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İBNÜ MÜHENNA LÜGATİ’NİN TÜRKÇE VE MOĞOLCA KISMINDAKİ
ORTAK KELİMELER ÜZERİNE
Öz
Türk bilim dünyasında İbnü Mühenna Lügati adıyla bilinen Kitabu Hilyetü’l-İnsan
ve Halbetü’l-Lisân adlı eser, 13. yüzyılın ikinci yarısında İbnü Mühenna tarafından
kaleme alınmıştır. Eserin dili Arapçadır ve üç kısımdan oluşmaktadır. Yazar, bu kitabı Araplara Farsça, Türkçe ve Moğolca öğretmek için hazırlamıştır. Eserin bütün
kısımları hemen hemen aynı yöntemle hazırlanmış olup her kısım baplara ve fasıllara ayrılmıştır. Bu kısımlarda Farsça, Türkçe ve Moğolca gramerleri hakkında kısa
bilgiler, örnek cümleler ve çeşitli konulara göre kelime listeleri sunulmuştur. Makalemizde, eserin Türkçe ve Moğolca kısımlarında yer alan müşterek kelimeler
gösterilerek bu kelimelerin geçtiği benzer eserlerle karşılaştırmaları yapılacak ve
günümüz Türkçe ve Moğolcasındaki kullanımları üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: İbni Mühenna, Kitabu Hilyetü’l-İnsan ve Halbetü’lLisân, Türk Dili, Moğolca.
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ON THE COMMON WORDS IN TURKISH AND MONGOLIAN PARTS
OF THE “IBNU MUHANNA LUGATI”
Abstract
The manuscript Kitabu Hilyetü’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisan, in Turkish world which
is known as İbnu Muhenna Lugati, was written by Jamaluddin İbnu Muhenna in
the second decade of the 13th century. The manuscripts language is Arabic and it is
consisted of three parts. The author wrote the manuscript for teaching Persian, Turkish and Mongol languages to Arab people. All of the parts were done by the same
method and divided into small chapters. In these parts were given short information, sample sentences and word lists related to the different kind of sphere about
Persian, Turkish, Mongol grammar. The given article will show common words of
Turkish and Mongolian parts and these words will be compared with the similar
manuscripts and will be evaluated on the using of modern Turkish and Mongolian.
Keywords: İbni Muhenna, Kitabu Hilyetü’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisân,
Turkish, Mongolian.
Giriş
Cemalüddin İbnü Mühennâ, Kitabu Hilyeti’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisân veya Türk dünyasında
İbnü Mühennâ Lügati adıyla bilinen eserini 13. asrın ikinci yarısında yazmıştır. Yazar, bu eseri
Araplara Farsça, Türkçe ve Moğolca öğretmek için hazırlamıştır. Eser, Araplara hitap ettiğinden
Arapça kaleme alınmış ve üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım Farsçaya, ikinci kısım Türkçeye ve üçüncü kısım Moğolcaya ayırılmıştır. Eserde, bahsi geçen dillerin grameri hakkında
kısa bilgiler verilmiş ve çeşitli konulara göre hazırlanan kelime listeleri yer almıştır. Eserin günümüze kadar 6 nüshası bulunmuştur. Beş nüshası Avrupa kütüphanelerinde, bir nüshası da
İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde bulunmaktadır.
Eserle ilgili ilk çalışma, Rus Türkolog Melioranskiy tarafından sunulmuştur. Melioranskiy, Avrupa’da yer alan eserin beş nüshası üzerine doktora çalışması yapmış; eserin Türkçe kısmını,
1900 yılında (Arab’ filolog’ o turetskom’ Yazık’), 1903’te de Moğolca kısmını (Arab’ filolog’ o
mongolskom’ Yazık’) yayınlamıştır. Daha sonra ortaya çıkan eserin İstanbul nüshası, ilk olarak
Kilisli Rıfat Bilge (Kitab Hilyetü’l-İnsan ve Helbetü’l-Lisân, Yahut İbn Mühennâ Lügati, Farisi,
Türkçe, Moğolca) tarafından yayımlanmıştır. 1934 yılında Aptullah Battal Taymas, Kilisli’nin
çalışmasının dizinini (İbnü-Mühennâ Lûgati “İstanbul nüshasının Türkçe bölüğünün endeksidir”) yayımlamıştır. Taymas bu çalışmanın haricinde, Hasan Eren’le birlikte, İbn Mühennâ Lügati Hakkında isimli, iki bölümden oluşan bir makale yayımlamıştır. Bu çalışmanın birinci bölümü, sorunlu Türkçe kelimelerle ilgilidir. İkinci bölümünde ise Hasan Eren, eserin Moğolca
kısmında geçen bazı kelimeleri açıklamaya çalışmıştır. Bu makalenin dışında, eserin hakkında
çalışmalarını sunan bir diğer bilim adamı da Zeki Kaymaz’dır. Kaymaz İbni Mühennâ Lügati’ndeki Bazı Kelimeler Hakkında isimli makalesinde Taymas’ın makalesinde açıklanamayan
224 kelime üzerinde durmuş ve bu kelimelerin sayısını 54’e düşürmüştür. 1938’de N. N. Poppe
Mongols’skii Slovar’ Muqaddimat al-Adab adlı çalışmasında eserin Moğolca kısmını değerlendirmiştir. 2008 yılında, eserin Türkçe kısmını Tofiq Hacıyev çalışmıştır (Seyid Əhməd
Cəmaləddin ibn Mühənna. Hilyətül-İnsan və Həlbətül-Lisân). Bülent Gül, eserin Moğolca kısmını incelediği çalışmasını 2016 yılında “Moğolca İbni Mühennâ Lügati” adıyla yayınlamıştır.
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Son olarak da eserin tıpkıbasımı 2016 yılında Türk Dil Kurumu tarafından basılmıştır. 2016
yılında, Sawash AL-JASIMI İstanbul nüshası üzerine doktora çalışmasını (İbnü Mühennâ Lügati, Kitâb Hilyetü’l-İnsân ve Helbetü’l-Lisân Metin-Dil Özellikleri-Dizin) yapmıştır. Bahsi geçen
çalışmaların dışında, eser hakkında pek çok makale yazılmış; bu çalışmalarda çeşitli konular
üzerinde durulmuştur.
Bu makalede, İbnü Mühenna’nın Kitabu Hilyeti’l-İnsan ve Halbetü’l-Lisân adlı eserinin Türkçe
ve Moğolca kısımlarında yer alan müşterek kelimeler ele alınarak The king’s Dictionary
(Rasûlid sözlüğü), Şâmilü’l-Luğa, Mukaddimetü’l-Edeb ve Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî
ve Acemî ve Mugalî gibi benzer eserlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Karşılaştırma, kelimelerin Türkçe - Moğolca şekillerine ve Arapça anlamlarına göre gerçekleşmiştir. Ayrıca, kelimelerin, Modern Türkçede ve Modern Moğolcada kullanıp kullanılmadığı ve hangi anlamları karşıladığı izah edilmiştir. İncelemede, Türk Dil Kurumu tarafından 2016 yılında yayımlanan Hilyetü'l-İnsân ve Halbetü'l-Lisân1 adlı eserin tıpkıbasımı kullanılmıştır.
1. ala: Bu kelime eserin Türkçe ve Moğolca kısmında “At Renkleri” başlığı altında  آالala şeklinde görülmektedir. Türkçe kısmında  َجبَرçapar kelimesinin eş anlamı olarak ( آالala)
(140/1) yazılmıştır. Ayrıca, Arapça “ البرصalaca hastalığı” kelimesinin Türkçe karşılığı االلوق
alaluḳ (134/2) şeklinde geçmiştir. Moğolca kısmında ise sadece  آالala (180/2) şekli vardır.
Kelimenin Arapça karşılığı “ االبلقala, alaca” manasındadır. Rasûlid sözlüğünde bu kelime
birkaç örnekte tespit edilmiştir: Arapça  االبلقkelimesinin Moğolca ve Türkçe karşılığı  االala
(GOLDEN, 2000: 79;112;176); Arapça “ االبرصalaca hastası, alaca hastalığı” Türkçe karşılığı  اال بيسala-pis ve Moğolca karşılığı  االقalaḳ (GOLDEN, 2000: 275); Arapça “ االبقعalaca
(kuş)” kelimesinin karşılığı  اال قرغاala ḳarġa şeklinde verilmiştir (GOLDEN, 2000: 320).
Mukaddimetü’l-Edeb’de, Moğolca: ala; ala bolba; ala b. morin; ala keri’e; ala moġay; ala
morin; ala nidün; ala konin, Çağatayca karşılıkları: ala; ala boldı; ala boldı aṭ; ala ḳarḳa;
ala yılan; ala aṭ; ala köz; ala ḳoy örnekleri yer almaktadır (POPPE, 2009: 13). Bu kelime
günümüz Türkiye Türkçesinde ala, alaca şeklinde devam etmekte (TÜRKÇE SÖZLÜK,
2005: 63); Modern Moğolcada “ala, alacalı, çok renkli, benekli, alaca bulaca, karışık renkli;
türlü türlü, her türden, karışık, çok çeşitli” anlamında alag şeklinde kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 43).
2. alma: Türkçe ve Moğolca kısmında ortak olan kelimelerden biridir. Türkçe kısmında üç kez
alma şeklinde geçmiştir. Birincisi, kelime başı a sesi için örnek olarak verilmiştir  الماalma
(61/2). İkincisi, “kelime sonu kısa söylenen ünlüler” örnekleri arasında yer almıştır  الماalma
(63/1). Üçüncüsü de, “Yeryüzü Bitkileri” örnekleri arasında geçmiştir:  الماalma (149/1). Eserin Moğolca kısmında ise, bir kez “Ağaç, Bitki ve Meyveler” başlığı altında geçmiştir: الما
alma (176/2). Kelimenin Arapça karşılıkları “ التفاحelma” anlamındadır. Rasûlid sözlüğünde
bu kelimenin Türkçe karşılığı  المهalma olarak yazılmakta; Moğolca karşılığı da  اليماalima
şeklinde verilmiştir (GOLDEN, 2000: 254). Türkiye Türkçesinde elma olarak devam eden
bu kelime (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 629), Modern Moğolcada alim şeklinde yaşamaktadır
(TSEVEL, 1966 33).
3. altun: Bu kelime, eserin Türkçe kısmında birkaç kez geçmiştir:  التونلغaltunluġ “altınlı”
ُ  تاوك الtevük alṭunı bar mu “filanın altı(63/1; 69/1);  التونسيزaltunsız “altınsız (69/2); طنى بار ُمو
ُ  الalṭun
nı var mı?” (81/2);  التونaltun “altın” (145/2). Moğolca kısmında ise, sadece bir kez طن
Ebū’l-Fażl Cemāle’d-dìn Aḥmed b. Muḥammed b. Mühennā el-Ḥillì el-Ḥüseynì el-‘Ubeydilì, Ḥilyetü’l-İnsān ve
Ḥalbetü’l-Lisān, Tıpkı basım, TDK Yayınları, Ankara 2016.
1
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(179/2) olarak verilmiştir. Arapça karşılığı “ الذهبaltın” anlamındadır. Rasûlid sözlüğünde
Arapça “ الدينارdinar” kelimesinin Türkçe karşılığı  بير التونbir altun ve Moğolca karşılığı نكن
 التنniken altan şeklinde tanımlanmıştır (GOLDEN, 2000: 244). Bir de, Arapça “ الذهبaltın”
kelimesinin Türkçesi  الطونalṭun, Moğolcası  التانaltan şeklide yazılmıştır (GOLDEN, 2000:
303). Mukaddimetü’l-Edeb’de de Moğolca altan, Çağatayca altun şeklindedir (POPPE,
2009: 14). Şâmilü’l-Luğa adlı eserde de, Arapça  الدينارkelimesinin Türkçe karşılığı لتون
ُ َ  اaltun ve Moğolca karşılığı ise  الت َتaltat şeklinde verilmiştir. Kaçalin, kelimenin Moğolcasını
altan olarak düzeltmiştir (KAÇALİN, 1997: 58). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve
ُ  الalṭun (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK,
Acemî ve Mugalî’de de Türkçesi  التُونaltun; ط ْن
ْ الت,  التنaltan şeklinde verilmiştir (POPPE 1927: 1257). Türkiye
2000: 13, 42) ve Moğolcası َان
Türkçesinde altın şeklinde devam etmekte olan bu kelime (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 83),
Modern Moğolcada “altın” anlamında alt ve altan şeklinde kullanılmaktadır (LESSING,
I2003: 53).
4. antḳa-: Eserin Türkçe kısmında Arapça “ حلفyemin etti” kelimesinin Türkçe karşılığı
antḳadı (90/1) şeklinde verilmiş; Moğolca kısmında ise  اَندُغباandaġba (159/1) olarak tespit
edilmiştir. Rasûlid sözlüğünde Arapça “ الحلفyemin” kelimesinin Türkçe karşılığı  اندand
Moğolca karşılığı ise  اندغرandaġar şeklindedir (GOLDEN, 2000: 308). Mukaddimetü’lEdeb’de Moğolca andaġār “ant” kelimesinin Çağatayca karşılığı ant olarak gösterilmiştir
(POPPE, 2009: 15). Günümüz Türkiye Türkçesinde ant “yemin; kendi kendine söz verme,
ahit” anlamında devam eden bu kelime (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 104), Modern Moğolcada “and, yemin, kutsal veya ciddi söz” anlamında andagay şeklinde kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 68).
5. armut: Farsça emrūd kelimesinden Türkçeye geçen bu kelime eserin Türkçe kısmında,
“Yeryüzü Bitkileri” başlığı altında  ار ُمتarmut (149/1) şeklinde verilmiştir. Moğolca kısmında  ار ُمطarmuṭ (176/2) olarak yazılmıştır. Arapça karşılıkları “ الكمثرىarmut” manasındadır.
Doerfer, bu kelimenin Farsçadan Moğolcaya da aynı şekilde geçmiş olduğunu belirterek, bu
ödünçleme için sadece İbnü Mühennâ Lügati’ni örnek göstermiştir. Bu kelime günümüz
Türkiye Türkçesinde armut şeklinde yaşamaya devam ederken (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005:
122) Modern Moğolcada “armut” anlamında liyr kelimesi kullanılmaktadır (GÜL, 2016: 74).
6. arslan: Bu kelime eserin Türkçe kısmında “Canavarlar ve Burçlar” başlıkları altında ارسالن
arslan şeklinde geçmiştir (142/1; 149/2). Arapça karşılıkları  السبعve “ االسدaslan” anlamındadır. Eserin Moğolca kısmında ise, “Hayvan, Canavar ve Böcekler” başlığı altında  ارسالنarslan olarak yazılmıştır (180/1). Arapça karşılığı  السبعşeklindedir. Rasûlid sözlüğünde de
Arapça  االسدkelimesinin Türkçe ve Moğolca karşılığı  ارسالنarslan şeklinde gösterilmiştir
(GOLDEN, 2000: 220). Mukaddimetü’l-Edeb’de, Moğolca arslanu küçük kelimesinin Çağatayca karşılığı arslan balası şeklinde geçmiştir (POPPE 2009: 17). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’nin Türkçe ve Moğolca kısımlarında hem  اسالنaslan
hem de  ارسالنarslan şeklinde yer almıştır (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 13, 42)
(POPPE 1927: 1256). Bu kelime, günümüz Türkiye Türkçesinde aslan ~ arslan şeklinde
kullanılırken (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 124; 131) Modern Moğolcada “arslan; milli güreş
karşılaşmasında birinci gelene verilen unvan” anlamında arslan~ arsalan şeklinde yaşamaktadır (LESSING I, 2003: 87).
7. ayaḳ: Bu kelime, eserin Türkçe kısmında üç kez geçmiştir. Birincisi, İbnü Mühennâ Türkistanlılar ile ‘bizim memleketin Türkleri’ adıyla bahsettiği milletlerin dillerinin arasında karşı-
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laştırma yaparken (Türkistanlılar  اداقadaḳ derken bizim memleketin Türkleri  اياقayaḳ derler) adaḳ - ayaḳ (65/1-65/2) örneklerini gösterir (Arapça karşılığı “ القعب والقدحbardak, tas”).
İkincisi, “Meslek isimleri” örnekleri arasında  اياق جىayaḳçı (129/1) örneğinde geçer. Arapça
karşılığı “ الغضايريçanakçı, tasçı” anlamındadır. Üçüncüsü ise, “Ev Eşyaları” başlığı altında
 يياقyayaḳ (139/1) şeklinde; Arapça karşılığı “ القصعةçanak, lengeri” anlamındadır. Moğolca
kısmının “Ev Eşyaları, Örtü ve Aletler” başlığı altında  ا َيغاayaġa (177/1) şeklinde verilmiştir.
Arapça karşılığı  الغضارةolup “çanak, tas” anlamını taşımaktadır. Rasûlid sözlüğünde bu kelime üç örnekte gösterilmiş: Türkçe  اياقayaḳ, Arapça karşılığı ( الغضارةGOLDEN, 2000:
146); Türkçe  الغ اياقuluġ ayaḳ, Moğolca  يكا اياغاyeke ayaġa, Arapça karşılığı القصعة الكبيرة
“büyük çanak, lengeri” (GOLDEN, 2000: 279), Türkçe  جونكك اياقçöngek ayaḳ, Moğolca يكا
 جا اياغاyeke çā ayaġa, Arapça karşılığı “ القصعة بكفةçanak, lengeri” manasındadır (GOLDEN,
2000: 280). Ayrıca, Arapça “ الساقيsaki” kelimesinin Türkçesi  اياق تتغجيayaḳ tutuġçı ve Moğolcası  اياق جيayaḳaçi şeklinde gösterilmiştir (GOLDEN, 2000: 203). Şamilü’l-Luğa’da,
Arapça “ الساقي قدحsaki” kelimesinin Türkçesi س ْغ َرق سورجي
َ saġraḳ sürici ve Moğolcası اَيا َقﭼى
ayaḳaçi şeklinde verilmiştir (KAÇALİN, 1997: 63). Mukaddimetü’l-Edeb: Moğolca, ayağa;
Çağatayca: ayaḳ “tas” (POPPE, 2009: 18). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve
Mugalî’de, kelimenin Moğolcası  اياقاayaḳa “kupa, bardak” şeklinde geçmiştir (POPPE,
1927: 1062). Türkçe kısmında ise, “bardak” anlamında  بَ ْردقbardak şeklinde verilmiştir
(TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 22).“tas, maşrapa, kadeh, bardak” anlamında ayak
(DERLEME I, 1993: 399) şeklinde Anadolu ağızlarında yaşamaktadır. Modern Moğolcada
ayaga(n) kelimesi “bardak, çanak, tas, yemek tabağı, dilenci tası” anlamlarında kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 37).
8. bal: Türkçe kısmında iki kez karşımıza çıkmaktadır. Birincisi  بو سجوك بال تكbu süçük bal tek
“bu tatlıdır, bal gibidir” (80/2) cümlesinde geçmiş; ikinci ise, “Yiyecek ve İçecekler” başlığı
altında  بالbal (135/2) olarak yer almıştır. Eserin Moğolca kısmında ise kelime sadece bir kez
“Yiyecek ve İçecekler” başlığı altında  بالbal şeklinde verilmiştir. Kelimenin Arapça karşılığı
“ العسلbal” manasındadır. Rasûlid sözlüğünde, İbnü Mühennâ Lügati’nde olduğu gibi kelimenin Türkçesi ve Moğolcası  بالbal’dır (GOLDEN, 2000: 296). Mukaddimetü’l-Edeb: Moğolca, balār casaḳsan gül; Çağatayca, bāl bile yasaḳun gül “bal mumu ile yapılan çiçek” örneğinde görülmüştür (POPPE, 2009: 19). Klasik Moğolcada bal şeklinde geçen bu kelime,
Modern Moğolcada da “bal” anlamında halen yaşamaktadır (GÜL, 2016: 78).
9. bay: Bu kelime, Türkçe kısmında  باى زيدbay Zeyd (72/2) olarak tamlama örnekleri altında
verilmiştir. Arapça karşılığı “ زيد الغنيzengin Zeyd” manasındadır. Moğolca kısmında ise,
 باينbayan (170/2) şeklindedir. Arapça karşılığı “ الغنيzengin” manasındadır. Rasûlid Sözlüğünde, Arapçası “ غنيzengin” anlamına gelen kelimenin Türkçesi ve Moğolcası aynı İbnü
Mühennâ Lügati’nde olduğu gibi  بايbay ve  بايانbayan olarak verilmiştir (GOLDEN, 2000:
266). Mukaddimetü’l-Edeb’de de Moğolca bayan, Çağatayca bay “zengin” anlamındadır
(POPPE 2009: 21). Moğolların Gizli Tarihinde baiyan şeklinde geçmiştir (TEMİR, 1986: 4).
Modern Moğolcada da bayan “zengin, varlıklı” anlamında devam etmektedir (GÜL, 2016:
82).
10. bışlaḳ: Eserin Türkçe kısmının “Yiyecek ve İçecekler” başlığı altında  ِبشالقbışlaḳ (136/1)
şeklinde geçmiştir. Arapça karşılığı “ الجبنpeynir” olarak verilmiştir. Rasûlid sözlüğünde
Arapça “ الجبنpeynir” kelimesinin Türkçe ve Moğolca karşılıkları  بينرbeynir şeklindedir
(GOLDEN, 2000: 295). Eserin Moğolca kısmının “Yiyecek ve İçecekler” başlığı altında
Arapçası “ الجبنpeynir” kelimesinin Moğolca karşılığı  بشالغbişlaġ (176/1) olarak verilmiştir.
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Mukaddimetü’l-Edeb’de ise, “peynir mayası” anlamında Moğolca bişlaḳin körenge, Çağatayca bışlaḳ māyası örneğinde görülmüştür (POPPE, 2009: 24). Bu kelime Klasik Moğolcada bislaġ şeklinde olup Modern Moğolcada “süt ve yoğurt başta olmak üzere süt ürünlerini
süzüp suyunu iyice sıktıktan sonra elde edilen mamul, peynir” anlamında byaslaġ olarak kullanılmaktadır (GÜL, 2016: 87).
11. biti-: Türkçe kısmında iki kez geçer: 1.  بتيدىbiti-di (95/1; 109/1) Arapça karşılığı “ كتبyazdı”. 2.  بتيتىbiti-t-ti (109/1) Arapçası “ كتَّبyazdırdı”. Moğolca kısmında,  بچباbiçi-be (161/1;
163/2) olarak iki kez geçmiş ve Arapça karşılıkları yine “ كتبyazdı”dır. Bir kez de ismi fail
olarak  بچاﭼى.biçe-çi “yazan, yazar” (163/2) şeklinde verilmiştir. Ayrıca “yazdı” anlamında
 بتكباbitik-be (163/2) olarak geçmiştir. Mukaddimetü’l-Edeb: Moğolca biçibe “yazdı”; biçik
“mektup Çağatayca bitidi; bitik (POPPE, 2009: 23) Modern Moğolcada biçi- “yazmak, kaydetmek” şeklinde anlamını korumaktadır (LESSING I, 2003: 162).
12. bol-: Eserin Türkçe bölümünde bu kelime  نابولدىne boldı (66/1);  نابولغاىne bolġay (66/2)
 بُلدىboldı (92/1; 95/1);  بلغىbolġay,  بُلرbolur,  بُلbol,  بُلماbolma,  بُلمقbolmaḳ (82/2; 83/1;
100/2) gibi örneklerde tespit edilmiştir. Arapça karşılıkları “ صار ;كانol-” manasındadır. Moğolca kısmında sadece “oldu” anlamında  بُلباbolba (160/1) şeklinde görülmektedir. Şâmilü’lLuğa’da kelimenin Türkçesi ol- ve Moğolcası bol- şeklindedir. Örneğin: Arapça صار الليل
“gece oldu”, Türkçe karşılığı  كِيجه ا ُولدىgece oldı, Moğolca karşılığı سوني ب ُْلبَه
ُ söni bolba
(KAÇALİN, 1997: 59). Mukaddimetü’l-Edeb’de Moğolca bolba hon “yıl oldu”; bolba cimiş
“üzüm olgunlaştı”; bolba yama “nesne olgunlaştı”, Çağatayca karşılıkları: tamam yıl; oldu
üzüm; pişti béme örneklerinde tespit edilmiştir (POPPE, 2009: 24). Bu kelime Günümüz
Türkiye Türkçesinde ol- şeklinde devam ederken (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1498) Modern
Moğolca “olmak, gerçekleşmek, ortaya çıkmak” manasında boloh kelimesi kullanılmaktadır
(LESSING I, 2003: 182).
13. bu: İbnü Mühennâ Lügati’nin Türkçe bölümünde “buhar” anlamında  بوbu (149/2) şeklinde
geçmiştir. Arapça karşılığı “ البخارbuhar” manasındadır. Moğolca kısmında, Arapça الضباب
“sis, pus” kelimesinin Moğolca karşılığı  بُوغbuġ (174/2) şeklinde verilmiştir. Rasûlid sözlüğünde Arapça  الضبابkelimesinin Türkçe karşılığı,  طمانṭuman ve Moğolca karşılığı  منانmanan şeklinde yazılmıştır (GOLDEN, 2000: 68; 102; 141). Mukaddimetü’l-Edeb’de de Moğolca manan “sis, pus” kelimesinin Türkçe karşılığı tuman şeklindedir (POPPE 2009: 85).
14. buġday: Eserin Türkçe kısmında beş kez geçmiştir. Birincisi, İbnü Mühenna’nın “ölü g
sesi” diye adlandırdığı sese örnek olarak ve ikincisi “Ağaç ve Bitkiler” başlığı altında بوغداى
buğday (64/1; 147/2) şeklinde vermiştir (Arapça karşılığı )الحنطة. Üçüncüsü, “buğday aşı”
anlamında buğday aş (135/1) tamlamasında geçmiştir (Arapça karşılığı )الحنطية. Dördüncüsü,
 بغدا بشىbuġda başı (148/1) tamlamasında görülmektedir (Arapça karşılığı )السنبلة. Ayrıca,
“Burçlar” başlığı altında verilen örneklerin arasında  بغداى بشىbuġday başı (149/2) şeklinde
beşinci kez karşımıza çıkmaktadır (Arapça karşılığı )السنبلة. Eserin Moğolca kısmında ise bir
kez “Hububat” örnekleri arasında  بُوغداbuġda (177/1) olarak yer almaktadır. Rasûlid sözlüğünde kelimenin Türkçesi  بوغداbuġda (GOLDEN, 2000: 151) ve  بغداىbuġday şeklinde geçmiş; Moğolca karşılığı ise,  تريسونtaryasun şeklinde verilmiştir (GOLDEN, 2000: 256).
Şâmilü’l-Luğa’da, Arapça  الحنطةkelimesinin Türkçe karşılığı  بُ ْغدايbuġday olup Moğolca
karşılığı " مثلهkelimenin aynısı” şeklinde yazılmıştır (KAÇALİN, 1997: 64). Mukaddimetü’lEdeb’de de kelimenin Moğolcası ve Türkçesi buġday şeklinde verilmiştir (POPPE, 2009:
26). Bu kelime, Türkiye Türkçesinde buğday şeklinde yaşamaktadır (TÜRKÇE SÖZLÜK,
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2005: 319). Modern Moğolcada ise, būday olarak “buğday” anlamında kullanılmaktadır
(LESSING II, 2003: 210).
15. bürünçük: Bu kelime, eserin Türkçe kısmında  ﭘرنجكbürünçük (123/2) şeklinde verilmiştir.
Arapçası “ المقنعةyüz örtüsü, peçe” manasındadır. Moğolca kısmında aynı anlamda  برنجكbürünçek (179/1) olarak geçmiştir. Rasûlid sözlüğünde Arapça “ الشفةince peçe veya kumaş”
kelimesinin Türkçe karşılığı  برنجكbürünçük şeklinde yazılmıştır (GOLDEN 2000: 146).
Mukaddimetü’l-Edeb’de Moğolca bürünçek ömüskebe tündü, Çağatayca bürünçek keydürdi
anḳa “ona duvak giydirdi” örneğinde görülmüştür (POPPE, 2009: 28). Türkiye Türkçesinde
bürümcük “ ham ipekten dokunmuş ince kumaş, ham ipekten yapılmış başörtüsü” anlamında
yaşamaktadır (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 335). Modern Moğolcada, isim olarak bürhêr
“kapak, örtü” ve fiil olarak bürheh “bürmek, bürünmek, üstünü örtmek, kaplamak” kelimeleri kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 242).
16. çeçek: Eserin Türkçe kısmında “Güzel Kokan Bitkiler” örnekleri arasında  َججاكçeçek
(148/1) şeklinde yer almaktadır. Moğolca kısmında “Ağaç, Bitki ve Meyveler” başlığı altında  جچكçeçek (176/2) şeklinde geçmektedir. Arapça karşılıkları “ الوردçiçek” anlamındadır.
Mukaddimetü’l-Edeb; Moğolca: çéçegin ūt; Çağatayca: çéçek kabı “vazo, saksı”; Moğolca:
çéçeglebe modun; Çağatayca: çéçeklendi yıġaç “ağaç çiçeklendi”; Moğolca: çéçektü, Çağayayca: çéçeklik “çiçekli”; Moğolca: çéçektü bolba; Çağatayca: çéçeklik boldı örneklerinde
görülmüştür (POPPE, 2009: 37). Türkiye Türkçesinde çiçek şeklinde yaşamaktadır (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 431). Klasik Moğolcada çeçeg şeklindedir (ERSOY, 2012: 147). Modern Moğolcada ise tsetseg şeklinde “çiçek” anlamında kullanılır (LESSING I, 2003: 270).
17. çerig: Eserin Türkçe ve Moğolca kısmında  چَريكçerik şeklinde geçmiştir (120/2; 181/2).
Türkçe kısmında kelimenin Arapça karşılığı “ عسكر الحربsavaş askeri” anlamında; Moğolca
kısmında ise kelimenin Arapçası “ العسكرasker” olarak verilmiştir. Mukaddimetü’l-Edeb’de,
Moğolca: çérigi casaba ḳutḳulduḳayìn tula, Çağatayca: çerik yasadılar sançışda “savaşta asker düzenlediler”; Moğolca: çerik éribe; Çağatayca: çerik tiledi “çeri istedi”; Moğolca: çérigun noyan; Çağatayca: çérik béki “subay” örneklerinde geçmiştir (POPPE, 2009: 37). Kitâbı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’nin Türkçe kısmında  شارىşeri ve  سوsü
“asker” anlamında verilmiştir (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 18). Moğolcası kısmında ise, “ordu” anlamında ْ ِجريکçirik şeklinde geçmiştir (POPPE, 1927: 1272). Bu kelime
Modern Türkiye Türkçesinde “asker” anlamında çeri şeklinde yaşamaktadır (TÜRKÇE
SÖZLÜK, 2005: 417). Klasik Moğolcada çerig, Modern Moğolcada tsereg “savaşçı, asker;
ordu, askeri güç, askerler” manalarında kullanılmaktadır (ERSOY, 2012: 148).
18. çetük: Eserin Türkçe kısmında  جاتكçetük (143/1) şeklinde geçmiştir. Moğolca kısmında da
 جتكçetük (180/2) şeklinde verilmiştir. Kelimenin Arapça karşılıkları “ السنورkedi” manasındadır. Rasûlid sözlüğünde Arapça  السنورkelimesinin Türkçe karşılığı  جتوكve  ماشوكçetük ve
meşük şeklinde verilmiş; Moğolca karşılığı ise  ميغوmiġu şeklindedir (GOLDEN, 2000: 222).
Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’nin Türkçe kısmında  ماﭼیmeçi ve
 ﭼاتُكçetük şeklinde verilmiş (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 13); Moğolca kısmında
ise,  مانوşeklinde yazılmış, ancak Poppe istinsah hatası oluğunu düşünerek  ميغوmiġū olarak
düzeltmiştir (POPPE, 1928: 70). Bu kelime, Anadolu ağızlarında “kedi yavrusu” anlamında
yaşamaktadır (DERLEME III, 1993: 1152). Modern Moğolcada ise kedi anlamında muur ve
miguy kelimeleri kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 841, 864).
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19. daḳuḳ: Bu kelime eserin Türkçe kısmında “Küçük Kuşlar” başlığı altında  داقوقdaḳuḳ
(144/1) şeklinde geçmiştir. Arapça karşılığı “ الدجاجtavuk” manasındadır. Bir de İbnü Mühennâ’nın eserde gösterdiği takvimde Arapça “ سنة الدجاجtavuk yılı” kelimesinin Türkçe karşılığı  تغوق ييلىtaġuḳ yılı (151/2) olarak gösterilmiştir. Eserin Moğolca kısmında ise sadece
“Kuşlar” başlığı altında  دقوقdaḳuḳ (182/2) şeklinde verilmiş; Arapça karşılığı da “ الدجاجtavuk” anlamındadır. Rasûlid sözlüğünde Arapça  الدجاجkelimesinin Türkçe karşılığı داقوق
daḳuḳ ve Moğolca karşılığı ise  دقاونdaḳaun olarak verilmiştir (GOLDEN, 2000: 229).
Şâmilü’l-Luğa’da, kelimenin Türkçesi  طاوقṭavuḳ, Moğolcası da  ت َغاقوtaġaḳu şeklindedir
(KAÇALİN, 1997: 58). Mukaddimetü’l-Edeb’de kelimenin Moğolcası taḳi’ā, Türkçe karşılığı tawuḳ şeklinde geçmiştir (POPPE, 2009: 143). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve
Acemî ve Mugalî’nin Türkçe kısmında  دغقdaġıḳ ve  دقُقdaḳuḳ şeklinde geçmişken (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 12) Moğolca kısmında, ْ تَغ َُاوتtaġavut ve ْ ايرا تَغ َُاوتere
taġavut örnekleri tespit edilmiştir (POPPE, 1927: 1269, 1262). Bu kelime günümüz Türkiye
Türkçesinde tavuk şeklinde yaşamaktadır (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1923). Modern Moğolcada ise tahia “tavuk” anlamında kullanılmaktadır (LESSING II, 2003: 1190).
20. damġa: Türkçe kısmında isim olarak iki kez  ت َمغاtamġa (121/1; 155/1) şeklinde geçmiştir.
Arapça karşılıkları, (121/1) “ الختم والعالمهdamga, nişan” ve (155/1) “ الداغkızgın bir demirle
vurulan damga, nişan” anlamındadır. Türkiye Türkçesinde damgalamak şeklinde devam etmektedir. Moğolca kısmında da fiil olarak yine iki kez geçer: ki- “etmek, yapmak” fiili ile
birlikte  تمغه كباtamġa ki-ba (160/2), Arapçası “ علَّم عالمهnişan bıraktı, damga yaptı” ve طمغله با
ṭamġa-la-ba (161/2), Arapçası “ كوىdağladı, kızgın bir demirle damgaladı” anlamındadır.
Mukaddimetü’l-Edeb’de: Moğolca: tamġa; Çağatayca: mühür “mühür” anlamındadır (POPPE, 2009: 142). Günümüz Türkiye Türkçesinde damga şeklinde yaşamaktadır (TÜRKÇE
SÖZLÜK, 2005: 470). Modern Moğolcada tamga “damga, mühür; pul; dağlama demiri; (iskambilde) birli as” ve “damgalamak; mühürlemek; pullamak; dağlamak” anlamında tamgalah kelimesi mevcuttur (LESSING II, 2003: 1196).
21. demir: Türkçe ve Moğolca arasında müşterek kelimelerden biri de demir kelimesidir. Bu
kelime eserin Türkçe kısmında bu örneklerde geçmiştir: Meslek isimlerinin yapısı izah edilirken  د ُمرdemür >  دمرجيdemürçi (70/1) (Arapça karşılığı “ ;)الحداد > الحديدMeslek İsimleri”
başlığı örnekleri arasında  تمرجىtemürçi (127/2); “Demirci Aletleri ve Madenler” başlıkları
altında  تمرtemür (131/2; 145/2) ve  قُورج تمرḳurç temür “çelik” (131/2) (Arapça karşılığı
ُ  تمرtemür ḳazıḳ “kutup” (149/2) (Arapça karşılığı )القطب.
“ ;)الفوالذBurçlar” başlığı altında قازق
Eserin Moğolca kısmında ise bu kelime  دَ ُمرdemür (179/2) (Arapça karşılığı )الحديد,  دَ ُمرdemür
“ok ya da mızrak ucu” (181/1) (Arapça karşılığı )النصل,  دمر جيداdemür çida “mızrak ucu”
(181/1) (Arapça karşılığı  )السنانve  د ُمرجىdemürçi (182/2) (Arapça karşılığı  )الحدادörneklerinde tespit edilmiştir. Rasûlid sözlüğünde, Arapça “ الحديدdemir” maddesinin Türkçe karşılığı
 دَ ُمرdemür, Moğolca karşlığı  تمرtemür (GOLDEN, 2000: 304), Arapça “ النصلok ucu” kelimesinin Türkçe karşılığı  اق تميريoḳ temiri (GOLDEN, 2000: 177) ve  بيكامpaykam; Moğolca
karşılığı ise  داميرانdemiren şeklinde verilmiştir (GOLDEN, 2000: 287). Mukaddimetü’lEdeb’de: Moğolca: témür; Çağatayca: témür (POPPE, 2009: 145). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’nin Türkçe kısmında temür ve demür şeklinde (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 32, 45, 70); Moğolcası ise, temür olarak verilmiştir
(POPPE, 1927: 1270). Türkiye Türkçesinde demir şeklinde yaşamakta olan bu kelime
(TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 493), Modern Moğolcada “demir, metal” anlamında tömör kelimesi kullanılmaktadır (LESSING II, 2003: 1235).
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22. er: Türkçe kısmında  ارer kelimesi 3 yerde geçmiştir (64/1; 115/1; 125/1). Arapça karşılıkları “ الرجلadam, erkek kişi” manasındadır. Moğolca kısmında ere (169/1) şeklinde geçmiş
olup Arapça karşılığı “ الذكرerkek”. Şâmilü’l-Luğa adlı eserde de kelimenin Türkçesi ار
ْ er,
Moğolcası  ارهere’dir ve Arapça karşılığı “ الرجلerkek kişi, adam” demektir (KAÇALİN,
1997: 63). Rasûlid Sözlüğü’nde de, kelimenin Türkçesi  ارer Moğolcası  ايرهere şeklinde
geçmiştir (GOLDEN, 2000: 204). Mukaddimetü’l-Edeb’de: Moğolca: ére; Çağatayca: ér
“erkek, koca” (POPPE 2009: 52). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî
adlı eserin Türkçe kısmında أر
ْ er (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 105) ve Moğolca
kısmında ise,  ايْرهere “adam”, س
ْ  اي َْرeres “adamlar”, ْ ايرا تَغ َُاوتere taġavut kelimeleri bulunmaktadır (POPPE, 1927: 1062, 1262). Klasik Moğolcada er-e şeklinde olan bu kelime Modern Moğolcada er “erkek” anlamında kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 511 ).
23. erük: Eserin Türkçe kısmında  ساروغ اركsaruġ erük “kayısı” (149/1) tamlamasında (Arapça
karşılığı )المشمش,  قرااروكḳara erük “erik” (149/1) tamlamasında (Arapça karşılığı )االجاص
ve  تولوك اركtülüg erük “şeftali” (149/1) tamlamısında (Arapça karşılığı  )الخوخgeçmiştir. Moğolca kısmında ise, sadece  اركerük (176/2) “kayısı” anlamında bir kez verilmiş; Arapça
karşılığı “ المشمشkaysı” manasındadır. Arapça “ االجاصerik” kelimesinin Moğolca karşılığı da
 قرايمشḳara yemiş (176/2) olarak verilmiştir. Rasûlid sözlüğünde, Arapça “المشمشkayısı” kelimesi için Türkçe saru erük ve Moğolca şira erük; Arapça “ االنجاصerik” kelimesinin Türkçe ve Moğolca karşılıkları  قرا اروكḳara erük; Arapça “ الخوخşeftali” ise, Türkçesi şeftalu ve
Moğolcası şeftali şeklinde yazılmıştır (GOLDEN, 2000: 255). Şâmilü’l-Luğa’da Arapça
ْ ارو ا َ ِر
“ المشمشkayısı” kelimesinin Türkçe karşılığı يك
ُ ص
َ ṣaru erik ve Moğolca karşılığı
ْ ُ ُكويالَسgüilesün’dür. (KAÇALİN 1997: 61). Günümüz Türkiye Türkçesinde “erik” maise ون
nasında erik şeklinde yaşamaktadır (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 644). Modern Moğolcada
ise “kayısı” anlamında güyls(en) kelimesi kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 623).
24. etmek: Türkçe kısmında, “Yiyecek ve İçecekler” başlığı altında “ekmek” anlamında etmek
(135/2) olarak geçmiş ve “Meslek İsimleri” başlığı altında etmekçi (128/1) şeklinde yer almıştır. Arapça karşılıkları “ الخبزekmek” ve “ الخبّازekmekçi” anlamlarındadır. Eserin Moğolca
kısmında “Yiyecek ve İçecekler” örnekleri arasında etmek (176/1) şeklinde verilmiştir.
Rarûlid’in sözlüğünde Arapça ( نانFarsça verilmiştir) kelimesinin Türkçe karşılığı  اتمكetmek
ve Moğolca karşılığı  اوتمكötmek şeklinde geçmiştir (GOLDEN, 2000: 294). Şâmilü’lLuğa’da, bu kelimenin Türkçe karşılığı  اتمكetmek Moğolcası ise  اوتومهötüme’dir (KAÇALİN, 1997: 64). Mukaddimetü’l-Edeb’de: Moğolca: étmek; Çağatayca: étmek (POPPE, 2009:
55). Bu kelime, Türkiye Türkçesinde ekmek şeklinde devam etmektedir (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 611). Modern Moğolca “ekmek” anlamında talh-a(n) kelimesi kullanılmaktadır
(LESSİNG II, 1195).
25. gök: İbnü Mühenna Lügati’nin Türkçe kısmında üç örnekte saptanmıştır. Birincisi “gökyüzü, sema” anlamında  ڮوكgök (149/1) (Arapça karşılığı )السماء, ikincisi “galaksi” anlamında
 ڮوك يولىgök yolı (149/1) (Arapça karşılığı  )المجرةve üçüncüsü ise, “gökkuşağı” anlamında
 ڮوك يايgök yay (149/1) (Arapça karşılığı  )قوس قزحkelimesinde geçmektedir. Moğolca kısmında  ڮوڮاgöge (174/2) şeklinde verilmiştir. Arapça karşılığı “ السماءgökyüzü” manasındadır.
Rasûlid sözlüğünde Arapça “ السماgökyüzü, sema” kelimesinin Türkçe ve Moğolca karşılığı
 كوكkök şeklindedir (GOLDEN, 2000: 198). Mukaddimetü’l-Edeb’de: Moğolca: köke; Çağatayca: kök (POPPE, 2009: 79). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’nin
Türkçe kısmında “mavi; sema, gökyüzü” anlamında  كوكkök şeklinde (POPPE 1928: 68);
Moğolca kısmında ise “mavi” anlamında  كوكهköke olarak verilmiştir (TOPARLI, ÇÖĞEN-
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Lİ, YANIK, 2000: 122). Günümüz Türkiye Türkçesinde “gökyüzü, sema, uzay, mavi renk,
vs.” anlamında gök şeklinde yaşayan bu kelime (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 772), Modern
Moğolca “mavi, gök mavisi; yeşil; kül rengi, koyu, karanlık” manasında höh şeklinde kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 765).
26. gömlek: İbnü Mühennâ bu kelimeyi eserin Türkçe kısmında “Giysi Örtü ve Renkler” örnekleri arasında  ڮملڮgömleg (136/1) şeklinde vermiştir. Arapça karşılığı “ القميصgömlek” manasındadır. Eserin Moğolca kısmında, Arapça  القميصkelimesinin karşılığını  ُڮملڮgümlig (178/2)
olarak gösterilmiştir. Rasûlid sözlüğünde Arapça  القميصkelimesin Türkçesi  كنكلكkönglek,
Moğolcası ise  جمجاçamça şeklindedir (GOLDEN, 2000: 298). Bu kelime, Türkiye Türkçesinde gömlek şeklinde yaşamaktadır (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 775). Modern Moğolcada
“gömlek” anlamında çamç kelimesi kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 263).
27. igde: Ortak kelimelerden biri olan bu kelime, eserin Türkçe kısmında  ِيكداyigde (149/1) şeklinde geçmiştir. Moğolca kısmında, “Ağaç, Bitki ve Meyveler” örnekleri arasında  ِجكداcigde
(176/2) şeklinde yer almaktadır. Arapça karşılığı “ الغبيراiğde” manasındadır. Rasûlid sözlüğünde de kelimenin Türkçe karşılığı  يكدا، يكدهyigde ve Moğolca karşılığı  جكداjigde olarak verilmiştir (GOLDEN, 2000: 156; 256). Günümüz Türkiye Türkçesinde iğde olarak kullanılmaktadır (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 939). Modern Moğolcada “içi açık renkli, kahve renkli
kabuklu olup çok tatlı meyve veren ağaç” cigd olarak kullanılmaktadır (GÜL, 2016: 98).
28. ḳalḳan: Bu kelime Türkçe olup Moğolcaya geçen kelimelerdendir (GÜL 2016: 194). Eserin
Türkçe kısmında iki örnekte tespit edilmiştir. Birincisi “Silah ve Savaş Aletleri” başlığı altında  قلقانḳalḳan (141/2) şeklinde geçmiş; Arapça karşılığı “ الترسkalkan” manasındadır.
İkincisi ise, “Meslek İsimleri” örnekleri arasında  قلقانجىḳalḳançı (127/2) şeklinde; Arapça
karşılığı التراس
ّ “kalkancı” demektir. Eserin Moğolca kısmında ise sadece “Silah, At Âletleri,
Sefer Araçları vs.” başlığı altında Arapça  الترسkelimesinin Moğolca karşılığı  قلغنḳalġan
(181/1) olarak verilmiştir. Rasûlid sözlüğünde, Arapça  الترسkelimesinin Türkçe ve Moğolca
karşılığı  قلقانḳalḳan şeklinde geçmiştir (GOLDEN, 2000: 288). Şâmilü’l-Luğa’da Arapça
 ال ُجنّةkelimesinin Türkçe karşılığı  قلقان قلغانḳalḳan ve Moğolca karşılığı  قلغانḳalġan olarak
yazılmıştır (KAÇALİN, 1997: 67). Mukaddimetü’l-Edeb’de de, Moğolca ve Türkçe ḳalḳan
şeklide verilmiştir (POPPE, 2009: 115). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve
Mugalî’de ise, kelimenin Türkçesi  قلقانḳalḳan (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 17)
ve Moğolcası  قَ ْلقَ ْنḳalḳan olarak kaydedilmiştir (POPPE, 1928: 62).Günümüz Türkiye Türkçesinde kalkan şeklinde devam etmekte (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1047); Modern Moğolcada “kalkan, siper, koruyucu, perde; koruma, saklama” anlamında halh kelimesi kullanılmaktadır (LESSING II, 2003: 1422).
29. ḳara ḳuş: İbnü Mühennâ Lügati’nin Türkçe kısmında  قَراقوشḳara ḳuş (143/2) olarak “Kuşlar” başlığı altında verilmiştir. Arapça karşılığı “ العقابkartal” anlamındadır. Eserin Moğolca
kısmında da, Türkçe kısmında olduğu gibi  قراقوشḳara ḳuş şeklinde göstermiş; ancak Arapça
karşılığı “ النسرakbaba, kerkes” anlamında verilmiştir. Rasûlid sözlüğünde Arapça  العقابkelimesinin Türkçe karşılığı  قراقوشḳara ḳuş’tur. Ancak Moğolca karşılığı  بركوتbürküt şeklinde geçmiştir (GOLDEN, 2000: 227). Modern Türkiye Türkçesinde karakuş “kartal türünden
kuşlar” anlamında yaşamaktadır (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1078). Klasik Moğolcada bürgüd, Modern Moğolcada bürged “kartal, altın kartal” anlamında kullanılmaktadır (ERSOY,
2012: 146).

The Journal of Academic Social Science Yıl:6, Sayı: 70, Mayıs 2018, s. 309-328

318

İbnü Mühenna Lügati’nin Türkçe ve Moğolca Kısmındaki Ortak Kelimeler Üzerine

30. ḳara: Bu kelime eserin Türkçe kısmında şu örneklerde tespit edilmiştir:  قراḳara “kara, siyah” (Arapçası ( )االسود137/2);  قب قراḳap ḳara “kap kara” (Arapçası ( )شديد السواد137/2); جم قرا
çım ḳara “pek kara” (Arapçası ( )خالص السواد137/2);  قراصج لىḳara ṣaçlı “karasaçlı” (Arapçası ( )اسود الشعر70/1);  قراسجḳara saç “kara saçlı” (Arapçası ( )اسود الشعر116/1);  قرا ݤوزḳara köz
“kara gözlü” (Arapçası ( )اسود العين116/2);  قراباشḳara baş “cariye ve odalık” (Arapçası السرية
( )والجاريه معا121/2);  قراقميزḳara ḳımız “süt köpüğü” (Arapçası ( )رغوة اللبن132/2);  قرا قوشḳara
ḳuş “kartal” (Arapçası ( )العقاب143/2); قارجغاىḳarçıġay “doğan” (Arapçası ( )البازي143/1);
ُ  قرا قُرḳara ḳurşun “kurşun” (Arap قرابلجقḳara balçıḳ “lağam” (Arapçası ( )االسيان145/2); شن
çası ( )االسرب145/2);  قرا اوḳara ev “keçe ev” (Arapçası ( )الخركاه146/2);  قرا اروكḳara erük
“erik” (Arapçası ( )االجاص149/1). Eserin Moğolca kısmında bu örneklerde görülmüştür: قرا
ḳara “kara, siyah” (Arapçası ( )االسود179/2; 180/2);  قرايمشḳara yemiş “erik” (Arapçası االجاص
) (176/2);  قرا قوشḳara ḳuş “akbaba” (Arapçası ( )النسر182/1). Rasûlid sözlüğünde, Arapça
“ اسودkara, siyah” Türkçe  قراḳara ve Moğolca  قرابجينḳarabçin (GOLDEN, 2000: 258);
Arapça  االدهمTürkçe  قراḳara ve Moğolca  قرقجين موريḳaraḳçin mori “kara at”; Arapça
العقابTürkçe  قراقوشḳara ḳuş Moğolca  بركوتbürküt “kartal”; Arapça  االنجاصTürkçe قرا اروك
ḳara erük Moğolca  قرا اروكḳara erük (GOLDEN, 2000: 227, 255) şeklinde geçmiştir.
Şâmilü’l-Luğa sözlüğünde ise kara kelimesi iki örnekte görülmekte; birincisi, Arapça االسود
“kara, siyah” kelimesinin Türkçe karşılığı  قرهḳara ve Moğolca karşılığı  قَراقجينḳaraḳçin;
ikincisi, Arapça  الخباkelimesinin Türkçesi  قَ َره ا َ ْوḳara ev ve Moğolcası ise, ِير َمه
ْ  تtérme şeklinde verilmiştir (KAÇALİN, 1997: 59, 64). Mukaddimetü’l-Edeb’de: Moğolca: ḳara; Çağatayca: ḳara (POPPE, 2009: 116). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’nin Türkçe ve Moğolca kısımlarında  قَراḳara şeklinde geçmiştir. Arapça karşılığı ،االسود
“ االدهمsiyah” anlamındadır (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 16, 44); (POPPE 1928:
62). Bu kelime Türkiye Türkçesinde kara şeklinde kullanılmaya devam ederken (TÜRKÇE
SÖZLÜK, 2005: 1074) Modern Moğolcada “kara, siyah, koyu” anlamında har şeklinde yaşamaktadır (LEESING II, 1436).
31. ḳarġa: Bu kelime eserin Türkçe ve Moğolca kısmında  قرغاḳarġa şeklinde geçer (143/2;
182/1). Arapça karşılıkları “ الغرابkarga” anlamındadır. Rasûlid sözlüğünde Arapça الغراب
kelimesinin Türkçe karşılığı ḳarġa ve Moğolca karşılığı  كرياkerie şeklinde geçmiştir (GOLDEN, 2000: 228). Günümüz Türkiye Türkçesinde karga şeklinde yaşamaya devam etmektedir (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1085). Modern Moğolca herē “karga; kuzgun” anlamında
kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 730).
32. ḳatın: Eserin Türkçe kısmında “kadın, hanım, hatun” anlamında iki farklı kelime tespit
edilmiştir. Birincisi  التىilti (125/1; 123/1), Arapça karşılığı  ;الستikincisi de Moğolca ile
müşterek olan  قاتنḳatun (123/1), Arapça karşılığı  خاتونşeklinde geçmiştir. Moğolca kısmında ise sadece  قاتونḳatun (169/2) şekli vardır. Arapça karşılığı da “ السّتkadın, hatun, hanım”
manasındadır. Rasûlid sözlüğünde Arapça “ السيدةhatun, hanım, kadın” kelimesinin Türkçe,
Farsça karşılığı  خاتونḫatun ve Moğolca karşılığı ise  قاتونḳatun şeklinde verilmiştir (GOLDEN, 2000: 202). Şâmilü’l-Luğa’da Arapça  السيدةkelimesinin Farsça karşılığı  خاتونḫatun,
Türkçe karşılığı  قادينḳadın ve Moğolca karşılığı وي
َ ُ قاَتقḳatuḳtai şeklinde yazılmıştır (KAÇALİN, 1997: 63). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî adlı eserde Arapça
“ الستkadın” kelimesinin Türkçe karşılığı  قاتونḳatun (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000:
114); Moğolca kısmında ise  قاتونḳatun ve  خاتونḫatun şeklinde geçmiştir (POPPE, 1928: 61).
Günümüz Türkiye Türkçesinde kadın olarak yaşamaya devam eden bu kelime (TÜRKÇE
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SÖZLÜK, 2005: 1027), Modern Moğolcada ise “bayan, kraliçe, prenses; karı, kadın, eş” anlamında hatan şeklinde kullanılmaktadır (LESSING II, 2003: 1459).
33. ḳazan: Eserin Türkçe kısmında “Ev Eşyaları” başlığı altında  قازانḳazan (138/1) şeklinde
geçmiştir. Arapça karşılığı da Türkçe  القزغانel-ḳazġan şeklindedir. İbnü Mühennâ eserin
Moğolca kısmında, Arapça “ القدرkazan, tencere” kelimesinin Moğolca karşılığını قزغن
ُ toġan kelimelerini göstermiştir (177/2). Rasûlid sözlüğünde, Arapça القدر
kazġan ve طغَن
“tencere, kazan” kelimesinin Türkçe karşılığı  قزغان، اسيجisiç, ḳazġan ve Moğolca karşılığı ise
 توقانtoḳan şeklinde verilmiştir (GOLDEN, 2000: 278). Türkiye Türkçesinde kazan şeklinde
devam etmektedir (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1121). Modern Moğolcada “tava, saplı tencere, kap” anlamlarında togō [=togu(n)] kelimesi kullanılmaktadır (LESSING II, 2003: 1260).
34. ḳoç: İbnü Mühennâ Lügati’nin Türkçe kısmında “koç” anlamında  قوجقارḳoçḳar (81/1) ve
 قُوجḳoç (141/1) kelimeleri geçmektedir. Arapça karşılığı  الكبشşeklinde verilmiştir. Moğolca
kısmında ise Arapça “ الحملkuzu, koç” kelimesinin Moğolca karşılığı  قُجاḳuça (180/1) şeklinde gösterilmiştir. Rasûlid sözlüğünde Arapça “ كبش الغنمkoç” kelimesinin Türkçe karşılığı قجقر
ḳoçḳar ve Moğolca karşlığı  قوجاḳuça verilmiştir. Ayrıca, Arapça “ الحملkuzu, koç” kelimesinin Türkçesi  قوزىḳuzı ve Moğolcası  قُوريغانḳuriġan şeklindedir (GOLDEN, 2000: 217; 218).
Şâmilü’l-Luğa’da Arapça  الكبشkelimesinin Moğolca karşılığı  قُوجاḳuça ve Türkçe karşılığı
 قُوجḳoç’tur (KAÇALİN, 1997: 68). Mukaddimetü’l-Edeb’de de, “koç” anlamında Moğolca
ḳuça ve Türkçe ḫoçḳar şeklinde verilmiştir (POPPE, 2009: 120). Günümüz Türkiye Türkçesinde koç şeklinde devam eden bu kelime (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1193), Modern Moğolca “koç, kısırlaştırılmamış kuzu” anlamında huts kelimesi kullanılmaktadır (LESSING II,
2003: 1511).
35. ḳonuḳ: İbnü Mühenna Lügati’nin Türkçe ve Moğolca kısmında  قُنُقḳonuḳ (135/1; 173/2)
şeklinde verilmiştir. Arapça karşılıkları da “ الضيفmisafir, konuk” manasındadır. Rasûlid
sözlüğünde, Arapça “ ضيفkonuk, misafir” kelimesinin Türkçe karşılığı  قنوقḳonuḳ ve قنق
ḳonaḳ şeklinde gösterilmiştir. Moğolcası ise  قونا جاجيḳona çaçi şeklindedir (GOLDEN,
2000: 265). Bu kelime Klasik Moğolcada ḳonuça şeklindedir (GÜL, 2016: 203). Günümüz
Türkiye Türkçesinde konuk şeklinde devam ederken (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1211) Modern Moğolcada “konuk, misafir” anlamında zoçin kelimesi kullanılmaktadır (LESSING II,
2003: 1646).
36. ḳoyun: Bu kelime eserin Türkçe kısmında iki kez geçmiştir. Birincisi, “Koyun ve Keçi”
başlığı örnekleri arasında  قويḳoy ve  قوينḳoyın (141/1) şeklinde yer alır. Arapça karşılığı الغنم
“koyun” manasındadır. İkincisi de, İbnü Mühennâ’nın gösterdiği Türklerin on iki hayvanlı
takviminde  قوين ييلىkoyın yılı (151/1) örneğimde geçmiştir. Arapça karşılığı “ سنة الغنمkoyun
yılı” şeklindedir. İbnü Mühennâ Lügati’nin Moğolca kısmında  قوينḳoyin (Arapça karşılığı
“ الغنمkoyun”) ve  قونيḳoni (Arapa karşılığı “ النعجةdişi koyun”) şeklinde “Hayvan, Canavar ve
Böcekler” başlığı altında gösterilmiştir (180/1). Rasûlid sözlüğünde Arapça  الغنمkelimesinin
Türkçe karşılığı  قوين ييلḳoyın yıl Moğolca karşılığı da  قونين هونḳonin hon şeklinde yazılmıştır (GOLDEN, 2000: 221). Şâmilü’l-Luğa’da Arapça “ الغنمkoyun” kelimesinin Türkçesi قوين
ḳoyın Moğolcası da  قونينḳonin şeklinde verilmiş (KAÇALİN, 1997: 58); bir de Arapça الشاة
“dişi koyun” anlamındaki kelimenin Türkçe ve Moğolca karşılıkları ḳoyın ve ḳonin olarak
gösterilmiştir (KAÇALİN, 1997: 68). Mukaddimetü’l-Edeb’de: Moğolca: ḳonin; Çağatayca:
ḳoy (POPPE, 2009: 121). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’de kelimenin Türkçesi ḳoyun (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000:) ve Moğolcası ḳoy şeklinde

The Journal of Academic Social Science Yıl:6, Sayı: 70, Mayıs 2018, s. 309-328

320

İbnü Mühenna Lügati’nin Türkçe ve Moğolca Kısmındaki Ortak Kelimeler Üzerine

verilmiştir (POPPE, 1928: 65). Bu kelime günümüz Türkiye Türkçesinde koyun (TÜRKÇE
SÖZLÜK, 2005: 1225) ve Modern Moğolcada honi, honin şeklinde yaşamaya devam etmektedir (GÜL, 2016: 203).
37. közgü: Türkçe kısmının “Ev Eşyaları” başlığı altında  ُكوزڮوközgü (138/1) şeklinde yer almıştır. Moğolca kısmında, “Ev Eşyaları, Örtü ve Aletler” başlığı örnekleri arasında  ُڮزڮوgözgü (178/1) olarak geçmiştir. Kelimenin Arapça karşılığı “ المرآةayna” manasındadır. Rasûlid
sözlüğünde Arapça “ المرآةayna” kelimesinin Türkçe karşılığı كوزكو
közgü olarak verilmiş;
ْ
Moğolca karşılığı ise,  توليtoli şeklindedir (GOLDEN, 2000: 284). Şâmilü’l-Luğa’da da kelimenin Türkçesi ݣوزݣو
gözgü ve Moğolcası تولى
ُ toli şeklinde verilmiştir (KAÇALİN, 1997:
َ
66). Modern Moğolcada da toli, tolin şeklinde “ayna, metal tabaka, levha” anlamlarında kullanılmaktadır (LESSING II, 2003: 1267).
38. ḳuru üzüm: İbnü Mühennâ Lügati’nin Türkçe kısmında  قورو ا ُ ُزمḳuru üzüm (148/2) şeklinde geçmiştir. Moğolca kısmında  قُرو اُزمḳuru üzüm (176/2) olarak yazılmıştır. Arapça karşılıkları “ الزبيبkuru üzüm” anlamındadır. Türkiye Türkçesinde kuru üzüm şeklinde devam
eden bu tamlama (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1267) Modern Moğolcada “kuru üzüm” için
hataasan üzem tamlaması kullanılmaktadır (GÜL, 2016: 213).
39. ḳurut: Eserin Türkçe kısmında,  قوروتḳurut (136/1) şeklinde geçen bu kelime, Moğolca
kısmında  قُ ُردḳurūd (176/1) olarak tespit edilmiştir. Kelimenin Arapça karşılığı “ المصلkeş”
manasındadır. Türkçeden Moğolcaya ödünçlenen kelimelerdendir. Türkiye halk ağızlarında
kurut “kurutulmuş süt ürünü” anlamında kullanılmaktadır (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005:
1266). Klasik Moğolcada ḳuruud şeklindedir. Modern Moğolcada “kurut” anlamında huruud
şeklinde yaşamaktadır (GÜL, 2016: 214).
40. künci: Bu kelime, eserin sadece Türkçe ve Moğolca kısımlarında değil, Farsça kısmında da
yer almaktadır. Türkçe kısmında iki yerde tespit edilmiştir. Birincisi “Tohumlar” başlığı örnekleri arasında  كنجىkünci (148/1) şeklinde verilmiş; Arapça karşılığı “ السمسمsusam” anlamındadır. İkinci ise “Yiyecek ve İçecekler” başlığı altında  كنجيدياغkünçid yaġ (135/2) şeklinde geçmiştir. Arapça karşılığı ise “ الشيرجsusam yağı” manasındadır. Eserin Moğolca kısmında ise, “Hububat” başlığı altında Arapça  السمسمkelimesinin Moğolca karşılığı olarak ُكنجيد
küncid (177/1) şeklinde yer almaktadır. Ayrıca, eserin Farsça bölümünde “susam” anlamında
 كنجدkonced (44/2) kelimesi bulunmaktadır. Mukaddimetü’l-Edeb’de, Moğolca ve Çağatayca
küncid “susam” anlamındadır (POPPE 2009: 82). Bu kelime günümüz Türkiye halk ağzında
“susam tanesi, susam” anlamında küncü (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1284) ve Anadolu ağızlarında kündüç; küncüt; künci şeklinde yaşamaya devam derken (DERLEME VIII, 1993:
3036; 3037), Modern Moğolcada ise “susam” anlamında günjid şeklinde kullanılmaktadır
(LESSING I, 2003: 625).
41. mercimek: Eserin Türkçe ve Moğolca kısımlarında geçen ortak kelimelerdendir. Farsça
merdumak kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Günümüz Farsçada,  مرجمكmarjumak olarak
kullanılmaktadır (STEINGASS, 1963: 1211 ). Türkçe kısmında, “Ağaç ve Bitkiler” örnekleri
altında  مرجمڮmercümeg (148/1) şeklindedir. Moğolca kısmında ise “Hububat” başlığı altında  مرجماغmarcimaġ (177/1) şeklinde yazılmaktadır. Kelimenin Arapça karşılığı “ العدسmercimek” manasındadır. Rasûlid sözlüğünde, kelimenin Türkçesi  مرجماىmerjümey (GOLDEN,
2000: 111) ve  برجقburçaḳ şeklinde geçmektedir (GOLDEN, 2000: 151). Türkiye Türkçesinde mercimek olarak devam eden bu kelime (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1372), Modern
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Moğolcada “mercimek” anlamında sebeg~seveg kelimesi kullanılmaktır (LESSİNG II,
1054).
42. oçaḳ: İbnü Mühennâ Lügati’nin Türkçe kısmında, “Ev Eşyaları” başlığı altında  اوجاقoçaḳ
(138/2) şeklinde geçmiştir. Arapça karşılığı “ المجمرةocak, mangal” anlamındadır. Eserin Moğolca kısmında ise, “Ev Eşyaları, Örtü ve Aletler” başlığı altındaki örnekler arasında ا ُ ُوجغ
oçaġ (177/2) şeklinde bulunmaktadır. Arapça karşılığı “ocak, mangal” anlamında  الكانونşeklindedir. Rasûlid sözlüğünde, Arapça  الكانونkelimesinin Türkçe karşılığı  اوجغoçaġ (GOLDEN, 2000: 151) ve  اوجقoçaḳ şeklinde verilmiştir. Moğolcası da  قالمتاḳolamta olarak geçmiştir (GOLDEN, 2000: 278). Şâmilü’l-Luğa’da, kelimenin Türkçe karşılığı  ُاوجاَقōçaḳ şeklinde yazılmış; Moğolcası قول َمت َا
ُ ḳolumta şeklindedir (KAÇALİN, 1997: 60). Mukaddimetü’lEdeb’de kelimenin Moğolca ve Çağatayca karşılığı oçaḳ şeklindedir (POPPE 2009: 100). Bu
kelime, günümüz Türkiye Türkçesinde ocak şeklinde yaşamaktadır (TÜRKÇE SÖZLÜK,
2005: 1488). Modern Moğolcada ise, golomt kelimesi “çadırın ocağı, ocak; çadırın orta yeri;
kalıt, miras; merkez, ortalık, odak” anlamlarında kullanılmaktadır (LESSİNG I, 573).
43. ortaḳ: Müşterek kelimelerden biri olan bu kelime, eserin Türkçe kısmının “Toplum Sınıfları” örnekleri arasında  اُرتاقortaḳ (120/1) şeklinde geçmiştir. Moğolca kısmında ise, “Akrabalık Adları” başlığı altında  اُرطاقortaḳ (173/2) şeklinde yazılmıştır. Kelimenin Arapça karşılığı  الشريكolup “ortak” anlamındadır. Rasûlid sözlüğünde kelimenin Türkçe ve Moğolca
karşılığı  اورتاقortaḳ olarak verilmiştir (GOLDEN, 2000: 234). Mukaddimetü’l-Edeb’de kelimenin Moğolca ve Çağataycası ortaḳ şeklindedir (POPPE, 2009: 104).
44. ot: Eserin Türkçe kısmında fiil olarak iki kez geçmiştir:  اتالدىotladı (90/2),  اوتالدىotladı
(92/2) şeklinde; Arapça karşılığı  داوىve “ طب وعالجtedavi etti” anlamındadır. Bir de meslek
ismi olarak, Türkçe ve Moğolca kısımlarında Arapça “ الطبيبhekim, doktor” kelimesinin
Türkçe karşılığı  اوتاجىotaçı (129/1) ve Moğolca karşılığı  اوطاجىoṭaçi (182/2) şeklinde verilmiştir. Mukaddimetü’l-Edeb’de de, “hekim” anlamında Moğolca oṭaçi ve Çağatayca karşılığı otacı’dır. Ayrıca “hekim oldu” manasında Çağatayca otacı boldı, Moğolcası ise otaçi
bolba olarak gösterilmiştir (POPPE, 2009: 104). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve
Acemî ve Mugalî adlı eserin Türkçe kısmında, Arapça “ الدواilaç” ve “ الطبيبdoktor, tabip”
kelimelerinin Türkçe karşılıkları  اوطoṭ ve  اوطاﭼىoṭaçı (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK,
2000: 131); Moğolca kısmında ise  اي ْمem ve امجى
ِ emci kelimeleri bulunmaktadır (POPPE,
1927: 1015). Günümüz Türkiye halk ağzında otacı “hekim” anlamında korunmaktadır
(TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1518). Modern Moğolcada “hekim, doktor, şifalı otlarla hasta
tedavi eden” anlamında otoç şeklinde yaşamaya devam etmektedir (LESSING II, 2003: 976
).
45. öküz: Eserin Türkçe kısmında iki kez geçmiştir. Birincisi, yazar Türkçede küçültme ekinden bahsederken  ا ُكز ُجغöküzçüġ örneğini gösterir. Arapça karşılığı “ الثويرküçük öküz” anlamındadır (69/1) . İkincisi de hayvanları tasnif ederken “Koyun ve Keçi” başlığı altında ا ُكز
öküz kelimesini vermiştir. Arapçası “ الثورöküz” anlamındadır (141/1). Moğolca kısmında
ise, sadece “Hayvan, Canavar ve Böcekler” başlığı altında “inek, sığır” anlamında  اُڮزügüz
(180/1) şeklinde geçmiştir. Arapça karşılığı  البقرşeklindedir. Rasûlid sözlüğünde, Arapça الثور
“öküz” Türkçe  اكوزöküz Moğolca  بوقاboḳa; Arapça “ البقرinek, sığır” Türkçe  صغرṣıġır, Moğolcası  انجتوüker; Arapça “ ثور الحرث وهو الصداقçiftçilik öküzü” Türkçe  جفت اكوزçift öküz,
Moğolca  انجتوanjatu şeklinde gösterilmiştir (GOLDEN, 2000: 217). Şâmilü’l-Luğa’da Arapça  الثورkelimesinin Türkçe karşılığı  سِغرsıġır ve Moğolca karşılığı  هُوك َْرhüker şeklinde ve-
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rilmiştir (KAÇALİN, 1997: 58). Mukaddimetü’l-Edeb: Moğolca: üker; Çağatayca: sığır
(POPPE, 2009: 163). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’nin Türkçe
kısmında, öküz (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 131); Moğolca kısmında ise, hüker
şeklindedir (POPPE, 1928: 76). Türkiye Türkçesinde öküz şeklinde yaşamaya devam bu kelime (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1535) Modern Moğolcada üher “öküz, sığır cinsinden hayvan, inek; iri, büyük; Zodyak ya da burçlar kuşağının on iki hayvanından ikincisi” anlamlarında kullanılmaktadır (LESSING II, 2003: 1547).
46. pars: Bu kelime eserin Türkçe kısmında İbnü Mühenna’nın gösterdiği Türklerin on iki hayvan takviminde  بارس ييليpars yılı (151/1) şeklinde görülmektedir. Arapça karşılığı سنة النمر
“kaplan yılı” anlamındadır. Moğolca kısmında ise, “Hayvan, Canavar ve Böcekler” başlığı
altında  بَرسbars (180/1) şeklinde yer almaktadır. Arapça karşılığı “ النمرkaplan” manasındadır. Rasûlid sözlüğünde Arapça “ النمرkaplan” kelimesinin Türkçe ve Moğolca karşılığı قبالن
kaplan şeklinde verilmiş; ancak Arapça “ الفهدpars” kelimesinin Moğolca karşılığı  برسbars
ve Türkçe karşılığı  اسريesri olarak gösterilmiştir (GOLDEN, 2000: 220, 221). Kitâb-ı
Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî adlı eserin Türkçe kısmında  برسbars,
Arapça karşılığı “ الفهدpars” manasında (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 92); Moğolca kısmında da  برسbars şeklinde gösterilmiştir (POPPE, 1927: 1065).
47. saḳal: Bu kelime, eserin Türkçe kısmında “İnsan Organları” başlığın altında س َقال
َ saḳal
ّ
(117/1) şeklinde geçmiştir. Arapça karşılığı, “ اللحيهsakal” demektir. Eserin aynı sayfasında
سقال لُغ
َ saḳalluġ (117/1) ve  سقال سِزsaḳalsız (117A,11) kelimeleri de vardır. saḳalluġ kelimesinin Arapça karşılığı “ بلحيهsakallı” ve saḳalsız “ بال لحيهsakalsız, köse” manasındadır. Aynı
kısmın 124/1 numaralı sayfasında “ في االسماء المتضادّه مقفّاهZıt Anlamlı İsimler” başlığın altında
Arapça “ االمردköse” anlamındaki kelimenin Türkçe karşılığı  سقل سِزsaḳalsız (124/1) ve kelimenin karşıtı Arapça “ الملتحيsakallı, sakal bırakan” olarak verilmiş; Türkçe karşılığı da سقل
 لُغsaḳalluġ (124/1) şeklindedir. Ayrıca, geçmiş zaman fiiller arasında fiil olarak سقل الدى
saḳalladı (87/1) örneği de vardır. Arapça karşılığı “ التحىsakal bıraktı, sakallı oldu” manasında verilmiştir. Eserin Moğolca kısmında “ في ذكر اعضاء االنسانİnsan Organ Adları” başlığı altında صقَل
َ  اṣaḳal (172/1) şeklinde geçmiştir. Arapça karşılığı “ اللحيهsakal” demektir. Bunun
dışında, “ في ذكر االسماء واضدادَهاİsimler ve Zıt Anlamları” başlığı altında Arapça “ اللحياتيsakallı, uzun sakallı” anlamında olan kelimenin Moğolcası  ايكاصقلتوike saḳaltu (171/1) verilmiş;
kelimenin karşıtı ise  اچكين صقلüçüken ṣaḳal şeklindedir. Arapça karşılığı ise, “ الكوسجköse,
sakalsız” manasındadır. Rasûlid sözlüğünde ve Şâmilü’l-Luğa’da kelimenin Moğolcası ve
Türkçesi سقَل
َ saḳal olarak geçer (GOLDEN, 2000: 205), (KAÇALİN 1997: 61). Arapça
“ الملتحيsakallı” kelimesinin Türkçe karşılığı  سقلوsaḳallu Moğolcası da  سقلتوsaḳaltu şeklindedir (GOLDEN, 2000: 272). Mukaddimetü’l-Edeb’de kelimenin Moğolcası ve Çağataycası
saḳal olarak geçmiştir (POPPE 2009: 129). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve
ْ صقَل س
Mugalî’nin Türkçe kısmında سقَ ْل
ṣaḳalsiz örnekleri bulunَ saḳal; صقَل لُ ْو
َ ṣaḳallu; ِيز
َ
makta (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 27, 35, 72); Moğolca kısmında da سقَ ْل
َ saḳal
“sakal” ve  هرولون سقَ ْلhurūlun saḳal “bıyık” örnekleri yer almaktadır (POPPE, 1928: 58).
Türkiye Türkçesinde sakal, sakalsız ve sakallı şeklinde devam eden bu kelimeler (TÜRKÇE
SÖZLÜK, 2005: 1684) Modern Moğolcada sahal “sakal, başak kılçığı, kök lifleri” ve sahaltay “sakallı, favorili” olarak yaşamaktadırlar (LESSING II, 2003: 1052).
48. sög- Türkçe kısmında  سوكدىsög-di olarak iki kez (90/2, 92/1) geçmiştir. Ayrıca, Arapça
“ الشتيمةsövüş” anlamında sögüş (155/1) kelimesi de mevcuttur. Moğolca kısmında ise صوڮبا
ṣöge-be (160/1) şeklinde “sövdü” anlamında tespit edilmiştir. Arapça karşılıkları  ذ ّمve شت ََم
َ
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olarak verilmiştir. Rasûlid sözlüğünde Arapça  اشتمkelimesinin Türkçe karşılığı  سوكغلsög ġıl
şeklinde verilmiştir (GOLDEN, 2000: 73). Mukaddimetü’l-Edeb’de “sövünç” anlamında
Moğolca sög[e]l ve sög[ē]r, Çağatayca ise sögünç kelimeleri bulunmaktadır (POPPE, 2009:
133). Modern Türkiye Türkçesinde söv- olarak yaşamaya devam ederken (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1801), Modern Moğolcada “sövmek” anlamında züheh şeklinde kullanılmaktadır (GÜL, 2016: 226).
49. taŋrı: Türkçe kısmında  تنكريteŋri (114/2) şeklinde olup Moğolca kısmında  تنغريtanġri
(157/1) olarak verilmiştir. Kelimelerin Arapça karşılıkları “ هللا تعالىAllah Teâla” olarak gösterilmiştir. Ayrıca, eserin Moğolca kısmında  تنكري دنغtangri donġ “gök gürültüsü” (174/2) ve
 تنكري چاكمىtangri çakimuy “yıldırım” (174/2) örneklerinde de görülmektedir. Şâmilü’lLuğa’da Arapça “ هللاAllah, tanrı” kelimesinin Türkçe ve Moğolca karşılığı  تن ْك ِريteŋri şeklinde geçmiştir (KAÇALİN, 1997: 59). Rasûlid sözlüğünde kelimenin Türkçe karşılığı تنغري
tanġrı ve Moğolca karşılığı ise  تنكريtengri şeklindedir (GOLDEN, 2000: 198). Mukaddimetü’l-Edeb: Moğolca: téngri; Çağatayca: teŋri (POPPE, 2009: 145). Türkiye Türkçesinde tanrı olarak devam eden bu kelime (TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 1902) günümüz Moğolcada
tenger “tanrı, gökyüzü, ilah, hava” şeklinde yaşamaktadır (LESSING II, 2003: 1239).
50. tegirmen: Türkçe kısmında “Meslek İsimleri” başlığı altında  تكرمانجىtegirmençi (128/1)
olarak geçmiştir. Arapça karşılığı “ الرحاويdeğirmenci” anlamındadır. Moğolca kısmında
 دكِر َماdeğirme (177/1) şeklinde “Ev Eşyaları, Örtü ve Âletler” örnekleri arasında yer almaktadır. Arapça karşılığı الر َحا
ّ “değirmen” anlamındadır. Rasûlid sözlüğünde Arapça  رحا الما،الرحا
“değirmen, su değirmeni” kelimesinin Türkçe karşılığı  تكرمنtegirmen;  اكرمانegirmen; Moğolca karşılığı  تيرمانtérmen şeklindedir (GOLDEN, 2000: 147, 246). Mukaddimetü’lEdeb’de, bu kelimenin Moğolcası ve Türkçesi tegirmen şeklinde geçmiştir (POPPE, 2009:
144, 145). Bu kelime günümüz Türkiye Türkçesinde değirmen olarak devam etmektedir
(TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 484). Modern Moğolca ise “değirmen” manasında terem kelimesi kullanılmaktadır (LESSING II, 2003: 1225).
51. torum: Eserin Türkçe kısmında iki kez geçmiştir. Birincisi, İbnü Mühennâ Türklerin “ ”تve
“ ”طseslerinin aynı kelimelerde kullandıklarını izah ederken,  طورمṭorum;  تورمtorum (65/2)
örneğini göstermiştir. Arapça karşılığını “ الفصيلdeve yavrusu, torum” anlamındadır. İkincisi
ise, “deve” ile ilgili kelimelerin arasında  تورمtorum (140/2) kelimesi yer almıştır (Arapça
karşılığı da “ الحقdeve yavrusu, torum”) . Eserin Moğolca kısmında da Arapça “ الفصيلdeve
ُ ṭorum (180/1) şeklindedir. Rasûlid sözlüyavrusu, torum” kelimesinin Moğolca karşılığı ط ُرم
ğünde Arapça  الفصيلkelimesinin Türkçe karşılığı  كوشكköşek ve Moğolca karşılığı  بوتغانbotaġan şeklinde geçmiştir (GOLDEN, 2000: 2017). Ayrıca, kelimenin Türkçe karşılığı بوطه
boṭa olarak da verilmiştir (GOLDEN, 2000: 166). Mukaddimetü’l-Edeb’de kelimenin Moğolcası botaġan Türkçe karşılığı da bota olarak geçmiştir (POPPE, 2009: 25). Bu kelime
Türkiye halk ağzında torum, dorum “deve yavrusu” anlamında kullanılmaya devam etmekte
(TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 562; 1998); Modern Moğolcada da torum “dorum, iki yaşındaki
genç deve” anlamında yaşamaktadır (LESSING II, 2003: 1277).
52. toturġan: Eserin Türkçe kısmında “Ağaç ve Bitkiler” başlığı altında  تترغانtoturġan (148/1)
ُ ُ طṭuṭurġan
şeklinde yer almıştır. Moğolca kısmında ise, “Hububat” örnekleri arasında طرغان
(177/1) olarak yazılmıştır. Arapça karşılığı “ االرزpirinç” manasındadır. Rasûlid sözlüğünde,
Arapça  االرزkelimesinin Türkçe karşılığı iki kez verilmiş; birincisinde,  بيرغنbırġun, ikincisinde ise kelimenin Türkçesi ve Moğolcası  تترقانtuturḳan şeklindedir (GOLDEN, 2000: 151;
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256). Mukaddimetü’l-Edeb: Moğolca ve Çağatayca: ṭuṭurġan (POPPE, 2009: 150). Kitâb-ı
Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî’de Türkçe  طوطرغانṭuṭurġan ve Moğolca
 تترغَنtuturġan şeklinde geçmiştir (TOPARLI, ÇÖĞENLİ, YANIK, 2000: 11); (POPPE,
1928: 1268). Günümüz Türkiye Türkçesinde, bu kelimenin yerine pirinç kelimesi kullanılmaktayken, Modern Moğolcada “pirinç” manasında tutraga şeklinde yaşamaktadır (LESSING II, 2003: 1306).
53. ürk-: Türkçe kısmında “kökleri üç sesten oluşan mastarlar” örnekleri arasında  اركمكürkmek
(102/1) şeklinde geçmiştir. Arapça karşılığı “ النفارürküp uzaklaşmak” anlamındadır. Moğolca
kısmında ise, geçmiş zaman fiili olarak  اُر ُكباürgübe (158/2) şeklinde verilmiştir. Arapça karşılığı “ َجفَلürktü, korktu” anlamındadır. Modern Türkiye Türkçesinde “bir şeyden korkup
sıçramak, tevahhuş etmek” anlamında ürk- olarak yaşayan bu kelime (TÜRKÇE SÖZLÜK,
2005: 2060), Modern Moğolcada “ürkmek, korkmak, ürkütülmek, korkutulmak” anlamında
ürgeh şeklinde kullanılmaktadır (LESSING II, 2003: 1562).
54. üzüm: Türkçe kısmında “Yeryüzü Bitkileri” örnekleri arasında verilmiştir  اُوزومüzüm
(148/2). Moğolca kısmında ise “Ağaç, Bitki ve Meyveler” başlığı altında  ا ُ ُزمüzüm (176/2)
şeklinde geçmiştir. Arapça karşılıkları “ العنبüzüm” manasındadır. Rasûlid sözlüğünde Arapça “ العنب الزبيبkuru üzüm” kelimesinin Türkçe karşılığı üzüm olarak “üzüm, kuru üzüm”
manasında verilmiş; Moğolca karşılığı ise “üzüm” manasındadır (GOLDEN, 2000: 255).
Türkiye Türkçesinde üzüm şeklinde yaşamaya devam eden bu kelime (TÜRKÇE SÖZLÜK
2005: 2070) Modern Moğolcada üzem şeklinde “üzüm, kuru üzüm, kuş üzümü” manasında
kullanılmaktadır (LESSING II, 2003: 1571).
55. yaġı: Eserin Türkçe kısmının 120/1 numaralı sayfada isim olarak  يَغىyaġı şeklinde geçmiştir. Aynı bölümün 125/2 numaralı sayfasında yine isim olarak sevgü “dost, arkadaş” kelimesinin karşıtı olarak  ياغىyaġı verilmiştir. Arapça karşılıkları “ العدوdüşman” anlamındadır. Ayrıca, fiil olarak  ياغى الدىyaġıla-dı (93/1) şekli de vardır. Arapça karşılığı “ عادىdüşman oldu”dur. Moğolca kısmında Arapça العدو
“düşman” (170/1) kelimesinin Moğolca karşılığı
ّ
 ياغىyaġi ve yanında da  داينdayn kelimesi eklenmiştir. Bülent GÜL, İbnü Mühennâ kelimenin anlaşılması için Türkçesini (yaġı) göstermiş olabilir diye tahminde bulunmuştur (GÜL,
2016: 255). Ancak esere bakıldığında İbnü Mühennâ genelde kelimelerin asıl anlamlarını
tablonun içinde, eş anlamlarını ya da açıklamalarını tablonun dışında gösterir. ‘yaġı’ kelimesi de tablo içinde gösterilen kelimelerden biridir. Dolayısıyla, bu kelime eserin yazıldığı bölgede yaşayan Moğolların diline geçmiş olması imkânsız değildir. Rasûlid sözlüğünde Arapça
“ العدوdüşman” kelimesinin Moğolca karşılığı  دايسونdaisun, Türkçesi ise  خصمḫasm (Ar.) şeklinde verilmiştir (GOLDEN, 2000: 234). Modern Moğolcada dayn “düşmanlık, muharebe,
savaş, husumet” ve daysun, daysan “düşman, hasım, muhalif, karşı, tehdit, gözdağı” manalarında kullanılmaktadır (LESSING I, 2003: 354).
56. yar-: İbnü Mühenna Lügati’nin Türkçe kısmında “geçmiş zaman fiillerinin” örnekleri arasında  ياردىyardı (92/1) olarak geçmiştir. Arapça karşılığı “ شقyardı, yırttı” anlamındadır.
Moğolca kısmında ise, yine geçmiş zaman fiil olarak  َير َباyarba (161/1) şeklinde verilmiştir.
Arapça karşılığı فرع
ّ “yardı, böldü, ayırdı” manasındadır. Rasûlid sözlüğünde, Arapça اشقق
“yar, yırt” anlamında  يرغلyarġıl olarak verilmiştir (GOLDEN, 2000: 73). Günümüz Türkiye
Türkçesinde “uzunlamasına bölüp ayırmak” anlamında yar- şeklinde devam eden bu kelime
(TÜRKÇE SÖZLÜK, 2005: 2139) Modern Moğolcada “maruz bırakmak, karşı karşıya ge-
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tirmek, genişçe açmak, kesmek veya çizmek; biçmek, çentmek, sırtını çizmek” anlamında
yarah şeklinde yaşamaktadır (LESSING I, 2003: 659).
57. yürek: Eserin Türkçe kısmında  يوراكyürek şeklinde geçmiştir (118/1). Moğolca kısmında
ise,  جورکاçürüke (172/2) şeklinde geçmiştir. Arapça karşılığı “ القلبkalp, yürek” anlamındadır. Rasûlid sözlüğünde, kelimenin Türkçesi  جنوارلر يركىcanavarlar yüregi, Moğolcası
 جروكهcirüke şeklindedir (GOLDEN, 2000: 225). Şâmilü’l-Luğa adlı eserde, Arapça  القلبkelimesinin Türkçe karşılığı  كُو ُكلgöŋül ve Moğolca karşılığı ise  دُورا َ ْنdurān olarak verilmiştir
(KAÇALİN, 1997: 62). ). Mukaddimetü’l-Edeb’de, kelimenin Moğolcası cürüken ve Çağatayca karşılığı yürek şeklindedir (POOPE 2009: 35). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve
Acemî ve Mugalî’nin Türkçe kısmında  ي ُْوركyürek ve  ُکوكلköňül (TOPARLI, ÇÖĞENLİ,
YANIK, 2000: 29) ve Moğolca kısmında  ُج ْورك ْهcürke ve  د َُرانduran şeklinde verilmiştir
(POPPE, 1927: 1278) (POPPE 1928: 55). Modern Türkiye Türkçesinde yürek “kalp, bir kimsenin ruhsal yönü, gönül…” anlamında yaşamaya devam etmektedir (TÜRKÇE SÖZLÜK,
2005: 2208). Modern Moğolcada ise, “kalp, yürek” anlamında zürh kelimesi kullanılmaktadır (GÜL, 2016:102).
Sonuç
13. yüzyılın ikinci yarısında İbnü Mühenna tarafından kaleme alınan Kitabu Hilyetü’l-İnsan ve
Halbetü’l-Lisan adlı eserin Türkçe ve Moğolca bölümünde 57 müşterek kelime tespit edilmiştir.
Tespit edilen bu kelimeler, Şâmilü’l-Luğa, The king’s Dictionary, Mukaddimetü’l-Edeb Kitâb-ı
ve Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî adlı eserlerle karşılaştırılmıştır. Bu ortak
kelimelerin 6’sı fiil ve geriye kalan 51 kelime isim şeklindedir. Sadece İbnü Mühenna Lügati’nde ortak olarak; ḳonuḳ : ḳonuḳ , yaġı : yaġı, öküz : ügüz, biti-di : bitik-be, oçaḳ : oçaġ,
ḳazan : kazġan, közgü : gözgü, gömlek : gümlig, çetük : çetük, bu : buġ, armut : armuṭ, torum :
ṭorum kelimeleri tespit edilmiştir. Bu durum da İbnü Mühenna Lügati’nin yazıldığı bölgede
konuşulan Türkçe ve Moğolca arasında farklı kelime alışverişin gerçekleştiğinin bir kanıtıdır.
Bu kelimelerin 46’sı günümüz Türkçesinde, 40’ı ise Modern Moğolcada halen kullanılmaktadır.
Kimi kelimeler ses değişimine uğrarken kimilerinde her hangi bir değişim söz konusu olmayıp
eski şekliyle varlığını devam ettirmektedir. İncelediğimiz bu kelimelerin dışında, diğer eserlerle
ortak olan kelimeler de vardır. Ancak İbnü Mühenna Lügati’nin Türkçe ve Moğolca kısmında
ortak olmadığından çalışmamıza dâhil edilmemiştir.
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