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Özet 
Atasözlerini sistemli olarak derleme işi, Tanzimat döneminde başlamış, Cumhuriyetle bir
likte artarak devam etmiştir. Bu dönemde kaleme alınmış eserlerden birisi de Hüseyin 
Görbil'e ait olan Atalarsözü Küll~vdt1'dır. El yazması olan bu eser, Türk Tarih Kurumu 
Kütüphanesi Y/693 nurnarada kayıtlıdır. Yinni dosyadan oluşan eser, atasözlerinin yanın
da deyim, tekerleme, dua ve ilenç gibi halk biliminin çeşitli ürünlerini içennektedir. 
Görbil, Kiill~vdt'ın "Medoal" kısmında, "atalarsözü"ne dair kendi dönemine kadar yazı
lanlan, kısmen veya özetleyerek bir araya getinniş; bunlar üzerinde yer yer değerlendir
melerde bulunmuştur. Eser, iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda (1-9 arası dosya
lar) "atasözleri", alfabetik olarak sunulmuştur. İkinci kısımda ise (10-19) bunlar, konula
rına göre sınıflandırılmış; başlıklar altında ilgili sözlere yer verilmiştir. Son dosya, Faik 
Reşad'ın Kiilliydt-1 Letdij'inden derlenmiş fıkralardan oluşmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Kalıplaşmış sözler, Folklor, Hüseyin GörbiL 

Abstract 
A Manuscrıpt Fo und In The Lıbrary Of Turk Tarıh Kurumu: Atalarsözü Kiil/iyô.t1 
The task of collecting proverbs began in the period of Tanzimat and increasingly 
continued with the Republican era. One of the works written in this period was a work 
Atalarsö=ii Küll~vdt1 composed by Hüseyin GörbiL As a manuscript this book is rccorded 
in the Library ofTurk Tarih Kunımu in the number ofY/693. Consisting of20 tiles, this 
book also involves idiom, rhyme, prayer and curse as well as the proverbs. In the 
introductory chapter of his Külliyil.t, Görbil brought together what was written on 
proverbs until his time partially or in summary, and now and then made .considerations on 
them. This work consists oftwo chapters. In the fırst chapter (1-9th fıles), the proverbs are 
grouped alphabetically. In the second chapter ( 1 0-19), they are classifıed according to 
!heir subjects, and the related statements are mentioned under the titles. The last fıle 

contains anecdotes gathered from the Küll~vdt-1 Letdif of Faik Reşa d. 

Keywords: Proverbs, Set phrases, Folklore, Hüseyin GörbiL 
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GİRİŞ 
Türk halk bilimi, Türk halkına ait her şeyi içine alan, halkın maddi ve 

manevi kültürünü konu edinen önemli bir bilim dalıdır. Türk milletinin dün
ya görüşünü, dini duygu ve inançlarını, yaşam biçimini, sanat zevkini, adet, 
gelenek ve göreneklerini aksettiren ürünleri inceleyen halkiyat, nesilden 
nesile aktarılarak günümüze ulaşmış önemli kültür hazinelerini sınıftandıra
rak değerlendirir. Halk biliminin başlıca konularından olan "düğün, bayram, 
kandil, doğum, ölüm, ad koyma, karı kardeşliği gibi gelenekler; cin, peri, 
büyü, efsun, muska gibi halk inançları; türkü, mani, masal, efsane, tekerle
me, bilmece, atasözü gibi halk edebiyatı ürünleriyle halk musikisi, halk tiyat
rosu ve halk oyunlan"1 bizleri içinde bulunduğumuz toplumun sosyal örgü
süne bağlayarı önemli unsurlardır. Bu mürıasebetle halk arasında canlı bir 
gelenek halinde yaşayan türlü inanış ve davranışlar, halk biliminin ilgi alanı
na giren eserler aracılığıyla bizi etkiler, içimize siner.2 

Türklerin tarih boyunca yaşadıklan coğrafyanın genişliği, diğer dil ve 
kültürlerle olan ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, halka ait kültür 
öğelerinin birtakım değişmelere uğradığı görülmüştür. "Halkın tasarrufunda
ki gelenek mahsulü eserler"3

, bu milll hazineler, zamana, çevreye, değer 
yargıtanna vb. etkilere bağlı olarak, bazen kullanım alanları iyice daralınış 
ya da yok olmuş, bazen de gerek dil hususiyetleri gerekse muhteva itibariyle 
bazı değişiklikler geçirrniştir. Bu eserleri tespit ederek değerlendiren ve son
raki nesillere aktaran eserlerin önem ve değeri, bu noktada daha açık bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. 

"Atalarımızın, uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece 
düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan 
kamuca benimsenmiş öz sözler"4i olan atasözleri de, halk biliminin ilgilen
diği önemli dil varlıklarından birisidir. Veled İzbudak, atasözlerinin değer ve 
önemiyle ilgili şöyle der: "Türk'ü anlamak için malum olan birçok vasıtala
rın birincilerinden sayılan tarihten, hatta Türk'ün kendisinden ve Usanından 
ve eş'arından, adatından ve asanndan ziyade bence (Atalarsözü) hepsine 
tercih olunur."5 Dehri Dilçin de atasözlerine ve derlenıneleri hususuna büyük 
önem atfedenlerden dir: " ... herhangi bir ulusun ictimai ve kültürel sahalarda 
ne gibi merhalelerden geçtiği, nasıl bir İstihale devresi yaşadığı ve bugün ne 
durumda bulunduğu öğrenilmek istenirse o milletin milli tarihi ve diğer hu-

Aydın Oy, "Halkiyat," Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi (D.İ.A.), c. XV, s. 367. 
2 Eflatun Cem Güney, Falklor ve Halk Edeb~I'Oit (Özellikleri. Sözlti Gelenekleri ve Yazt!t Örnekleri), 

(İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, I 971 ), s. VI. 
3 Şükrü Elçin, Halk Ecleb~ratma Giriş, (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınlan, 1981), s. 6. 
4 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ı·e Deyimler Sözlı7ı,rı7 (1-111), (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınlan, 

1978), c. ı, s. 36. 
5 Veled İzbudak. Atalarsözii, (İstanbul: Devlet Basımevi. 1936}, s. 3. 
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sus! varlıklan yanında atasözlerini de, muhtelif tabakalara ve sınıfıara ayıra
rak gözden geçirmek ve incelemek icap eder. Fakat bu yolda bir inceleme 
yapabilmek için her şeyden evvel gerekli malzemenin toplu bir halde elde 
bulunması lazımdır."6 

.. "Hikınetü'l-avaın" olarak da tanımlanan7 Türk atasözlerinin adı bilinen 
ilk derleyicisi, Kaşgarlı Mahmuddur. Aynı dönem eserlerinden olan Kutadgu 
Bilig ile Atabetü 'l-Hakôyık'da ise atasözlerinin nazım içerisinde kullanıldığı 
görülür. Oğuz Türkçesi ile söylenıniş atasözleri bakımından oldukça zengin 
bir kaynak olan Dede Korkut Kitabı, Berlin Devlet Kütüphanesi'ndeki 
Oğuznôme ile Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'nde kayıtlı 

Oğuzname'deki atasözleri, Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan Kitab-ı 
Atalar8

, Bibliotheque Nationale'deki Türk Atasözleri yazması, sahanın 
önemli kaynak eserlerindendir.9 Şiiirierin divanlannın da bu hususta önemli 
kaynaklardan olduğu vurgulanınalıdır. Özellikle Güvahi'nin Pend
nôme10'sinin, içerdiği atasözleri, deyimler, fıkralar ve masallarla, ınanzfıın 
eserler arasında ayrı bir yeri bulunmaktadır. 

Atasözleri ile ilgili önemli çalışına alanlarından birisi de derleme ve ya
yınlama yönünde yapılan çalışınalardır. Atasözlerini sistemli olarak derleme 
işinin, Tanzimat döneminde başladığı söylenebilir. 11 Bu dönemde yapılan 
çalışınaların başlıcaları şunlardır: Vacid Efendi'nin Durub-ı Emsôl'i, 
Şinasi'nin Durith-ı Emsill-i Osmôniyye'si, Ahmed Vefık Paşa'nın Atalar 
Sözü-Tiirkf Durfib-1 Emsôl'i, Ahmed Midhat Efendi'nin Dımlb-1 Emsôl-i 
Osmôniyye-Şinôsf Hikenızvyôtmm Ahkômzm Tasvir. 

Tanzimat dönemi edebiyatçılarının atasözlerine dair yazdıkları bu eserler, 
onların halk dili ve kültürüne karşı duydukları alakanın tabl'l bir neticesi 
olarak meydana gelmiştir. Bu ilgi ve alaka Cumhuriyet döneminde de artarak 
devam etmiş; atasözleri, yeni derleme ve inceleme çalışmalarıyla üzerinde 
en çok durulan konulardan biri olmuştur. 12 Bu dönemde kaleme alınmış eser
lerden birisi de Türk Tarih Kurumu Kütüphaiıesi'nde bulunan ve Hüseyin 

6 Dehri Dilçin, Edebiyaumızda Alasözleri (I. Kitap), (İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınlan, 1945), s. 
XIV. 

7 Şiniisi'nin atasözleriyle ilgili tanımı şu şekildedir: "Durüb-ı emsal ki hikmetü'I-aviimdır, Iisanından 
sadır olduğu bir milletin mahiyet-i efkanna delalet eder." Bkz.: Şinasi, Dıırıib-ı Emsiil-i Osmiini):ve, 
(İstanbul: Tasvir-i Efkıir, 1280), s. l 'den bir önceki sayfa. Şiniisi'nin "hikmetü'l-avam" şeklindeki ta
nım ının eleştirisi için bkz.: Aksoy, Alasözleri ve Deyimler Sözlıiğü, c. I, ss. 54-55. 

8 Eser, Veled İzbudak tarafından tıpkıbasımı ile birlikte yayımlanmıştır. Bkz.: Hazırlayan: Veled 
İzbudak, Alalarsözıi, (İstanbul: Devlet Basımevi. 1 936.) 

9 Eski kaynaklanmızdaki atasözleriyle ilgili geniş bilgi için bkz.: Aydın Oy, Tari/ı Boyunca Tiirk Aia
sozleri, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan, 1972), ss. 115-221. 

1 O Eser, Mehmet Hengirmen tarafından yayınlanmıştır. Bkz.: Güviihi, Pend-niime (Öğüller ve Alasözle
ri). (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990.) 

ll "Atasözü," Türk Dili ve EdebZvall Ansiklopedisi, c. 1, s. 217. 
12 Aydın Oy. "Atasözü," D.İ.A., c. IV, ss. 44-46. 
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Görbil'e ait olan Atalarsözü Kiilliyiill'dır. Bu eseri konu edinmemizin sebe
bi, atasözleriyle ilgili kendi dönemine kadar yapılrruş çalışmaların özetini 
sunması ve zengin falklor malzemesine sahip olmasının yanı sıra, tespit ede
bildiğimiz kadarıyla eser üzerinde günümüze kadar herhangi bir çalışmanın 
yapılmamasıdır. 13 

ı. Atalarsözü Külliyatı 
1.1. Adı ve Kapsamı 
Yazarı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımız eser, "Ata larsözü 

Kiilliyiifl" adını taşımakla beraber, atasözlerinin yanında folklora ait pek çok 
öğeyi de barındırmaktadır. Nitekim başta Şinasi'nin Durub-ı Emsal-i 
Osmaniyye'si olmak üzere Tanzimat ve sonraki dönemlerdeki derleme ça
lışmalarında genelde aynı husus göze çarpar. Bu derleme çalışmaları 

"Durilb-ı emsal" veya "Atalarsözü" gibi adlar taşımakla birlikte, atasözleri 
altında verilen deyimlerden, deyim adı altında verilen atasözlerinden, ya da 
ne atasözü ne de deyim olan birtakım sözlerden oluşmaktadır. 14 Bu anlamda 
incelemekte olduğumuz eserin atasözleriyle beraber diğer "sözler"i de içeren 
bir külliyat olduğu görülür. 15 Nitekim 6. dosyasının sonunda eserin adı, Hü
seyin Görbil'in isminin de yer aldığı bir etiket üzerinde, kendi el yazısı ile şu 
şekilde yer almaktadır: "Atalarsözü Külliyatı (Atalarsözü, çlarb-ı meşeller, 

ta' birler, cinaslar, kinayeler, tekerlemeler, dilekler, ilençler, nükteler ve 
bunların şevahi di, mü' eyyideleri, tal5-viyeleri mahiyetindeki fıl}ralar vesaire.) 

1.2. Tavsifi 
Hüseyin Görbil'in Atalarsözü Kiil!iyiitı, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi 

Y/693 numarada kayıtlıdır. Mevcut haliyle yirmi dosyadan oluşan eser, çiz
gili kağıtlara 295x230 (250x135) kurşun kalemle ve rik' a ile yazılrp.ıştır. 

Başlıklarda ve dipnotları göstermek için yer yer kırrruzı ve mavi kalem kul
lanılınıştır. Demirbaş Defteri'nde Külliyiit'ın, Adnan Erzi'den satın alındığı 
bilgisi yer almaktadır. 

1.3. ÜsiObu ve Özellikleri 
Hüseyin Görbil, Giriş'te kendi dönemine kadar "atalarsözü"ne dair yazı

lanları aynen veya özetleyerek bir araya getirmiştir. Ancak bunu yaparken 

13 Kıill~vtit'ın, Anabilim Dalınıız öğretim elemanlan tarafından, ekip çalışması hiilinde yayma hazırlan
nıası düşünülmektedir. 

14 Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlıiğıi, c. I, s. I 7. 
15 "Atasözü"nün bilinen anlamının dışında, genel bir ma'nii içerdiğiyle ilgili olarak Adnan Ötüken 

"Atasözleri Hakkında" başlığı altında şöyle der: " 'Atasözü' umumi bir adlandınnadır. Bunun içeri
sinde darbımeseller ve tabirler=deyinıler yer alır." Bkz.: Milli Kütüphane Başkanlığı, Türk Atasözleri 
ve peyimieri (1-11), (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlan, 2001), c. I, s. V. 
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yalruzca bilgi aktanınında bulunmamış, ilgili metinler üzerinde kendi düşün
ce ve görüşlerine de zaman zaman yer venniş ve eleştirel bir bakış açısıyla 
bunları değerlendinneye çalışmıştır. Görbil, eserinin 1-9 arası dosyalannda 
atasözü, deyim, dua, ilenç vb. kalıplaşrruş sözleri alfabetik olarak sıralamış
tır. Ancak nakledilen sözler kendi içerisinde bir sınıflandırmaya tabi tutul
maksızın kanşık olarak verilmiş; yer yer hangi gruba dahil olduklarına işaret 
edilmiştir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde farklı bir yöntem takip 
edilmiş ve "atalarsözü", konularına göre sınıflandınlrruştır. Burada üst baş
lıklar belirlenmiş, altında ise ilgili sözler sıralanmıştır. Ancak burada atasö
zü, deyim vb. kalıplaşmış ifadelerin yanında mutasavvıfların, bilim adamla
rırun, felsefecilerin, yazar ve şairlerin söz ve şiirlerine de yer verilmiştir. 
Ayrıca ayet ve hadislerin de sıklıkla kullanıldığı görülür. 

Eserin öne çıkan bazı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 
- Çalışmada verilen bazı sözlerin hangi yöreye ait olduğu belirtilmiş; ba

zen bunlarla ilgili "batı! i' tikfıd" vb. yorumlar da yapılmıştır. 
- Rik' a ile yazılan eserde, zor okunan bazı kelimeler ayrıca Latin harfle

riyle de verilmiştir. 
- Şahısların yanında, kitaplar da kaynak olarak gösterilmiş; bunlar cilt ve 

sayfa numarasına kadar belirtilmiştir. 
- Eserde yer yer "İlgili sözler bunlardır: ... " denilerek, sözlerin verileceği 

kısım -sonradan doldurolmak üzere- boş bırakılrruş; ancak bunlar tamamla
namamıştır. 

1.4. Kaynakları 
Hüseyin Görbil, "Giriş (Medbal)" kısrrunda, kendi zamanına kadar 

"atalarsözü" ile ilgili yazılanları, kısmen, özetleyerek veya aynen alarak 
aktardığını ifade etmiştir. Bu kısımda Görbil'in her şeyden önce iyi bir mü
dekkik, çok iyi bir derleyici olduğu ortaya çıkıriaktadır. Zira o, aşağıda adları 
verilecek olan eserlerin hepsine ulaşmış, bulılan okuyarak özetlemiş ve 
önemli gördüğü yerleri eserine dere etmiştir. Giriş kısmında yer alan bu şa
hıs ve eserler, sırasıyla şu şekildedir: 

Emscil-i Siileymcin, Taşköpri-zfıde Ahmed Efendi'nin Mevzuôtii'l-Ulum'u, 
Ebu'I-Hasan el-Maverdi, Fatih Kütüphanesi 3443'te kayıtlı "Atalar Sözü", 
Nazmi, Şinasi'nin Durı/b-ı Emscil-i Osmaniyye'si, Ahmed Midhat Efendi'nin 
Hikemiyycitm Ahkcimını Tasvfr, Kemalpaşa-zade Said Bey, Ebü'z-Ziya 
Tevfık, Diyarbakırlı Said Paşa'nın Nuhbetü'l-Emscil'i, Beşir Fuad, Maksim 
Gorki, Ahmed Vefık Paşa'run Müntehabcit-ı Durub-ı Emscil-i Türkiyye'si, 
Şemsettin Sami, Abdurrahman Fehmi'nin Medresetü '1-Arab'ı, Muallim 
Naci'nin Scinihcitü'l-Arab'ı, Abdurrahman Süreyya'nın Sefine-i Belcigat'ı, 
Emrullah Efendi'nin Muhftii'l-Macirifi, Hüseyin Kazım Kadri'nin Türk 
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Lugat'ı, Ziya Gökalp, Yusuf Vezirov'un Azerbaycan Edebiyatz 'na Bir Na
zar'ı, Necip Asım'ın Eski Savlm·'ı, Cenap Şahılbettin, Tahsin Ömer'inDarb
ı Mesellerimiz Hakkmda Tahlflf Tedkfkdt'ı, Ahmet Rıza'nın Türk 
Atalarsözii, Sadettin Nüzhet ve Mehmet Ferit'in Konya Vilayeti 'nin Halkiyat 
ve Harsiyatı, Ahmet Talat'ın Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i, Selim Nüzhet 
Gerçek'in Atalm·sözii, Hasan Çekli ve Mehmet Dobada'nın Atalarm Dilin
den, Said Uğur'un İçel Folkloru, Veled İzbudak'ın Atalarsözii, lgnacs 
Klınos, Vasili Radlof, Frayliç ve Ravlig'in Türkmen Aşiret/eri, Ömer Asım 
Aksoy'un Gaziantep Ağzı, Ahmed Vefık Paşa'nın Lehce-i Osmanf'si, 
Ahmed Riisim'in Muharrir, Şair, Edfb'i, Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İsldm
laşmak, Muaszrlaşmak'ı. 

Eserde "atalarsözü"nü ömeklendirmeklkuvvetlendirmek için kullanılan 
şevahidden de bahsetmek gerekir. Hüseyin Görbil, verdiği sözleri 
delillendirmek üzere ayet ve hadisler başta olmak üzere, yerli ve yabancı, 
doğulu ve batılı pek çok isme eserinde yer vermiş; mutasavvıf, bilim adamı, 
filozof ve şiiirierin hikmetli sözlerini, şiirlerini, kısa veya uzun, mısra, beyit 
veya tam şiir halinde eserine dere etmiştir. Bu isimlerden bazıları alfabetik 
olarak şu şekilde sıralanabilir: 

Abdullah Cevdet, Alımed Riisiın, Avni, Cenap Şahabettin, Cromwell, 
Descartes, Ebüzziyii Tevfik, Edwin Markhaın, Eflatun, Eınerson, Fuzfıli, 
George Bemard Shaw, Hakani, Henry David Thoreau, Heredot, Hersekli 
Arif Hikmet, Hüseyin Rahmi, Hz. Ali, Hz. Ömer, İbrahim Hakkı, İmam 
Şafil, İmaın-ı Gaziill, İzzet Molla, Kiiıni-i Amidi, Kiinfıni Sultan Süleyman, 
Karacaoğlan, Kiitip Çelebi, Mehıned Akif, Mevlana, Montaigne, Mualliın 
Niicf, Muhyiddin-i Arabi, Niibi, Niiill, Naınık Kemal, Nefi, Nev'i, Neyzen 
Tevfik, Pythagoras, Refik Halid, Rıza Tev:fık, Sabit, Seyyid Vehbi, Sofokles, 
Sultan Veled, Süleyman Fehlın, Süleyman Nazif, Sünbül-zade Vehbi, Sürfıri, 
Şeyh Sa'di, Şeyh!, Şeyhülislaın Yahya, Şinasi, Tevfik Fikret, Tiedge, 
Washington lrving, Ziiti, Ziya Paşa. 

Atalarsözü Kiifnvatı'nda kimi zaman da şahıs adları yerine eser adları ve
rilerek (Hfbetii '1-Hakdyık, Bostan, Mevzuatu 'l-U/üm, Anglikan Kilisesine 
Cevap, Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı vb.) alıntılar yapılmıştır. Yine 
anlatıma zenginlik katmak ve sözleri delillendirmek adına türkülerden, ınani
lerden, İngiliz hikemiyiitından ve Arap atasözlerinden örnekler sunulmuştur. 

1.5. Muhtevası 
Y/693-1: 1-5. sayfalarda "Ön söz" bulunmaktadır. Ön sözün sonunda (s. 

5) Hüseyin Görbil, ismini Latin harfleri ile yazmıştır. 6-88 arasında "Giriş 
(Medbal)" yer almaktadır. (82. sayfada, Ek 1: Ahmed Vefık Paşa'nın Teklifi 
ve Tavsiyesi; s. 83'te, Ek 2: Ahmed Rasiın; s. 85'te, Ek 3: Ziya Gökalp). 
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1. dosyada Giriş'ten sonra Külliyôt'ın A harfi başlar. Burada sayfalar 
uzunlamasına ikiye bölünerek (290xl40) kullanılmıştır. Yazı alanı muhtelif
tir. Bu dosyada ve eseıin geri kalan diğer dosyalarında "harfler", sayfa üstle
rinde kırmızı yazıyla ve Latin rakarnlarıyla gösterilmiştir. 

Başı: (1) Aaa: Hayret beyanı. 
Sonu: (634) Ay: (Hayret, taaccüb, keder) 

Taaccüb, tehaşi ve ağrı beyan eder. 
"Ay oğul! Bu mahsuriyetle halimiz ne olacak? ... " 

Y/693-2: Bu dosya "B, C, Ç" harflerini içerir. Dosya, "BA" ile başlar 
"ÇÜ" ile sona erer. 

Başı: (1) Baba Bektaşi. 
Baba adam! (Hayır-halı, görgülü, muhterem, pişkin.) 

Sonu: (709) Çüte yerimez amma büyeleğe şartıynan. 
1. Gönlüyle ödevini yapmaz; zorla olursa ona diyecek yok. 
2. Faydalı bir iş yapmaz. Fakat faydasız işi veya başkasına zarar verecek 

işi, hiçbir şartını eksik bırakmayarak yapar. (Büvelek denilen sinek musaHat 
olunca, sığırlar çifti bırakıp alabildiklerine koşarlar.) 16 

Y/693-3: Bu dosya "D" harfini içerir. "DA" ile başlar "DÜ" ile sona erer. 
Başı: (1) Dabırhane mi dökülüyor. -Isparta. 

Kalabalığın mı var, gelir giderin mi çok? 
Sonu: (464) Düzünüp koşunınak. -Gaziantep. 

(Süslenmek, süslü elbiseler giymek, takıp takıştırınak.) 
"Kaçan bu halka karışır olasun, gerektir kim yüzünü gözünü hoş düzesin, 

koşasın. Halk seni görücek düzünınüş, koşunmuş diyeler." 17 

Y/693-4: Dördüncü dosya "E, F, G ve G" harflerini içerınektedir. "EB-E" 
ile başlamakta, "G-l" ile sona errnektedir. 

Başı: (1) Ebe çok olunca cenin s~kat doğar. 
Sonu: (550) Gıcır gıcır! (Yenilikten kinaye.) 

Gırla gitmek. 
Y/693-5: Bu dosya "H, I, İ" harflerini kapsamaktadır. "H-A" ile başlar, 

"İ ~Z" ile sonlanır. 
Başı: (1) Ha aa: ... 

Ha Ali Veli, ha Veli Ali. 
"Şimdi hotoz olmamış da şapka olmuş ... H~ Ali Veli, ha Veli Ali ... Bu

nun süs takılacak yeri var mı yok mu? El-hasıl başa gelmez ise olmaz, fakat 
başa gelmeyince de bilinınez!" Ahmed Rasim. 

16 Verilen söz ve açıklanıası Gaziantep Ağz1 adlı eserin "Deyimler-Takını Sözler-Meşhur Sözler" bölü
münden akıarılnııştır. Bkz.: Ömer Asım Aksoy, Gaziantep Ağz1 (1-Ilf), (İstanbul: Türk Dil Kurumu 
Yayınları, 1945), c. ll, ss. 72-73. 

17 Verilen söz ve açıklanıası için bkz.: Aksoy. Gaziantep Ağz1, c. ll, s. 84. 
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Sonu: (543) Izdırabın sonu yok sanma; bu alem de geçer. -Neyzen Tev
fik18 

Y/693-6: Altıncı dosya "L ve M" harflerini içerir. "L-A" ile başlamakta, 
"M-Ü" ile sona ermektedir. 

Başı: (1) Mütevveffaya rahmet, gammaza la'net!-Yavuz Sultan Selim 
Sonu: (154) Laf anlayan beri gelsin. 

Y/693-7: Yedinci dosya "N, O ve Ö" harflerini içermektedir. "N-A" ile 
başlamakta, "Ö-Z" ile sona ermektedir. 

Başı: (1) Na-bed!d oldu gitti. 
Sonu: ( 1 96) Özrü kababatinden büyük. 
"O cürrnün özri müşkildir ki karnilden zuhfır eyler."19 

Y/693-8: Bu dosya "P, R ve S" harflerini kapsar. "P-A" ile başlar, "S-A" 
ile sonlanır. 

Başı: (1) Pabuç bulursa bayram eder! 
Sonu: (172) Sazlık, samanlıkl 
Y/693-9: Dokuzuncu dosya, bir önceki dosyada başlanmış olan "S" har

fiyle devam etmektedir. "S-E" ile başlamakta, "S-0" ile sonlanmaktadır. 
Başı: (1) Sebat etmek. 
Sonu: (62) Sobe: Tulumbacıların talimat verdikleri zaman toplandıkları 

yer. 
Y/693-10: Onuncu dosyaya kadar alfabetik olarak gelen "Kiilliyat"ın bu

rada bir inkıtaa uğradığı görülmektedir. "S" harfinden sonraki kısım kütüp
hane kayıtlarında bulunmamaktadır. Onuncu dosyadan itibaren önce üst 
konu başlıkları verilınekte20, tanımlar, ardından söz konusu mevzfıya dair 
ayet, hadis, Hz. Ali'nin ve bazı mutasavvıfların sözleri, yerli ve yabancı 
yazar ve şairlerden alıntılar yapıldıktan sonra ilgili atasözleri, deyimler vs. 
sıralanınaktadır. 

18 Neyzen Tevfik'in "Geçer" başlıklı şiirinin ilk mısraıdır. Bkz.: Hilmi Yücebaş, Neyzen Tevfik ve Şiir/e-
ri, (İstanbul: Aka Kitabevi, 1961), s. 179. 

19 Şeyh Galib'e ait bir gazelin matla' beytİninin ikinci mısraıdır. Beytin tamamı şu şekildedir: 
Egerçi güne gün mil_ınet erii!:ilden ~hür eyler 
O cürmüii ' ö~ri mUşkildir ki kanıilden ~hür eyler 
Bkz.: Naci Okçu, Şeyh Gci/ib (Hayaıı, Edebi Kişiliği, Eserleri. Şiirlerinin Umıimi Tahlili ve Divanın 

Tenkidli Me/Ili) (1-11), (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993), c. ll, s. 561 (71. gazel.) 
20 Atasözlerini konularına göre kümelendirerek bir araya getiren çalışmalardan bazıları için bkz.: Hasan 

Çek li, Mehmet Dobada, Atalarm Dilinden, (Samsun: Vilayet Matbaası, 1 945.) (Eserin birinci kısmın
da (ss. 9-104) atasözleri. alfabetik olarak sıralanmış; ikinci kısmında (ss. 105-162) ise konularına göre 
tasnif edilmiştir); Selim Kurnaz. Konularma Göre Seçme Türk Atasözleri, (İstanbul: Emek Yayınları, 
1 962); İsmail Hilmi Soykut, Türk Atalarsözı7 Hazinesi, (İstanbul: Ülker Yayınları, 1 974.) Mustafa Ni
hat Özön de eserinin sonuna, atasözlerini konularına göre sınıflandırdığı bir indeks eklemiştir. Bkz.: 
Mustafa Nihat Özön, Türk Atasöderi, (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1 956), ss. 315-340. 
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10. dosya 167 sayfadan oluşmaktadır. 1. sayfada "Allah-Din (Tanrı, Ya
radan, Yaradana iman) (İtikad, An'ane) (İnanç, Gelenek) başlıkları verilmiş
tir. s. 1-63 arası konuya dair çeşitli alıntılarda bulunulmuştur. s. 64 'te ise; 
"Türklerin inanç (itikad) bahislerindeki ince ve derin anlam ölçüleri, aşağıda 
sıra ile gösterilen atasözlerinde, mesellerinde, ta' birlerinde, hiç ölmez, canlı 
birer levha halinde belirir, durur." denildikten sonra "Allah" lafz-ı Celll'i ile 
başlayan sözlere yer verilmiştir. Bu kısırndan sonra gelen konu başlıkları şu 
şekildedir: 

İbı1det, kulluk, dua, taat, namaz, oruç, abid, zahid, zühd, takva (s. 121), 
Kaza ve kader (s. 123), Tevekkül, tesllm, rıza (s. 132), Tövbe (s. 141), Kıs
met, nasib, üleş, kanaat, hisse, pay, behre (s. 144), Dünya devleti, devlet 
kuşu, baht, ikbal (s. 147), Adet, görenek (s. 160), Şükür, şükran (s. 162), 
Dünya ve ahiret (s. 164), Gayb (s. 167). 

Y/693-11: 60 sayfadır. Alim, ilim, maarif, marifet, vukfıf (s. 1), Akl, akil 
(s. 23), Hikmet (s. 31), Hocaya hürmet (s. 36), Kitap (s. 37), imtihan, tecrübe 
(s. 38), Terbiye (s. 41), Haddini bilmek (s. 48), Öğüt, nasihat (s. 50), İbret, 
ders (s. 55), Uyanıklık (Teyakkuz, intibah) (s. 58), Çekinmek, sakınmak, 
korunmak (s. 59). 

Y/693-12: 84 sayfadır. İnsanı ve ahlaki konular: Can, rfıh (s. 1), Hayat, 
mevcfıdiyyet (s. 2), Medeniyet (s. 3), Büyük, büyüklük (s. 15), Ahiilk (s. 16), 
İffet, namus (s. 18), Haya, hicab (s. 22), Edeb (s. 29), Gönül, kalp, kalb-i 
selim (s. 32), Fazı, fazilet (s. 35), İstikamet, doğruluk (s. 39), Hilm, mülaye
met (s. 41), İhsan, mürüvvet, nimet (s. 43), itaat (s. 46), Hüsn-i niyet (s. 48), 
Sır, esrar (sır saklamak) (s. 49), Sulh, müsalemet (s. 51), Halden anlamak (s. 
53), Sabır ve tahammül (s. 54), Selılınet (s. 58), Ahd, va'd, vefa (s. 59), 
N ezafet (temizlik) (s. 61 ), Gıpta, iınrenmek, özlemek (s. 62), Kötülüğe 

· mukabil iyilik (s. 63), Af (s. 64), Vicdan (s. 70), İyi ve iyilik (s. 73), Yüz 
suyu dökınek (Şefiiat, rica, minnet) (s. 76), Muavenet, müzaheret, yardım (s. 
78), Himmet, uluvv-i himınet (s. 82), And, kasem, yemin (s. 83), Ebrar (Özü 
sözü doğru olma) (s. 84). 

Y/693-13: 200 sayfadır. İdart, ictimal, fikri konular: Cemiyet, ittihad 
(Topluluk, birlik) (s. 1), Kanfın, yasa (s. 3), Hükfımet, siyaset (s. 6), Başkan, 
reis (s. 10), Tebaa, zimmi (s. ll), Kuvvet (s. 12), Alışma, alışmaklık, ülfet, 
ünsiyet (s. 16), Dost, muhib, yar, aşina, ihvaı:ı, (s. 17), Musahabe, konuşma 
(s. 22), Tanışmak (s. 25), Danışmak, müşavere (s. 26), Hak ve adalet (s. 29), 
Düşünce, düşünmek (s. 35), Tedblr, idare, dirayet (s. 37), Himaye, arkalama 
(s .. 39), Uzlaşmak, uyuşınak, arada uygunluk hasıl etmek (s. 40), İktidar (s. 
41), Meslek, slret (s. 42), Kıyas-ı nefs (s. 43), Müdarat (s. 45), Mücazat (s. 
46), Mükarat (s. 47), Ahiret kardeşliği (s. 48), Kıyas, mukayese, muvazene, 
ölçü, tartı (s. 49), Muvaffakiyet, başarı (s. 50), Arzu, istek, rağbet (s. 51), 
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Kabiliyet, isti'dad (s. 53), Nutuk, şiir (s. 55), Türk Halk Edebiyatı (s. 61-
188)21, Müsavat, beraberlik (s. 189), Ta'viz, karşılık, mukabele bi'l-misl; 
eşiyle, benzeriyle karşılamak (s. 193), Evlenme, evlilik (s. 194), Doğum (s. 
198), Oıtaklaşa, harifane (s. 199), Kadı, kadılık (s. 200). 

Y/693-14: 59 sayfadır. İktisadi, zirai, ticari, mali ve sınai bahisler (s. 1), 
Ticaret (s. 2), Sanat (s. 3), Tutum, biriktirme (s. 4), Kredi (s. 6), Para (s. 7), 
Mal, meta (s. 9), Zenginlik ganllik (s. 10), Çalışmak ve kazanmak (s. ll), 
Kıtlık (s. 14), Ata, aile (s. 15), Kadın (s. 17), Koca (s. 19), Oğul (s. 20), Kız 
(s. 21), Evliid (s. 25), Kardeş (s. 26), Hısım, akraba (s. 27), Aile, belde, şehir 
(s. 28), Şahıs değeri ve üstünlükleri (s. 29), Soy sop, asalet, necabet (s. 31), 
Eş, akran, küfv (s. 34), Ehliyet (s. 35), Şehvet (s. 36), Benlik, kendine gü
venmek (s. 37), Nefsini düşünmek (s. 39), Nefse hiikimlik, kendini bilmek 
(s. 40), Huy, fıtrat (s. 42), Yiğitlik, erlik (s. 43), Mertlik (s. 45), Delikanlı, 
delikanlılık (s. 46), Cesaret, şecaat (s. 47), Ağırbaşlılık (s. 48), Rakib, 
rekabet (s. 58), Riyazet, nefsini kırma (s. 59). 

Y/693-15: 40 sayfadıı·. Türklerin değer verdiği şeyler; vakit, fırsat, za
man, mevsim, gün, rüzgar, hengam, ahd, devriin, dehr (s.l), ihtiyat, basiret, 
hazm (s. 4), Sükfıt (s. 5), İnsiif (s. 7), Orta hallilik (s. 8), İ'tidal (s. 9), Ye
mek, içmek (s. 10), Dikkat, ihtimam, tecessüs (s. ll), Gençlik (s. 12), Sağlık, 
esenlik (s. 13), At (s. 15), Silah (s. 16), Savaş (s. 17), Çabukluk, çeviklik (s. 
18), Vazife, görev (s. 19), Ciddiyet (s. 21), Doğru söz (s. 23), Konuk, misafir 
(s. 24), Çağrı, davet (s. 25), Emniyet, i'timad, inanma (s. 26), Sadakat (s. 
27), Azim, sehat, kanaat (s. 28), Cömertlik, el açıklığı (s. 29), Feraset, idrak 
(s. 31 ), Tok, tokluk (s. 34 ), Medh, övmek (s. 35), Ün, şan, şöhret, nam (s. 
37), Terakki etmek (s. 38), Hüsn-i zan (s. 39), Mürşid, irşad eden, doğıu 
yolu gösteren, ikaz eden (s. 40). 

21 Bu kısım. Türk halk bilimi üzerine yaptığı çalışınalanyla tanınan Macar Türkolog lgmics Kunos'un 
I 925 yılında Tt7rk Halk Edebiyatı adı ile yayıınianan eserinin 13-175. sayfalann ı içemıektedir. Dos
yanın 180-188. sayfalarında ise; Veled Çelebi'nin lgnıics Kunos hakkında yazdığı ve ilgili eserin başı
na konulan ''takriz" yer almaktadır. Bkz.: lgmics Kunos, Tt7rk Halk Edebiyatı, (istanbul: Yeni Matbaa, 
1925). ss. 13-175. (Veled Çelebi'nin yazısı için bkz. ss. 3-1 I}. Eser, günümüz hartleriyle. dipnotlar ve 
sonuna eklenen bir dizinle birlikte yayımlanmıştır. Bkz.: lı,'llıics Kunos, Tiirk Halk Edeb~mtı, Yay. 
Haz. Tuncer Gülensoy. (Ankara: Akçağ Yayınlan, 2001.) Sayın Gülensoy'un yayınında, eserin başın
da yer alan ve Veled Çelebi'ye ait olan "takriz" bulunnıanıaktadır. 
Hüseyin Görbil eserinde, tvlacar bilim adaını lgmics Kunos ile pek çok defa görüştüğüııü belirtir: "Bi
rinci cihan Iıarbiııden şoiira da yine İstanbul 'a gelip gitmiş olan Do~tor JS.unoş ile ben de defalada gö
rüşmüş idiııı. Kendisi tanı bir Türk şekil ve seciyeli Macardı. Türkleri ve Türkçeyi pek severdi. 18 
!isan bilirdi, 14'ünün edebiyatma Iıa~~ıyla vii~ıfdı. isıanbul'a ilk gelişinde. Münlf Paşa. Mu' all i nı 
Nacl, Mu' all i ın Fey:ZI Efeııdilerle ve diger ı;eviiıla naşıl ıanışdığından. billıiişşa Mu'allim Niici'den 

Türkçe aldığı derslerden ço~ ın~nınuniyet ve minnet duyduğundan teşekldirlerle balısederdi. Türk ve 
Türkmen yayialannda yapdığı ıed~i~ seyiil;ıatlerini ve bu eşnada gördügü misafirperveri ikieri bahşede 
ede tükeıemezdi." Bh.: Hüseyin Görbil, "Aıalarsözü Külliyatı," 1. Dosya. Giriş kısmı. (dipnot}, s. 
3712. 
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Y/693-16: 64 sayfadır. Türklerin sevdiği şeyler; aşk, sevgi, muhabbet (s. 
1), Güzellik, cemal (s. 14), Taze, tazelik (s. 16), Yeni, yenilik (s. 1 7), Hatır, 
ziyaret, ıyiidet (s. ı8), Tatlı dil, güler yüz (s. 19), Alçak gönüllük (s. 20), 
Sıla-i rahim (s. 22), Yurt düşkünlüğü (s. 23), İstiğnii, feragat, el çekmek (s. 
25), Hazır cevaplık (s. 26), Seyahat (s. 27), Sün1r, sevinç (s. 28), Zariifet, 
nezaket, incelik (s. 29), Niziim, intiziim, düzgünlük, ahenk (s. 30), Haber 
almak, İstihbar etmek, duymak, işitmek (s. 3ı), Teşblh, istiare (s. 32), 
Kiniiye, ta' riz, ihiim ve tevriye (s. 33), Ciniis (s. 40), Mizah, latife, şaka (s. 
42), Hiciv, hezl, istihzii, alay, eğlence (s. 46), Remz (s. 48), Kiihinlik, falcılık 
(s. 49), Mani (s. 5ı), Ninni (s. 53), Türkü (s. 54), Ağıt (s. 55), Bilmece, 
lugaz, muammii (s. 57), Fıkralar (s. 6ı), Ta' birler (s. 62), Tekerierne (s. 63), 
Dilekler, ilençler (s. 64). 

Y/693-17: 83 sayfadır. Türk'ün acıdığı ve acılık duyduğu şeyler; ölüm (s. 
ı), Dert, ağrı, sızı (s. 3), Bela, musibet, iifet (s. 4), Deli, delilik (s. 5), Gam, 
tasa (s. 7), Öksüz, yetiın (s. 8), Feryiid, fıgiin (s. 9), Göç (s. ı 0), Gurbet (s. 
ll), Fakir, fakirlik (s. 12), Aç, açlık (s. ı4), Bekleme, intizil.r (s. 16), Çıplak, 
çıplaklık (s. ı7), Açık, açıklık (s. ı8), Zayıf, zayıflık (s. ı9), Hasım, düşınan 
(s. 20), Atalarımızın beğenmediği ve hoşlanmadığı şeyler; işret (s. 22), 
Gazab (s. 23), Hırs, tama', açgözlülük (s. 24), Tfıl-i emel (s. 25), Öç, inti
kam (s. 26), Kin (s. 28), inat (s. 29), İsraf (s. 30), Cenk, çekişmek (s. 32), 
Sertlik, kabalık (s. 34 ), Aşırı lık, serkeşlik (s. 35), Kibir, azamet, gurur (s. 
37), Öğünmek (s. 40), iyiliği başa kakmak, minnet (s. 4ı), Cahil, cahillik (s. 
43), Boşlayıcılık, ihmal (s. 44), Tembellik, üşengeçlik, atiilet (s. 45), Dalgın, 
dalgınlık (s. 46), Ahınaklık, budalalık, bönlük (s. 48), Sövüp saymak, küf
retmek (s. 50), Ayıplaınak, zemm, dedikodu (s. 51 ), Boşboğazlık, gevezelik 
(s. 53), Acele, telaş (s. 54), Kurnazlık (s. 56), Görgüsüzlük (s. 57), Cimrilik, 
pintilik (s. 58), Vehim, vesvese (s. 59), Korku, korkaklık (s. 60), Borç, ba
takçılık (s. 61 ), Ekşi yüzlülük (s. 62), Boş yere çalışmak (s. 63), Hafif meş
replik (s. 64), Zebfın-küşlük (iicizi ezmeklik)' (s. 65), Nefse hıyanet, nefse 
zulm (s. 66), Ümitsizlik, ye's (s. 67), Yolsuzluk, usulsüzlük (s. 68), Can 
sıkıcı şeyler (s. 69), Pisboğazlık, oburluk (s. 70), Haddini bilmeınek (s. 72), 
Dönmek, değişrnek (s. 73), Halt etmek, katıp katıştırmak, meze etmek (s. 
75), Eşeklik yapmak (s 76), Taassub-ı cahilane (s. 77), Mat olmak, mağlfıb 
olmak, yenilmek (s. 81), Diriğ, esirgeme (s. 82), Kalp kırmak, gönül incit
mek (s. 83). 

Y/693-18: 107 sayfadır. Atalarımızın yerindiği ve iğrendiği şeyler; kem
lik, kötülük (s. 1), Zulüm, gadr (s. 3), Hırsızlık (s. 5), Yalan, yalancılık (s. 6), 
Hilekarlık (s. 7), Rüşvet (s. 10), iftira (s. 12), Gıybet (s. 13), Gamınazlık (s. 
ı4), İkiyüzlü, müriii (s. ı5), Müdiihane, dalkavukluk (s. ı9), Nankörlük (s. 
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20), Ceza (s. 21), Suç, kabahat, kusur, ayıp (s. 22), Asllik, günahkarlık (s. 
23), Emanete hıyanet (s. 24), Heva, heves (s. 26), Aldanmak, aldatmak (s. 
27), Dilencilik (s. 28), Uğursuzluk, bereketsizlik (s. 29), Alçaklık, denaet, 
soysuzluk (s. 30), Izdırab, azab, eziyet (s. 31), Dedikodu (s. 32), Esir, kul, 
köle (s. 33), Baziçe, oyun, oyuncak, kumar (s. 34), Sarhoş, sarhoşluk, mest 
(s. 35), Yalan şahitlik (s. 36), İstihkar etmek, küçük görmek (s. 37), Kötü 
ahlak (s. 38), Kötü niyet (s. 39), Kan dökmek (s. 40), Yağma, zorla mal gasp 
etmek (s. 41), Çeşitli konulara dair; bahane, mazeret, özür (s. 43), Azarlama, 
paylama (s. 45), Umut, ümit (s. 47), Yüz çevirmek (s. 48), Nedamet, pişman
lık (s. 50), Şikayet, dert yanmak (s. 58), Açıkgözlülük (s. 60), Badi, biiis, 
ınfıcib, sebeb, veslle (s. 63), Garaz, maksat, hedef (s. 64), Gizli, saklı, hafı (s. 
65), Tesir etmek (s. 67), Ektiğini biçmek, ettiğini bulınak (s. 68), Bahar (s. 
69), Deva, derman, ilaç (s. 70), Ah vah etmek (s. 71), Unutmak, nisyiin (s. 
72), Geçmiş, miizi (s. 73), Tenkit (s. 74), Zevk (s. 75), Baki, beka, fan'i, fena 
(s. 76), Kırıklık, kırılma, inkisar (s. 77), Hayret, taaccüb, şaşmak (s. 78), 
Yem borusu (s. 79), Çok yaşamak (s. 80), Üzerine alınmak (s. 81 ), Hapı 
yutmak, işi bitmek (s. 82), Burun kırılmak, burun sürtülınek (s. 83), Kimyayı 
bulmak (s. 84), Müşkil, müşkilat, mani'ler (s. 85), Saka!, lihye, riş (s. 86), 
Yol gösteıici, kılavuz (s. 87), Akıbet, encam, son (s. 88), Sfıfı, tasavvuf (s. 
91), Yuf, hayf, yazık, heyhat vesaire (s. 92), Zarar, ziyan, hasar (s. 93), Baş 
eğmek, yalvarmak (s. 94), Soğuk, soğukkanlı (s. 95), Ab-ı hayat, ab-ı beka 
(s. 97), Naz, şive, işve (s. 99), Aşık, meftun, üftiide (s. 100), Tasavvur, tasar
lama (s. 102), Ta'bir, te'vll (s. 103), Harem, tahrim, men' (s. 104), Su'ii1, 
mes'fıl, mes'fı1iyyet (s. 105), Çocuk, çocukluk (s. 106), Asabiyet (s. 107). 

Y/693-19: 25 sayfadır. 1. sayfada "Hayvanlara Dair" başlığından sonra 
"Hayvanlara dair olan atasözleri ile meseller, ta' b!rler, kinayeler, teşb!hler 
hep birer işaret, remizdirler. Bunları yerlerinde gösterdik, izah ettik." .denil
mektedir. 

Burada bahsi geçen hayvan adları sırasıyla şu şekildedir: At, fıl, tay, de
ve, öküz, inek, koyun, kuzu, keçi, eşek, sıpa, katır, arslan, ayı, kaplan, ger
gedan, kurt, çakal, sırtlan, köpek, tilki, maymun, sansar, horoz, tavşan, ta
vuk, kaz, ördek, bindi, güvercin, kırlangıç, kumru, keklik, çil, bıldırcın, ser
çe, sülün, kedi, fare, köstebek, çekirge, anka, kuş, papağan, karga, baykuş, 
tavus kuşu, deve kuşu, leylek, saksağan, boru kuşu, kartal, akbaba, şahin, 
doğan, çakır, çaylak, çay kuşu, çalıkuşu, leylek, turna, toy, arı, kannca, si
nek, sivrisinek, at sineği, bit, pire, tahtakurusu, ateş böceği, kurt, sülük, yı
lan, akrep, çıyan, kırkayak. 
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Y/693-20: 318 sayfadır. Bu dosyada Faik Reşad'ın Kiilliyat-1 LetCıi/2'in
den derlenmiş fıkralar yer almaktadır. 1. sayfada "Atalarsözü Külliyatı, Me
selleri, Şevahidi, İzahları, Fıkraları" başlığı bulunmaktadır. Her sayfada bir 
fıl}.ranın yer aldığı bu dosyanın 2. sayfasındaki ilk fıkra "Kelin ilacı olsa 
evvela kendi başına sürer."; 318. sayfada yer alan son fıkra ise "Ziftlenmek" 
başlığını23 taşımaktadır. Hüseyin Görbil, derlediği fıkraları Faik Reşad'ın 
eserindeki sayfa numaralarıyla birlikte vermiştir. 

2. Eserin "Ön söz"ü ve "Giriş (Medbal)" Kısmının Baş Tarafından 
Bir Bölümün Tam Metni 

Burada Hüseyin Görbil'in, eserinde takip ettiği yol ve yöntemi anlattığı, 
kendisinden önce atasözleriyle ilgili yazılan eserlerden alıntılar yaparak bun
ları değerlendirdİğİ ve kendi çalışmasını onlardan farklı kılan yönleri, ata
sözlerine dair bundan sonra neler yapılabileceğiyle ilgili görüşlerini belirttiği 
"Ön söz" ve ardından gelen "Medgal" kısmının baş tarafını, tam metin ha
linde sunmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. 

önsör4 

"lll Türk atasözleri çol}. eskidir ve o nisbetde de önem ve degerlidir. 

Üzerlerinden zamanlar geçtikçe ve l:ıayat şart;larına üstün uygunlul5ları bu 

şüretle denemelerle de afilaşıldıl5ça degerieriniii yüksek ölçüsü, tabi' atıyla 

l5at l5at artmış ve artmal5tadır. 

Bizim atasözlerimiz ve meşellerimiz gibi, ta' bir ve ıstılal:ılarımızla 

isti' arelerimiz, cinaslarımız, kinayelerimiz, tekerlemelerimiz, nüktelerimiz, 

dileklerimiz, ilenç(beddu' a)lerimiz, l:ıatta bunların şevahidi, mü' eyyideleri 

ve tal}viyeleri babında -yerli yerinde 'arz ve ira' e ettigimiz- fıl}.ralar bile hep 

ayrı ayrı, birer deger, hem de inceden ineeye pek derin ve l}uvvetli birer 

ma' na, mazmün, nükte ve l:ıikemler taşırlar.15 

*** 

22 Bkz.: Faik Reşiid. Kiil/~wil-1 Le!ci!f. (İstanbul: Sancakciyiin Matbaası. 1328.) KıillZI'ôl-1 Lelôij'in alt 
başlığı şu şekildedir: "Birçok latif, hoş-iiyende, gülünç ve işitilmemiş fıkralan hfivi ve şimdiye kadar 
emsal i görülmemiş sürette mükemmel leııiif mecınüasıdır." 

23 Bu başlıklar Hüseyin Görbil tarafından verilmiştir. Eserin orijinalinde fıkraların başlığı bulunmamak
tadır. İlk fıkra için bkz.: Faik Reşad. Kiil/~ı·ôl-1 Lelôf{, s. 9; son fıkra için bkz.: s. 917. 

24 Metinde geçen Hüseyin Görbil'e ait dipnotlar (H.G.) şeklinde gösterilmiştir. Kullanılan noktalama 
işaretleri hususunda metne sadık kalınmıştır. 

25 'Arablar bizim ~"Uilandıgınıız atasözleri, ıneşeller ve ta' birler yerine yalnız (bintü'l-fıkr) tavşitinde 
bulunurlar ki bundaki anlayış ve aniatış inceligi de ıneydandadır. "ı;>urüb-ı eınşal erbab-ı fehın ve 
it an için iriid edilir. -imam' Ali." Envarü'l-Edeb, s. 35. (H.G.) 



286 ABDÜLMECiT iSUMOGLU 

Atasözü doğrudan doğruya nasil;ıatdır, ögütdür. Her balprndan bunların 

özünde l)ikınet ve 'ibret doludur. 
Qarb-ı me§eller, ta' birler, ıstılal)lar, kinayeler, cinaslar, isti' areler, nükte

ler, tekerlerneler vesaire ise hep başl5:-a başl5:-a anlamlarla, örneklerle bizi 
uyandırır, ilgilendirir, üzerlerinde çekici bir sevdiricilikle döner durur. 

İşte bu sebebiedir ki, biz bütün bunları, ancal5: derledikleri topladıl5:-ları, 
gösterdikleri, fıkir, terbiye, edeb, l)aya, l)ikmet, irşad, ika?, intibiih, il;ıtiyat, 

başiret, 'ibret, tedbir, ablal5:, va?ifeye da' vet ve icabet, veffıya, fedakarlığa ve 
iyilige terğib, dostluga i' tibar, düşmanlıga, düşmaniara di~at, kötülükden, 

münasebetsizlikden, uygunsuzlul5:-dan, isriifdan ictinab (sal5:-ınmal5:, çekinmek) 
gibi l)alleri; ve felaketden l5:-urtulmal5: için tutulacal5: yolları gösteren l)areket 
tarzları ile beraber, bu ugurda edilecek şabr ve tal;ıaınmülleri, yerindeki 
yigitlikleri, erlikleri, merdlikleri /2/ bütün l)ayat boyunca ugranılmış 

mul)a~al5: veya mul)temel l)ilelere, bud' alara l5:-arşı alınacal5: tedbirleri ve 
gerektiginde yapılacal5: ikramları, taşaıTufları, tevbibleri, tekdirleri, tesellileri, 
ögütleri, latifeleri, nükteleri, şal5:-aları, işaretleri, telmil;ıleri, kinayeleri, 
cinasları, Thamları, alayları vesaireyi ... hep hep kendilerinin ta' allul5: ettikle

ri bal)i§leriii çeşitlerine göre, i' tibar gözüne alaral5: terkib ve tertilile taşnife 

çalıştıls:. 26 

Zira 'iliınde olsun, fende, felsefede olsun çeşidli bilgileri bir araya topla
yıp yıgıvermek pek büyük bir iş degildir. Aşı! büyük iş o bilgilerdeki 

uyarlığı, uygunlugu şıraya düzene l5:-oyara!s:, birbirleriyle de uzlaşdırarals:, 

bagdaşdırarals: derli toplu bir varlıl5: ve -tam ma' nasıyla- . gerçekden birer 
yararlıls: })aline getirmekdedir. İşte ancais: bu şüretledir ki mütala' ada rül;ıi 

birlik saglanır. En saglam ve esaslı faydalar elde edilerek gayeye ulaşılmış 

olur. 
Bu me§el ve ta' birleriii tekerrür mahiyetinde bulunanları veyabud öyle 

görülebilecekleri de vardır. Nitekim bunların ba' zen lafı?lannda, })atta 

ba' zen ma' nalarında bile az çols: degişiklikler, farl5:lar sezilebilir. Lakin bütün 
bunlara ragmen çol5. kerre de ögüt ve güdümlerindeki nol5-talarıii, 

mühimmeleriii, nükteleriii, ?ariifetleriii yine başl5:-a başls:a incelikler, derinlik-

26 Bu şüretle yapılacalç taşnifde pek çolç tekemürler vukü'a gelecek. Çünki 'aynı meşel, ta'allulç ettigi 
ma' na, mefhüm, e !ta+, 'ibare terkibieri ve yine aynı cinsden olan digerleriyle iltibas zarüreti dolayı
sıyla ayrı ayn birlçaç taşnifde daha gösterilmek gerekecek. Meşelii (Büyük Türk Lugat1)nda l;!üseyin 
Ka~ını Beg'iii bi'z-:Zarüre ibtiyiir ve ıatbil): ettigi tarzda oldugu gibi. (H.G.) 
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ler taşımalarına ve taşıdıl}larına bal5-arak bunları topyekün boşlayıp atmaga 

l5-ıyamadıl5.. Şu 15-adar ki bu gibi tekerrürleri, yerlerinde magşüşan yapdıgımız 
~ayd ve işaretlerle göstermekden de geri l5-almadıl5.. 

'Atasözleri ile, c;Iarb-ı meşeller, ta' birler, ışpliil)lar, nükteler, tekerlemeler, 

cinaslar vesiiire J;ıa~ındaki bu düşünce ve tatbiis.lerimiz belki de pek basit ve 
sade gibi görünür. Fakat hiç de öyle degildir. Bunları derleyip, toplayıp, yerli 
yerine getirip uygulayabilmek hiç de 15-olay degildi ve 15-olay olmadı. Çünki 

biz, bunları bize göstermek, ögretmek şöyle dursun, efi basit bir örnek vere
bilecek l5-aynal5-lardan da tamamen mal;ırüm idik. Bu mal;ırümiyyeti ortadan 
15-aldırabilmek, yol5-sul1ugu giderebilmek için, bütün gayretimizi, var 
15-uvvetiınizle, ted~e, tetebbu' a vererek; ancal5. bu sayededir ki, bu eşeri 
vücüda getirebildik. 

Bugüne kadar derlenip toplanmış olan atasözleri, yalnız ( elif-bii) şırasına 
/3/ 15-onulup başılmış ... Bunlar taşnifden oldugu mertebe, iziil)dan, şeviihidden 

de mal)rüm, tıl}lım tıl}lım şıralanmış ... Bi~iitihi l)iii~ oldul5-ları engin deger ve 
önem -aş li mahiyetleri ile mütenasib olmais. şöyle dursun, lakin ( ale'l-' ade 
şayılabilecek bir şüretde bile- hiç de yorumlanmamış, J:ıatta belirtileınemiş, 
teıtibsiz, vaJ:ıdetsiz, 'adeta mevzü' ları hep birbirinden kopmuş, ayrılmış, 

dağılmış, yekdigerine yan bal5-an şanki yabancı ma' niilar, mefhümlar, 
medlüller, mazmünlar l)alinde ~almış ve bıra~lmış ... 

l:falbuki her atasözü, her meşel, birer guşüşi fikir ve ma~şadı il)tivii eder 
ki 'aynı ma~şad ve giiyeye giidim bu gibi meşeller, parçalandıl}ları, birbirin

den ayrı düşdükleri zaman, hiç şübhe yo~, güzelliklerini, inceliklerini, başlı

ca hedeflerini de aşmış ve şaşmış olurlar. Bunları 'umüıni ~a' idelere 
baglayara~, taşniflere tabi' tutara~ böylece hiç şaşmadan amaçlarına 

ulaştınna~ pek zarüri ve pek yerinde bir gerekd~. 
En ~uvvetli ve degerli bir ögüt, bir J:ıikmet, bir iis.ii?, bir irşiid teşkil eden 

bir atasözünün yanında, onufila her hangi ba~ımdan bir müniisebet, bir 
muviineset, bir iıtibiit degil, hemen hemen taban tabana zıd birer rüi:ı ve 
ma' na taşıyan meşellerifi, ta' birleriii -ictima' -ı :Zıddiyye ~ab ilinden- şanki 

güç zoruyla yan yana oturtturulmuş gibi, gülünç ve acı~lı birer J:ıal aldıl}ları 
da görülürdü. 

/4/ Bu ay~ırılıl}ları, eskilikleri, mümkün mertebe gidererek, meşelleri 

ma' na ve rül;ı val)deti i' tibariyle birbirlerine yal}laşdırara~, tamamlayıp uz
laştırabilmek, ve ma~şad ve giiyenifi, derli toplu birer küllü oldurabilmek 
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emeliyle ortaya ls:oydugumuz bu eşer, sadece, Is:uru bir ls:ayd ve nals:lden 
'ibaret Is:almadı; 'aynı zamanda atasözleri yle, meşellere, ta' birlere, 
ıştılal).lara, tertlb ve taşnlflere vesaireye müte' allils: ve müteda 'ir 'ilmi 
metalibi de gözeterek saglayacals: en kesin ve kestirim, ve efi sağlam yollar
dan birini buldu ve bunu teşbit ile arza da muvaffals: oldu, şanınz. 

*** 
Bir vals:itler teşkil etmek isteyecegi bir (Encümen-i Edeb) ile bazı 

şa' iderimizin isim ve eşerlerinden bal).iş bir (Tezkiretü'ş-Şu' ara) vücüda 
getinnegi niyet etmiş ve ileri sürmüş olan şa' ir 'Ali Rül).I Beg'den bal).ş 
ederken, Reca' I-zade Ekrem Beg, Abdüll).al}. I:Iaınid Beg'e yazdığı bir 
mektübda27 şöyle diyor: 

" ... Senin tercüme-i hal ile Şinasi ve Zıya mall?Ümeleri Rül).i Beg'e gön
derilmiş, lakin Rül).I Beg o te?_:kireyi meydana getiremeyecek gibi görünüyor. 
Öyle bir Encümen-i Edeb teşkil etmek Is:olay degil, güzelce bir şey olsun 
denirse güçdür. Çalışınals:, düşünmek, ugraşınals:, yazınals:, bozmals:, yine 
yazınats:, araınals:, uşanınaınals: ister ki o da bir rind-i sagar-keş-i laüballnin 
kan degildir. -İstanbul, İstinye, 30 Temmuz 1300/11 Ağustos 1884.-" 

Bu ve benzerleri eşerleri layıls: oldul}.ları degerlerle, önemlerle göz önüne 
alıp vücüda getirebilmek için, hem tam ve kamil bir bilgiye, hem de o kemal 
ve bilgi ile mütenasib sonsuz bir şabr ve gayrete il~tiyac gerekecegini hiçbir 

vals:it batırdan çıls:annamalıdır. 
~sa bir devreye 'aid olacals: bir (Te?;kiretü'ş-Şu' ara) için böyle pek ye

rinde didinınek gerekecegi yolunda ileri sürülen J:ıals:lı endişelerden şofua, 

elbette bizim -Atalarsözü Külliyatı- l).a~nda ben de bi't-tab', bugünden 
veya yanndan i' tibaren, görülebilecek ve ikmali ise yernden yelliye elde 
edilebilecek daha Is:adiın, daha esaslı, daha özlü ve canlı eşer ve veşlls:alarla 
ts:abil olabilecek eksiklik veya yanlışlıkların itmam ve ikmali için şu 

mülal).a~a ve mütala' aları şimdiden arz etmeyi bir borç şayarıın: 
Nice 'aşırlardan beri, ağızdan agıza dolaşa dolaşa, çalis:ana çalls:ana, /5/ 

devirlerden deviriere nals:l ve tekı·ar edile edile gelmiş atasözlerimizifi, 
meşellerimizifi, ta' birleıiınizifi vesairenifi; bundan böyle, genç, aydın ve 
degerli bilginleıimizifi bitmez, tükenınez, yılmaz, uşanınaz, ve yer yer, 
kütübyane kütübyane dolaşarals:, şarf edecekleri emek ve eneıjilerle, 'azın ve 
il).timii.rnları, daha esaslı, daha canlı, daha özlü, daha yararlı uşüllerle, eleme- · 

27 Mektüblar, Abdüll)al): l:Himid, c: 1, şal)ife: 166. (H.G.) 
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lerle, derinden derine, inceden ineeye yapacal}ları gerekli araştınnalarla, 

ayıl}laınalarla, tabi' i ve olgun seyirlerini ta' kib ede ede, daha şaf, ve özlü bir 

J:ıale gelerek, atasözleriınizifi, layı]} ve ınüstal)al} oldul}lan tekemınül ve 
tekaınüle ulaşacagına şübhe edilemez. 

Bu olgunlaşınaya ulaştırıcılıl} yolunda bu eşerifi de kendine göre bir izi, 

izciligi olabilirse ne mutlu!. .. 

J::Iüseyin GÖRBiL 

Giriş (Medbal) 
161 Türk atalarsözü, o ]}adar uzal}, o ]}adar derin bir ınaz'iye malikdir, ki 

bunların hepsiniii ınenşe' ve görevlerini oldugu gibi bulup, geldigi gibi gös

terebilmek J:ıalen iınkansızdır, denilebilir. 
Türkler, dünyanın üç büyük l}ıt' asında, ta Çin' den Avrupa 'ya, Afril}a 'ya 

]}adar nice nice ' aşırlardan beıi, çeşitli beglikler, ganlıklar, biil}anlıl}lar, 

iınparatorlul}lar l}uraral} yükseldiler, ilerlediler; idaresi ve iradesi altına 

aldıl}ları illeri, geri bütün ulusları da yer yer, yükselttiler, yer yer ilerletdiler. 
İşte, böylece temasa geldikleri, ve birçol5. bal}ımdan, durumdan; buşiisiyle 

ictiına' 1 yaşayış bal5.ıınından -15-ız alıp vermek şüretiyle- içli dışlı oldu~ları 
bütün bu uluslara kendi atasözlerini, sevdire sevdire, sindire sindire 
yaydıl}ları gibi, onlardan da, kendilerine uygun gelen atasözlerini, çlarb-ı 

meşelleri, ta' bir(sav)leri, tekerlemeleri, kinayeleri, cinaslan, isti' areleri 
vesaireyi hep aldılar, taşarı·uf etdiler. Sagduyuya (' al5.l-ı selim) baş vurulunca 

buna şübheler 15-almaz. 
Türk çlarb-ı meşellerine, yabancı ulus ıneşelleıinden l}arışmış ve 15-atışmış 

oldugunu Alınanlar iddi' ii ve rivayet ederler, ki bu rivayet ne büsbütün ger

çeksizdir; ne de yanlışsıi... Biraz önce de, 'arz ettigimiz gibi, Türk 
iınparatorlul}larınıii18 l)üküınran oldukları bunca 'aşıdar içinde, Türkmen 
'aşiretleri yle, 'Arab, Fars, Çerkes, Gürcü, Azeri, Özbek, Kaşgir, Rüın, 
Bulgar, Şırp, Boşnal}, Arnavud, Ulal:ı, Macar, Tatar, I}.azan, I}.ırgız, Uygur 

vesaire gibi, küçük, büyük bütün ulusların hep. Türk atasözlerinden az çok 
ilham alıp verdikleri muha~al}dır, ki bu da uzun zamanlar bir arada geçiril

miş 171 siyasi ve ictima' i J:ıayat şartlarının pek tabi' 1 ve zarüri birer neticesi 

28 Oguz, Cengiz. IS.azan, SelçuJs:, IS.ıpçaJs:. 'Oşmanlı, Timurvesaire ... (H.G.) 
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şayılabilir.29 İşte, bu, pek tabi'i ve l;ıal_a.1.i sebeblerledir, ki Türk atasözleri, 

bugün öbür ulusların atasözlerinden hem daha çol5-dur, daha güzeldir; 'daha 
düzgündür; daha zengindir, rengindir, daha özlüdür; hem cana daha yal_a.ndır, 
daha iyi, daha ince afilaın taşırlar; hem de -öbürlerine nisbeten- gerçekden 

pek nezihdirler. Bunlara l5-atılacal5. daha başka ıneziyetler, özellikler de var: 
Çol5. ve derinden düşündürücü, örnek verici, 'İbret aldıncı, gönül çekici 

olmaları; hem de J;ıikeıniyyat, edebiyyat, agl~yyat ve 'ale'l-guşüş 

l;ıaınasiyyat (ya' ni erlik, yigitlik, ınerdlik, J;ıarb cesareti, azın ve ınetanet) 
bal_a.mlarından ise çol5. zengin ve çok degerli bulunınalarıdır. 

*** 
Şübhesiz ki, atasözleri 'örfüfi, 'adetiii (gelenegifi) milli ve mal;ıalli 

il;ıtiyacların i:fiidelerinden dogınuşdur. Bu i' tibarla. da, bunlar gerçekden 
"l;ıikınet-i ( avaın"dırlar. 

Bizim atasözlerirnizifi, başl5-aca daha büyük önem ve degeri de, gall5-ıfi 

doğru ve egri; iyi, kötü düşüncelerini, bize, oldugu gibi, göstermelerinde, 

felsefesiz, 'akidesiz, 15-anaatini, dilegini ve'l-J;ıaşıl her istedigini, yine bize, 
apaçıl5., fa15-at nezih, sevimli, ca~ib birer veeize şekil ve mahiyetinde 
afilatınalarında ve belirtınelerindedir. 

Jjall5., atasözlerine öyle ma' nevi bir l5-uvvet ve ehemıniyet verir ki, 
şıl_a.ştıgı herhangi bir işinde, düşüncesinde, atasözleriniii ma' na ve 

l;ıikeınlerini, en 15-uvvetli ve tam yerinde birer (yardııncıl;ıüccet) de şayar. 
Mal5-şadınıi'i J;ıuşülüne, işiniii şaglanınasına, düşüncesinin gerçekligine, efi 

ciddi ve en mükemmel bir deli1 olarak 15-abül ve telaW ettigi bir atasözünü, 

dilegine de tam uygun düşürdü mü derl;ıal iradeder ve kendi kendine: 
"İşte atalar da böyle demiş ... Daha başl5-a diyecegifi 15-aldı ını?" diye 

gururlarur, 15-abarır. 
/8/ Artıl5., bu görüş ve gösterişe 15-arşı onca al5-ar şular dabi durınal5. lazım 

gelir!. .. 
Fal5-at bu, böyle olınal5-la beraber, atasözlerimizden ba' zıları, pek nadir, 

pek ş~ olaral5. l;ıikınete, l;ıal5.115.ate, gerçeklige pek de uymaz veya uyınayabi
lir; l;ıatta, ba' zen tezadlar da teşkil eder: 

30 

19 Biz böylece mülhem veya pek az bir ]>ısını teviirüd ]>abilinden şayılabilecek atasözleriyle, ıneşellere 
teşiidüf edip teşbit edebildikçe bunları da hep işaretieric göstererek ayırd etmege çalışdı]>. (H.G.) 

30 Bu kısım Hüseyin Görbil tarafından boş bırakılınıştır. 
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Me~ellerde oldugu gibi. 
Bu da bizim ?annımızca : 
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1. Aradan geçen uzun zamanlarda, bunların agızdan agıza nal9lleri 
şıtasında ba' zı kelimelerin degişmiş veya unudulmuş olmasından; 

2. Aşlında, çlarb edildigi, işaret olunmal} istenildigi nol}ta ve nükteııiı1 bu
gün tamamen bilinememesinden veya, yerini bulamamasından, ve bulduru
lamamasından; 

3. Yagud, bugünüfi gerçek il;ıtiyaclarına in!ibal$: ettirilememesinden, 
yagud belki de (1) ve (2) işaretlerdeki sebeblerle bunların mal}şüd ve 
medlüllerine bugün bi-l)a~n intil}al edilememesinden ileri gelmiş 

şanılabilir. 

Atasözleri, il)tiva etdikleri l)ükmi gerçeklikler, ta' all lll$: eyledikleri ma' na 
şümül ve dereceleri i' tibariyle, o ]}adar genişdirler ki, bunları umümi 
hey'etleriyle, hep bir arada, inceler, eler, süzer de, mütala'a ve te'emmül 
edersek, gerçekden pek büyük olan önem ve degerieri ]}arşısında l)ayran 
]}alırız; l}almamal} da imkansızdır. 

Biraz yul}arıda da -bi'l-münasebe act ettigimiz vechile -atasözlerimizifi 
içinde ba' zen, Türk'üfi rül)i l)allerine, merdliklerine, yigitliklerine uymayan
lar da vardır; bunları Türk'üfi, burada teşriQi gerekmeyen, son ve düşkün 
devirlerinifi, birer düşkünlük /9/ işaretleri şaymak l}abil olabilecegi gibi, 
bunlardan birçoğunu da, Zıya Gökalp'in beyanı gibi, şehrilere, milli 
'aleyhdarlarımıza 'atfve isnad da yerinde olabilir. Bu gibiler, öz Türk'üfi, öz 
malı degildir; 'arızidir, ma' lüldür. Böylelerinin pek çogunu hiç ]}ale, i' tibar 
na?arına almadı]}, atdıl$:; fal}a! büyük şöhretlerle, ağızlarda çal} çall$:ananları 
l}ısmen aldı]}, aldıl$: amma bunlara da yerlerinde gereken işaret ve izal)ları 
yapdıl$:. 

*** 
Atasözlerinın önemleri, degerieri l)a~ında şimdiye ]}adar pek çol} sözler 

söylenmişdir. Bunları, aşagıda şıralarıyla, fal}at oldul}ça tafşilatıyla, göster
dik. Bunlara da'ir olan düşünce ve ınütala' alarımızı da, şonda ayrıca 'arz 
etdik. 

Türkler ve atasözleri l)a~nda, eski ve yeni bütün bilginlerimizin, neler 
düşünüp, neler söylediklerini, l$:ısmen ve gulaşaten veya, ba' zen de hemen 
hemen oldugu gibi, 'aynen gösterınegi en önemli bir ödev bildik. Bu şüretle 
bütün büyüklerimizm, atasözlerine da' ir olan fikir ve tela~ilerini, geregi 
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gibi ögrenmiş olmal5la beraber, atasözlerinin anlaınlarını, ögütlerini, söz 
özlülük ve inceliklerini, ve bu sözlerin mal;ıfa~alan (lp.lıfları) demek ölan 
lafı~ ve kelimelerdeki öz ve gerçek ma' na ve nükteleri ve bunların 

gütdükleri aşıl ma~şad ve aınaçları da bütün deger ve önemleri ve bütün 
çıplal5lıl5larıyla, apaçıl$: görmüş ve ta~dir etmiş olacağız ... " 

SONUÇ 
Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde ulaştığırruz sonuçlar şu şekil

dedir: 
1. Hüseyin Görbil'in Atalarsözü Külliyatı, Türk Tarih Kurumu Kütüpha

nesi Y/693 nurnarada kayıtlıdır. Mevcut hiiliyle yirmi dosyadan oluşmakta
dır. Tesbit edebildiğimiz kadarıyla, günümüze kadar eser üzerinde herhangi 
bir çalışma yapılmarruştır. 

2. Eser, "Ata/QJ·sözü Kiilliyall" adını taşımakla beraber, Hüseyin Görbil'in 
kendi ifadeleriyle sabit olduğu üzere "Atalarsözü, çlarb-ı me~eller, ta' birler, 
cinaslar, kinayeler, tekerlemeler, dilekler, ilençler, nükteler ve bunların 

şevahidi, mü'eyyideleri, ta~viyeleri mahiyetindeki fı~alar vesaire"yi de 
kapsamaktadır. 

3. Hüseyin Görbil, Külliyat'ının Giriş (Me<fbal) bölümünde atasözleriyle 
ilgili eserlerin bir anlamda dökümünü sunmuş, bunlardan kısmi veya tam 
alıntılar yaparak yer yer değerlendione ve eleştirilerde bulunmuştur. Kendi 
dönemine kadar söz konusu alanda kaleme alınmış eser ve yazıları bir arada 
sunması bakırrundan, bu kısım önem arz etmektedir. 

4. "Atalarsözü", 1-9 arası dosyalarda alfabetik olarak sıralanmıştır. "S" 
harfinde sona eren bu kısımda; atasözü, deyim vb. sözler· smıflandırılarak 
ayrı bölümler halinde verilmemiş, karışık olarak sıralanmıştır. 

5. 10-18. dosyalarda öncelikle üst konu başlıkları bulunmakta, ilgili söz
ler bunların altında verilmektedir. 19. dosya hayvanlarla ilgili "atalarsözü"ne 
ayrılmış, ilgili "sözler" hayvan adlarından sonra sıralanmıştır. Son dosya, 
Faik Reşad'ın Kiilliyat-T Letaifinden derlenmiş fıkralardan oluşmaktadır. 

6. Kiilliyat'ta, verilen "sözler"i kuvvetlendirmek adına yerli ve yabancı 
şahısların eserlerinden faydalanılmıştır. Kullanılan kaynaklar, kimi zaman 
şahıs, kimi zaman eser isimleri verilerek belirtilmiştir. Ayet ve hadislerin 
yanında, alim, mutasavvıf, filozof, edebiyatçı ve şilirlerin vecize, mısra, beyit 
ve şiirlerinden alıntılar yapılmıştır. İktibaslarda, kimi zaman eser adlarıyla 
birlikte cilt ve sayfa numaraları da belirtilmiştir. Söze zenginlik katmak üze
re türkü, mani vb. yanında, Arap ve İngiliz hikemiyatı ve atasözlerinden de 
yararlanılmıştır. 
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Eserde adı geçen alıntılann, bilgece söylenmiş sözlerin yanında sıradan, 
rastgele laflara da yer verildiği görülür. Bu durum, Kül/iyat'ın hacmini ge
reksiz yere arttırmakta; eserin, ismiyle çok da mütenasip olmayan sözlerle 
daimasına neden olmaktadır. 
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