ Günah var mıdır 
ânı kırınca?’ Şairliği de bulunan Şeyhülislâm, şu beyitle cevap ve-
rir padişaha: ‘Yarın Hakk’ın huzuruna varınca/ Süleyman’dan 
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hakkın alır karınca.’ Ebussuud Efendi verdiği cevapta, yeryüzün-
de en küçük olanla, en büyüğü kıyaslayarak bir yargıya varıyor. 
Küçüklüğün, zayıflığın, acizliğin sembolü olan karıncayla, büyük-
lüğün, azametin, gücün, kudretin temsilcisi olan cihan imparator-
luğunun başındaki insan. Ve karınca ile cihan imparatorunu aynı 
mahkemede yargılayan bir adalet anlayışı ile karıncanın hakkını 
tartabilen bir terazi. ‘Kanunilik,’ cihan hükümdarının karıncaya 
hesap verdiği düzendir.” (N. ILICAK)228 

47. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü 
kıymetten

Mücevher yere düşmekle, kıymetinden bir şey eksilmez. De-
ğerli bir insan, bir topluluk veya millet, herhangi bir sebepten 
küçük düşerse değerinden bir şey kaybetmez. 

 ÖRNEKLER:

“Menderes’in avukatı Burhan Apaydın’ın, Yassıada’da okuduğu 
Namık Kemal’e ait bir mısraı hatırladım: ‘Yere düşmekle cevher 
sakıt olmaz kadr ü kıymetten.’ O günlerde Menderes’e, ‘Düşük 
Başbakan’ diyorlardı. Apaydın, kıymetli bir taşın, yere düşmesi-
nin onun değerini kaybettirmediğinin altını çizmek istemişti. Öyle 
günlerdi ki, bu şiiri okuduğu için Apaydın’ı da tutuklayıp hapse 
attılar.” (N. ILICAK)229

BEYİT: Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma/ Yere 
düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten/ Namık Kemal 
(Hürriyet Kasidesi’nden)

48. Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim

Beyitin tam şekli: Yıldız arayıp gökte nice turfa münec-
cim; Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzerinde

Ziya Paşa burada; şimdiki zamanı idrak etmeden gelece-
ği göremeyeceğimizi, kendimizi ve kendi âlemimizi bilmeden, 
başkalarını ve başka âlemleri bilemeyeceğimizi, tanıyamayaca-
ğımızı anlatıyor. “Biliyorum,” “tanıyorum” diyenin kendini kan-
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dırma işinde olduğunu söylüyor. Gözlerinin önündekini göreme-
yen gaflet içindeki insanların gelecekten bahsetmelerinden ve 
başkalarına rehberlik yapmaya kalkışmalarından yakınan Ziya 
Paşa, gaflet içinde yaşayan bu insanların, içinde yaşadıkları rüya 
âlemini gerçek zannetmeleri ile de alay etmiş oluyor. Milattan bu 
yana bu topraklarda anlatılan bir hikâyeye konu olan kadim bir 
gerçek, Ziya Paşa’nın bu beytiyle ölümsüzleşmiş ve özdeyiş hali-
ne gelmiştir: Anlatıldığına göre ünlü Yunan filozofu, matematkçi 
ve gök bilimci, Milet’li Tales bir gün gökteki yıldızları seyreder-
ken önündeki çukuru göremez ve tökezler. Ona yakın olan yaşlı 
bir kadın da bu durumla ilgili olarak, beyitle aynı anlama gelen 
bir söz söyler. 

Ziya Paşa’nın bu muhteşem beytine çeşitli mânalar yüklemek 
mümkündür. Bu beyite konu olan insanlar için:

- Gaflet içinde yaşayan öyle insanlar vardır ki, yeryüzünde, 
önlerinde olanı görmekten acizdirler, ama göklerden geleceği 
okuduklarını söylerler. 

- Kendi ellerinde olan kısacık hayatları bilmeye akılları yet-
mez, ama kendilerinin hiçbir zaman akıllarının ermediği millet-
lerin geleceğinden haber vermeye kalkarlar. 

- Gaflet içinde yaşadıkları için burunlarının önündeki çukuru 
görmekten acze düşer; (sonra da) yollarını tayin etmek için gök-
teki yıldızlara göre yollarını bulmaya çalışırlar.

- Böyle insanlar, yapmaları gerekenleri bırakıp olmayacak 
hayaller peşinden koşarak kendilerini kandırırlar. 

 ÖRNEKLER:

“Bir de şunu bilelim: Gelecek ‘hâzır’ değil ‘gaaip’tir, karanlı-
ğa gömülüdür; asla bilinemez; ancak kısmen ve pek zayıf olarak 
tahmîn ve hissedilebilir ki bunlar da şahsî ve ferdîdir, umum için 
îtimâda lâyık değildir ve dahi his ve tahmin etmek ise bilmek de-
mek değildir. Ve son olarak, geleceği avuçlarında görmek hülyâ-
sıyla yanıp tutuşanlara Ziya Paşa’yı hatırlatalım: ‘Yıldız arayıp 
gökte nice turfa müneccim/ Gaflet ile görmez kuyuyu rehgü-
zerinde.’” (D. HOCAOĞLU)230
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BEYİT: Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim/ Gaflet ile gör-
mez kuyuyu reh-güzerinde/ Ziya Paşa 

49. Zerdûz pâlân vursan eşek yine eşekdir

Altın semer (palan) de vursalar, eşek yine eşektir.

Kendisi bozuk olana asalet mi verirmiş üniforma (makam, 
mevki). Üniforma dediğin ancak bir örtüdür, insanın aslını de-
ğiştiremez. İnsanın tabiatı bozulmuşsa, ona üniforma giydirmek 
eşeğe altın semer vurmak gibidir ki, vurulan semer altın da olsa 
eşeğin yine eşek kalması gibi, o insan da değişmez. 

Dış görünüş ve onun işaret ettiği makam veya mevki, sınıf 
veya zümre, insana bir değer kazandırmak şöyle dursun, onun 
insanlık değerlerinden eksiltme yapan hırsızlar olabilirler. Bu 
tuzaklara düşmemek için, insanı derecelendirme ölçülerinde 
boş bırakmamak gerekir. “Değerli” olmanın, “en yüksek makam-
da” olmanın, “baş sırada” olmanın ölçüsü, şu veya bu makamda 
olmak değil, “takva sahibi” olmaktır. “Takva”yı, “bütün ölçülerin 
üstünde bir ölçü” olarak almayanlar, beşeri ölçülerin etkisi altın-
da kalır; insanları zenginlik, güzellik, soy-sop, makam ve mevki-
lerine göre sıraya koyarlar. 

Anlayış ve kavrayışı kıt insanların giyim-kuşam, para ve ma-
kamla dış görünüşleri değişebilir, ama tabiatları değişmez. Özde 
değişiklik için insanın bu yönde gayreti gerekir. Yenildikçe insa-
nın insanlığını kemiren zehirli meyvelerin çoğalıp çeşitlendiği 
günümüzde, bu tuzaklardan kurtulmanın yolu, güzel ahlak sa-
hibi olmayı bütün ölçülerin üstünde bir ölçü, amir ölçü haline 
getirmektir.

 Dış görünüşünü değiştirerek ve güzelleştirerek olduğundan 
farklı görünmek isteyen insanlar için söylenir. 

ÖRNEKLER:

“Bir milletin %20’i bilgilenip yüksek tahsil yapmış kişiler se-
viyesini yükselmedikçe maşalarla aletler, sürü ile çoban pek fark 
edilmez. Tabi tahsil demek, her şey demek değildir. Hele bugünkü 
tahsil... Ziya Paşa’nın dediği gibi    “Bed-asla necâbet mi verir 
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hiç üniforma/ Zer-dûz pâlân ursan eşek yine eşekdir.” Bugün-
kü tahsil belki cehli alır ama eşeklik baki kalabilir….” (Prof. Dr. O. 
ESKİCİOĞLU)231

BEYİT: Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma/ Zer-dûz pâlân 
ursan eşek yine eşekdir/ Ziya Paşa 


