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Manzum Keıııe ve Dimne Üzerine Notlar 

Semih Tezcan 
(Bamberg) 

Türk Dilleri Araştırmaları 'nın bundan önceki sayısında Milan Adamo
vıe 'in yazarı bilinmeyen bir eser olarak yayınlamış olduğu manzum 
Kellle ve Dimne l üzerinde durmuş, bu mesnevinin 14. yy. yazarı 
"Mescüd'un kaleminden çıktığını, daha doğrusu Mescüd'un gençliğinde 
mensur olarak çevirdiği Kellle ve Dimne'yi hayatının sonuna doğru 
nazma çektiğini ortaya koymaya çalışmıştım. 2 Orada (s. 70) Adamo
vic'in Türk edebiyatına pek değerli bir hizmet olarak gördüğüm çalışnıa
sında düzeltilmesi gereken kimi noktalar bulunduğunu belirterek bunları 
başka bir yazıda ele alacağımı bildirmiştim. Dünya edebiyatının başyapıt
larından biri olan Kellle ve Dimne'yi hem mensur hem de manzum 
olarak Türkçeye kazandıran Mescüd'un manzum çevirisini bilim dünya
sına sunan meslektaşım AdamoviC' in emeğine duyduğunı saygı büyüktür. 
Epeyce çekimlerne yanlışı içeren tek bir nüshaya dayanılarak yayınlanmış 
olan metni biraz daha düzeltebilmek amacıyla yaptığım bu çalışmada 
kimi kez aşırı şüpheci davranıp kıh kırk yarmış, bu arada l,abul edile
ıneyecek çözümler de önermiş olabilirim. Bu gibi durumlarda okuyucu
dan, bilimsel katkı sağlamak dışında bir düşüncem olnıadığım göz önün
de tutup hoşgörülü olmasını dilemekteyim. Eleştirilerimi, ınetin onarı

mına ilişkin önerilerimi (Emendation) ve kimi ender sözcükler üzerine 
notlarımı aşağıda sıralayacağım. Ancak önce, karışıklığa yol açmamak ve 
okuyucuya kolaylık sağlamak üzere tuttuğum yolu, kullandığım kısaltma-
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lan açıkIaınam gerekiyor: 
1) Sadece sayı. beyit nuınaralarını gösteriyor. Sayıdan sonraki ahirinci, 
b ikincİ dizeyi gösteriyor. Sayıdan önce S. ya da s. bulunuyorsa bu, 
sayfa numarası demektir. Dzn. kısaltması Adamovie 'in yayınındaki Dizin 
(Wortindex) için kullanılmıştır. 
2) Adamovie'in kullandığı çevriyazı dizgesi. gerek Avrupa'da gerekse 
Türkiye' de kullanılan çevriyazı dizgelerinden oldukça farklıdır. Kimi 
noktalarda A. Zaj,!czkowski 'nin kullanmış olduğu çevriyazıya yakındır. 
Bu yüzden (yine karışıklığa yol açmamak için) Adamovie'in metin yayı
nından ve dizininden yaptığım alıntıları Türkiye'de kullanılan çevriyazı 
dizgesine aktarmak zorunda kaldım. Buna göre: 

Adamovic 'te: J c ~ x i' q s f. .. , 
Burada: c ç e lı k Ş 

..; 
~ ... 

3) Türkçe sözcüklerin yazılmasında şad kullanılmışsa, Adamovic bunu 
çevriyazıs1l1da belirtınemiş, s ile vermiştir. Ben çevriyazıda Türkçe 
sözcükler için de Ş kullandım. Karışıklığa yol açmamak için Adamovic'in 
çevriyazısından yaptığım alıntılarda sad ile yazılış} göstenneın gerekti. 
4) }> işareti. "böyle düzeltilmesini öneriyorum" anlamına kullanıldı. 

Adamovic, kendine özgü diyebileceğimiz kimi ilkelerini açıklamaya 
gerek duymamıştır. Örneğin: Türkçe sözcüklerde şad kuIlanıhnışsa, 
çevriyazısında bunu göstermediği halde, Türkçe sözcüklerde (Ü kul
lanıImışsa, bunu göstermiş, fakat niçİn böyle yaptığını açıklamamıştır. 
Niçin bir yandan ilan "yılan" (Dzn. s. 333; Dzn. s. 394 yılan) öte 
yandan maıı-. lI1anzl- (Dzn. s. 33Q) okuduğunu açıklamamıştır. Ünlü 
uyumuna aykırı: fahiCuz (568a). rüzJvuz (568b), şlfıdıır (840b), ("ııınür 
(IS02a vb.), muddacJ (lS20b), (lUküm 1918b (Utkmü?} (l98lb), _valçınlinn 
(1984b). mUlı{lI7zidi (2622a), şaz/sı (2907b) gibi okuyuşlar. ('ıbn (29a ve 
bütün öteki verilerde), hışşa "hisse" (1 163b) gibi alışılmış dışı okuyuşlar 
için en azından bir açıklama beklenirdi. Yayımlayanın "'ve" anlamına 
gelen vav'ı sadece u ve ü okumayı yeterli görüp gerektiğinde vu ve vü 
okumamış olması da yadırgatıcıdır. Bu tutum, örneğin: düşmen ola li 
mekkar ola (2930a) gibi kabul edilemeyecek okuyuşların ortaya çıkma
sına yol açmıştır. 

Giriş Bölümü Üzerine Notlar 

S. ll: Adı bilinmeyen asıl yazarın eseri 4027. beyitte bitirdiği, bundan 
sonra" redaktör" İlyas 'ın eklediği sonsözün (4028-4068) geldiği belirtil
miştir. Oysa İlyas'ın adı 402S.beyitte geçmektedir. Dolayısıyla 402S, 
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4026 ve 4027.beyitlerin de İlyas'a ait olduğu kesimlir. Ben aslında 
manzum Kelile ve Dimne'nin. yani Mesclid'un eserinin. 4020. beytİn 

sonunda kesildiğini, bundan sonrasının İlyas'a ait olduğunu sanıyorum. 

S. ll: Adamovie, eserin Türkçe manzum çevirisınde son bölümlerİn 
bulunmamasını bilinçli bir kısaltma olarak görmektedir Ben bu kanıda 
değilim: H. Ethe'nin de tahmin etmiş olduğu gibi. çevirenin (Mescüd) bu 
işi sona erdiremeden hayata gözlerini yummuş olduğunu sanıyorum. Bu 
konuda daha önce yayınladığım yazıda (bkz. dipnot 2.) beni bu kanıya 
götüren nedenleri helirtmişIİm. 

S. 23: 2417a 'da arada sözcüğünde hecenin Arapçada olduğu gibi -lı ile 
kapandığı (Oradah). bunun ilginç bir yazılış olduğu hildirilmektedie 
Fakat bhyle hir yazdış metnin başka hiçbir yerinde bulunmaz. Bence 
tıpkıhasımda he' nin üzerinde görülen, bir sLLkün işareti değiL. hir lekedir. 

S. 24: Kimi çekimleme yanlışlarının okuyucunun dikkati çekilmeksizin 
düzeltilmiş olduğu bildirilmiştir. Bu tutumu doğru bulmuyorum. 

S. 28: 916 ve 917. beyitlerin ~evirisi doğru değildir. (aşağıda 916. bey it 
üzerine 110ta hkz.). 481. heytin çevirisi de düzeltilmelidir: a~ıa löyı~ 

~tI})/aya rllJlarıııı zJre hilmemiştliır anda \'arıııı. Adamavit: .. Er soll 
ihn nicht so versorgen. wie es seinem Stand gebührt, denn er hat nicht in 
Erfahrung gebracht, was in ihm selbst vorhanden ist". Ben şöyle anlıyo
rum: "rPadi~ah 1, ihsanlarını uliwırlfll) o kişiye hağışlamasm (/dyı~ 
~ılnwy{/). çünkü onun gönlündeki her şeyi (onda ranı/[) bilmemektedir". 

Yayımlayan. atasözleri ve arasözlerine yaklaşan deyimler üzerinde hiç 
durl11aml~tır. Metinde 60 kadar böyle söz bulunmaktadır. 

Metin Üzerine N otlar 

26 hirisi <a~lıılj ('aZıZidür b(van ,~\ kim am er:::fiııi ~l Iıır lja~ (ayan 
26a (azl-:idür ~ <azlzidür. Dzn. s. 2R4 ca~l maddesinde (a~lıılj (adzi ile 
28'deki (a~l-ı (aziz'in aynı anlamda kullanılmış olduğu yazılıdır. Fakat 
Türkçede (a~llllJ <aZızi gibi bir terim olamaz. Yazar. 2Sa 'da ca~1 iki 
dürlildür dedikten sonra 26'da açıklıyor: "Aklın hirisi şüphesiz azizidir. 
onu Tanrının hağışladığı açıktır" (bence burada (azizi "tanrısal, ihlhi" 
anlamına gelmektedir); 27'de açıklamayı sürdürüyor: "Öbürü de mükte
sep akıldır, bu deneyimle elde edilir". 

97a dere ~llub imld ~ılur, şüphesiz dere edü/) im/d ~ılıır yerine bir çekim
leme yanlışıdır. 
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98b pdre, yazmada eli/siz: pare. Zaten vezin gereği de bu hece kısa ol
malıdır: dereini (ala cUrdrid yüz pare. 

98b'de derc "tomar, yazılmış kağıt toman" anlamında kullanılmıştır, bu 
anlam Dzn.de eksiktir: göstericegin ~alem ol deftere o dereini ~ıla CUta
rid yüz pare "O kalemini deftere gösterince, Merkür, tomarını, (kendi 
yazdıklarını) yırtıp atar". Yani, acizliğini anlayıp yazmaktan vazgeçer. 
eUtarid'e "gökyüzünün yazıcısı" anlamına gelen debzr-i çarb, debzr-i 
dsmdn, debzr-i ielek adları da verilmiştir; krş. ayrıca ~alem-i cU(arid
rakam. 

104a'da yaz- "süsleyip bezernek" anlamındadır, krş. TarS. 4457, bu 
anlamıyla Dzn.de yer almamıştır. 

114 müstemic olan beni cayb etmesün o ca~LZ olan (acne vü cayb etmesün. 
Yazınada ise: (acne-yi gayb etmesün bulunuyor. Bence bu, taCne vü gayb 
etmesün olarak düzeltilmeliydi. gayb et- burada gıybet et- "birisinin ar
kasından konuşmak, dedikodusunu yapmak" anlamındadır; krş. AD.med 
cAşım, U~cydnüs al-bash fi tarcamat al-J:Camüs al-mu~lr, c. 1, İstanbUl 
1305 (1887), s. 222: ~ "gaynıl) fetD.iyle bir kimseyi el)sesinden istimac 

eyledikde magmüm ve münfacil olacagı mesavı ile ~il(f eylemek vechi 
üzre tacYlb ve taCyır eylemek macnasınadır". (İlyas'ın kaleminden çıkmış 
olan 4062b'de de gaybet fal- "çekiştirmek" bulunuyor.) Yazar, "Aklı 
olan beni arkamdan çekiştirmesin" diyor. Zaten her iki dizede de uyak 
olarak cayb'ın bulunması mümkün değildir. 533, 886, 1641 ve 3798. 
beyitlerde de cayb ile gayb uyakIanmıştır. 

115b boş 
mahydı. 

boş ile kurulan öteki terkipler gibi burada da ljoş-bü yazıI 

125b yobsa ne ~aldum bu mekkara zebün. Bu dizedeki mekkara bence 
mekkarda yerine çekimlerne yanlışıdır: "Yoksa bu yalancı [dünya]da ne 
kadar zebun kalmış olurum". 

128 pes bu caeiz ~ulwJa eyle na'{.ar o kim sözülJ aşlzn biZi bile~adar. 
Bey te bu durumuyla anlam vermek bence mümkün değildir. Adamovi6, 
s. 2Tde, 128b'deki bile'yi bil- "muktedir olmak" yardımcı eyleminin 
ulaç biçiıni kabul ederek bu dizenin ikinci yarısını "darnit er es erkennen 
kann" ("bilebilsin diye") olarak çevirmiştir. Oysa ~adar'ın böyle bir 
anlama kullanılmış olması imkansızdır. Beyİtte bir bozukluk olduğu 
açıktır. Kellle ve Dimne'yi nazına çeken (bence MesCüd), usta bir şairdir. 
Değil usta bir şairin, kötü bir şairin bile na'{.ar ile Içadar'ı uyakh kullan
mayacağını göz önünde tutmak gerekir. Küçücük bir onarımla beyti 
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anlam verecek bir duruma sokabiliyoruz: Ikinci dizenin sonundaki sözcük 
kazar iken çekiınleyenin dikkatsizliği (ve belki beyti anlamaması sonucu) 

kadar biçimini almış olsa gerek. İkinci dizedeki ~ sözcüğü iki ayrı 
okuyuşa imkan vermektedir ve tevriyeli kullanılmış" olabilir: 1) biZi bile 
~aZ(Jr "bilgi ile kazar". (bilü "bilgi, irfan" yanında bili de vardır~ bkz. 
TarS. 569 ve dev.): 2) beli bile kazar "be!'i, yani toprağı ışlemeye 
yarayan sivri uçlu tarım aracı ile kazar". (Belki de "bel" ile "kalem" 
arasında teşbih var?). Şair, Tanrı'dan kendisine, yani, "sözün aslım 
araştırmak için bilgi ile kazıp işin derİnine giden, araştırma yapan bu aciz 
kula" yardımcı olmasını niyaz ediyor. Ya da gerçekten teşbih söz konusu 
ise: "elindeki beli/kalemi ile kazıp araştıran, meselenin derinlerine inen 
aciz kula nazar eyle" diye anlaşılmalı. 

147b rab[b herhalde !ıablb yerine çekimIeme yanlışıdır. Çünki iki dizede 
de uyak rab1b olaınaz. 

206b nolwt, Dzn.de karşılık verilmeden soru işaretiyle bırakılmış olan bu 
sözcükte de bir çekimleme yanlışı söz konusudur, vav'dan sonra yazılma
sı gereken elifunutulmuştur. Başka anlan11annın yanısıra" övmek, birisİ
nin gururunu okşayıcı sözler söylemek, göklere çıkarmak, yaltaklanmak" 
anlaınlarına da gelen Farsça navaLıtan eyleminden (bkz. St. 1429) nuvalp 
"övgü, okşayıcı söz" anlamını taşır. A1arzubanname'de bir çok kez 
geçer: Marzubanname (Berlin nüshası) 2b/1-2 uşböyle mülarafat birle 
nuvii[ıt ~ıldz: 6b/l 1-12 bes pa;işah ~ardaşın la(if ta~sln birle nuva[ıt 
~ıldz; 36b/lO her birine nuvalıt edüb; 40a/l3 hezar nuvaJ;t birle pa!:işah 
~ai.retine getürdiler; 44a/l nuvabt ve istimalet ~ıldı; 47b/6-7 senül) şe
caCatUlJ ve ('adlul) ve raCiyyete daJ;1 şeftatu!] ve çevre yoldaşlarul)a nu
vdotU!]; 64b/13 anUlJ nuvabtzyıla müşerref olasın; 67a/3 pd;işah nuvaot 
~ılub kerem gösterdi. Marzubanname 36b/lO'da olduğu gibi manzum 
Kellle ve Dimne' de de nuvabt et- birleşik eylemi kullanılmıştır. 

216b ve 219b ant, Dzn. s. 283' e göre Adaınovic bu verileri "neu, aktu
elI, plötzlich" ("ani, ansızın") olarak anlamıştır; oysa anı "onu" okumak 
gerekiyor; söz konusu olan Berzüye tab[bül) !7 ikay eti' dir. 

242a gördi kim, büyük bir olasılıkla gördügüm yerine çekimIeme yanlışı
dır , çünkü gördi kim anlam vermiyor ve anlatılana uygun düşmüyor. 
Bunun tam tersi lS06a'da görülüyor: Orada yazmada dedügüm bulun
makta: metin bağlamına uyması için bunun dedi kim olarak düzeltilmesi 
gerektiğini Adamovic göstermiştir. 

243b yegrek olmış diledüm oldunz gin, bu dize şöyle düzeltilmelidir: 
yegrek olmış diledüm ol dem geri. Dize, ancak 242 ve 244. beyitlerle 
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birlikte şöyle yorumlanabilmektedir: "Gördüğüm: meslektaşlarım benden 
daha iyi durumdadır, kıskançlıktan kor parçalarını başıma koydum. Mal 
ve 111evki bakımından her biri benden daha iyi duruma gelmiş. Istedim ki 
hemen () an tekrar mal ve mevki peşine düşeyim, onların yüz katı dünya 
malı kazanayım". Bu yorumumu desteklemek üzere iki noktayı da belirt
meın gerekiyor. oldU/Il bir çekimleme yanlışıdır, oldem olarak düzel
tilecektir: o/dem örn. 498a'da da bitişik yazılmıştır. Dize sonunda gerü 
yerine hulunan geri ise uyak gere,ği düz vokaIle yazılmıştır. aynı durumu 
520h 'de de bulmaktayız. 

2RRb iş herhalde ııŞ yerine çekimleme yanlı~ıdır, yani yanlış harekelen
miştir. 

?05 gendii Ile.f~·inüf) dilegirıden ge(e sııya hıra~lJla)'o ~llrşile geçe 
Ikinci dizede geçe ~ kere "keçe" ("Filz"). Burada geçen s/(va keçe 
bll'a~- için krş. TarS. 2558 kilimi suyu /Jırak- (kilimi suya sal-) "kötü bir 
durumu düzeltmek gayretinden vazgeçmek, işi oluruna bırakmak"). 

Farsçadan bir ödünçleme çeviri (calque) olmalıdır. Farsçasını belirleye
medim. Aynı deyim SN 1495h'de de hulunuyor: demicWr ki şııya bıra
,~am keçe, Dilçin, s. 635'te şııya ke(e bıro~\.- "utanma ve namusu bırak
mak" olarak anlamlandırl11lştır. Deyimin suya bıra~- kısmını krş. TarS. 
3601 suya sal-, 3602 suya rer-. E. Kemal Eyüboğlu, On Üçiiııcii Yiiz·
yılda}/ Ciinümiize Kadar Şiirde re Halk Dilinde Atasözleri ı'e D(vimler, 
c. 2, İstanbul 1975, s. 29R'de ke{eyi suya sal- deyimi anlamı gösteril
meksizin yer almıştır. Bir de St. 1425 'te nO!Jlod dar öh dÔŞ/(l1l "to decei
ve, plot. lay snares" ("kandırınak") deyiıni var. fakat bununla ilgisi yok. 

314b kOf! düş/ii ~ ~afl döşlii "sert göğüslü" = "ınerhametsiz" e?): kr~. 

TarS. 2350 kaf! yürek - katı gÖIJüllii "taş yürekli, insafsız, merhamet
siz" , SN 240 hagn ~atı (= TarS. 377) "merhametsiz, acımasız". Bir 
haşka olasılık ise ~atı döşlü'yü "gönlü mukavİnı olan" (Farsça sIne-zor, 
St. 719 "robust, proud of strength") olarak anlamaktır. Buna göre Dzn. 
s. 308 düş "Traum" maddesinde gerekli düzeltme yapılmalıdır. 

335b a[ıl ~ a[ıir (çekimleme yanlışı). aLıir côııırine degiıı "ömrünün 
sonuna kadar" (bugün de kullanılmaktadır). Bu düzeltmeye göre Dzn. s. 
281 ' deki aljı maddesinden bu veri çıkartı lacaktır. 

336 Ilece kim ol ananuf) ~anıındadur bir !uraca~ yer içinde ~andadur 
Adanıovie, ikinci dizeyi Konjugationsgesclzichre der türkischen Spraclıe 
(Leiden 1985). s. 93'te "wo İst darin ein Platz zum Weilen" ("onun 
içinde duracak bir yer nerede?") diye çevirmiştir. Burada !ıır- eyleminin, 
Almancaya weilelZ "bir süre için hir yerde bulunmak, durmak" eylemiyle 
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karşılanınış olması. beytİn doğru anlaşıldığı izlenimini yaratıyor. Yine de 
dizeyi böyle anlamlandırmayı iki bakımdan tatmin edici bulmuyorum. 
Birincisi: Bu çeviriyi kabul edersek, beytin pek acemİce söylenmiş 

olduğunu da kabul etmiş oluruz, birinci dizeden ikinci dizeye özne 
değişmektedir. Oysa manzum KelÜe ve Dimne yazarı (bence MesCud!) 
düzgün söyleyen bir şairdir. İkincisi. (ur- bu dizede "bir süre bir yerde 
bulunmak, bir yerde durmak" anlamına kullanılmış olamaz, çünkü ceni
nin dokuz ayan gün ana rahminde kaldığı herkesin bildiği bir gerçektir, 
yazar niye hunu inkar ederek "onun içinde duracak bir yer nerede'?" 
demiş olsun. -Ben başka bir çözüm önereceğim: rııraccı~'un ilk ve son 
hecesiyle ~aııdadur'ın ilk hecesinde ünlüler sadece hareke ile gösteril
miştir. Bence çekimleyen ikinci dizeyi tam anlayamadığı için, bu söz
cükleri yanlış harekelemiştir. 335. beyitte insanoğlunun ana rahmine 
düşmesiyle birlikte acı çekmeye başladığı söyleniyor, demek ki 336b 
aslında şöyle idi: hir raracu~ }'er içinde ~ıııdadıır. Bu düzeltmeden sonra 
beyti şöyle yorumlayabiliriz: "Insanoğlu, anasının karnında olduğu 

sürece daracık bir yerde eziyet çekmektedir". Bundan hemen sonra 
insanoğlunun doğumla birlikte çekmeye başladığı sıkıntılar anlatılıyor: 
337a: (a;db çek-, 337b beşik za~lllleıi, Citdb, 338b usldd ~or~ıısı ... 
Bunlar da göz önünde tutulunca 337b'deki sözcüğün ~lll "eziyet" ol
duğuna şüphe kalmıyor. Buna göre Dzn.e raracu~ ve kııı maddeleri 
eklenmelidir. 336b 'deki kzn'ın tevriyeli kullanılmış olabileceği da akla 
gelmektedir: kııı "kılıf" (" Futteral ") ile "döl kesesi" (" Fruchthlase") de 
çağrıştırılmış olabilir. 

339b Adamovie'in me-J(jııeıleri okuduğu sözcük yazmada açıkça lJI{jelı

ııefferi biçiminde yazılmış ve harekelenmİştir. Adamovie'in düzeltınesi 
kuşkusuz yerindedir, s. 344 'te me-Iuneı için verdiği anlamlardan'" Lebens
mittel. Verpt1egung" ("yiyecekler, bakım ve besleme") hiri de metne 
uygun düşmektedir (ikinci anlam ·'bakım"). Burada eleştirmek istediğim 
nokta. metinde önemli bir çekimIeme yanlışının hulunduğunun hkhir 
şekilde belirtilmemiş olmasıdır. Yayımlayanın bu gihi çekimleme yan
!ışlarını göstererek okuyucuyu uyarması gerekir. 

343a çeyan ~ çayan, (krş. DerS. ı 096 çayan vb.); çeymı okuyuşunu 
haklı kılacak bir sebep göremiyorum. Adamovit, Dzn. s. 298'de "Tau
sendfüf)ler" ("kırkayak") olarak veriyor, ancak sözcüğün Anadolu 'da ne 
zamandan beri bu anlamda kullanıldığını bilmiyoruz, eski ve bugün öteki 
Türk dillerinde yaygın olan anlamı "akrep" ("Skorpion") olduğu gibi 
kimi Türkiye ağızlarında da hala bu anlamı taşır, bkz. DerS. 1086. 

356b sö::) geııdiizJifje ~anad edü uç 
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Adamovie'in edü'yü et- eyleminden ulaç olarak kabul ettiği anlaşılmakta
dır. Oysa bu imkansızdır, et- eyleminin ulacı Eski Anadolu Türkçesi 
metinlerinde pek nadir görülmektedir ve edi şeklindedir; bkz. örn. Mar
zubanname, 57a/l0 bu müşkili sen fıall edi ver. 356b'deki okuyuş edJl 
uç olarak düzeltilmelidir. Yanİ: "sözü kendine kanat et ve uç" (ulaç 
değil, "sözü kendine kanat ederek uç" değil!). Emir biçimi et'ten sonra 
ü gelmesi dolayısıyla tonlulaşına; krş. 1868b eydJçılsun; 3226b bi
nüdJlub, 3233b binüdJlam vb. 

365a ikisi iki (agldur 
(agUlur ~ (agıdur "dağıtır". iki oğul, her biri bir taraftan, babalarının 
topladığı serveti dağıtıyorlar. 3056b'deki (agı ise "isyankar, azgın" 
("frech, anmaBend") anlamındadır, bkz. Junker-Alavi 493. Buna göre 
Dzn. s. 378'deki ragı "Tyrann, Gewa1tüiter" ("tiran, zorba") maddesin
deki birinci veri "dağıtmak, israf etmek" ("verteilen, verschwenden") 
anlaınıyla (agit- maddesine aktarılacak, öteki verinin karşılığı da yukarıda 
gösterildiği gibi düzeltilecektir. 

381 b yo~ yere ljarc olmaga pes ne duya 
duya ~ döye. "Yok yere (= boş yere) harc olmaya ne dayanır (= ta
hammül eder)". Krş. Hazıra dağlar dayanmaz (atasözü). 

403 mertebe kim dün ola ~anic alJa o himmeti yo~lar eder ınan bava 
Beyit bu durumuyla bozuk olduğu halde Adamovie'in, s. 28'de verdiği 
çeviri doğrudur. Bence 403b' deki eder çekimlerne sırasında yapılınış 

yanlış bir değiştirmedir, olur olarak düzeltilmelidir. "Aşağı bir merte
beye himmetsizler kani olur". Ayrıca ikinci dizenin sonundaki balJa ~a 
büyük bir olasılıkla bUlJa yerine yanlış harekelenmiştir: "inan buna". 
Krş. İskendername 4880 ~anic olan aza dün-himmet ola o himmett yo~ 
ademıden ne gele 4881 aza bı-himmet qanaCat eyleye o eaczi gendüye 
şanaCat eyleye (İ. Ünver, AJ:tmedr - İskender-name, Ankara 1983). 

437b'de (alam yerine görem (ya da bilem) bulunması gerekirdi. Bu bir 
çekimlerne yanlışı değil, çekimleyenin yersiz ve yanlış bir düzeltme 
denemesi (Verschlimmbesserung) olsa gerek. Çünkü metin bağlamına 
göre Dimne, padişahin işlerini bozmak (yavuz ~ll-) değil, tersine düzelt
mek istiyor, 437. beyit ve devamınında da son',ınu kötü gördüğü bir işten 
padişahı vazgeçirmeye çalışacağıl1l söylüyor. 

438b azgunlıgile ~ argunlıgile" ihtiyatla, teenni ile", çekimlerne yanlış!. 

439 alJladum kim ~opa ol işdenfestid o kim ola ljı!:met ~ılanlar cümle şad. 
Burada metnin gelişine göre alJladam olması gerekirdi; mJladum olarak 
harekelenn1İş olması, harekelerin büyük bir olasılıkla sonradan koyulmuş 
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olduğunu gösteriyor. 3 Bir önceki bey te ve benim bundan önceki notuma 
bağlı olarak 437-439. beyitleri şöyle yorumlamalıyız: "Eğer padişah bir 
işe girişıneye niyet eder de, ben o işİn sonunu kötü görürsem, o işin 

ınemlekete kötülük getireceğini görürsem, o hazrete (= padişaha) ihtiyat
lı bir biçin1de (argunlulzgıla) anlatayım ki, ol işten fesat doğacaktır, 

böylelikle bütün kulları sevinsin" . 

451 kim anUlJ içinde var dürlü caden o ille arslanlara edinmiş vatan 
İkinci dize çekin1leme sırasında bozulmuş olsa gerek; edin- eyleminin 
yönelme durumuyla kullanılması, ancak kendi (gendü) bulunuyorsa müm
kündür: kendine vatan edin-, kendine iş edin- gibi. Eserin aslında 451b 
herhalde: ille arslanlara olmuş ol varan ya da: ille arslan anı edinmiş 
varan biçimindeydi. varan / mesken edin- birleşik eylemlerinin normal 
kullanılışı için krş. 2318b gül eşigin bülbül edinmiş varan; 3344 bir 
cezzre varidi der Berhemen o anı maymünlar edinmişler varan; 3645 
şanki cennet çemenidür alova o anı ger mesken edinürsel) reva. 

547a sardı geldi ~ sürdi geldi; szn ile yazılmıştır, krş. örn. 1352b sürü
ben (. .. ) geldi; l067a. 2084a sürer varur. 

61 1 b Cavret anı alile düzeridi 
Burada düz- "aldatmak" anlamındadır, Dzn. s. 309'da bu anlam eksiktir. 
Krş. DerS. 1647 düzül- "aldatılnıak", bugün de düzen "hile", düzend 
"hileci" anlanıında kullanılmaktadır. 

613b şart ~ şırı "su katılmamış şarap", çekimlerne yanlışı. 

623a yaııı bile deyiben söylenzedi 
Bu dizedeki yanı Dzn. s. 390'a göre yan "yan, taraf" +ı (belirtme 
durumu) olarak anlaşılmıştır. Oysa bu okuyuşla bir anlam çıkarmak 

mümkün değildir. Yazmada ise yanı değil açıkça beni ~~ bulunmaktadır. 
Kendisini ayakkabıcının karısı yerine direğe bağlatan kadın, "başmakçı 
beni tanır" (beni bile) diye düşünüp sesini çıkarmıyor. 

624a ~a~ıyuban b1şmile artdı ol er (', tez ~ınzndan bıçagın dartdı ol er 
İık dizedeki art- metin bağlamına göre "saldırmak, atılmak" anlamında 
kullanılmış olabilir. Fakat sözlüklerde ve başka metinlerde böyle bir 

3 
Clş~l1ame'nin bir bölümünün (279b-295b) harekesiz bırakılmış olması da metni yazıp 
harekeleri sonradan koymak yönteminin uygulanmış olduğunu kanıtlamaktadır: bkz. 
S. Yüksel, Mehmed: Işk-Ilame, Ankara 1965, s. 20. 
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anlam bulamadılTI. 4 Dzn. s. 285'te bu veri de gösterilerek "zunehmen, 
wachsen. gröHer werden" ("artmak. büyümek, daha büyük olmak") 
anlamları verilmiştir, fakat bu anlamlar 624a'ya uygun düşmüyor. Bir 
çözüm öneremiyorum. 

654a ~anz getürdi Ü şunıca~ elin ~ ~al1l getür deyü şU/ııca~ elin 
Yazmada böyle. 650b-654 şöyle anlaşılmalı: "Cerrah uyanır, [karısına]: 
'Nerede. cerrahlık aletinİ getir elime ver. çağırdılar, çabuk yola çıka
yıın' der. Kadın hir an bekler. sen dinle, nasıl bir hile yapacak. [Cerrah] 
'Hani. getir' diye elini uzatınca yalın (= kınsız) neşterı eline verİr". 
Buna karşılık Adaınovic'in yaptığı düzeitme ile anlam vermek mümkün 
olmuyor. Ayrıca krş. 3710b: kal1l getiir ([ılı ... "'Nerede. getir onu ... ". 
Dzn. s. 358'e göre yayımlayan, 651a ve 654a'daki ~al1l biçimlerini, ~al1 
+ l (belirtme durumu) olarak anlamış: oysa ikisi de ~al1L "hani, nerede". 
Sanıyorum. Dzn.de ~an maddesinde verilen "Blutstein" ("hematit. kan
taşı") karşılığı da 651b ve 654a'daki veriler için. Fakat ~aıı'ın "'hematit" 
anlamı başka nerede var'? 

663b erdiler ~ (vtdiler; çekiınleıne yanlışı. 

666b O,Ye! Burada söz konusu olan Kuran, 5. sure, 45. ayettir. 

676h: ~qftal7l{IJlJ7ll (),~urlayaydı ol ye:::.Id, vezin gereği ~ ~aftaııummı ogn
lanit ol yezJd, çekimleme yanlışı. 

783a SlllllllJ "suyun"; daha sonra 3378a 'da da böyle. Çekimleme yanlışı 
değiL buna karşılık 2747b Sl(\'{{}}llL; .• 3402b yerili suym, 3536b gö:::.inüIJ 
SUVl. 

862b ar~aSlll{[ gel- "sırtına binmek". Başka metinlerde de geçen bu 
birleşik eylem, Dzn.e alınmamıştır. TarS.nele de eksiktir. 

R73b doymadı ol 0YllllW ~ döyıııedi ol oynıııa "hilesine tahammül gös
termedi" . 

91 () dedi Dimne dııtmaYlIıca Ollll({}'(/ söz) killi eşideııe [lOŞ ge/m(ve 
9 ı 7a allı demek maşlafw{ degiUdürür. Adamovit, 28. sayfada bu üç 
dizenin çevirisini vermiştir: "Wenn jemand etwas Unangenehmes ertahrt 
und daran nicht glaubt, dann hat es keinen Zweck, ihm dies mitzuteilen" . 
( .. Birisi hoşa gitmeyen bir şey öğrenir ve buna inanmazsa, bunu ona 

Yine de krş. DerS. 305 ardi/- (l) 3. "atılmak, saluırmak", 306 ardt!- (lI) 1. "sataş

ıııak. ~atl1lak. karşı gelmek". 307 (/rdır- (i) ı. "sora ile üstüne yürümek". 2. "el 
ile. so pa ile uiiğmek". 
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bildirmenin yararı yoktur".) Bu yorum kabul edilemez. Bence 9 ı 6a' da 
demevince o"na.va olarak düzeltme yapmak gerekıyor. Yanİ MesLud 'un 
eserini yeniden düzenleyen İlyas ya da çekimleyen kişi C\.~') sözcüğünü 
C\.~j olarak değiştirip metni bozmuştur. Önerdiğim düzeltmeye göre 
beıki bu üç dizeyi şöyle yorumlamak daha uygun olacaktır: "Dimne: 
İşitene hoş gelmeyecek olan sözü söylemekte yarar yoktur. [fakat yine de 
bunu 1 söylemeyince olmaz, dedi". 

949a bi:.i dOL1l öldürür ~ biri dnLll oldurur. Yazar, 947a'da birisi oldur 
dedikten sonra hurada da "biri de odur" deyip açıklama yapıyor. zaten 

yazmada da bi:.i değil, 0..7 birİ bulunuyor. 

1102 o.vrııgulj ha~~lflda söz söylediler .'. arslan II la il ur ~n~ır ~ııyru~ hulnr 
Bu heyitte uyak yok, ilk dizenin çekimlemeler sırasında değistirilmiş 
olduğunu sanıyorum ve şöyle düzeltmeyi önerıyorum: ayru/?wJ ~w~~1I1da 
sö::. söyler Imlor. Buna göre hulnr, ilk dizede "bunlar" (bıı + lar), ikinci 
dizede "sallar" (buln-r) anlamındadır. 

1134b benİilJl çiin ~ henümiçün; yazmada böyle, ayrıca hem vezin hem 
anlam gereği böyle olmah, "benim lehime konuşacak olan kimsem yok" 
(" ich hahe niemanden, der zu meinen Gunsten sprechen würde"). 

497a nerreşır ~ Ilerre-şlr. Burada olduğu gibi 1 ı 45a ve 3667a' da da 
hitişik yazılmış, neden? Buna karşılık niçin 4030b nerre dTv ayrı yazıl-
mış'? 

1152a 'daki ::. eıı de , sadece jende yerine bir çekimleme yanlışıdır, 5 bu 
yüzden Dzn.e :ende olarak alınmış olması uygun olmamıştır. Dzn. s. 
39~'de (:.ende için) verilen "gigantisch" ("dev gibi, çok kocaman") 
karşılığı yerine "kızgın, azgın" C'wütend") a1ınmalıydı, çünkü aynı 
fi Iden 1150a' da esriık fll diye Sl)Z edilmiştir. 

1192b pôcjişa!ıııu rafımeriııi ögelilm . söz. içiııde az.moyalııııı ögeıüm. 
ikinci dizede ögeliım yerine oljulııl7l "salah bulalım" okunmalıdır. Uyak 
gereği öge/üm iki dizede de tekrarlanmış olamaz. 3246 ve 3608. be
yitlerde de ()~L- ve az.- birlikte kullanılmı~tır. Bu iki eylemin hirlikte kul
lanılması için ayrıca krş. TarS. 2994, (lş~name: bu a::.mış İşi bir gün 
öUdilı oljor. 2995 Miinebbihii 'r-rcl~idlll: biL fwlaYl~IIJ 0lJ!1la(~l ııe azma(~ı 

Aynı (,"ekimleme yanll~lI1ın SN 238b·ue de buluııduğu anla~ılıyor. SN'ın sauece 

Dilçin nü~hasında bulunan hu heyiıte jeııdef/I yerine :.iııde Lfı yazılmış olacak ki, 

metne uc hu bi(,"iınue alınmı~tır. 
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bularzl) sebebiyledür 2996 Rüşenz Dzvam: ta göresin kimdir ol)an ya 
azan. 

1193 eydelüm kim gölgesinde arslanul) o şimdiye dek boş geçeridül) anul) 
Burada geçeridül) değil, geçeridük okunmalıdır; çünkü burada karga 
(ğurab) bütün hayvanlar adına konuşmaktadır. rı 

1202a her birimüz söz deyelüm şöyleye 
Burada şöyleye'nin "şu biçimde. şöylece" anlamında kullanıldığını sanı
yorum, (şöyle+ye yönelme durumu, kaynaşarak özel bir anlam kazan
mış): krş. Türkiye Türkçesi şöylesine. böylesine, öylesine, DerS. 3792 
şöylemesiye (şöylernecene, şolecemen) "şu biçimde". 

1204 dedi ~arğa işbu sözi deveye o ~arğaca ~anda biliser dam eya 

İkinci d~zeden anlam çıkarılamıyor. Bu dİzenin sonunda bulunan ~~ \,) 
dam eya olarak okunmuş, bunu ınümkün görmüyorum. Buradaki dam, 
Dzn. s. 301'e göre "wildes Tier, Grasfresser" ("yabanıl hayvan, ot 
yiyen hayvan") olarak yorumlanmış; Dzn.e alınmamış olan f(arğaca'nın 
ise nasıl anlaşıldığı belli değildir. Farsça dam'ın deve İçin kullanılmış 
olmasını da mümkün görmüyorum. Bence aslında, ikinci dİzenin sonunda 

~~ tL,) bulunmaktaydı, çekimleyen eliften sonraki mlm'i unutmuş olsa 

gerek. Buna benzer üç yanlış daha var: 1207b'de tW yerine sonda ayrı 

yazılması gereken cayn unutularak sadece w yazılmış, yayımlayan bunu 
düzeltmeksizin metne fu~a olarak almış; ötekiler için yukarıda 206b ve 
aşağıda 1667. beyit üzerine nota bkz. İkinci dize, ~arğaca ~anda biNser 
da[m] maye olarak düzeltilip "Maya (dişi deve), karga gibi tuzağı nere
den bilecek" diye yorumlanmalıdır. Yani: Karga kurnazdır, tuzağı, hileyi 
bilir, deve ise saf bir hayvandır, bu işin bir tuzak olduğunu neredep; 
bilecek? Burada maye'nin « Fa. maye) ilk hecesi vezin gereği kısa 
okunmalıdır, belki de sözcük 14. yy.da artık maya telaffuz edilmekteydi; 
miiye - mayaiçinkrş. St. 1148, TarS. 2798, DerS. 3138vedev. 6, 7ve 
8. anlamlar. 

1206 diler anlar boza andan demdeme <> şöyle kim erişmedin bir dem deme 
1207 ol büyük kim be1Jzer Erces [ağlıla o ~uydılar dutub fu~iic bardağına 

6 Buna benzer bir düzeitme, SN 488b ne kim istesek anda mevcüd idi dizesinde de 
gereklidir: istesek yerine istesel) okunmalıdır: "Her ne ararsan orada bulunurdu"; 
asıı söylenmek istenen: "İnsan ne arasa orada vardı". İkinci kişi biçiminin böyle 
kişiye bağlı olmaksızın (unpersönlich) kullanılması bugünkü dilde de vardır: Ne 
yapsaıı faydası yok, gibi. 
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Yayımlayan, 1206a'daki boza'yı boz- "brechen" ("kırmak") eylemine 
bağlan11ş,7 (bkz. Ozn s. 296): demdeme'yi de "Ruf" ("ün, şöhret") 
olarak anlamıştır (bkz. Ozn. s. 303). Ben büsbütün başka bir yorum 
öneriyorum: "Onlar (öteki hayvanlar) bir hile (demdeme) olarak ondan 
(deveden) boza istiyorlar. öylece çarçabuk (erişmedin bir dem deme), 
Erciyes dağına benzeyen o koca hayvanı tutup boza testisine (j'u~tl bar- . 
dagma) sokmuş oluyorlar". Krş. St. 1061 dar küza fu~ti(' ast "Circum
stances are straitened". Boza, Mescüd 'un söz varlığında bulunan bir 
sözcüktür, SN'da da geçer: SN 2120a döküldi süci vü ~ımız u boza. 

1212b şaha kim aldı içümüzde dügün 
dügün ~ dögün "yara, dağlamakla oluşan yara", krş. TarS. 1226 ve dev. 
Buna göre Ozn.de gerekli düzeltıne yapılmalı ve içine dögün 01- deyimi 
eklenmelidir, krş. Türkiye Tü. içine / kalbine yara olmak. 

1218afur~atUlJ sözine yavla~ ~a~ıdı 
sözine ~ süzzna; (krş. 1286b süz-ı fur~at). Dzn s. 316'da fur~at için 
verilen "Gruppe" ("fırka") anlamı da buna göre "ayrılık" ("Trennung") 
olarak düzeltilmelidir. Metindeki beyit numaralaması ile Dzn.deki numa
ralar nedense bazen birbirini tutmuyor, örn. Dzn.de fur~at için verilen 
1217'nin 1218 olarak düzeltilmesi gerekiyor. 

1235b zzre hergiz ol e~ersüz olmaya o taş ola mekr kim e~er ~ılmaya 
İkinci dizede mekr ~ meger. Anlam böyle gerektiriyor, zaten yazmada da 
böyle harekelenmiş. 

1277 rüzigarUl] nageh iki barrnagı o anlarw] aaz[ yüzini dzrnagı 
İkinci dizedeki aaZl, Dzn. s. 324'te atill "boş" verileri arasında gösteril
miş, ancak burada hiçbir anlam vermiyor. Buradaki aall'nin çaldı yerine 
çekimleme yanlışı olduğunu sanıyorum; yüzini de belki yüzine olarak 
düzeltilmelidir: "Birdenbire zamanenin iki parmağı onların yüzüne tırnak 
vurdu". Yani: Beklenmedik bir anda kaderin sillesini yediler. Fakat 
yüzini doğru da olabilir, çal- "vurmak, kesmek" eyleminin belirtme 
durumuyla kullanılması için krş. TarS. 816 sag YalJagznz çaldı; 817 
Ijüseyni ~ılzçla ben çaldım. SN 4048' de dırna~ çal- "tahrik etmek" özel 
anlan11yla ge-çer. 

1338 uçmaga düpdüz ~anatlar açdılar o ol delJiz sıra biriküb uçdılar 
İkinci dizedeki sıra için Dzn. s. 373'te "entlang" ("boyunca") anlamı 
verilmiştir. Oysa burada sıra " .. a doğru, .. a yönünde" ("in Richtung auf 

Türkçede boz- eyleminin "kırmak" anlamına gelemeyeceğine dikkat edilmemiş. 
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... , gegen ... " anlamında ilgeç (Postposition) olarak kullanılmıştır: "Bir 
araya gelip o denize doğru uçtular". Öte yandan, metnin orijinalinde 
şaru bulunn1Uş. çekimleyen bunu :nra olarak değiştirip modernJeştirmiş 
olabilir; çünkü Mescud SN'da hu ilgeci 3 kez şaru biçiminde kul
lam11lştır. Ceıl1 Dilçin, SN dizini s. 633 'te SN'dan üç veri göstermiştir: 
2190a, 3139b, 3574b: TarS. 3113 ve devamına da bkz. Eski Anadolu 
Türkçesinin başka metinlerinde sıra ilgeci için şimdiye dek bir tek veri 
belirleyebildim: L1ş~{fuıme (yazı Iı~ tarihi 1398) 3567 güneş magrib sıra 
bzraf.;sa malımi! ~amer gibi .vöriyii kes menazil "Güneş batıya doğru 
mahfesini indirdiğinde. sen ay gibi yürüyerek menzilleri kat' et"'. Görül
düğü gibi bu heyitteki sıra da Türkiye Türkçesindeki bugünkü kullanılışa 
tam uymamakta, " .. a doğru" anlamını vermektedir. Oldukça karmaşık 
olan bu sorunu başka bir yazıda ele almak istediğimden burada bu kadar
la yetiniyoru111. 

1352b siirüben ars/ana dek ~-? geldi revaız ve 2512b dedi kim ge/düm 

hele uş sal)a dek 0-? Bu dizelerdeki dek Dzn. s. 302' de dek "bis" ("ka

dar") maddesinde verilmiştir. Ancak dek "kadar" gerek bu metinde, 
gerekse başka metinlerde kapalı e ile değil, her zaman açık e ile oldu
ğundan bu iki veri çok şüpheli görünn1ektedir. Üstelik bu dizelerde dek 
"kadar" anlamca uygun düşmüyor. Bu yazılışların çekimlemeden kay
naldandığı da kabul edilemez, çünkü 2512'de geyik ile uyaklanan sözcük 
dek olamaz. SN 1154'te geyik ile dik "dik. eğilmemiş" uyaklanmıştır. Ne 
var kL bu anlam, yukarıdaki dİzelere uymuyor. TarS. l143 dik f!,el
"muhalefet etmek, itiraz etmek, kafa tutmak", DerS. 1485 dikel-, dik 
ge/- (ve öteki yanbiçimler) "karşı gelmek, kafa tutmak, dayatmak, dik
leşınek" de anlamca uymadığı için söz konusu olamaz. Eğer dik "doğru
ca, dosdoğru" anlamına gelseydi, her iki dizeye de (özellikle geyik ile 
uyaklı olan 2512b 'ye) uygun düşerdi. Ne var ki dik'in bu anlamı için Es
ki Osmanlı ca metinlerden örnek bulamadım.1\ Başka bir çözüm bulun
malı . 

8 Yine de şu karşılaştırmalar yapılabilir: burnunuıı dikiııe (~ doğrusuııa) git- (Türkçe 

Sözlük, 7. baskı, 191), Türknl. TDS 254 dika:11 "dogrı, gabar, gönİ"; DerS. 1484 
dik ··tam" (dik yartsl. dik ortası); 1490 dik öğle '"güneşin tam tepede olduğu za
man": dikijıı "ilk i)\1ce, en önde": dik )'ortsı "tam ortası"; Azer. ADİL 2. 96 dik (5) 

"düz, ıam" (dik gül/orta). Özh. Özbek Tiliililig İzolıli LUJ.iati ll, Moskva 1981. 172h 
ıik (4) "u ya~ - bu ya~~a burilmagan, ıuppa-tugri; adil (tik yü!)"; çağatayca sôz
lüklerde de ıik'in "dosdoğru, müstakim" anlamı verilmiştir.. bkz., örn. ŞeYb 

Süleyman. Lugat-i çağatüy ve Türkı-i cOŞl1lclll 1. İstanbul 1298/1881 134. 
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1369h Belki uyağa göre "ora."ı değil. yareyi okumak daha uygun ola
caktır. Kaynağı kesin olmayan (hkz. TMEN IV Nr. 1778) bu sözcük, 14. 
yy.da yare telaffuz edilmiş olahilir. Bu hiçimiyle herhalde Farsçadan 
alınmıştı; şiir dilinde daha sonrakı yüzyıllarda da böyle telaffuz edildiği 
hilinİr. 

ı 371 hem perakende perışandıır çeri söyleşiirler seni hep [aşra çeri 
Yazarın hurada [aşra çeri'yi [aşra içerü "dışarıda ve içeride" yerine 
kullanmış olduğunu sanıyorum, çünkü uyak böyle gerektiriyor: çerİ 

"asker" anlamıyla birinci dizede geçiyor. İkinci dizede ise ulama (Lia
son) var ve sözcük sonundaki yuvarlak ünlü uyak için düzleştirilmiş, krş. 
1943b IJfri O'eri ile uyaklı). 616a ve haşka yerlerde herü; 520b geri (deri 
ile uyaklı) başka yerlerde gerii; 286b gaye/ine degürii, 2294h gôye/e 
degiiri ). J. Deny, Priııcipes de Gramıııaire turque, Paris 1955. 112'de 
(* ı 32) sözcük haşında ünlü düşmesi için verilen örnekler arasında 

Birgevi, Risale sayfa 4()'ta {'erü "interieur" gösterilmiştir.'! 

1383a sa!Ja ~ baf)a (ba'nın noktası eksik). 

1388 ger deyem bir ~a!ra deryddan ola " tag ?:erre işbu sevdiidan ola 
İlk dizedeki ger, bence gör yerine çekimleme yanlışıdır: "Bak, söyleye
yim: İşte bu tutku yüzünden deniz bir katre haline dönüşür, dağ bir zerre 
haline gelir". Metinde gör "gör, hak, dikkat et" için pek çok örnek var
dır; krş. özellikle: 2250a czş~ile dwgzl ~ııla~ gör ne dereııı 3967b ~ıılag 
lll' sözüme gör kim ne derenı; ayrıca hkz. 318b, 531 a, 608b, 632b, 746b, 
933b vb. 

1429a şdridi ~ şandz (bitişik yazılmış); 1429b varidi ~ vandı (bitişik 
yazılmış). 3312a ca~zlıdııgl11, 3680a iş eridügüf) « iş eri idügiifj) , [
eyleminin arka sıradan sözcüklerle bitiştiğinde velar, ön sıradan söz
cüklerle bitiştiğinde palatal telaffuz edilmiş olduğunu açıkça gösteren 
örneklerdir. Bu durumu. bitişik yazılmış başka biçimler için geçerli 
saymamak için bir sebep göreıniyorum. 

1457b IJlışrzzer ~ mzşrz zer; vezin gereği l111şrl zer yerine, anlamı için 
aşağıda s. 345'e ilişkin nota bkz. 

L) 
Deny, aynı paragrafa ait 2 nolu Jipımtla: ··Cr. aussi Mütercim Asım, Kaınus (de 

FiruzahaJi. Boulak, 1250, II. 66-1. lignes 13 et 15," demektedir. BuraJa 66-1 dizgi 
yanIı~ldır. 661 olacaktır. Bir Je, KclIııÜ.1 ({/-II111~ıI! çevirisindeki siizcük cerii değildir: 
oraJa. 13 ve 15. satırlarda stidiil) ~'eITişi "süt kaymağı. süt yüzü" anlaınlııJadır. yani 
bir okuma ve anlamlandırma yanlı~ı söz konusudur. bkz. Al,ımed cA~ım, U~.WIIlÜS a/
bastr jl {([remııaf al-J:CüIııLlS {{1-l1lu~ıI!, C. 2. s. 661. İstanbul 1305/1887. 
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1482b ogurlugın, böyle harekelenmiş olmasına karşın, birinci dizedeki 
pogrulugın ile uyaklı olması için düzelterek ogrulugın okumak gerekiyor. 

1558b a#ayalum. Adamovi6, S. 285'te aşla- için "ergründen" ("aslını 
kavranıak, künhüne varmak") anlamını verirken bunun Arapça aşl'dan 
+ a- ile türetilmiş bir eylem olduğunu düşünmüş olsa gerek. Bu müm
kündür: fakat böyle bir eylem başka metinlerde bulunmadığı için bana 
pek muhtemel görünmüyor. Burada GlJlayalum yerine basit bir çekimlerne 
yanlışı karşısında olduğumuzu sanıyorum. Başka bir olasılık da uşlaya
lum "aklımızIa kavrayalım" olarak okumaktır. Ancak uşla- eylemi de 
sözlük ve metinlerde bulunmuyor. 

1647 o gişinülJ dilemezsel] adım o edesin bildüresin feryadım. 
İkinci dİzenin ilk sözcüğü birinci dizede başlayan koşul cümlesine bağlı 
olup edesin değil, eydesin okunmahdır; çekimlerne yanlış!' "O kişinin 
adını söylemek (anmak) istemezsen ... ". 

1665-1666. beyitlerde Dimne, bir gişiye soru yöneltmekte, 1667. beyitte 
"arslanın annesi" ona yanıt vermektedir. Ancak hikayenin Farsçasında ve . 
mensur çeviride de böyle olduğu için bir eksiklik söz konusu edilemez. 
Ancak bundan sonraki beyitte bir sorun vardır: 

1667 dedi arslan anası bu erligül] o şahı gamkin erdi senül] dirlügül] 
İlk dizede bu erligÜı] ~ yo[~] erligül]. Çekimleyen, dalgınhkla vav' dan 
sonra bitişmeden yazılınası gereken kafı unutmuş, iki nokta yerine de tek 
nokta koymuş. "Arslanın anası Dimne'ye: 'Sende mertlik yok, senin ha
yatta kalınış olman şahı elemlendirdi' dedi". Krş. Studja 54 (MeşCud'un 
mensur Keılle ve Dimne çevirisi, Laleli yaznıası, 64v): arslanw} anası 
eyitdi: meliki böyle end[şelü ve fikrlü senül] dirligül] f5,zldl. çün senüfj 
~1iyanetlzgul] ?,ahir aldı o •• 

ı 683 bu sözi bilül] muhaf5,~a~ dediler o oldurur şahı muvaffaf( dediler 
1684 kim anw] J:ıükmi ola cadla ya~ın o kimsenülJ kimseye ~omaya ~ıa~~ın 
1683b'de şahı muvaffaf( ~ şah-ı muvaffa~oıarak düzeltilmelidir. "[Atalar] 
'bu sözü muhakkak anlayın' dediler, 'başarılı olan hükümdar, o hüküm
dardır ki, onun verdiği hüküm adalete uygun olsun, kimsenin hakkım 
kimseye bırakmasın (o o o)' dediler". Buradaki oldurur = ol durur "odur" 
anlamınadır; oysa Dzn. s. 3S2'ye oldur- "werden lassen" ("oldurmak, 
oln1asına yol açmak") eylemi ahmnış, tanık olarak bu veri gösterilmiştir. 

ı 700b'de iste- "araştırmak" ("untersuchen, verfolgen") anlamınadır. Bu 
anlamıyla Dzn.e eklenmelidir. 

170 ı b netekim olur şadef içindedür 
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içindedür ~ içinde dür. "Nasıl ki sedef içinde inci olur". 

1 730b elifiken Iç-adrım Iç-ıla duta yerine: elifiken ~addini k,;ıla düta "elif 
gibi iken boyunu ikiye büker" okunmalıdır. Y azmada Iç-addini bulunuyor. 
Krş. İskendername 2838b ah elif Iç-addi büker şöyle ki k,;af (İ. Ünver, 
Afunedr - İskender-name, Ankara 1983). 

1791a yarım ol yar içinde gördi yar. 
yar içinde ~ bar içinde "üzüntü içinde". Metinde böyle. Zaten Dimne 
zindan'a atılmış (bkz. 1784b, 1921b, 1922a, 2090b) olduğuna göre yar 
"uçuruıu, yar" söz konusu olamaz. St. 141 bar "sorrow, grief". Krş. 
Studja 59 (MeşCüd'un mensur Kellle ve Dimne çevirisi. Laleli yazması, 
69r): seni bu mihnetde ve belada nete göreyin. Buna göre Dzn. s. 391 'de 
verilen yar "Abgrund" çıkartılarak bunun yerine bar "elem" ("Sorge") 
alınmalıdır. 

1816a'da bal]a ~ sal]a, çekimlerne yanlışı. Böyle olduğu 1817'den an
laşılıyor: 1816 "Tanrı korusun, eğer sana sorarlarsa, 'sırrını söyle!' 
diye işkence ederlerse (1817) o zaman benim kardeşliğimden geç, bil
diğin sırların hepsini aç!" . 

1879a Iç-ız ~amlle aldı rogursa gerek. Yazarın vezin gereği de olsa fıamile 
yerine ~amlle gibi yanlış ve Arapçada bulunmayan bir biçim kullanmış 
olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu dize de çekimlerne sırasında değiş
tirilmiş ve bozulmuş olabilir, belki eserin aslında bu dize: ~amile Iç-ız aldı 
rogursa gerek biçimindeydi. 

1929b'daaşafözel ad olarak, yani "Hz. Süleyman'ın veziriAşaf' olarak 
anlaşılmalıdır: "Onun aklına bakınca Asaf hiç kalır". Buna göre s. 285'te 
de Aşaf özel ad olarak ayrıca verilmeliydi. 

1938b sözile süzile. Bu okuyuş bence uygun bir anlam vermiyor; bunun 
yerine süzile süzile "gururlanarak" ("einherstolzierend") okumak daha 
uygun olabilir. 

1978b nazükter söyledill] ~ mizük ü ter söyledük; krş. 2112 nazük ü ter. 

2012a başladı Iç-uşlarına ötdi larif 
~uşlanna ~ ~uşlar yene. 

2028 eveceklik IJoş degüZdür gişiye o ca~il aZa kim bu sözi işiye 
Buradaki işi- Dzn. s. 335'te soru işaretiyle "hören" ("işitmek") ile karşı
lanmıştır. Adamovi6, bunun işit- - eşit- eylemi ile bir ilgisi olabileceğini 
düşünmüş olsa gerek. Bu hiç de muhtemel değiL. Ancak buraya uygun 
düşecek bir işi- ya da IŞ1- eylemi de yok. 346 ve 837. beyitlerde de 
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gişiye / işiye (Adamovi6 ışzya okuyor) uyaklan bulunduğu için bir çekirn
leme yanlış! da söz konusu edilemez. Güç bir sorun, çözüm öneremiyo
rum. (eveceklik yerine evecel)Zik okunabilir, aşağıda Dzl1. S. 313 üzerine 
nora bkz.) 

2129b'deki yaruvar Dzn. s. 392'de "Busenfreund" < p. yiir-i gar id. 
olarak verilmiştir, (p. = Farsça). Bu açıklama doğru olamaz. Hicret 
sırasında Peygamber'le birlikte bir mağarada üç gün geçirmiş olmasından 
dolayı Ebu Bekir'e verilen yar-i gar "mağara arkadaşı" lakabı, kimi 
yerde telmih ile "Busenfreund" (" samimi dost") anlamına kullanılmış 
olsa bile, bunun ses değişimiyle yaruvar olması mümkün değildir. Bura
daki yaruvar, Farsça yarvar "arkadaş, yardımcı" sözcüğünün bir var
yantı olmalıdır. LO 

2288 Ilkin oş dostlzgul)ı bi/düm senül) (. kim Çl~ub durdum bu araClI~da cüst 
Metinde verilen bu biçimiyle beyit uyaksız; oysa tıpkıbasırnda senül) 
üzerinde bir işaret bulunduğu ve bunun yanına bir sözcük yazıldığı 

görülüyor. Pek açık seçik olmasa da eklenen bu sözcük süst olarak 
okunabilmekte. 3279. beyitte de distidi ile süstidi uyaklanmıştır. Demek 
ki, l288a'yı: Ilkin oş dostlzgul)ı bi/dünz süst "lakin işte [senin] dostluğu
nun yüzeysellyalandan olduğunu anladım ... " diye okumak gerekiyor. 

2318 bag içi pür-berg-i sersebz ii çemen ~ bag içi pür berg-i sersebz ii 
çemen "Bahçenin içi taze yapraklarla ve çimenle dolu". Bu düzeltmeye 
göre Dzn. s. 357'deki pür-berg "voll Blatter, vollbelaubt" ("bol yap
raklı") maddesi çıkartılmalıdır. 

2358b [al)laridi kesinlikle [lIJlaridi yerine çekimlerne yanlışıdır. Çünkü 
şaşırmak anlamına olan [mJla- buraya uygun düşmüyor. DerS. 1466, 
1465 dıl)la-, dllJra- dıl)zrga- vb. "dikkatle dinlemek, gizlice dinlemek, 
kulak vermek". Zahit, bir yandan konukIa konuşuyor bir yandan da 
etrafa göz gezdiriyor ve sıçanın tıkırtısına kulak veriyor. Palatal biçimi 
de vardır, bkz. TarS. 1162 dil) dil)/e-, dilyi dil)le- vb. 

2375b perışan ~ peşlmdn. Yazmada böyle, metin bağlamına göre de 
böyle olmalı. 

2399b ayı ~ eyi "iyi"; medd ile yazılmış, çekimlerne yanlışı! 

LO yarvar St. 1525 "a friend, a helper". Paul Hom, Grundriss der neupersischen 
Etymologie. Strassburg 1893, s. 2S1'e göre (no. 1121) yaverde aynı sözcükten 
gelmektedir. 
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2454b ben benüm başuma gelen yazu ya. 
Burada ben bir çekimlerne yanlışı olabilir. Bu dizeyi: ba~ benüm başuma 
gelen yazuya olarak düzeltmeyi öneriyorum; yazu "alınyazısı" an
lamında: "Bak benim başıma gelen kadere". Krş. 1408a ba~ Kellle 
sözine. 

2481b şabr ~ şabr[z] (belirtme durumu); vezin ve anlam gereği böyle 
düzeltilmeli, çekimlenıe yanlışl. 

2512a mu~ıbetine ~ şo~ıbetine; şad küçük yazıldığı için mzm okunmuş, 
aynı kelimenin 543a'daki yazılışı ile de krş. 

25 12b dek ~ dik (?), yukarıda 1352b üzerine nota bkz. 

25 14b bunlarUlJla sevgü {olaşdun gör "Bunlarla ahbablık kur" anlamında 
mı? Böyleyse Dzn.e sevgü {olaşdur- eklenmelidİr. 

2548b (ve Dzn. s. 343) merk ~ merg "Tod". 

2549b ayrug erdi suÇı anUlJ suçlfla. Dizeden bu durumuyla bir anlam 
çıkarmak mümkün değil, bu yüzden suçlfla bitişik yazılmış olmasına 

rağmen: ayrug etdi suÇl anuIJ suÇı ne okumak gerekiyor, çekimlerne 
yanlışı. "Suçı başkası işledi, onun (= kaplumbağanın) suçu ne?". 

2573b ((Oçdı geyik eremedi gerdine. Buradaki gerd için Dzn. s. 319'da 
"Nahe" ("yakınlık") anlamı verilmiştir. Böyle bir sözcük bilmiyorum. 
Bence buradaki sözcük, gerd "toz" ("Staub"). Geyik öyle kaçıyar ki, 
avcı, geyiğin ayağının tozuna bile yetişemiyor. Krş. SN 1123 düşer bir 
iki üç kişi ardına <.) birisi erişinzez WllllJ gerdine. 

2624a [70Ş düzer ~oşar çerİsini beser. Çekimlerne yanlışı olduğu açık 
olan beser ~ yasar "ordusunu düzenler"; Mongoleadan bir ödünçleme 
olan yasa- için bkz. TMEN IV, Nr. 1794. 

2671a müşeşter. Dzn. s. 348'de anlam doğru verilmiştir, yalnız Farsça 
seş-dar "altıkapı" dan Arapçalaştırılmış olan bu tavla deyimi, Farsça 
sözlüklerde muşaşdar olarak bulunuyor, bkz. örn. St. 1246 (orada sadece 
satranç ve tavla tablası anlamında). Bu metinde ise müşeşter olarak 
geçiyor. 

2676b canumuz yeg kim ola o~~a omac. Burada o~~a değiL, o~a nkunma

lıdır, yazmada: ~)\ Bu düzeltmeye göre Dzn s. 354'te o((~a için verilen 
"ein GewichtmaB, überttr. Haufchen, Handvoll" ("bir ağırlık birimi, 
mecazi anlamda: azıcık, avuç dolusu") ve omac "Brei" (,'Hipa") karşılık
ları Dzn.den çıkartılnıalıdır. omac burada "nişa:ıgah, hedef" an-
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lamınadIr. II Kargalar şahının danıştığı akıllı kargalardan biri "Düşmana 
haraç vereceğimize canımız oka hedef olsun, daha iyidir" diyor. 

2684a düşmeni ger mekrife ca~il zacif o olmaya magrur aZam deyü ~ar1f 
Beyitten bu durumuyla bir anlam çıkarmak pek mümkün değil. ilk dizede 
bir çekinılerne yanlışı olabilir. Belki mekr ile değiL, mekr bile okunmalı: 
"Düşmanı hile biliyorsa, akıllı, onunla başa çıkarım diye mağrur olma
malıdır" ? 

2693 Bu beyitteki uyaldar: işleri - uşlarz. Eserin aslında ikinci dizenin 
sonunda başka bir sözcük bulunmuş olsa gerek. Belki hllşları ? 

2713 ikisi baş eşide ~ıla ge1Jez o ikisi dabı eşitmek yaramaz. 
İkinci dizede ikisi ~ birisi olarak düzeltilmeli, anlam öyle gerektiriyor: 
"İkisi baş başa işitirlerse, iş kolaylaşır, bir başkasının onların konuştu
ğunu işitmesi iyi değildir" . 

2735b: resllll ay ~ reslll-ı ay "ay'ın elçisi". 

2769 bl1Jarml ~ bl1JarUml. "pınarımı" (belirtme durumu). Yazmada 
böyle, ınetin bağlamına göre de böyle olması gerekiyor. 

2771b şanma kim uram duram ge1J yerde la! 
Burada ge1J okunmuş olan sözcük yazmada ~ ; dolayısıyla kapalı e ile 
ge1J okunması gerekirdi. Ancak basit bir dizgi yanlışı karşısında değiliz, 
çünkü yayımlayan, bu sözcüğü, Dzn. s. 319'a da açık e ile ge1J olarak 
almış "leer" ("boş") olarak anlam venniş, gel] yerde için de "umsonst, 
vergebens" ("boş yere, boşuna") karşılıklarını koymuştur. Yayımlayanın 
bu yorumunda herhalde TarS. 1633'te ge1J (gi1J) için ikinci anlam olarak 
"boş yer, hfHi arazi, sürülmemiş işlenmemiş arazİ" karşılıklarının veril
miş olmasının payı vardır. Önce, TarS.ndeki maddenin yanlış düzenlen
miş olduğunu belirtmek gerekiyor. Kapalı e ile gel) "geniş" ve açık e ile 
ge1J "işlenmemiş toprak" birbiriyle ilgisi olmayan iki sözcüktür, bunlar 
iki ayrı maddede verilmeliydi. Bunlardan birincisi eski ve yeni birçok 
Türk dilinde bulunur (bkz. EDPT 724b ve dev.), ikincisi ise, belirleye
bildiğim kadarıyla sadece Anadolu'da kullanılan birsözcüktür: TarS. 
1633'te 3 veri gösterilmiştir, (bunlardan ikisi gifi okunmuş, fakat ya'sız 
yazılmıştır, hareke konup konmadığı belli değildir); DerS. 1988 gen (ve 
yanbiçinıleri bu arada genk, genyer) 1. "bir müddet sürülmeyerek boş 
kalmış ve otla kaplamnış tarla", 2. "ham araziden açılmış, hiç işlenme-

II 
Bu sözcük için bkz. TMEN II, 552, Doerfer, Türkçedeki o'lu biçimlere dikkat 

etmemiştir. 
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miş, sürülmemiş tarla" (ve yine tarla ve toprakla ilgili olmak üzere başka 
anlamlar); 2741 ken "ekilmeden bırakılmış tarla". Görüldüğü gibi gef) 
toprakla ilgili bir terim olup gel) "geniş" ile anlarnca da ilgisi yoktur. 

Bence 2771b'deki deyim gel) yerde laf urmak "geniş yerde, yani 
sıkıntılı bir durum söz konusu değilken atıp tutn1ak; sıkıya düşmemiş 

olarak ferah durumda tehditler savurmak" olarak anlaşılmalıdır, (gel) 
yer'in bu anlamı için krş. TarS. 1632'de LamicI'den alınan veri). 

2778b bu ~ader. Adamovit, bu verideki ~ader'i "Schicksal" ("kader") 
olarak veriyor (Dzn. s. 358). Bence bu veri, bu ~adar "bu kadar, bunca" 
("so vie!") olarak yorumlanınalıdır; krş. 508a, 1795a, 2032a, 2491a, 
2868b, 3207a, 3580a. 

2784 tez sucüd eyledi döndi tersine o ~uvveti ~almadı anul) dersine 
Yayımlayan, dersine için Dzn. s. 304'e ders "Studieren" ("ders, öğren
me") n1addesini koymuş. Ancak bununla uygun bir anlam vermek müm
kün değiL. Buradaki ders "hayvan dışkısı, ters, büyük aptes" anlan1ına. 
(ders + i + n + e). Fil öylesine korkmuş durumda ki, kakasını yapacak gücü 
kalmamış. Krş. TarS. 3796 tersle- "aptes bozmak" (yalnız tek bir veri), 
terslik "süprüntülük, çöplük"; DerS. 3894 ters 1. "gübre", 2. "insan ya 
da hayvan dışkısı", tersle- (II) "pislemek (hayvan için)", terslik "gübre
lik"; Türkmence, TDS 251 ders "gübre"; ayrıca krş. Türkiye Tü. korku
dan donuna doldunnak, korkudan altına kaçırmak vb. 

2823b ~ulagumı eylemişdür oşda ger 
ger ~ ker "sağır" < Farsça. "İşte kulağımı sağır etmiştir". 

2868. beyitten sonraki ara başhkta: (119V
, S. 206) elindegi yerine elinde

giyi okunmahdır, yazmada böyledir, sözdizimi de böyle gerektiriyor. 

2872b dedi şeyb eve geder ola gerü 
eve ~ ava. Hilekar, "Yine ava mı gidiyorsun, yoksa niye köpek götü
rüyorsun?" diye soruyor. Krş. Studja 82 (MeşCüd'un mensur Kellle ve 
Dimne çevirisi, Laleli yazması, 109b): şeyb avlamagamz Ç*dı kim elinde 
it dutmışdur yeder? 

2894 derk-i arga ~ derilJ arga "derin ark'a". 

2897b ile ~ ille, yazmada böyle harekelenmİştir; burada "sadece" an
lamında. 

2925b olavuz yerine ölevüz okumak daha uygundur. 

2931 vdcib oldurur cihanda cd~ıla o baglamaya dostlugı ol cd~ıla 
İkinci dizedeki ca~ıla için Dzn. s. 284'te ca~ıla "blutrechtlicher Sippen-
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verband" (" kan akçesini ödemekle yükümlü olan baba tarafından akraba
lar") açıklaması bulunmaktadır. Oysa ben bunu ca~ıla < ca~ + ile 
olarak yorumlamayı öneriyorum: "Dünyada akıllının yapması gereken 
şey isyankar ile dostluk kurmamaktır". Buna göre Dzn.e ca~ "isyankaL 
asi. lanetlenmiş" eklenmelidir. Bu sözcük. Arapçada cii~d~ biçiminde 
şedde ile. Farsçada ise şedde'sizdir; bkz. örneğin Junker-Alavi 504 
"ungehorsam, aufsassig, aufrührerisch, rebellisch; verfluche ver
wünscht" . 

2945b fiz ~ tTz ("sivri, keskin"), Dzn. s. 384'te de düzeltilmelidir. 

2956b'de med ile yazılnıış olmasına rağmen avıııı yerine evini okumak 
mümkündür (1440a'da yine med'le evine yazılmış, sevine ile uyakh). 
Daha doğrusu, iki biçiınde de okunabilir, fakat uyak dolayısıyla evini 
okumak, avzlU'yı 'ancak sözcük oyunu olarak düşünmek daha uygun 
olabilir. 

2973 ol dafJı ~ıldı tamaC kim şıgırl <> yeye ogurtaya bile Şıgırl 
ilk dizedeki şıgın'nın metne çekimleme sırasında büsbütün başka bir 
sözcük yerine girmiş olduğunu sanıyorum, çünkü her iki dizede de uyak 
olarak şıgın bulunması mümkün değildir. Üstelik ilk dizede şıgın anlam 
vermiyor. Buradaki sözcük belki bir yiyecek adı idi. "O (hırsız) da ... '1 

yemeye ve sığın çalmaya tamah etti". 

2979b dzvile iidem bir adım ademi. 
adım ademı ~ adım adamı "adım atar mı?". "Devle insan bir adım atar 
mı [= birlikte yürür nıü]?" diyor. ad- için bkz. TarS. 20 ad- "basmak, 
(adım) atmak", SN s. 583, SNÜN s. 56; Türkmence et-o 

3036a dönüben ~ dutuban? Büyük olasılıkla çekimleme yanlışı. Çünkü 
sözinİ dut- "sözünü dinlemek" birleşik eylemi söz konusu. 

3041 b rospi ~ rüspı; vezin gereği böyle okunmalı. 

3043b beni ~ anı. Metin bağlarnı gereği böyle olmalı; çekimlerne yanlışı. 

3045b ve Dzn s. 367 sabaş ~ şabaş, (Fars. şabaş'tan). Çekimlerne 
sırasında noktalar unutulmuş. Yezin gereği ilk hece kısa olmalıdır ve 
elif siz yazılmıştır, bu da Türkçede sözcüğün ilk he ce ünlüsünün kısalınış 
olduğunu ortaya koyuyor. 

301 1 2b' de erişür ile uyakh olan sözcüğün durışur değil, dürişür okun
ması daha doğru olurdu. 

3 127 yo~, tıpkıbasırnda bo~ okunuyor; fakat bu yanlış. Yazmada dikkat
sİzlikten kaynaklanan ne kadar çok yanlış bulunduğunu ortaya koyan bir 
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örnek. 

3132 a1JlanılJ aJ:ıvalını bildi temam <> zzre kim ço~dur biledür şubJ:ı u şam. 
İkinci dize bozuk: Önerim çokdur'u düzelterek çokdan okumaktır: "Zira 
çoktan beri sabah akşam onlarla birliktedir". 

3140a gendüzin}> gündüzin, yazmada böyle, metin bağlamına göre de 
böyle olmalı. 

3143a çüban }> çoban, yazmada ~ : 3145a'da vav ile yazılmış olması 
önemli değil. vav'sız biçim Türkçeleşmiş olduğunu kanıtlıyor. Zaten 
sözcük Farsçada çupan olduğu için çübdn okuyuşu bu dil içİn de geçerli 
değildir. 

3243a iki çetük bir arslana ?ap. Vezni eksik olan bu dizeyi: iki çetük [bil 
ki] bir arslana ?ap olarak düzeltmeyi öneriyorum. 

3256b gefjce getmekde yügünneye ya yol 
yügürmeye ya yol }> yügürme yaya yol. Burada gefjce, vezin gereği ge
fjince ya da gefjüfjce yerine kullanılmıştır, "Rahatça gitmekte (iken) 
yayan olarak koşma!", krş. TarS. 4751 (Mu~amrnediyye'den) ljatlce 
yügürdi yayan. 

3377b bıragur suya suya yerine belki: bıragur suya soya "sayarak (ya da 
kopararak ?) suya atar" okunmalıdır. Fakat burada niçin iki sözcük de 
sın ile yazılmış? SN 1491' de benzer bir uyaklama var: Ancak orada, 
ikinci dizedeki soya "çakı, bıçak" anlamında. 

3382b çeri }> ceri "ücret"; çekimleme yanlışı. Sözcük 3229b ve 
3230a'da cera olarak geçer. Dzn. s. 300'de cera "Belohnung" ("ödül") 
ile karşılanmış, s. 298'de çeri için "SaId, taglicher SaId" ("ücret, günlük 
ücret, yevmiye") karşılığı verilmiş ve cera ile karşılaştırılmıştır. Aslında, 
iki ayrı sözcük değil, aynı sözcüğün iki değişik yazIlışı söz konusu ol
malı. Her ne kadar cerl biçimi sözlüklerde bulunn1uyorsa da Arapçadan 
gelen bu sözcüğün, sonunda elif-i ma~şııre bulunan bir sözcük gibi her 
iki biçimde kullanılmış olduğu anlaşılıyor, (aşağıda Pakalın'ın bildirdiği 
cerihor ile de krş.). Farsçada, ca ra , St. 359 "a stipend; expenses for li
ving" yanında c[re da bulunuyor: AI:ımed cAşım, Tercüme-İ Bürhan-ı 
~fi?{, Bulak, 1251 (1835),211 cire "rüzyane maCnasınadır, yaCnı ~uı ve 
l].ıdmetkar ve şagird içün taCyın olunan yevmiyedir, l].arclı~ olsun, ~acam 
olsun"; St. 382 "a daily allowance": Junker-Alavi 223 clre "Ration, 
Unterhalt, Stipendium", czre-bor "Gehaltsempfanger, Besoldeter, Sti
pendiat, Pensionar". M. Z. Pakalın, OsmanIL Tarih Deyimleri ve Terim
leri Sözlüğü, 2İstanbul 1983, c. 1, s. 280, cerahor'u "Osmanlılar tara-
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fından ordu hizmetlerinde kullanılan Hıristiyan edrlere verilen ad" diye 
açıklar ve sözcüğün Osmanlı tarihlerinde cerahor, cecrihor, cerihor, 
sarahor biçimlerinde bozuk yazıldığını söyler, Meydan-Larousse (İstan
bul 1973. c. 2, s. 863), cerahor maddesinde yanlış bir açıklama verilmiş, 
sözcük, Farsça çard-IJor "ot yiyen"den açıklanmıştır. Bugünkü ağızlarda: 
SDD 278 cire "nafaka"; DerS. 884 cere (II) "kocasından boşanan çocuk
lu kadının çocuklarına ve kendisine bağlanan para", cere (III) - cara (II) 
1. "bir malın yıllık kirası veyavergisi", 2. "bir iş karşılığında alınan 
şey", cire "nafaka". 

3402b ~avmzn u yerin suyzn terk eyledin. Bu dizedeki yer su "yurt, 
memleket" ("Heimat") Dzn.e alımnalıydı. Bu deyim Eski Türkçede de 
vardır. 

3426: başUlJ üstinde eger varise gil, erişi gör yumadın lutf eylegil. Bura
daki gil Dzn. s. 320'da "Schmutz, Dreck" ("kir, pislik") olarak alınmış
tır. Oysa burada gil "baş yıkamak için kullanılan kil" söz konusudur. 
bkz. St. 1092 gili parsı, gili sar-şüy. Beyitte: "Başını yıkamakta isen 
bile, öyle, başın killi vaziyette çık gel" denmektedir. Türkiye Türkçesin
de: Başımın sabunuyla çıkıp gittim "Yıkamrken gelen acele bir haber 
üzerine, doğru dürüst su dökünmeden alelacele gittim" demvektir. Söz
cüğün bu anlamı için Türk yazınından bir başka veri: GüvahI, Pendname 
1497 yur arzdur niceyi ab u gilsüz <> dilini dek tutanı şanma dilsüz (Güva
hi, Pend-name. Hazırlayan: M. Hengirmen, Ankara 1983, s. 205). 

3427b dedi kim ~ılma~ geregin ben sefer "Dedi ki: Benim yolculuğa 
çıkmam gerekiyor". Bu dizedeki geregüı biçimi belki de ilk kez ortaya 
çıkıyor, buna dikkati çekmek istedim. Adamovit, Konjugationsgeschichte 
der türkischen Sprache; Leiden 1985, s. 301 ve dev.da gereklilik kipi 
olarak gerek'in 1. kişi ekiyle kullanılmasına örnek olarak Meninski'den 
gitmek geregim biçimini vermişti. 3385. beyitte 1. kişi ekinin 4 kez 
-(y)ın/-(y)in olarak kullanılmış olması da ilgi çekicidir (gişiyin "kişiyim", 
nerdeyin "neredeyim", suda mıyzn "sudamıyım", yerdeyin "yerdeyim") 
ve eserin Batı Anadolu' da kaleme alınmış olduğu hakkında ek bir kanıt 
sayılabilir. 

3448a salı ver diler balJa müşkil deva 
şalı ver diler ~ şalı verdiler" salık verdiler, tavsiye ettiler" . Kaplumbağa, 
"Bana [bulunması] güç bir deva tavsiye ettiler" diyor. TarS. 3267 salık 
ver- (salı ver-) "haber vermek, bir şeyin bulunduğu yeri tarif etmek" . 
Bugün sadece salık ver- "tavsiye etmek" kullanılır. 

3455 şolJbetümüz (la~~lnı ger gözedem o yüriye yürek ya(acı göz edem 
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Yazmadaki ba~ıcı'yı Adamovi6'in metne ya~ıcı olarak alması şüphesiz 
doğru. Ancak bey te bu biçimiyle de anlam vermek güç. İkinci dizede göz 
edem yerine köz edem okunması gerektiğine eminim. 4.~..>y' yazılmış olan 
sözcüğü de yavrıya olarak düzeltip yavrıya yürek ya~ıci köz edem okur
sak, belki şöyle anlamak mümkün: "Arkadaşlığımızın hakkını gözetecek 
olursam, yavrulanmın yüreğine yakıcı bir ateş parçası (köz) koymuş ola
cağın1". Yani: Eğer aramızdaki dostluğu göz önünde bulundurup maymu
nu öldürmeyecek olursam, karım ölecek, anasız kalan yavrularım acı çe
kecek. Ancak bu düzeltme pek tatmin edici değiL. Büyük bir olasılıkla 
asıl n1etinde ~,,>y. değil, 4.Jjy büzine "maymun" bulunmaktaydı. Galiba 
İlyas ya da çekimleyen dizeyi öylesine değiştirmiş ki, aslının nasılolduğu 
kestirilemiyor. Bugün sadece "küllenmiş, kararmakta olan kor" anlamına 
gelen köz'ün, Eski Anadolu Türkçesinde "kızıl kor" anlamına da geldiği 
TarS. 2707 ve dev.daki kimi tanıklardan anlaşılmaktadır. köz ve yan
sözcüklerinin birlikte kullanılışı için krş. SN 3329b neçe neçe közler 
içinde yanam. 

3468: dilJlenüben eyleyümedüm ~arar o eyle olur her kim ol sevgü ~arar. 
İkinci dizedeki ~arar için Dzn. s. 3S9'da ~ara- "herabwürdigen, ab
werten, geringschatzen" ("aşağılamak, küçültn1ek, hor görmek") eylemi 
gösterilmiş. Böyle bir eylem TarS. 2267'de bulurunaktadır: kara- 1. "hor 
görmek, me'yus, mahzun etmek". Oysa bu eylem ve bu anlam metne 
uygun düşmemektedir. Sevgiyi horlamak, değersiz görmek gibi bir 
durum söz konusu değildir. Üstelik TarS.deki karşılıklar da doğru değil
dir. Eski Anadolu Türkçesi ~ara- eylemi, ~arga- "lanet1emek, beddua et
mek" eyleminden gelir ve aynı anlamdadır, "hor görmek" vb. bir anlamı 
yoktur. Dolayısıyla 3468'deki eylem bu olan1az. Bu dizedeki sevgü ~ar-, 
25 14b'deki sevgü [olaşdur- gibi "dostluk etmek, ahbabhk kurmak" anla
ınına olabilir; böyleyse, ~ar- "karıştırmak, katmak" eylemi söz konusu
dur, bkz. TarS. 2315 (kar- III). Mescüd'un Ferhengname'sinde de şu 
beyti buluyoruz: şu kişi ki ugrıya şefr.at ~arar o degül gendüni karuvanı 
kzrar (Rifat, Ferhengname-i Sacdl Tercümesi, İstanbul 1342/1924 s. 31, 
beyit 348). Bu beyitteki şefr.at ~ar- "merhamet etmek, merhamet hissi 
beslen1ek" anlamına olsa gerek. Ferhengname'nin Kopenhag nüshasında 
şeft.at ~arar yerine şefr.at yarar bulunuyor, bunun daha doğru olduğunu 
sanınıyorum. ~arar - ~arar uyaklamasını SN'daki üç beyİtte de buluyo
ruz; ancak bunlarda, söz konusu olan ~ar- [~a:r-J "kabarmak" eylemi 
olsa gerek, (krş. Türkiyr Tü. sevdası / sevgzsi / öfkesi kabarmak): SN 
634 birez göl)li ola ki [uta ~arilf o deril) fikre düşerse sevda ~arar "Biraz 
gönlü olsun ki sakinleşsin, ılerin düşünceye dalarsa, melankoli artar, 
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baskın gelir"; SN 2678 ki bir laJ:t'{.a işinde tutmaz (wrdr <> geh eylük [ü] 
geh yavuzlıIJ /çarar "Öyle ki işinde bir an huzur bulmaz, [yüreğinde] kimi 
kez iyilik. kimi kez de kötülük kabarır". (Dilçin, bu iki beyitte ~ar
eylemini "karıştırmak" olarak yorumlamıştır; bkz. SN 618); SN 1464 ve 
ger evüben olasın bl-lçardr <) şu bigi ger aIJdlysa gerü ~arar "ve eğer sen 
acele edip kararsızlık edersen, [ o kız] su gibi akıp gitdiyse de tekrar 
[birikip] yükselir (= kendine gelir, aklını başına toplar)" (bu beyitte ~ar
eylemini Dilçin de "su, önündeki set dolayısıyla birikip kabarnıak" 
olarak yorumlamıştır). 

3478b bed mestlzgumuz, Farsça bad-masd' den ödünçleme çeviri olduğu
na göre bed-mestlıgumuz yazıımalı, Dzn.e de bed-mestlz/ç olarak alınma
hydl. 

3506b /çarga varur ~ gar/ça varur "boğulup gider, boğulur". Çekimlerne 
yanlışı. 

3514b dif ~ atz "atı" (at + 3. kişi iyelik eki) gÖIJlümüIJ Şd?,ısi atı beste
dür: "Gönlümün sevincinin atı bağlıdır". 

3529b ya/çzlayın ~ ne (([layın. Çekimlerne yanlış!. 

3545 zıre ('alimler demişlerdür bum <> isteseler zühd erinden nesneyi 
3546 ol am verüb ~azanmasa ~evdb <> yer ola ol ille yeri dsiydb 
3546b anlaşılrnıyor. Dzn. s. 285'te dsiydb için "Hölle" ("cehennem") 
anlamı verilmiş. Bu anlam nereden bulunmuş, belirleyemiyorum. Fakat 
bunu kabul etsek bile, beyitten bir anlam çıkarmak mümkün değil. Belki 
şöyle düzeltmek gerekiyor: pır ola ol ille pir-i dsydb; "O pir olur, ama 
değirmen pir i ". Yani, sevap işlemeyen bir zahidin pirliği, saçı sakah 
değirmende, etrafa saçılan unlardan beyazlaşmış değirmencinin pirliği 
gibidir". Krş. Biz bu sakaiz değirmende ağartmadık. 

3590a andan gerü ~ inden gerü, (çekimlerne yanlış!). Eski Anadolu 
Türkçesinde elbette andan gerü "ondan sonra" bulunmaktadır (bkz. 
TarS. 143), ancak "bundan sonra, şimdiden sonra" anlamına imden gerü 
ve şimden gerü kullanılnııştır (bkz, TarS, 2066, 3666). 3590a'da may
mun, kaplumbağaya" Sen bundan sonra bu düşünceyi bırak" demektedir, 
dolayısıyla burada andan gerü değil, ifzden gerü uygun düşer. SN 1586' 
da da bulunan inden gerü TarS.nde yer almamıştır; bu Mescüd'un lehçe
sine özgü bir yanbiçim olabilir, çünkü belirleyebildiğime göre Mescüd' da 
imden gerü geçmiyor, fakat şimden gerü ve şimdiden gerü geçiyor, bkz. 
Dzn. s. 377, SN s. 636. 

3610a şdlif1 devdsı ~ Şdli~ı devesi "Salih Peygamber'in Semüd kavrnine 
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gösterdiği Tanrı mucizesi olarak bir taş içerisinden çıkan dişi deve": 
Kuran'da geçtiği yerler: 7173,7177, 11/64, 17/59,26/155-157,54/27. 

91/13. 

362 ı göresin benden aIJa ıze cazr ola gerek anuIJ eti bWJa ne?r oLa. 
Dzn. s. 28Tde Caz. r için "TadeL, Zurechtweisung" ("paylama. serzeniş") 
anlamları verilmişse de bunlar metin hağlamına uygun düşnıüyor. Üstelik 

tıpkıbasımda açıkça .Ji>. la?r okunuyor. Belki, voka1izasyonu (öcjr olarak 
düzeltip "özür, bahane" ("Vorwand, Ausrede") olarak anlamak daha 

doğru olur. 

3()28 dedi hu kazur beni he işLedür :: şanma kinz bir dem dişünzi iş/ediır 
llk dizedeki he'nin yazılışı: ~ aynı sözcük 3633b' de ise .. 5~ hiçiminde 
yazılmıştır. Dzn. s. 32Tde he için "los! schnell!" ("haydi! çabuk!") 
karşılıkları verilmiştir. Bence okuyuş ve anlam hey "sürekli. durmadan'" 
olarak düzeltilmelidir, krş. Azerbaycan Tü. ADİL 4/360 hey (3) "bir 
şeyin daim, arasıkesilmeden ve ya tez-tez tekrarlandıgmı ve ya çol} 
davam etdiyini bildirir"; G. Doerfer - S. Tezean. Wörterbuch des Clza
ladsch (Dialekt von Xarrab). Budapest 1980, 130 /ıdy "immer (weİter). 
unautlıörllch" ("durmadadan, sürekli") ; SN 278 ha, bkz SN s. 611 
"sürekl1 olarale daima": krş. Türkiye Tü. habil'e, DerS. 2247 habire, 
haabıre, habre habre, 2324 hebire "ara vermeden, sürekli": < Farsça 

he.v "sürekli. hep. her zaman". 
İkinci dizede dişümi işledür yerine dişülIli [ş/adlir "yüzümü güldürür" 
okunmalı. Bu, Dzn. s. 337'de yer alan ışıla- "gHinzen, leuchten" ("ıŞıl
damak, parlamak") eyleminden ettirgen; yayımlayamn gösterdiği üzre 
706b' de orta hece düşmesiyle [şıfar> ış/ar. Krş. TarS. 1 ı 84 dişinİ lŞlt
"dişinİ göstermek, dişlerini göstererek gülmek" (SN' dan iki örnek!), 
ayrıca krş. SN 2590 ışLa- "parlamak", DerS. 2496 ışıla-, ış/a- (i) "parla
mak" , ışıla- (II) "şenlenmek, neşelenmek", lŞl- "dişlerini göstererek 

güıümsemek" . 

3638b 1 ben yalulJuz degü/enı çeken :viiki , .. :vükü/e aşan dere tepe yüki 
YaYl1nlayanın yükü/e'yi nasıl anladığını bilmiyoruz. Bence bu biçimin 
ilerleyici benzeşmeyle yük+ i/e yerine kullanılmış olması mümkün değil-

dir. çünkü metinde buna benzer başka örnekler bulunmamaktadır. 'lS' Y. 
yazılışında olan bu sözcük yükile, büküle ya da bU/Jala yerine bir çekim
leme yanlışı olabilir. Krş. 361 lb ~addi bu reneile bükülmiş durur ve 
Türkiye Tü. beli bükül- "yorgunluk ve yaşlılıktan vücudu güçsüz kal
mak". Dizenin sonundaki yüki ise hem uyak hem de anlam gereği yük 
"yük" olamaz. Bu, herhalde üyük "hüyük, tepecik" sözcüğünün, önses 
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ünlüsü düşürülmüş yanbiçimidir; krş. yüg DerS. 4325 yüğ, yüğcek, yücek 
"ovadaki küçük yükseltL hüyük"; DerS. 4084 üyük, üğücek, üğük, 

üvcek, üyücek "büyük, yığma toprak tepe". Belki de sadece ulama (Lia
son) ile dere tepe üyügi yerine dere tepeJügi. Bir başka olasılık da 
3638b' deki sözcüğün büki yerine çekimlerne yanlışı olmasıdır: bük TarS. 
738 "sık çalı1ık, fundalık", DerS. 814 bük, büb, buk, bürük 1) "ova ve 
dere kıyılarındaki çalı ve diken topluluğu", "ırmak ve göl kenarlarındaki 
sazhk"; sözcük, Eski Uygurcada berk biçiminde ve "koru" anlamındadır. 
Karahanlıca Yarkent satış senetlerinde ise bürk biçiminde geçer, bkz. M. 
Erdal, "The Turkish Yarkand documents", Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies 47, 1984, 284; Erdal börk okumuştur. 

3639 Yayımlayan, vezni bozuk olan bu dizeyi: biz ~av[u]m ger bunda ü
ger Çındedür biçiminde okumuştur. Ancak biz ~avum Türkçeye çok ters 
düşen bir söyleyiş; bu ~avum ger bunda vü ger çindedür diye düzelt
meyi öneriyorum. 

3711 kes ~ulagm getür e dilkü dedi o ta ki derman ola ol dilkü dedi. 
İkinci dizedeki dilkü herhalde dikkatsizlik sonucu ilk dizedeki sözcüğün 
tekrarıdır. 12 Burada aslında yegü "yiyecek" bulunmuş olduğunu sanıyo
rum; yegü için bkz. TarS. 4619 yiygi (yigü, yiygi). 

3930b yolma ~ bulma "bir kurtuluş bulunur". Adamovic'in gösterdiği 
üzre ilk harf pek iyi okunamıyor, fakat metnin gelişine göre bulma 
okunması uygun olur. 

3950b şansm ~ şanasm; yazmada böyle. 

3958b hiç yalan söz söyledül] ~ hiç yalansuz söyledül]. 

Dizin üzerine Notlar 

S. 280 caden "Bodenschatze" ("yeraltı zenginlikleri") 451a « macden 
id.?). Bence sözcüğün macden'le ilgisi yoktur. Arapçada cadn ve cadan 
telaffuzları olan ve "sürekli ikamet yeri, Aden cenneti" ("dauernde 
Wohnung, Eden") anlamına gelen sözcüktür. Burada "cennet gibi yer" 

12 Çünku Anadolu Türkçesinde dilkü "tilki" ile uyaklanabilecek başka bir dilkü ya da 

dilgü yok. Kuramsalolarak *dil-gü "dilim, parça" mümkün ve bu EDPT 498 tilge: 
(Kaş. I/429) bir tilge et "bir dilim et"; Harezm Türkçesi, Nuri Yüce, Mukaddime
tü'l-edeb, Ankara 1988, 187 ti[ük "dilim"; Kırgız. K.K. Yudahin, Kırgızça-Orusça 

Sözdük, Moskva 1965, 736 tilke "kloçok" ("parça") ile karşılaştırılabilir. Ne var ki 
Anadolu Türkçesi sözlük ve metinlerinde bu anlama gelen bir dilgü bulunmuyor. 
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anlamına kullanılmış olsa gerek. 450-451. beyitlerde padişah büyük bir 
dağa benzetiliyor, "bu dağ içerisinde türlü güzel yerler, cennetler vardır, 
fakat bunlar arslanlara yatak olmuştur" deniyor. 451 b' de düzeltme öneri
si için yukarıya bkz. 

S. 280 agız maddesine 2868. beyitten sonraki başlıkta geçen ağız üşür
"ağız birliği etmek" etmek deyimi eklenmelidir: krş. TarS. 46. 

S. 284 ardzn- "sich ausstrecken" ("uzanmak") 3212b. Oysa metin bağla
mına göre "asılı kalmak" anlamına olsa gerek", krş. DerS. 304 ardzl-, 
ardzn- başka anlamlarının yanısıra "asılmak, tutunmak". 

S. 284 arg "Wassergraben, Bach" ("ark") ~ ar~ (arga: yönelme duru
mu). 

S. 284 argunlugile "bedachtig" ("ihtiyatla, teenni ile") yerine maddebaşı 
olarak argunlulç "Bedachtigkeit" ("teenni, yavaşlık") alınması daha iyi 
olurdu. 

S. 285 aşa "nach, über" ("sonra, üzerinden") maddesindeki verilerden 
1260b'deki aşa, aş- eyleminin çekimli biçimidir: başumuzdan aşa "[deni
zin dalgası] başımızdan aşar". 933a'daki J:ıaddzndan aşa "haddinden 
fazla, aşırı" ("übermaBig") deyimi Dzn.de ayrıca verilebilirdi. 146a'daki 
gün aşa herhalde "gün(ler) geçerek" anlamındadır; krş. SN 2714a gün 
aşmadı bir dün içinde ... Ayrıca krş. Türkmence TDS 215 güniişa ve 
DerS. 2224 günaşa "gün aşırı, bir gün ara ile"; fakat bu anlam buraya 
uygun düşmüyor. 

S. 286'daki iid "zukünftig" ("Mideki, gelecekteki") maddesi çıkartıla
cak, buradaki veri at "at" ("Pferd") maddesine aktarılacaktır; yukarıda 
3514b üzerine düzeltmeye bkz. 

S. 287 azgunlılç "Übermut, Frechheit, Eigenwille" ("azgınlık, küs
tahlık") maddesi çıkartılacak, buradaki veri argunlzgile maddesine ak
tarılacaktır. Yukarıda 438b üzerine düzeltmeye bkz. 

"S. 289 bardalç "Becher" ~ "testi" ("Krug"). 

S. 292 beser "voııkommen" ("mükemmel") maddesi çıkartılacak, DZIl.e 
yas(}- «düzenlemek, hazırlamak» eklenecektir. Yukarıda 2624a üzerine 
düzeltmeye bkz. 

S. 292' beste "Zusammenhang, System, Melodie" ("bağlam, sistem, 
melodi") maddesinde gösterilen iki veriden 113a'da şikeste-beste "kırık 
dökük, değersiz" birleşik sıfatı söz konusudur; yayımlayan, Dzn. s. 
377'de şikeste maddesinde bu veriyi şikeste beste "zusammenhanglos" 
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("kırık dökük, bağlantısız") olarak vermiştir. Ancak bu, beste'nin yalnız 
başına "bağlantı, sistem" anlamına geldiğini göstermez. 3514b'de ise 
beste "bağlı" anlamındadır; yukarıda 3514b üzerine düzeltmeye bkz. 

S. 294 bitiş "Idee" ("fikir, düşünce"). Böyle bir sözcük olduğunu bil
miyorum, gösterilen veriden böyle bir anlam çıkartmak da bana ınümkün 
görünmüyor. 2456a'da bitiş 01- "tanışmak", 2456b'de bitiş ~ll- "tanıştıf

mak" birleşik eylemleri söz konusudur, yani redif olarak kullanılmış olan 
bitiş her iki dizede de "tanıdık" anlamındadır. 

S. 295 Bzrübtir "Gott der Einzige" ("Bir Tanrı") 3364. Burada bir 
Türkçe olarak kabul edildiğine göre uzunluk işareti koymak gerekmezdi. 

S. 295 boğur "diesmal, dann, jetzt" ("bu kez, öyleyse, şimdi") yerine 
buğur okunınalı: bu uğur ~ buğur. 

S. 295 boy maddesine 2005a'da geçen boy ver- "boyun eğmek, rıza gös
termek" ("nachgeben, wohl oder über einwilligen") deyimini eklenınesi 
gerekir. 

S. 301 'de dam için verilen "wildes Tier, Grasfresser" (1204) ("yabani 
hayvan, ot yiyen hayvan") karşılığı çıkartılıp veri dam "tuzak" maddesi
ne aktarılacaktır. Yukarıda 1204b üzerİne nota bkz. 

S. 303derk "Tiefe" ("derinlik") 2894 maddesi çıkarılacak, bunun yerine 
Dzn.e deril] "derin" ("derin") eklenecektir. 

S. 306 dökme "GieBen, GuB" ~ dökme "bir tür tatlı"; bkz. DerS. 1573 
dökmece, dökmeç. Söz konusu beyitte biribirine en uzak iki meslekten 
söz ediliyor: "Dökme dökmekten mutaf ne anlar" deniyor. Batı Anado
lu'da örn. lokma dök- bugün de yaygındır. 

S. 308 dühül "Trommel" ("davul") yerine dohul okunması daha uygun 
olurdu. 

S. 311: elet- "führen, mitnehmen" ("iletmek") yanında bu eylemin 
yanbiçimi olan elt- de Dzn.'e alınmalıydı; örn. lOSb; krş. Eski Tü. elt-. 

S. 312 Eski Anadolu Türkçesinin başka metinlerinde olduğu gibi burada 
da el]ek "\Vange" ("yanak") değiL, "çene" ("Kinn") anlamınadır. 

S. 312 eriken "früh, frühzeitig, rechtzeitig" ("erken, zamanında"). 

Maddebaşının eriken olarak alınması bir bakıma uygun değildir, çünkü 
gösterilen veride söz konusu olan er iken zarf grubunun bitişik yazılması
dır: 1349a gendü başUll çaresin et eriken "vakit erken iken kendi başının 
çaresine bak" denmektedir. yani er iken burada "erken iken" an-
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lamınadır, iı dolayısıyla maddebaşının er olarak alınması gerekirdi. Ada
mavit, Türkiye Türkçesindeki erken sözcüğünün er iken'den geldiğini 
kabul ederek eriken'i maddebaşı yapmış olabilir. Ne var ki er iken > 
erken açıklaması kesin değildir. belki de er+ken olarak açıklanmalıdır 
(krş. Eski Uygurca amtz~an, aşlıulÇ-an, erteken).14 Söz dizinini düzen
lerken bu gibi durumlarda kısa açıklamalar vermek iyi olurdu. 

S. 312, 20S7b'de erişdür- "zum Streit bringen" ("kavga ettirmek, arasını 
bozmak") eylemi geçiyor. TarS. 1S00'de yalnız eriş- "uğraşmak, sa
taşmak, münakaşa etmek" bulunuyor. Ayrıca krş. DerS. 1772 eriş- (l) 2. 
"sataşınak. yiğİtlik satmak", 3. "boğuşmak", 4. "tartışmak": 1773 
eriştir- (1) 1. "iki kişi arasında söz getirip götürmek", 2. "iki kişi ara
sında rekabeti artırmak, kızıştırnıak"; (II) "köpekleri birbirleri üzerine 
saldırtarak onları boğuşturmak". 

S. 313 eveceklik "Eile" (" acele") yerine daha belgin bir karşılık olarak 
"acelecilik" ("Hastigkeit, Überstürzung") seçilebilirdi. Bu sözcüğün 
eveceIJlik okunabileceğini de söylemeden geçemeyeceğim: TarS. 2130 ve 
devamındaki veriler, bu noktada belirleyici değildir, (sadece tek bir 
veride nün ile yazılmıştır), fakat DerS. 1803'te sıralanan biçimler arasın
da en yaygın olan evecen'dir. 

S. 314 (Vit- maddesine ekleme: 1816a'da eyt- "sorınak" anlamıyla kul
lanılmıştır. 

S. 316fur~at maddesinde 3066b'de geçenfur~at güt- "fırsat kollamak" 
("auf eine günstige Gelegenheit lauern") deyimi de gösterilebilirdi. 

S. 318 gc(vet maddesinde 286b gayetine degürü ve 2294b gayete degiiri 
"son derecede" (" auBerst, überaus") gösterilebilirdi. Dizinde gayet ve 

13 er iken SN 591b ve 4S41b'de de vardır. 
14 Bunlar için bkz. K. Röhrborn, Uigurisclıes Wörterbuch. Sprachmateria! der vor-

islamischen türkischen Texte aus ZeJllralasielı, Lieferungen 1-5, Wiesbaden 1977-
1994, amfıkan s. 127 ve dev.: aşlıukalZ s. 244; ertlikiin s. 244, sütun b, ilk satırdaki 
alıntı. 

Öte yandan erken için eski kaynaklarda bulunduğu kabul edilen tek bir veri vardır, 
fakat bu da kesin değildir: Dıvdnu lug{lti't-turk (Atalay çevirisi I/389 erkenin, 
Dıvan'm İngilizce çevirisinde (R. DANKOFF - J. KELLY Compendium o/the Turkic 
Dialect.\', Harvard 1982-85, part 1/298) bir şiir parçasında geçen bu sözcüğün 

Arapçaya çevrilmemiş olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla buradaki erken in sözcüğünün 
(belki zaman zartlarıııda görülen araç durumu ekiyle: erken +il1) "erken" anlamına 
olduğu sadece hir tahmindir. 
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degürü maddeleri ayrı ayrı yer alıyor fakat ikisinin bir arada verdiği 
anlam gösterilıııeıniş. 

S. 318 gelincük "Klatschrose, der wilde Mohn" ("gelincik çiçeği") 2132. 
Sözcüğün metinde iki anlamlı kullanılmış olduğuna dikkati çekmek istiyo
rum: 1. "gelin", 2. "gelincik (çiçek)". Dilçin'in SN'da gösterdiği üç 
veriden ikisinde (l89b, 5323a) "gelin", bir veride (2010b) "gelincik 
(çiçek)" anlamında geçmektedir. Kellle ve Dimne 2132b, SN 5323a'da 
geçen gelincük gibi (onan-/tonat- deyimi bugün gelin gibi donan-/donat
olarak kullanılır. 

S. 319 gel) "leer" ("boş") maddesi yerine gel] "geniş" ("weit") maddesi 
alınıp burada gel) yerde liif ur- deyimi verilmelidir, (yukarıda 2771 b' e 
ilişkin nota bkz.). 

S. 319 ger "raudig, krank" ("uyuz, hasta") maddesi çıkarılıp Dzn.e ker 
"sağır" ("taub") maddesi eklenecektir. Yukarıda 2823b üzerine nota bkz. 

S. 319 gey "gut, sehr, viel, passend" ("iyi, pek, çok, uygun" maddesine 
ekleme: 790a ve 3052b'de gey er ve 3792a'da gey ehl "doğru, kamil 
insan" ("ehrlicher, rechtschaffener Mensch") anlamınadır, krş. TarS. 
2466 (key kişi). 

S. 320 gir[ "weinend" ("ağlayan") çıkarılacak, bu maddedeki veri gerü 
ll1addesine aktarılacaktır. Yukarıda 243b üzerİne düzeltmeye bkz. 

S. 321 göyn- "brennen", metinde orta he ce düşn1esiyle bulunan (2283) 
göynüb biçimine göre Dzn.e ahmnıştır; göyün- olarak alınması uygun 
olurdu. 

S. 321 göz maddesine 2881a'da geçen göz bagla- "gözbağcıhğı yaparak 
kandırmak" deyimi eldenmelidir. 

S. 322 gümli, gümni "Tontopf" ("toprak kap, güveç") olarak açıklanmış, 
fakat hangi dilden geldiği belirtilmemiş olan bu sözcüğün Yunanca 
olduğunu düşünüyorum; krş. Ch. Tzitzilis, Griechische Lehnwörter im 
Türkischen, Wien 1987, s. 70, Nr. 247 xovJCouj.lapa "groBes GefaB" 
("büyük kap") < Lat. cucumarium "Kochtopf" ("tencere"). Belki hece 
yutumu (Haplologie) ve orta hece düşmesiyle > gümri> ünsüz ben
zeşmesiyle gümli > gümni. DerS. 2213 güdü maddesinde verilen şu 
biçimlerle krş.: gümlü, gümnü, gümrü, gümül "küçük çöınlek, güveç", 
(güdü, gzdı, gödüreç ve öteki biçimler de aynı anI an1da , fakat herhalde 
aynı sözcük değil); DerS. 3035 kümrü "Topraktan yapılmış kulpsuz 
testi", 3036 kümürüç "kulpu ve emziği kırık , 3034 kümbü "büyük 
testi" . 
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S. 324 J:tamile ve J:tamlle "schwanger" ("gebe, hamile"). J:tamlle için yu
karıda 1879a üzerine nota bkz. 

S. 325 J:ta~~a "Wahrheit" ("gerçek"). 276b: ha~~asını kimsene bilmez 
Cayan. Yayımlayanın verdiği anlam metne uygun olmakla birlikte söz
lüklerde J:ta~~a yok. Sadece, Franciscus Meninski, Thesaurus linguarum 
orientalium turcieae, arabieae, persieae, Vienna 1680, 491 'de Va~lı 
sözlüğünden alındığı belirtilen ;;j:;.- f}a~~at "veritas" ("gerçek") bulunu
yor. Ancak böyle nadir bir sözcüğün burada karşımıza çıkması şaşırtıcı. 

S. 327 he "los! schnell!" ("haydil çabuk!") ve s. 329 hey "he!" için 
yukarıda 3628 üzerine nota bkz. 

S. 329 bılCat "Ehrengewand" ("hükünıdarın takdir ve onurlandırma 
anıacıyla arınağan ettiği üst giyimi"). Fakat 1877b, 2451b ve 3150'de 
bilCat doğrudan doğruya "armağan, bahşiş" anlamında. 

S. 329 hindü "Truthenne" ("hindi") olamaz, çünkü hindi, Eski Dünya'ya 
16. yy.da Amerika'dan getirilmiştir. St. 1514'te J..wı> hindü için "infide" 
("lcafir") anlamı da gösterilmiştir; krş. Ra1,ılm cAtlfI, Farhang-ntime-ye 
şecrl bar asas-e a~ar-e şaceran-e ~arn-e sevom tti yazdahom-e heerı, 
şamel-e tarklbat, kenayat, eşte1al}tit. Tahran, hicri-şemsi 1373 (1994), 
2664 hindü-ye bad-souda "hindü-ye J:tlle-gar, kenaya az ka/er va moş
rek". Buna göre hindü 618b'de mecazlı olarak "hilekar" anlamınadır. 

Benzer bir yanılgıya J. Eckmann da düşmüş, RabguzI'nin !Ç.ışaşu J 

l-enbiya'sında geçen bir sözcüğü "Helianthus" ("günebakan, ayçiçeği") 
olarak anlamlandırmıştı (bkz. Philologiae Turcieae Fundamenta II, 
Wiesbaden 1964, 258). Oysa günebakan da Eski Dünya'ya Amerika'dan 
getirilmiş olan bir bitkidir. Rabguz!' nin Londra nüshasında ~ ).,}-\ 
(agrüşam?) olarak bulunan bu sözcük için hala kesin bir çözüm önerİ
lenıemiştir, bkz. AI-Rabghüii, The Stories of the Prophets I, yay.: H.E. 
Boeschoten, M. Vandamme, S. Tezean, Leiden 1995, 138, dipnot 43. 

S. 330 böea (lloea olmalıydı) "Lehrmeister, Gelehrte" ("öğretmen, 

hoca"). Bu anlam sadece 218b için geçerli. Öteki verilerde (20ıOa, 
2013a, 2016a-b, 2020a, 2021a, 2022b, 2024a-b, 2025a "zengin efendi" 
("reicher Herr") anlamında geçiyor (hikayenin Farsçasında: marzban). 

S. 333 im "Zeichen" 566. Gösterilen veride im eyle- birleşik eylemi 
bulunmaktadır, bunun büsbütün başka bir anlama, "saldırmak, hücum 
etmek, üzerine atılmak" ("sich auf etwas werfen, anstürmen, losstür
men") anlamına geldiğini sanmaktayım. Beyit şöyledir: 
566 (ağı ger dutmağa eylerise im o ~uvvetile eyleye didim didim 
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Hayvanlar hükümdarı aslandan söz edilmektedir, "Eğer dağı yakalamak 
için saidıracak olursa, gücüyle onu paramparça eder". Önce bu beyti 
SN'ın başındaki, tev~ld'de yer alan bir beyit1e karşılaştıralım: 
SN 5 yele emr eylese kim ede yim () ragz YÜ1J bigi ede didim didim. 
"[Tanrı], rüzgara hücum etmesini emr edecek olursa, [rüzgar] dağı yün 
gibi didik didik eder". İki beyit arasındaki benzerlik çok açıktır, do
layısıyla bu beyitteki yim et- birleşik eyleminin Kellle ve Dimne'deki im 
eyle- ile aynı anlama geldiğini duraksamadan ileri sürebiliriz. Dilçin, SN 
s. 650'de yim için "kaşla gözle yapılan işaret" anlamını ve 
Dlvanu lugati 't-turk'teki yimle- "gözle işaret etnıek" eylemine gönderme 
yapmıştı (bunun için bkz. EDPT 161 imle:-). Ancak yukarıdaki iki beyit 
birlikte ele alındığında "gözle işaret vermek" anlamının hiç de uygun 
düşmediği görülmektedir. 

yim - im çifti, tıpkı yılan - ılan, yigren- - igren-, yiyle- - iyle-, yiti 
- iti, yitür- - itür- çiftleri gibi önseste y- - @- değişimi göstermektedir. 
Sözcüğün Mesciid 'un bir eserinde yim, ötekinde im olarak geçmesi de 
normal sayılır; yazar örn. Kellle ve Dimne' de hem ılan hem de yılan 
biçimini kullanmıştır. 

DerS.nde yim -- im ile karşılaştırmayı göze alabileceğimiz şu söz
cükler bulunuyor: DerS. 2450 hümkür- maddesinde verilen yanbiçimler: 
hüm et-, hümsal-, hümüle- "atılmak, saldırmak", 2449 hüm "korkutarak, 
zorbalıkla bir şeyelde etmeyi anlatır", 2432 hömel- (hömer-, hömkür-, 
hövkür-, hümür-) "birisine kızarak saldırmaya hazırlanmak", hömer- 3. 
"hiddetlenmek, kabadayılık taslamak"; hömle- 1. "kalabalık birden 
harekete geçmek"; 2. "köpek havlayarak saldırmak". Bunlar arasında hiç 
değilse biri, hüm et-, anlamca tam olarak ses bakımından da yaklaşık 
olarak yim et- ile uyuşuyor: hüm. dudak ünsüzünün etkisiyle im ve yim 
yanında, bir başka yanbiçim olarak kabul edilebilecek olan "him'den 
gelişnlİş olabilir. Belki DerS.deki hümsal- eylemi de hüm sal- olarak 
anlaşılmalıdır. Öteki biçimler (!ıümkür- vb.), sonradan ortaya çıkmış 
yere] sözcükler olabilir. 

Açıklanması güç olan nokta, yukarıdaki iki veriye göre Eski Anadolu 
Türkçesinde var olduğunu hemen hemen kesinlikle söyleyebildiğimiz bu 
sözcüğün niçin öteki Türk dillerinde, öteki Eski Anadolu Türkçesi metin-

geçmediği ve bugünkü ağızlarda niçin im, yim olarak meydana 
çıkmadığıdır. 

S. 335 istimalet "jemanden zu beeinfluBen suchen" ("birisini etkilerneye 
uğraşmak"). Sözlüklerde istima/et için "teselli etme, teskin etme" 
("Trost") anlamı da verilmektedir; bu 1145a için geçerlidir. Gösterilen 
üç veride de istimalet ver- birleşik eylemi bulunuyor, bu birleşik eylem 
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de Dzn.e eklenmelidir. 

S. 335 iş maddesine ekleme: 1023b'de işin bitür- "öldürmek. temize 
havale etmek" ("umbringen") deyimi geçmektedir; krş. Türkiye Tü. biri
sinin işini bilirrnek. 

S. 335 iş maddesinde, yavuz işlü "unmoralisch" ("ahlaksız"). Metin 
bağlarnı göz önünde bulundurulunca deyimin metne bağlı anlamının 

(textuelle Bedeutung) "zinakar" ("ehebrecherisch") olduğu görülür, krş. 
St. 164 bad-kar öteki anlamlarının yanısıra "adulterous". Türkiye TÜ.nde 
kötülük et- birleşik eyleminin sözlüklere girmemiş olan bir anlamı da 
"(kadın) kocasını aldatmak, zina etmek"tir ("Ehebruch begehen"); ayrıca 
krş. Türkiye Tü. kötü kadın "fahişe". 

S. 342 maşla~at "Vorteile" ("çıkarlar, menfaatler"). Sözcük, metinde 
gerçekten elif le yazılmıştır (2280a maş la~atiçün). Ancak maş lafıat' ın 
çoğulu meşali~'tir; bu yüzden metindeki biçimi sadece çekimleyicinin bir 
yanlışı olarak kabul etmek gerekir. 

S. 342 maymun "Affe" ("maymun"). Burada ve bütün verilerde ~ may
mün. 

S. 345 mışrzzer "Goldstück" ("altın sikke") 1457b. Belki "saf altın" 
karşılığı daha uygun olur; krş. St. 603 zar-i mişn "pure gold". 

S. 345 mufıbet "Freundschaft" ("arkadaşlık") maddesi çıkacak, buradaki 
veri şo~bet maddesine aktarılacaktır, yukarıda 2512a üzerine düzeltmeye 
bkz. 

S. 347: müytab "RoBhaarflechter" ("at kıh örücüsü"). Bildiğime göre 
mutafların kullandığı malzeme at kıh değil, keçi kıhdır. 

S. 352 nobat yerine nuvabt "övgü, okşayıcı söz" girecektir; yukarıda 
206b üzerine nota bkz. 

S. 353 oldur- "werden lassen" (<<olmasına yol açmak, *oldurmak») mad
desi çıkartılacaktır. Yukarıda 1683b üzerine no ta bkz. 

S. 354 omac "Brei" ("lapa") maddesi çıkarılacak, bunun yerine omac 
"nişangah" ("Zielscheibe") eklenecektir. Yukardıda 2676 üzerine düzelt
meye bkz. 

S. 354 o~~a maddesi çıkarılacak, buradaki veri o~ maddesine ak
tarılacaktır. Yukarıda 2676 üzerine düzeltmeye bkz. 

S. 356 özün "Betrug" ("hile" .). TarS.nde bulunmayan yayınlanmış Eski 
Anadolu Türkçesi metinlerinde de geçmeyen bu sözcük DerS.nde bulun-
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maktadır: 3374 özün "düzen, oyun", özüncü "düzencİ", özüncülük 
"oyunbozanlık", 4087 üzün- (1) "hile yapmak"; hözün "hile" (Bilecik). 

S. 357 pişvd "Vorbild" ("örnek, numune") yerine "kılavuz, yol gösteri
ci ,. ("W egweiser, Führer") girmelidir. 

S. 359: lçangi maddesinde yanbiçim olarak gösterilen !çangz verileri 
(206a, 3311a) metnin çevriyazısmda ve yazmada !çanlçı biçimindedir. 

S. 359 !çara- "herabwürdigen, abwerten, geringschatzen". Dzn.den 
çıkartılacaktıf, yukarıda 3468 nota bkz. 

S. 360: fwş maddesine ekleme: 1188b'de !çaşını yzlç- "çatıImış kaşım 

açmak, yüzünü yumuşatmak" deyimi geçmektedir. 

S. 362!çıv "seiner Aufgabe gewachsen" ("işini, görevini yerine getirebi
lir durumda olan, işinin ehli olan" 3052. TarS.nde ve başka metinlerde 
böyle bir sözcük yok; krş. belki DerS. 2852 kıvrak V. "sıkı, kuvvetli", 
2851 kıvrak II/2. "çevik, tetik, çalışkan"; Türkiye Tü. kıskıvrak "sıın
sıkı"; DerS. 2849 kıvan- "iş görnıeye özenmek" (yalnız bir yerden der
lenmiş). Bir başka olasılık da !çıv olarak harekelenmiş sözcüğü !çayu oku
maktır: 3052b işülJüze !çayvlulJ gey er gibi "dürüst İnsan gibi işinize 
ihtimam gösterin"; !çay u ol- TarS. ve başka metinlerde yok, fakat krş. 

TarS. 2375 kayır- (kayrz-, kay ur-) "ınukayyet olmak, ilgilenrnek, önem 
vermek" vb. 

S. 362 !çolay "günstig, günstige Gelegenheit" ("uygun, uygun fırsaC). 
Oysa gösterilen veride 1420b !çolay "yakın" ("nahe") anlanımadır: geldi 
ol maymünlara çünki ~olay "Ne zaman ki o maymunlara yakın geldi 
... ". Sözcüğün bu anlamı TarS .nde bulunmamakla birlikte Türkmence 
(TDS 177) ve Halaççada vardır. 

S. 363 !çor "glühende Kohle" ("kor, kızıl kor") maddesine, gösterilen 0 

verilerin üçü de, başına !çor !ço- "kendi başına bela açmak, kendi başım 
yakmak" ("Kumrner und Leid über sich selbst bringen, sich ins Unglück 
stürzen") deyimi içinde yer alır; bu deyim Dzn.e alımnalıydl. 

S. 364'e !çur- "toplamak, biriktirmek" ("anhaufen, ansammeln") eylenıi 
eklerunelidir: 2395a pes !:al:;Ire !çuram ol günleriçün "Öyleyse o günler 
için zahire biriktireyim". Marzubanndme 21b7-8 çevre !:aljlre !çurulmış; 
32a9 ol anbardan çofc !:a!Jlre !çurmışdz. 

S. 364 fcurdcugaz "Johanniswürmchen" ("ateşböceği"). Tabii, asıl an
lamı "kurtçuk" olan sözcüğe bu anlamın verilmesi, sadece anlatılan 

öyküde ışık saçan bir böcekten söz edilmesinden dolayıdır. Bunu 'metne 
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bağlı anlam'dan ayırmak üzere 'kastedilmiş anlam' diyebiliriz. Eski 
Anadolu Türkçesinde "ateşböceği" anlamına yıldız ~urdı kullanıldığinı 
TarS. 4581 'deki verilerden öğreniyoruz; Söz Derleme Dergisi c. 3 (An
kara 1942), 1526'daki yıldır kurdu da herhalde yıldız kurdu yerine bir 
yanlıştır; DerS.nde bu deyimi bulamıyoruz. 

S. 368'eşalz ver- "bir ilaç salık vermek, tavsiye etmek" ("ein Heilmittel 
nennen, emp fehl en , raten") n1addesi eklenecektir; yukarıda 3448a üzeri
ne nota bkz. 

S. 369 sa~at "verkrüppelt" ("sakat, sakatlarrmış") 392 çıkacak, bunun 
yerine saJçat ol- "ölmek" ("verrecken") girecektir. Bu, Farsçadan ödünç
leme çeviridir (calque); St. 687 sa~at şudan "to die (applied to ani
mal s )". Şenzebe öküzün yanında kalıp ona bakması gereken bezirgan 
yamağı, "öldü" deyip işi başından savıyor. 

S. 371 sengisar "Steinigung". Metinde (1 196b) sengisar ~ll- "taşlamak" 

birleşik eyleminin geçtiğine dilekati çekmek istiyorum. 

S. 372 sevda "Liebe" ("sevgi") 1388b. Bunun yerine "tutku, hırs" 

("Ambition, Ehrgeiz") girmelidir; yukarıda 1388. beyit üzerine nota bkz. 

S. 373 soy "Rasse, Herkunft, Abstammmung, Schlag, Klasse" ("ırk, 

soy, tür. sınıf"). Oysa 29b ve 137b'de soy "iz, ard, peş" anlamındal5 , 

sadece 2747b'de "soy" ("Nachkommenschaft") anlamındadır. 

S. 374 söz çekdür- "ausfragen" (<<sorguya çekmek») 1095b; krş. TarS. 
3551 söze çek- "sorguya çekmek, isticvab etmek". 

S. 374 su issi / su vekIli "Wassergeist, Wasserengel" ("su perisi") 
yerine "denizler ve sular sahibi", (" Herr / Besitzergeist des Meeres und 
der Gewasser" karşılığı koyulabilirdi. 

S. 374 suç maddesine ekleme: 790b'deki suÇı deg- "zararı dokunmak" 
anlamıyla dizine alırrmalıydl. 

S. 378: şükrane "aus Dankbarkeit" ("minnettarhktan, şükran nişanesi 
olarak" 2959b. Oysa gösterilen veride şükrane "bir iyilik karşılığı veri
len hediye, ya da yapılan iş" anlamındadır; krş. Junker-Alavi 462 "aus 
Dankbarkeit verrichtete Tat"; Redhouse 1132 "a thank offering"; St. 752 
"gratitude, thanksgiving; a fee paid by plaintiff or defendant on the cause 
being decided in his favour". 

15 Sözcüğün bu anlamı üzerİnde SNÜN, s. 15 ve devamında durmuştum. 
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So 379 !alJa "erstaunt, ratlos" ("hayrete düşmüş, hayrette kalmış, şaşır
il11Ş"). Gösterilen bütür verilerde !a1Ja ~al- "şaşırınak, hayret etmek" 
birleşik eylemi (talJ-; ta1J-a ~al-) söz konusu olduğu ve bu deyimden 
bağımsız bir ta1)a leksemi bulunmadığı içİn Dzn.de bu şekilde gösterilmiş 
olması doğru değildir. 16 

S. 380 tap "genug" ("yeter") karşılığı yerine "eşit, müsavi" ("gleich
wertig") girecektir. Krş. TarS. 3740 tap 4. (KelZle ve Dimne 3243a'daki 
atasözü için 4 ayrı eserden veriler): iki çetük bir arslana tap "İki kedi bir 
arslana denktir". 

S. 380 (a~ "Verunglimpfung" ("birisinin şeref ve haysiyetini lekelerne, 
bühtan, iftira"): ra~ (ut-"verunglimpfen" ("bühtan ve iftirada bulun
n1ak") 287, <o ar. da~~ id. ("aynı anlamda". Arapçada bu anlama gelen 
bir da~( bulamadım, buna karşılık örn. St. 529'da di~~ "slender" ("ince, 
narin") var, galiba bu bir yanlışlık sonucu "slander" ("iftira") olarak 
anlaşılmış. Bu madde çıkartılarak veri, Dzn. s. 302'deki da~ "Wider
rede" ("itiraz"), da~ dut- "widersprechen" ("itirazda bulunmak") mad
desine eklenecek. Eski Osmanlıcadakİ da~ ve (a~, (daf!: dut- ve raf!: (ut-) 
şüphesiz aynıdır ve bunlar Farsça da~ St. 529 '~contradiction, opposi
tion" ("çelişme, muhalefet, karşı çıkma, karşı durma") sözcüğünden 
alıntıdır o (Sözcüğün dal ya da (a ile yazılması için TarS. 977 ve de
vamındaki verilere bkz.). 

S. 381 taş "das AuBere, die AuBenseite, drauBen" ("dış") maddesi 
verileri arasında 3815b'de geçen (aşıra da yer almaktadır. Herhalde 
3815a'daki başıra'ya koşut olarak (aş + 3. °kişi iyelik eki + yön göster
me duruınu (Direktivus) olarak düşünülınüştür. Oysa metindeki (aşıra 
"dışına" değil, "dışarı. dışarıya" anlamına olup taşra'nın yanbiçimi~ir, 
dolayısıyla Dzn.de mevcut olan (aşra maddesine alınması gerekirdi. 

S. 381 (avlle "Armband" ("bilezik") (?) 891. Verilen bu karşılık yerine 
"inci gerdanlık" girecektir; St. 823 "a string of pearls". 

S. 385 cüd "Hoız, Stück Holz" ("tahta, tahta parçası") yerine "tütsü 
olarak kullanılan öd ağacı" ("Aloe, Agallochum") girecektir. 3739b'de 
öd ağacının yavaş yavaş ve için için yanmasına ilişkin bir benzetme 
yapılmıştır. 

S. 385 tünl "Taugenichts, Lump" ("serseri, ahblksız herif"). Metne 
daha uygun düşen "hırsız" anlamı da vardır; St. 337 "a thief, robber". 

16 talja bat-, talja gel- deyimi ise ad kökü olan talj'dan: (alj+a bat-, talj+a gel-o 
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S. 385: 146b'de geçen tuş "Gegend" ("yöre, civar") ile karşılanmıştır. 
Oysa sözcüğün buradaki anlamı "n1enzil, konak yeri"dir, TarS.nde de 
karışıklık vardır. örn. orada s. 1354'te düş tut- (tuş tut-) "bir semte 
yönelmek" maddesinde Güvahı'den alınan beyitte de tuş (ut- "menzil 
edinmek" anlamındadır. 

S. 385 tuş "gefesselt, in die Falle gefallen" ("zincire vurulmuş, köstek
lenmiş, tuzağa düşmüş") 343. (Yayımlayan, bu anlamlandırmayı ruşa~ 
"köstek" sözcüğünü göz önünde bulundurarak yapmış olsa gerek). Oysa 
gösterilen veride, tuş 01- "karşılaşmak" ("begegnen") söz konusudur. 
"Yılan, çıyan ya da kurt, kuş [bunlardan] birisi insanın karşısına çıkarsa 
bu ağır bir zahmettir" . 

S. 386 uşül "sinnvoll, in Ordnung" ("amaca uygun, düzenince, yolun
ca") sözcüğünün Arapça uşül "yöntemler" ile aynı olduğu farzedilmiş. 
Bu mümkün olmakla birlikte kesin değildir. Cem Dilçin SN'da da geçen 
aynı sözcüğü Türkçe saymış ve 1. "iyice, güzelce, gereğince" 2. akıllı

ca" diye anlamlandırmıştı, bkz. Dilçin, SN s. 643. Ayrıca Türkmencede 
Arapça sözcük uzun ünlüyle usül olduğu halde usullı "başarcalJlıgı bolan, 
u~ıplı" ve bundan türemiş olan usullı~, usullılz~, usulsız, usulsızlz~ kısa 

ünlü Hedir. TarS. 3993 'te Karacaoğlandan alınan bir veride (usul boy) 
sözcük, "mütenasip, mevzun" ile karşılanmıştır. DerS. 4044 'te Kayseri 
köylerinden derlenen (yine bir Karacaoğlan şiirinde geçen) boyu usul 
gösterilmiş, burada usul "yakışıklı" olarak anlamlandırılmıştır. 

S. 387 uzat- "austrecken" ("uzatmak"). Bence gösterilen verilerden 
3691b'de "uzaklaştırmak, uzaklaşmasına sebep olmak, kaçırmak" an
lamındadır, krş. TarS. 4049 uza- "uzaklaşmak" ve 4051 uzat- "uzaklaş

tırmak" . 

S. 388'e üşür- "bir araya getirmek" maddesi eklenmelidir (yukarıda 
Dzn. s. 280 üzerine eklerneye bkz.). 

S. 392 yarsı "Halfte" ("yarı"). Vezin gereği yarısı yerine kullanılmış 
olan bu biçimin böylece dizine alınması, bunun leksikalize olmuş bir 
birim olduğu izlenimini yarattığı için uygun olmamıştır. Burada 3. kişi 
iyelik eki bulunduğu ve orta hecenin vezin gereği düşürüldüğü belirtilme
liydi. 

S. 392 yavu~ıl- (yavu~ul-) "zugrunde gehen" ("mahvolmak") ~ "yitir
mek" ("verlieren"). 

S. 393 yaz- "schreiben" ("yazmak") ve yaz- "fehlen" ("neredeyse ... 
yapmak"), (bu sadece 246a'da) iki ayrı eylemdir. İki ayrı maddebaşı 
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oln1ahydl. 

S. 393 yegit "yiğit". Bildiğim kadarıyla Adamovic, niçin (kapalı e ile) 
yegit okuduğunu şimdiye değin açıklaınış değildir. Bu okuyuşunda haklı 
olabilir, ancak niçin böyle okuduğunu açıklaması gerekir. Bence, DerS. 
4223 'te sadece Rize ve çevresinde derlenmiş olan yegid, yegit biçim
lerinin bulunması, Eski Anadolu Türkçesi ve hatta Ana Türkçe için *yegit 
biçimini kabul etlTIek için yeterli sayılamaz. 

S. 394 yerin- "sich argern" ("kızmak, sinirlenmek"). Benim belirle-
uıı".JU-'--'-'-' göre ise: 
3254b'de Türkiye Türkçesi yazı dilinde olduğu gibi "pişman olmak, 
teessüf etmek" ("sich bereuen") anlamındadır; krş. DerS. 4252 yerin-, 
(yirin-) 4. "pişman olmak". 2127b, 3984b ve 3972b'de (bu sonuncuda: 
gölJli yerin- "üzülmek, acı çekmek" ("betrübt sein") anlamınadır; krş. 
DerS. 4252 yerin- (yirin-) 1. "üzülmek". 2254a'da "yakınmak, şikayette 
bulunmak" ("sich beklagen") anlamındadır, krş. Ders. 4252 yerin
(yirin-) 2. "yakınmak". 

S. 394 yeyigrek bütün verilerde yegirek olarak düzeltilmelidir. 

S. 395 yolç, maddesine ekleme: yolç, kim ... içün " ... için değil" ("nicht 
für ... ") 234b yolç, kim abçayçün "para için değil". 

S. 396 yüri- verileri arasında yer alan 755a'da (ikimüz geli yürüriken 
salJa) bu eylemin şimdiki zaman anlamını vermek işlevinde olduğu 

belirtilebilirdi. 

S. 396 yüz "Gesicht" ("yüz, surat") maddesine ekleme: 414b ve 
1644b'de yüz "içyüz, işin içyüzü" ("tiefere Bedeutung, eigentlicher 
Sinn") anlamınadır. Bu maddeye 3323a'da geçen yüz ver- "yönelmek" 
("sich zuwenden") de eklenebilirdi. 

S. 397 zehre "Blume" ("çiçek"). Yayımlayan, Arapça zahr sözcüğünü 
düşünmüş olmalı, oysa burada söz konusu olan Farsça zahre "öd, safra 
kesesi"dir. 567b wJrayıcalç, zehreleri çtik eder "[aslan] kükrediğinde 

ödleri yarar", krş. Türkiye Tü. ödü patla-, ödünü patlat-. 

S. 398 zenab "Spott" ("alay, şaka"). Metinde (2361b) zenab et- "alay 
etmek" birleşik geçtiğine dikkati çekmek istiyorum. 

Yanlışları 

Metni okurken not ettiğim dizgi yanlışlarını yayınlamaktan amacım 
sadece okuyucuya ve ileride bu metin üzerinde çalışacaklara kolaylık 
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sağlamaktır. 

149b şöle ~ şöyle; 239a rudum ~ (utdum; 367b olsulJ ~ olsun; 311 b 
göglere ~ göklere; 514b dir bühül ~ bir dühül; 527b bilip ~ bilüp; 
666a kiisdülJ ~ kiisülJ; 807a ıssısinda ~ ıssısında; 928b bayan ~ beyan; 
1342b canülJi ~ canulJı; 1406a mayun ~ maymün; 1958afir ~ bir; 1965a 
gazı ~ ~azl; 2003b CavertüIJ ~ (avretüIJ; 2189a sıçün ~ sıçan; 2685a 
magur ~ magrür; 2926b gÖIJlumüzi ~ gÖIJlümüzi; 3028b düşek ~ döşek; 
3084a öIJmek ~ ögmek; 311 3a zahib ~ zahid; 3278a şeraret de ~ şetaret
de; 3448a şalz ver diler ~ şalz verdiler; 3568a dedükerli ~ dedükleri; 
3820b ögudile ~ ögüdile; 4053a fir ~ bir; s. 322 güş ~ güş; s. 322 
güman elet- 934 ~ 935; s. 327 hazm ~ (Adamovit'in transkripsiyonuna 
göre: ha?,m) hazm; s. 280 Cdavet ~ Cadavet; s. 362lço~- durften ~ duften; 
s. 364 ~ulmaşane ~ ~ulmaşane (Metinde böyle ~ulmaşane değil!) 
s. 371 serteset ~ serteser; s. 374 söyundür- ~ söyündür-; s. 376 şa?: ~ 
şa?:; s. 394yıylçan- 1781 ~ 2781; s. 397 zaruret ~ iarüret. 
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