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discussed in alphabetieal order. i examined the words ahtaçı, barangar, boZcar, 

borçın, borda-, bortag/k, bosaga, bökevül, butra- büldürge, bülek ve bürgüt in this 

work. The form and meaning of the words in Chagatai texts also Mongolian form 
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7. abtaçı "ahır kahyası, ahırcı başı, atçı" < Mo. abta+çi(n) 
abta ve abtaçı biçimleriyle diğer çağatayca eserlerde de görülen 

sözcüğü bu biçimiyle Nevayi'nin Muhakemetü 'l-lugateyn, Seba '-i Seyyiire 
ve Münşe 'iit adlı eserlerinde tespit ettik: ı 

Manşıbda andals ki /sorçı ve suçı ......... yurtçı ve şilençi ve abtaçı ve 

bu yosunluIs köptür (ML, T777b-22) "Mansıpta şöyle: /sorçı, SUçl. . .. yurtçı, 
şilençi, abtaçı ve benzeri çoktur" 

bag ara çünki kirdi ol mal:ızün 

abtaçı elgide edi gül-gün (SS,4b?) 
"O, bağa üzgün olarak girdiğinde Gülgün (adındaki at) seyisin elin

deydi". 

Sözcük, çağatayca eserlerde abta ve abtaçı biçimlerinin dışında 

Mevlana Sekkaki Divanı'ında abta-biine "baytarhane, hayvan tedavi yeri" 
Babürname'de ise abta begi "hükümdarın atları ile meşgulolanlar için 
kullanılan bir rütbe" yapılarında yer alır. 

Tarihi dönem metinlerinden Mu 'inü 'l-mürid' de a/sta "iğdiş edilmiş at" 
biçiminde yer alan sözcük, Radloffun sözlüğünde çağatayca veri olarak 
not edilmiştir (bk. abta: R I, 136, abtaçı: R I, 137).2 Sözcük, dönemin 
sözlüklerinde de abta ve abtaçı biçimleriyle yer alır. (Abuşka: abtaçı, 3 

Senglah, 33r15,16: abta, abtaçı, DTO, s. 8: abta, abtaçı, ŞSE, s. 6a: abta, 

abtaçı). 

Sözcük hakkındaki tüm verileri değerlendiren Doerfer, Farsça *abta ~ 

Ana Türkçe *ii/stii ~ Mo. ağta (Daha sonra Ana Türkçe *ii/stii *a/st ~ at) 

gelişimiyle at'ın a/sta kaynaklı olabileceğini belirtir (TMEN I, §8, s. 116, 
abtaçı: TMEN I, §9, s. 117). Sözcük ve türevIeri Moğolca sözlüklerde şu 

2 

a!Jta Babürname'de a!Jtaçı ise Mevlana Sekkakf Divanı, Lütfi Divanı, Babürname, 
Tarih-i Enbiya ve Hükema adlı eserlerde görülür. 
Recep Toparlı, Mustafa Argunşah, Mu 'inü 'l-mürid, TDK, Ankara 2008, s. 198a. 
Mustafa S. Kaçalin, NiyazI. Nevayi'nin Sözleri ve çağatayca Tanıklar, TDK 
Ankara 2011, s. 105 ve 895. 
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biçimlerde yer GT ahta "iğdiş at" (Haenisch, 1939: 3) ME aytalaba 

- çağ. aytaladı anı: onu iğdiş etti (Kaçalin, 2009: 18b); agtacı(n) 
"baytar" (Lessing, 1960: 15b), a/stacı, ahtacı "at eğitimcisi, seyis" (Ko
walewski I, 1844: 137b), Buryat agtaşa "baytar" (Çeremisov, 1973: 29a), 
Ordos aÇ Ct Ca (Mostaert, 1941: 8a, b) 

Osmanlıcada alsta biçiminde görülen sözcük, Oğuz grubu Türk dil
lerinden Azericede ay ta, Türkmencede agta biçiminde yer alır, bu Türk 
dillerinin dışında Kazakça, Kırgızca, Karakalpakça ve Y eni Uygurca gibi 
pek çok Türk dilinde alıntı sözcük olarak yaşamaktadır (Schönig 2000: 
64). 

"ordunun sağ tarafı" < Mo. bara 'un, baragun "sağ taraf'+ 
gar "el" 

Sözcük Nevayi'nin eserlerinden sadece Sedd-i İskenderf ve Lisanu 't-

tayr' da bulunmaktadır. 4 

Baran-ğar aya yayl-i maşrı/s-zemın 

Samar/sanddın ta ki ser-badd-i Çın (Sİ, P417a-6) 
"Semerkand' dan ta Çin sınırına kadar sağ taraf onun için doğu tarafının 

ordusuC dur)" 

Hem baranğar hem cavangar kfn-sigal 

Hem yana gül u heravelde bu bal (LT, 2723) 
"Ordunun hem sağ hem de sol kanadında kindar(lar) ve şeytanlar var; 

ayrıca öncü kol (bile) bu haldedir", 

çağataycadan önceki dönem metinlerinde tespit edemediğimiz sözcük, 
çağatayca sözlüklerde de aynı yapı ve anlamla bulunur: Senglah, 121v14: 
baran-gar, DTO, s. 157, ŞSE, s. 74a. 

Radloff'un sözlüğünde burangar "ordunun sağ kanadı" olarak yer alan 
sözcüğün doğru biçimi Moğolca sözcüğe göre barangar olmalı (R IV, 
1819). 

4 Sözcük, Nevayl'ye ait belirttiğimiz eserlerin dışında Babür-name'de yer alır. 
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Moğolca iki sözcüğün birleşmesinden oluşan yapı, Doerfer tarafından 
barangar maddesinde ayrıntılı olarak incelenmiştir (TMEN I, s. 206, 
§ 84)5. Rasanen, çağatayca sözcüğü burangar, berangar biçiminde verir 
ve kökeninin Moğolca baragun "sağ taraf' +gar "el" olduğunu belirtir 
(VEWT, s. 62b). Sözcük Moğolca sözlüklerde şöyle tanımlanmıştır: GT 
bara 'un "sağ", bara 'un bar "sağ el", (Haenisch, 1939: 13), ME baran ğar 

"sağ el", bara 'un cü 'un çağ. on~ları son~ları "sağlan sollan" (Kaçalin, 
2009: 20b); baragun "sağdaki, sağ tarafa ait; batı" (Lessing, 1960: 84a), 
gar "el, kol, taraf' (Lessing, 1960: 350a); Kalmuk barun "sağ, sağ taraf 
(ordunun)", baragun > çağ. beral)gar (Ramstedt, 1935: 35b); barun gar 

"sağ el, sağ kanat (ordunun)" (Ramstedt, 1935: 35a, 145a); Buryat barun 
"sağ" (Çeremisov, 1973: 90a); Ordos barufin "sağ tarafına, sağ tarafında; 

güneye ait" [Mo. baragun] (Mostaert, 1941: 56b), baragun gar "sağ el" 
(Kowalewski II, 1846: 1 095b) 

Sözcük baranggar biçimiyle Batı Oğuzcasında sadece Uygurca ya
zılmış II. Mehmet'in fermanında yer alır, Anadolu Oğuzcasının sözvar
lığında bulunmaz (Schönig, 2000: 67). 

9. bolcar "toplanma yeri, buluşma noktası" < Orta Mo. bolcar « 
bolcagar) 

Sözcük, Nevayi'nin eserlerinden Ferhdd ü Şirin ve Sedd-i İskenderi'de 

geçer6
: 

Çerikge eyleben mf'iid u bolcar 

Tavacı her tarafyetkürdi ol car (FŞ, XX, 77. beyit) 
"Ordunun toplanma zamanı ve yeri belli olduktan sonra ulak her yana o 

haberi yetiştirdi". 

Çü yettük anzl) car u bolcanğa 

Şeh-i Rum eli birle peykiirığa (Sİ, XXXI, 2666. beyit) 

ayrıca gar sözcüğü için bk. TMEN III, 461 § 1477 
boZcar, Nevayl'nin eserlerinİn dışında çağatayca Kuran Tefsiri, Babürname, 
Hüseyn-i Baykara Divanı, Şeybaniname ve Ferfdeddfn-i Attar'ın Tezkire-i 
Evliyasının Uygur Harfli çağatay Türkçesi Çevirisi 'nde bulunur. 

http://www.turkdilleri.org/



ALİ ŞİR NEVAYİ'NİN ESERLERİNDEKİ MOÖOLCA SÖZCÜKLER -II- 187 

"Onun gönderdiği habere ve buluşma yerine, 
savaş yerine ulaştık". 

ülkesi padişahı ile 

ilk kez çağatayca metinlerde karşımıza çıkan sözcüğe çağatayca söz
lüklerde şöyle yer verilmiştir: Abuşka bolcar "meyillendirmek, istikamet, 
bir padişah sefere gideceği zaman ordusunun toplanacak yeri" 7 

, Senglah: 
boZcar "askerin toplanma yeri" (141r22)8, molcar/bolcar "ordunun top
lanma yeri; sonrası; kısıntı" (DTO, s. 175)9, boZcar ve molcar '''askerüIJ 
ve ordunuIJ ietima' edecek mahall-i mev'udı, müstal).zara-i tecemmu" 
tela~I, verdış, muşadif olınaca~ yer" (ŞSE, s. 84b). Radloffun sözlüğünde 
sözcükle ilgili iki veri bulunur: çağ. bolcar müddet, vade, bu sözcük için 
Babümame'den örnek cümle yer alır (R IV, 1674), bulçar toplanma yeri, 
askeri birliğin bulunduğu yer (R IV, 1854). 

Orta Moğolcadan Klasik Moğolcaya farklı biçimlerle görülen sözcük, 
Moğolca sözlüklerde şöyle yer alır: GT bolja 'an "randevu, kavil, 
sözleşme" (Haenisch, 1939: 19), ME bolcal "vade" (Kaçalin, 2009: 24b); 
boZcar, bolcug-a(n) "şart, anlaşma, mukavele, randevu saati" (Lessing, 
1960: 119a,b); bolcul "anlaşma, ittifak; durum" (Lessing, 1960: 120a); 
Kalm. boZcar = bolcag [bolza-gari; çağ. bolçar, bolcar "ordunun toplan
ma yeri" (Ramstedt 1935: 51a); bolcagan "randevu zamanı" (Kowalewski 
II 1846: 1200); Buryat bolzor "süre, vakit" (Çeremisov, 1973: 100a). 
Rasanen, * bolça maddesinde sözcüğün Türk dillerindeki biçim ve anlam
larını vererek Türkçeye Moğoıcadan geçtiğini belirtir (VEWT, 1969: 79b). 

Moğolcadan Farsçaya da geçen sözcüğün Moğolca ve Türkçedeki bi
çim ve anlamlarını değerlendiren Doerfer, sözcüğün Türkçede üç anlamda 
kullanıldığını belirtir: 1. İki ordunun buluşma noktası için belirlenen yer, 
2. bir amaç için tasarlanmış zaman, 3. kuşatılan bölüm (TMEN I, s. 107, 
§107). 

7 Mustafa S. Kaçalin, a.g.e., s. 373 ve 912. 
Sir Gerard Clauson, SengZah üzerine hazırladığı kitapta sözcüğü buZcar biçiminde 
verİr: SangZax. A Persian Guide to the Turkish Language by Muhammad Mahd'i 

Xan, Facsimile Text, 1960 London, s. 47b. 
Sözcük Babürname'de b- > m- değişikliğiyle moZcar biçiminde görülmektedir. 
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Volga Kıpçak dillerindeki Moğolca biçimleri inceleyen Csaki, söz 
konusu dillerdeki biçim ve anlamları vererek sözcüğün bol- eyleminden 
bol-ca- biçiminde türediğini belirtir ve Poppe'ye dayanarak eylemden ad 
yapan -r ekiyle bolca-r sözcüğünün ortaya çıktığını not eder (Csaki, 2006: 
59). 

Batı Oğuzcasındaki Moğolca ödünçIemeler içinde bolcar sözcüğüne de 
yer veren Schönig, çağataycada görülen Moğolca bolcag biçiminin -g > -
w ses değişimiyle sadece Kıpçakçada; ayrıca Radloff a dayanarak güney
doğu Türkçesinde de -g > -k ses değişimiyle bulçak biçiminde bulundu
ğunu belirtir (Schönig, 2000, s. 70-71). 

10. borçın "dişi yaban ördeği" < Mo. borçin < bora "gri, boz"+çin 

(dişilik eki) 
Sözcük, sadece Nevayl'nin Muhdkemetü 'l-lugateyn adlı eserinde yer 

alır. 

Muhdkemetü 'l-lugateyn dışında çağatayca eserlerden Babürname' de 
bulunan sözcük, burada sona-borçin biçiminde ikileme olarak geçerlO. 

Ve keldük Js;uşJs;a ki anda muJs;arrer ve meşhür ilbesün ördekdür ve sart 

ol ilbesünni ood bilmes. Tagı Türk ördekni1J erkekin sona ve tişisin borçın 

der (ML, 777a, 24-25). 
"Ve geldik kuşa: Burada belli başlı ve meşhur (olan) ilbesün ördek 'tir. 

Sart o ilbesün 'ü bilmez, ayrıca Türkler· ördeğin erkeğine sona, dişisine de 
borçın der". 

Sözcük, çağatayca sözlüklerde de aynı anlam ve biçimle yer alır. 

(Abuşka: borçınlI; Senglah, 132v19; DTO, s. 165; ŞSE, s. 78b: borçın 
"ördegü1J dişisi, ba'zan buldırcın ve bödene ve ritişke dabı ıtıal.<: ederler". 

10 

II 

Ayrıntılı bilgi içİn bk. Ingeborg Hauenschild, Botanica und Zoologica im Babur
name. Eine lexikologische und kuZturhistorische Untersuchung. Wiesbaden, 2006, 

s.120. 
Mustafa, S. Kaçalin, a.g.e., s. 366,913 
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çağ. borçin "dişi ördek" < Mo. borçin "dişi yaban ördeği" < bora "gri, 
boz" (VEWT, 1969: 81a). 

çağatay döneminden önceki eserlerde görülmeyen sözcük, Moğolca 
sözlüklerde şöyle yer alır: GT: borohcin "yavru kuş" (Haenisch, 1939: 
19); borugçin "gri, boz (dişi hayvanlar için)" (Lessing, 1960: 122a); 
Kalmuk bordzf} (nu~sf}) "dişi yaban örde ği " , bora'dan borçin> çağ. 

borıçin, burçin "ay." (Ramstedt, 1935: 51b); Ordos Boroc(ts'in "dişi 

sülün, ördek" [Mo. borogçin] (Mostaert, 1941: 81 a), borçin sono "bir cins 
ördek" (Mostaert, 1941: 5 82b), borçin "bir tür yaban ördeği" (Kowalewski 
II, 1846: 1223b). 

Sözcüğe borçilan maddesinde yer veren Doerfer, dolaylı olarak borçin 

sözcüğü hakkında da bilgi verir. Reşideddin'in Cami 'ü-t-tevarih'inde ve 
bu eserden yararlanarak Ebulgazi Bahadır Han tarafından yazılmış Şecere
i Türk'te geçen "Yesügey bahadurnıI] közi şehla erdi. Mogol şehla

nı borçigin der ol sebebdin Yesügey bahadurnıI] nesli Borçigin Kıyatmiz 
tediler" cümlesinde borçigin'in anlamının "eşhel" olarak verilmesini 
eleştiren Doerfer, bunun bir halk etimolojisi olduğunu ve sözcüğün bora r-..J 

boro "gri, boz" kökünden geldiğini belirtir. Doerfer'e göre doğru etimoloji 
Poucha tarafından verilmiştir, Doerfer, bu etimolojide borçigin ile borçin 

"yabani ördek" sözcüklerinin birleştirildiğini ve +kin ekiyle de Moğolcada 
kavim/boy adları yapıldığını örneklerle açıklar (TMEN I, s. 224, §101). 

Osmanlıcada da tespit edilen sözcük, Oğuz grubu içinde sadece Türk
çede bulunur, Osmanltea sözlüklerde "dişi ceylan, dişi yaban ördeği" 
anlamlarıyla yer alır (Tuna, 1976: 285, Schönig, 2000: 74). 

11. borda- "yağlı, besili, semiz olmak, semirmek" < Mo. bordu- r-..J 

borda-

Sözcük, N evayl' nin eserlerinden sadece Sedd-i İskenderf ve Tarih-i 

Enbiya ve Hükema, Tarih-i MülCık-i Acem, Münşe' at'ta bulunur, bunların 
dışında diğer çağatayca metinlerde yer almaz. 

munulJ yüzinde mey battı la 'l-niib 

içide anzlJ batt kebiib (si, XXXII, 2721) 
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"Bunun yüzündeki saf kızınık, şarap sürahisi; onun içinde semiz kaz 
kebabı" 

ketekde ~alıp bordagan miikiyiin 

ne ma ?ümı uçmaJrda süd u ziyiin (Sİ, XXXVI, 3123) 
"Kümeste kuluçkaya yatan tavuk, uçmaktaki yararı ve zararı nereden 

bilsin". 

yüzide munu1J mey battı la ?-i niib 

içide anl1J bordagan batt kebiib (THE, T784a-4, s. 296) 
"Bunun yüzündeki saf kızınık, şarap sürahisi; onun içinde semiz kaz 

kebabı". 

Sözcük, çağatayca sözlüklerde de yukarıdaki beyitlerin örnek verilmesi 
suretiyle yer almaktadır: Abuşka' da bordagan ve borda- (bordadı) 

sözcükleri ayrı madde başları halindedir: bordagan "yumurda basan 
tavuga derler ki ... " 12, yukarıdaki ikinci beyit örnek olarak verilmiştir, 

b o rda dı "bir kimesne bir 1)ayvan besleyüp semiz eyledi demekdür ve 
yagan l}.arı bir yerden bir yere savump yıgmagına derler 13 . Sözlükte bu 
madde için örnek verilmemiştir. Senglah, 132r6: borda- "semirrnek". 
Senglah'ta bu madde için verilen örnekler Sedd-i İskenderf'deki 

beyiderdir. DTO, s. 166: bordamaJr "besili, yağlı olmak; kuluçkaya 
yatmak", ŞSE, s. 6a: bordamaJr "semiz, ferbih ve semln olmak, perverde 
ve perveriş edilen", çağ. bordag "şişman, semiz" < Mo. borda-gu "semiz" 
(VEWT, 1969: 81a). 

Sözcük Moğolcada aşağıdaki biçimlerde yer alır: borda- ,....., bordu

"hayvan semirmek, yağlanmak; toprağın verimini arttırmak" (Lessing, 
1960, s. 120b); Kalm. bordaxa "semirtmek, besiye çekmek, şişmanlamak, 
yağlanmak (örneğin, domuz). [borıda-, çag. borda- "şişman ve yağlı 

olmak", tunguzca borgu 'şişman'] (Ramstedt, 1935: 51b); Buryat bordoxo 

12 

13 

Abuşka dışında diğer sözlüklerde bordagan madde başı olarak verilmemiştir. 
Mustafa S. Kaçalin, a.g.e, s. 363 ve 913. 
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"semirtmek, beslemek" (Çeremisov, 1973: 105b), Ordos bordo- "nişasta 

tohumuyla beslenmek?" (Mostaert, 1941: 80a), bardaku, bordoku 

"semirtmek" (Kowalewski II, 1846: 1222b) 

"bozuk, inişli çıkışlı, sarp yol" < Mo. bartag-a(n) 

Sözcük Nevayi'nin dört eserinde Bediiyi 'u 'l-vasat, Fevliyidü 'l-kiber, 

Sedd-i İskenderi ve Muhlikemetü 'l-lugateyn' de geçmektedir14
: 

Yetmeklik erür müşkil makşadka nedin kim bar 

Köz bıre vü tün tıre at aksak u yol (BV, 320-8) 
"Göz fersiz, gece karanlık, at aksak ve yol bozuk olduğu için maksada 

ulaşmak zordur". 

Yol asru erür tün karangu deşt uzun 

Köp asru kat '-l tarık ehli vü yok anda refik (FK, 322-4) 
"Y 01 çok bozuk, gece karanlık, bozkır uzundur; bu yolda arkadaşsız 

gitmek yolcular için çok zordur". 

Çü allımga kelgen beyik tag edi 

Taşı ilik ü yalı edi (si, v, 349) 
"Karşıma çıkan büyük bir dağ idi. Taşı keskin, yolu sarp idi". 

çağatayca sözlüklerde de bortag, bortak biçimlerinde yer alan sözcüğe 
"enişli, yo1.ruşlu çu1.<:urlu şarp yoı"ıs; "engebeli" (Senglah, 132v9); "bozul~, 
na-hem-var, perIşan, tertIbsiz, 1.<:arışı1.<:" (ŞSE, 78a); "engebeli, pürüzlü" 
(DTO, s. 165) anlamları verilmiştir. 

Sözcük Moğolcada şu biçim ve anlamlarla yer ahr: ME burtak "kirli" 
(Kaçalin, 2009: 27b), bartag-a(n) "engebeli arazi; tümsek, tepecik; aşın
mış kara parçası; tehlikeli yer" (Lessing, 1960: 89a); Kalm. bartsaxv 

"inişli çıkışlı, eğri büğrü; kötü, fena [çag. bortag]" (Ramstedt, 1935: 35a); 
Buryat bartaa "engebeden geçilmeyen (yer); büyük, biçimsiz" (Çere-

14 

15 

Sözcük, Nevayi'nin eserlerinin dışında Babürname'de görülmektedir. 
Mustafa S. Kaçalin, a.g.e., s. 363 ve 913 
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misov, 1973: 90a); Ordos Bart(a "küçük ağaçlardan geçilmeyen, geçit 
vermeyen yer [Mo. bartagan]" (Mostaert, 1941: 55a). 

13. bosaga "eşik, kapı eşiği" < Mo. boso-ga 

Sözcük, Nevayi'nin eserlerinden Münşe 'dt ve Muhdkemetü '1-
lugateyn'de geçmektedir16. Bosaga, Münşe'dt'ta iki yerde geçer: 

KÖ1jülde sarıg yüzni altun bosağağa sürtmek müdde (ası br-nihayet erdi 

(M, 788b-2, 328). 
"Oönülde sararmış yüzü altın eşiğe sürme isteği sonsuzdu". 

Ecel şarşarı tofragımnı bu bosağadın savurgay (M, 786b-l0, 314) 
"Ecel fırtınası toprağımı bu eşikten savuracak". 

Bir müte (ayyin neme kim aLs öydür. A1ja bargah at lsoyupturlar. Amma 

anı1j eczasını1j köpini Türk lili bile ay turlar. Andals ki tÜ1jlük ve 

üzük ........ bosağa ve irkene (ML T777a-18,19). 
"Belirli şeylerden biri de ak evdir. Ona bargah adını koymuşlardır, 

amma onun parçalarının çoğunu Türk dili ile söylerler. Öyle ki tÜ1jlük ve 
üzük ........ bosaga ve irkene". 

çağatayca sözlüklerde bosaga/bosalsa biçimleriyle yer alan sözcük, 
şöyle anlamlandırılır: Abuşka bosaga ve bosaga "astane", bosaga "bargah 
eşigine derler"1?; Senglah bosaga "astane" (Senglah 134v8); DTO bosaga 

"eşik" (170); ŞSE bosaga "atebe, eşik ve ~apunu1J alt tarafı, astane, 
mengele, cenab, bab" (81a); çağ. bosaga "eşik" Doğu türkçesi bosuga 
(VEWT, 1969: 81b); Radloff (Çağ.) bosaga "eşik"; Radloff ayrıca 

Kırgızca bosaga için "ev kapısının her iki tarafındaki yer" (R IV, 1679), 
Kazan Tatarcası busaga (R IV, 1865) Baraba Şor pozaga, Altay, Teleüt, 
Lebed pozogo (R IV, 1293) için de "eşik" tanımlamasını vererek Türk 

16 

17 

Sözcük, ayrıca çağatayca eserlerden Babür Divanı, Kelürname ve Gül ü Nev
ruz'da geçmektedir. 
Mustafa S. Kaçalin, a.g.e., s. 367 ve 913 
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dillerindeki biçimlere de değinir 18. Sözcük Tuvacada da bozaga "eşik, 

kapı eşiği" biçiminde yaşar (Ölmez, 2007: 99a). 
Tarihı yazı dillerinden Kıpçakçada İrşadü 'l-müluk ve 's-selatin 

adlı eserde sözcük aynı yapıda şu anlamla yer alır: bosaga "kapı eşiği, 

merdiven parmaklarından her biri" (Top arlı, 1992: 511). 
Poppe, sözcüğün yapısını şöyle açıklamaktadır: Mo. bosoğa < Orta 

Moğolca bosoğa < Ana Moğolca * basuğa < * basurğa "kapı eşiği", Mo. 
basu- < * bas-u- "hakaret etmek, alçaltmak, küçük görmek, indirmek, 
aşağılamak" = Eski Türkçe bas- "sıkıştırmak, basmak, bastırmak" (asli 
olarak muhtemelen "tepmek, tekme atmak" anlamındadır), Tatarca baskıç 
"merdiven" (Poppe, 1960: 65). *uga ses grubunu içeren ve Ana 
Moğolcada ilk hecesinde *a sesini bulunduran sözcüklerdeki *a sesi *o'ya 

değişir; *uga önündeki a > o'ya döner (Poppe, 1960: 96). 
Sözcüğün yapı itibariyle Mo. bos(o)- "ayağa kalkmak, yükselmek" 

eyleminden isim yapma eki -ğa'yı alarak türediği düşünülmektedir (esaki, 
2006: 65)19 

Sözcük Moğolcada şöyle görülür: OT bosoba "kapı eşiği" (Haenisch, 
1939: 20) bosuga 1 "kapı eşiği" (Lessing, 1960: 122b); Kalm. bosOgv, 

bosxv "eşik" (Ramstedt, 1935: 52b); Buryat bogoho "eşik" (Çeremisov, 
1973: 96b), Ordos BO§O~O "eşik" (Mostaert, 1941: 83a); bosoga, bosaga 

"eşik" (Kowalewski II 1846: 1173a). 

14. bö/ekevüı "çeşnigir, hükümdara çıkan yemeği kontrol etme 
görevini yapana verilen rütbe" < Mo. böke-gül 

Sözcük, Nevayl'nin eserlerinden Hayretü 'l-ebrar, Tarih-i Enbiya ve 

Hükema ile Muhakemetü 'l-lugateyn' de geçer20
. 

18 

19 

20 

Sözcüğün diğer Türk dillerindeki biçimleri için bk. F. Sema Barutçu Özönder, 
cAL! Ş!R NEVAy! Mu/:ıiikemetü 'l-lugateyn İki Dilin Muhakemesi, TDK, Ankara 
1996, s. 58. 
Sözcükle ilgili diğer veriler için bk. TMEN l, s. 228, § 105; Schönig 2000, s. 75; 
Özönder, 1996, s. 58). 
Bu eserlerin dışında Babürname'de bulunmaktadır. 
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Abuşka lügatindeki bilgiye göre Hayretü 'l-ebrar'ın sonundaki bir 
hikayede geçmektedir: 

ljüjmet ara bar idi bir ~ul a1Ja 
Piiye-i bidmetde bekevül a1Ja 
"Onun hizmetçileri arasında bir uşağı vardı. Onun hizmet rütbesi -

zehirli mi diye- aş tadıcılığı yapmaktı,,21. 

Melik Reyyiin suçısı bile bekevüli a1Ja zehr berür tevehhümidin 
yazgurup zindanga yiberdi (TE, 701a-4, s. 99). 

"Melik Reyyan'ın sucu su ile çeşnigiri ona zehir verebilirler korkusuyla 
onlan suçlayıp zindana gönderdi". 

Anda~ ki hirevül ve ~aravul ve çangdavul ve yangavul ve sözevül ve 
tapavul, kitpevül ve yasavul ve bökevül ve şigavul ve da~avul kim alar 
mundın 'iirfdürler (ML, T778a-6, 7). 

"Öyle ki hirevül, karavul, çangdavul, yangavul, sözevül, tapavul, 
kitpevül, yasavul, bökevül, şigavul, dakavul gibi kelimeler bundan 
aridirler" (ML, T778a-6, 7). 

çağatayca metinlerde olduğu gibi sözlüklerde de bekevüllbökevül 
biçiminde iki imlayla yer alan sözcük, şöyle anlamlandınımıştır: Abuşka: 
bekevüP2 "çaşnigir manasınadur ki .... ,,23; Senglah bekevül "sofracı başı" 
(Senglah 126r27); DTO bekevül "çeşnicibaşı memuru" (158); ŞSE 

bökevül "bekevül, vekIl-barc, kahya, aş-bane na?ın" (83b); Radloff (Çağ.) 
begeül "saraya ait rütbe, saraylı (saId)" (R IV, ı 581). 

Sözcüğün kökeniyle ilgili farklı görüşler vardır. Tartışma özellikle 
sözcüğün kök ya da gövdesinin Moğolca mı Türkçe mi olduğu konusuyla 
ilgilidir. Doerfer' e göre bökevül, Divanü lügati 't-türk'te geçen Türkçe 
bök- "eğilerek yere kapanmak, yemekten bıkıp, doyup usanmak; kanmak" 

21 

22 

23 

Mustafa S. Kaçalin, a.g.e., s. 331. 
Yazmada bekevül okutacak biçimde harekelenmİştir, bk. 58b. 
Mustafa S. Kaçalin, a.g.e., s. 331. 
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eyleminden Moğolca -(e)vül ekiyle oluşmuş Doerfer ayrıca 

Başkırtca büg- "çok yemek, fazla yemek, basa yemek" ile 

Özbekçe bok- « bök-) "öğle yemeği yemek, çok yemek" sözcüklerini de 

olarak gösterir (TMEN II, 301, §755). 

Genel anlamıyla hanlann sarayında bir rütbe olması itibariyle benzer 

yapı ve anlamdaki diğer sözcükleri de dikkate alarak bökevül'ün yapısını 

inceleyen Vasary sonu - 'Ul (=Mo. -gUl) ile çagda 'ul ,..., çagdu 'ul, 

hire 'ül, kara 'ul kebte şiga 'ul, todka 'ul gibi teknik terimlerin 

Moğollarm Gizli Tarihi'nde bulunduğu halde bökevül'ün yer almadığını 

belirtir. Sözcük, Cengiz zamanından itibaren Reşideddin'in Camiü 't
tevarih 'inin Moğollada ilgili kısmında geçmektedir. Bökevül'ün Gizli 

Tarih'te geçmeyişi sözcüğün Türkçe kökenli olma olasığını düşündüYÜr24 . 

Bu noktada Vasary, Doerfer'in ve Rybatzki'nin görüşlerini şu açılardan 

eleştirir: 

Öncelikle, Doerfer'in bök- için verdiği anlam, Türkçe bük- "bükmek, 

eğmek" eyleminden gelişmiş üslupsal değere sahip ikincil anlamdır ve 

kullanım da Başkırtça ve Özbekçe ile sınırlıdır. İkinci olarak resmi utnvan 

olan bökevül'ün anlamını "hindi gibi yutan" biçiminde yorumlaması 

saçmadır. Aslında sözcüğün Türkçe kökenli olduğu, ek olarak kabul edilen 

-vul'un -(A)gU+l'a dayandığı görüşü Bang'a aittir. Doerfer bu bakış 

açısının zayıf olduğuna işaret eder. Rybatzki'nin ileri sürdüğü böke (> 

Orta Moğolca bökö) "savaşçı, pehlivan" adından türemiş bir ad olduğu 

görüşü de böke ile bökegül arasındaki anlam farklılığından dolayı kabul 

edilemez25
. 

Vasary'ye göre sözcüğün kökeniyle ilgili ilk doğru adım Cleaves 

tarafından atılmıştır. Cleaves, 13 ve 14. yüzyıllardaki Çin kaynaklannda 

yer alan Moğolca bökesün sözcüğüne işaret eder. Cleaves 'ın sözcükle 

ilgili kaynaklannın çoğu, Yuan shi döneminden Çin' deki Moğol hanlığının 

resmi yıllıklanndan kalmadır. Söz konusu olan bökesun, Moğolca 

24 

25 

Istv{m Vasary, "Mongo! or Turkic? Notes on bökevül, A Military and Court 
Offıcİal of the Turco-Mongolian Politics", s. 195-207. 
Istvan Vasary, a.g.m., s. 196-197. 
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bökesün 'ün karşılığıdır. Bu sözcük, Moğol İmparatorluğunun batı 

kısmında kullanılan bökegü! r-.J böke 'üZ ile ilgili olmalıdır. Cleaves'ın 

doğru tespit ettiği gibi bökesün ve bökegü! "kahya, memur" anlamındaki 
aynı sözcüğün farklı biçimleridir. Bökegü! imparatorluğun batı kısmında, 

bökesün ise doğu kısmında kullanılmaktaydı. Aynı durum *todka

eyleminden -guZ ve -sun ekleriyle türeyen todkagu! (imparatorluğun batı 

kısmında) ve todkosun (imparatorluğun doğu kısmında) sözcükleri için de 
geçerlidir. 

Cleaves'ın bökesün'ü *böke- eyleminden Moğolca bir sözcük kabul 
etmesine rağmen Moğoıcadaki bökegül'ü Türkçeden ödünçleme olarak 
görmesini biribiriyle hemen hemen aynı işlevde olan iki sözcüğün farklı 
kökenlere gitmesini eleştiren Vasary, bökevül'ün kökenini Moğolcada 
arar. Vasary'nin Reşiddeddin'in Camiü't-tevarih'indeki üç örnekten yola 
çıkarak verdiği bilgileri şöyle özetleyebiliriz: 

Naymanlar bökevül'e qisat (Moğollar qiçat) derler. Reşideddin 

sözcüğün anlamının N ayınanlarda bir terim olarak "eğilme, bükülme", ve 
"araştırma, inceleme, kontrol etme" olduğunu belirtir. Doerfer, 
Naymanların esas olarak bir Türk dili konuştuklarını düşünmüştür. 

Dolayısıyla qişat Türkçe kökenli olabilir. Vasary, sözcüğün kökü olan ve 
Kaşgarlı'da "yoldan çıkmak, şaşırmak, azmak" anlamındaki qış

eyleminin Doğu Türkçesindeki diğer kullanımları hakkında bilgi verir. 
Naymanların dilinde "eğilen, bükülen" anlamındaki qişat Farsça 
hizmetkdr ile benzer anlamdadır. Moğollar ise, qişat ile aynı anlam 
dairesinde olan böke 'üZ sözcüğünü kullanırlar. Bundan dolayı bu sözcük 
"eğilen (hizmetkar)" ile aynı anlamda olmalı. Bu noktada Moğolca 
bököyi- r-.J bökeyi- eylemi doğru bir çözüm görünmektedir. Mo. böküi- r-.J 

bökei- "bükmek, eğmek, başını eğerek selamlamak, eğilerek selam 
vermek, başını eğmek" (Lessing, 1960: 123a). Bu verilere göre Moğolca 
terimlerin gelişimi aşağıdaki gibi gösterilebilir: * bökeyi-sün > * böke-sün 

> bökesün ve *bökeyi-gü! > böke- 'üZ > böke'ü!. Aynı eylem kökünden 
türemiş iki sözcük söz konusudur. Farklılık sadece farklı bölgelerde 
kullanımlarından kaynaklanmaktadır. Böke 'üZ Türk dillerine bökevü!, 

Farsçaya ise, bukavu! olarak geçer. Türkler gerekli olduğunda ödünç Mo-
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ğolca sözcükler alıyorlar ya da bu ödünçIemeler bazen sadece Türkleşmiş 
yeni terimler biçimindedir. Daha sonra ortaya çıkan bu Moğolca sözcük, 
Türkçesiyle eş sesli ya da köktaş olabiliyor. Moğolcadaki böke Türkler 
tarafından bökevül biçiminde kullanılmış olmalı. Türkçedeki bük- ey
lemindeki ü'nün etkisiyle yeni terimin telaffuzunun bükevül olabileceği 

ileri sürülebilir. 
Sözcük, Türkçede ilk olarak 14. yüzyılın ilk yarısında Codex Cuma

nicus'ta Latince Placerius, Farsça tatauL, Cuman böge(v)üL "mübaşir, 

muhafız" biçiminde görülür. "Çeşnigir" ve "muhafız" biçiminde iki temel 
anlama sahip sözcüklerin aynı olması pek kandırıcı görünmüyor ve biraz 
zihin karıştırıyor. Bu kısa açıklamadan sonra Vasary, "muhafız" anla
mındaki tutqavuL ile bökevüL'ün kaynaklarda birlikte kullanıldıktan sonra 
tutkavul'un anlamının bögevül'e de sirayet ettiğini belirterek Moğolca 
totqauL ile Türkçe tutqavul'un bozulmuş karşılığı olan Codex Cuma

nicus'taki Farsça tataul'un bu fikri desteklediğini söyler. 
Bu bilgilere dayanarak sözcüğü Moğolca bökeyi- eylemine bağlamak 

uygun görünüyor. Moğolca sözlüklerde bökeyi- ve türevIeriyle ilgili 
bilgiler şöyledir: ME bökeybe çağ. "eğildi" (Kaçalin, 2009: 26a); bökei- '" 

böküi- "eğmek, bükmek; başını eğerek selamlamak" böküilge- böküi- 'nin 
ettirgeni, böküLze- "tekrar tekrar eğilmek, bükmek, bükülmek" (Lessing, 
1960: 127a), Kalm. bökixô- "öne doğru eğilmek, kambur olmak", bö

kilgôxô (faktitif) "eğmek, bükmek, eğri hale getirmek" [böki-ji-]; Tü. bök-, 

bük- "eğmek, bükmek" (Ramstedt, 1935: 55a); Ordos Bö 'kxf- "eğmek, 

eğilmek; alçak gönüllülük göstermek" [Mo. bökeyi-, böküyi-] (Mostaert, 
1941: 85b], büküyikü, bükeyikü "eğilmek bükülmek" Kowalewski II, 
1846: 1248a) 

"dağılmak, savrulmak, saçılmak, perişan olmak" < Mo. 
butara-

Çağataycada -t- ve -ş- ekleriyle türemiş butrat-, butraş- biçimleriyle de 
bulunan sözcük, çoğunlukla Ali Şır Nevayl'nin eserlerinde yer almaktadır. 
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Butra-, Nevayi'nin eserlerinden Fevdyidü 'l-kiber, Beddyi (u 'l-vasat ve 

Nevddirü 'ş-Şebdb'da aşağıdaki beyitlerde geçer26
: 

Zül.fidür kölJ lümde her dem ah çekmek süd emes 
Kim devaga müşk ü (anber gerdi butrar düd emes (FK, 249-1) 
"Onun saçı her zaman gönlümde olduğu için ah çekmek fayda etmez 

(ah çekmenin faydası yoktur), devaya misk ve anber tozu yayılır, duman 
değil". 

Düd-ı ahımdın mu her sarı şererler butradı 

Yo~sa yel otlug kÖlJüllerni saçılJda ~ozgadı (FK, 620-1) 
"Ahırnın dumanından mı her tarafa kıvılcımlar sıçradı yoksa yel, ateşli 

gönülleri senin saçına mı karıştırdı". 

Zühd ü ta~ı ehli pendimga eger cem ( olsalar 

Cam emes bir ah ber~dın barısın butratay (BV, 633-2) 
"Sofular bana öğüt vermek için bir araya gelseler de gam değildir, 

ahırnın bir şimşeğinden hepsini dağıtayım, perişan edeyim". 

Ey selamet ehli butray kim meni bir mug-beçe 
Deyrdin ösrük çı~p bu nev ( rüsva eylemiş (NŞ, 245-7) 
"Ey selamet ehli dağılın, uzaklaşın, beni bir meyhaneci çırağı 

meyhaneden sarhoş çıkararak bu şekilde rezil etmiş". 
Türemiş biçimlerden butrat- "dağıtmak, savurmak, saçmak" Bedd

yi lU 'l-vasat'ta beş kez, Fevdyidü 'l-kiber, Gard 'ibü 's-szgar ve Sedd-i 

İskenderi 'de birer kez; butraş- "dağılmak, savrulmak" ise, Beddyi (u '1-

vasat 'ta üç kez, Gara 'ibü 's-sıgar, Nevddirü 'ş-şebdb, Mahbilbü 'l-kulilb, 

Leyll vü Mecniln, Ferhdd u Şirin ve Sedd-i İskenderi'de bir kez geç

mektedir27
. 

26 

27 

Sözcük, bunların dışında Hüseyn-i Baykara Divanı ve Dehname' de geçer 
Bu eserlerin dışında butraş-, Gül u Nevruz ve Hüseyn-i Baykara Divanı'ında; 
butrat- ise, Babür Divanı, Şiban Han Divanı, Gül u Nevruz ve Kelürname'de 
geçmektedir. 
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Yukarıda adı geçen metinlerden bir kaç örnek: 

Saçu} sevdiisıdın bayl-i melek mecnün-veş olmış bil 
Meger kim (iilem-i erviil:zga (z trı n ı (BV, 256-4) 
"Saçının sevdasından melekler mecnun gibi olmuş (bunu) bil, 

meğerse ruhlar alemine (saçının) kokusunu yaymış". 

Zü!f ü yüzdin sünbülüljni gül üze tar~atma köp 

Dehr biigıda gül ü sünbül isin köp (GS, 72-1) 
"Sümbüle benzeyen saçlarını yüzünden, gül gibi olan yanağının üzerine 

çok dağıtma, zamane bahçesinde gül ve sümbül kokusunu çok yayma". 

ölüm bavfidın barça hl.ltrn'.fiifı,Inr 

~açıp her biri bir bayır açtılar (Sİ, 3932. beyit) 
"Ölüm korkusuyla hepsi kaçıştılar, her biri kaçıp bir bayır açtılar". 

er ve biitunı kesb üçün tar~aşıp, ogul ve ~zları küy u küçede hu;frfl~ın 

(MK, PI29a-3-4). 
"Erkek ve kadın çalışıp kazanmak için dağılmış, oğul ve kızları 

mahalle ve sokaklarda dağılmış". 
çağatayca sözlüklerden Abuşka, Senglah (l29v22-23, 130r19) 28 ve 

Dictionnaire Turk-Oriental (s. 161)'de butra-, butrat- ve bu traş- bi
çimleriyle yer alan sözcük, Şeyh Süleyman Efendi'nin sözlüğünde butra

ve butrat- (76b) madde başlarıyla bulunur. Sözcük, Radloffun sözlüğünde 
de aynı biçimlerle yer almaktadır. (R IV, 1960, 1676: botra-, botrat-, 

botraş-). Sözcüklerin anlamları da sözlüklerde aynı verilmiştir, sadece 
Abuşka'da butratma ve butratmak "gökçek rayiha kokmak" madde 
başlarında sırasıyla "kokutma", "gökçek rayiha kokmak" anlamı ve-

28 Clauson, Senglah yayımının indeks kısmında sözcüğü botra-, botrat-, botraş

biçiminde vermiştir (1960: 46a) ancak Moğolcadaki verilere göre sözcüğün ünlüsü 
"u" olduğu için sözcüklerin yazıçevrimini butra-, butrat- ve bu traş- olarak 
yapmayı uygun gördük. 

http://www.turkdilleri.org/



200 ZÜHALÖLMEZ 

rilmiştir29 . Örnek olarak verilen Gard 'ibü 's-sıgar' daki beyiti göz önünde 
bulundurduğumuzda Abuşka sözlüğünün muhtemel müellifi NiyazI'nin 
butra- 'yı birlikte kullanıldığı isin sözcüğü ile birlikte değerlendirerek 

"koku yayılmak, saçılmak" dolayısıyla "kokmak" anlamını verdiğini 

söyleyebiliriz yoksa sözcüğün tek başına "kokrnak" anlamı mevcut 
değildir. Yukarıda örnek olarak verdiğim iki beyitte de butrat- eyleminin 
"koku" anlamındaki sözcüklerle kullanımı söz konusudur. 

Sözcük Moğolca sözlüklerde şöyle yer alır: GT butarabu "kaçışmak, 
dağılmak" (Haenisch, 1939: 24), ME *butaraba çağ. butradı "dağıldı" 

(Kaçalin, 2009: 7); butara- "parçalara ayırmak; dağıtmak, saçmak, da
ğı lmak, yayılmak (Lessing, 1960: 141b); Kalm. butrxv [butura-] "rüzgarın 

önünde uçmak, dağılmak, ortadan kaybolmak" (Ramstedt, 1935: 63b); 
Buryat butarxa "parçalanmak, dağılmak, yırtılmak, harap olmak, 
bozulmak" (Çeremisov, 1973: 117a); Ordos Bı(t'ara- "rüzgarın etkisiyle 
dönmek, savrulmak" (Mostaert, 1941: 100a); butaraku "dağıtmak, sa
vurmak" (Kowalewski II, 1846: 1 17 6b). 

Türk dillerindeki buta- ile Moğolca butara- 'yı karşılaştıran Rasanen, 
sözcüğün Çağataycaya (butra-) ve Şorcaya (pudra-, pudırla-) geçtiğini 

belirtir (VEWT, 74b, 90b). 

16. büldürge "kamçı sapındaki bileği geçirmek veya kamçıyı asmak 
için yapılan ilmik, bağ"« Mo. bögeldürge 

Sözcük, Nevayi'nin eserlerinden sadece Muhdkemetü 'l-lugateyn 'de 
geçmektedir30

: 

Ve !samçını egerçi tiiziyane derler amma büldürgesin ve çubçurgasın 

Türkçe ay turlar "Kamçıya taziyane derler ama büldürge ve çubçurga'yı 
Türkçe söylerler" (ML, T777b-5). 

çağatayca sözlüklerde yer almayan sözcüğü, Radloffun sözlüğünde 
büldürge ve bildürge biçimlerinde buluruz: 

29 

30 

Mustafa S. Kaçalin, a.g.e., s. 354. 
Bunun dışında sözcük, Babürname'de bildürge biçiminde yer alır. 
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büldürge (Çağ.)] = büldürgö 
büldürgö (Kazakça) "ele geçinnek için kamçı değneğinde bulunan 

halka, ilmek" IV, s. 1895) 
bildürge (Çağ.)] "aynı" (R IV, s. 1771). Radloff bu maddede 

Babürname'de geçen cümleyi örnek olarak venniştir. 
Rasanen de sözcüğün sadece Çağatayca biçimlerini verir: Çağ. bül

dürgit, bildürgii, Kazakça büldürgö "ele geçinnek için kamçı değneğinde 
bulunan halka, ilmek < Mo. bögeldürge "kamçı sapındaki halka" (VEWT, 
1969: 92a) 

Sözcüğün Moğolcadaki biçimleri ve anlamları şöyledir: bögeldürge 

"kamçı sapındaki ilmek, halka" (Lessing, 1960, s. 124a), Ordos bü

güldürge "kamçıyı tutmaya yarayan halka" [Mo. bügüldürge] (Mostaert, 
1941, s. 1 02b), Buryat bügelderge "kamçıyı tutmaya yarayan düğüm, 
ilmek" (Çeremisov, 1973, s. 121a), bügeldürge "kamçıyı tutmaya yarayan 
ilmek, halka" (Kowalewski II, 1244a). 

Yukarıda belirttiğimiz Çağatayca metinlerin dışında bu döneme kadar 
hiç bir tarihi Türk yazı dilinde karşımıza çıkmayan sözcük Kıpçak grubu 
Türk dillerinden Tatarca (böldörke, bölderke, mölderke, m öldörm e, 

b öldörm e, bölderme); Başkırtça (böldörgö, böldörge, mülderge, möldörge, 

böldörge, möldörke); Kazakça (büldirge) ve Karakalpakça (büldirge)'da 

görülmektedir31 . 

17. bülek < Mo. büleke "yayların iki başına kiriş geçirdikleri yerde ya
pıştırılan siyah nesne" 

Çağatayca eserlerden sadece Ali Şir Nevayi'nin Gara 'ibü 's-sıgar adlı 

divanında geçmektedir: 

lpraglardın ciin riştesidin çille-viir etmiş 

taşlı) yiisın Neviiyi tasdıga ger istese1J turmat (255, 9) 
"Kaşının yayını Nevayi'yi öldünnek için kunnak istersen kenarlardan 

yapıştırıcı, can damarından kiriş gibi hazır etmiş" 

31 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Eva Csaki, Middle MongoUan Loan Words in 
Volga Kipchak Languages, 2006 Wiesbaden, s. 56. 
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Sözcük, çağatayca sözlüklerden sadece Abuşka ve Senglah 'ta aşa

ğıdaki biçimlerde yer alır: Abuşka: bülek "şol siyah nesneye derler ki 
yaylafWJ iki başında kiriş geçürdükleri yerde yapışdururlar"32. elauson, 
Senglah lugatinde de aynı imlayla yazılan, yazmada 141 v 11' de geçen 
sözcüğün yazıçevrimini ve anlamını pulak "yayın iki ucunda kirişin altına 
takılan küçük pul" biçiminde verir. 

Sözcükle ilgili Moğolca veriler: büleke kasların kemikle yapışmasını 
sağlayan yapılar, tendon (Lessing 1960: 146a); Kalmuk bülkn kiriş, veker; 

. sinir", Ölöt "el ve kolun üst kısmındaki kirişi, siniri" (Ramstedt, 1935: 
66b), bülege "sinirlerin başlangıç noktası, tendon" (Kowalewski II 1846: 
1234a), Ordos -, Buryat-. 

18. bürgüt "kartaı" < Mo. bürgüdlbürgüt < Tü. bürküt 
Nevayl'nin eserlerinden Lisanü 't-tayr, Leylf vü Mecnun ve Tarih-i 

Enbiya vü Hükema' da geçen sözcük bunların dışında Babürname ve 
Şecere-i Terakime'de de yer alır: 

kirdi bürgüt ortağa ya (ni (u~ab 

dedi ey ~uşlar ara malik-ri~ab (LT, 846. beyit, s. 77) 
"Kartal yani ukab ortaya geldi ve 'ey kuşlar arasında makam sahibi' 

dedi" 

Abuşka (gaf gaf-ı 'Acemldür)33 ve Senglah (begamm gaf-ı 'Acemı)34 
adlı çağatayca sözlüklerde kef-i Farisi ile yazıldığı belirtilen sözcüğe, 
"tavşancıl denen yırtıcı kuş; ukab" anlamları verilmiştir. Şeyh Süleyman 
Efendi'nin sözlüğünde kef ile yazılan bürgüt'e "bir nev' ceslm şikar ~şı, 
'u1.<:ab, lil)af lirafe" anlamları verilmiştir (ŞSE, 79b). 

32 

33 

34 

Mustafa S. Kaçalin, a. g.e., s. 377 ve 917 
Mustafa S. Kaçalin, a.g.e., s. 364. 
Sir Gerard Clauson, Sanglax. A Persian Guide to the Turkish Language by 
MuhammadMahdıXiin, Facsimile Text, 1960 London, s. 132v.28. 
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Sözcüğün Moğolca mı Türkçe olduğu konusunda yaklaşımlar 

tarihı ve çağdaş Türk tümündeki 
ayrıca bulunduğu diğer dillerdeki biçimlerini 

olarak inceleyen Uwe BHising sözcüğün kökeniyle ilgili şu bilgileri verir: 
"Aralarında Karl Menges, Nicholas Poppe ve Gerard Clauson 
gibi ünlü isimler de bulunan araştırmaçılara göre Türkçe bürküt Moğol

cadan ödünçlemedir. Gerhard Doerfer (2: 333) bu yorumu kesin reddet
miştir, çünkü ANA/İLK TÜRKçE k ~ MOGOLCA g geçişi mümkün, 
MOGOLCA g ~ TÜRKÇE k geçişi ise mümkün değildir. Buna göre 

sözcüğün kökeni Türkçedir, demek ki Moğolcada geçen biçimler -tıpkı 
İslav dillerindeki gibi- nihayet Türkçeye dayanmaktadır. Şimdi Türk 
dillerinde görünen ~ -g- değişikliğine gelince, Gerhard Doerfer' e göre 
(ay.) -g- 'li biçimler Moğolcadan Türkçeye daha yeni alıntılar 

olarak değerlendirilebilir: 

1. TÜRKÇE bürküt ~ MOGOLCA bürgüt Ibürgüd ve 
2. MOGOLCA bürgütlbürgüd ~ TÜRKÇE (ikincil) bürgüt,,35 

Çağatayca biçimin Türkçe ~ Moğolca ~ Çağatayca seyrını 

açıkladıktan sonra asli biçiminin Türkçe olduğunu kabul ettiğimiz 

sözcüğün Moğolcada (klasik yazı dilinde) bürgütld "kaya kartalı, büyük 
karakuş" biçiminde yer aldığını belirtmekle yetineceğiz36 . 

KAYNAKLAR ve ................. ,.L ............. 

Abik, A. Deniz, 1993: Ali Şir Nevayf'nin Risaleleri Tarih-i Enbiya ve 

Hükema, Tarih-i Müluk-i Acem, Münşeat, Metin-Gramatikal İndeks

Sözlük. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Yayımlanmamış Doktora Tezi. 

35 

36 

Uwe BHising, "Çift Başlı Rus Kartalının İmparatorluğunda 'Türkçe' bir Avcı 
Kuşu veya Rusça berkut ile Türkçe bürküt sözcüklerinin tarihine ait malzemeler", 
s. 115. 
Sözcüğün Moğolcadaki biçimleri hakkında ayrıntılı bilgiçin bk. Uwe BHising, 
a.g.m., s. 110-115. 
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