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Süheyl ü Nev-Bahar Üzerine Notlara 
Birkaç Ekleme 

Semih Tezcan 
(Bamberg) 

Değerli bilim adamı Cem Dilçin, 1991 'de 14. yüzyılın önemli yazar
larından Mes<Ud 'un Süheyl ü Nev-bahar mesnevisini yetkin bir biçimde 
yayınlamış, i ben de 1994'te bu büyük çalışmaya küçük bir katkı olmak 
üzere çoğu metin onarımıyla ilgili notlarımı bir kitapçıkta toplamıştım. 2 

Aradan geçen süre içinde orada üzerinde durduğum birkaç sorun üzerine 
elde edebildiğim yeni bulguları aşağıda sunuyorum. 

1) ~anI "kan rengi, kan kırmızı". 

SNÜN s. 46' da SN 3577. beyit üzerine notumda orada geçen sözcüğün 
Içanl "kıpkırmızı" olabileceğini ileri sUrmüş ve bunu Tü. Içan'a Ar. 
nisbet eki + 1 getirilmesiyle türemiş bir sözcük olarak açıklamıştım. 
Şimdi, Osmanlıca sözlüklerde bulunmayan ancak Farsça3 ve Arapça4 

sözlüklerde yer verilmiş olan bu sözcük için başka bir Eski Anadolu 
Türkçesi metninden de bir veri gösterebilirim. ŞeYbI, ljusrev u şlrln' 
deki bir savaş tasvirinde (Faruk K. Timurtaş yayını, beyit 3785): 

2 

3 

4 

pes ol (ağul] alçan seyl-i revam 

yedi baJ:ırul] ıçılur rengini d~ 

c. Dilçin: MesC:üd bi" A~med. Süheyl ü Nev-bahar, İnceleme - Metin - Sözlük, 

Ankara 1991, VII + 676 s. + 13 tıpkıbasım. Süheyl ü Nev-bahar ve Dilçin'in yayını 
için burada SN kısaltmasını kullanacağım. 

S. Tezcan, Süheyl ü Nev-bahar Üzerine Notlar, Ankara 1994. Bu yayın için burada 
SNÜN kısaltmasını kullanacağım. 

F. Steingass, A Comprehensive Persian-English Dictionary. London 1892, 950a. 

Al:ımed c A.şım, Ulçyanüsu 'l-basır jf-tarcamati 'l-~amüsi 'l-mu~fr, İstanbul 1305, c. 3, 

s. 910. 
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demektedir. Timurtaş, sözcüğü ~anı okumuşsa da5 bu okuyuşla uygun 
bir anlam vermek bana mümkün görünmüyor. Söz konusu beytin bulun
duğu parçayı bir yazısında örnek olarak veren Ü nver de Timurtaş' ın 
okuyuşunu korumuş, ancak beyti "O, dağ gibi ölü yığınından akan kan 
seli, yedi denizi kana boyardı" diye bugünün Türkçesine aktarmıştır. 6 

Yani, ~anı' daki + l, 3. kişi iyelik eki .ya' da b~lirtme durumu eki değildir. 
Dolayısıyla bu beyitteki sözcüğü ~iinl okumak,· ~iinl ~ll- birleşik eylemi
ni de "kıpkırmızı etmek" ya da Ünver'in kullandığı güzel karşılıkla 
"kana boyamak" olarak sözlüklere almak gerekiyor. 

~iinl sözcüğü, Lugatniima-yi Dih!Jodii' da da yer alıyor, orada eski 
, ~özlüklerden şu karşılık ve açıklamalar derlenmiştir: 7 -

~iinl (Arapça, sıfat) saUt soru ["koyu kırmızı"] (Muntahau'l-irab). 
bisyar sorb ["kıpkırmızı"] (Artandarac). sorb-i bigayet ["son derece 
kırmızi"] (Qabira-i tparazmşalıI). sorb-i sIr: a.g.mar-i \canı va \can 
["pek kırmızı, kan kırmızısı"]; sabt sorb ["koyu kırmızı"] (Mun
tahau' 1-irab ): 

to dar rüz-i heccii suvayd,ii-yi cangl 
bekardl beşamşlr-i ~amrii-yi ~anl 

Manuçihd (ölümü h. 432, m. 1040-1) 

dar In laf~ bisyar taraddud ast ~ahiran tavafu\c -i lisanayn başad 
mayan-i carabI ve torkı' . ["Bu sözüzerine hayli tereddüt v~rdır, 
görünüşte iki dil, Arapça ve Türkçe arasında uyuşma var"]. (Anan
darac). 

2) J).al~alar ~apma~ "(zırhtan) halka koparmak" 

SNÜN s. 9'da SN 5217. beyitte geçen ~al~alar ~apma~ ile hangi sporun 
. anlatılmak istendiğini sormuştum. Bu sorunun yanıtı ŞeYbI'nin lJusrev il 
şldn'indeki bir beyitte karşıma çıktı (F. K. Timurtaş yayını, beyit 856:) 

5 

6 

7 

8 

o~ ile ~ll açar idi girihden 
~apardı J:ıal~alar nlzey lezirihden8 

F. K. Timurtaş, Şeyhf'nin Husrev ü Şirin 'i, İstanbul 1963; bkz. (metin bölümü) s. 
140. Bu beyit Ni~amI'nin eserinde yoktur. 

İ. Ünver, "Mesnevi", Türk Dili 415-417, Temmuz-Eylül 1986, s. 542. 

Lug,atndma-yi pihIJodd, Tehran, 1993-94, c. 10, 15359. 

Timurtaş, aynı yayın, (metin bölümü) s. 32. 
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Ni~amrbeytin Farsça aslını şöyle söylemiş: 

ha tır az müy beguşadl girihra 
ba nlza J:ıallf,a berbüd[ zirihra9 

FahrI aynı beyti Türkçeye şöyle çevirmiş: 

şeşerdi olf,ıla lf,ıldan girih bir 
sökerdi sÜ1Jile tondan zirih birıo 

~utb'un çevirisinde ise ikinci dize biraz farklı, "mızrak ile açar idi 
halkayı" anlamını veriyor: 

şeşer erdi olf,ı lf,ıldın tügünni 
SÜ1Ji birle yazar erdi bükünni ll 

Bu beyitlere göre J:ıallf,alar lf,apmak belki şöyle tanımlanabilir: El
lerinde mızraklarla birbirine doğru at süren iki kişinin, birbirinin yanın
dan geçerken mızrak ucuyla ötekinin üstündeki zırhtan bir ya da birkaç 
halka koparmaya çalışması. 

Bu ba~lamda Eski Turkçedeki küpe yarılf, "zırh" deyimine de dikkati' 
çekmek gerekiyor. G. elauson, kökenbilgisi sözlüğünde küpe'nin 
başlangıçta, "küçük metal halka" ve "kulağa takılan küpe" anlamına 

gelmiş olduğunu, bununla "zırh" anlamına gelen yarılf,'ın bir araya 
getirilmesiyle küpe yarılf, "birbirine takıb halkalardan oluşan zırh" deyi
minin ortaya çıktığını yazmaktadır. ıı 

9 I:Iakım Ni~amı-i Gancavl, lJusrav u Şırln (yay. Va~ıd Dastgerdı), 2Tahran 1333, 

s. 41, 10. beyit. Vezin gereği berobüdl yerine berbüdi. 

10 B. Flemming, Fa!Jrıs ljusrev u sırrn. Eine türkische Diehtung von 1367, Wiesbaden 

1974, S. 270, beyit 300. 

11 A. Zajilczkowski, Najstarsza Wersja Tureeka lJusrav u Sırın Qu{ba. Warszawa 

1958, S. 35, beyit 11 (= 9ro/7). Zajilczkowski, bu kün-ni okumuştur. Bu yanılgı, 
herhalde -ni'nin ayrı yazılmış olmasından ileri gelmiştir. Oysa bu Kıpçakça metinde 
.ni, .nil), .din ve başka ekler sık sık ayrı 'yazılmıştır. bükün, TarS. 740'da "bükülme 
izi, büküm yeri" anlamıyla yer almıştır; orada bükün bükün 01- "kıvrım kıvrım 

olmak" deyimi de tanığıyla verilmiştir; krş. ayrıca Kırgızca bükmö "kıvrım" bkz. 
K. K. Yudahin, Kirgizsko-russkiy slovar', Moskva 1965, 166. 

ı2 G. elauson, An Etymologieal Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford 

ı 972, S. 687. küpe'nin Mongolcada ve öteki komşu dillerdeki yayılımı için ayrıca 
bkz. G. Doerfer, Türkische und mongolisehe Elemente im Neupersischen, C. I, 
Wiesbaden 1963, S. 483-4, no. 346. 
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3) yi git yigil "gençler, delikanlılcir" 

Arkadaşım Prof. Robert Dankoff, SNÜN 48-50. s.lar arasında üzeönde 
durduğum ve kesin bir çözüm öneremediğim yigit yigli üzerine 28 Hazi
ran 1995 tarihli mektubunda şu bilgiyi verdi: "I agree that yigli is 
wrong, but the correct reading is yigil. The hendiadys yigit yigil is also 
found in Neşri Tarihi, ed. Unat and- Köymen, vol I, 44.4 içimizde yigit 
yigil çolçdur~70.7 etrakul] yigidi yigili; also Lutfi Tarihi, p. 22 (at note 
9): çün cO~mtin atası yerine geçdi yigit yigil ~atına cemc olup i,. Kendisi
ne bu ve aşağıda söz konusu olacak öteki notları için teşekkür ediyo
rum. Böylece, hiç değilse sözcüğün anlamı belirlenmiş olmaktadır. Bu 
öneriyi Dr. Cem Dilçin'e de bildirdim, anlarnca uygun bulmakla birlikte 
vezin gereği SN'ın söz konusu dizesinde (4293a yigit yigli uydı bal]a 
çevredin) yine de yigli okunması gerektiğini, burada bir tür ~aşr bulun
duğunu bildirdiY 

Bu arada, Neşrl tarihindel4 bu sôzcük için Prof. Dankoff'un bil
dirdiklerinden başka iki veri daha buldum: yigit yigil royum olup (I, 398. 
18) ; yigidi ve yigili taJ:ın?, edüp (II, 824.5). 

Ne varki yigil (tabii yiı]il, yegil, yel]il okumak da mümkündür) söz
cüğünün açıklanması güçtür. Şu açıklamalar mümkündür: 

1) yigil, Eski Anadolu Türkçesine özgü, sadece yigit ile birlikte 
kullanılan bir tür uyak sözcüğü (İngilizce terimiyle: jingle) olarak kabul 
edilebilir. 

2) yigil, Eski Anadolu Türkçesinde hangisi olduğunu belirleyeme
diğimiz bir komşu dilden.alıntı olabilir. 

3) Bu sözcüğün, Türk dilleri arasında şimdiye değin yalnız Eski 
Uygurcada ortaya çıkmış olan egil "rahip olmayan, ruhban sınıfından 
olmayan buddhist" ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Klasik yazı dili 
Mongokasında egel. biçiminde bulunan ve anlamı "aşağı tabakadan, 
kaba, bayağı, avam" olan bu sözcük, kimi çağdaş Mongo! dillerinde de 
yaşamaktadır: Kalmukça egl,15 Buryatça. egeeley. 16 S,u da var ki, söz-

13 ~aşr için bkz. C. Dilçin, Örneklerle Tark Şür Bilgisi, TDK, Ankara 1983, s. 16. 
14 Mehmed Neşri, Kitab-ı Cihan-nüma - Neşrf Tarihi, yay .~F. R. Unat, M. A. Köy-

men, TTK, Ankara, i = 1949, II = 1957. 
15 G. J. Ramstedt, Kalmückisches Wörterbuch, 2Helsinki 1976, s. 117: eg! "gemein, 

niedrig (von Geburt), ungebildet, ungeschliffen". 
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cüğün Mongol dillerinde daha yaygın olması, aslında Mangolca olup 
, Eski Uygurcada bu dilden bir alıntı olabileceği olasılığını akla getirmek
tedir. Eğer Eski Uygurca sözcükle Eski Anadolu Türkçesindeki sözcük 
arasında ilişki varsa, şöyle bir gelişme düşünülebilir: egil - yegil "bilgi
siz, kaba", Eski Uygurcada egil (Buddhizm terimi olarak) "Buddha'nın 
öğretisinı yüzeyselolarak bilen, rahip olup fazla bilgi edinmeyen" an
lamını kazanmıştır. Aynı sözcük, Eski Anadolu Türkçesinde yigil (ya da 
yegil) biçimiyle ve sadece yigit ile birlikte eşanlamlı ikileme oluşturarak 
"genç, cahil, fazla deneyim sahibi olmayan" anlamına gelmiştir. Krş. 
Ttü. halk dili cahil "genç", DerS. 846 cahal [cahel, cahilce, cayıl, 
cehal, cehel, cıhaı] "genç, cahil"; Azerbaycan Türkçesi cahıl "genç"; 
Halaçça cayil "cahil, genç"; Türkmence caVıl "genç"; bütün bu sözcük
ler < Farsça - konuşma dilinde- cahil "genç" < Farsça - yazı dilinde -
cahil "bilgisiz, cahil; deneyimsiz" < 'Arapça cahil "bilgisiz, aptal". 

Ancak yukarıdaki açıklamaların üçü de bana yeterince doyurucu 
görünmüyor. Bu yüzden sorunun çözümüne katkısı olabileceği düşünce
siyle başka Türk dillerinde bulduğum şu deyimleri de sıralamak istiyo
rum: 

Başkurtça yıgıt-yllen "yiğitler, genç erkekler", 17 Tatarca yıgıt-cilen 
"delikanlılar ve yeniyetmeler", 18 Kırgızca cigit-cala1J "(tarih.) önderin 
atlı maiyet erkanı ya da soylu kişiler" . 19, 

4) ~uş ~anat dökmek "(korkudan) kuş kanadını düşürmek" 

SNÜN s. 74'te kısaca üzerinde durduğum ~uş ~or~udan) ~anat 
(- yÜ1J) dök- "kuş, (uçarken) korkudan kanadını ( - tüyünü) düşürmek" 
deyimi biraz farklı bir kullanılışla Şeygı'nin IJusrev u Şlrln'inde de 
geçmektedir (F. K. Timurtaş yayını, beyit 857): 

felekden ya1Ja olsa tlri sair 
I}azerden per dökerdi nesr-i {air 

16 K. M. Çeremisov, Buryatsko-russkiy slovar', Moskva 1973, s. 754 egeeley "za

uryadnıy, obıçnıy, obıknovennıy; ryadovoy". 
17 

IS 

Başkort Tlltnilj HÜ,zltgt; Meskew 1993, c I, s. 308. 

Tatar TlltntlJ AlJlatmalı SüzLrgt, c. I, Kazan 1977, s. 327. Bu deyim "yIgitler hem 
yaşüsmlrler" diye açıklanmıştır; yaşüsmtr aynı sözlükte (c. 3, Kazan 1981, s. 665) 
"12-16 yaşları arasındaki erkek ya da kız çocuk" olarak açıklanır. 

19 K. K. Yudahin, Kirgizsko-russkiy slovar', Moskva 1965, 253; Rusça karşılığı 
şöyledir: "ist. konnoya svita pravitelya, ili znatnogo litsa". 
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"Oku felekden yana gitse, kartal burcunun en parlak yıldızı korkudan 
kanatlarını dökerdi" . 20 Bu beyit. Ni~amI'nin eserinde - ve öteki Türkçe 
çevirilerde - yoktur. Fakat yine de söz konusu deyimin Farsçadan Türk
çeye bir ödünçleme çeviri (calque) olduğunu sanıyorum. 

* * * 

R. Dankoff, yukarıda andığım mektubunda SNÜN' de ele alınan kimi 
başka sözcükler üzerine de görüşlerini belirtmiştir: 

SNÜN s. 47'de SN'ın 3577. ile karşılaştırılan {(utadgu Bilig'in 5971. 
beytindeki öIJdürdi'yi, kendisinin İngilizce Kutadgu Bilig çevirisinde 
"doğu" olarak yorumladığını hatırlatmıştır. Gerçekten bu {(utadgu Bi
lig'in söz konusu beytine en uygun düşen yorumdur. 

SNÜN s. 66'da ili (ya da ılı) üzerinde durmuştum. D ankoff, kendisi
nin bu sözcüğü TarS. 1041-42'de verilen ılı "ılık" ile birleştirmenin daha 
doğru olacağı kanısında olduğunu, fakat burada "saf su" karşıtı olarak 
geçtiği için "durmuş, kokuşmuş su" olarak yorumlamak gerektiğini 

bildiriyor. Haklı olabilir. 

SNÜN s. 70'de bir tür çuhayı gösteren saya sözcüğü üzerinde dur
muş, Gustav Meyer'in bu sözcüğün İtalyancadan bir alıntı olduğu yolun-

> daki görüşüne değinmiştim. Dankoff, Tzitzilis'in Türkçede Yunanca 
alıntılar üzerine kitabında, no. 451' e dikkatimi çekerek kendi yayınladığı 
Evliya Çelebi sözlüğünde bu çalışmaya gönderme yaptığını yazıyor. 21 

Tzitzilis, kitabında saya'nın Türkçeye Yunancadan girdiğini yazmış, 

ancak Meyer'in görüşünü de tartışmaksızın aktarmıştır. Bence saya, 
Anadolu Türkçesindeki ilk "Avrupa" sözcüklerinden biridir ve bunun 
üzerine daha çok araştırma yapmak gerekmektedir. Bu arada yayınlanan 
bir yazımda, bu sözcüğün Eski Türkçe araştırmalarında yol açtığı tuhaf 
bir yanılgı üzerinde durdum; orada ben de Tzitzilis'in görüşünü belirt
tim. 22 

Dankoff, ayrıca SNÜN:de üzerinde durulan birkaç sözcüğün Ermeni-

20 Bkz. Ünver, yukarıda adı geçen yazı, s. 532-533. 

21 Christos Tzitzilis, Griechische Lehnwörter im Türkischen, Wien 1987. R. Dankoff, 

An Evliya Çelebi Glossary. Unusual, Dialectal and Foreign Words in the Seyahat
name. Harvard University 1991; saya için bkz. s. 8l. 

22 S. Tezean, "Über Orehon-Türkiseh çuyay", Beliik Bitig, Festsehrift Gerhard Doer
fer, Wiesbaden 1995, 223-232; saya .için bkz. s. 226 ve dev. 
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ce alıntılar olduğunu bildirerek kendisinin Türkçede Ermenice alıntılar 
üzerine yayınladığı kitapta bunların hangi maddelerde ele alındığını 

göstermiştir. 23 Bunları da aşağıda sıralıyorum: 

" SNÜN s. 24'te Eski Anadolu Türkçesi siy "etek" ile birleştirilebile
ceğini tahmin ettiğim sivik (ve varyantları) "dam saçağı" < Ermenice 
c 'iw, c 'uik. 

SNÜN s. 50, dipnot 34'te hangi İran dilinden Türkçeye girdiğini 
belirleyemediğimi yazdığım tel "tel" < Ermenice t'el ALT no. 164. 

SNÜN s. 54'te ~apaz "tokat" ile ilgisini kesin görmediğimi yazdığım 
gumbuz "yumruk", gomb, gampos ALT no. 110. 

SNÜN s. 66'da ılı ile ilgili olabileceğini düşündüğüm liğ "tortu, 
birikİnti" < Ermenice li c, li}, vb. ALT no. 202". 

23 R. Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish, Wiesbaden 1995 (= ALT). Tabii, 
SNÜN, Dankoffun bu önemli çalışmasından daha önce yayınlanmış olduğu için bu 
eserden yararlanmam mümkün değildi. 
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