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A – OSMANLI ŞİİRİNDEN SEÇİLMİŞ ÖZDEYİŞLER

(Bu bölümde yer alan özdeyişler alfabetik sırada düzen-
lenmiştir.)

·	 Altın semer de vursalar, eşek yine eşektir. (Bk. Zer-
dûz pâlân vursan…)

1. Âsaf’ın mikdârını bilmez Süleymân olmayan

Süleyman (Peygamber gibi) olmayan, Âsaf’ın (Âsaf gibi bir 
vezirin) değerini bilemez. 

Süleyman Peygamber gibi emelleri olmayan, Âsaf gibi bir ve-
zirin, yardımcının da ne kadar gerekli olduğunu bilemez. Büyük 
emelleri olmayanlar, büyük fikir sahiplerinin değerini bilemez-
ler. Büyük emelleri olanlara bulunmaz bir nimet olan büyük fi-
kir sahipleri, küçük adamlar için gereksizdirler, hatta rahatsızlık 
sebebi bile olabilirler. 

Bir şeyin değerini, o konuda uzman olanlar bilir. Kıymetli bir 
insanın değerini de, ancak kendisi de o konuda ehil olan bilir. 
Kendisi insan olmayanın, kıymetli bir insanın değerini bilmesini 
bekleme. Onun için de, dikkat et, kıymetli bir insanı, kıymet bil-
meyen birinin eline, insafına terk etme. 

 ÖRNEKLER:

“Düşünen insanlar, büyük beyinlerdir. Büyük beyinler, Süley-
man Peygamber’in ünlü veziri Âsaf gibidirler. Büyük beyinleri kü-
çük adamların emrinde çalıştırmak haksızlıktır, onları harcamak, 
heba etmektir. Ziya Paşa diyor ya: Âsaf’ın mikdarını bilmez Sü-
leyman olmayan. Yanlarında büyük beyinleri çalıştıranlar, yer-
yüzündeki en kıymetli şeyin, aklın kendilerine emanet edildiğini 
unutmamalıdırlar.” (İ. ASLAN)173 
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BEYİT: Âsafın mikdârını bilmez Süleymân olmayan/ Bilmez in-
san kadrini âlemde insan olmayan/ Ziya Paşa

2. Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
İnsanın ne olduğunu anlamak için sözüne değil, işine, eserine 

bakılır. Bir kişi hakkında değerlendirme yaparken onun sözleri-
ne değil, davranışlarına ve işlerine bakarak karar vermek gere-
kir. 

Sen de kendini tanımak istiyorsan kendi sözlerine değil işle-
rine, eserlerine bak. Kendinin ne olduğunu anlamak istiyorsan, 
kendin hakkındaki zannına değil, başka eserlere ve başkalarının 
senin hakkındaki değerlendirmelerine de bak. Bir işte kararımı-
zı etkileyecek şey, iddia edilen, öne sürülen değil, amaç (niyet) 
ve doğurduğu sonuçtur. 

ÖRNEKLER:
“Elimize bir metre alıp da onun bunun milliyetçiliğini ölçecek 

değiliz. Öyle bir ölçü de yoktur. Biz, ‘Âyinesi iştir kişinin, lafa ba-
kılmaz’ diyoruz.” (M. YAZICIOĞLU)174

“Sevgi; hırsı, saptırılmış şehveti gizleyen bir slogan olarak mı 
kullanılıyor? Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz! ‘Kalbime bak!’ 
sözü de boştur, kalplerde gizli olanı sadece Allah bilir. Bir kimse; 
‘kalbim pırıl pırıl!’ diyor da ellerinden zulüm eylemlerinin kanı 
damlıyorsa, iddiasına inanmak akıl kârı değildir.” (H. HATEMİ)175

BEYİT: Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz/ Şahsın görünür rüt-
be-i aklı eserinde/ Ziya Paşa

3. Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş
(Bu gök kubbe altında her şey gelip geçicidir), sana kalacak 

olan yalnız hoş bir sedâdır. 
Ayrıca; (Ey Bâkî), bu gök kubbe altında her şey gelip geçi-

cidir. Sana kalacak olan, yaptığın iyilikler, geride bıraktığın iyi 
eserler ve onlarla anılmandır. 

Aynı zamanda şunu mu demek ister şair: Sen söyleyeceğini 
söylemekten geri durma, zira sana kalacak olan düşünüp dur-
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dukların değil, açıkça dile getirdiklerindir. Başka bir nokta-i na-
zardan bakalım: İnsanlar seni söylediklerinle ve yazdıklarınla 
yaşatacaklardır.

 ÖRNEKLER:
“Mermere can veren heykeltıraş gibi, kelimelere ses ve hayat 

veren söz sanatkârının da bu başarısı, söze musikinin duyurucu 
kudretini katabildiği ölçüde derin ve ölümsüzdür. Bu bakımdan, 
büyük ses şairi Baki’nin: Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal, Bâkî 
kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş mısrâlarında, yalnız şiir 
anlayışı bakımından değil, dil anlayışı bakımından da varılmış de-
rin hakîkat vardır.” (N. Sâmi BANARLI)

BEYİT: Âvâzeyi bu âleme Davûd gibi sal/ Bâkî kalan bu kubbe-
de bir hoş sadâ imiş/ Bâkî

4. Benî Âdem, âzâ-yı yekdiğerend
Âdemoğulları, birbirlerinin âzâlarıdırlar; (çünkü yaratılışta 

aynı cevherdendirler.) 
İnsanlar birbirlerinin âzâları, bir bütünün üyeleri gibidir-

ler; çünkü gerçekte, bir bütünün farklı tezahürleri, aynı cev-
herin farklı halleridirler. İnsanlar (fertler ve topluluklar, kadın 
ve erkek, yaşlı ve genç) tek başlarına eksiktirler, bu eksiklerini 
yekdiğeri ile tamamlarlar. İnsanlar yaratılışta (erkekle dişi) ve 
işlerinde (alan-satan, üreten-tüketen, zenginle yoksul) birbir-
lerine muhtaçtırlar ve birbirlerinin tamamlayıcısı, mütemmim 
cüzüdürler. 

Sadi burada, insanların aynı mayadan (topraktan) yaratıldık-
ları ve biribirlerine eşit olduklarını anlatan ayet ve hadislerden 
beslenen temel İslam görüşlerinden birini dile getirmektedir. Bu 
görüş, Peygamberimizin Veda Haccı’nda söylediği: “Ey insanlar, 
hepiniz Âdem’in çocuklarısınız; Âdem ise topraktandır.” ha-
disi ile dile getirilmiştir.

 ÖRNEKLER:
“Amerika kıt’ası keşfedilmeden önce; Şirazlı Sa’dî; İran’da ve 

Onüçüncü yüzyılda ‘Adem oğulları biribirinin uzuvları hük-
mündedir, yaradılışta eşittirler, aynı cevherdendirler, uzuvlardan 
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birisinin acı duyması, diğer uzuvlarda da huzur bırakmaz.’ diyor-
du”. (H. HATEMİ)176

BEYİT: Benî Âdem, âzâ-yı yekdigerend/ Çû, der âferineş, ez 
yek gôherend/ Sadi Şirazi

5. Biri kara câhil, birisi cehl-i mürekkep 

Biri ileri derecede câhil, öteki de hem câhil, hem de cehale-
tinin farkında değil. Cehaleti yetmiyormuş gibi, bir de kendini 
“bilir” sanıyor. (Cehl-i mürekkep konusunda daha fazla bilgi için 
bakınız: BEŞİNCİ BÖLÜM: SEÇİLMİŞ TERİMLER VE KAVRAM-
LAR: Cehl-i mürekkep)

 ÖRNEKLER:

“… insanın bilmediğini bilmemesi (cehl-i mürekkep) nadir, 
bilgisizliği (cehl-i basit) ise daha fazladır.” (M. ÜLGER)177

“… Zîrâ sâdece câhil değil, mütecâvizler de. Behemehâl bir 
‘düşman’a ihtiyaçları var. Tanrı ıslâh eylesin deyip geçmeniz de 
mümkün değil, çünkü cehl-i mürekkep gayr-ı kaabil-i ıslahtır. 
Bunlarınki cehl-i basit de değil ki uğraşıp düzeltesiniz.” (H. SÖY-
LEMEZ)178

BEYİT: Zülfünle hattın ilm-i vefa bahsin eder hep/ Biri kara 
cahil birisi cehl-i mürekkep/ Enveri

6. Bize mülhid diyenin kendinde iman olsa

Bize dinsiz, imansız diyenin bari kendisinde iman olsa. Bizi 
dâvasından dönmüş olarak gösterenin bari kendisi sadık olsa. 
Kendi haline bakmadan, beni dinden çıkmakla suçluyor. 

Bu özdeyiş bugün genel anlamda kullanılmaktadır. Böylece, 
“Beni kınayan, suçlayan kişi, kınadığı konuda benden daha iyi 
durumda değil; onun için de beni suçlamaya hakkı yok”, anla-
mında kullanılır.

ÖRNEKLER:

“Devletlerin ve -onların uyduluğunu yaparak bağımsızlığının 
duruma bağlı olduğunu kanıtlayan- medyanın İslam düşmanı 
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propagandalarına Papa 16. Benedictus da katıldı. İslamın şiddet 
dini olduğunu ve kılıçla yayıldığını söyledi. Daha doğrusu öyle söy-
leyen bir Bizans İmparatoru II. Paleologos’un bazı sözlerini ak-
tardı. İnsanın aklına ister istemez Osmanlıca’dan kalma o beyit 
geliyor: ‘Bize mülhid diyenin kendinde iman olsa / Dahleden 
dinimize bari Müselman olsa’ (Beni dindar bulmayıp, dinsiz 
diye ayıplayanın bari kendisi iyi bir Müslüman olsaydı) şeklindeki 
bu tariz, günlük hayatta ‘beni kınamaya hakkın yok, benden farklı 
değilsin’ anlamında kullanılıyor.” (Y. YUSUFOĞLU)179

BEYİT: Bize mülhid diyenin kendinde iman olsa/ Dahleden di-
nime bari Müselman olsa/ Şeyhülislam Bahâyî Efendi

7. Bu terâzi o kadar sıkleti çekmez
Küçük insan aklı, ancak (yine kendi cinsinden olan) küçük 

şeyleri idrak edebilir. Allah’ın varlığını, büyüklüğünü hakkıyla 
idrak edemez, onun manevi ağırlığını taşıyamaz, altında ezilir. 

Ziya Paşa, her mısraı ayrı özdeyiş (vecize) haline gelen bu be-
yitte insan aklına sınır çizmektedir. Ancak bu özdeyiş, bugün çok 
daha farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu anlamların bazıları 
aşağıda verilmiştir:

1. Her insan her meseleyi anlayamaz veya her insan her hu-
susu/durumu aynı derecede kavrayamaz. 

2. Küçük akıl sahipleri büyük ve yüce fikirleri idrak edemez-
ler, o fikirler zihinlerine yüklense bile, taşıyamazlar.

3. İnsan aklı sınırlıdır, her şeyi bilemez. Akıl, bütün problem-
leri çözemez.

4. Bu özdeyiş ayrıca, bir şeyin, diğer bir şeyi taşıyamaması, 
barındıramaması durumunu anlatmak için de kullanılmaktadır. 

Diğer şekli: Bu terâzi bu sıkleti çekmez. Bu mizan bu sık-
leti çekmez.

 ÖRNEKLER:

“XIX. yüzyılda 750 binlere varan şehir nüfusu, ‘bu terazi bu 
sıkleti çekmez’ dedirten bir müşkül arzediyordu.” (A. Turan AL-
KAN)180
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“İslam akla ve mantığa kapasiteleri ölçüsünde yer ve değer 
vermiştir; aklı, dini anlamanın bir aracı kılmıştır. Ancak hiçbir şey 
gücü üzerinde yük taşıyamaz. Aklın da üstesinden gelemeyeceği ve 
anlayamayacağı konular ve şairin ifadesiyle: ‘Bu terazi bu kadar 
sıkleti çekmez’ denebilecek şeyler vardır.” (Prof. Dr. F. BEŞER)181

“Kaderle ilgili olarak buraya kadar zikredilen temel esaslar 
derinleştirildiğinde o kadar çok mes’eleyle karşılaşılır ki, bunlar 
ilm-i kelâm münakaşalarına sermaye olmaktan ileriye gitmez. Bu 
sebeple; Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kadere îmân et-
mekle iktifâ etmemizi emir buyurmuş ve bu hususta yersiz münâ-
kaşalardan menetmiştir. Öyle ki, kader hakkında tartışan bir gru-
ba rastladıklarında onlara: ‘Siz bununla mı emrolundunuz? Yoksa 
ben size bunun için mi gönderildim? Sizden öncekiler bu meselede 
münâzara ettiklerinden dolayı helâk oldular. Sakın bu meseleyi 
münâkaşa etmeyiniz!’ (Tirmizî) buyurmuşlardır. Şâir Ziyâ Paşa 
da, beşer tâkatinin üstündeki hakîkatlere dâir şöyle der: İdrâk-i 
meâlî bu küçük akla gerekmez/ Zîrâ bu terâzî bu kadar sık-
leti çekmez! Ey Rabb’imiz! Bizleri gerçek mânâda tevekkül ehli 
kullarından eyleyip rızâna muvâfık ameller işlemeyi nasîb buyur. 
Kazâ ve kadere rızânın safâsına nâiliyeti müyesser eyle! Amîn!..” 
(O. Nuri TOPBAŞ)182

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

8. Câmi yıkıldıysa mihrap yerinde 

Genellikle yaşlandığı halde güzelliği bozulmayan insanlar ve 
harap olduğu halde kalan kısmıyla eski durumunu belli eden 
bina vb şeyler için söylenir.

Diğer şekli: Câmi yıkılmış (ama) mihrap yerinde (kal-
mış), Câmisi yıkılmış ama mihrabı yerinde.

 ÖRNEKLER:

“Geçen hafta arkadaşlarla Hasankeyf’i gezdik. Harabelere ba-
karak eski şehri düşünüyor insan. Cami yıkılmış ama mihrap 
yerinde. Bugünün o muhteşem kalıntılarının yerinde bir zaman-
lar nasıl güzel bir şehrin var olduğunu konuştuk. O şehri kuran 
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medeniyet ne muhteşem bir medeniyet ve o şehri kuran insanlar 
ne güzel insanlar.” (İ. ASLAN)183

BEYİT: Câmi yıkıldıysa mihrap yerinde/ Kalır güzellikten eser 
demişler/ Yesârî

9. Cehlin ol mertebesi sehl olmaz
Cehaletin bu kadarı kolay kazanılmaz. Bu kadar cehalet ka-

zanmak için çok çaba sarf edilmiş olması gerekir. (Ayrıca bakı-
nız: Cehaletin bu kadarı ancak tedris ile kabildir.)

ÖRNEKLER:

“Bir ilerici aydının, ‘Ölümden çocuklar korkar, ben çocuk mu-
yum?’ dediğini duyan ve kayda geçiren bir dergi muhabirinin 
şaşkınlığını anlayabiliyor musunuz? Ölüm konusunda ne düşünü-
yorsunuz sorusuna böyle cevap verebilen insana ne denir? Böy-
le durumlarda eskiler şu meşhur mısraı hatırlarlardı: ‘Cehlin ol 
mertebesi sehl olmaz’...‘Onlar, günümüz aydınlarını tanısalardı, 
böylesi bir cehlin (bilgisizliğin) nasıl sehl (kolay) olduğunu da gö-
rürlerdi. Çünkü bu cehlin mektebi de var, yayın organı da. Bütün 
iletişim araçları onların etkisinde...” (M. MİYASOĞLU)184

BEYİT: Cehlin ol mertebesi sehl olmaz/ Kisbsiz ta bu kadar cehl 
olmaz/ Şeyh Galib

10. Cümlenin maksûdu bir amma rivâyet muhtelif
Hepsinin maksadı aynı ama farklı şekilde hikâye ediyorlar. 

Amaçlar, hedefler aynı ama yollar farklı. Yani, aynı yere varmak 
istiyorlar ama oraya varmak için farklı yollardan gidiyorlar. Her-
kes aynı şeyi kastediyor ama farklı şekilde dile getiriyor. 

Bu özdeyiş, özde aynı şeyi kasteden ama düşündüklerini 
farklı şekilde dile getirenlerin durumunu hikâye eder. Aynı za-
manda, aynı şeyi amaç edinen ama hedeflerine/amaçlarına var-
mak için farklı usüller, teknikler veya yolları kullananlar için de 
söylenir. 

Diğer şekli: Bu özdeyiş, Maksud bir rivayet muhtelif veya 
Rivayet muhtelif şeklinde de söylenmektedir.
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 ÖRNEKLER:

“‘Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif’ ifadesi şu 
anda Türkiye’yi anlatıyor. Krizin -dibe vurmanın- duvara dayan-
manın bir faydasından söz edilebilirse, o da, herkesi bir ‘yeniden 
yapılanma’ bilincinde buluşturmasıdır. Bu, ‘maksatların buluş-
ması’ demek. ‘Yeniden yapılanma ama nasıl?’ diye sorduğunuzda 
ise, ortaya çok farklı bekleyişler çıkıyor ki, o da ‘rivayetlerin çe-
şitlenmesi’ anlamına geliyor.” (A. TAŞGETİREN)185

BEYİT: Kadd-i dildȃre kimisi ar’ar dedi kimi elif/ Cümlenin 
maksûdu bir amma rivâyet muhtelif. Muhibbî (Kanuni Sultan Sü-
leyman)

11. Çekildük izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten 

Kendi arzumuz ve saygınlığımızla devlet kapısından ayrıl-
dık. Kendi istek ve arzusuyla, saygınlığına bir gölge düşürmeden 
devlet hizmetinden ayrılmak. 

Devlet, bizim medeniyetimizde, son asırlarda, ne yazık ki 
“devletten geçinmeliler” için kolay kazanç kapısı haline gelmiş-
tir. Aynı zamanda, devlete dayanılarak kolay yoldan güç kazanıl-
makta ve itibar elde edilmektedir. Yaşadıkları çevrede insanlar 
arasında hiç de itibarları olmayan bu insanlar, devletin kendi-
lerine sağladığı imkânlarla kral postuna oturabilir. Ne yazık ki, 
devlet sayesinde ve kolay yoldan elde ettikleri bu kazanımlar 
için çoğu zaman adaletten ayrılır, başkalarına haksızlık yapar 
(kul hakkı yer), haramlara bulaşır, şereflerinden olur, gururlarını 
kaybederler. Devlette makam elde etmek için insani değerlerden 
verilen tavizlerin daha fazlası, o makamı elinde tutmak için veri-
lir. Hatta, kimileri devlet kapısından kovuluncaya veya bir “hiç” 
haline gelinceye kadar bu makamlara yapışıp kalırlar. Diğer ta-
raftan, onurlu ve namuslu insanlar o makamları elde etmek için 
veya makamlarını ellerinde tutmak için alçalmaz, haysiyetli bir 
hayattan feragat etmez, bu duruma düşeceklerini gördüklerinde 
kendi rızaları ile devlet kapısından ayrılırlar. Namık Kemal bura-
da, işte bu namuslu insanın bu durumdaki davranışını veciz bir 
şekilde dile getirmektedir. 
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ÖRNEKLER:
“Bugünlerde epeyce itilip kakılan, adı geçtiğinde etkili ve yetki-

lilerin tepesini attıran ‘istifa’ kurumunun eski ihtişamlı günlerine 
kavuşmasının vakti gelmedi mi? ‘Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı 
hükümetten’ denilen günleri siz de özlemiyor musunuz?” (A. Ha-
kan COŞKUN)186

BEYİT: Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten/ Çekil-
dük izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten/ Namık Kemal 

12. Çeşm-i insâf gibi kâmile mîzân olmaz
(Yaratılışa, olaylara, insanlara) ölçü ile insafla, adaletle bak-

maktan daha büyük olgunluk olamaz.
İfrat ve tefritten kaçınmak, orta yoldan gitmek, insaflı olmak 

İslam dininin önemli ilkelerinden biridir. İnsaf bizi, insanlar ara-
sında hakkaniyete ve adalete götürür. Adil bir toplum ancak in-
saflı bireylerle kurulabilir. İnsaflı olmak hem birey, hem de top-
lum için huzur ve rahatlık getirir. 

İlgili atasözü: İslam’ın şartı beş, altıncısı insaf (demişler).
 ÖRNEKLER:
“Hepimiz kendi işimizi daha iyi yapmaya çalışmak yerine, 

başkalarına akıl öğretmeyi yeğ tutmaya başladık. Her konuda ve 
özellikle siyaset üzerinde hepimiz uzman kesildik. Farklı medya 
gruplarının köşe yazarları, kendi gazetelerinin hangi haberleri 
büyütüp hangilerini görmezden geldiklerine hiç bakmıyorlar. Bu-
nun yerine rakip gazetelerin bir nevi ombudsmanı rolü oynamaya 
çalışıyorlar. Kimse ‘Çeşm-i insaf gibi kâmile mȋzȃn olmaz/ Kişi 
noksanını bilmek gibi irfan olmaz’ düşüncesinde değil.” (M. BAR-
LAS)187

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

13. Dahleden dinime bari Müselman olsa

Dinime karışan bari Müslüman olsa. Dinime müdahale ede-
nin bari kendisi Müslüman olsa.
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Kendisi Müslüman olmadığı halde Müslümanların bir konu-
da şöyle veya böyle hareket etmelerini isteyen; kendisi İslam’la 
olan bağını kestiği halde, İslam’ın emrettiği kural veya ibadeti 
İslam’ın istediği gibi değil, kendisinin istediği gibi uygulanma-
sını isteyenler için söylenir. Hayatlarında bir kere olsun namaz 
kılmayanların, namazın şöyle veya böyle kılınması hakkında fi-
kir ileri sürmeleri, camilerde şöyle veya böyle hareket edilmesi 
hakkında akıl vermeleri buna örnektir. 2. Bir insanın, mensubu 
olmadığı bir fikir, düşünce veya işin mensuplarına, onlardan bi-
riymiş gibi müdahale etmesi, akıl vermesi, sataşması.

Açıklama: Şeyhülislam Bahâyî Efendi’nin bir beytinden 
alınma bu özdeyişin asıl şekli: “Dahleden dinimize bâri mü-
selmân olsa.” şeklindedir. 

Diğer şöyleniş şekilleri: Dinime karışan bari Müslüman 
olsa, Dinime küfreden bari Müslüman olsa, Dinime ta’ân ey-
leyen bari Müselman olsa.

 ÖRNEKLER:

“Üstelik bu istismarı yapan siyasi kadrolar, ‘Dinime dahleden 
bari müselman olsa’ dizesini hatırlatırcasına dinle imanla ilişki-
sini kesmiş, bunu da açıkça ilan etmiş kadrolardı.” (M. İSLAMOĞ-
LU)188

BEYİT: Bize kâfir diyenin kendinde îmân olsa/ Dahleden dini-
mize bâri müselmân olsa/ Şeyhülislam Bahâyî Efendi

14. Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der 

Dün okula (öğrenmeye) başladı, bugün “öğreten,” öğretmen 
olma derdinde.

Öğrenme sürecini (öğrenciliği, yardımcılığı, çıraklığı, çömezli-
ği) yaşamadan insanlara baş olup, yol gösterme sevdasında. Ken-
disi öğrenmeden başkalarına öğretme hevesinde. (Maddi-mane-
vi bir makama gelmek için acele içinde olanlar için söylenir). 

 ÖRNEKLER:

“Aslında, irşad ve mürşid konusunda tasavvuf erbabı da, mese-
leyi hep bu çerçevede ele almış ve onu, aşkın insanların, insanüs-
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tü gayretleri şeklinde yorumlamışlardır. Onlara göre, gönülleri 
Hakk için uyarma adına ortaya konan seviyesiz, kalitesiz gayret-
lere irşad denemeyeceği gibi, ruhlara insan-ı kâmil olma ufkunu 
açamayanlara da mürşid denemez; zira bunların kendileri irşada 
muhtaçtırlar ve mutlaka terbiye edilmelidirler. Bir enfes Türk ata-
sözünde: ‘Kendisi muhtaç-ı himmet bir dede, kaldı ki gayriye him-
met ede!’ denir ki, tam böyleleri için söylenmiş gibidir. … Bağdatlı 
Rûhî’nin konuya yaklaşımı daha da alaylı bir üslûp iledir: ‘Gör zâ-
hidi kim sâhib-i irşad olayım der/ Dün mektebe vardı, bugün 
üstad olayım der.’” (Sızıntı Dergisi)189

BEYİT: Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayım der/ Dün mektebe 
vardı bugün üstâd olayım der/ Rûhi-i Bağdâdî (Bağdatlı Rûhî)

15. Dünyayı bildi kendini biçare bilmedi
Güya her ilmi öğrenmiş, bilmediği şey kalmamış ama; bütün 

ilimlerin en önde geleni olan kendini bilmeyi akıl edememiş! 
Hâlbuki kişiye, her şeyden önce gerekli olan “kendini bilmektir.” 
İlim irfan sahibi olmanın ilk basamağı kendini, nereden gelip ne-
reye gitmekte olduğunu bilmektir. Bunun için denmiştir ki, “Kişi 
kendini bilmek gibi irfan olmaz”.

 ÖRNEKLER:
“Öğretmenler bilgili olmalıdır. Ama bilgi tek başına yeter mi? 

İnsanı ve bütün yaratılanları sevmek ve haklarına saygı duymak, 
merhamet etmek ve şefkat gösterebilmek de önemlidir. Ya Allah 
korkusu? Çünkü o Allah’ın yeryüzüne halife tayin ettiği insanı 
eğitmektedir ki eğittiği insan bütün yeryüzü ve içindekilere mu-
hataptır. Yoksa ‘Dermiş hâkim bilmediğim nesne kalmadı/ Dün-
yayı bildi, kendini biçare bilmedi’ beytinde ifade edilen bilgili, 
ama kendini bilmeyen insan olur; ancak öğretmen olamaz.” (İ. 
ASLAN)190

BEYİT: Dermiş hakîm bilmediğim nesne kalmadı/ Dünyâyı bil-
di kendini bîçâre bilmedi/ Rûhi-i Bağdâdî (Bağdatlı Rûhî)

16. Eğer maksûd eser ise mısra-ı berceste kâfidir
Amaç eser (yazmak) ise kolayca anlaşılan ve yüksek bir mânâ 

taşıyan bir mısra yeterlidir. Kısa ve özlü anlatımların, ifadelerin 
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uzun bir eserin yerini tutabileceğini anlatmak için söylenir. Ge-
rektiğinde kısa bir söz veya mısranın, uzun uzadıya eserlerin, 
yazıların, konuşmaların yerini alabileceğini anlatır. 

Diğer şekli: Maksûd eser ise mısra-ı berceste kâfidir.

 ÖRNEKLER:

“Süleyman Çelebi Hazretleri, Osmanlı edebiyatının, daha ge-
nel bir ifade ile Klâsik Türk edebiyatının ilk temsilcilerindendir. 
O, eskilerin ‘Eğer maksûd eser ise, mısrâ-i berceste kâfidir’ 
sözü fehvasınca, edebî hayatımıza kazandırdığı yegâne eseri Ve-
sîletü’n-Necât’la büyük bir iz bırakmayı başarmış ve edebî hayat 
içerisinde yeni bir gelenek inşa etmiş bir öncü/imam şahsiyettir.” 
(S. MALHUN)191

BEYİT: Eğer maksûd eserse mısrâ-ı berceste kâfîdir/ Aceb hay-
retteyim ben Sedd-i İskender husûsunda/ Sadrazam Koca Râgıp 
Paşa

17. Erişir menzil-i maksûduna âheste giden

Acele etmeden (kararınca) hareket edenler, gitmek istedikle-
ri yere kolaylıkla varırlar. 

Hedefe varmak için acele etmek insanın işini çabuklaştır-
maz, belki geciktirir. Bunu en iyi sabırlı olanlar bilir. Sabır, insa-
nın medenileşirken kazandığı önemli niteliklerden biridir. İslam 
medeniyetinin de “örnek insanı”, sabırlı olan ve aşırılıklardan 
kaçınan, yani orta yoldan giden insandır. Peygamberimiz, insa-
nın hayatını, çalışma şeklini ve düzenini tanzim etme konusun-
da bir hadis-i şerifte şu tavsiyede bulunmuştur: 

Hadis-i Şerif: “Orta yolu tutunuz. Amellerinizi mükemmel-
leştirmeye ve Allâh’a yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin, 
öğle ile akşam arası çalışınız. Bir parça da geceden faydalanınız. 
Aman acelesiz ve telâşsız gidin, orta yolu tutun ki varacağı-
nız hedefe ulaşabilesiniz.” 

ÖRNEKLER:

“Erişir menzil-i maksûduna âheste giden’, diyor Hâtemî. 
Bizim menzilimiz ve maksudumuz önce kendimizin, sonra İslam 
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dünyasının, daha sonra da tüm insanlığın huzur ve mutluluğu-
dur.” (Prof. Dr. O. ESKİCİOĞLU)192

BEYİT: İrüşür menzil-i maksûduna âheste giden/ Tîz-reftar 
olanın pâyine dâmen dolaşır/ Edirneli Hâtemî

18. Geçmiş zaman olur ki hayâli cihan değer

Bazen, yaşanmış bir anı anmak, hayal etmek bile dünyaya 
bedel olur. 

Açıklama: Bir özdeyiş haline gelen ve Hayâlî Bey’e atfedilen 
bu mısra ile ilgili olarak Prof. Dr. Cemâl Kurnaz, Hayâlî Bey Di-
vânı’nda böyle bir mısraya rastlamadığını söylemektedir. (Bkz. 
Kurnaz; Hayâlî Bey Divânı, S.45)

 ÖRNEKLER:

“Bütün güzel nesirleri, sıcak romanlarıyla bize asıl bizi anla-
tan ve durmaksızın ‘geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer’ 
dedirten, biricik, maziden hatıralar anlatan romancımız, bu ese-
rinde de yine tam ve asil bir kadirşinaslık içinde, bize bir eski dos-
tumuzu hatırlatıyor.” (N. Sami BANARLI)

BEYİT: Şuh-u güzeşte var ki nice nevcivan değer/ Geçmiş za-
man olur ki hayâli cihan değer/ Hayâlî Bey 

19. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 

Dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saâdet, baht ve zenginlik 
olamaz. Saadetin (devletin) en büyüğü sağlık, esenlik ve afiyet 
içinde yaşamaktır. Sıhhat içinde geçirilen her an paha biçilmez 
kıymettedir ki, başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. 

 ÖRNEKLER:

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/ Olmaya 
devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” Biraz açayım. Devlet, ikti-
dar halk içinde son derece önemli, herkesin prestijini kazanmış bir 
kavram; ama sağlık, bu kavramların da üstünde, hatta o kadar 
üstünde ki, bir nefes sıhhat bile devlet iktidarından, tüm yönetim 
gücünden daha üstün. Sağlığınız olmadığı anda her şey sıfır. Bu 



118

nedenle, makro planda bu beyti hiçbir zaman unutmamak gereki-
yor.” (Prof. Dr. A. Rıza OKUR)193 

BEYİT: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/ Olma-
ya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi/ Muhibbî (Kanuni Sultan 
Süleyman)

20. Herkesin istidadına vabestedir asar-ı feyzi
Herkesin anlama ve idrak etme gücü kendi kabiliyeti kadar-

dır. Herkes ancak kendi yeteneği kadar yaratılışın nimet ve hik-
metlerinden yararlanabilir. 

 ÖRNEKLER:

“Gönül erbâbına, velîlere ve müminler arasından Allah 
Teâlâ’nın murad ettiği tâat ehline Kadir Gecesi hayret verici pek 
çok şey ihsân edilir. Bunlar, o zâtların hallerine, kısmetlerine, azîz 
ve celîl olan Allah’a yakınlık derecelerine göre farklı farklı tecelli 
eder. Yani ‘Herkesin istidadına vabestedir asar-ı feyzi.’” (F. GÜ-
LEN)194

“Hazreti Mevlâna, her nefes alış verişinde sürekli O’nu soluk-
lanıyordu; bu hâlini de yine O’nun nazar ve hususî teveccühüne 
bağlıyordu. Ufku bu noktaya ulaşmayanlar bunu anlamayabilir-
ler. Ne var ki, ‘Herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi/ Ebr-
i Nisandan ef’î semm, sadef dürdane kapar.’ fehvasınca, donanım 
ve istidatların, elfâzın meâniye kalıp olduğu gibi, ilâhî mevhibe ve 
vâridlere şart-ı âdi plânında bir dâi olduğunda da şüphe yoktu.” 
(Ş. CAN)195

BEYİT: Herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi/ Ebr-i Ni-
sandan ef’i semm, sadef dürdane kapar/ Mîrî

21. İdrak-i meâli bu küçük akla gerekmez
Mânânın idrak edilmesi küçük akılların işi değildir. 
Her akıl, bir iş veya oluştaki mânâyı idrak edemez. Her akıl, 

her şeyi idrak edemez, anlayamaz. Küçük akıl sahipleri büyük 
ve yüce fikirleri idrak edemezler, o fikirler zihinlerine yüklense 
bile, taşıyamazlar. Zira mânanın aranması bir ağırlık yüklenme 


