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Öz
Türk kültür ve medeniyetinin en önemli
unsurları arasında hayvanlar yer almaktadır. Bu
bağlamda Türk edebiyatında yer alan birçok
eserde hayvanlardan söz edilmiştir. Klasik Türk
Edebiyatı’nın önemli şairlerinden Şeyhî’nin
eserleri içerisinde de azımsanamayacak ölçüde
hayvan adları ve hayvanlarla ilgili çok sayıda
sosyal, kültürel ögeye yer verilmiş, hayvanlarla
ilgili çok sayıda benzetme yapılmıştır. Bu
çalışmada Şeyhî’nin ‘Dîvân’ı ile ‘Harnâme’ ve
‘Hüsrev ü Şîrîn’ mesnevîlerinde yer alan
hayvanların adları tek tek tespit edilmiştir. Bu
hayvanların adlarının hangi eserde kaç kez geçtiği
beyit numaraları verilerek gösterilmiştir. Ayrıca
her farklı hayvan adı için örnek bir beyit
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şeyhî, Dîvân, Hüsrev ü
Şîrîn, Harnâme, Hayvan Adları

Abstract
Animals are among the most important
elements of Turkish culture and civilization. In this
context, animals are mentioned in many works in
Turkish literature. In the works of Sheikhi, one of
the most important poets of Classical Turkish
Literature, a considerable amount of animal names
and many social and cultural elements about
animals were included, and many analogies were
made about animals. In this study, the names of the
animals in the "Kharnâme" and “Khusraw and
Shirin" mathnawis and "Diwan" of Sheikhi were
determined one by one. The number of times the
names of these animals are mentioned in which
work is shown by giving couplet numbers. In
addition, a sample couplet is given for each
different animal name.
Key Words: Sheikhi, Diwan, Khusraw and
Shirin, Kharnâme, Animal Names
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Structured Abstract
The works of Sheikhi, who was one of the significant names in the field of Old Anatolian
Turkish at the end of the 14th and the beginning of the 15th century, have an extensive
vocabulary in terms of animal names. These animal names are sometimes used in the real sense,
sometimes in mythological or religious sense, sometimes as a horoscope for the purpose of
simile. In this respect, the works of Sheikhi are worth examining in terms of revealing the
vocabulary of the animal names of the Old Anatolian Turkish Period.
In this article, the names of the animals in Sheikh's "Diwan", "Khusraw and Shirin" and
"Kharnâme" masnawis were determined. The numbers of all couplets in the works, in which the
names of animals are mentioned, are shown one by one. Then, for each animal name, a sample
couplet is given. Halil Biltekin did critical edition by seeing the eight copies of Diwan, Tuğba
Tülübaş worked on the Mathnawi of Khusraw and Shirin number 1173 in Ali Emîrî Efendi
National Library, Mehmet Kanar did “A Verse Translation Essay About the Kharnâme of the
Sheikhi” for Kharnâme. The article that I wrote was based on the abovementioned works.
In the study conducted on Sheikhi's Khusraw and Shirin and Kharnâme mathnawis and
Diwan, it was determined that a total of 131 animal names were used. 39 of these names are of
Arabic origin, 55 of them are of Persian origin, and 37 of them are of Turkish origin. It has been
observed that the use in three languages for some animals is present in the work.
While 125 of the animal names in Sheikhi's works are real animal names, the remaining
6 are of religious or mythological nature.
While classifying the real animals in this study, since horses and pack animals have a
special place in Turkish culture, a distinctive title was given for these animals apart from the
category of herbivores. Besides this, titles such as birds, predators, reptiles, arthropods, aquatic
beings and rodents have also been given.
There are 38 animal names under the title of Birds in Sheikhi's works. 16 different names
have been made for Horses. There is a total of 8 animals under the title of the Pack animals, 23
animals in the category of Herbivorous animals, 15 animals under the title of Predators, 8
animals under the title of Reptiles, 12 animal names in the Arthropod category, 3 animal names
in the category of Aquatic creatures. Finally, there are 2 animal names under the title of
Rodents. Apart from real animals, there are 6 animals with mythological or religious
characteristics.
The number of real animal names used by Sheikhi in his Diwan is 57 and it is mentioned
198 times in total. However, only 5 animals with mythological or religious qualities used by
Sheikhi in his Divan, and it goes on 14 times in total.
The number of real animal names used by Sheikhi in the mathnawi of Khusraw and
Shirin is 116 and it is mentioned a total of 707 times. Similar to his Divan, the number of
animals with mythological or religious qualities used by Sheikhi in the mathnawi of Khusraw
and Shirin is 5 and it is stated 43 times in total.
The number of real animal names used by Sheikhi in the Kharname mathnawi is 14, and
it is mentioned 38 times in total.
Some animal names that have been used in today’s Turkey, were seen as unchanged or
used by undergoing little change in Turkish Sheikhi's works.
The animals, whose names are used by Sheikhi in his works, are recognized in Asia,
Africa and Europe, the continents known as the old world. Animals such as elephants, lions and
tigers, which have large habitats in Africa and the Indian peninsula, are found in Sheikhi's
works. However; Because many animal species such as turkey, anteater, bison, llama, kangaroo
and koala living in distant continents such as America and Australia, the names of these animals
didn’t take place in the works of Sheikh.

Şeyhî’nin Eserlerinde Hayvan Adları
Animals have always had a vital function in the lifestyles of the Oghuz tribes from the
Central Asian steppes to the Anatolian geography. It is known that especially horses and pack
animals had a key role in social life. Animals such as cows, sheep and goats were used in a wide
range from meeting their basic food needs to clothing needs in the Oghuz tribes, who continue
their livelihood with agriculture and animal husbandry in Anatolia. Moreover, hunting,
Anatolian Turks adopted from Central Asia, can be described as a traditional activity.
Furthermore, it is thought that Anatolian wildlife was much richer in the 14th and 15th
centuries compared to today in terms of the species it holds. Because Sheikhi grew up in such a
natural environment, it is quite expected that his works are rich in animal names.

Giriş
Bir dilde yer alan hayvan adları o dilin mevcut söz dağarcığı içerisinde önemli bir
yer teşkil etmektedir. Anadolu’yu yurt edinen Oğuzların 13 ila 15. yüzyıllar arasında ilk
defa kendi lehçeleri üzerine inşa ettikleri bir yazı dili olan Eski Anadolu Türkçesi de söz
dağarcığında bulunan hayvan adlarının çeşitliliği ve zenginliği ile dikkat çekmektedir.
Tarihsel süreçlere baktığımız zaman Orta Asya Türk sanatının hayvan tasvirleri
üzerine inşa edildiği görülmektedir. Bu sanat anlayışının kökenleri MÖ 8.yy’dan MS 3.
yy’a kadar Asya’da egemenlik tahsis etmiş olan Saka yahut İskit kavimlerine
dayanmaktadır. Sakalar, her türlü eşyaya hayvan figürü tasviri uygulamışlardır.
Özellikle kılıç gibi bazı eşyaların tutulan kısımlarının kurt başlarından oluşması dikkat
çekicidir (Togan, 1986a: 28). “Çin'in kuzeybatısından Tuna Irmağı'na kadar çok geniş
bir sahadan elde edilen kurgan buluntuları, İskit ve Hunlardaki sanat anlayışının
benzerliğini göstermeleri bakımından önem taşımaktadır. Bu sanat eserlerinin temeli
hayvan betimlemesine dayalıdır.” (Durmuş, 2002: 925). Altay ve Tanrı Dağları
çevrelerinde Sakalara ait sanat eserlerinde görülen hayvan figürleri elbette hem Türkler
hem de diğer kavimler için örnek teşkil edecektir. Bu konuyla ilgili olarak Barovka, sanat
eserlerinde hayvan üslûbunun çıktığı yer olarak Altay bölgesini işaret etmiştir
(Diyarbekirli, 1972:7). Çok sayıda mağara ve kaya üzerinde de bulunan hayvan
tasvirleri ve adları daha sonra Türk destanlarında ve Orhun Abideleri başta olmak üzere
birçok eserde kendisine yer bulmuştur (Mert, 2007:297-302).
Orhun Abideleri’nde yer alan hayvan adları, Türklerin yaşam biçimine ait önemli
sahneler de sunmaktadır. Tonyukuk Yazıtı güney yüzündeki ilk satırda yer alan “Keyik
yiyü tabışgan yeyü olurur ärtimiz.” (Tekin, 2003:222) ifadesi Türklerin yaban hayvanları
ve tavşan yiyerek yaşadığını ortaya koymaktadır.
Hayvan adları kullanılarak yapılan benzetmeler de en eski Türk yazılı
eserlerinden olan Orhun Abideleri’nde kendisine yer bulmuştur. Kül Tigin Yazıtı doğu
yüzü on ikinci satırda yer alan: “…kanım kagan süsi böri teg ermiş (babam hakanın
askerleri kurt gibiymiş.).” (Tekin, 2008:26-27) ifadesi bunun en güzel örneklerindendir.
Maniheizm inancına geçen Uygurlar’a ait 9. yy’da runik harflerle yazılmış bir fal
kitabı olan Irk Bitig, hayvan adları açısından oldukça zengin bir malzeme taşımaktadır.
Irk Bitig’de yer alan hayvan adlarıyla ilgili Erman Aydoğanlar’ın 2012 yılında yapmış
olduğu bir çalışma bulunmaktadır. Aydoğanlar’ın yapmış olduğu tespite göre eserde 37
tane farklı hayvan adı geçmektedir. Bu hayvanların adları şu şekildedir: adġır “aygır” ,
adıġ “ayı”, amġa “yaban keçisi”, at “at”, bars “pars, kaplan, leopar”, bi “kısrak”, boymul
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toġan “bir tür doğan”, böri “kurt”, buġra “erkek deve”, buzaġu “buzağı”, çekik “toygar
kuşu”, elik “erkek ceylan”, iñek “inek”, iñen “dişi deve”, kara kuş “kartal”, kekük “bir tür
doğan veya kartal”, kiyik “yaban hayvanı, geyik”, koń “koyun”, kuġu “kuğu”, kulun “tay”,
kumursġa “karınca”, kuş “kuş”, kuzġun “kuzgun, kara karga”, öküz “öküz”, sıġun “erkek
geyik”, tabışġan “tavşan”, tebe “deve”, tıġ “doru; doru at”, tilkü “tilki”, titir “dişi deve”, toġan
kuş “doğan”, toñuz “domuz”, turña kuş “turna”, üpgük “ibibik, hüthüt kuşu”, yarġun kiyik
“bir geyik türü”, yılan “yılan”, yunt “at” (Aydoğanlar, 2012:27-28).
Budist Uygurlar’a ait çeviri dînî metinlerde de çok sayıda hayvanlarla ilgili
hikâyelere rastlanılmaktadır. Aç Pars hikâyesi bunun en güzel örneklerindendir.
Hikâyede vahşi hayvanlarla ilgili şu ifade dikkat çekicidir: “barsnıŋ, irbizniŋ, manınıŋ,
arslannıŋ, böriniŋ, tilküniŋ aşı ärsär: yalaŋuz yındam isig ät ķan ärür.” (Von Gabain,
2007:243). (Kaplanın, porsuğun, vaşağın, arslanın, kurdun, tilkinin yiyeceği ise yalnız
tamamiyle sıcak et ve kandır.)
Türkçenin ilk sözlüğü olan Kaşgarlı Mahmud’un hazırlamış olduğu Dîvânu Lügati’tTürk’teki manzum parçalarda çok sayıda hayvan adına rastlanılmaktadır. Ayrıca av ve
avcılıkla ilgili Türkçe beyitler bulunmaktadır: “Çagrı alup, arkun münüp, arkar yeter/
Awlar keyik, taygan ıdıp, tilkü tutar.” (Şahini alıp, küheylân atına biner ve dağ keçilerine
yetişir. Yaban hayvanları avlar, tazı salıp tilkiyi yakalar.) (Tekin, 2017: 71).
Mesnevî formatında yazılmış ilk eser olan Yûsuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig adlı
eseri de çok sayıda hayvan adı barındırmaktadır. Kutadgu Bilig’de yer alan hayvanlarla
ilgili Deniz Abik’in 2009 yılında yapmış olduğu bir çalışma bulunmaktadır. Abik’in
tespitlerine göre eserde 92 adet hayvan adı bulunmaktadır. Eserde genel bir ad olan
kuşun dışında 32 farklı kuş adına 46 defa rastlanılmıştır. Eserde 20 farklı yük
hayvanının adı toplamda 80 kez geçmiş, 11 farklı av ve yaban hayvanı ise 24 kez
kullanılmıştır. 11 kez geçen ehlî hayvan adları ise toplamda 55 kez kullanılmıştır. 8 ayrı
vahşî hayvan adı ise eserde toplam 37 kez geçmektedir. Sinek ve böcek adlarının
kullanımı toplamda 12, kürk hayvanları 8, sürüngen adları toplamda 15, deniz canlıları
ise yalnız 1 kez kullanılmıştır (Abik, 2009:30).
Türk edebiyatında tasavvufî anlayışın ilk olarak görüldüğü eserlerden Ahmed
Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i de hayvan adları açısından zengin bir malzeme sunar. Bu
sefer eserde, tasavvufî hikmetlerin işlenişinde bir yöntem olarak hayvanların
kullanıldığı örnekler görülmektedir. Elbette bu yöntem başta Yûnus Emre olmak üzere
Anadolu sahasında tasavvufu konu alarak eserler ortaya koyacak olan şairleri de
etkileyecektir. Dîvân-ı Hikmet’teki hayvanlarla ilgili ifadelere şu dörtlüğü örnek olarak
gösterebiliriz: “Eldin kaçıp tağ çölini kılgay vatan/ Çöller ara hemrahları zağ u zağan/
Keter bolsa çorak dikenni aŋa kefen/ Türlük vahşi hemrah kılıp yörür bolgay.
(Yurdundan, çevresinden kaçıp dağları, çölleri yurt edinir. Çöller içinde yol arkadaşları
karakarga ve çaylaktır. Gider olsa çorak dikeni ona kefen olur. Türlü yabanî hayvanları
yol arkadaşı edinip yürür.)” (Rıdvanoğlu, 2016: 366).
Eski Anadolu Türkçesi eserleri, hem içerisinde bulunduğu Anadolu coğrafyasının
zengin yaban hayatından hem de Oğuzların Anadolu’ya gelmeden önceki Orta Asya
bozkır göçebe ve yaban hayatından izler taşımaktadır. Aynı zamanda bu eserlerdeki
birçok mitolojik ve tasavvufî anlatımlar hayvan hikâyeleri vasıtasıyla sağlanmıştır.

Şeyhî’nin Eserlerinde Hayvan Adları

Ayrıca hayvan adlarının benzetme amacıyla kullanıldığı da görülmektedir. Burç
adlarından bazılarının hayvan adı olması da dikkat çekicidir.
Anadolu’yu yurt edinen Türkler, Orta Asya’dan birçok gelenek ve kültürü de
beraberlerinde getirmişlerdi. Hayvanların sanat figürü olarak kullanılması geleneği de
Türk boylarıyla beraber gelmiştir. Altay ve çevresindeki kazılarda bulunmuş olan
Kiselev, Sakalar’a ait koç ve koyun heykelli mezarlara rastlamıştır. 13.yy’dan itibaren
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenlerinin bu geleneği yeniden canlandırıp
Anadolu’nun doğusundan günümüz Azerbaycan topraklarının bir kısmını da içine
alacak kadar geniş bir alanda mezar taşlarına koç tasvirleri uyguladığı görülmektedir
(Bağırlı, 2014: 54-55). Göktürk ve Uygur devletlerinde hükümdarın simgesi olarak
kullanılan kartal figürü ise İslâmiyet’in kabulünden sonra güç ve iktidarın sembolü
olarak Selçuklularda kullanılmaya devam etmiştir (Çoruhlu, 2002:133-134).
Anadolu sahasındaki destanlar ve halk hikâyeleri de hayvan adları açısından
oldukça zengin malzeme sunmaktadır. Bu hikayelerden en önemlisi kuşkusuz Dede
Korkut hikâyeleridir. Göçebe Türk kültüründe hayvanların ne kadar önemli bir yere
sahip olduğunu göstermesi açısından Dede Korkut ayrı bir öneme sahiptir. Orhan Şâik
Gökyay, Dede Korkut hikâyelerinde yer alan hayvanlar için bir tasnif çalışması da
yapmıştır: “1) Uçarlar: Kuğu Kuşları, Turna, Turaç, Keklik, Kaz, Saksağan, Çalkara Kuş,
Turgay. 2) Yürürler: a) Evcil Yürürler: Kedi, Sığır, İnek ve Buzağı, Dana, Keçi, Erkeç, Teke,
Koyun, Koç, Kuzu, Toklu, Şişlik, Domuz, Deve, Maya, Buğra, Köpek, Tazı, At. I. İnançlarda At
II. Efsanelerde ve Destanlarda At III. Halk Edebiyatında At. b) Evcil Olmayanlar: Yabaniler
ve Yırtıcılar, Kulan, Geyik, Sığın, Tavşan Kaplan, Arslan, Kurt, Yılan, Ejderha, Börtü Böcek,
Bögelek, Pire, Bit, Sinek” (Gökyay, 1973: CDXIII-CDLI).
Anadolu’daki ilk mensur halk hikâyelerinde de hayvanlarla ilgili zengin bir söz
malzemesi olduğu görülmektedir. Bu döneme ait mensur halk hikâyelerine örnek
olarak Hamzanâme metinleri gösterilebilir. Toplamda 72 cildi bulunan bu eserlerin her
bir cildinde çok sayıda hayvan adı bulunmaktadır. Örnek olarak bir cildi ele alacak
olursak sadece 20. cildinde 24 ayrı hayvanın adı toplamda 271 defa geçmiştir. Eserde
askerlerin savaşırken at dışında file hatta gergedana binmeleri ise dikkat çekicidir.
Hamzanâme’nin 20. cildinde geçen hayvan adları şu şekildedir: ahū, arslan, ‘aŝķar, at,
bebr, deve, eŝter, fil, gergedān, ĥımār, ižmarit balıġı, ķaplan, ķaŧır, koyun, köpek, kuş, kuzu,
neheng, pars, peleng, pįlser, şāhin, şįr, ŧomuz (Korkmaz, 2018:21-22).
Anadolu’da tasavvufî ekolün temsilcilerinden olan Yûnus Emre’nin eserlerinde
de hayvan adlarına rastlanılmaktadır. Bu hayvan adları kimi zaman gerçek hayvan adı
olurken kimi zaman da mecâzî ya da teşbih amaçlı olarak kullanılmıştır. Yine Ahmed
Yesevî’de görüldüğü gibi tasavvufi meselelerin anlatılmasında yöntem olarak
hayvanların kullanıldığı da görülmüştür. Yûnus Emre’nin Dîvân’ında kullandığı hayvan
adlarıyla ilgili olarak 1991 yılında Ahmet Buran’ın yapmış olduğu bir çalışma
bulunmaktadır. Buran’ın tespitlerine göre Yûnus Dîvân’ında 56 farklı hayvanın adı
toplam 202 defa geçmektedir (Buran, 1991:119).
Anadolu’da yazılan mesnevîler de hayvan adları açısından oldukça fazla malzeme
taşımaktadır. 1350 yılında Hoca Mes‘ūd tarafından Farsça’dan Türkçe’ye uyarlanan
Süheyl ü Nevbahār’ı bu eserlere örnek olarak gösterebiliriz. Bu eserde yer alan hayvan
adlarıyla ilgili 2012 yılında Ömer Karpuz ve Zeliha Gaddar’ın ortak olarak yapmış
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oldukları bir çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre
mesnevîde 96 hayvanın adı toplamda 606 kez kullanılmıştır. En sık kullanılan hayvan
adları 191 defayla at, 53 kez kuş, 30 kez arslan, 25 kez it ve 20 kez de tavar olmuştur
(Karpuz ve Gaddar, 2012: 58).
14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında Eski Anadolu Türkçesi sahasında
eser vermiş olan önemli isimlerden biri olan Şeyhî’nin eserleri de hayvan adları
bakımından zengin bir söz varlığına sahiptir. Bu hayvan adları kimi zaman gerçek
anlamda kimi zaman mitolojik ya da dînî anlamda kimi zaman teşbih amacıyla kimi
zaman da burç adı olarak kullanılmıştır. Bu açıdan Şeyhî’nin eserleri, Eski Anadolu
Türkçesi Dönemi hayvan adlarının söz varlığının ortaya konulması bakımından
incelenmeye değerdir.
Bu makalede Şeyhî’nin ‘Dîvân’ı ile ‘Hüsrev ü Şîrin’ ve ‘Harnâme’ mesnevîlerinde
yer alan hayvanların adları tespit edilmiştir. Hayvanların adlarının geçtiği eserlerdeki
tüm beyitlerin numaraları tek tek gösterilmiştir. Ardından hayvanın adının geçtiği örnek
bir beyit verilmiştir. Bu makale hazırlanırken Halit Biltekin’in mevcut sekiz Dîvân
nüshasını görerek hazırladığı tenkitli metin, Tuğba Tülübaş’ın çalışmış olduğu Ali Emîrî
Efendi Millet Kütüphanesi’nde yer alan 1173 numaralı Hüsrev ü Şîrin mesnevîsi ve
Harnâme için Mehmet Kanar’ın “Şeyhî’nin Harnâmesi Hakkında Bir Manzum Çeviri
Denemesi” adlı çalışması esas alınmıştır.
1. Kuşlar
1.1. ‘Andelįb (a)/ Bülbül (f)/ Hezār (f)/ Hezārān(f):
Sesinin güzelliğiyle meşhurdur. Klasik Türk edebiyatında gül, sevgiliyi temsil
ederken bülbül ise aşığı sembolize etmektedir.
Harnâme’de ‘andelįb sözcüğüne rastlanılmamıştır. Hüsrev ü Şîrin’de ise iki
yerde geçmektedir. Bu beyitlerin numaraları şu şekildedir: 776, 6287.
776 gel iy cān gülşeninüñ ‘andelįbi
cihān butsānınuñ murġ-i ġarįbi (Tülübaş, 2017: 72)
6287 lebüñ cān derd-mendinüñ ṭabibi
dilüñ cennet gülinüñ ‘andelįbi (Tülübaş, 2017: 470)
Dîvân’da ise ‘andelįb sözcüğü yedi yerde geçmektedir. Bu beyitlerin numaraları
şu şekildedir: K.III/3 1 , K.XIV/9, T.I/2-1 2 , G.XXXVI/9 3 , G.LXXII/4, G.CXXV/7,
G.CLXXXIV/1.
1 sāķį şarāb śun ki göñül ħummı cūş ider
cān ‘andelįbi ten ķafesinde ħurūş ider (Biltekin, 2018:61)
Bülbül sözcüğü Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde toplam 39 defa geçmektedir.
Geçtiği beyit numaraları şu şekildedir: 688, 777, 981, 1268, 1462, 1707, 1712, 1758,
Kaside
Terci-i bent
3 Gazel
1
2
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1855, 2126, 2883, 2886, 2891, 2905, 3011, 3072, 3095, 3099, 3205, 3238, 3239,
3293, 3293, 3336, 3387, 3855, 3955, 4267, 4944, 4999, 5305, 6072, 6117, 6120,
6121, 6186, 6360, 6508, 6548.
6548 girüp bostāna ol mestāne bülbül
gül ile şekker eyledi tenaḳḳul (Tülübaş, 2017: 488)
Bülbül sözcüğü Dîvân’da toplam 40 defa geçmektedir. Geçtiği beyit numaraları
şu şekildedir: K.VIII/29, K.IX/5, K.IX/13, K.IX/22, K.IX/48, K.X/7, K.X/15, K.XIII/12,
K.XIII/21, K.XIV/8, T.I/3-3, T.III/1-9, T.III/2-12, T.IV/2-6, G.IV/1, G.IV/4, G.XIX/1,
G.XXVI/7, G.XXVIII/3, G.XL/5, G.XLIII/1, G.LXI/3, G.LXXV/1, G.LXXVIII/1, G.LXXXIX/2,
G.XCI/5, G.CII/4, G.CX/2, G.CXLIX/4, G.CLII/4, G.CLV/3, G.CLVI/3, G.CLVIII/2,
G.CLXIII/6, G.CLXXIV/1, G.CLXXIV/6, G.CLXXXI/5, G.CLXXXIII/3, G.CLXXXVI/4,
G.CLXXXVIII/6.
4 bülbül bigidür kim gül ü gülzāra ķavuşdı
ŧūŧį gibidür kim şekeristāna irişdi (Biltekin, 2018:187)
Hezār sözcüğü bülbül anlamında Hüsrev ü Şîrin’de üç yerde geçmektedir.
Geçtiği beyit numaraları şu şekildedir: 2729, 2883, 5965.
5965 hezār āhū-bere ėrdi çemen-gir
bu sebz-istāna aġızları pür-şįr (Tülübaş, 2017: 446)
Hezār sözcüğü bülbül anlamında Dîvân’da iki yerde geçmektedir. Harnâme’de
ise hezār sözcüğüne rastlanmamıştır. Dîvân’da geçtiği beyit numaraları şu şekildedir:
G.CX/2, G.LXXXV/3.
2 Bülbüli var ola hezār ol gülüñ
Bāġda destān yaluñuz ben degül (Biltekin, 2018:145)
Bülbüller anlamına gelen Farsça hezārān sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de tek bir
yerde geçmektedir. Geçtiği beyit numarası şu şekildedir: 1344.
1344 sözinde biñ şeker tuzında bin nāz
hezārān ‘izz ü nāz ile ėtdi āvāz (Tülübaş, 2017: 109)
Hezārān sözcüğü bülbül anlamında Dîvân’da ve Harnâme’de geçmemektedir.
1.2. Bayġuş/Bayķuş:
Bu kuş, harap ve yıkık yerleri mesken tutması ile meşhurdur. Dîvân’da ve
Harnâme’de bayķuş sözcüğüne rastlanılmamıştır. Hüsrev ü Şîrin’de ise üç yerde
geçmektedir. Bayġuş sözcüğü 4245 ve 5047 numaralı beyitlerde, bayķuş sözcüğü ise
5936 numaralı beyitte yer almaktadır.
5047 gėcesi ḳarġanuñ bayġuşa gündür
eşegüñ ölümi ile düğündür (Tülübaş, 2017: 379)
5936 benem bayḳuş-layın vįrān içinde
demür bigi bu ṭaş zindān içinde (Tülübaş, 2017: 444)
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Būm sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de beş yerde geçmektedir. Fakat buralarda baykuş
anlamında değil Farsça yurt, memleket anlamlarında kullanılmıştır.
2239 çeri çekmişdi şāma ḳayṣer-i rūm
ki evvel andan alınmışdı ol būm (Tülübaş, 2017: 173)
1.3. Bāz (f):
Doğan. Avcı ve yırtıcı bir kuştur. Hüsrev ü Şîrin’de altı yerde, Dîvân’da ise tek bir
yerde geçmektedir. Bu sözcük Harnâme’de bulunmamaktadır.
Hüsrev ü Şîrin’de geçtiği beyit numaraları şu şekildedir: 678, 1605,1606, 3237,
3286, 5942.
1606 dėdi ger biz uḳāb ü bāz olavuz
ve yāḫūd yėl ile hem-rāz olavuz (Tülübaş, 2017: 128)
Dîvân’da geçtiği kasidenin numarası şu şekildedir: K.VIII/19.
19 ķılsañ ‘adū şikārın per döke bāz-ı eşheb
gelseñ vera‘ sözine pend ala İbn-i Edhem (Biltekin, 2018:37)
1.4. Dürrāc (a):
Turaç kuşu. Harnâme’de ve Dîvân’da dürrāc sözcüğüne rastlanılmamıştır.
Hüsrev ü Şîrin’de ise bir yerde geçmektedir.
2884 bu remzi derc ėder ẕikrine dürrāc
ki yummadın gözün dehr eli ṭur aç (Tülübaş, 2017: 220)
1.5. Ebābįl (a)
Bir çeşit dağ kırlangıcı. Şeyhî’nin eserleri arasında sadece Hüsrev ü Şîrin’de elli
altıncı beyitte bulunmaktadır.
56 geh eyler peşşe-nįşin tiġ-i düşmen
geh atdurur ebābįle filāḫen (Tülübaş, 2017: 33)
1.6. Fāħte (a):
Yaban güvercini. Şeyhî’nin eserleri arasında sadece Dîvân’da CLI/7 numaralı
gazel beyitinde geçmektedir.
7. eline cām alup Şeyħį seni medĥ itse gülşende
surāhį źikr ider ķul ķul çaġırur fāħte gū gū (Biltekin, 2018:168)
1.7. Gügercin/ Güvercin/ Kebūter (f):
Güvercin sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de 1609
numaralı beyitte yer almaktadır.
1609 güvercin ėtdi burcından çü pervāz
eger pįrūz rūz isek gelür bāz (Tülübaş, 2017: 128)
Gügercin sözcüğü ise Hüsrev ü Şîrin’de 6551 ve 2807 numaralı beyitte yer
almaktadır.
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6551 geh uçıġup şehüñ elden ṭoġanı
gügercinden diledi döke ḳanı (Tülübaş, 2017: 489)
Kebūter sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında CLXXVIII/4 numaralı gazel beyitinde
geçmektedir.
4. göñlüm kebūterine bir dāne śaçdı ħālüñ
kim çarħ urur mu‘allaķ ħoş mürġ imiş hevāyį (Biltekin, 2018:182)
Kebūter sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de iki yerde geçmektedir. Geçtiği beyit
numaraları şu şekildedir: 5028, 5533.
5533 urup pervāz şehbāz-ı sebük-per
cihānda ḳomadı kebk ü kebūter (Tülübaş, 2017: 415)
1.8. Ġurāb (a)/ Ķarġa/ Zaġ (f):
Karga anlamına gelen Arapça ġurāb sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında sadece
Dîvân’da XII/1 numaralı gazel beyitinde geçmektedir.
1. bir dün ki per bıraķmış idi beyża-i ġurāb
ŧāvūs-ı çarħ açmış idi şeh-per-i ‘uķāb (Biltekin, 2018:45)
Ķarġa ise hem Dîvân’da hem Hüsrev ü Şîrin’de hem de Harnâme’de yer
almaktadır. Ķarġa sözcüğü Dîvân’da CLXXXVIII/6 numaralı gazel beyitinde
geçmektedir.
6. ķarġa şekker kemüre yüriye ŧūŧį muĥtāc
bülbüle cevr ü güle ħār zihį devr zihį (Biltekin, 2018:188)
Ķarġa sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de üç yerde geçmektedir. Geçtiği beyit numaraları
şu şekildedir: 6509, 4889, 5047.
6509 dėdi bu māh mı yā ejdehādur
dirįġā ḳarġa mı yāḫūd hümādur (Tülübaş, 2017: 486)
Ķarġa sözcüğü Harnâme’de ise kırk altı numaralı beyitte yer almaktadır.
46 ķarġalar dirnegi kulaġında
siñegüñ seyri gözi yaġında (Kanar, 2018: 24)
Karga anlamına gelen Farsça zāġ sözcüğü Dîvân’da CLXXXIII/3, LXXII/4,
LXXII/6, IX/5 ve CLV/3 numaralı gazeller ile V/27 numaralı kaside beyitinde
geçmektedir.
3. velį bį-çāre bülbül zār u tenhā
muķįm itmişler ol gülzāra zāġı (Biltekin, 2018:185)
Zāġ sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de ise 2841, 4233, 1758, 2839, 2840 numaralı
beyitlerde geçmektedir.
2841 budur ḫōd āşyān-ı dehrüñ işi
ki geh ṭāvūs geh zāġ olur işi (Tülübaş, 2017: 217)
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1.9. Ħorōs (f):
Horoz. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de 5426,
5383 ve 5384 numaralı beyitlerde yer almaktadır.
5383 işitdük ġūl nice çün kese rāh
ḫorōs eydür bucaġından ‘ale’llāh
5384 ne gėceydi ol ki bunca dįv olup ḫįr
çıḳarmazdı ḫorōs āvāz-ı tekbįr (Tülübaş, 2017: 404)
1.10. Hüdhüd (a):
İbibik ya da çavus kuşu. Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü
Şîrin’de yer almaktadır. Harnâme’de bu sözcüğe rastlanmamaktadır. Hüdhüd sözcüğü
Dîvân’da XXV/4 numaralı gazel beyitinde geçmektedir.
4. hüdhüdüñ ħayretini Āśaf-ı cem-ķadre yitür
nālesin mūrçenüñ sem‘-i Süleymān'a irür (Biltekin, 2018:100)
Hüdhüd sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 57 ve 2923 numaralı beyitlerde geçmektedir.
2923 varup hüdhüd bigi keşf eyle rāzı
ḳarıncadan yėtür söz ü niyāzı (Tülübaş, 2017: 223)
1.11. Ķaz:
Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de 3822, 4525 (2),
ve 2309 numaralı beyitlerde yer almaktadır.
4525 ḳılur her cins hem cinsiyle pervāz
hümā ile hümā vü ḳaz ile ḳaz (Tülübaş, 2017: 341)
1.12. Kebk (f)/ Keklik:
Keklik anlamına gelen Farsça kebk sözcüğü Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 924,
5533, 2082 ve 1340 numaralı beyitlerde yer almaktadır.
5533 urup pervāz şehbāz-ı sebük-per
cihānda ḳomadı kebk ü kebūter (Tülübaş, 2017: 415)
Keklik sözcüğü ise Hüsrev ü Şîrin’de 3296, 5806 ve 6552 numaralı beyitlerde
bulunmaktadır.
6552 gehį eyledi keklik şįve vü nāz
geh ėtdi sįne-i şehbāza pervāz (Tülübaş, 2017: 489)
1.13. Kelāġ (f):
Yaban kargası, kuzgun. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü
Şîrin’de 4267 numaralı beyitte geçmektedir.
4267 olur bülbüllerüñ maḥbūbı gül-şen
kelāġuñ cįfe mıḳnaṭįsuñ āhen (Tülübaş, 2017: 322)
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1.14. Kerkes (a):
Akbaba anlamına gelen Arapça kerkes sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında
yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de 3667, 3693, 5942 ve 6442 numaralı beyitlerde yer
almaktadır.
3667 yaşar kerkes kem-āzār oldugıyçün
ṭoġañ ṭurmaz ziyān-kār oldugıyçün (Tülübaş, 2017: 278)
1.15. Ķumrį (f):
Kumru. Bu sözcük Şeyhî’nin Dîvân’ında ve Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde
geçmektedir. Ķumrį sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında X/15 ve XIII/21 numaralı kaside
beyitlerinde geçmektedir.
15. ķumrį nevāsı bu ki “henā ‘įşü men śafā”
bülbül śadāsı bu ki “elā eyyühe’l-ümem” (Biltekin, 2018: 42)
Ķumrį sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1268, 2885, 2905 ve 2940 numaralı beyitlerde
yer almaktadır.
1268 nevā-yı ḳumrį vü āvaz-ı bülbül
ṣalar uşşāḳa sūz ü sāz ü ġulġul (Tülübaş, 2017: 104)
1.16. Ķuş/ Ŧayr (a)/ Mürġ (f)/ Murgān(f):
Kuş sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında ve Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde geçmektedir.
Şeyhî’nin Dîvân’ında X/17 numaralı kaside beyitinde ve X/8, XXX/2, XXXIX/1, LXIV/4,
LXXXVII/4, CIII/1 ve CLXIX/5 numaralı gazel beyitlerinde yer almaktadır.
17. gel bir teferrüc eyle nice raķś urur çenār
ķuşlar terennüm ile çü düzetdiler naġam (Biltekin, 2018: 42)
Ķuş sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de ise yirmi sekiz defa geçmektedir. Geçtiği beyit
numaraları şu şekildedir: 1574, 1823, 1844, 2111, 2330, 2368, 2648, 3188, 3387,
3869, 4999, 5166, 5413, 5687, 2610, 4320, 1678, 980, 2741, 4368, 4908, 1269,
98b/2807, 112a/3198, 4390, 1197, 926, 1608.
2368 nefes baġlandı uçdı ḳuş ḳafesden
boşaldı ol havā ile hevesten (Tülübaş, 2017: 182)
Ŧayr sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında, Hüsrev ü Şîrin ve Harnâme mesnevîsinde
geçmektedir. Kuş anlamına gelen Arapça ŧayr sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında XIV/30 ve
IX/26 numaralı kaside beyitleriyle IV/6-7, V/4-9 numaralı musammat beyitlerinde
bulunmaktadır.
30. Ne ŧoy durur ki ŧoyurdı ķoķusı ni‘metinüñ
Perì vü cinn ü melek vaĥş ü ŧayr u insānı (Biltekin, 2018: 51)
Ŧayr sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 3775 ve 6722 numaralı beyitlerde geçmektedir.
3775 çeriden eyle ṭolmış kūh ü ṣaḥra
ki ḳalmamışdı vaḥş ü ṭāyra me’vā (Tülübaş, 2017: 286)
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Ŧayr sözcüğü Harnâme’de dört numaralı beyitte geçmektedir.
4yir ü gök, ‘arş u ferş ü levḥ ü ḳalem
ins ü cin, vaḥş u ṭayr, vücûd u ‘adem (Kanar, 2018: 20)
Kuş anlamına gelen Farsça mürġ sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında I/3, II/9, XIII/7,
V/4, IX/13 numaralı kaside beyitlerinde, LXI/9, LXXIX/6, LXXXI/3, CLXXVIII/4
numaralı gazel beyitlerinde ve I/7-1, II/6-1, II/6-3, IV/3-5 numaralı musammat
beyitlerde geçmektedir.
13. başlamış sāzın düzüp her mürġ bir ķavl-i ġarįb
bu ġazel bülbül dilinde naġme-i ser-ħānįdür (Biltekin, 2018: 39)
Mürġ sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 3556, 4744, 5039, 5689, 4321, 4833, 5080,
5026, 2513, 4951, 2861, 5080, 5823, 2948, 2869, 4831, 4957, 98, 874, 5373, 6416,
6290, 776, 1800, 1617 numaralı beyitlerde geçmektedir.
3556 nice buncılayın feryād ü āhi
ėder kim bile āġlār mürġ ü māhı (Tülübaş, 2017: 270)
Kuşlar anlamına gelen Farsça mürġān sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2882 numaralı
beyitte yer almaktadır.
2882 muġannį bezme murgān-ı seḥer-ḫįz
kimüñ āhengi nerm ü kiminüñ tįz (Tülübaş, 2017: 220)
1.17. Nesr (a) /Uķāb (a):
Kartal. Nesr sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de 857,
5534 ve 2782 numaralı beyitlerde yer almaktadır.
5534 felekden tįri zaḫmınuñ ‘ıḳābı
bıraḫdı ṭopraġa nesr ü ‘uḳābı (Tülübaş, 2017: 415)
Uķāb sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında XII/1 numaralı kaside beyitinde ve I/6-6
numaralı musammat beyitte bulunmaktadır.
1. bir dün ki per bıraķmış idi beyża-i ġurāb
ŧāvūs-ı çarħ açmış idi şeh-per-i ‘uķāb (Biltekin, 2018: 45)
Uķāb sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de ise 1606, 5564, 875, 5534 numaralı beyitlerde
yer almaktadır.
5564 özi beñzer ḥümāya atı ‘uḳāba
veyā şįr üzre biner āftāba (Tülübaş, 2017: 417)
1.18. Ördek:
Ördek sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de 2309 ve
3377 numaralı beyitlerde yer almaktadır.
2309 ne deñlü dirilürse ördek ü ḳaz
ṭaġılur çünki şeḫ-bāz ėde pervāz (Tülübaş, 2017: 178)
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1.19. Selvā (a):
Bıldırcının büyüğü. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü
Şîrin’de yer almaktadır.
Selvā sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında VII/20 numaralı kaside beyitinde
geçmektedir.
20. ħāl ü ħaŧı bize ‘ades ü sebzezārdur
minnet Ħalįl ħānına selvā nedür ya men (Biltekin, 2018: 35)
Selvā sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de ise 3424 numaralı beyitte yer almaktadır.
3424 egerçi ḫān ola pür-menn ü selvā
olur şerbet ilerü soñra ḥelvā (Tülübaş, 2017: 260)
1.20. Serçe:
Serçe sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır.
Serçe sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında III/5-7 numaralı musammat beyitinde
geçmektedir.
7. düşmen ķıçına ķaçmaġıla ķurtulam śanur
serçe niçeme tįz ise şāhįn ŧoġan yiter (Biltekin, 2018: 74)
Serçe sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 4256 ve 6150 numaralı beyitlerde yer
almaktadır.
4256 dirįġā serçe ṣayd eyler mi ‘anḳā
sıġar mı bardaġa emvāc-ı deryā (Tülübaş, 2017: 321)
1.21. Şāĥbāz (f):
İri ve beyaz doğan cinsi olan bir kuş türü. Şāĥbāz sözcüğü Şeyhî’nin eserleri
arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Şāĥbāz sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında III/3 numaralı kaside beyitiyle CLXIII/1,
XXXVI/7 numaralı gazel beyitinde geçmektedir.
1. hümā-yı ‘arş ķadem mi urdı āstānumuza
ki şāh-bāz-ı sepįd irdi āşiyānumuza (Biltekin, 2018: 174)
Şāĥbāz sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1604, 3006 numaralı beyitlerde yer
almaktadır.
1604 meger görmüşdi düşünde bu rāzı
ki elinden uçar bir şāḥ-bāzı (Tülübaş, 2017: 128)
1.22. Şāhįn (f):
Şāhįn sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında hem Dîvân’da hem de Hüsrev ü
Şîrin’de yer almaktadır.
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Şāhįn sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında III/5-7 numaralı musammat beyitinde
geçmektedir.
7. düşmen ķıçına ķaçmaġıla ķurtulam śanur
serçe niçeme tįz ise şāhįn ŧoġan yiter (Biltekin, 2018: 74)
Şāhįn sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1209, 2618, 2800, 2826, 3286, 3296, 3790,
5806, 1071 numaralı beyitlerde yer almaktadır.
1209 ki şāvūr asa ḳomışdı budaġa
şikār olmaġ içün şāhįn tuzaġa (Tülübaş, 2017: 99)
1.23. Ŧāvūs (a):
Tavus kuşu. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında hem Dîvân’da hem de Hüsrev
ü Şîrin’de yer almaktadır.
Ŧāvūs sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında II/2, XII/1 numaralı kaside beyitlerinde ve
XXXVI/7, LXXII/6, XCIX/5, CLXIII/6 numaralı gazel beyitlerinde geçmektedir.
7. Ŧāvūs -ı rūĥ mı çemen içinde perçemüñ
Yā ķuds şāh-bāzı ki ‘ālem-şikārdur (Biltekin, 2018: 106)
Ŧāvūs sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2841, 4739, 5322, 6000, 6510, 6530 (2), 6193,
91, 6530, 4738, 2839, 3011, 6070, 2842 numaralı beyitlerde yer almaktadır.
6530 san uçmaḳdan gelür ṭāvūs-i rāʻnā
degül ṭāvūs māh-i serv-i bālā (Tülübaş, 2017: 487)
1.24. Tezerv (f):
Sülün. Tezerv sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de
geçmektedir. Bu sözcük Hüsrev ü Şîrin’de 2940 ve 6285 numaralı beyitlerde yer
almaktadır.
2940 ḥırāmān oldı çün bustāna servi
figān ėtdürdi ḳumrį vü teẕervi (Tülübaş, 2017: 224)
1.25. Tįhū (f):
Çil kuşu. Tįhū sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır. Bu sözcük Hüsrev ü Şîrin’de 5336 numaralı beyitte yer almaktadır.
5336 olurken şįr-i ner pençemde tįhū
revā mıdur beni avlaya āhū (Tülübaş, 2017: 400)
1.26. Ŧoġan:
Doğan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında hem Dîvân’da hem de Hüsrev ü
Şîrin’de yer almaktadır.
Ŧoġan sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında III/5-7 numaralı musammat beyitlerde yer
almaktadır.
7. düşmen ķıçına ķaçmaġıla ķurtulam śanur
serçe niçeme tįz ise şāhįn ŧoġan yiter (Biltekin, 2018: 74)
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Ŧoġan sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 5166 ve 6823 numaralı beyitlerde yer
almaktadır.
5166 ben ol ḳuş degülem kim ėdeler ḳayd
ṭoġan sįmurġı nite eyleye ṣayd (Tülübaş, 2017: 388)
1.27. Ŧūŧį (f):
Papağan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında hem Dîvân’da hem de Hüsrev ü
Şîrin’de yer almaktadır.
Ŧūŧį sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında CIII/3, CLXXXVI/4 ve CLXXXVIII/6 numaralı
gazel beyitlerinde yer almaktadır.
6. ķarġa şekker kemüre yüriye ŧūŧį muĥtāc
bülbüle cevr ü güle ħār zihį devr zihį (Biltekin, 2018: 188)
Ŧūŧį sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1758, 4233, 5353, 5688, 3541, 5813 numaralı
beyitlerde yer almaktadır.
4233 beni eyleme ol ṭannāza dem-sāz
ki olmaz zāġ ile ṭūṭį hem-āvāz (Tülübaş, 2017: 320)
2. Atlar
2.1. Aşķar (f):
Doru at. İran’ın mitolojik kahramanlarından Rüstem ve Behram’ın atları da bu
adla anılmaktadır. İslâmi Dönem eserlerinde Hz. Ali’nin atının adının aşkar olarak
kullanıldığı görülmektedir (Kaya, 2008: 87-88). Ayrıca Hamzanâme metinlerinde Hz.
Hamza’nın atı için de aşkar ifadesi kullanılmıştır (Korkmaz, 2018: 50).
Aşķar sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında numaralı LXXII/7 gazel beyitinde yer
almaktadır.
7. Rüstem-i nev-rūz aradan ķaçsa ŧañ mı raħşveş
Ĥamza-i bād-ı şitā çün ġurriş-i aşķar ķılur (Biltekin, 2018: 125)
2.2. At:
At sözcüğü Şeyhî’nin hem Dîvân’ında hem de Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde yer
almaktadır.
At sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında XV/26 ve IX/36 numaralı kaside beyitlerinde,
CLXXX6, XLVII/4, XV/6 ve CXCV/4 numaralı gazel beyitlerinde ve III/3-9 numaralı
musammat beyitte yer almaktadır.
36. nice yüz sürmesün atuñdan düşen na‘le felek
gūşvār-ı māhı vü tāc-ı ser-i keyvānıdur (Biltekin, 2018: 40)
At sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de seksen dört yerde geçmektedir. Geçtiği beyit
numaraları şu şekildedir: 865, 898, 963, 1028, 1071, 1157, 1167, 1540, 1664, 1778,
1820, 1973, 2324, 2512, 2620, 2649, 2805, 3791, 4060, 4855, 5526, 6419, 6446,
6459, 6724, 651, 795, 1576, 1676, 1885, 2499, 3709, 3949, 4744, 4745, 2652, 4905,
56, 633, 650, 1491, 1573, 1667, 1689, 1823, 2157, 2514, 2629, 2786, 4777, 4853,
4860, 5217, 5564, 6031, 1306, 1744, 1888, 4747, 5111, 6601, 1633, 6239, 1866,
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2524, 2749, 4854, 5222, 5530, 3706, 1769, 2819, 2809, 889, 5508, 1536, 1886, 2110,
2317, 904, 1767, 2398, 4857, 5257.
865 eger bir at gire kişt-zāre
ola ḫūşe bigi ıssı pāre pāre (Tülübaş, 2017: 77)
2.3. Cenib (a):
Yedek at. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında sadece Hüsrev ü Şîrin’de tek bir
yerde bulunmaktadır. Geçtiği beyit numarası 3706’dır.
3706 cenib atlar ki zerrįn-na‘l idiler
sanasın kim serāser la‘l idiler (Tülübaş, 2017: 281)
2.4. Ebrįş (a):
Alaca at. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında sadece Hüsrev ü Şîrin’de tek bir
yerde bulunmaktadır. Geçtiği beyit numarası 3869’dur.
3869 benem ol ḳuş ki ḳıldum kām ü nā-kām
özüme sebzeden ebrįşümi dām (Tülübaş, 2017: 293)
2.5. Feres (a):
Kısrak, at. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında sadece Hüsrev ü Şîrin’de 95
numaralı beyitte bulunmaktadır.
95 ma’rifet yolında ol oldum sananlar müntehį
göre k’öñ menzildedür gitdükde altından feres (Tülübaş, 2017: 35)
2.6. Gülgūn (f):
Gül renli at. Ayrıca bu at, Hümâ ve Hümâyun adlı mesnevîde Hüma’nın efsanevi
atlarından Şebdįz’in kardeşi olan atın da ismidir (Onay, 2000: 210-211).
Gülgūn sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında sadece Hüsrev ü Şîrin’de
bulunmaktadır. Geçtiği beyit numaraları şu şekildedir: 2111, 2112, 2113, 2156, 2647,
2821, 2827, 2983, 3283, 3284, 4613, 4737, 5157, 5168, 6031, 6036, 6046, 6067,
6462.
6046 baḳınca añladı şāvūrı şįrin
revān gülgūndan indi ol nigārįn (Tülübaş, 2017: 452)
2.7. Ħınk (f):
Kır at. Bu sözcük Şeyhî’nin hem Dîvân’ında hem de Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde
yer almaktadır. Ħınk sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında I/5-5 numaralı musammat beyitte
yer almaktadır.
5. ħınk-i sipihr merkebüñ olmaġa cehd ider
mihrile meh daħı yilişür ki olalar yidek (Biltekin, 2018: 64)
Ħınk sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 50 ve 1777 numaralı beyitte geçmektedir.
50 geh asar gūş-ı māḥa ‘akd-i pervįn
geh urur ħınk-ı çarha na’l-i zerrįn (Tülübaş, 2017: 32)
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2.8. Ķısraķ:
Dişi at. Ķısraķ sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde 1158 ve 1161 numaralı beyitlerde geçmektedir.
1161 gelür ḳısraḳlar anda raġbet ile
sürinirler bu ṭaşa şehvet ile (Tülübaş, 2017: 96)
2.9. Madyan (f):
Kısrak. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde 1162 numaralı beyitte geçmektedir.
1162 ėrişür çünki fermanı ḫudānuñ
yıġılur biñde biri madyanun (Tülübaş, 2017: 96)
2.10. Raħş (f):
Gösterişli, güzel at. Bu sözcük Şeyhî’nin hem Dîvân’ında hem de Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Raħş sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında LXXII/7 numaralı gazel beyitinde yer
almaktadır.
7. Rüstem-i nev-rūz aradan ķaçsa ŧañ mı raħşveş
Ĥamza-i bād-ı şitā çün ġurriş-i aşķar ķılur (Biltekin, 2018: 125)
Bu sözcük Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 692, 1567, 2114, 2098, 6036, 6067,
6462, 6463 numaralı beyitlerde geçmektedir.
6462 ne adım kim adardı raḫş-i gülgūn
niŝār eylerler idi dürr-i meknūn (Tülübaş, 2017: 482)
2.11. Semend (f):
Çevik ve güzel at. Bu sözcük Şeyhî’nin hem Dîvân’ında hem de Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Semend sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında V/4 numaralı kaside beyitiyle I/7-2
numaralı musammat beyitinde yer almaktadır.
2. her menzile ki sümm-i semendüñ şeref vire
ger ire māh-ı nev yiri śaff-ı ni‘āl ola (Biltekin, 2018: 65)
Bu sözcük Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 1429, 2627, 6194 ve 5153 numaralı
beyitlerde yer almaktadır.
1429 semend-i bād-pāya çün ura zįn
rikābından yėl uġurlaya dizgin (Tülübaş, 2017: 115)
2.12. Şebdįz (f):
Karayağız at. Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrin’inde bu atın özel bir yeri vardır. Hüsrev’in
atının adı Şebdįz’dir. Eserde bu at, asil ve süratli oluşuyla ele alınmıştır. Dîvân’da ve
Harnâme’de ise bu sözcük bulunmamaktadır.
Bu sözcük Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 38 yerde geçmektedir. Geçtiği beyit
numaraları şu şekildedir. 3284, 4613, 4681, 5157, 5935, 6037, 6644, 963, 1078, 1164,
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1544, 1616, 1675, 1815, 2072, 2110, 2522, 2647, 2827, 1585, 5168, 1080, 2113,
2561, 2649, 3790, 1537, 2802, 3491, 1804, 2618, 3283, 5548, 1474, 1565, 1607,
5974, 1487.
963 bir at olā naṣibüñ adı şebdįz
k’ola yėlden revān endįşeden tiz (Tülübaş, 2017: 82)
2.13. Ŧay:
At yavrusu. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde 1163 numaralı beyitte geçmektedir.
1163 çün ol toḫmuñ ėrişe aṣlı bilden
ṭoġar bir ŧay ki geçer yėlse yėlden (Tülübaş, 2017: 96)
2.14. Tāzį (f):
Arap atı, hızlı at. Bu sözcük Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 616, 2398, 3350, 3947,
6011, 6446 numaralı beyitlerde geçmektedir.
3350 ulaġumda bilürem yoḫdur ol baş
k'olam tāzį binenler ile yoldaş (Tülübaş, 2017: 255)
2.15. Tevsen (f):
Dik başlı at. Bu sözcük Şeyhî’nin hem Dîvân’ında hem de Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Tevsen sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında III/5-2 numaralı musammat beyitte yer
almaktadır.
2. ser-keşlik itmesün eyidüñ tevsen-i felek
sulŧān ‘ināyeti aña ĥablü'l-‘inān yiter (Biltekin, 2018: 74)
Tevsen sözcüğü Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 5168 numaralı beyitte
geçmektedir.
5168 eger şebdįz-i tevsen tįz-rekdür
bu gülgūnuñ da ḫūyı tünd-rekdür (Tülübaş, 2017: 388)
2.16. Ulaķ:
Menzillerde posta hizmetleri için tahsis edilen atlara verilen isim. Ulaķ sözcüğü
Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 616, 3350, 4707 numaralı beyitlerde geçmektedir.
4707 segirdür gerçi gitmekde ulaġum
bilemezven ne yėrdedür ṭuraġum (Tülübaş, 2017: 354)
3. Yük Hayvanları
3.1. Deve:
Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde yer
almaktadır.
Deve sözcüğü Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 1167, 4060, 6447, 6459, 1973, 6451
numaralı beyitlerde geçmektedir.
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1167 deve ḳılan ḳayadan odı gül-şen
‘aceb mi at ėderse ḳara ṭaşdan (Tülübaş, 2017: 96)
3.2. Eşek:
Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Hüsrev ü Şîrin’de ve Harnâme’de yer
almaktadır.
Eşek sözcüğü Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 5332, 5149 ve 5047 numaralı
beyitlerde geçmektedir.
5149 elümde nice ādemler eşekdür
öñümde saġar isem ay inekdür (Tülübaş, 2017: 387)
Eşek sözcüğü Harnâme mesnevîsinde 39, 62, 69, 73, 78, 81 (2), 89 (2), 95 (2),
109, 110 numaralı beyitlerde geçmektedir.
39 bir eşek varıdı ża’îf ü nizâr
yük elinden katı şikeste vü zâr (Kanar, 2018: 23)
3.3. Gūr (f):
Yaban eşeği. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’ında ve Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde bulunmaktadır.
Gūr sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında CXCIII/4 numaralı gazel beyitinde
geçmektedir.
4. iy Rüstem-i zamān nažar it āhuvāne kim
rām ola ‘ışķuña ķoya Behrām gūrını (Biltekin, 2018: 190)
Gūr sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 3810 numaralı beyitte geçmektedir.
3810 belį behrām-ı gūr olsa dem-i zūr
ḳılur ṣayd anı āḫirde kemįn gūr (Tülübaş, 2017: 288)
3.4. Ħar (f):
Eşek. Bu sözcük Şeyhî’nin Dîvân’ında, Hüsrev ü Şîrin’de ve Harnâme’de yer
almaktadır. Ħar sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında III/24 numaralı kaside beyitinde yer
almaktadır.
24. emįn ü ‘ālim ü ‘ārif dem-i Mesįĥ'e ķarįn
fużūl u ħāyif ü cāhil düm-i ħar-ı Deccāl (Biltekin, 2018: 25)
Ħar sözcüğü Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 242, 482, 783, 3947, 3991 numaralı
beyitlerde geçmektedir.
3947 yorar çok tįz tāzįyi gil ü seng
añul añul alur menzil ḫar-i leng (Tülübaş, 2017: 298)
Ħar sözcüğü Harnâme mesnevîsinde 54, 61, 70, 79, 104, 111, 113, 115
numaralı beyitlerde geçmektedir.
54 ħar-ı miskîn ideriken seyrân
ķaldı görüp sıġırları ḥayrân (Kanar, 2018: 25)
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3.5. Ĥımār (a):
Eşek. Bu sözcük Şeyhî’nin Dîvân’ının yanı sıra Hüsrev ü Şîrin ve Harnâme
mesnevîlerinde de yer almaktadır.
Ĥımār sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında VII/28 numaralı kaside beyitinde yer
almaktadır.
28. ‘ilm ol degül ki ĥaml ide ādem ĥımārvār
geh vaż‘-ı ĥįle eyleye geh ĥall-i şekl-i fen (Biltekin, 2018: 35)
Ĥımār sözcüğü Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 594 numaralı beyitte geçmektedir.
594 ṣorarsañ yig görür ehl ādeminden
ĥımār āvāzesin ‘įsa deminden (Tülübaş, 2017: 62)
Ĥımār sözcüğü Harnâme mesnevîsinde 66 numaralı beyitte geçmektedir.
66 ħoş nefesdür diyü vü ehl ü faṣîḥ
ĥürmet eylerimiş ḥimâr-ı Mesîḥ (Kanar, 2018: 26)
3.6. Ķatır:
Kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan. Bu sözcük
Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde dört ayrı yerde
bulunmaktadır. Geçtiği beyit numaraları şu şekildedir: 1973, 6448, 1769, 6451.
1973 deve at ü ḳatır māl ü ḥazįne
üleşdürdi şehüñ nökerlerine (Tülübaş, 2017: 153)
3.7. Merkeb (a):
Eşek. Bu sözcük Şeyhî’nin Dîvân’ında, Hüsrev ü Şîrin’de ve Harnâme’de yer
almaktadır.
Merkeb sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında I/5-5 numaralı musammat beyitte yer
almaktadır.
5. ħınk-i sipihr merkebüñ olmaġa cehd ider
mihrile meh daħı yilişür ki olalar yidek (Biltekin, 2018: 64)
Merkeb sözcüğü Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 8, 585, 962, 1066, 2073, 4111,
4153, 6630, 2153, 5391, 1542 ve 6618 numaralı beyitlerde geçmektedir.
8 yolum kūhsār u deryā merkebüm leng
yörem aġyār u a‘dā mehrebüm teng (Tülübaş, 2017: 30)
Merkeb sözcüğü Harnâme mesnevîsinde 71 numaralı beyitte geçmektedir.
71 menzil-i mü’minîne rehbersin
merkeb-i sâlihîne maẓharsın (Kanar, 2018: 26)
3.8. Üştür (f):
Deve. Bu sözcük Şeyhî’nin Dîvân’ında ve Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde yer
almaktadır.
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Üştür sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında V/22 numaralı kaside beyitinde
geçmektedir.
22. irdi nebāt u ma‘den ü ĥayvāna da‘vetüñ
kim oldı şāhidüñ şecer ü üştür ü ĥaśā (Biltekin, 2018: 29)
Üştür sözcüğü Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde 522 numaralı beyitte geçmektedir.
Bu beyit Dîvân’da yer alan kaside beyitiyle aynıdır.
522 irdi nebāt u ma‘den ü ĥayvāna da‘vetüñ
kim oldı şāhidüñ şecer ü üştür ü ĥaśā (Tülübaş, 2017: 58)
4. Otçullar
4.1. Āhū (f):
Ceylan. Bu sözcük Şeyhî’nin Dîvân’ında ve Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde yer
almaktadır.
Āhū sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında XLVI/4, LXXXI/2, CXLVI/3, CLXVII/2 ve
CCI/2 numaralı gazel beyitlerinde geçmektedir.
2. sünbülin śalduķça gül-berg üzre ol māh-ı Ħoten
śanki āhū deşt-i Çìn üstine müşg-i ter śaçar (Biltekin, 2018: 130)
Āhū sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 920, 1044, 1151, 1423, 1572, 1674, 1800, 2619,
5336, 5965, 6554, 5081, 3244, 6189, 5155, 2590, 6197, 2851, 3013, 4390, 2042,
2734, 2830 numaralı beyitte geçmektedir.
5155 ne deñlü süst ise bu āhū-yı mest
buyursam çüst urur şįr-i nere dest (Tülübaş, 2017: 387)
4.2. Cedy (a):
Oğlak. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır. Cedy sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 6706 numaralı beyitte
geçmektedir.
6706 yidinci gökde keyvān pertevidür
ki anuñ cedy delv ile evidür (Tülübaş, 2017: 500)
4.3. Fil (a):
Bu sözcük Şeyhî’nin Dîvân’ında ve Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde yer almaktadır.
Fil sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında XV/26 numaralı kaside beyitinde geçmektedir.
26. ruĥ ŧutarsañ piyāde yüriye şāh
fįl ü ferzįn n'olur çü süresin at (Biltekin, 2018: 54)
Fil sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 3707, 3993, 4303, 5520, 6417, 3791 numaralı
beyitte geçmektedir.
3707 ḳurılmışdı şehe çaṭr-ı hümayūn
bir ulū fįl üzre fāl-ı meymūn (Tülübaş, 2017: 281)
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4.4. Gāv (f):
Öküz. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Gāv sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 242, 2831 ve 3991 numaralı beyitlerde
geçmektedir.
3991 olursañ gāv ü ḫar bigi ‘alef-ḫār
bıçakda vü aġaçda ḳalasın ḫār (Tülübaş, 2017: 302)
4.5. Ġazāl (a)/ Ġazāle (a):
Geyik yavrusu. Ġazāl sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında ve Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Ġazāl sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında III/35 numaralı kaside beyitinde
geçmektedir.
35. ne śaydı geydi behāya ķabā-yı nįfe vaşaķ
ne buldı ķıldı dem-i ħuşki müşg-i nāfe ġazāl (Biltekin, 2018: 25)
Ġazāl sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2835, 1187 numaralı beyitlerde geçmektedir.
2835 ġazāl olmış gelür şemşįr elinde
geyik tavşan yėrine şįr elinde (Tülübaş, 2017: 216)
Ġazāle sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında ve Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde yer
almaktadır. Bu sözcük Şeyhî’nin Dîvân’ında CLXXI/6 numaralı gazel beyitinde
geçmektedir.
6. şįrįn degül mi her ġazeli Şeyħi'nüñ şehā
şįrāne medĥ ider çü bu gün ol ġazāle(y)i (Biltekin, 2018: 179)
Ġazāle sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1596, 3013, 3268, 5681, 5964 numaralı
beyitlerde geçmektedir.
1596 bu otlaḳdan yayınduñ iy ġazale
ne bilem ḳanḳı şir oldı ḥavale (Tülübaş, 2017: 127)
4.6. Geyik:
Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde yer
almaktadır.
Geyik sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1043, 1574, 1670, 2835, 2852, 3285 numaralı
beyitlerde geçmektedir.
2852 ṣaçuñdan kim ṣalar müşkįn kemendi
geyik baġrı bigi şįr oda yandı (Tülübaş, 2017: 218)
4.7. Gūsfend (f):
Koyun. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Gūsfend sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 4699 numaralı beyitte geçmektedir.
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4699 nigārā derd-mendem müstemendem
sipend oda bıçaġa gūsfendem (Tülübaş, 2017: 354)
4.8. Ĥamel (a):
Kuzu. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Ĥamel sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2501, 3637, 3826, 6468, 6615, 6710 numaralı
beyitlerde geçmektedir.
3637 ḥameldür pençeme behrāmuñ işi
olur ‘aḳreblıġ ile daḫı nįşi (Tülübaş, 2017: 276)
4.9. İnek:
Dişi sığır. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
İnek sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de tek bir yerde 5149 numaralı beyitte
geçmektedir.
5149 elümde nice ādemler eşekdür
öñümde saġar isem ay inekdür (Tülübaş, 2017: 387)
4.10. Kebş (a):
Koç. Kebş sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Kebş sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de tek bir yerde 410 numaralı beyitte geçmektedir.
410 anuñ ḥaḳḳı k’olup teslįm-i fermān
fidā ḳılduñ yėrine kebş ḳurbān (Tülübaş, 2017: 52)
4.11. Kergeden (f):
Gergedan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Kergeden sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de tek bir yerde 325 numaralı beyitte
geçmektedir.
4303 egerçi ḳıla beñzerdi bedende
yoġ idi zūrı fįl ü kergedende (Tülübaş, 2017: 325)
4.12. Ķoyun:
Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında hem Dîvân’ında hem de Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Ķoyun sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında yer alan I/46, I/50, I/57, I/60, I/62
numaralı mesnevî beyitlerinde geçmektedir.
57. eyitdi bir ķoyun ķaçup süriden
yayındı beyt-i māl-i müslimįnden (Biltekin, 2018: 59)
Ķoyun sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 758, 2340, 3547, 3904, 4060, 6420, 751, 761,
925, 747, 763 ve 2307 numaralı beyitlerde geçmektedir.
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751 ḳoyuna ėtdügiyçün ‘adl ü iḥsān
kelįm-ullāh olur çübān-ı insān (Tülübaş, 2017:71)
4.13. Maymūn (a):
Maymun. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Maymūn sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 6825 numaralı beyitte geçmektedir.
6825 diler kim işleye gördügi ḥāli
anuñ nesnās u maymūndur miŝāli (Tülübaş, 2017:508)
4.14. Naħcįr (f):
Yaban keçisi, av hayvanı. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev
ü Şîrin mesnevîsinde yer almaktadır.
Naħcįr sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de on üç farklı beyitte geçmektedir. Geçtiği beyit
numaraları şu şekildedir: 1282, 1538, 2042, 2339, 2624, 2734, 2836, 3185, 3269,
3463, 5081, 5536, 6149.
3463 öküş zōr ėtdi şįrin-i cihān-gįr
ki şįrüñ pençesinden çıḳdı naḫcįr (Tülübaş, 2017:263)
4.15. Oġlaķ:
Keçi yavrusu. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında hem Dîvân’ında hem de
Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde yer almaktadır.
Oġlaķ sözcüğü Şeyhî’nin Dîvân’ında yer alan I/61 numaralı mesnevî beyitinde
geçmektedir.
61. didi yiterse şām içre bir oġlaķ
ķıyāmet śubĥı benden śorısar Ĥaķ (Biltekin, 2018: 59)
Oġlaķ sözcüğü Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrin’de tek bir yerde 762 numaralı beyitte
geçmektedir. Bu beyit Dîvân beyitiyle aynıdır.
762 didi yiterse şām içre bir oġlaķ
ķıyāmet śubĥı benden śorısar Ĥaķ (Tülübaş, 2017:71)
4.16. Öküz:
Erkek sığır. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Harnâme’de yer
almaktadır.
Öküz sözcüğü Harnâme’de 50, 74 ve 83 numaralı beyitlerde geçmektedir.
50 gördi otlakda yürür öküzler
odlu gözler ü gerlü göğüzler (Kanar, 2018: 24)
4.17. Ŝevr (a):
Boğa, öküz. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin
mesnevîsinde yer almaktadır.
Ŝevr sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 3185 ve 3825 numaralı beyitlerde
bulunmaktadır.
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3185 şihāb ėtmege ŝevr ü ceddi naḫcįr
benāt-ün-na‘ş yay ile atar tir (Tülübaş, 2017:242)
4.18. Sıġır:
Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında hem Hüsrev ü Şîrin’de hem de
Harnâme’de yer almaktadır.
Sıġır sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 4060 ve 6417 numaralı beyitlerde
bulunmaktadır.
4060 deve at u ḳoyun sıġır firāvān
süri ol ḥadde kim ṭolar beyābān (Tülübaş, 2017:307)
Sıġır sözcüğü Harnâme’de 54 ve 78 numaralı beyitlerde bulunmaktadır.
54 ħar-ı miskįn ideriken seyrān
ķaldı görüp sıġırları ḥayrān (Kanar, 2018: 25)
4.19. Ŧavar:
Davar, dört ayaklı çiftlik ve binek hayvalarına verilen genel ad. Bu sözcük
Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde yer almaktadır.
Ŧavar sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1009, 1770, 1771 ve 6254 numaralı beyitlerde
bulunmaktadır.
1009 ṭavar ü çārpā cinsi kemāhį
sayılmaya sayıla mūr ü māhı (Tülübaş, 2017:85)
4.20. Ŧoñuz:
Domuz. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Hüsrev ü Şîrin’de ve Harnâme’de
yer almaktadır.
Ŧoñuz sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2358 numaralı beyitte bulunmaktadır.
2358 dėdi ābūy hey hey bu yaman ėt
ne toñuzdur ki ḳaytarmaz tuman ėt (Tülübaş, 2017:182)
Ŧoñuz sözcüğü Harnâme’de 117 numaralı beyitte bulunmaktadır.
117 ger toñuzlara olmaya buyruķ
ah gitdi kulağile ķuyruķ (Kanar, 2018: 31)
4.21. Žaby (a):
Geyik, karaca, gazâl denen hayvan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında
Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Žaby sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 467 numaralı beyitte bulunmaktadır.
467 çü ḥayvānda ėtdi da‘vet āşikāre
ėrürdi ẓaby ü mār ü susmāre (Tülübaş, 2017: 55)
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5. Yırtıcılar
5.1. Arslan:
Aslan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Hüsrev ü Şîrin’de ve Harnâme’de
yer almaktadır.
Arslan sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 927, 1666, 1675, 2820, 3143, 3632, 1568,
2851, 1741 ve 3285 numaralı beyitlerde bulunmaktadır.
1568 ol ay bu şįre çün şįrāne bindi
gören sanur güneş arslana bindi (Tülübaş, 2017:125)
Arslan sözcüğü Harnâme’de 67 numaralı beyitte bulunmaktadır.
67 ķurd ķorķarıdı ķulaġından
arslan ürkeridi çomaġından (Kanar, 2018: 26)
5.2. Bebr (f):
Kaplan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Bebr sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 876, 1535 ve 1563 numaralı beyitlerde
bulunmaktadır.
1563 götürmiş ṣaçları müşkįn kemendi
bırakmaġa peleng ü bebre bendi (Tülübaş, 2017:125)
5.3. Çetük:
Kedi. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Çetük sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 854 ve 926 numaralı beyitlerde bulunmaktadır.
854 pelenk isterdi maḫlas pençesinden
çetük olurdı şįr işkencesinden (Tülübaş, 2017:76)
5.4. Dilkü:
Tilki. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Dilkü sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 3199, 4126, 1741 ve 6510 numaralı beyitlerde
bulunmaktadır.
1741 üşenür genç arslandan ḳarı ḳurt
ki dilkülere uya isteye yurt (Tülübaş, 2017:137)
5.5. Esed (a):
Aslan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Esed sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1672 numaralı beyitte bulunmaktadır.
1672 san oldı şems burcı ḳavse māil
ḥaseddendür esed māha muḳābil (Tülübaş, 2017:132)
5.6. Ġażanfer (a):
İri arslan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır. Ġażanfer sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2361 numaralı beyitte bulunmaktadır.
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2361 anı bir lu‘b ile men‘ ėtdi çōpįn
ġażanfer bigi çōpān deste çōpin (Tülübaş, 2017:182)
5.7. Gürg (f):
Kurt. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır. Gürg sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 4620 numaralı beyitte bulunmaktadır.
4620 bu ḳuyruḳla cihān rūbāhı bāzį
nice biñ gürg ü şįre vėrdi bāzı (Tülübaş, 2017: 348)
5.8. İt:
Köpek. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da, Hüsrev ü Şîrin’de ve
Harnâme’de yer almaktadır.
İt sözcüğü Dîvân’da CXXV/2, CXLVI/4, LXVI/4, LIII/5, XLIV/3 numaralı gazel
beyitlerinde bulunmaktadır.
4. n'olaydı it bigi yüzüm süreydüm işigine
velį gedā nitesi pādişā yirine geçer (Biltekin, 2018: 122)
İt sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2358, 4706, 5939, 6119, 6607, 6632, 58 (2), 3342,
6598, 2317, 2682, 2707 ve 4708 numaralı beyitlerde geçmektedir.
4708 itüñ var yėr yüzinde cāy-gāhı
nehengüñ ḳa‘r-ı deryādur penāhı (Tülübaş, 2017: 355)
İt sözcüğü Harnâme’de 47 numaralı beyitte bulunmaktadır.
47 arķasından alınsa palanı
san ki it artuġıydı ķalanı (Kanar, 2018: 24)
5.9. Ķaplan:
Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Ķaplan sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 4125 numaralı beyitte geçmektedir.
4125 ne ḳurd u ḳaplanı bu rūbe-i pįr
bıraḳdı dāma daḳdı bend ü zencįr (Tülübaş, 2017: 311)
5.10. Ķurd/ Ķurt:
Ķurd sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da, Hüsrev ü Şîrin’de ve
Harnâme’de yer almaktadır. Ķurd sözcüğü Dîvân’da I/46 numaralı mesnevî beyitinde
geçmektedir.
46. śaķın ķoynı dişinden aç ķurduñ
ki baħt otlaġuñ ola taħt yurduñ (Biltekin, 2018: 58)
Ķurd sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 4125, 4126 (2), 3188 numaralı beyitlerde
geçmektedir.
4126 anındur dilkü ‘ārif ḳurd ‘āmį
ki gözler ḳurd ḳuyruḳ dilkü dāmı (Tülübaş, 2017: 311)
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Hüsrev ü Şîrin’de bu hayvanın adının yazımı için ḳurt şeklinde de imla tercih
edildiği tespit edilmiştir: 3199, 925, 1741, 2340, 747.
925 cihān aġılın ėdeli ṭapuñ yurt
selām ü ḫidmet ėder ḳoyuna ḳurt (Tülübaş, 2017: 80)
Ķurd sözcüğü Harnâme’de 67 numaralı beyitte bulunmaktadır.
67 ķurd ķorķarıdı ķulaġından
arslan ürkeridi çomaġından (Kanar, 2018: 26)
5.11. Peleng (f):
Leopar, kaplan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de
yer almaktadır.
Peleng sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 854, 876, 1535, 1563, 2619, 5535, 1075 ve
2735 numaralı beyitlerde geçmektedir.
3379 pelengi pençeye olma igen mest
bilürsin bizde de şįrānedür dest (Tülübaş, 2017: 257)
5.12. Rūbāh (f):
Tilki. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Hüsrev ü Şîrin’de ve Harnâme’de yer
almaktadır.
Rūbāh sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 4620 numaralı beyitte geçmektedir.
4620 bu ḳuyruḳla cihān rūbāhı bāzį
nice biñ gürg ü şįre vėrdi bāzı (Tülübaş, 2017: 348)
Rūbāh sözcüğü Harnâme’de 4620 numaralı beyitte geçmektedir.
111 yarmaru, iñleyü iy pîr
ḫar-i rûbah bigi pür tezvîr (Kanar, 2018:31)
5.13. Samūr (a):
Çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan. Bu sözcük
Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Samūr sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1222 numaralı beyitte geçmektedir.
1222 seḥer çün taḫta geçdi şāḥ-ı encüm
ḳoyup ḳuḥlį samūrın geydi ḳāḳum (Tülübaş, 2017: 100)
5.14. Şįr (f):
Aslan. Şįr sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır.
Şįr sözcüğü Dîvân’da CVI/2, LXXXV/7 numaralı gazel beyitlerinde, VI/4-3, IV/41 numaralı musammat beyitlerde ve I/5 numaralı mesnevî beyitinde geçmektedir.
2. ger āhuvāna ķılsa ķaraķçınlarını çin
ķahr ile nice şįre ķaşandura ķan ķaşuñ (Biltekin, 2018: 143)
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Şįr sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de altmış yerde geçmektedir. Geçtiği beyit
numaraları şu şekildedir: 854, 1423, 1535, 2735, 2819, 2852, 3151, 4544, 4693, 5535,
5564, 5681, 6713, 705, 2734, 3271, 58, 1043, 2782, 3245, 4122, 5155, 5336, 3270,
1569, 3146, 1568, 3268, 4693, 4620, 5535, 6554, 3153, 3267, 926, 1669, 3463, 1568,
3300, 3379.
4544 yaḳınında serįrüñ düzdiler yėr
oturdı pençe urup yėre ol şįr (Tülübaş, 2017: 343)
5.15. Vaşaķ (f):
Vaşaķ sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Dîvân’da yer almaktadır.
Vaşaķ sözcüğü Dîvân’da III/35 numaralı kaside beyitinde geçmektedir.
35. ne śaydı geydi behāya ķabā-yı nįfe vaşaķ
ne buldı ķıldı dem-i ħuşki müşg-i nāfe ġazāl (Biltekin, 2018: 25)
6. Sürüngenler
6.1. Ef‘į (a):
Engerek yılanı. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü
Şîrin’de yer almaktadır.
Ef‘į sözcüğü Dîvân’da LVII/4 numaralı gazel beyitinde ve III/34 numaralı kaside
beyitinde geçmektedir.
34. ‘aceb degül mi ki ef‘į etinde var tiryāķ
bu ķamu zehr ile aña rįķ-i ādemį ķattāl (Biltekin, 2018: 25)
Ef‘į sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 3638 numaralı beyitte geçmektedir.
3638 degül ‘aḳreb ger ola mār-ı ef‘į
zümürrüddür gözine ṭāḳ-ı kisrı (Tülübaş, 2017: 276)
6.2. Ilan/Yılan:
Yılan. Ilan sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Ilan sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2378, 4901 ve 4926 numaralı beyitlerde geçmektedir.
4901 dėdi vü ḥasret ile saġdı saġu
ılan bigi dilinden yaġdı aġu (Tülübaş, 2017: 369)
Yılan sözcüğü ise Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Dîvân’da yer almaktadır.
Dîvân’da CXCVIII/6 numaralı gazel beyitinde geçmektedir.
6. cevr itdügüme ķalmasun uş öldürem dimiş
yaruġa girdügine baķ andan yılan daħı (Biltekin, 2018: 194)
6.3. Mār (f):
Yılan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır.
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Mār sözcüğü Dîvân’da LXXXV/4, CLVII/4, XC/4 numaralı gazel beyitlerinde ve
VI/8, XIV/17 numaralı kaside beyitlerinde, VI/1-5, V/1-6 numaralı musammat
beyitlerde ve I/4 numaralı mesnevî beyitinde geçmektedir.
6. śaķın śoķar bu māl oķuduķları mārdur
ķaç kim yudar ‘aśā dinilen ejdehāyimiş (Biltekin, 2018: 79)
Mār sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 467, 483, 704, 610, 1618, 1784, 3638, 3693,
3702, 3846, 3867, 3950, 4004, 4463, 5211, ve 5388 numaralı beyitlerde yer
almaktadır.
5388 ḳara gėce midür bu yā siyeḥ mār
ḳarañu dün mi yā zeng-i ḫūn-ḫār (Tülübaş, 2017: 404)
6.4. Neheng (f):
Timsah. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır. Neheng sözcüğü Dîvân’da IV/1-2 numaralı musammat beyitte
geçmektedir.
2. śan buldı naŧ‘ śūretini ŧoldı mühreler
yā geldi baĥr şekline ortaya bir neheng (Biltekin, 2018: 75)
Neheng sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1075 ve 4708 numaralı beyitlerde yer
almaktadır.
4708 itüñ var yėr yüzinde cāy-gāhı
nehengüñ ḳa‘r-ı deryādur penāhı (Tülübaş, 2017: 355)
6.5. Semender (f):
Uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen bir sürüngen. Bu
sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de geçmektedir. Semender
sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 5153 numaralı beyitte yer almaktadır.
5153 çözersem bu kemendüñ ḳılca bendin
semender-vār oda ata semendin (Tülübaş, 2017: 387)
6.6. Ŝū‘ban (a):
Büyük yılan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de
geçmektedir. Śū’ban sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 60 numaralı beyitte yer almaktadır.
60 geh ėder ‘āsiye ŝū‘ban ‘aṣāyı
‘aṣāya yutdurur geh ejdeḥayı (Tülübaş, 2017: 33)
6.7. Susmār (f):
Kertenkele. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de
geçmektedir. Susmār sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 467 numaralı beyitte yer almaktadır.
467 çü ḥayvānda ėtdi da‘vet āşikāre
ėrürdi ẓaby ü mār ü susmāre (Tülübaş, 2017: 55)
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7. Eklembacaklılar
7.1. ‘Aķreb (a):
Akrep; sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli
iğnesi olan bir tür böcek. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü
Şîrin’de yer almaktadır.
‘Aķreb sözcüğü Dîvân’da XLII/4 numaralı gazel beyitinde geçmektedir.
4. göreli zülfüñi ķaddüñde bildüm
ki ‘aķreb māh-ı tābān menzilidür (Biltekin, 2018: 109)
‘Aķreb sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 60 numaralı beyitte yer almaktadır.
3638 degül ‘aḳreb ger ola mār-ı ef‘į
zümürrüddür gözine ṭāḳ-ı kisrı (Tülübaş, 2017: 276)
7.2. ‘Ankebūt (a):
Örümcek, ince bir ağ örerek küçük böcekleri avlayan eklemli bir hayvan. Bu
sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
‘Ankebūt sözcüğü Dîvân’da III/36 numaralı kaside beyitinde bulunmaktadır.
36. ‘ināyetinden anuñ ‘ankebūtdur nessāc
kerāmetinden anuñ kirm-i pįledür ġazzāl (Biltekin, 2018: 25)
‘Ankebūt sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 57 numaralı beyitte yer almaktadır.
57 geh ėder ‘ankebūtı perde-dār ol
geh ėder ḥüdḥüdi casūs-ı kār ol (Tülübaş, 2017: 33)
7.3. Ķarınca:
Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır. Ķarınca sözcüğü Dîvân’da CIV/6 numaralı gazel beyitinde bulunmaktadır.
6. veh kim kemüz bu dehrüñ elinde ķarıncadan
ķuvvet baġışlamaġa Süleymānumuz gerek (Biltekin, 2018: 142)
Ķarınca sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 927, 1128, 2674, 2965, 2923, 2707, 6729 ve
6730 (2) numaralı beyitlerde geçmektedir.
6729 degirmen ṭaşı üzre bir ḳārınca
muḫālif seyr ḳılsa ol dönince (Tülübaş, 2017: 501)
7.4. Kirm (f):
Kurtçuk. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır.
Kirm sözcüğü Dîvân’da III/36 numaralı kaside beyitinde bulunmaktadır.
36. ‘ināyetinden anuñ ‘ankebūtdur nessāc
kerāmetinden anuñ kirm-i pįledür ġazzāl (Biltekin, 2018: 25)
Kirm sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 6820 numaralı beyitlerde geçmektedir.
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6820 kemi ḥayvānlaruñ kirm ü mekesdür
alur gider nitekim ḫār u ḫasdur (Tülübaş, 2017: 508)
7.5. Meges (f):
Sinek. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır.
Meges sözcüğü Dîvân’da II/2, III/33 numaralı kaside beyitlerinde ve XXVIII/7,
LXXXVII/5, XCIX/5, CXX/3, CIII/3 numaralı gazel beyitlerinde bulunmaktadır.
33. nebāt ķanda bulur āb u ħāk içinde şeker
meges ne resme ķılur zehr-i ħāra ta‘biye bal (Biltekin, 2018: 25)
Meges sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 91, 1282, 3345, 4193 ve 6721 numaralı
beyitlerde geçmektedir.
3345 ziyān ėtmez meges teng-i nebāta
çıḳar kim müstaḥaḳ geldi zekāta (Tülübaş, 2017: 254)
7.6. Mūr (f):
Karınca. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır.
Mūr sözcüğü Dîvân’da XIV/17 numaralı kaside beyitinde ve XC/4, CXXVIII/3 ve
XXXII/2 numaralı gazel beyitlerinde geçmektedir.
2. ħaŧŧuñ ki çekdi ħātem-i yāķūta dāyire
bir mūrdur ki mühr-i Süleymān'a ķāśd ider (Biltekin, 2018: 103)
Mūr sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 44, 483, 1009, 3693, 3846, 4122, 6150, 3551, 59
numaralı beyitlerde geçmektedir.
6150 Süleymān ṣavletine döymedi mūr
degüldür serçe sįmurġ ile hem-zūr (Tülübaş, 2017: 460)
7.7. Mūrçe (f):
Küçük karınca. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü
Şîrin’de yer almaktadır.
Mūrçe sözcüğü Dîvân’da II/2 numaralı kaside beyitinde, I/3-4 numaralı
musammat beyitte ve XXV/4 numaralı gazel beyitlerinde geçmektedir.
4. baķma aña ki mūrçeyem ‘āciz ü ża‘įf
baħtumı gör ki taħt-ı Süleymān'a irmişem (Biltekin, 2018: 62)
Mūrçe sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 91 numaralı beyitte geçmektedir.
91 satvetüñüñ yėline biñ biñ süleymān mūrçe
raḥmetüñüñ ḫānına ṭāvūs-ı ḳudsįler mekes (Tülübaş, 2017: 35)
7.8. Naĥle (a):
Arı. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Dîvân’da yer almaktadır.
Naĥle sözcüğü Dîvân’da I/4-8 numaralı musammat beyitte geçmektedir.
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8. telħ eylemege nįşile nūşını düşmenüñ
zehr-āb içürdi nįzesile naĥle-i ‘asel (Biltekin, 2018: 63)
7.9. Pervāne (f):
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri
arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Pervāne sözcüğü Dîvân’da XII/22 numaralı kaside beyitinde, I/4-6 numaralı
musammat beyitte ve XXXI/7, XLV/3, CXII/3, CXXXI/7, CLXIV/2, CLXV/5, CLXXXVII/5,
LXXIX/1, CXCV/2, CXXVI/7, CLXXXII/2, XXXIII/7 numaralı gazel beyitlerinde
geçmektedir.
7. ĥüsnüñüñ tābına Şeyħį ki muķābil durıcaķ
śanasın şem‘ ile pervāne bir araya gelür (Biltekin, 2018: 103)
Pervāne sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1418, 2056, 2084, 3134, 3218, 4489, 4655,
4996, 5412, 5845, 6112, 4996, 458, 6191, 2737, 4713, 6395 numaralı beyitlerde
geçmektedir.
5412 ḳılurken sūz ile köynüklerin sāz
olur ol şem‘a bir pervāne dem-sāz (Tülübaş, 2017: 406)
7.10. Peşşe (f):
Sivrisinek. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de
yer almaktadır.
Peşşe sözcüğü Dîvân’da LXXII/6 ve XXVIII/7 numaralı gazel beyitlerinde
geçmektedir.
6. bāl-i ŧāvūs-ı bahārı dökdi ‘anķā-yı hevā
göz ķarardup zāġ u peşşe şimdi uş aķ per ķılur (Biltekin, 2018: 125)
Peşşe sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 6417 numaralı beyitte geçmektedir.
6417 nice şerḥ ėde ādem ḥiṣṣesin dil
sıġır degdi sinege peşşeye fįl (Tülübaş, 2017: 479)
7.11. Sinek:
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı. Bu sözcük Şeyhî’nin
eserleri arasında Hüsrev ü Şîrin’de ve Harnâme’de yer almaktadır.
Sinek sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 6417 numaralı beyitte geçmektedir.
6417 nice şerḥ ėde ādem ḥiṣṣesin dil
sıġır degdi sinege peşşeye fįl (Tülübaş, 2017: 479)
Sinek sözcüğü Harnâme’de 44 ve 46 numaralı beyitlerde geçmektedir.
44 tudaġı sarķmış u düşmiş enek
yorılur arķasına ķonsa siñek (Kanar, 2018:24)
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7.12. Zenbūr (f):
Eşek arısı. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır. Zenbūr sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2193 numaralı beyitte geçmektedir.
2193 cihān resminde ḫōd ‘ādet hemįndür
ki geh zenbūr u gāhį engebįndür (Tülübaş, 2017: 169)
8. Suda Yaşayanlar
8.1. Balıķ:
Balık sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de 413, 6465,
6724 numaralı beyitte geçmektedir.
6465 ki şimdi ol yėrde daḫı saġdan pür
balıḳ pulıdur aḳça ḳum ḳayır dür (Tülübaş, 2017: 482)
8.2. Māhį (f):
Balık. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır.
Māhį sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 1009, 1702, 1824, 2081, 3556, 3824, 4524,
5039, 5243, 5373, 5689, 6416 ve 6559 numaralı beyitlerde geçmektedir.
5039 yir ü gök ins ü cinn ü mürġ u māhį
ḳamu tevḥįd-i ẕatınuñ güvāhı (Tülübaş, 2017: 379)
8.3. Semek (a):
Balık. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır. Semek sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 331 ve 1136 numaralı beyitlerde
geçmektedir.
1136 bir ulu tag var idi ol yörede
semekde aslı vü ucı semada (Tülübaş, 2017: 94)
9. Kemirgenler
9.1. Mūş (F):
Fare, sıçan. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de yer
almaktadır. Mūş sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2374 ve 2375 numaralı beyitlerde
geçmektedir.
2375 ne enbān ger ṭarudur ṭolu enbār
tamāmın yėr bu iki mūş-ı ġaddar (Tülübaş, 2017: 183)
9.2. Ŧavşan:
Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Ŧavşan sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2835 ve 2158 numaralı beyitlerde geçmektedir.
2835 ġazāl olmış gelür şemşįr elinde
geyik tavşan yėrine şįr elinde (Tülübaş, 2017: 216)
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10. Mitolojik ya da Dînî Niteliği Olanlar
10.1. ‘Anķā (A):
Uzun boyunlu, ismi olup cismi olmayan büyük bir kuştur. Bulunduğu yerdeki
kuşları avlayarak batıya doğru uçtuğundan Anka-yı muġrib de denir. Bu sözcük
Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
‘Anķā sözcüğü Dîvân’da CXVII/5 ve LXXII/6 numaralı gazel beyitlerinde
geçmektedir.
5. ben ol hevāda uçaram ki zülfi dāmıyile
gelürse vaķtüme ‘anķāları şikār iderem (Biltekin, 2018: 150)
‘Anķā sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 2098, 4256, 5688, 6000 ve 4050 numaralı
beyitlerde geçmektedir.
2098 meger ser-keşlik ėtmiş raḫş-ı tayyār
anı ‘anḳā bigi ėtmiş nā-be-dįdār (Tülübaş, 2017: 162)
10.2. Burāķ (a):
Peygamberimizin miraçta bindiği binek. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında
yalnızca Hüsrev ü Şîrin’de 482 numaralı beyitte geçmektedir.
482 burāḳı berḳ-vār alduḳda menzil
ḫar-i ‘įsā ‘aceb mi ḳalsa der-gil (Tülübaş, 2017: 56)
10.3. Düldül (a):
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hz. Ali'ye verdiği beyaz at. Bu sözcük Şeyhî’nin
eserleri arasında yalnızca Dîvân’da yer almaktadır.
Düldül sözcüğü Dîvân’da CLXXII/5 ve LXXII/5 numaralı gazel beyitlerinde
geçmektedir.
5. dil-bere ķullıķ bizlere lāyıķ
ĥaydar'a ħıdmet düldüle düşdi (Biltekin, 2018: 180)
10.4. Ejdehā/ Ejderhā (f):
Ejderha, büyük efsanvi yılan. Ejdehā sözcüğü Şeyhî’nin eserleri arasında
Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Ejdehā sözcüğü Dîvân’da I/4 numaralı gazel beyitinde ve V/1-6 numaralı
musammat beyitte geçmektedir.
4. cādū gözüñ çü fitneye binüp atar ħadeng
siĥr ile ay olur yayı ķamçısı ejdehā (Biltekin, 2018: 87)
Ejdehā sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de 3639, 3770, 2832, 5766, 6509, 60, 483, 2060,
3559, 5126 ve 2195 numaralı beyitlerde geçmektedir.
3559 binerdi dört ḳanatlu bir havāyı
kuşanup iki dillü ejdehāyı (Tülübaş, 2017: 270)
Ejderhā sözcüğü ise Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de
geçmektedir.
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Ejderhā sözcüğü Dîvân’da I/4 numaralı mesnevî beyitinde geçmektedir.
4. ki Cem'den cān alupdur mār-ı Daĥĥāķ
saña cān virür ejderhā-yı eflāk (Biltekin, 2018: 56)
Ejderhā sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de ise 704, 2329, 4128 ve 3999 numaralı
beyitlerde yer almaktadır.
2329 ṣaçar od dilden ejderhā-yı nįze
ḳılur ḳuyruġı ṭaşı rįze rįze (Tülübaş, 2017: 179)
10.5. Hūmā (a):
Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu. Bu sözcük
Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da ve Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Hūmā sözcüğü Dîvân’da XCIX/5, CLXII/1 ve CLXI/1 numaralı gazel beyitlerinde
ve I/6-6 numaralı musammat beyitte geçmektedir.
1. yine nesįm-i sa‘ādet dem urdı cānumuza
ki uş hūmā-yı şeref ķondı āşiyānumuza (Biltekin, 2018: 173)
Hūmā sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de ise 1794, 2832, 3236, 3286, 4525, 5606, 5618,
3006, 1282, 2985, 6509, 2154, 4737, 5564, 5665, 3237, 4193, 5326 numaralı
beyitlerde yer almaktadır.
3006 hūmā-yı ‘arş ḳadem mi urdı āstāñumuza
ki şāh-bāz-ı sepįd ėrdi āşyānumuza (Tülübaş, 2017: 229)
10.6. Sį-murġ (f):
Efsanevî zümrüd-ü anka kuşu. Bu sözcük Şeyhî’nin eserleri arasında Dîvân’da
ve Hüsrev ü Şîrin’de yer almaktadır.
Sį-murġ sözcüğü Dîvân’da CLXXXIX/3, XXVIII/7 numaralı gazel beyitlerinde ve
II/6-3 numaralı musammat beyitinde geçmektedir.
3. ya‘nį ki çü gördi zülf ü ĥālüñ
sį-mürġ iken oldı mürġ-ı ħāne (Biltekin, 2018: 69)
Sį-murġ sözcüğü Hüsrev ü Şîrin’de ise 4833, 5080, 6150 ve 5166 numaralı
beyitlerde yer almaktadır.
5166 ben ol ḳuş degülem kim ėdeler ḳayd
ṭoġan sįmurġı nite eyleye ṣayd (Tülübaş, 2017: 388)
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Sonuç
Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrin ve Harnâme mesnevîleriyle Dîvân’ı üzerine yapılan
çalışmada toplam 131 adet hayvan adının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu adların 39
tanesi Arapça kökenli, 55 tanesi Farsça kökenli, 37 tanesi ise Türkçe kökenlidir. Bazı
hayvanlar için üç dildeki kullanımın da eserlerde mevcut olduğu görülmüştür: ġurāb
(a), ķarġa, zaġ (f) vb.
Şeyhî’nin eserlerinde geçen hayvan adlarının 125’i gerçek hayvan adı iken geri
kalan 6’sı ise dînî ya da mitolojik niteliktedir.
Eserlerde geçen gerçek nitelikteki hayvanlar için sınıflandırma çalışması
yapılırken Türk kültüründe özel bir yeri olan atlar ve yük hayvanları için otçullar
kategorisinden ayrı bir başlık açılmıştır. Bunların dışında kuşlar, yırtıcılar,
sürüngenler, eklembacaklılar, suda yaşayanlar, kemirgenler gibi başlıklar
oluşturulmuştur.
Kuşlar başlığının altında toplam 38 adet hayvan adı bulunmaktadır. Bu başlığın
altında yer alan kuşların adları şu şekildedir: ‘andelįb, bayġuş/bayķuş, bāz, bülbül,
dürrāc, ebābįl, fāħte, ġurāb, gügercin/güvercin, hezār, hezārān, ḫorōs, hüdhüd, ķarġa,
ḳaz, kebk, kebūter, keklik, kelāġ, kerkes, ķumrį, ķuş, mürġ, murgān, nesr, ördek, selvā,
serçe, şāĥbāz/şehbāz, şāhįn, ‘uķāb, ŧāvūs, ŧayr, tezerv, tįhū, ŧoġan, ŧūŧį, zaġ.
Şeyhî’nin eserlerinde atlarla ilgili olarak 16 farklı adlandırma yapılmıştır. Atlar
başlığı altında yer alan adlar şu şekildedir: aşķar, at, cenib, ebrįş, feres, gülgūn, ħınk,
ķısraķ, madyan, raħş, semend, şebdįz, ŧay, tāzį, tevsen, ulaķ.
Yük hayvanları için oluşturulan başlığın altında toplam 8 adet hayvan
bulunmaktadır: deve, eşek, gūr, ħar, ĥımār, ķatır, merkeb, üştür.
Otçul hayvanlar kategorisinde 23 adet hayvan olduğu görülmektedir: āhū, cedy,
fil, gāv, ġazāl, ġazāle, geyik, gūsfend, ĥamel, inek, kebş, kergeden, kiçi, koyun, maymun,
naħcįr, oġlaķ, öküz, ŝevr, sıġır, ŧavar, ŧoñuz, žaby.
Yırtıcı hayvanlar başlığı altında toplam 15 hayvan bulunmaktadır: arslan, bebr,
çetük, dilkü, esed, ġażanfer, gürg, it, ķaplan, ķurd/ķurt, peleng, rūbāh, samūr, şir, vaşak.
Sürüngenler başlığı altında yer alan 8 hayvanın adı şu şekildedir: ef‘į, ılan, mār,
neheng, semender, śū’ban, susmār, yılan.
Eklembacaklılar kategorisinde 12 hayvan adı yer almaktadır: ‘aķreb, ‘ankebūt,
ķarınca, kirm, meges, mūr, mūrçe, naĥle, pervāne, peşşe, sinek, zenbūr.
Suda yaşayan canlılar kategorsinde 3 hayvan adı olduğu görülmektedir: balıķ,
māhį, semek.
Kemirgenler başlığı altında yer alan 2 hayvan adı ise şu şekildedir: mūş, ŧavşan.
Gerçek hayvanların dışında mitolojik ya da dînî niteliği olan hayvanlar ise 6
adettir: ‘Anķā, burāķ, düldül, ejderhā/ejdehā, hümā, sį-murġ.
Şeyhî’nin Dîvân’ında kullandığı gerçek hayvan adlarının sayısı 57’dir ve toplam
198 defa geçmektedir. Bu hayvanların adları ve kullanım sıklığı şu şekildedir: Āhū (5),
‘aķreb (1), ‘andelįb (7), ‘ankebūt (1), aşķar (1), at (7), bāz (1), bülbül(40), ef‘į (2), fāħte
(1), fįl (1), ġazāl (1), ġazāle (1), ġurāb (1), gūr (1), ħar (1), hezār (2), ĥımār (1), ħınk (1),
hüdhüd (1), it (5), ķarġa (1), ķarınca (1), kebūter (1), kirm (1), ķoyun (5), ķumrį (2),
ķurd (1), ķuş (8), mār (8), meges (7), merkeb (1), mūr (4), mūrçe (3), mürġ (13), naĥle
(1), neheng (1), oġlaķ (1), pervāne (14), peşşe (2), raħş (1), selvā (1), semend (2), serçe
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(1), şāhįn (1), şāĥbāz (3), şįr (5), ŧāvūs (6), ŧayr (4), tevsen (1), ŧoġan (1), ŧūŧį (3), ‘uķāb
(2), üştür (1), vaşak (1), yılan(1), zaġ (6).
Şeyhî’nin Dîvân’ında kullandığı mitolojik ya da dînî niteliği olan hayvanların sayısı
ise 5’tir ve toplam 14 defa geçmektedir. Bu hayvanların adları ve kullanım sıklığı ise şu
şekildedir: ‘Anķā (2), düldül (2), ejderhā (1)/ejdehā (2), hūmā (4), sį-murġ (3).
Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde kullandığı gerçek hayvan adlarının sayısı
116’dır ve toplam 707 defa geçmektedir. Bu hayvanların adları ve kullanım sıklığı şu
şekildedir: Āhū (23), ‘aķreb (1), ‘andelįb (2), ‘ankebūt (1), arslan (10), at (84), balıķ (3),
bayġuş (2)/bayķuş (1), bāz (6), bebr (3), bülbül (39), cedy (1), cenib (1), çetük (2), deve
(6), dilkü (4), dürrāc (1), ebābįl (1), ebrįş (1), ef‘į (1), esed (1), eşek (3), feres (1), fil (6),
gāv (3), ġazāl (2), ġazāle (5), ġażanfer (1), geyik (6), gūsfend (1), gūr (1), gügercin
(2)/güvercin (1), gülgūn (19), gürg (1), ĥamel (6), ħar (5), hezār (3), hezārān (1), ĥımār
(1), ħınk (2), ħorōs (3), hüdhüd (2), ılan (3), inek (1), it (14), ķaplan (1), ķarġa (3),
ķarınca (9), ķatır (4), ķaz (4), kebk (4), kebş (1), kebūter (2), keklik (3), kelāġ (1),
kergeden (1), kerkes (4), ķısraķ (2), kirm (1), ķoyun (12), ķumrį (4), ķurd (4)/ķurt (5),
ķuş (28), madyan (1), māhį (13), mār (16), maymūn (1), meges (5), merkeb (12), mūr
(9), mūrçe (1), mürġ (25), murgān (1), mūş (2), naħcįr (13), neheng (2), nesr (3), oġlaķ
(1), ördek (2), peleng (8), pervāne (17), peşşe (1), raħş (8), rūbāh (1), samūr (1), selvā
(1), semek (2), semend (4), semender (1), serçe (2), ŝevr (2), sıġır (2), sinek (1), śū’ban
(1), susmār (1), şāĥbāz (2), şāhįn (9), şebdįz (38), şįr (60), ŧavar (4), ŧavşan (2), ŧāvūs
(15), ŧay (1), ŧayr (2), tāzį (6), tevsen (1), tezerv (2), tįhū (1), ŧoġan (2), ŧoñuz (1), ŧūŧį
(6),‘uķāb (4), ulaķ (3), üştür (1), žaby (1), zaġ (5), zenbūr (1).
Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrin mesnevîsinde kullandığı mitolojik ya da dînî niteliği
olan hayvanların sayısı ise 5’tir ve toplam 43 defa geçmektedir. Bu hayvanların adları
ve kullanım sıklığı şu şekildedir: ‘Anķā (5), burāķ (1), ejderhā (4)/ejdehā (11), hūmā
(18), sį-murġ (4).
Şeyhî’nin Harnâme mesnevîsinde kullandığı gerçek hayvan adlarının sayısı
14’tür ve toplam 38 defa geçmektedir. Bu hayvanların adları ve kullanım sıklığı ise şu
şekildedir: Arslan (1), eşek (14), ħar (8), ĥımār (1), it (1), ķarġa (1), ķurd (1), merkeb
(1), öküz (3), rūbāh (1), sıġır (2), siñek (2), ŧayr (1), ŧoñuz (1).
Şeyhî’nin eserlerinde kullanmış olduğu bazı hayvan adlarının bugün Türkiye
Türkçesinde hiç değişmeden ya da çok az değişikliğe uğrayarak kullanıldığı
görülmüştür: Arslan, eşek, it, ķarġa, ķurd, öküz, ŧoñuz vb.
Şeyhî’nin eserlerinde adlarını kullandığı hayvanlar eski dünya diye tabir edilen
Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında tanınan ve bilinen hayvanlardır. Afrika ve Hint
yarımadalarında geniş yaşam alanlarına sahip olan fil, arslan, kaplan gibi hayvanlar
Şeyhî’nin eserlerinde bulunmaktadır. Fakat; Amerika, Avustralya gibi uzak kıt’alarda
yaşayan hindi, karıncayiyen, bizon, lama, kanguru, koala gibi çok sayıda hayvan türü
henüz dönem itibariyle bilinmediğinden Şeyhî’nin eserlerinde görülmemektedir.
Oğuz boylarının Orta Asya bozkırlarından Anadolu coğrafyasına uzanan yaşam
biçimlerinde hayvanlar her zaman çok önemli bir fonksiyona sahip olmuşlardır.
Özellikle atların ve yük hayvanlarının sosyal hayatın içersinde ciddi bir role sahip
olduğu bilinmektedir. Anadolu’da tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sürdüren Oğuz
boyları için inek, koyun, keçi gibi hayvanlar ise temel gıda ihtiyaçlarının
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karşılanmasından tutun da giyim kuşama kadar çok geniş bir yelpazede
kullanılmaktadır. Ayrıca avcılık, Türkler için Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan
geleneksel bir aktivite olarak nitelendirilebilir. Bunun yanısıra, Anadolu yaban
hayatının içerisinde barındırdığı türler bakımından da 14 ve 15. yüzyıllarda
günümüze oranla çok daha zengin olduğu düşünülmektedir. Böyle bir doğal çevre ve
toplumsal yaşam biçimi içerisinde yetişen Şeyhî’nin eserlerinin hayvan adları
bakımından zengin olması gayet tabii bir durumdur. Gençlik yıllarında İran’a tıp ve
tasavvuf tahsili yapmak maksadıyla seyahat yapan Şeyhî’nin, yaban hayvanlarının
bazılarını ilk kez yolculuk esnasında veya İran’da görmüş ya da duymuş olması da
muhtemeldir. Tüm bunlar, şairin hayvanların da içerisinde bulunduğu zengin bir imge
dünyasına sahip olmasına etki edebilecek unsurlardır.
Hüsrev ü Şîrin’de kullanılan hayvan adları ve çeşitliliğin Dîvân ve Harnâme
metninde kullanılandan daha fazla olduğu görülmektedir. Şeyhî’nin bu mesnevîyi yeniden
yorumlarken Farsça orijinal metnin müellifi Nizâmî’nin tesirinde kaldığını söyleyebiliriz.
Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrin metninde de hayvan adlarını kullandığı görülmektedir. Gence
şehrinde dünyaya gelen Nizâmî’nin her ne kadar Farsça yazsa da Türk kökenli bir şair
olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır.
Şeyhî’nin Dîvân’ı da hayvan adları bakımından zengindir. Fakat, Dîvân metninde
adı geçen hayvanların diğer eserlerine nazaran daha çok sanat amaçlı kullanıldığı
görülmektedir. Özellikle teşbih amaçlı kullanım, beyitlere yansımıştır. Dîvân edebiyatı
mazmunlarına uygun biçimde bazen aşığın bazen maşuğun bazen de rakibin ifade edilmesi
hayvanlar üzerinden olmuştur. Tüm bu unsurlar Şeyhî’nin imge dünyasıyla bir araya
gelince edebi açıdan zengin ifadelerin olduğu beyitler karşımıza çıkmaktadır.
Harnâme mesnevîsi ise Şeyhî’nin imge dünyasında hayvanların ne kadar
önemli olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Kendisine tımar olarak verilen
Tokuzlu köyüne giderken eski tımar sahipleri tarafından saldırıya uğrayan şair,
başından geçenleri hayvanlar üzerinden alegorik bir dille anlatmıştır. Teşhis ve intak
sanatının öne çıktığı 126 beyitlik bu hicviye, Türk edebiyatı için ilk fabl örneği olarak
kabul edilmektedir.
Yapılan bu araştırma neticesinde Şeyhî’nin eserlerinde tespit edilen
hayvanlarla ilgili söz varlığı, yapılacak benzer çalışmalarla birlikte hem dönemin söz
varlığı ile ilgili araştırmalara hem de etimolojik çalışmalara katkı sunacaktır.
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