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80. doğum yılı dolayısıyla Nail Tan’a ithafımdır.

Milattan önce Yunanistan’da bir şair, sazı elinde bir şehirden bir şeh-
re yürüyerek giderken soyguncular tarafından yolu kesilerek soyu-
lur. Soyguncular şairin giysilerini alır, sazını ona bırakırlar. Şair çı-
rılçıplak yoluna devam eder ama beş on kilometre ileride başka bir 
soyguncu grubu tarafından tekrar soyulmak istenince “giyimli on 
soyguncu çıplak bir şairin elbiselerini soyamaz” sözlerini sazı ile şarkı 
olarak söyler.

Bu söz Augustos döneminin en önemli şairi Horatius (Quintus Hora-
tius Flaccus, Venosa 8.12.65-Roma 27.11.8) tarafından Latince Can-
tabit vacuus coram latrone viator “Çıplak yolcu haydut huzurunda 
şarkı söyleyecek” şeklinde ifade edilmiştir.

* * * * *

Bu ifade Osmanlı Türk edebiyatında ilk kez, Fatih Sultan II. Mehmed 
ile oğlu Sultan II. Bâyezid devri şairlerinden, 15. yüzyılda 1444/1446 
yıllarında doğduğu tahmin edilen ve 1509’da ölen Necâtî’nin bir ga-
zelinin ikinci beytinde şöyle görülüyor. Necâtî Bey Divanı’nı yayımla-
yan hocam Ali Nihad Tarlan bu beyti,

Tecrîdlerüz n’eyleyiserdür bize eflâk 
Tokuz cebeli soyamaya bir yalıñ acı

şeklinde okumuştu. Mehmed Çavuşoğlu da Necâtî Bey Divanından 
Seçmeler adlı eserinde beyti “Biz dünyadan el etek çekmişlerüz. Bize 
felekler ne yapabilir? Dokuz dağ uğrusu bir çıplak aç kişiyi soyamaz.” 
şeklinde anlamlandırmıştır. Ben ise “Biz dünyadan el etek çekmiş ki-
şilerdeniz. Gökyüzleri bize ne yapabilecektir. Zırh giyimli dokuz dağ 
uğrusu çıplak (ve karnı) aç olan bir kişiyi soymaya muktedir değildir.” 
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şeklinde anlamlandırmıştım. Bu beyitteki cebel-î “dağlı, dağ uğrusu” kelime-
sinin cebe-lü “zırhlı, zırh giyimli veya silahlı”, yalıñ aç “çıplak (ve) aç” kelime-
sinin de Doğu Türkçesinde “çıplak” anlamına gelen yalañ+gaç ~ yalıñ+gaç şe-
killerinden Anadolu Türkçesine yalañaç şeklinde geçen kelime olduğunu dü-
şünmüştüm. Hocam Mehmed Çavuşoğlu’na bunları söylediğim zaman “Ben 
bu beytin tefsirini Ali Nihad Bey’den sordum. O cebeli kelimesini ‘dağa men-
sup, dağ uğrusu’ olarak anladığını söyledi. İstersen sen görüşünü yaz.” dedi. 
Ben de görüşümü yazıp Türk Dili dergisinin Temmuz 1988’de yayımlanan 439. 
sayısında “Cebelü ‘zırhlı’ ve Yalaŋaç ~ Yalıŋaç ‘çıplak’” başlığı ile yayımladım. 

Bu yazımda ise Necâtî’deki ifadenin kökeni üzerinde durmak istiyorum. Ata-
sözünün iskeleti şöyledir:

Bir acı/çıplağı bir / dokuz / on / yüz / bin cebeli ~ cebelü / zırhlı, giyimli harami 
/ hırsız soyamaz.

* * * * *

Kaynakların Değerlendirilmesi:

a) Yabancı Kaynaklar:

Bu beytin “karnı aç” anlamına gelen ve çekimli olarak “ac’ı” şeklinde geçen 
ikinci mısraı Hieronymi Megiser’in 1605 ve 1612’de yaptığı iki yayınına da 

“Docus cebeli soyamadı bir yalangis acı” şeklinde girmiştir.

Bir başka atasözleri derlemesinde de “Bir acı bin cebeli / cebelü soyamaz”, 
Sankt Peterburg Şarkiyat Enstitüsünde bulunan Hazâ Kitâbu Oguznâme’de 
ise “Bir acı bin belgilü soymaz” şekillerinde geçtiği görülüyor. Daha sonraki 
kaynaklarda ise atasözündeki ac kelimesinin yerini çıplak kelimesi alıyor. So-
nuç olarak aç kelimesinin geçtiği örneklerin Necâtî’nin gazelinden kaynaklara 
geçtiği açıklık kazanıyor. 

* * * * *

Çıplak kelimesinin geçtiği örnekler Horatius’tan 17 yüzyıl kadar sonra ilk kez 
Megiser’de (Eulogium Hieronymis Megiser, Stuttgard 1553-Linz 1616 veya 
1618/19) geçiyor.

1. (1605). Hieronymus Megiser, Paroemiologia polyglottos, Lipsiae, 1605’deki 
17. ve 24. atasözleri.

17. Bir zhiplaki on gebeli soyamat [r: soyamas]

24. Docus gebeli soyamadı bir jalangis aci.

2. (1612). Hieronymus Megiser, Enstitutionum linguage Turcicae, Liber Primus. 
Isogoges Grammaticae Turcicae. Pars prior. De Orthographia Turc-Arabica, Lipsiae, 
1612]1 adlı eserinin atasözleri bölümünde 44./103. atasözü olarak bir zhiplak 

1 Türk Dilinin Kuralları. İlk Kitap. Türk Gramerine Giriş. Bölüm bir. Türk-Arap Ortografyası, 
Leipzig 1612. 
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on gebeli soyamat (Doğrusu: soyamas / soyamaz) “Bir çıplak[ı] on dağ uğrusu 
soyamaz” şeklinde karşımıza çıkıyor. 

44/103. Bir zhiplak on gebeli soyamat [Doğrusu: soyamas / soyamaz] Cen-
tum viri unum pauperem spoliare non possunt. Unde Horat[ius]. Cantabit va-
cuus coram latrone viator. Einem Nackenden können 100 Geharnischte nicht 
außziehen.2 [“Bir çıplak[ı] on dağ uğrusu soyamaz”].

44/103. Bir cıplağ[ı] on cebelü soyamaz.

Yüz adam bir fakiri soyamaz. Bundan dolayı Horat[ius (şöyle der:)] Çıplak yol-
cu haydut huzurunda / önünde şarkı söyleyecek. Zırh giymiş yüz (kişi) bir çıp-
lağı soymaya (= elbisesini çıkarmaya) muktedir değildir.

62. Docus gebeli soyamadı [bit] bir jalangis aci.

Bu metinde de açıkça görüldüğü üzere, atasözündeki on sayısı Latince çeviride 
yüz (centum), ve Almanca çeviride yüz [100] olarak verilmektedir. Cebeli keli-
mesi Latince çeviride adam (viri), buna karşılık Almanca çeviride zırhlı = Zırh 
giymiş (Geharnischte) şeklinde verilmektedir. Metinde soyamat şeklinde ge-
çen soyamas kelimesi Latince tercümede “elbisesini çıkaramaz (spoliare non 
possunt)” Almanca çeviride de “elbisesini çıkarmağa (= soymaya) (ausziehen) 
gücü yetmez” şeklinde verilmektedir. 

Bu atasözü Megiser’in gramerinden sonra çeşitli Türkçe öğretme kitaplarında, 
Latin harfleriyle yazılan lügat-gramerlerde ve atasözleri külliyatlarında da yer 
almıştır.

3. (1632). Bolognalı Kont Giovan Battista Montalbano’nun 1622-1632 yılları 
arasında tertip ederek 1632’de yayımladığı Turcicae linguae per terminos lati-
nos educta Syntaxis in usum eorum qui in Turciam missiones subeunt adlı eserin-
deki 21. atasözü şöyledir:

21. Bir chiplak on gebeli soymasslar. “Unum nudum decem armati non pos-
sunt spoliare”.

21. Bir cıplag[ı] on cebelü soyamaz(lar). “Bir çıplağı on zırhlı soyamaz.”3

4. (1663). Hazâ Kitâbu Oġuznâme, Sankt Peterburg Üniversitesi Şarkiyat Ensti-
tüsü Kütüphanesi, Ketebe kaydı tarihsiz, Nüshası 1663 tarihli.

2 Heidi Stein, “Eine türkische Sprichwortssammlung des 17. Jahrhunderts”, Acta Orientalia 
Hungaricum, XXVIII/1-2, s. 55-104. bk. s. 71; Almancadan Türkçeye Volkan Coşkun 
tarafından çevirilmiştir. “Heidi Stein, “17. yüzyıla ait bir Türk atasözü koleksiyonu”, 
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, I/2, 2000, s. 263-291; A(gop) Dilâçar 

“1612’de Avrupa’da yayımlanan ilk Türkçe Gramerinin özellikleri” adlı 1969 Türk Dili 
Kurultayında sunduğu ve Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1970’te yayımladığı 
makalesinde Megiser’de geçen bir çıplak on cebeli soyamaz cümlesini on cebeli bir 
çıplak(ı) soyamaz yerine bir çıplak on cebeli(yi) soyamaz anlamış ve s. 207’de Megiser’de 
geçen atasözleri arasında bir çıplak on cebeliyi soyamaz şeklinde vermiştir. 

3 Aldo Gallotta Latin harfleri ile yazılmış birkaç Osmanlı atasözü”, Türk Dili ve Edebiyatı 
Dergisi, XXIV-XXV, İstanbul 1986, s. 239.
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224. Bin çoğullu4 bir çıplağı soyamaz. 

“Zırh giymiş bin kişi bir çıplağı soyamaz.”

5. (1688). Giovanni Battista Donato5,

326 Docus harami bir çiplaghi sojamamisee. [63/8]

Novem praedones non occiderunt unum nudum.

Toḳuz harāmî bir çıplaġı ṣoyamamış.

6. (1689). Bu atasözü 17. yüzyılın ikinci yarısında Latin harfleriyle yazılan 
anonim bir atasözleri külliyatı olan (Proverbia turcica cum versione italica et 
latine = Iterum Proverbia turcica, quorum majör pars latinis literis scripta est, 
107r/) de şöyle geçiyor. 

422 Bir tziplāgy kyrk harāmi sojāmaz.6

7. (1729). Johannes Christian Clodius, Grammatica Turcica, Necessariis regulis 
praecipuas linguae difficultates illustrans, ac aliquot colloquiis et senteniis Turci-
cae aucta, studio J. C. C, Lipsiae (1729). 32 atasözünden 6.sı.

Bir ciplakı bin gebelü soimaz.

8. (1789). Joseph von Preindl, Grammaire Turque: D’une toute nouvelle methode 
d’apprendre cette langue en peu de semaines avec un vocabulaire, Berlin 1789.

7. Bir tschiblak bin dschebelu soimaz. 

9. Franz Lorenz von Dombay (Tarihsiz, yayımlanmamış derleme)7 Proverbi-
orum Turcicorum Centuria I-IV & Proverbia Turcica Quadraginta, Derlemenin 

“Proverbium Turcicorum Centuria [Yüz Türk Atasözü] bölümündeki 63b yü-
zünde.

Bir çıplağı biñ cebelü ṣoymaz [Unum nudum mille loricati non spoliant].

10. (1823). Paul Amedee Jaubert, Elements de la grammaire turke8, Paris 1823. 

147. Bir çıplak biñ cebelü soyamaz. Mille cavaliers ne sauraient dépouiller un 
homme nu. 

4 G. Doerfer TMEN’de “atlara giydirilen zırh” anlamındaki çokal kelimesinin Türkçeden 
Moğolcaya çoğal şeklinde geçtiğini yazmaktadır. Kelime Hazâ Kitâbu Oğuznâme’nin 
Sankt Peterburg yazmasında “zırhlı” anlamında çoğullu şeklinde geçmektedir. 

5 Oğuzhan Durmuş, Türkçenin Basılı İlk Atasözü Kitabı: G(iovanni) B(attista) Donado’nun 
Derlediği Türk Atasözleri (Raccolta Curiosissima D’adaggi Turcheschi, 1688), Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü, Ankara 2020, s. 146.

6 G(eorg) Hazai, “Eine türkische Sprichwortsammlung in Lateinschrift”, Studia Turcologica 
Memoriae Alexii Bombaci Dicata, Napoli 1982, s. 270. 

7 Mehmet Uğur Ekinci, “Franz von Dombay’ın (1758-1810) Türkçe Atasözleri ve Deyimler 
Derlemesi”, Türkbilig, S 25, 2013, s. 55-74. 

8 Yakup Yılmaz-Melike Sultan Özevren, “P. A. Jaubert’in Elements de la grammaire 
Turke’ündeki atasözleri”, Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S 9, 2017, s. 31-68. 
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11. (1853). Moriz Wickerhauser, Wegweiser zum Verständniss der türkischen 
Sprache: Eine deutsch-türkische Chrestomathie, Wien.

104. Bir çıplağı biŋ cebelü soymaz.

12. (1865). Ottokar Maria von Schlechta-Wssehrd tarafından 19. yüzyılın 
ikinci yarısında 1865’te Viyana’da yayımlanan anonim Osmanische Sprichwör-
ter’de.

105. Bir tschiplak biñ cebelü soymas. Tausend Geharnischte ziehen einen Na-
ckten nicht aus = Mille Cuirassiers ne sauraient dépooullier un homme nu.9

b) Türkçe Kaynaklar:

13. (1936). Veled Çelebi [İzbudak], Atalar Sözi (Kitâb-ı Atalar, Fatih Kütüpha-
nesi, 3543)

367. Bir acı bin cebelü soymaz.

14. (1945). Hasan Çekli-Mehmed Dobada, Ataların Dilinden, Samsun Halk Evi 
Yayınlarından: 7, Samsun 1945, s. 71. 

Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz.

15. (1952). Mustafa Nihad Özön, Türk Ata Sözleri, İstanbul 1952.

1536. Bir çıplağı bin zırhlı soyamaz.

16. (1971), Türk Atasözleri ve Deyimleri I, 1000 Temel Eser, İstanbul 1971, s. 84. 

2241. Bir çıplağı bin zırhlı soyamaz.

17. (1974). İsmail Hilmi Soykut, Türk Atalar Sözü Hazinesi, İstanbul 1974, s. 
191.

3587. Bir çıplağı bin zırhlı (hırsız) soyamaz.

18. (1963). Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk Atasözleri ve Deyimleri, İstanbul 1963.

2744. Bir çıplağı bir hırsız soyamamış. 

19. (1965). Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler, Ankara 1965, s. 118. 

1086. Kırk hırsız bir çıplağı soyamamış.

20. (1971). Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, I. Atasözleri Söz-
lüğü, Ankara 1971, s. 294. 

1409. Kırk hırsız bir çıplağı soyamamış.

21. (1972). Aydın Oy, Tarih Boyunca Türk Atasözleri, İstanbul 1972, s. 298. 

1522. Kırk hırsız bir çıplağı soyamamış. ve “Megiser’in Gramerinde Türk Ata-
sözleri” bölümündeki 24. atasözü. Bir çıplağı on cebeli soyamaz.

9 Tuncay Böler, “Osmanische Sprichwörter (1865) adlı eserdeki Türk atasözleri ve bu 
atasözlerinin telaffuzu -II-”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S 49, 
Ağustos 2020, s. 39-71.
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22. (2012). Necmi Akyalçın, Türkçenin İncileri Atasözlerimiz: Tanıklı Sözlük, An-
kara, Eylül 2012, s. 706.

2199. ve 3622. Kırk hırsız bir çıplağı soyamamış. (Çıplak yolcuyu kırk harami 
soyamaz).

23. (2021). Şerife Özer, 15.-16. Yüzyıla Ait Anonim Bir Atalar Sözü Kitabı (Ber-
lin Nüshası) (Dil Özellikleri-Metin-Sözlük-Açıklamalı Alfabetik Dizin-Tıpkıbasım), 
Ankara 2021.

774. Kırk harami bir çıplağı soyamamış. (37/11). 

24. (2022). Tuncay Böler, Kitab-ı Atalar [Sözi]. Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Bağla-
malı Dizin-Tıpkıbasım, İstanbul 2022, Kesit Yayınları, s. 251-252. Bibliothèque 
Nationale, Paris, Turc 237, 17b.

367. Bir acı biŋ cebelü ṣoymaz.

Sonuç

Atasözünün yukarıda verilen şablonunda geçen bir kelimesi bütün atasözle-
rinde aynıdır. Çünkü soyguna uğrayan sadece bir kişidir.

Necâtî 1500’lerde “tokuz cebeli soyamaya bir yalıñ acı” demişti.

Veled Çelebi [İzbudak] 1936’da yayımladığı Atalar Sözi adlı eserinde 367. nu-
mara altında bir acı bin cebelü soymaz olarak verdiği atasözünde “karnı aç 
olan kişi” anlamında aç kelimesini kullanmıştır.10 Kitâb-ı Atalar’da yer alan aç 
kelimesi herhâlde Necâtî’nin yukarıda verdiğim beytinden alınmış olmalıdır.

Çıplağı kelimesi de bütün atasözlerinde aynıdır. Çünkü çıplak bırakılan sade-
ce bir kişidir.

Şairi soyan kişinin sayısı Feridun Fazıl Tülbentçi (1963)’de “bir”, Necâtî’de “do-
kuz”, Megiser (1612)’de “dokuz” ve “on”, Montalbano (1632)’da “on”, Anonim 
Atasözleri derlemesinde (1689), Hasan Çekli-Mehmed Dobada (1945), Ömer 
Asım Aksoy (1965 ve 1971), Aydın Oy (1972), Necmi Akyalçın (2012) ve Şe-
rife Özer (2021)’de “kırk”, Megiser (1612)’de “yüz”, Oğuznâme (1663), Clodi-
us (1729), Preindl (1789), Dombay (tarihsiz), Jaubert (1823), Wickerhauser 
(1853), Schlechta-Wssehrd (1865), Veled Çelebi (1936), Mustafa Nihad Özön 
(1952), 1000 Temel Eser (1971) ve İsmail Hilmi Soykut (1974) ve Tuncay Böler 
(2022)’de “bin” kişi olarak veriliyor.

Şairi soyan kişilerin kimlikleri de değişik şekillerde, Megiser (1605, 1612)’de 
cebeli “dağ uğrusu”, Donato (1688), Anonim Atasözleri (1689), Şerife Özer’de 
(2021) “harami”, H. Çekli-M. Dobada (1945), Feridun Fazıl Tülbentçi (1963), 
Ömer Asım Aksoy (1965 ve 1971), Aydın Oy (1972), Necmi Akyalçın’da (2012), 

“hırsız”, Oğuznâme (1663) çogullı “zırhlı’, Megiser (1605, 1612), Montalbano 
(1632), Clodius (1729), Preindl (1789), Dombay (tarihsiz), Jaubert (1823), Wi-

10 Veled Çelebi [İzbudak], Atalar Sözi, 1936. 
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ckerhauser (1853), Veled Çelebi [İzbudak] (1936), Mustafa Nihad Özön (1952), 
1000 Temel Eser (1971), İsmail Hilmi Soykut (1974) ve Tuncay Böler’de (2022) 
cebelü “zırhlı” olarak verilmiştir 

Soymak fiilinin Almancadaki anlamları arasında bir nesnenin zarını, kabuğu-
nu soymak schälen, derisini soymak abziehen, giysilerini soymak, çıkarmak 
ausziehen, soygun yapmak ise aussplündern, ausnehmen fiilleri ile karşılanır. 
Metinlerde Latince spoliare, Almanca ise ausziehen kullanıldığı için anlamı 

“elbiselerini çıkarmak” olarak anlamak gerekiyor. Ancak diğer naşirlerdeki el-
biselerini çıkarmak (ausziehen) ile “soygun yapmak (ausnehmen, aussplün-
dern) anlamları açık değildir. 

Son olarak beyitte geçen kelimenin cebel-î “dağlı, dağa mensup, dağ uğrusu” 
yerine cebe-lü “zırhlı, zırh giyimli” olarak okunması gerektiği görüşüm bu 
kelimenin çoğul “zırh” kelimesi ile de karşılanması ile kuvvetlenmiş oluyor. 

“Zırh” anlamına gelen cebe ve çoğul kelimeleri Türkçeye Moğolcadan giren iki 
kelimedir. Necâtî çıplak kelimesi ile cebelü / çoğullu “zırh giyimli” kelimeleri-
ni kullanarak tezat sanatını yapmış olmalıdır.


