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ŚaǾlebį’nin Kitābu Ǿarāǿisi’l-mecālis fį ķıṣaṣi’l-enbiyā’ adlı eseri değişik tarihlerde 
Türkçeye çevrilmiştir. 14. yüzyılda, Aydınoğulları döneminden kalan Türk Dil Kurumu 
nüshası çevirilerin en eskisidir. Kısas-ı Enbiya, Türk Dil Kurumu Nüshası, Metin-
Sözlük-Dizin, Notlar adıyla yayına hazırlamış olduğumuz 954 sayfalık bu nüshanın son 
derece zengin ve ilginç olan sözvarlığı Bursa, Manisa, Bağdadlı, Marmara ve İznįķį 
nüshalarıyla da karşılaştırılmış ve bunların Eski Anadolu Türkçesinin sözvarlığına katkı 
olarak nitelenebilecek kimi örnekleri daha önce iki makaleye konu edilmiştir (Yılmaz-
Demir 2009a, 2010). Bu makalelerde farklı özellikleriyle yedi bölüme ayrılan kırk üç 
sözcük ve deyim yer almaktadır. Bunlar sırasıyla şöyledir: 

1. arur-~arır-, binür, biter, dir, üyer-, yaķımraķ, yinçi; güneş gözine, yil vir-, yir(üñ) 
yüzin yala-. 

2 çög-, dügünük, dünlerek, emlü, oyru, şimşek doķu-, yivil-, yivlimiş, yoġnal-, 
yoķla-; siñer su. 

3. ķulaķ dozı, keź, oturġan, ölgen, yıvuķ. 

4. binü, ḥaķķına ķo-. 

5. ķuyķa, siy, yaḫşur-, yatsun. 

6. añsuz, ķoca ķorpu, köklü, sarıncaķ, sesü, setkünleri yillen-, sütügen, tonuķluķ 
(tonaķluķ). 

7. bürke, kenef, ķunbar, lubd, mūl, nārincāt, sayalan-. 

Bu yazıda ise ses, anlam veya yapıca Eski Anadolu Türkçesinin sözvarlığına katkı 
sağlayacağı düşünülen altı sözcük veya deyim, diğer nüshalarla, orijinal metinle ve 
Almanca çeviriyle de karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 



 

1. 1. 1. 1. balacıbalacıbalacıbalacı���� “ağacın özü, ağaç balı” 

Ķıśaś-ı Enbiyā’da iki yerde geçen bu sözcük her iki örnekte de balacı�/balıca� 

okunacak biçimde yazılmıştır:  

 

“şey�ānlar ol aġaç�urdına (4) eyitdiler eger ol va�tın bilseyidük biz saña �a�ām ve 

şarāb getürü virürdük kim yirdiñ çün ādemiler (5) yiyesisin imdi balacı� ve su kim 

senüñ öyünüñdür biz saña �anda dilerseñ getüri virevüz ol �a�āyı (6) yidügüñ ve 

Süleymān öldügin bize bildürdügüñ şükrānesi eyitmişlerdür kim şol balacı� kim aġaç 

içinde (7) bulınur dįvler aġaç�urdına getüri virdükleridür.” (TDK 683: 4-7) 

Her iki örnekte de bağlam “ağaç balı” anlamını gerektirmektedir. “ağaç balı” 
anlamıyla balcık  sözcüğü Anadolu ağızlarında kullanılmaktadır (bk. TDK: TTAS). 

Marmara nüshasında ise öykü biraz farklıdır. Bu kez şeytanlar kurtçuğa yuva 
yapması için su ve balçık getirirler: 

“şeyāŧįn daħı ol ķurda eyitdiler bize bu etdügiñ (9) eyülik muķābelesinde yeyüp 
içeydiñ sana ŧa‘ām ve şarāb getürürdük lākin (10) yuva içün saña su ve balçıķ taşıyup 
getüririz.” (Marmara 388: 8-10) 

Buradaki bağlam sözcüğün balçık “çamur” olmasını gerektirir. Çeviriyi 
karşılaştırmak için kullandığımız Arapça metinde de buna uygun olarak “balçık” 

anlamına gelen el-�įn sözcüğü bulunmaktadır (Ar. 330). Aynı şekilde, Arapça metinden 

Almancaya yapılmış çeviride de “çamur” anlamına gelen Schlamm bulunur: “Doch wir 
bringen dir Wasser and Schlamm, weil wir dir dankbar sind (= Ama sana müteşekkir 
olduğumuz için su ve çamur getirdik, Busse 2006: 413) 

Bursa ve Bağdadlı nüshalarında ise bağlam açık değildir; hem “balçık” hem de 
“ağaç balı” anlamları düşünülebilir: 

“Süleymān bir yıl anda durdı. ǾAśāsın ķurtcuġazlar yidi (6). Dįvler anı diri 



sanurlar-ıdı; Süleymān kaçan (7) öldügin bilmediler. Ol ķurtcuġazları Ǿaśā üstine 
ķodılar, (8) bir gün ne kadar yidi-y-ise ĥisāb ķıldılar; bir yıl olmuş (9) öleli. Ol 
ķurtcuġaza, dįvler ol günden berü ķara balçıķ getürür(10)ler. Aġaç içinde balçıķ 
bulunan odur.” (Bursa 752: 5-10) 

“şeyāŧįn daħı ol ķurda eyitdiler bize bu etdügüñ eyülük muķābelesinde (2) ŧa‘ām 
ve şarāb içeydüñ saña getürüp yetişdürürdük l[ā]kin yuva (3) içün saña śu ve balçuķ 
ŧaşıyup getürürüz ile’l-ān ol ķurd ķısmına balçuķ (4) ŧaşıyup getürürler bu sözüŋ 
śıĥ[ĥ]atına delįl budur kim ekŝer taħta ve direklerde balçuķ (5) bulınur.”  (Bağdadlı 92b: 
2-5) 

Sözcüğün Ķıśaś-ı Enbiyā’da, her iki örnekte de balacı�/balıca� biçiminde 

yazılmış olması yazım yanlışı olasılığını zayıflatmaktadır. Bu durumda, ses ve anlam 

açısından benzer olmakla birlikte iki ayrı sözcük söz konusu olmalıdır. balacı�/balıca� 

“ağaç balı” fakat balçık, balçuk “balçık, çamur”. Diğer pek çok sözcük gibi 

balacı�/balıca� biçimi de sadece Türk Dil Kurumu nüshasında korunmuş 

görünmektedir.  

 

2. 2. 2. 2. börkbörkbörkbörk “külah; elbise” 

Ķıśaś-ı Enbiyā’nın Türk Dil Kurumu nüshasında börk okunacak biçimde ve üç 
kez geçen bir veriyle karşılaşırız:  

 

“biregü iki börk geymiş nazlanur” (TDK 12: 14) 

 

“bir cübbe ve bir tuman varıdı ve bir börk �amusı �ūfdan idi” (TDK 375: 8) 

 

“bir gün bir er börk giyüp gökçeklenüridi” (TDK 453: 2) 

Metnin Arapça aslında, börk sözcüğünün yerinde bürd “parlak çizgili kumaş” 
karşılığı vardır (Ar. 9).  

Bursa nüshasında, metinde bürt okunmuş (34-6), “kumaş” karşılığı verilerek 
dizine bürd (s. 256) ve bürde (s. 339) olmak üzere iki ayrı biçimde alınmıştır (Ökten 
2000). 



İzni�į nüshasında, Türk Dil Kurumu nüshasındaki ilgili cümlelerden yalnız ilkinin 

karşılığı vardır. Ancak Bursa nüshası gibi bu nüshada da börk yerine bürde bulunur: bir 
kişi iki yeñi bürde geyüp (15a-7). bürde için “bir çeşit çizgili kumaş” anlamı verilmiştir. 

Marmara nüshasında da İzni�į nüshası gibi yalnız ilk cümlenin  karşılığı bulunur. 

Ancak, 17. yüzyıla ait bu çeviride, börk/bürd yerine tümüyle farklı bir sözcükle, �aba 

“elbise” sözcüğüyle karşılaşırız: iġtirār �abasıyla sallanup (Marmara 11-27).  

Almanca çeviride yer alan Mänteln “elbise” sözcüğü de Türk Dil Kurumu nüshası 
dışındaki çevirilerle ve Arapça metinle uyum içindedir. 

Bütün veriler dikkate alındığında sadece Türk Dil Kurumu nüshasında yer alan 
börk sözcüğüne, yaygın anlam olan “başa giyilen külah, kalpak gibi şeyler” (Tarama 
Sözlüğü) dışında, “elbise” anlamının da yüklenmesi gerekmektedir. 

 

3. 3. 3. 3. sinük sinük sinük sinük “kırık, bozuk, düz olmayan” (?) 

Ķıśaś-ı Enbiyā’nın Türk Dil Kurumu nüshasında bir kez geçen bir sözcük sinük 
okunabilecek biçimde yazılmıştır:  

 

“bir yir getürile a� gümişden şol arı a� etmek gibi yumuşa� ve la�įf hįç ol yir 

üzere yazu� işlenmedük ola hįç �ayb ve sinük olmaya” (TDK 17: 3) 

Kaynaklarda belirleyemediğimiz bu sözcüğün anlamı diğer nüshalardaki paralel 
bölümlerin ve Almanca çevirinin yardımıyla çıkarılabilecek durumdadır: 

“ma�şer güninde gümişden bir beyāż bir yer çekile ki üstünde a�lā �i�yān ve günāh 

işlenmemiş ola” (Marmara 14-5). 

“ma�şer güninde pākize ve beyāż yir götürile a�lā üzerinde �i�yānlı� ve günāh 

işlenmemiş ola” (Manisa 13a-8). 

“mecmu� �aġlar yėrüŋ berāberinde düpdüz ola ki hergiz anda yüce ve alça� 

olmaya” (İzni�į Ş22a-7). 

Görüldüğü gibi Türk Dil Kurumu nüshasında sinük ile anlatılan durum diğer tüm 
çevirilerde farklı sözcüklerle anlatılmıştır. Almanca çeviride de anlam es gibt auf ihr 
keinen Makel und nichts Zerbrochenes “Üzerinde kusur veya kırık bir şey yoktu” 
sözcükleriyle karşılanmıştır (Busse 2006: 13). Bu durumda burada “kırık, bozuk, düz 



olmayan” anlamlarına gelen ancak mevcut kaynaklarda rastlanmayan yeni bir sözcükle 
karşı karşıya olabiliriz. Bu yeni sözcük, taşıdığı n sesi nedeniyle geniz n’si bulunduran 
siñ- eylemiyle ilişkili olamaz. Ancak “bozuk, kırık olmak, düz olmamak” anlamlarına 
gelebilecek bir *sin- eyleminden -k eki ile türemiş olabilir. 

Sözcüğü sınu� sözcüğünün ön damaksıl veya yanlış yazılmış biçimi olarak 

saymak da elbette mümkündür. 

 

4. 4. 4. 4. sözi kesilsözi kesilsözi kesilsözi kesil----    “sona ermek, bitmek; egemenliği bitmek” (?) 

Ķıśaś-ı Enbiyā’nın Türk Dil Kurumu nüshasında bir kez geçen bu birleşik eylem 
Türk sözi kesildigi yolda  deyimi içinde bulunmaktadır: 

 

“�açan �ü’l-�arneyn yir uçlarındaġı ümmetler işinden fāriġ oldı ve maşrı� ve 

maġrib tamām gezdi (7) pes yirüñ üstindeki ümmetlere yüz dutdı kim ol ümmetler 

ādemiler ve cinnįler ve Ye�cūc ve Me�cūcdur    (8) pes �açan maşrı�uñ Türk sözi kesildigi 

yolda yörürken ādemilerden bir �āli� ümmete kim ol aradayıdı (9) �ü’l-�arneyne 

eyitdiler” ((TDK 768: 6-9).    

Bağlamın, anlamını büyük ölçüde ele verdiği bu deyim diğer nüshalardaki paralel 
bölümler yardımıyla biraz daha açıklığa kavuşmaktadır: 

“ķaçan maşrıķuŋ türk sınurı kesildügi (4) yolda Źü’l-ķarneyn’e ayıttılar.” (Bursa 
775: 3). 

“çün Źü’l-ķarneyn şarķ ve ġarbı ŧavāf edüp (12) ‘umūmen ħalķlarını kendüye 
muŧįǾ ķıldı yer ortasında olan (13) cin ve ins ve Ye’cūc ve Me’cūcı görmek ķaśd 
eyleyüp (14) maşrıķ ŧarafından Türkden aŋaru ādemiyāndan bir ümmet-i śāliĥe (15) 
bulup pes aña eyitdiler” (Bağdadlı 129a: 11-15).    

“çün Źü’l-ķarneyn şarķ ve ġarbı (5) ŧavāf edüp ħalķı kendüye muŧį‘ idüp yer 
ortasında olan cin (6) ve ins ve Ye’cūc ve Me’cūcı görmek ķaśd idüp şarķ ŧarafında 
Türkden (7) añaru ādemiyāndan bir ümmet-i śāliĥe buldı.” (Marmara 426: 4-7).    

Almanca çeviri de bu anlamı destekler: “Als er auf dem Weg war, in der Gegend, 
die an das östliche Gebiet der Türken grenzt, sagten Menschen eines frommen Volkes 



zu ihm” (=Türklerin doğu bölgesine sınır olan yerde yolda yürürken, dini bütün bir 
halkın insanları ona söylediler, Busse 2006: 461). Almanca çevirinin de yardımıyla 
Türk sözi kesildigi ifadesini “Türklerin bulunmadığı, Türk hakimiyetinde olmayan yer” 
olarak anlayabiliriz. Bu durumda sözi kesil- deyimi de buradaki anlamıyla Eski Anadolu 
Türkçesinin sözvarlığına yeni bir katkı olmaktadır. 

 

5. 5. 5. 5. sürügüsürügüsürügüsürügü---- “kovulmak, sürülmek, uzaklaştırılmak, sürünüp durmak” (?) 

Ķıśaś-ı Enbiyā’nın Türk Dil Kurumu nüshasında sürügü-gil okunabilecek bir 
sözcük bulunmaktadır: 

“�ābįle eydildi gitgil ve sürügügil hįç �or�udan imin olmaġıl (TDK 85: 12). 

Hem metnimizdeki bağlam, hem de diğer nüshalardaki paralel biçimler, okunuşu 
sorunlu bu sözcüğün anlamı konusunda şüphe bırakmaz: 

 “�ābįl Hābili depeledükten śonra �a� ta�ālā anuñ �albine ra�b ve perįşānlı� ıl�a 

�ılup emn ve i�mināndan ma�rūm olup …” (Manisa 59a-14). 

“�ābįl �ālı aña erişdi kim �a� ta�ālā �ażretinden ma�rūd ve ra�metinden ma�rūm 

yörürdi.” (İzni�į 108b-8). 

“perįşanlı� �ılup üns ve i�mināndan ma�rūm olup …” (Marmara 62-4). 

Almanca çeviri de Türkçe çevirilerle uyumludur: “Zu Kain aber würde gesagt: 
‘Geh weg!’ und er ging weg wie ein Verjagter und irrte in Angst und Schrecken umher, 
niemandem, den er sah, vertraute er.” (=Kabil’e dendi ki ‘Git!’ ve sürülmüş biri gibi 
gitti ve korku ve dehşet için dolandı, gördüğü kimseye güvenmedi. Busse 2006: 62). 

Tarama Sözlüğü’nde, anlamı “sürülmek, uzaklaştırılmak, ayak altına düşmek, 
sürünmek” olarak verilen bir sürük- eylemi vardır ve anlamı metindeki bağlama uygun 
düşmektedir. Bu biçimin üzerine, sür-ü-, kaz-ı- örneklerinde olduğu gibi sıklık çatısı eki 
gelmiş olabilir: sürük-ü-. Ancak bu durumda türemiş eylemin geçişli olması gerekir. 
Oysa metinde sürügü-  biçiminin geçişli olduğunu gösteren bir işaret yoktur. Bu nedenle 
sözcüğün anlamı açık olsa da yapısı sorunludur. 

 

6. 6. 6. 6. yıl yimlikyıl yimlikyıl yimlikyıl yimlik    “bir yıl yemeye yetecek kadar” 

Türk Dil Kurumu nüshasındaki en ilginç yapılardan biri olan yıl yimlik aynı 
cümle içinde iki kez geçmektedir: 



 

“tañrı bularuñ üzere bereket indürmişidi şöyle kim düşman bularuñ üstine (8) 

gelmezidi bulardan biregü bir �aya üzere dopraġı direridi ve aña to	um bıraġurıdı tañrı 

ta�ālā aña ve anuñ �ayāl-(9)-larına yıl yimlik bitüri virürdi ve biregünüñ bir aġacı zeytūn 

olsa ol bir aġaçdan yıl yimlik (10) yaġ sı�arıdı.” (TDK 544: 7-10). 

Anlamı bağlamdan sezilen bu yapı, paralel bölümlerin bulunduğu Bağdadlı ve 
Marmara çevirilerinde bir senelik ifadesiyle karşılanmıştır: 

“kendülere şol mertebe bereket ve raĥmet (3) müyesser olmış idi ki birileri ŧopraġı 
ķaya üstinde ķoyup toħm śaçsa kendine (4) ve ‘ayālına bir senelik zaħįresi deñlü maĥśūl 
ĥāśıl olurıdı ve yalıñız bir zeytūn (5) aġacından bir senelik kifāyeti ķadar yaġ ĥuśūla 
gelüridi.” (Bağdadlı 15a: 2-5). 

“anlara şol mertebe bereket ve raĥmet müyesser (26) olmışdı ki birileri ŧopraġı 
ķaya üstinde ķoyup toħum śaçduķda kendine ve ‘ayālına (27) bir senelik zaħįresi deñlü 
şey ĥāśıl olurdı ve yalñız bir zeytūn  aġacından bir senelik (314-1) kifāyetince yaġ 
ĥuśūla gelürdi.” (Marmara 313: 25-314: 1). 

Almanca çevirideki ein Jahr lang “bir yıl boyunca” ifadesi de anlam konusunda 
şüphe bırakmaz: “Gott lieβ über ihrem Lebensunterhalt seinen Segen walten. Jemand 
sammelte, wie erzählt wird, Erde auf Felsen und sähte darauf, und Gott lieβ füe ihn 
hervorsprieβen, was ihn und seine Familie ernährte. Ein anderer hatte einen Ölbaum 
und preβte von ihm Öl, von dem er und seine Familie ein Jahr lang lebten.” (Busse 
2006: 335). 

Bu durumda yıl yim-lik yapısı ilginç söz dizimiyle Eski Anadolu Türkçesinin 
sözvarlığı içinde sadece Ķıśaś-ı Enbiyā’nın Türk Dil Kurumu nüshasında tanıklanmış 
olmaktadır. 
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