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ikinci yarısından başlayarak Harezm'de hüküm süren Yadigaroğlu Şıban Özbek hanlarının tarihini ve soylarım belirlemek amacıyla yazılan
Ebulgazi Bahadır Han' ın Şeeere-i Türk adlı eseri, 1663'te ölümü dolayısıyla
yarım kalmış ve daha sonra oğlu Emlşe tarafından tamamlanmıştır. Eser aynı
zamanda Türk ve Moğol tarihine ait bilgiler vermesi açısından da önemlidir.
Eckmann'a göre, eserin ilk bölümü, Reşidüddin'in Camiü't-tevarihine dayamr, ancak Ebulgazi kimi bölümlerini düzeltmiştİr. Ebu'l-gazi Bahadır Han
onyedi tane Çingizname kullandığım belirtir, ama bu doğnı olmasa gerek. Bu
çalışma Şeybanllerin tarihi ve soyağaçları açısından önemlidir. ı
Şeeere-i Türk 1717' de Strahlenberg tarafından Tobol taraflarında bulunmuş, Schenström tarafından Rusça bilen Buharalı bir imama sözlü olarak
çevirtilmiştir. 1720-21' de ise Almanca' ya çevrilmiştir. Eserin aslı ve bu
çeviri, o sıralarda araştırma yapmak için Sibirya'ya gönderilmiş olan Alman
bilim adamı Messerschmid tarafından Göttingen'e getirilmiştir. Barenn tarafından Fransızcaya çevrilmiş ve Dr. Bentinck tarafından notlar ile açık
lanmış olan eser, La Haye'de 1726'da iki cilt olarak, Histoire genealogique
des Tartares traduif du manuserif tartare d'Abulgazi Bagadur Chan adıyla
yayımlanmıştır. Bu çalışmanın başındaki "okuyucuya" başlıklı kısımda eser
hakkında okuyucuya kısa bilgi verilir. Giriş bölümünde ise Ebulgazi Bahadır
Han hakkında bilgi verildikten sonra Şeeere-i Türk'ün bölüm başlıkları yer
alır. Çeviri 814 sayfadır.
Bu çeviri, daha sonra yayımlanan Tredyakov'un (1770) Rusça çevirisiyle,
eserin 1780' de çıkan İngilizce çevirisine kaynak olmuştur. Rusça çeviri iki
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cilttir. Birinci cildİn ilk yedi sayfasında Fransızca yayımındaki editörün yazısının Rusçaya çevirisi yer alır. 11 -22. sayfalar arasında Şecere-i Türk'ün
yazarı, yani Ebu'l-gazi Bahadır Han hakkında verilen bilgilerin yanı sıra
Fransızcaçeviride olduğu gibi eserin, dokuz bölümü hakkında da bilgi verilir
ve hemen arkasından birinci bölümün çevirisi yer alır. İkinci cilt ise beşinci
bölümün çevirisiyle başlar. Schenström tarafından çevirisi yaptırılan eserin
Almancası da 1780' de Göttingen' de Messerschmid' in eseri sıfatıyla Abulgazi Bagadur Chans Geschichtsbuch der mugalisch-mongolisch oder mogorischen Chane adıyla yayımlanmıştır.
Kitabın çağatayca aslı, Ch. Frah'in önsözüyle Kazanlı İbrahim Halfin
tarafından Abulgasi Bagadur chani historia mongolorum et tartarom adıyla
1825 'te yayımlanmıştır. Daha sonra Kazan baskısını esas alan iki çalışma
daha yapılmıştır. Bunlardan biri 1854'te yayımlanmış olan Sablukov'un yaptığı Rusça çeviri; diğeri ise, Ahmet Vefik Paşa tarafından Osmanlıcaya
çevrilip, Şubat 1864'te 131 numaradan başlayarak Tasvir-i Ejkar'da tefrıka
edilen ve daha sonra eksik olarak basılan çalışmadır. Kazan baskısındaki uşal
sözcüğü, Ahmet Vefik Paşa tarafından eserin adına ait bir sözcük olarak düşünüldüğünden kitabın adı Şecere-i Evşal-i Türkiye biçiminde okunmuştur.
Baran Desmaisons bu eseri, Rusya' daki nüshaları ile karşılaştırarak birinci
cildi metin (1871), ikinci cildi çeviri ve notlar (1874) olmak üzere Histoire
des Mo ngo ls et des Tatares par Aboul-Ghazi Behadour Khan adıyla yayım
lanmıştır.

1925 yılında Dr. Rıza Nur tarafından yapılan çalışma eserin Arap harfleriyle Türkiye Türkçesine yapılan ilk çevirisidir. Rıza Nur çeviriyi yaparken
Desmaisons 'un yayımından yararlanmış ve çağatayca aslından çok Fransızca
çeviriyi kullanmıştır.
Desmaisons 'un çalışması iki cildi bir arada 1970 yılında ikinci kez basılınıştır.

S. N. İvanov tarafından hazırlanmış olan Rodoslovnoye Drevo Tyurk,
Grammatiçeskiy Oçerk (İmya i Glagol. Grammatiçeskiye Kategorii ) adlı
çalışma 1969'da yayımlanmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Adların
incelendiği birinci bölümde, üç ana başlık halinde adların tekil ve çoğul
biçimleriyle ad durumları ve ad tamlamalan ele alınmıştır. Çatıların, eylem zaman ve kipIerinin, eylemlere gelen ldşi eklerinin incelendiği eylemler üzerine
kurulmuş olan ikinci bölümü, işlev ve kullanım oranı açısından ad ve eylemlerin karşılaştırıldığı üçüncü bölüm izler.
Şecere-i Türk üzerine bir başka çalışma ise Suat Temiz tarafından ya-
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pılmıştır:

Zu Biographie des Abü-ı-raZf Bahadur Xan adıyla, 1990 yılında
Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, Göttİngen Üniversite
kütüphanesindeki So Cod. Ms. Turc. 46 numaralı nüsha esas alınmıştır. Bu
çalışmada Şecere-i Türk'ün tümü değil, "Abü-l-razI XannılJ dünyaya
kelgiininilJ ~ikri" başlıklı bölümden başlayarak sonuna kadar olan bölümün
yazıçevrimi, Almancaya çevirisi ve dizini yer almaktadır.
Kazım Karabörk tarafından 1995'te Şecere-i Türk Üzerinde Bir Sentaks
Çalışması adlı doktora tezi yapılmıştır. Girişte eser hakkında kısa bilgi
verildikten sonra, Desmaisons yayımına dayamlarak metin kumlmuş ve cümle
yapısı incelenmiştir. Çalışmanın sonunda ise, seçme sözcüklerden oluşan
sözlük yer alır.
Eserin nüshalan hakkında geniş bilgiyi Hofman' dan edinebiliyoruz 2 .
Hofman'ın verdiği bilgiye eserin Berlin'de 1, Edinburgh'da 2, Göttingen'de
1 nüshası vardır. Leningrad'daki 6, Londra'daki 1 nüsha ise eserin kimi
bölümlerini içermektedir. Paris'te 1, Taşkent'te ise daha geç dönemde, 19.
yüzyılda kopyalanmış 4 nüshası vardır. Berlin' deld nüsha hakkında Wilhelm
Pertsch tarafından hazırlanan Die Handschriften- Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin- Sechster Band, Verzeichniss der Türkischen
Handschriften, Berlin 1969, s. 22S'de de ayrıntılı bilgi bulmak mümkündür.
Hoffman'ın Göttingen Üniversitesi Kütüphanesi'nde T. (Türkçe 22)'de
kayıtlı olarak gösterdiği nüshanın dışında yukarıda da bahsettiğimiz Temiz'in
çalışmasında kullandığı Numara 46'da (SOCod. Ms. Tiurc 46) kayıtlı bir
nüsha daha vardır. 3 Edinburgh'daki nüsha hakkında da John R. Walsh'ın,
The Turkish Manuscripts in New College, Edinburgh, (Oriens, XII, s. 17S ve
IS2) adlı yazısında geniş bilgi edinmek mümkündür. Hazırlamakta olduğumuz yayında bu konuda geniş bilgi yer alacağından burada nüshalar
hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmeyecektir.
Tarih açısından ayrı bir değeri olan Şecere-i Türk dil malzemesi yönünden
de oldukça zengindir. Çağatay Türkçesinin son döneminde yazılan eser,
dilbilgisi özellikleri açısından bu dönemi yansıtır. Ebulgazi Bahadır Han' ın
"öksüz öz kindikin özi kiser; it semirse igesin kapar" gibi atasözleriyle
anlatımını zenginleştirdiği eserdeki !dmi sözcüklerin anlam ve açıklamalarının
ise yine yazar tarafından sözlüksel bir ifadeyle verildiği görülür. Örneğin,
"Mogol eşhelni burçigin der", "1$:uçin ljıtay tili turur ma(nası ol kim MogoI
2
3

Turkish Literature- A Bio-bibliographical Survey-Section III, Utrecht 1969 , s. 17
Suat Temiz, Zıtr Biographie des Abü-l-nizf Bahadur xan, Göttingen 1990, s. 9
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l).atün dir, Tacik banu dir Özbek Bay Biçe der, öyüning ve mainıng igesi tirnek bolur."
Elimizdeki nüshaları karşılaştırararak kurduğumuz metinden nüshalardaki
yazımlarını da göz önüne alarak üzerinde durulması gereken kimi sözcükler
seçtik. Eski Türkçe dönemi sözlüklerinden başlayarak, çağatayca sözlükler
ve yayımlanmış metinlerin sözlüklerini de tarayarak yapısı ve kullanımı
yönünden ilgi çekici, yeni olan ya da az kullanılan kimi sözcüklerden örnekler seçtik. Çalışmada bu sözcüklerin birkaçı üzerinde durulacaktır.

turkurka: Metinde bir yerde geçmektedir.
G ı (T. 22) 45 -14: ... timürdin dervaze fr-oydılar andag dlvarnı Arab sedd
dir Türki dilrbirlen turfr-urfr-a dirler. Buradaki turfr-urfr-a sözcügü, cümleden
de anlaşıldığı gibi, "sed, duvar" anlamındadır. Sözcüğü sadece Pavet de
Courteille'in ve Şeyh Süleyman Efendi'nin sözlüklerinde bulabildik.
Dietionnaire Türk Oriental' de anlam "sed, kale" olarak verilmi ş 4, örnek
olarak da sadece Şeeere-i Türk'teki bu cümle yer almıştır. Şeyh Süleyman
Efendi'nin sözıüğünde ise anlam "siper, kale duvan, istihkam" biçimindedir5 . Benim yaptığım araştırmaya göre, sözcük bu iki sözlük dışında
sözlüklerde yer almamakta ve metinlerle de tanıklanamamaktadır. Bu sözcügü
ilk defa bu metinde ya da en azından ilk defa Çağatayca'da tesbit edebiliyoruz diyebilirim.
Sözcük tur- eyleminin ettirgen çatısına eylemden ad yapan -ka ekinin
getirilmesiyle oluşmuştur. Eylemden ad yapan -ka ekinin bilindigi gibi
örnekleri de çok değildir. bilge, öge, kısga, kölige, köşige, tamga, kabJu+rga "sallanan, sallantılı" (Röhrborn, HT vn, 142) gibi örnekler de ekin -ga/ge 'li biçimleri için ET örnekleri olyşturmaktadır.
Ekin ettirgen çatı lı biçime gelmiş olması da sözcüğü yapı bakımından
önemli kılmaktadır. Mareel Erdal'ın Old Tur/de Word Formation adlı
çalışmasından derlediğimiz bu yapıdaki Eski Türkçe örnekler ötürke em
"ishal ilacı", yılınçga "ılımIı, yumuşak huylu, latif', salıva < sal-ın- ga
"sallanan, sarkan", yumurtka (aynı şekilde türemiş sözcükler arasında
dördüncü örnek olarak da yumurtka sayılabilir) sözcükleriyle sınırlı
görünmektedir (bkz. OTWF I, s.380). "Turkurka" sözcüğü de Çağatayca
için ettirgen çatılı eylemden -ka ekiyle yapılmış bir örnek oluşturmaktadır.
4
5

Pavet de Courteille, Dictionnaire Turk-Oriental, Paris 1870, s. 227.
Ignaz Kıınos, Sejx Sulejman Efendi's Cagataj-Osmanisches Wörterbuch, Budapest
ı 902, s. 197.

http://www.turkdilleri.org/

ŞECERE-İ TÜRK'ÜN SÖZVARLlGINDAN ÖRNEKLER

27

Tur- eylemine bağlayarak açıklamaya çalıştığımız bu sözcüğü Doerfer,
farklı bir biçimde açıklamıştır. Tur~ur~a sözcüğünü, gölge sözcük olarak
değerlendiren Doerfer, Berezin'in Reşideddin yayınından aynı tümceyi örnek
verir: " .. bamogöıI anra öngÜ megüyand v batürk! 4..9Jg-9~ ,....,4..9Jg-9~,....,
4..9.r9~.t (TMEN i § 409, s. 557).
Şecere-i Türk'te yo~ur~a biçimi yoktur. Elimizdeki nüshalarda tur~ur~a
(G 1) ve bo~ur~a biçimlerinde yazılmıştır. Sözcüğü Moğolca yogur~a "sedd,
duvar"a bağlayan Doerfer, ayrıca Moğolca ve Türkçe'de sözcüğün bu
cümlenin dışında bulunmadığını, Moğolca'ya da Ana Türkçe *yogur~a <
yogur- biçiminden geçtiğini belirtir.
Sözcüğün çözümü için bu bakış açısı da bir yololabilir, ancak sözcüğün
Moğolca'da sadece yazıdilinde bulunması; her iki dilde de bu tümcenin
dışında bulunmaması; Şecere-i. Türk'te ve Reşideddin'in Camiü 'ttevarih'inin diğer yayınlarında ye'li yazımın olmaması bu açıklamayı şüpheyle
karşılamamıza neden olmaktadır (TMEN i § 409, s. 557).

aylana ya\<.: Metinde dört yerde geçmektedir:
Gl 80-15: ol şehr (acayib mazbüt şehr irdi

anıng

aylana ya~ı ~ır~

ferseng irdi
93-3: ollJıştlarnı atıp uruştı alJirü'l-emr aylana ya~ını ~apap tiri tutup
121 -9: Tüli ljannıng leşkerini az körüp aylana ya~ını ~apadılar
85-5: mening memleketimning uzunı ve aylanası (G2: aylana ya~ını) ni
ça~l* yir turur.
Farklı bir ikileme örneği olarak belirlediğimiz bu sözcüğün "ya~" kısmı
Eski Türkçe' den beri bilinen bir sözcüktür. Metinde tek sözcükmüş gibi
birbirine çok yakın yazılan bu sözcükler şimdiye kadar yapılan çalışmalarda
Desmaisons' da da "ay lana ya1$-" biçiminde yazılmasına rağmen "ayınaya1$-"
biçiminde okunmuştur.
çağatayca sözlüklerden sadece Dictionnaire Türk Oriental' de (s.128) yer
alan aylana söcüğünün anlamı "çevre" olarak verilmiştir. Örnek olarak da
Şecere-i Türk'teki şu cümleler yer alır: memleketimning uzunı ve aylanası ve
aylana ya~ını ~apap. Radloff sözlüğünün birinci cildinde de 6 sözcük yine
"çevre " anlamındadır. Radloff'ta da örnek olarak Dictionnaire Türk
Oriental'deki tümceler verilir. Budagov'un sözlüğünde 7 ise, aylan- maddesi
6

Wilhelm Radloff, Versuch eines

Wörterbııches

der Tiirk-Dialecte, I-IV, Leiden

1960, s.37.
7

L. Z. Budagov, Sravnitel'l1lY Slovar' Turetsko-Tatarskix Nareçiy, Sanktpe-
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içinde aylanayakı çevre, cİvar anlamıyla yer alan
aylana olarak yer alması gerekirdi.

sözcüğün

aylana yak ya da

Sözcüğü aşağıdaki

Türk dillerinde bulmaktayız:
aylana etraf, cİvar, muhit8
Özb. aylana çevre; dairesel 9
Yeni Uyg. aylana çevre, yöre lO
Kum. aylana çevre, civarI!
Başk. aylt1na-tira civar 12
Tat. aylt1na-tira civar 13
Tat. aylana çevre, civar; aylana-tira civar I4
Tatarc a'da aylana ve aylana -tira biçimle ri bulunm akta, ayrıca
tira
sözcüğü de "çevre , civar" anlamında tek başına kullanı
lmaktadırlS. Bu
durum da aylana sözcüğünün yak ile olmasa da tira ile ikilem e
olarak
Tatarca' da kullanıldığını söyleyebiliriz.
Kırg.

izede- : Metind e dört yerde geçen bu sözcüğün yerine kimi nüshala
rda
izle- sözcüğü bulunmaktadır:
... lr-açganlarnı bir bir tutup börkeni izerlep (164.15)
.. , börke Sultannı izerlep (164.17)
.. , izin alıp izerlep (9) barur irdiler (165.8-9)
.. , Ir-annı izerlep keldi (165.10)
Göttige n Üniversitesi kütüphanesinde T. 22'de kayıtlı olan nüshad a
hep
izerle-, T. 46'da kayıtlı nüshada İse bir yerde izerle-, Des. yayınında
ise iki
yerde izerle- biçimi nde geçmek tedir. Sonuçt a izerle- biçimi nin
izlebiçiminden daha çok kullanıldığını görüyoruz. Tümcelerden de anlaşıld
ığı gibi
sözcüğün anlamı "izleme k, takip etmek"tir.
çağatayca sözlükl erde bulamadığımız bu sözcük ,
yaptığım araştırmaya
göre, şimdiye kadar başka metinlerle de tanıklanamamıştır. Türk dillerin
den
8

9
10
II
12
13

14

15

terburg, i cilt 1869, s. 205,2. cilt: 1871
K. K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, I-II, çev. A. Taymas, Ankara 1945-48
, s.? .
A. K. Borovkov, S.F. Akabirov, Z. M. Magrufov, A. T. Hodjahanov,
Uzbekskorusskiy Slovar', Moskva 1959, s. 26.
E. N. Nadjip, Uygursko-russkiy slovar', Moskva 1968, s.?
Z. Z. Bammatov, Kumıksko-russkiy Slovar', Moskva 1969, S~ 32.
Karşılaştırmalı Türk Lehçeler i Sözlüğü, Ankara
1991, s. ~04
Karşılaştırmalı Türk Lehçeler i Sözlüğü, Ankara
1991, s.104
Tatarsko-russkiy Slovar', Moskva, 1966, s. 727.
Tatarsko-russkiy Slovar', Moskva, 1966, s. 541
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ise, sadece Türkmence, Başkurtça ve Tatarca' da tesbit edebildik:
Türkm. ızarla- takip etmek, peşinden gitmek, izlemek; aramak 16
Başk. izarlav izlemek 17
Tat. izarliiv izlemek 18
Köken olarak AT ız ile ilgili olan sözcüğün, farazi bir izer+ ad kökünden
-le eki ile türemiş bir eylem olduğunu görüyoruz.
Son olarak da bilinen ama anlam yönünden üzerinde
buk- sözcüğünden söz etmek istiyorum:

durulması

gereken

bu~-

: Metinde dört yerde geçen bu~- sözcüğü, Babürname'de de
geçmektedir. Metnimizdeki cümleler şöyledir:
Gl 98- 15: Mogollarnıng artındın yetdiler ol yirde Mogollardın köp kişi
bu~up turup irdiler
155- 4: ... kiçe yavnıng artında bu~ayın
207 -13: .. ve tivening penahında bu~up olturdılar
274-10: ... bir çukur yirde bu~up turup
Sözcüğün çağatayca sözlüklerdeki anlamlarına gelince, Şeyh Süleyman
Efendi' nin sözlüğünün Kunos 19 tarafından hazırlanan yayınında sözcüğe
bo~- ve bu~- olarak iki ayrı madde başı olarak yer verilmiş ve her iki sözcük
de şöyle anlamlandırılmıştır: "kat etmek, paralamak, taksim etmek, pusmak,
kemin kurmak, kesmek"
Dictionnaire Türk Oriental' de "kesmek, bölmek, biçmek, parçalamak;
pusuya yatmak" anlamı verilen sözcük için yine ŞT' den örnek cümle
verilir2o .
Radloff IV'te de anlam yine, "kesmek, parçalamak; gizlenmek, saklanmak" biçiminde verilmiştir2l .
16

17
18
19
20

21

Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan, Z. Ölmez, S. Eker, Türkmence-Türkçe
Sözlük, Ankara 1995, s. 366.
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Ankara] 991, s. 414
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Ankara 1991. s. 415.
Ignaz Kunos, Sejx Sulejman Efendi's Cagataj-Osmanisches Wörterbuch, Budapest
1902
Pavet de Courteille, Dictionnaire Turk-Oriental, Paris 1870, s. 173.
Wilhelm Radloff, Versuch eines Wörterbuches der Tiirk-Dialecte, I-IV, Leiden
1960, s.1802.
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Senglah'ta ise bu~-'tan türemiş bu~turma "tuzak kurma, sır" sözcüğü
yer alır22 .
Budagov'da ise anlam sadece "pusuya yatmak, gözlemek"tir23 .
Sözcüğün Türk dillerindeki biçimleri ise şöyledir:
Trkm. buk- gizle(n)mek, sakla(n)mak24
Kırg. buk- gizlenmek, bir kenara çekilmek, susmak25
Kzk. buk- saklanmak, gizlenmek26 (Ras., 83a)
Sevortyan'ın etimoloji sözlüğünde de 27 sözcük dar ünlüyle buk- ve
"saklanmak, gizlenmek" anlamlarıyla yer alır.
Bu durumda Şeyh Süleyman Efendi, Dictionnaire Türk Oriental ve
Radloff'taki "kesrnek, parçalamak" anlamlarının bu sözcük için geçerli
olmadığını söyleyebiliriz, çünkü Türk dillerinde de sözcük "kesrnek, parçalamak" anlamında değildir.
Babür Divanı'nda tesbit ettiğimiz bukal- kesilmek28 sözcüğü bize "kesmek, parçalamak" anlamında bir ad ya da eylem kökünün olduğunu düşündürdü. Sözcük, ya buka- eyleminden -l ile ya da buk+ ad kökünden +aleki ile türemiş olmalıdır. Ancak bu anlamda bir ad ya da eylem kökünü şim
dilik tesbit edemedim.
ilk kez metnimizde geçtiğini belirlediğim birkaç Moğolca sözcüğe de
istiyorum:

değinmek

küren: 66-14: onüç uru~ il boldı onüç küren itdi
66-16: ..penah ~ılıp mul:ıkem baglatdı ve yamannı kürendin taş~arı ~oydl.
ı 98-1: araba alıp barıp irdi küren tartıp uruştı
Moğolca' dan geçen bu sözcük "düşman kalesine yaklaşmak için
kullanılan yüksek araba" anlamındadır. Doerfer, sözcüğün Moğolca' dan
22
23
24

25
26

27
28

Sir Gerard Clauson, Sanglax, A Persian Guide to the Turkish Language, London
1960, s. ı 37r.5
Lazar' Budaeov, Sravnitel'nıy Slovar' Turetsko-Tatarskih Nareçiy, I, Sanktpeterburg ı 869, s. 286a.
Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan, Z. Ölmez, S. Eker, Türkmence Türkçe Sözlük,
Ankara 1995, s. 85
K. K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, I-II, çev. A. Taymas, Ankara 1945-48, s. ?
Martti Rasanen, Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen,
Helsinki 1969, s. 83a
E. V. Sevortyan, Etil11010giçeskiy Slovar' Tyurkskih Yazıkov, c. III, Moskva 1978
Bilal Yücel, Babür Divanı, Ankara 1995, s. 346.
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belirtir ve Şecere-i Türk'teki cümleleri örnek verir29 .

kançurga: 202-4: ... üç dırahtnıng şahını kiltürdiler ikisini iki /ç,ançurgaga
ve birini atnıng

kuyrukına bagladı.

çağatayca

sözlüklerde (Dictionnaire Türk Oriental s. 410:
/ç,ançuga//ç,ançurga; Kunos, s. 117; Seng.: 277v. 19)"tirkeş bendi, ufak
halka" anlamlannda yer alır. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente
im Neupersischen adlı çalışmasının birinci cildinde (nr. 290)' de sözcüğün en
eski örneğinin Ebulgazi'nin Şecere-i Türk'ünde görüldüğünü belirtir.

kodalak: 172-14: yüksiz /ç,odala/ç, araba
Dictionnaire Türk Oriental (s. 424): "götüren, götürücü"
Ş.Sü. E. (Kunos, s. 133) "aşiretin ululan, büyükleri"
Radloff II (s. 1000) kudalak 1. araba türü; 2. aşiretin ululan, büyükleri; 3.
götüren, götürücü.
Dictionnaire Türk Orİental ve Radloff'ta da Şecere-i Türk'teki cümleler
örnek olarak verilir. Moğolca' dan geçen bu sözcük, "bir tür araba" anlamındaki kodalak sözcüğüdür. Şeyh Süleyman Efendi' deki anlam yanlış
olsa gerek.

29

Gerhard Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen,
Wiesbaden 1963, m. 341
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