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Cüveynî’nin Târîh-i Cihân-güşâsı’ndaki
Bazı Türkçe-Moğolca Kelimeleri Açıklayan Bir Lügatçe
Özet: Devlet adamlığının yanında tarihçiliği ile de şöhret bulmuş olan Atâ Melik
Cüveynî’nin, 1252-1260 yılları arasında Farsça olarak kaleme aldığı üç ciltlik Târîh-i Cihân-güşâ
adlı eseri, İran tarih yazıcılığında Türkçe ve Moğolca terimlerin kullanıldığı ilk eser
niteliğindedir. Târîh-i Cihân-güşâ’daki Türkçe-Moğolca kelimeleri açıklayan bir lügatçe, eserin
İran Meclis-i Şûrâ-yı Millî Kütüphanesi’ndeki bir nüshasının sonunda yer almaktadır. Müellifi ve
yazılış tarihi bilinmeyen bu lügatçe, nüshayı istinsah eden kişi tarafından yazılmış olabilir. Yirmi
beş sayfadan oluşan lügatçe yaklaşık bir buçuk sayfalık bir mukaddime ile başlar. Bu kısımda
müellif, Târîh-i Cihân-güşâ’da geçen Çağatay Türkçesine ait kelimeleri bilmenin faydalı olacağını
belirtip Çağatay Türkçesinin gramer ve imlâ kurallarından birkaçını aktarır. Mukaddimeden
sonraki sözlük kısmında toplam üç yüz sekiz kelimenin açıklaması yer alır. Elif-bâ sistemiyle
sıralanan sözlük bölümünde her harf için “Bâbü’l-Elif”, Bâbü’s-Sîn-i Mu’ceme” “Bâbü’l-Hâ-yı
Mühmele” gibi başlıklar kullanılarak bu başlıktaki harfle başlayan kelimeler yine genellikle elifbâ sistemi ile sıralanır. Burada açıklanacak kelimeler kırmızı mürekkeple, açıklamalar ise siyah
mürekkeple yazılmıştır ve açıklamalar Farsçadır.
Bu çalışma ile Türkçe-Farsça özel bir Târîh-i Cihân-güşâ sözlüğü olarak nitelenebilecek söz
konusu lügatçenin neşri ve tercümesi yapılmaya çalışılmış ve ilgili alanlarda yapılacak
çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atâ Melik Cüveynî, Târîh-i Cihân-güşâ, Türkçe, Moğolca, Farsça,
Lügatçe
A Glossary That Explaıns Some Turkısh-Mongolıan Words
in Cuveynî's Târîh-i Cihân-Güşâ
Abstract: In addition to being a bureaucrat, Jüveynî found fame with his historiography.
Juveynî's Târîh-i Cihân-güşâ, written in three volumes between 1952-1960, is the first work in
which Turkish and Mongolian terms are used in Iran historiography. A lexicon describing the
Turkish-Mongolian words in Târîh-i Cihân-güşâ is at the end of a copy of the work in the National
Library of Iran. This dictionary, whose author and spelling date is unknown, may have been
written by the person who claimed the copy. The glossary, consisting of twenty-five pages, begins
with a preface of about one and a half pages. In this section, the author states that it would be
beneficial to know the Chagatai Turkish words mentioned in Târîh-i Cihân-güşâ. He explains
some of the grammar and spelling rules of Chagatai Turkish. The dictionary section after the
preface contains descriptions of three hundred and eight words. In the dictionary section of the

* Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Kayseri/Türkiye.
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-5144-3854
kocogluturgut@gmail.com
** Öğr. Gör., Belh Üniversitesi, Dil ve Edebiyat Fakültesi, Özbek Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Belh/Afganistan.
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4835-7837
khalil.ahmadoughli1@gmail.com

91

Cüveynî’nin Târîh-i Cihân-güşâsı’ndaki
Bazı Türkçe-Moğolca Kelimeleri Açıklayan Bir Lügatçe

Elif-bâ system, titles such as “Bâbü'l-Elif”, Bâbü’s-Sîn-i Mu’ceme ” “ Bâbü'l-Hâ-yı Mühmele ”were
used for each letter. The words that start with the letter in this title are again sorted by the elif-bâ
system. The words to be explained here are written in red ink, the descriptions in black ink and
the descriptions are in Persian.
In this study, the text of the glossary, which we consider as a special dictionary of TurkishPersian written for Târîh-i Cihân-güşâ, has been published and translated.
Keywords: Atâ Melik Cuveynî, Târîh-i Cihân-güşâ, Turkish, Mongolian, Persian, Glossary

Giriş
Atâ Melik Cüveynî, 1226’da, günümüz İran’ının kuzeydoğusundaki
Cüveyn şehrinin Âzâdvâr kasabasında dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve
gençlik yıllarında iyi tahsil gören Cüveynî, 1243 yılında henüz on yedi on
sekiz yaşlarında iken Moğolların İran, Horasan, Irak ve Azerbaycan valisi
Argun Aka’nın hizmetine girmiştir. 1256 yılına kadar Argun Aka’nın
hizmetinde bulunan Cüveynî, onunla birlikte 1249-1250 yıllarında
Moğolistan’ı ziyaret etmiştir. 1251-1252 yıllarında Karakurum’a giden ve bir
müddet burada kaldıktan sonra İran’a geri dönen Cüveynî, Argun Aka’nın
kâtibi olarak görevine devam etmiştir. Babası ve dedeleri; Celâleddin
Harzemşah ve Ögeday Han gibi hükümdarların yanında önemli resmi
görevlerde bulunan Cüveynî, 1256’da Hülagu Han’ın İran’a gelmesiyle onun
hizmetine girmiş ve güvenini kazanmıştır. 1257’de Hülagu Han, Bağdat
üzerine yürüdüğünde onun yanında olan Cüveynî’ye, 1259’da Hûzistan ve
Irak-ı Arab eyaletlerinin idaresi verilmiş ve vefat ettiği 1283 yılına kadar bu
görevine devam etmiştir.
“Cüveynî devlet adamlığının yanında tarihçiliği ile de şöhret bulmuştur.
Cüveynî 1252-1260 yılları arasında üç cilt olarak yazdığı “Târîh-i Cihân-güşâ”
adlı eserinin birinci cildinde Cengiz Han’ın ortaya çıkışından önce Moğollar
ve Cengiz yasası hakkında bilgi verildikten sonra Cengiz Han’ın ortaya çıkışı
ve Uygur ülkesini ele geçirmesi anlatılmaktadır. Bu kısımda Uygurlar’ın din
ve efsaneleri üzerinde durulmakta, Cengiz Han’ın Orta Asya ve
Mâverâünnehir’i istilâsından, Ögedey Kağan ve Güyük Han devrinde
cereyan eden olaylardan bahsedilmektedir. İkinci cilt, Hârizmşahlar Devleti
tarihiyle Hülâgû’nun İran’a gelişinden önceki Moğol valilerine ayrılmıştır.
Yer yer Karahıtaylar’la ilgili önemli bilgiler verilmektedir. Eserin üçüncü
cildinde Mengü Kağan’dan, Hülagu’nun İran’a gelişinden sonraki faaliyetleri
ve İsmâilîler’den bahsedilmektedir. Alamut Kalesi’nin ele geçirilmesinin
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ardından Alamut’un son hâkimi Rükneddin Hûrşah’ın ve İsmâilîler’in
âkıbetinin anlatıldığı eser 655 (1257) yılı olaylarıyla sona ermektedir.” 1
“Özellikle üçüncü ciltteki olayların çoğuna Cüveynî’nin bizzat tanıklık
etmesi, Orta Asya’ya yolculuk ederek Türkistan ve Uygur diyarlarını
görmesi, Moğol hanlarına yakın olması münasebetiyle pekçok kişinin
ulaşamayacağı bilgilere ulaşması, ihtiva ettiği zengin malzemenin sadece
dönemin siyasi tarihine değil sosyal, dini, ekonomik ve kültürel tarihine de
kaynak olması cihetiyle Târîh-i Cihân-güşâ önemli bir eserdir.” 2
Târîh-i Cihân-güşâ, Türkçe ve Moğolca kelime ve terimlerden çokça
faydalandığı için İran tarih yazıcılığında Türkçe ve Moğolca kelime ve
terimlerin kullanıldığı ilk eser özelliğini taşımaktadır. Târîh-i Cihân-güşâ’nın
bu yönünden hareketle olsa gerek, ondaki Türkçe ve Moğolca kelimeleri
araştıran bir makale 3 yazılmış, bu makalede, müellif veya musahhih
tarafından kaleme alınan tarihî olayların anlaşılmasında yardımcı olacak
lakap ve adlar dışındaki şahıs ve yer adlarının üzerinde durulmamak
suretiyle, toplam 107 kelime tespit edilmiş ve Târîh-i Cihân-güşâ’nın hangi
sayfalarında geçtiği belirtilmiş anlamı ve kökenine dair bilgi verilmiştir. Bu
çalışmaya benzer bir lügatçe, çok daha önce Türkçe-Farsça olarak
hazırlanmıştır. İran Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’nde “Târîh-i Cihângüşâ-yı Cüveynî Bâferheng-i Lugat” adıyla kayıtlı bir Târîh-i Cihân-güşâ
nüshasının son kısmına müstensih/musahhih tarafından, Târîh-i Cihângüşâ’da yer alan birçok Türkçe-Moğolca kelimeyi Farsça açıklayan küçük bir
lügat eklenmiştir.
1. “Târîh-i Cihân-güşâ-yı Cüveynî Bāferheng-i Luġat” Adlı Nüshanın
Türkçe-Moğolca Sözlük Kısmı
İran Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’nde “Târîh-i Cihân-güşâ-yı
Cüveynî Bâferheng-i Lugat” adıyla, 85572\12042 kayıt ve 9311 raf
numarasında kayıtlı nüshanın sonuna, adından da anlaşılacağı üzere, bir
lügatçe eklenmiştir. Nüshanın Târîh-i Cihân-güşâ bölümünün ketebe
kaydında “Temmetü’l-kitâb bi’avni’l-Meliki’l-Vehhâb fî yedi Muhammed bin
Hüseyn 1347” (Allah’ın yardımıyla Muhammed bin Hüseyn’in elinde
tamamlanmıştır 1347) bilgileri bulunmaktadır. Ketebe kaydında rakamla ve

Özgüdenli, Osman Gazi (2011). “Târîh-i Cihângüşâ”. İslam Ansiklopedisi. C. 40. Ankara: Türkiye
Diyanet Vakfı Yay. s. 77-78.
2 a.g.m., s. 78.
3 Başar, Umut ve Nasrin Zabeti Miandoab (2018). “Cüveynî’nin Tarih-i Cihângüşâ’sında Yer Alan
Türkçe ve Moğolca Kelimeler”. AVRASYA, Uluslararası Araştırmalar Dergisi 13: 693-714.
1
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müstensihin adının üstüne aynı kalemle yazılan “1347” tarihi, nüshanın
yazıldığı tarih olarak düşünülürse, Miladî 1929’a karşılık gelmektedir.
Eserin 249a-261a varakları arasında bulunan ve toplam 25 sayfadan oluşan
sözlük, yukarıda bahsedilen ketebe kaydından sonra gelmekte ve besmele ile
başlamaktadır. Nüshanın Târîh-i Cihân-güşâ kısmını yazan kalem ve hatla
yazıldığı aşikâr olan sözlük bölümünde ketebe kaydı bulunmamaktadır.
Buradan hareketle, Târîh-i Cihân-güşâ bölümünün müstensihi/musahhihi
sözlük kısmını da yazmıştır, sonucuna varılabilir.
Sözlük, yaklaşık bir buçuk sayfalık bir mukaddime ile başlar. Yazar
burada, Cüveynî’nin Târîh-i Cihân-güşâsı’nı okurken bazı Çağatay Türkçesi
ibarelerin ve dilbilgisi kurallarının bilinmesinin yararlı olacağını ifade eder ve
Çağatay Türkçesinin imlâ, telaffuz ve dilbilgisine dair birkaç kaidesinden
bahseder. Sonra, kendisinin Çağatay Türkçesine vâkıf olmadığı gibi, bu dilin
yazım ve gramer kurallarını içeren bir kitabın da yanında bulunmamasından
dolayı sözü çok uzatmayacağını ve en uygun olanın, Târîh-i Cihân-güşâ
okunurken açıklanmaya ihtiyaç duyan Türkçe sözcüklerin izah edilmesi
gerektiğini belirterek mukaddimeyi sonlandırır.
Mukaddimeden sonra Fars alfabesi ile sıralanmış sözlük kısmı gelir. Genel
anlamda Türkçe-Farsça sözlük olarak nitelenebilecek olan eserde kelimeler,
ilk harflerine göre “Bâbü’l-Elif”, “Bâbü’l-Lâm” gibi başlıklar altında
kaydedilmiştir. Kişi ve yer adlarının çoğunlukta olduğu sözlükte toplam 338
kelime açıklanmıştır. Yazar, kendisinin de belirttiği üzere, bu sözlüğü Târîh-i
Cihân-güşâ’nın anlaşılması amacıyla orada açıklanması gereken Türkçe
ibareler için hazırlamıştır. Dolayısıyla, kelimelerin köken veya gramer
hususiyetlerinden bahsetmeden doğrudan anlamlarını yazmıştır. Yazar,
açıklayacağı kelimeleri kırmızı ve anlamlarını siyah mürekkeple yazmıştır.
Kelimelerin açıklamaları ise tabii olarak Farsça yapılmıştır.
2. Sözlük Metninin Transkripsiyon ve Tercümesine Dair
Çalışmada öncelikle metin transkripsiyon harfleri kullanılarak günümüz
alfabesine aktarılmaya çalışılmıştır. Kelimelerin günümüzdeki ya da Târîh-i
Cihân-güşâ’nın yazıldığı dönemdeki telaffuzu ile metindeki imlâsında bir
farklılık varsa; kelimeler, hiçbir müdahelede bulunulmadan, metnin imlâsı
esas alınarak transkribe edilmiştir. Farsça açıklamaların hemen altına
parantez içinde ve eğik karekterle Türkçe tercümeleri yapılmaya gayret
edilmiştir. Tercüme sırasında kastedilen mana verilmeye çalışıldığı için bazen
serbest bir tutum izlenmişse de olabildiğince birebir çeviri yapılmaya gayret
edilmiştir.
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Çalışmada amaç, metnin ve tercümesinin neşri olduğu için, sözlükte yer
alan kelimelerin kökenlerine dair bir araştırma yapılmamıştır.
3. Metin
Bismillāhi’r-raḥmāni’r-raḥḭm
Çün derḭn kitāb-ı müstetāb ki mevsūm est betārḭḫ-i Cihān-güşā-yı ʿAṭā
Melik Cüveynḭ baʿż-ı elfāẓ-ı Türkḭ-yi Çaġatayḭ derṭayy-ı ʿibārāt-ı münderic ve
dānisten-i berḫḭ ezḳavāʿid-i ān ḫālḭ ezmenfaʿat neḫ˅āhed būd. Betāḥrḭr-i ḭn
muḫtaṣar perdāḫt.
(Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Atâ Melik Cüveynî’nin Târîh-i Cihân-güşâ isimli bu güzel kitabında geçen bazı
Çağatay Türçesi ibareleri ve dil kurallarını öğrenmek yararlı olacaktır. Bu risalenin
yazılış nedeni kısaca şöyledir: )
Evvelen, ehālḭ-yi Māverāʾü’n-nehr ve ṭavāʾif-i Özbek ki derṬuran-zemḭn
iḳāmet dārend. Pāre-yi kelimātrā bākāf-ı ʿArabḭ tekellüm mḭkünend ammā
ehl-i Ḫ˅ārizm ü Türkmānhā bākāf-ı Fārsḭ telaffuẓ mḭkünend.
(Birincsi: Maveraünnehir’de yaşayanlar ve Turan topraklarındaki Özbek
Türkleri kelimelerin birçoğunu kâf-ı Arabî (ك/k) ile söylüyorlar, fakat Harezm halkı
ve Türkmenler bu kelimeleri kâf-ı Fârsî (گ/g) ile telaffuz ediyorlar.)
Ŝāniyen, dernüvişten-i baʿż-ı ḥurūf ammā derḫ˅ānden beān tenaṭṭuḳ
nemḭnümāyend mānend-i elif ü vāv u yā. Cihet-i tebyḭn-i fetḥa vü żamme vü
kesre velḭ ḭn ḳāʿide hem ʿumūmiyyet nedāred.
(İkincisi: elif ()ا, vâv ( )وve yâ ( )ىgibi bazı harfler yazılıyor, fakat okunmuyor.
Bu harfler fetha, zamme ve kesreyi göstermek için yazılıyor, ancak bu kural genel
değildir.)
Dḭger ān ki gāhḭ dāl ü tā-yı ḳaraşat beyekdḭger tebdḭl mḭşeved ve min ġayri
ıṭṭırād. Ve hemçünḭn tebdḭl-i ġayn u ḳāf u ḫā derheme cā mücevvez nḭst.
Meŝelā “yaġmaḳ” bemaʿnā “bārḭden” hemḭşe bāġayn nüvişte mḭşeved ve
“yaḳmaḳ” bemaʿnā “ḫarāb kerden” ve “ḳorḳu” bemaʿnā “ḫavf” dāʾimen
bāḳāf nüvḭsend beḫilāf-ı “ḳırġı” ve “ḳırġavul” ki tebdḭl-i ġayn-ı vasaṭḭ ānhā
beḳāf cāʾiz est. Ve hākeẕā mübādele-yi sḭn-i mühmele beṣād-ı mühmele ve tāyı ḳaraşat beṭā-yı ḥuṭṭḭ ve dāl-ı mühmele mānend-i “suv” ki ʿibāret “ez āb”
est, ber ”ṣuv” ve “toḳḳuz” bemaʿnā nüh, ber “ṭoḳḳuz” ve “at” bemaʿna “esb”,
ber “ad”.
(Bir diğeri şu ki bazen dâl ( )دve Karaşat’ın tâ’sı ( )تalışılagelmişin dışında
birbirine dönüşür. Buna benzer şekilde ġayn ()غ, ḳaf ( )قve ḫā ( )خharflerinin her
yerde dönüşmesi/değişmesi uygun değildir. Mesela, “bārḭden” manasına gelen
“yaġmaḳ” ( )ﯾﺎﻏﻤﺎقher zaman gayın ( )غharfi ile yazılır ve “ḫarāb kerden” anlamındaki
“yaḳmaḳ” ( )ﯾﺎﻗﻤﺎقve “ḫavf” anlamına gelen “ḳorḳu” ( )ﻗﻮرﻗﻮsözcükleri; ortasındaki
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kâf ( )قharfi, gayn ( )غharfine dönüşen ḳırġı ( )ﻗرﻏﻰve ḳırġavul ( )ﻗرﻏﺎولkelimelerinin
aksine, her zaman kâf ( )قharfi ile yazılır. Ve yine sîn ( )سharfi ṣâd ( )صharfine ve
“karaşat”taki tâ ( )تharfi “huttî”deki tâ ( )ﻃve dâl ( )دharfine dönüşür: “âb”
anlamındaki suv ( )ﺳﻮkelimesinin ṣuv ( )ﺻﻮsözcüğüne ve “nüh” anlamına gelen
toḳḳuz (ﺗﻮﻗﻮز
 ) ﹽkelimesinin ṭoḳḳuz (ﻃﻘﻮز
 ) ﹽsözcüğüne ve “esb” anlamındaki “at” ()آت
kelimesinin ad ( )آدsözcüğüne dönüşmesi gibi.)
Ve gāhḭ hem bevaḳt-i irāde-yi teʿnḭŝ ber āḫır-ı kelimāt mḭm ilḥāḳ künend.
Miŝl-i bek u begüm, ḫan u ḫanum ve hemçünḭn.
Ve bazen kelimeleri müennes yapmak için kelimelerin sonuna mîm ()م
harfi eklenir. Bek ( )ﺑﯿﻚve begüm ()ﺑﯿﻜﻢ, ḫan ( )ﺧﺎنve ḫanum ( )ﺧﺎﻧﻢörneklerindeki
gibi.
Gāhḭ ḥarf-i ḳāf āḫır-ı kelimātrā beġayn-ı muʿceme tebdḭl nümūden cāʾiz
est. Mānend-i lafẓ-ı “yaḳ” ki emr-i be”ḫarāb kerden” est. “Yaġ” güften ve
nüvişten ġalaṭ nḭst.
(Bazen bazı kelimelerin sonundaki kâf ( )قharfi gayn ( )غharfine dönüşebilir:
“Harâb kerden” masdarının emir kipindeki yaḳ ( )ﯾﺎقsözcüğünü, yaġ ( )ﯾﺎغdiye
söylemek ve yazmak yanlış olmaz.)
İcmālen çün ḥod-ı māhā ehl-i lisān nḭstḭm ve kitābḭ hem muḥtevḭ
berḳavāʿid ü resmü’l-ḫaṭ muṣṭalaḥāt-ı Türkḭ-yi Çaġatāy derdest nedārḭm.
İṭāle-yi ẕikr-i ḳāʿide ve ḳavānḭn-i ān ḫālḭ ezbaʿż-ı maḫṭūrāt neḫ˅āhed būd.
Enseb ān est dertavżḭḥ ve tebyin-i pāre-yi luġātḭ ki der ḥḭn-i muṭālaʿa bāḭn
kitāb muhtāc ḫ˅āhed būd iktifā kerde şeved.
(Hulasa biz kendimiz de bu dile vâkıf değiliz. Çağatay Türkçesinin yazım ve
dilbilgisi kurallarını içeren bir kitap da elimizde bulunmuyor. Bu yüzden, bu dilin
kuralları hakkında sözü uzatmam yanlış olur. Uygun olan, bu kitap okunurken
açıklanmaya ihtiyaç duyan Türkçe sözcüklerin izah edilmesidir ki bununla
yetinilmiştir.)
Bābü’l-Elif
(Elif Bölümü)
atabek: Bemaʿnā lālā vü mürebbḭ-yi pādişāh ve nāẓır u nāẓım-ı umūr-ı devletḭ
est.
(Atabey, lala ve padişahın hocası; bir devletin işlerini düzenleyen ve takip eden
kişi.)
açar: Mḭve vü ḥubūbātrā gūyend bāturşḭ terbiye kerde bāşend.
(Ekşi ile terbiye edilmiş meyve ve hububata derler.)
Arıġ Böke: Nām-ı yekḭ ezbirāderān-ı Mengü Ḳaan est.
(Mengü Kağan’ın erkek kardeşlerinden birinin adıdır.)
erk: Yaʿnḭ ḳalʿa-yı enderūn ve serāy-ı ḥākim-nişḭn.
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(İç kale ve padişahın kaldığı saray.)
aġruḳ: Bemaʿnā iḥmāl ü iŝḳāl est.
(Yükleme ve yükletme anlamındadır.)
Afşar: İsm-i ṭāʾife-yi ezEtrāk.
(Türk boylarından birinin adı.)
āl: Bāhemze-yi memdūde ve lām-ı sākine reng-i ḳırmızrā gūyend.
(Uzatılmış hemze ve sükûnlu lâm harfleri ile yazılır. Kırmızı renge derler.)
al tamġa: Mürekkeb ezdü lafẓ est. Aḥkām-ı selāṭḭn ü ümerā-yı Moġolrā
gūyend ki besürḫḭ nüvişte bāşend.
(İki kelimeden oluşmuştur. Moğol sultanları ve emirlerinin kırmızı mürekkeple
yazılan buyruklarına derler.)
Altun: Ṭılā ve zerrā gūyend.
(Altın yaldız ve altına derler.)
Almalıḳ, Almalıġ: Nām-ı şehrḭ est derṭaraf-ı şimāl-i Türkistān mesken-i ṭāʾifeyi Uyġur ezṭavāʾif-i Moġol.
(Türkistan’ın kuzeyinde, Moğol topluluklarından Uygur Türklerinin yaşadığı bir
şehrin adıdır.)
Amuye: Rūd-ḫāne ḭst ki ezḪ˅ārizm güẕered miyān-ı Türkistān u Ḫorāsān
vāḳıʿ est.
(Türkistan ve Horasan ortasında, Harezm’den geçen nehir.)
ayġaḳ: Bemaʿnā ġammāz u nemmām u suḫançḭn est.
(İftiracı, laf taşıyıcı ve dedikoducu anlamındadır.)
Eberkūh: Şehrekḭ est ḳarḭb bāIsfahān ve muʿarreb-i ān Eberḳūh est.
(Isfahan’a yakın küçük bir şehrin adıdır ve Arapçası Eberkûh’tur.)
Abaġa: Nām-ı püser-i Hülagu Ḫan est.
(Hülagu Han’ın oğlunun adıdır.)
Otrar: Beżamm-ı evvel ve sükūn-ı ŝānḭ. Şehrḭst derMāverāʾü’n-nehr ki serḥadd-i vilayet-i Türkistān est.
(Birinci harf ötre ve ikinci harf sükûn ile okunur. Maveraünehir’de, Türkistan
vilayetinin sınırında bir şehirdir.)
Etrek: Şehr ḭst vāḳıʿ derşimāl-ı ḭrān ki mesken-i ṭāʾife-yi Türkman est.
(İran’ın kuzeyinde, Türkmenlerin yaşadığı bir şehirdir.)
Arrān: Çü perrān. vilayetḭ est ezAẕerbaycan ki Berdaʿ u Gence vü Bilḳan
ezşehrhā-yı ān est.
(Perrān gibi okunur. Azerbaycan’ın vilayetlerinden biridir ki Berde, Gence ve
Bilkan onun şehirlerindendir.)
Erbil: Şehrḭ est derḳurb-ı Muṣul
(Musul yakınlarında bir şehirdir.)
Ertaḳ: İsm-i kūhḭst derḲaraḳurum.
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(Karakurum’da bir dağın adıdır.)
Erḳun: Nām-ı mevziʿḭ est ki derān şehr-i Ordubalıġ binā nihāde şüde est.
(Ordubalıg şehrinin kurulduğu bölgenin adıdır.)
Erkanköl: Nām-ı merġzārḭst derḥavālḭ-yi Semerḳand.
(Semerkant’ta çimenlik bir yerin adı.)
Erkeʾun: Ṭāʾife ḭst ezmillet-i Naṣārā
(Hıristiyan milletinden bir topluluk.)
Ala ḳamaḳ: Nām-ı mevziʿḭ est ki ezāncā tā şehrḭ Ḳıyalıġ heft rūze rāh est.
(Kıyalıg şehrinden yedi gün uzaklıkta bir yerin adıdır.)
Ermen: Nām-ı vilāyetḭ est ezkūhḭstān-ı Aẕerbaycan ki mevlid-i Şḭrḭn āncā
būde est.
(Azerbaycan’ın dağlık bölgelerinde bir vilayetin adıdır ki Şîrîn orada doğmuştur.)
oturaḳ: Maḥall-i iḳāmet ve menzil-i nişḭmen est.
(İkamet edilecek ve oturulacak yer.)
Ötkin Noyan: Nām-ı birāder-i Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın erkek kardeşinin adıdır.)
Otuz iki: Nām-ı ḳabḭle ḭst ezEtrāk.
(Türk boylarından birinin adıdır.)
ortaḳ: Bemaʿnā enbāz u şerḭk derticāret ü bāzirgānḭ.
(Ortak, iş ortağı, ticaret ortağı anlamındadır.)
ortaḳı: Yaʿnḭ şerāket kerden derticāret
(Ticaret ortaklığı yapmak demektir)
Orḫan: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın oğullarından birinin adıdır.)
ordu: Maḥall-i nüzūl-i leşker-i sulṭānḭ.
(Padişahın ordusunun konakladığı yer.)
Ürgenc ve Ürgenç: Dü şehrḭst dernāḥiyet-i Ḫ˅ārizm yekḭ Ürgenc-i nev ve
dḭgerḭ kühne.
(Harezm bölgesinde iki şehirdir, biri Yeni Ürgenç ve diğeri Eski Ürgenç)
uruġ: Bemaʿnā nesl ü sülāle ve evlād u aʿḳāb
(Nesil, sülale ve evlatlar anlamındadır.)
Özkend: Bāzā-yı muʿceme, şehr ḭst derTuran-zemḭn.
(Noktalı zâ harfi ile okunur. Turan bölgesinde bir şehirdir)
Uş: Nām-ı şehr ḭst derTürkistān.
(Türkistan’da bir şehrin adıdır.)
Oġuz: Yaʿnḭ pāk-fıṭrat ve nām-ı yekḭ ezecdād-ı selāṭḭn-i Türk est ki ümerā vü
ḫavānḭn-i Türk beū mensūbend.
(Temiz fıtrat demektir; ayrıca Türk sultanlarının atalarından birinin adıdır ki
Türk emirleri ve hanları ona mensuptur.)
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Oktay/Öketay: Bemaʿnā bahādur u pehlevān ve pür-zūr u bāḳuvvet est ve
ism-i püser-i Çengiz Ḫan ki baʿd ezū beistiḳrār-ı salṭanat beū müfevveż şüd.
(Yiğit, pehlivan ve güçlü anlamındadır, ayrıca Cengiz Han’ın kendisinden sonra
hükümdar olan oğlunun adıdır.)
ulaḳ ve ulaġ: Bemaʿnā bārgḭr ü taḥmḭl est.
(Yük taşıyan ve yüklemek demektir.)
ülke ve ulka: Bemaʿnā diyār u memleket est.
(Memleket ve ülke demektir.)
ulus: Bemaʿnā ḳabḭle vü ʿaşḭret ü ṭāʾife est.
(Millet, boy ve topluluk anlamındadır.)
olcay: Yaʿnḭ meymenet ü saʿādet ü iḳbāl
(Uğur, mutluluk ve talih anlamındadır.)
Olcaytu: Ṣāḥib-i meymenet ü iḳbāl ve nām-ı püser-i Arġun bin Abaḳa bin
Hülagu Ḫan est.
(Saadet ve talih sahibi demektir, ayrıca Hülagu Han’ın oğlu Abaka’nın oğlu
Argun’un oğlunun adı.)
Ongut/Öngüt: Nām-ı ḳabḭle ḭst ezṭavāʿif-i Etrāk.
(Türk boylarından birinin adıdır.)
Oyrat: Ḳabḭle ḭst ezEtrāk.
(Türk boylarından biri.)
Uyġur: Nām-ı ḳabḭle ḭst ezḳabāʾil-i Etrāk.
(Türk boylarından birinin adı.)
Oylac: İsm-i ḳabḭle ḭst ezEtrāk.
(Türk boylarından birinin adıdır.)
Oymaḳ: Ḳabḭle ḭst ezEtrāk.
(Türk boylarından biri.)
İsferayn: Ḳaṣaba ḭst berṭaraf-ı şimāl-i Sebzvār eztevābiʿ-i Nḭşābūr.
(Sebzvar’ın kuzeyinde, Nişabur’a bağlı bir kasaba.)
Alaḳçı: Nām-ı püser-i Sertaḳ bin Batu Ḫan.
(Batu Han’ın oğlu Sertak’ın oğlunun adı.)
Alan: Nām-ı vilayet-i ezTürkistān est.
(Türkistan vilayetlerinden birinin adıdır.)
alp: Bemaʿnā şücāʿ u bahādur u pehlevān est.
(Cesur, yiğit ve pehlivan anlamındadır.)
Altay: Nām-ı mevziʿḭ est derTürkistān ki vefāt-ı Ḳara Hülagu bin Maskan bin
Çaġatay derān mevżiʿ būde est.
(Türkistanda, Çağatay’ın oğlu Maskan’ın oğlu Kara Hülagu Han’ın vefat ettiği
bir yerin adı.)
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uluġ: Beżamm-ı evvel ü ŝānḭ ve sükūn-ı ġayn-ı muʿceme büzürg ü celle vü
aʿẓam est.
(Kelimenin birinci ve ikinci harfi ötre ve gayn harfi sükûn ile okunur. Büyük, yüce
ve ulu anlamındadır.)
uluġ ef: ʿİbāret-i ezordu, maḥall-i iḳāmet ve merkez-i Çengiz Ḫan est.
(Ordu ile ilgili bir terim; ikamet yeri; Cengiz Han’ın oturduğu otağ/ev.)
Uluġ ṭaḳ: Mevżiʿḭ est miyān-ı Ḳaraḳurum u Beşbalıġ.
(Karakurum ve Beşbalık’ın arasında bir yer.)
Uluġ Noyan: Laḳab-ı Tuluy Ḫan bin Çengiz Ḫan est yaʿnḭ sipehsālār-ı ʿaẓḭm.
(Cengiz Han’ın oğlu Tuluy Han’ın lakabı, yani başkomutan.)
Alamut: Bervezn-i ceberūt nām-ı ḳalʿa ḭst mābeyn-i Ḳazvḭn ü Gḭlān ki Ḥasan
Ṣabbāh-ı İsmaʿilḭ betaṣarruf derāverde būd ezġāyet-i bülendḭ ānrā Alamut
ḫ˅ānendḭ yaʿnḭ āşiyāne-yi ʿuḳāb çi “ala” bemʿnā āşiyān ve “mut” ʿuḳāb est.
(Ceberut veznindedir. Gilan ve Kazvin arasında, Hasan Sabbah-ı İsmailî’nin
yönetiminde bir kalenin ismidir. Çok yüksek olduğu için ona Alamut denilmiştir.
Çünkü “ala”, yuva demektir; “mut” da kartal demektir.)
ilcik: Yaʿnḭ raʿiyyet est.
(Halk/teb’a demektir.)
Andhod: Nām-ı şehrḭst dermemālik-i Ḫorasan.
(Horasan bölgesinde bir şehirin adıdır.)
idi ḳut: Beżamm-ı ḳāf mürekkeb ezdü lafẓ est. Bemaʿnā ṣāḥib-baḫt u iḳbāl ü
saʿādet.
(Kâf harfi ötreli okunur ve iki kelimeden oluşmuştur. Mutluluk, baht ve ikbâl
anlamındadır.)
idi: Bemaʿnā ṣāḥib ü mālik ü ḳuvvet bemaʿnā baḫt u saʿādet ü iḳbāl est.
(Sahip, malik ve kuvvet; baht, mutluluk ve ikbal anlamlarındadır.)
eşik: Bemaʿnā bārgāh u āstāne est.
(Makam; eşik, kapı anlamlarındadır.)
eşik aḳası: Yaʿnḭ reʾis-i bārgāh
(İzinle girilen makamın kapı görevlisi.)
Ayġur: Bemaʿnā çesbende est ve nām-ı ṭāʾife-yi ezEtrāk est. Dervaḳtā ki Oġuz
Ḫanrā bāaḳvām-ı ḫod münāzaʿat üftād baʿz-ı ezānhā cānib-i Oġuz Ḫanrā
giriftend ve mulaḳḳab berayġur şüdend yaʿnḭ bemā peyvest ü muʿāvenet
kerd.
(Tutunan/yapışan anlamındadır. Oğuz Kağan kendi halkları ile anlaşmazlığa
düştüğünde kendi halklarından bazıları, Oğuz Kağan’ın tarafını tuttu ve onlar, bize
bağlı olan ve destek çıkan anlamındaki “aygur” kelimesi ile lakablandılar.
İl Arslan: Nām-ı püser-i Atsız Ḫ˅ārizmşāh.
(Atsız Harzemşah’ın oğlunun adı.)
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İlcitay Noyan: Nām-ı birāder-i Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın kardeşinin adıdır.)
Eymül ve Eymil: Nām-ı maḥall-i iḳāmet-i ordu-yı ḳadḭm-i Güyük Ḫan ibni
Oktay/Öketay Ḳaan.
(Ögeday Kağan’ın oğlu Güyük Han’ın ordusunu konakladığı yer.)
Bābü’l-Bā
(Bā Bölümü)
Batu: Bemaʿnā ḳavḭ vü zeberdest ve nām-ı püser-i Tuşuy Ḫan bin Çengiz Ḫan
est ki bemezḭd-i şevket ü übbehet bersāʾir-i evlād-ı Çengiz Ḫan İmtiyāz dāşt.
Zḭrā ki vefāt-ı Tuşuy Ḫan şeş māh ḳabl ezfevt-i Çengiz Ḫan üftād ve Çengiz
Ḫan, Baturā becā-yı pedereş ḥükmrān-ı Ḫ˅ārizm ü deşt-i Ḫazar u Bulġar u ān
ḥudūd fermūd. Baʿd ezÇengiz Ḫan Oktay/Öketay Ḳaan nḭz ʿamel-i ūrā imżā
ve Baturā bercemḭʿ-i evlād-ı Çengiz Ḫan muḳāddem mḭdāşt. Vefāt-ı Batu
dersene-yi erbaʿa ḫamse ve sitte miʾe būd.
(Güçlü emir ve hâkim anlamındadır ve Cengiz Han’ın oğlu Tuşuy Han’ın
oğlunun adıdır. O, haşmet ve yücelikte Cengiz Han’ın tüm evlatlarından farklıydı.
Tuşuy Han’ın ölümü Cengiz Han’ın ölümünden altı ay önce gerçekleştiği için Cengiz
Han; Batu Han’ı, Harezm, Hazar ve Bulgar ovası ve sınırlarında babasının yerine
hükümran yaptı. Cengiz Han’dan sonra Ögeday Han da babası Cengiz Han’ın emrini
yerine getirip Batu’yu Cengiz Han’ın bütün evlatları içerisinde önde tuttu ve değer
verdi. Batu Han altı yüz kırk beş yılında vefat etmiştir).
Badġis: Besükūn-ı dāl-ı mühmele ve kesr-i ve ġayn-ı muʿceme nāḥiyet est.
Müştemil berḳarā-yı bisyār ezaʿmāl-i Herāt ve lafẓ-ı Badġis muʿarreb bād-ḫḭz
est. Çün derān nāḥiyet bād bisyār mḭvezed bāḭn ism mesmūm gerdḭd.
(Dâl harfinin sükûnu ve gayn harfinin kesri ile okunur. Herat’tan ayrılan ve
birçok köyü kapsayan bir bölgedir. Badġis, bād-ḫḭz kelimesinden Arapçalaşmıştır. O
bölgede rüzgâr çok olduğu için bu şekilde isimlendirilmiştir.)
basḳaḳ: Bemaʿnā ẓābıṭ u ḥāfıẓ u muḥtesib est.
(Zâbıt, muhafız ve şehremini anlamındadır.)
Başġırd 4: (Güney ve Orta Ural’da yaşayan bir Türk boyu.)
bāliş: Binā betaṣrḭḥ-i Ḫ˅āce ʿAṭā Melik ṣāḥib-i Tāriḫ-i Cihān-güşā “bāliş”
ʿibāret ezpan ṣad miŝḳāl est. Ḫ˅āh zer bāşed ya nuḳre ammā derbaʿżḭ luġāt-ı
Türkḭ mḭnüvḭsend “bāliş zer” ʿibāret ezdü hezār dḭnār est ve “bāliş-nuḳre”
ʿibāret ezdüvḭst dḭnār est. Elbette derḭn gūne mevārid ḳavl-i Ḫ˅āce ʿAṭā Melik
ki muʿāṣır-ı Mengü Ḳaan ve Hülagu Ḫan būde muʿteberter ḫ˅āhed būd.
Eserde “başġırd” sözcüğü yazılmış ama anlamı verilmemiştir. “Başġırd” Çağatay Türkçesi
sözlüklerde, Güney ve Orta Ural’da bir Türk boyu olarak geçmektedir.
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(Cihân-güşâ Tarihi’nin yazarı Hoca Ata Melik’in açıklamasına göre “bâliş” beş
yüz miskal altın ya da gümüş demektir. Ancak bazı Türkçe sözlüklerde, “bâliş zer”
iki bin çeyrek altın demektir ve “bâliş nuḳre” iki yüz çeyrek altın olarak geçmektedir.
Elbette, böyle konularda Mengü Kağan ve Hülagü Han’ın çağdaşı olan Hoca Atâ
Melik’in söylediği değerli ve muteberdir.
balıġ ve balıḳ: Bemaʿnā şehr ü vilāyet est.
(Şehir ve vilayet anlamındadır.)
Bāmiyān: Şehrḭ est miyān-ı Kābul u Belḫ.
(Kabil ve Belh arasındaki bir şehir.)
bavurçı: Āş-pez ve ṭabbāḫrā gūyend.
(Aş pişirene ve aşçıya derler.)
Baverd: Befetḥ-i vāv ve sükūn-ı rā ve dāl-ı bḭnuḳta, nām-ı belde ḭst
derḪorasan.
(Vâv harfinin fethi, râ harfinin sükûnu ve noktasız dâl harfi ile okunur.
Horasan’da bir şehrin adıdır.)
payze: Yaʿnḭ menşūr ve aḥkām-ı dḭvānḭ
(Yazılı hüküm ve buyruk demektir.)
bitik: Bemaʿnā mektūb est
(Mektup anlamındadır.)
bitikçi: Kātib ü nüvḭsenderā gūyend.
(Kâtip ve yazıcıya derler.)
Buḫarçın: Nām-ı püser-i Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın oğlunun adıdır.)
Buraḳçın: Nām-ı zevce-yi Batu Ḫan bin Tuşuy Ḫan est.
(Tuşuy Han’ın oğlu Batu Han’ın eşinin adıdır.)
baranġar: ʿİbāret-i ezmeymene ve dest-i rāst-ı leşker ü ordu est.
(Sağ anlamındaki kelimelerden; Ordu ve asker bölüğünün sağ tarafı.)
Berdan: Nām-ı mevżiʿḭ est vāḳıʿa dermiyān-ı Ġazneyn ü Bamiyan.
(Gazneyn ve Bamiyan vilayetlerinin arasında bulunan bir yer ismi.)
Perşāver 5: [Eskiden Afganistan, şu an Pakistan sınırları içinde bir şehrin adıdır.]
Berke Oġul: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Cuci Ḫan est.
(Cuci Han’ın oğullarından birinin adıdır.)
Berkecar: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Cuci Ḫan est.
(Cuci Han’ın oğullarından birinin adıdır.)
Pervān: Bevezn-i merdān, nām-ı şehrḭst ḳarḭb beĠazneyn.
(Merdân veznindedir. Gazneyn’e yakın bir şehrin adıdır.)
Baġlan: Şehrḭst derTürkistān benezdḭk-i Belḫ.
(Türkistanda, Belh yakınında bir şehrin adıdır.)
5

Eserde “Perşāver” kelimesinin anlamı yazılmamıştır.
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baġnaḳ: Nişān-ı ṭılā-yı maḫṣūṣ est ki selātḭn-i Moġol cihet-i iʿtibār u imtiyaz
ʿaṭā mḭkerdend.
(Üstünlük ve ayrıcalık göstergesi olarak Moğol sultanları tarafından verilen özel
bir altın madalyadır.)
Balasaḳun: Şehrḭst derTürkistān ki ānrā Aġırbalıġ gūyend.
(Türkistan’da bir şehirdir. Ağırbalık da derler.)
Bulġar: Şehrḭst nezdḭk-i beẒulmāt derzamān-ı İskender binā şüde.
(Zulmat’a yakın, İskender zamanda yapılmış bir şehirdir.)
Bulġay: Nām-ı püser-i Sintan bin Cuci Ḫan bin Çengiz Ḫan.
(Cengiz Han’ın oğlu Cuci Han’ın oğlu Sintan’ın oğlunun adı.)
Belketay Noyan: Nām-ı yekḭ ezbirāderān-ı Çengiz Ḫan.
(Cengiz Han’ın erkek kardeşlerinden birinin adıdır.)
Bināket: Şehrḭst der Māverāʾü’n-nehr. Muʿarreb Fenāket.
(Maveraünnehir’de bir şehrin adıdır. Arapçası Fenaket’tir.
Pencāb: Vilāyetḭ est ezSind ki penc rūd ezeṭrāf-ı ān mḭgüẕered.
(Sind’in, etrafından beş nehir geçen vilayetlerinden biridir.)
bahatur: Bemaʿnā bahādur u şücāʿ u dilḭr est.
(Cesur, gayretli ve yiğit anlamındadır.)
bahādur: Yaʿnḭ merd ü şücāʿ ü dilḭr.
(Mert, cesur, yiğit demektir.)
Böcek: Nām-ı yekḭ ezbirāderān-ı Mengü Ḳaan est.
(Mengü Kağan’ın erkek kardeşlerinden birinin adıdır.)
Börpeleñ: Nām-ı mevżiʿḭ est derḲaraḳurum u Beşbalıġ.
(Karakurum ve Beşbalık’ta bir yerin adıdır.)
Boġa Ḫan: Nām-ı cedd-i heştüm-i Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın sekizinci göbek atasının adıdır.)
Boḳa Timur: Nām-ı birāder-i Batu, püser-i Cuci Ḫan bin Çengiz.
(Batu Han’ın erkek kardeşinin adı; Cengiz Han’ın oğlu Cuci’nin oğlu.)
Beşbalıġ: Mevziʿḭ est derTürkistān dernezdḭkḭ memleket-i Çḭn.
(Çin sınırında, Türkistan’da bir yerin adı.)
Beyḥaḳ: Nāḥiyetḭ est eztevābiʿ-i Sebzvār.
(Sebzvâr’a bağlı olan bir kasabadır.)
Biki: Derḭn kitāb ʿibāret ezSerḳutni. Biki mader-i Mengü Ḳaan est.
(Mengü Kağan’ın annesidir.)
Babü’l-Tā
(Tā Bölümü)

103

Cüveynî’nin Târîh-i Cihân-güşâsı’ndaki
Bazı Türkçe-Moğolca Kelimeleri Açıklayan Bir Lügatçe

Tabcu Noyan: Nām-ı yekḭ ezumerā-yı Mengü Ḳaan est ki bāleşker-i girān
bemuḥāfaẓat-ı memālik-i ḭrān firistād ve baʿd ezū Hülagu Ḫanrā meʾmūr
fermūd.
(Mengü Kağan’ın İran topraklarını korumak için büyük bir orduyla göndermiş
olduğu emirlerinden birinin adıdır ki ondan sonra oradaki sorumluluğu Hülagu
Han’a verdi.)
Tat: Ḳavmḭrā gūyend ki Türkḭ zebānend ve ḳabūl ḥükūmet-i Etrākrā
kerdeend.
(Türkçe konuşan ve Türklerin yönetimini kabul eden bir kavimdir.)
Tācik: Ḳavmḭrā gūyend ki Fārsḭ-zebānend ve ḳabūl ḥükūmet-i Etrākrā
kerdeend. DerAsya-yı vasaṭḭ Fārsḭ-zebānrā Tācḭk ve Türkḭ zebānrā Türk
mḭnāmend.
(Farsça konuşan ve Türklerin yönetimini kabul eden bir kavimdir. Orta Asya’da
Farsça konuşanlarına Tacik ve Türkçe konuşanlarına Türk denilir.)
Tarat: Ḳaryeḭst der se fersaḫḭ Buḫārā.
(Buhara’dan yaklaşık üç fersah uzaklıkta olan bir köydür.)
tāzik: Evlād-ı ʿArabrā gūyend ki derʿAcem zāʾḭde ve büzürg şüde bāşed.
(Arap olmayan ülkelerde doğup büyümüş Arap çocuklarına derler.)
Taşkend: Şehr-i muʿteberḭ est derTürkistān.
(Türkistan’da muteber bir şehirdir.)
Tancut: Nām-ı ḳabḭle ḭst ezEtrāk, müntesib beCerḳelengüm püser-i Ḳaydu
Ḫan.
(Kaydu Han’ın oğlu Cırkalangum’e tabi olan bir Türk kabilesinin adı.)
Tayngu: Nām-ı emḭrḭ est ezümerā-yı Gür Ḫan, sulṭān-ı memleket-i Ḫıtā ki ū
bāleşker-i girān ezcānib-i Gür Ḫan beceng-i Sulṭān Muḥammed Ḫ˅ārizmşāh
meʾmūr ve derceng destgḭr ve derḪ˅ārizm maḳtūl şüd.
(Gür Han’ın Hıtâ memleketindeki emirlerinden birinin adıdır ki Gür Han, onu
büyük bir orduyla Sultan Muhammed Harzemzşah’ın karşısına savaşmaya gönderdi
ve savaşta yakalanıp Harezm’de öldürüldü.)
Tübbet: Beżammi’t-tā ve fetḥi’l-bāʾi’l-müşeddede. Memleketḭ est miyān-ı Çḭn
ü Tataristān u Türkistān u Hindūstān ki derṭaraf-ı şarḳ-ı Keşmḭr vāḳıʿ est.
(Tâ harfi ötreli ve bâ harfi fetha ile şeddeli okunur. Çin, Tataristan, Türkistan ve
Hindistan’ın ortası ve Keşmir’in doğusunda olan bir memlekettir.)
Tatmac: Āşḭ est ki bāsumāḳ pezend.
(Sumakla pişirilmiş yemek.)
tette: bā[tā-yı] evvel meftūḥ ve ŝānḭ müşedded. Nām-ı şehrḭst ezbilād-ı Sind.
(Birinci tâ harfi fetha ile ve ikinci tâ harfi şedde ile okunur. Sind şehirlerinden
birinin adıdır.)
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Taraz: Nām-ı vilāyetḭ est, beṭaraf-ı şimāl-ı Ferġana ki ānrā Almalıġ ve Yeñi nḭz
gūyend.
(Fergana’nın kuzeyinde, Almalığ ve Yeni de dedikleri bir vilayetin adıdır.)
tarḫan: Ezcümle-yi elḳābḭ est ki selāṭḭn-i Türkistān u Māverāʾü’n-nehr ḭn
imtiyāzrā bekemter kesḭ iʿṭā mḭfermūdend ve maʿnā muʿāf ve müsellem
eztekālif-i dḭvānḭ est ve hengāmḭ istḭlā ve istiḳlāl-i Çengiz Ḫan ṣāhibān-ı ḭn
laḳab dārā-yı imtiyāzāt-ı tisʿa būde end.
Evvelen: Tā nüh defʿa derṣudūr-ı ḫaṭāyā vü cerāʾim-i ʿaẓḭme muʿāteb ü
muʾāḫeẕ nemḭ şüdend.
Ŝānḭyen: Tā nüh püşt evlād u aḥfād ānhārā eztaḥmḭlāt-ı dḭvānḭ muʿāf
mḭdāştend.
Ŝāliŝen: Derġazavāt u ḥurūb ezġanāʾim-i meʾḫūẕe-yi ānhā ʿöşr-i dḭvānḭ
muṭālebe nemḭ nemūdend.
Rābiʿan: Bedūn-ı istḭẕān bebārgāh u ḥużūr-ı sultān vārid mḭşüdend.
Ḫāmisen: Derḥużūr-ı sulṭān ḥaḳḳ-ı cülūs ve ḳuʿūd dāştend.
Sādisen: Ezdest-i ḫod-ı sulṭān istiḥḳāḳ-ı aḫẕ-ı nüh cām-ı şarāb ve bāḭn
mevhibet imtiyāz dāştend.
Sābiʿan: Dereŝnāyı seyr ü sefer pḭşāpḭş-i sulṭān mḭreftend.
Ŝāminen: Sivā-yı duḫterān-ı sulṭān duḫter-i herkesrā mḭḫ˅āstend bedūn-ı
iẕn ü icāze-yi evliyā-yı ū beḥarem-serā-yı ḫod mḭbürdend.
Tāsiʿan: Cevāʾiz ü ʿaṭāyā-yı ānhā ezcānib-i sulṭān ezḳabḭl-i esb ü libās u
ḫayme vü ḫar-gāh ve sāʿir esbāb-ı tecemmül eznüh ʿaded kemter cāʾiz nebūd.
(Türkistan ve Mâveraünnehir sultanlarının, bir üstünlük ve ayrıcalığa sahip az
sayıda kişiye verdikleri unvanlardan/nişanlardan biridir. Bu unvanın/nişanın anlamı
devlete ait idarî vergilerden muaf tutulmuş ya da vergileri ödenmiş demektir. Cengiz
Han, birçok ülkeyi ele geçirip bağımsızlığını ilan ettiğinde bu unvanı/nişanı
taşıyanlar, dokuz ayrıcalığa sahipti.
Birinci: Dokuz kereye dek yapılan büyük suç ve hataya azarlama ve kınama
yoktur.
İkinci: Dokuz kuşak oğulları ve torunları devlet vergilerinden muaf olurlar.
Üçüncü: Gazalar ve savaşlarda elde ettikleri ganimetlerden vergi alınmaz.
Dördüncü: İzne gerek olmadan sultanın sarayı ve huzuruna gider.
Beşinci: Sultanın huzurunda, tahta çıkma ve oturma hakkına sahipler.
Altıncı: Sultanın kendi elinden dokuz kadeh şarap alma hakkına ve bununla
ihsanda bulunma ayrıcalığına sahiptirler.
Yedinci: Gezi ve sefer sırasında sultan ile peşpeşe giderler.
Sekizinci: Sultanın kızları haricinde herkesin kızını, ailesinin izin ve ruhsatını
almaksızın kendi haremine götürürler.
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Dokuzuncu: Sultan tarafından onlara verilen at, giyisi, çadır, otağ ve tüm değerli
eşya türünden armağan ve ihsanların sayısı dokuzdan az olmaz. )
Tersā: Fırḳa-yı Naṣrānḭrā gūyend yaʿnḭ ʿḭsevḭ-meẕheb ve gāhḭ ezāteş-perest
nḭz tersā taʿbḭr mḭşeved.
(Hıristiyan topluluklarından birine derler, İsevî mezhep de derler ve bazen ateşe
tapanlara da tersâ derler.)
turġu: Bemaʿnā ʿaṭiyye vü ṭaʿām est ki berāy-ı mihmān ḥāżır ve müheyyā
mḭdārend ve beʿArabḭ ānrā nüzl gūyend beẓamm-ı nūn ve sükūn-ı zā-yı
muʿceme.
(Misafir için hazırlanan yemek ve ikram anlamındadır ve Arapçada “nüzl” derler,
nûn harfinin ötre ve zâ harfinin sükûnu ile.)
turḳaḳ: Ḥāfıẓ u ḳaravulrā gūyend.
(Muhafız ve gözcüye derler.)
Türk: Beżammi’t-tā. İsm-i püser-i evvel-i Yāfes bin Nuḥ ʿaleyisselām est ve
nām-ı ḫan-ı evvel-i ḫevānḭn-i Türkistān hem Türk būde est.
(Nuh Aleyisselam’ın oğlu Yafes’in ilk oğlunun adıdır ve Türkistan hanlarının ilk
hanının ismi de Türk’tür.)
Türkistān: Memleketḭ est vāḳıʿ derṭaraf-ı şimāl-i Tāşkend dersemt-i memāliki Rusya.
(Taşkent’in kuzeyi ve Rusya topraklarının içerisinde bulunan bir memlekettir.)
Türkan Ḫ˅atun: Nām-ı māder-i Sulṭān Muḥammed Ḫ˅ārizmşāh est.
(Sultan Muhammed Harzemzşah’ın annesinin adıdır.)
Tarmid: Şehrḭ est meşhūr derMāverāʾü’n-nehr.
(Maveraünnehir’de meşhur bir şehrin ismidir. [Tirmiz])
taġar: Bātā-yı ḳaraşat ve ṭā-yı ḥuṭṭḭ. Ẓarf-ı bürzüg-i sifālḭnrā gūyend ve yek
taġār ārd ʿibāret ezyek ṣad men ārd est.
(Karaşat (  )ﻗﺮﺷﺖkelimesindeki tâ ( )تve huttî ( )ﺣﻂﻰkelimesindeki tâ ( )ﻃharfi ile
yazılır. Topraktan yapılan büyük kaba denir. Bir tagar un, yüz men 6 un demektir.)
Taġaşı: Nām-ı zevce-yi Yesü Mengü bin Çaġatay bin Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın oğlu Çağatay’ın oğlu Yesü Mengü’nün karısının adıdır.)
Taḳacar: Nām-ı dāmād-ı Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın damadının adıdır.)
tegemiş: Bemaʿnā sürʿat ü şitāb est.
(Hız ve çabukluluk anlamındadır.)
tegişmiş: Yaʿnḭ hedāyā vü pḭşkeş ki beḥużūr-ı selāṭḭn taḳdḭm mḭşeved.
(Sultanların huzuruna takdim edilen hediyeler ve armağanlar)
Tegüt: Nām-ı yekḭ ezbirāderān-ı Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın erkek kardeşlerinden birinin adıdır.)
7F

6

Men: Bir ölçü birimidir. Bir (1) menin karşılığı üç (3) kilogramdır.
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Tammış: Befetḥ-i tā ve kesr-i mḭm-i meşdūd ve yāy-ı mechūl. Pḭşe ḭst
dernevāḥḭ Āmul u Māzenderān .
(Tâ harfinin fethası ve şeddeli mîmin kesresi ile okunur. Âmul ve Mâzenderân
şehirlerinde bir meslek/sanattır.)
tamġa: Bemʿnā eŝer ü nişāne ve mühr ü mektūb est. Eger bāḳirmḭz ü sürḫḭ
nüvişte bāşend ānrā al tamġa gūyend. Ve eger bāsiyāhḭ vü mürekkeb
nüvḭsend ḳara ṭamġa. Ve eğer bāāb-ı ṭılā nüvişte bāşend altun tamġa
gūyend.)
(Nişan, damga, mühür ve mektup anlamındadır. Eğer kırmızı boya ile yazılırsa
ona al tamġa derler. Ve eğer siyah mürekkep ile yazılırsa ḳara tamġa derler. Ve eğer
altın suyu ile yazılmışsa altun tamġa dirler.)
Tangut: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Cuci Ḫan bin Çengiz Ḫan ve ism-i nāḥiyet est
dermemleket-i Ḫıtāy.
(Cengiz Han’ın oğlu Cuci Han’ın oğullarından birinin adıdır ve Hıtay
memleketinde bir bölgenin ismidir.)
tavaçı: Bemaʿnā münādḭ vü muḫbir ü cārçḭ est.
(Tellâl ve muhbir anlamındadır.)
Turan: Turan nām-ı püser-i büzürgter-i Ferḭdūn est. Dertaḳsḭm-i memālik
beevlād-ı ḫod memleketḭrā ki beū dād beism-i ū mevsūm ve Turan güfte şüd
yaʿnḭ māl-ı Tur u Turan ġayr-ı Türkistān būd ve ḥudūd-ı ān dereyyām-ı ḳadḭm
ezṭaraf-ı Taḫāristān ve cibāl-ı Çetrāl est ve ezsūy-ı şimāl bilād-ı Ḫ˅ārizm ve
deşt-i Ḳıpçaḳ ve ezṭaraf-ı maġrib diyār-ı Ḫorasan ve Cürcan ve ez sūy-ı maşrıḳ
arż-ı Türkistān ve Muġulistān ve çün Aʿrāb berān vilāyet müstevlḭ şüdend
beMāverāʾü’n-nehr mevsūm şüd.
(Turan, Feridun’un büyük oğlunun ismidir. Feridun topraklarını kendi
evlatlarına paylaştırırken Turan isimli oğluna verdiği bölge onun ismiyle adlandırılıp
Turan denildi. Turan’ın toprakları, Türkistan değildi. Eskiden Turan’ın sınırları
Taharistan’dan Çetral dağına kadardı. Kuzeyinden Harezm bölgesi ve Kıpçak vadisi,
batısından Horasan ve Cürcan bölgesi, doğusundan Türkistan ve Moğolistan
topraklarına kadardı. Bu bölge Araplar tarafından istila edildiğinde Maveraünnehir
olarak isimlendirildi.)
Töregine Ḫ˅atun: Nām- zevce-yi Oktay/Öketay Ḳaan, māder-i Güyük Ḫan
est.
(Ögeday Kağan’ın eşi ve Güyük Han’ın annesinin adıdır.)
Tuşuy: Nām-ı püser-i evvel-i Çengiz Ḫan est ki baʿż-ı müverriḫḭn ezū Cuci
taʿbḭr künend.
(Cengiz Han’ın ilk oğlunun adıdır ki bazı tarihçiler ondan Cuci diye behsederler.)
Tuluy: Bemaʿnā āyḭne vü mirʾāt ve nām-ı yekḭ ez püserān-ı Çengiz Ḫan est ki
peder-i Mengü Ḳaan mḭbāşed.
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(Ayna ve gözgü anlamındadır. Mengü Kağan’ın babası ve Cengiz Han’ın
oğullarından birinin adıdır.
Tün: Nām-ı ḳaṣaba ḭst derḪorasan.
(Horasan’da bir köyün adıdır.)
toy: Bemaʿnā sūr u sürūr ve velḭme vü mihmānḭ-yi ʿumūmḭ est.
(Düğün, şenlik, düğün ziyafeti ve toplu ziyafet anlamındadır.)
toyın: ʿİbāret ezḳasḭsān-ı büt-perest est ki ruhbān u keşḭş güfte mḭşeved.
(Puta tapan rahipler ve papazlar anlamındadır ki ruhban ve keşiş de denir.)
Teñri: Yaʿnḭ Yezdān u Perervdigār-ı ʿālemiyān.
(Tanrı; bütün âlemleri besleyip terbiye eden Allah)
Bābü’l-Cḭm
(Cîm Bölümü)
çatlaġuc: mḭve-yi dıraḫt-ı saḳḳḭzrā gūyend.
(Sakız ağacının meyvesine derler.)
Cacerm: Befetḥ-i cḭm-i ŝānḭ ve sükūn-ı rā-yı mühmele vilāyetḭ est derḪorasan.
(İkinci cim harfi fetha ve noktasız râ hafi sükûn ile okunur. Horasan’da bir
vilayetin adı.)
carçı: Yaʿnḭ muḫbir ü muʿlin ve eşḫāṣḭ ki ḫaber-i cülūs ve rükūb-ı selāṭḭnrā
bemerdüm mḭresānend.
(Muhbir, bir bilgiyi ilan eden; cülus haberini ve padişahların tahta çıkışını halka
duyuran kişi demektir.)
Cām: Nām-ı vilāyet-i maʿrūf est derḪorasan.
(Horasan’ın meşhur vilayetlerinden birinin adı.)
cebbe: Bemaʿnā cevşen ü esliḥa-yı ḥarbiyye est.
(Zırh ve savaş silahları anlamındadır.)
cebbehāne: Yaʿnḭ anbār-ı esliḥa ve maḫzen-i edevāt est.
(Silah ambarı ve araç gereç deposu demektir.)
Çerölüm: Nām-ı cūyḭ est derTürkistān ki Ḳaydu Ḫan cedd-i şeşüm-i Çengiz
Ḫan ezrūd bḭrūn āverde est.
(Türkistan’da bir ırmağın adıdır ki Cengiz Han’ın altıncı göbek atası Kaydu Han,
o ırmaktan çıkarılmıştır.)
Cırḳalangum: İsm-i püser-i Ḳaydu Ḫan est.
(Kaydu Han’ın oğlunun adıdır.)
çerge: Aṣleş çırga est kem-kem taḫfḭf ve taḥrḭf çerge güfte mḭşeved.
(Aslında çırgadır, zamanla değişerek çerge denilmiştir.[Sıra, katar ve bir tür av
kuşu anlamındadır].)
çeride: Yaʿnḭ muḫaffef ü sebükbār.
(Yüksüz ve hafif anlamındadır.)
çirik: Ḳuşūn ve ʿasker-i nāmunṭaẓam ve ġayr-ı mürettebrā gūyend.
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(Tertipsiz ve düzensiz askere/orduya derler)
Çaġatay: Nām-ı püser-i düvvüm-i Çengiz Ḫan est ki beḥükm-i Çengiz
ḥükūmet-i Turan zemḭnrā dāşt ve Turan zemḭn ʿibāretest ezmābeyn-i
Ḳaraḳurum u ḭrān .
(Cengiz Han’ın, Turan coğrafyasına hükmeden ikinci oğlunun adıdır. Turan
bölgesi, Karakurum ve İran’ın arasıdır.)
Calayır: Nām-ı ḳabḭle ḭst ez ḳabāʾil-i Etrāk.
(Türk boylarından birinin adıdır.)
çındavul: Cemāʿatḭrā gūyend ki ezʿaḳab-ı leşker becihet-i muḥafaẓat
mḭāyend.
(Ordunun arkasından gelen destek asker.)
Cend: Befetḥ-i cḭm ve sükūn-ı nūn ve dāl-ı mühmele. Şehrḭ est derMāverāʾü’nnehr.
(Cîm harfinin fethası, nûn ve noktasız dal harfinin sükûnu ile okunur.
Maveraünnehir’de bir şehirdir.)
Çengiz Ḫan: Derzebān-ı Tabūrḭ bemaʿnā şāh-ı şāhān est. Çünān ki derḭn ebyāt
ṣarḭḥan beyān fermāyed.
(Taburi dilinde padişahların padişahı/sultanların sulatanı anlamındadır. Bu
beyitlerde açık bir şekilde beyan edilmiştir.)
. _ _ /. _ _ / . _ _ / . _
Nihādḭm nām-ı tu Çengiz Ḫan
Ezḭn pes tu ḫodrā Timuçin meḫ˅ān

Ezānrū ki maʿnā-yı Çengiz Ḫan
Büved şāh-ı şāhān Tabūrḭ-zebān
(Bundan sonra kendine Timuçin deme, çünkü biz seni Cengiz Han olarak
adlandırdık.
Taburi dilinde Cengiz Han’ın anlamı, padişahların padişahı/sultanların sultanı
demektir.)
Cuci: Nām-ı püser-i Çengiz Ḫan est ve Tuşuy hem taʿbḭr mḭşeved ve maʿnā
Cuci nāgāh bevücūd āmede bāşed çün derʿarż-ı rāh nāgāh ezmāder
mutevellid şüd. Bedān sebeb ūrā Cuci nām nihādend.
(Cengiz Han’ın oğlunun adıdır ki Tuşuy da denilmiştir. Ansızın doğan/birden
bire vücuda gelen demektir. Yolculuk sırasında annesinden ansızın doğduğu için ona,
Cuci adı verilmiştir.)
Çoḫay: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın oğullarından birinin adıdır.)
çök: Bācḭm-i Fārsḭ bemaʿnā zānū-zeden ve taʿẓḭm kerden est.
(Farsça cîm ile okunur. Diz çökmek ve saygı göstermek anlamındadır)
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cavanġar: ʿİbāret ezmeysere ve dest-i çep-i ordu est.
(Ordunun sol kanadı.)
Cumḳaroġul: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Hülagu Ḫan est.
(Hülagu Han’ın oğullarından birinin adıdır.)
Cüveyn: Beẓamm-ı evvel ve fetḥ-i ŝānḭ. Nām-ı ḳarye ve nāḥiyet-i est eztevābiʿi Ḫorasan.
(İlk harf ötreli ve ikinci harf fethalı okunur. Horasan’a bağlı kasabalardan birinin
adıdır.)
Çiçkan Biki: Nām-ı zevce-yi Çengiz Ḫan est ezḳabḭle-yi Uyrat.
(Cengiz Han’ın Uyrat kabilesinden olan eşinin adıdır.)
Ceyḥun: Nām-ı nehr-i muʿaẓẓam u maʿrūfḭ est ki ḥadd-i fāṣıl-ı Türkistān u
ḭrān est.
(Türkistan ve İran arasında sınır olan büyük ve meşhur nehrin adıdır.)
cirüft: Bekesr-i cḭm ve żamm-ı rā-yı mühmele. Belde ḭst ezbilād-ı Kermān
(Cîm harfi kesre ve noktasız râ harfi ötre ile okunur. Kerman beldelerinden bir
beldedir.)
çirge: Bemaʿnā ṣaff u ḳaṭār est ve şikār çirge ʿibāret-i ezān est ki vuḥūş ve
ḥayvānāt-ı muḫtaliferā ezcāhā-yı dūr ṣaff keşḭde beyek maḥall-i nāmaʿlūm
mḭrānend ve derān maḥall ānhārā iḥāṭa nümūde meşġūl şikār mḭşevend.
(Saf ve sıra anlamındadır. “Şikār çirge” ibaresi de bununla ilgilidir. Yabani ve
farklı türde hayvanları uzak yerlerinden sürü şeklinde belirsiz bir yere sürükleyip ve
etrafını çevirip avlamaya meşgul olurlar.)
Bābü’l-Ḥāʾü’l-Mühmele
(Noktasız Hâ Bölümü)
ḥaşer: Cemāʿatḭrā gūyend ki derdehāt becihet-i kenden-i nehrḭ yā besten-i
seddḭ hemegḭrā cemʿ mḭnümāyend.
(Su yolu kazımak veya set çekmek için bir araya gelen köylülerin hepsine derler.)
Bābü’l-Ḫāʾü’l-Muʿceme
(Noktalı Hâ Bölümü)
Ḫaf: Nām-ı nāḥiyet-i eziḳlḭm-i çehārūm mensūb beḪorāsān.
(Horasan’ın dört iklime sahip olan bir kasabasının adı.)
ḫan: Bemaʿnā sulṭān u ḥükümrān est.
(Sultan ve hükümdar anlamındadır.)
Ḫan Balıġ: Nām-ı ḳadḭm-i şehr-i Pekin est ki Pāçin hem güfte mḭşeved.
(Han Balık, Pekin şehrinin eski adıdır ki Paçin de denilir.)
ḫ˅āce: Yaʿnḭ kedḫudā vü büzürg ü ṣāḥib-devlet ve nām-ı püser-i Güyük Ḫan
bin Oktay/Öketay Ḳaan est.
110

KARE- Sayı / Issue: 9 Yaz / Summer Yıl / Year: 2020

(Kâhya, yüce, devlet sahibi ve Ögeday Kağan’ın oğlu Güyük Han’ın oğlunun
adıdır.)
Ḫ˅ārizm: Memleket-i muʿteberḭst mābeyn-i Cürcān u deşt-i Ḳıpçaḳ u baḥr-ı
Ḫazar ve Buḫara ve Dāru’l-Mülk. Āncā ḳadḭmen Ürgenc-i kühne ve baʿdhā
Ḫıyūḳ būde est ve ezşehrhāyḭ muʿtebreş Hezār Esb ü Gürgānc est.
(Cürcan, Kıpçak ovası, Hazar denizi, Buhara ve Darü’l-Mülk arasındaki muteber
memlekettir. Önceden Eski Ürgenc ve sonradan Hıyuk diye adlandırılmıştır. Hezar
Esb ve Gürganc onun saygın şehirlerindendir.)
Ḫıtā: İsm-i şehrḭst ezmemalik-i Çḭn.
(Çin ülkesinin şehirlerinden birinin adıdır.)
Ḫuten: Nām-ı şehrḭst derTürkistān
(Türkistan’da bir şehrin adıdır.)
Ḫucend: Beẓamm-ı evvel ve fetḥ-i ŝānḭ ve sükūn-ı nūn. Ḳaṣabaḭst
derMāverāʾü’n-nehr eziḳlḭm-i pencüm.
(İlk harf ötre, ikinci harf fetha ve nûn harfi sükûn ile okunur. Maveraünnehir’de
beşinci iklimde bir kasabanın adı.)
ḫarseng: Seng-i büzürg ü nāhemvārrā gūyend ki der miyān-ı rāh māniʿ ez
ʿubūr-ı merdüm bāşed.
(Büyük ve şekilsiz taşa derler ki yol ortasında insanların geçmesine engel olur.)
Ḫalac: Nām-ı ṭāʾife ḭst ezEtrāk.
(Türklerden bir boyun adıdır.)
ḫik: Maʿrūf est yekḫḭk şarāb ʿibāret ezpencāh men şarāb est.
(Şarap tulumu demektir. Bir ḫik şarap, elli men şarap demektir.)
Ḫıvaḳ: Bekesri’l-ḫāʾi’l-muʿceme. Şehrḭst der Ḫ˅ārizm ki Dārü’l-Mülk ān eyālet
est.
(Noktalı hâ ile okunur. Harezm’de bir şehirdir ki Dâru’l-Mülk onun eyaletidir.)
Bābü’d-dālü’l-Mühmele
(Noktasız Dâl Bölümü)
Debūsiyye: Ḳaṣaba ḭst derṣaʿḭd-i Semerḳand.
(Semerkant’ın yukarısında bir kasabadır.)
Dervāze-yi Fḭrūzābād: İsm-i yekḭ ezdervāzehā-yı şehr-i Herāt est.
(Herat şehrinin kapılarından birininin adıdır.)
Dabūl: Bervezn-i ṣabūr Nām-ı mevżiʿḭ est derSind.
(Sabûr kelimesinin veznindedir. Sind’de bir yerin adıdır.)
Duḳuḳ: Nām-ı şehrḭ est mābeyn-i Baġdāt u Erbḭl
(Bağdat ve Erbil arasında bir şehrin adıdır.)
Dilüm ve Dilmen: Bāevvel-i meksūr ve yā-yı mechūl ve lām-ı maẓmūm.
Nām-ı şehrḭst ezvilāyet-i Gḭlān.
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(İlk harf kesre ile okunur, yâ harfi okunmaz ve lâm harfi ötre ile okunur. Gîlân
vilayetinin şehirlerinden birinin adıdır.)
Bābü’r-rāʾü’l-Mühmele
(Noktasız Râ Bölümü)
Rādgān: Nām-ı şehrḭ est derṬūs ki merġzār ü çemenḭ ḫūbḭ dāred.
(Tus’taki sulak ve çimenlik bir şehrin adıdır.)
Raḳine: Nām-ı zevce-yi Hülagu; püser-i Maskan bin Çaġatay est.
(Hülagu’nun eşinin adı; Çağatay’ın oğlu Maskan’ın oğlu.)
Ragay: Nām-ı yekḭ ezbirāderān-ı Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın erkek kardeşlerinden birinin adıdır.)
rüknḭ: Zer-i rüknḭ, mensūb beRüknü’d-dḭn est ki zer-i ḫāliṣrā rāʾic kerd.
(Rüknî altın, saf altına revaç veren Rükneddin’e ait demektir.)
Bābü’z-Zāʾü’l-Mu’ceme
(Noktalı Zâ Bölümü)
Zāve: Bervezn-i sāve. Nām-ı şehrḭ est derḪorāsān ki ḥālā beḤaydar Ata
meşhūr est.
(Sâve veznindedir. Horasan’da bir şehrin adıdır, şimdi Haydar Ata ismiyle
meşhurdur.)
Zernuḳ: Ḳaṣaba ḭst derḳurb-ı Buḫara.
(Buhara yakınlarında bir köy.)
Zevzen: İsm-i vilāyet-i maʿrūfḭ est ezḪorasan.
(Horasan’da meşhur bir vilayetin adıdır.)
Bābü’s-Sḭnü’l-Mühmele
(Noktasız Sîn Bölümü)
Sebkü: Nām-ı yekḭ ezbirāderān-ı Mengü Ḳaan est.
(Mengü Kağan’ın erkek kardeşlerinden birinin adıdır.)
Sebük Tigin: Laḳab-ı Sulṭān Maḥmūd-ı Ġaznevḭ est ve maʿnā-yı terkḭbḭ ān
mübārek-ḳadem est. Zḭrā der lisān-ı Moġol sebük bemaʿnā ḳadem ve Tigin
meymūn u mübārek est.
(Gazneli Sultan Mahmud’un lakabıdır. Anlamı “uğurlu adım” demektir. Çünkü
Moğol dilinde sebük “adım” anlamındadır ve tigin ise “uğurlu ve kutlu”
anlamındadır.)
Secyut: Nām-ı ḳabḭle ḭst ezEtrāk müntesib beḪarçin püser-i Ḳaydu Ḫan.
(Kaydu Han’ın oğlu Harçin’e ait olan Türk boylarından birinin adıdır.)
Sedüsan: Nām-ı şehrḭst derSind.
(Sind’de bir şehrin adıdır.)
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Ser-i Pul: Nām-ı ḳaṣaba ḭst der nezdḭk-i Semerḳand.
(Semerkant yakınlarında bir kasabanın adıdır.)
Sartaḳ: Nām-ı püser-i Bātū bin Cuci Ḫan est.
(Cuci Han’ın oğlu Batu Han’ın oğlunun adıdır.)
serşir: Bemaʿnā yarlıġ ve fermān-ı imtiyāz-ı maḫṣūṣḭ est.
(Özel ayrıcalıklar içeren hüküm ve yasa anlamındadır.)
Serḳutni Bigi: Nām-ı zevce-yi Tuluy Ḫan est ki vālide-yi Mengü Ḳaan bāşed
ve derbaʿzḭ nüsaḫ-ı ḳadḭme Serḳuḳni Bigi nüvişte end.
(Tuluy Han’ın eşinin adıdır ki Mengü Kağan’ın annesi olur. Bazı eski nüshalarda
Serkukni Bigi olarak yazılmıştır.)
Serḭr: Nām-ı vilāyetḭ est ki ġār-ı Keyḫüsrev derāncā est.
(Keyhüsrev’in mağarasının bulunduğu vilayetin adıdır.)
Sıḳnaḳ: Ḳaṣaba ḭst berkenār-ı Ceyḥūn.
(Ceyhun nehri kenarında bir köy.)
Sentan: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Cuci Ḫan est.
(Cuci Han’ın oğullarından birinin adıdır.)
Sentay: Nām-ı yekḭ ezserdārān-ı muʿteber-i Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın itibarlı komutanlarından birinin adıdır.)
Sentay Oġul: Nām-ı birāder-i kūçekter-i Mengü Ḳaan est.
(Mengü Kağan’ın küçük erkek kardeşinin adıdır.)
Sengün: Nām-ı püser-i evvel-i Ong Ḫan est.
(Ong Han’ın birinci oğlunun adıdır.)
Sudaḳ: Belde ḭst derdeşt-i Ḳıpçaḳ vāḳıʿa dersāḥil-i deryā ki Ḫalḭc-i
Kosṭantiniyye muttaṣıl est.
(Kıpçak ovasından İstanbul Halici’ne ulaşan deniz kenarındaki şehirdir.)
savġat: Bemaʿnā ʿaṭiyye vü hediye vü armaġan est.
(Hediye, bahşiş, ihsan ve armağan anlamındadır.)
suluḳ: Cintāyrā gūyend ki belügat-ı Tāzḭ ʿaybe est.
(Deri çantaya derler. Arapçada karşılığı “aybe”dir.)
Seyḥun: Nehr-i maʿrūf est derMāverāʾü’n-nehr.
(Maveraünnehir’de meşhur bir nehrin adıdır.)
Sivurġal: İnʿām u iḥsān ve baḫşḭş-i dāʾimḭrā gūyend.
(İyilik, lutuf ve daimi bahşişe derler.)
sivurġamış: Bemaʿnā inʿām u iḥsān u ʿāṭıfetrā gūyend.
(İyilik, ihsan ve cömertlik anlamındadır.)
Bābü’ş-Şḭnü’l-Muʿceme
(Noktalı Şîn Bölümü)
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Şapur Ḫ˅āst: Nām-ı şehrḭ est mābeyn-i Baġdād ve mülk-i Rey. Dereyyām-ı
ḳadḭm şehrḭ büzürgḭ būde est meşhūr u maʿrūf ve ẕikr-i ān tevārḭḫ-i masṭūr
eknūn cüzʾ ism çḭzḭ bāḳḭ nemānde est.
(Bağdat ve Rey şehirleri arasında bir şehrin adıdır. Eski zamanlarda büyük ve
meşhur şehirlerden biriymiş. Şimdiyse tarih kitaplarında yazılmış olan isminden
başka bir şey kalmamıştır.)
Şādiyāḫ: Muḫaffef-i Şādḭkāḫ est. Şāpūr bin Erdeşḭr şehr-i Şādiyāḫrā ezpeder
biḫ˅āst ve ū imżā kerd. Baʿd ezpeder beḫarābḭ ān emr fermūd ve pes ezḫarāb
kerden derān nuḳṭa şehr-i büzürgḭ binā nihād ve ānrā Nḭşāpūr nāmḭd yaʿnḭ
şehr-i Şāpūr ve bemaʿnā şehr est.
(Şâdî Kâh’ın muhaffefidir. Erdeşir’in oğlu Şapur, Şâdiyâh şehrini babasından
istemişti ve babası da bu şehri ona vemişti. Şapur babasının ölümünden sonra bu
şehrin yıkılmasını emretti ve şehri yıkarak yerine Nişapur, yani Şapur’un şehri adıyla
büyük bir şehir kurdu.)
Şāristān: Bemaʿnā şehr ü şehristān est.
(Şehir ve büyük şehir anlamındadır.)
Şāhruḫiyye: ʿİbāret ezşehr-i Fenāket est.
(Fenaket şehrinin adıdır.)
şügürde: Yaʿnḭ merd-i çābük ü cüldū ve ān ki derkārhā müheyyā vü āmāde
bāşed.
(Hızlıca çalışan ve iş için her zaman hazır olan hizmetkâr anlamındadır.)
Şehristān: Nām-ı şehrḭ est dermiyān-ı Nḭşābūr u Ḫ˅ārizm.
(Harezm ve Nişabur arasındaki bir şehrin adıdır.)
şugun: Bemaʿnā meymenet ü fāl u ḫayr u ʿamel-i nḭkū est.
(Uğur, talih ve iyilik ve güzel iş anlamındadır.)
Şiramun: Nām-ı püser-i Gücü bin Oktay/Öketay Ḳaan est.
(Ögeday Kağan’ın oğlu Gücü’nün oğlunun adıdır.)
Bābü’ṣ-Ṣādü’l-Mühmele
(Noktasız Sad Bölümü)
Ṣayın Ḫan: ʿİbāret ezBatu bin Cuci bin Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın oğlu Cuci Han’ın oğlu Batu Han’ın lakabıdır.)
Bābü’ṭ-Ṭāʾü’l-Mühmele
(Noktasız Tâ Bölümü)
Ṭalḳan: Şehrḭst mābeyn-i Belḫ ü Mervü’r-rūd derMāverāʾü’n-nehr vāḳıʿ
bermevżiʿ-i mürtefiʿ mevsūm beḲarakūh.
(Maveraünnehir’deki Belh ve Mervürrud’un ortasında, Karadağ denilen yüksek
yerdeki şehrin adı.)
Ṭaymaġu: Nām-ı şehrḭst derİḳlḭm-i Ḫıtā.
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(Hıtâ ülkesinde bir şehrin adıdır.)
Ṭaraz: Şehrḭst derTürkistān.
(Türkistan’da bir şehirdir.)
ṭoy: Bemaʿnā ʿayş u sürūr ve velḭme vü mihmānḭ est.
(Düğün, eğlence, sevinç ve ziyafet anlamındadır.)
Bābü’l-Ġaynü’l-Muʿceme
(Noktalı Gayın Bölümü)
Ġaymış Ḫ˅atun: Nām-ı zevce-yi Güyük Ḫan bin Oktay/Öketay Ḳaan est ki
māder-i Nāḳū ve Ḫ˅āce bāşed.
(Ögeday Kağan’ın oğlu Güyük Han’ın eşinin adıdır ki Naku ile Hⱽ āce’nin annesi
olmuştur.)
Ġarbalıġ: Şehrḭst derTürkistān ki ānrā Balasaḳun gūyend.
(Türkistan’da bir şehirdir, Balasagun da derler.)
Ġurcistān: Nām-i vilāyetḭ est muttaṣıl bevilāyet-i Ġūr.
(Gûr vilayetinin sınırında bir vilayetin adıdır.)
Ġuzz: Beżamm-ı ġayn-ı muʿceme ve teşdḭd-i zā-yı muʿceme. Ṭāʾife ḭst
ezTürk.
(Gayın harfi ötreli ve zâ harfi şeddeli okunur. Türk boylarından biridir.)
Ġazne ve Ġazneyn: Nām-ı vilāyet-i meşhūr est derZābülistān dārü’l-mülk-i
Sulṭān Maḥmūd-ı Ġaznevḭ ve ġayruhu.
(Gazneli Sultan Mahmud’un, Zâbülistan’daki meşhur vilayetlerinden birinin
adıdır.)
Ġūr: Nām-ı vilāyet-i est miyān-ı Ḫorāsān u Ġurcistān nezdḭk beĠazneyn ve
mensūb beĠūrrā Ġūrḭ gūyend ve Ġūrḭyān cemʿ-i ehālḭ-yi āncā est ve sengḭrā
hem ki beseng yarḳan maʿrūf est Ġūr mḭgūyend.
(Gazneyn’e yakın, Horasan ve Gürcistan arasındaki vilayetin adıdır. Gûrlu
olanlara Gûrî derler ve oranın bütün halkına Gûriyân denir ve yarkan taşı olarak
bilinen bir taşa da gûr derler.)
Bābü’l-Fā
(Fâ Bölümü)
Ferġana: Şehrḭst derTürkistān ve bilād-ı meşhūr-ı Māverāʾü’n-nehr. Ṭaraf-ı
şarḳeş Kāşġar, ġarbeş Semerḳand, cenūbeş kūhistānāt-ı Bedaḫşān, şimāleş
Almalıġ ve Yengi ki ānrā Taraz gūyend.
(Türkistan’da, Maveraünnehir’in meşhur beldelerinden bir şehirdir. Doğusunda
Kâşgar, batısında Semerkand, güneyinde Bedahşan dağları ve kuzeyinde Almalığ ve
Taraz da dedikleri Yengi şehirleri vardır.)
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Fenāket: Befetḥ-i fā vü nūn ve elif ü kāf u tā-yı fevḳānḭ. Şehrḭst
derMāverāʾü’n-nehr eziḳlḭm-i pencüm ve muʿarreb-i ān Bināket est, çün
Şāhruḫ ibni Timur derān taṣarruf u taʿmḭrḭ kerd Şāhruḫiyye nḭz gūyend.
(Fâ, nûn, elif ve kâf harflerinin fethası ve tâ harfi ile okunur. Maveraünnehir’de,
beşinci iklimden bir şehirdir. Arapçası Binâket’tir. Emir Timur’un oğlu Şahruh oraya
hükmedip imar ettiği için Şahruhiyye de derler.)
Bābü’l-Ḳāf
(Kâf Bölümü)
ḳaan: Bemaʿnā ḫaḳan u pādişāh u ulu’l-emr est.
(Hakan, padişah ve ulülemr anlamındadır.)
Ḳarlıġ ve Ḳarlıḳ: Ṭāʾife ḭst ezṭevāʾif-i Etrāk ki ḥükümrānhā-yı Ḫıyuḳ beān
mensūbend.
(Türk boylarından biridir ki Hıyuk hükümdarları bu boya mensuptur.)
ḳam: Bemaʿnā feylesof u ḥakḭm ü dānişmend est ve ḳaman cemʿ-i ḳām est
yaʿnḭ dānendegān-ı ʿilm-i nücūm u kehānet.
(Filozof, hakîm ve bilge kişi demektir. Kaman, kamın çokluğudur. Astronomi,
astroloji, kehanet bilen kişi anlamındadır.)
Ḳaydu Ḫan: Nām-ı cedd-i şeşüm-i Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın altıncı göbek atasının adıdır.)
ḳutluġ: Beżamm-ı ḳāf bemaʿnā meymūn u mübārek ve muḳbil ü nḭk-baḫtrā
gūyend ve Ḳutluġ Ḫan ezcümle elḳāb-ı Türkistān est.
(Kâf harfi ötre ile okunur. Uğurlu, kutlu, bahtı açık ve talihli anlamındadır.
Kutlug Han ise Türkistan’daki lakaplardan biridir.)
Ḳadaḳ Noyın: Nām-ı yekḭ ezsergerdegān-ı muʿteber-i Güyük Ḫan est ki ḥall
u ʿaḳd-i umūr-ı memleket bedest-i ū būd.
(Güyük Han’ın muteber komutanlarından biridir ki memleketin düzenleme ve
çözümleme işlerinin yetkisi onun elindeydi.)
Ḳudaḳac: Nām-ı māder-i Şiramun bin Gücü bin Oktay/Öketay Ḳaan bin
Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın oğlu Ögeday Han’ın oğlu Gücü’nün oğlu Şiramun’nun
annesinin adıdır..)
Ḳadġan: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Oktay/Öketay Ḳaan est.
(Ögeday Kağan’ın oğullarından birinin adıdır.)
Ḳarataş: Nām-ı mevżiʿḭ est dernāḥiyet-i Tangut.
(Tangut’ta bir yerin adıdır.)
Ḳaraġul: Nām-ı püser-i Maskan bin Çaġatay est ki gāhḭ ezū Ḳara Hülagu taʿbḭr
mḭnümāyend.
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(Çağatay Han’ın oğlu olan Maskan’ın oğlunun adıdır ki bazen ondan Kara
Hülagu diye de bahsedilmiştir.)
ḳaraḳçı: Bemaʿnā muḥafıẓ u pāsbān u ḳaravul est.
(Mıuhafız, gözcü ve bekçi anlamındadır.)
Ḳarakırım: Nām-ı vilāyetḭ derTürkistān.
(Türkistan’da bir vilayetin adıdır.)
Ḳaragöl: Memeleketḭ est derTürkistān derṭaraf-ı Buḫara
(Türkistan’da Buhara tarafında bir memeleket.)
Ḳara Hülagu: Nām-ı püser-i Maskan bin Çaġatay est ki gāhḭ ezū Ḳaraġul ve
gāhḭ Ḳara taʿbḭr mḭşeved.
(Çağatay Han’ın oğlu olan Maskan’nın oğlunun adıdır ki bazen Karagul bazen
de Kara olarak söylenmiştir.)
ḳarşı: Yaʿnḭ serāy-ı Hümāyūn ve Ḳarşı Sūrı nām-ı serāy-ı maḫṣūṣ est ki
müselmānān berāy-ı selāṭḭn-i Moġol beraġm-ı Ḫıtāyḭyān ānrā efrāşte ve
münaḳḳaş kerde būdend.
(Sultan/han sarayı demektir. Karşı Surı, özel saraylardan birinin ismidir ki
Müslümanlar Moğol sultanları için Hıtalılara rağmen döşeyip nakşetmişlerdir.)
Ḳırḳız: Nām-ı ḳalʿa ḭst derTürkistān.
(Türkistan’da bir kalenin adı.)
Ḳarlıġ: Nām-ı ṭāʾife ḭst ezEtrāk ki sükenā-yı ānhā derḥudūd-ı Balasaḳun būde
est.
(Türk boylarından birinin adıdır. Bu boyun halkı Balasagun sınırları
içerisindedir.)
Ḳarlıġān: Cemʿ-i Ḳarlıġ ʿibāret-i ezṭāʾife-yi meẕkūre bāşed.
(Karlık kelimesinin çokluğudur. Yukarıda zikredilen Türk boyu ile ilgili bir
kelimedir.)
ḳılavuz ve ḳılaġuz: Bemaʿnā rehber ü rāh-nümā est.
(Kılavuz ve yol gösterici demektir.)
ḳımız: Gele vü ılḫı esbrā gūyend ve nevʿḭ ezenvāʿi şarāb ki ezşḭr-i mādyān
tertib dehend.
(Sürü ve yılkı atına derler. Ayrıca kısrak sütünden yapılan bir tür içecektir.)
Ḳınıḳlı: Nām-ı ḳabḭle ḭst ezEtrāk ki mesken-i ānhā derḥudūd-ı Balasaḳun
būde.
(Balasagun sınırında yaşayan Türk boylarından birinin adıdır.)
Ḳungurat: Ḳabḭle-yi muʿtaberḭst ezḳabāʾil-i Moġol.
(Moğolların muteber boylarından biri.)
Ḳopan: Nām-ı vilāyet-i ezTürkistān ki Çengiz Ḫan hengām-ı taḳsḭm-i
memālik berevlād u birāderān-ı ḫod ḭn ḳıṭʿarā beveliyy-i ʿahd-i ḫod
Oktay/Öketay Ḳaan maḫṣūṣ fermūd.
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(Türkistan’ın vilayetlerinden birinin adıdır ki Cengiz Han topraklarını evlatları
ve kardeşleri arasında paylaştırırken veliahtı olan oğlu Ögeday Kağan’a bu vilayeti
vermişti.)
Ḳubilay Ḳaan: İsm-i birāder-i Mengü Ḳaan est ki püser-i çehārüm-i Tuluy Ḫan
bin Çengiz Ḫan bāşed.
(Mengü Kağan’ın kardeşinin adıdır ve Cengiz Han’ın oğlu olan Tuluy Han’ın
dördüncü oğlu olur.)
Ḳutġay: Nām-ı mevżiʿḭ est miyān-ı Ḳaraḳurum ve Beşbalıġ.
(Beşbalık ve Karakurum arasındaki bir yerin adıdır.)
ḳoruçı: Bemʿnā cebedār u silāḥdār est.
(Muhafız, asker, koruyucu ve silahlı kişi anlamındadır.)
ḳoruġ: Bemaʿnā ḫalvet ve maḥallḭrā ezduḫūl ü ḫurūc memnūʿ dāşten.
(Halvet ve giriş çıkışı yasak olan yer.)
ḳurıltay: Yaʿnḭ cemʿiyyet ü ictimāʿ dermeclisḭ becihet-i müşāvere vü
maṣlaḥat-endḭşḭ derkārḭ
(Bir konu üzerine düşünmek ve istişare yapmak için düzenlenen meclis ve
topluluk.)
Ḳopaḳ: Nām-ı maḥall-i ordu ve iḳāmet-i ḳadḭm-i Güyük Ḫan bin
Oktay/Öketay Ḳaan est.
(Ögeday Kağan’ın oğlu Güyük Han’ın eski ikametgâhı ve ordusun merkezi.)
Ḳıyat: Nām-ı ḳabḭle ḭst ezḳabāʿil-i Moġol ki ābā vü ecdād-ı Çengiz Ḫan beḭn
ḳabḭle mensūbend.
(Cengiz Han’ın atalarının da mensup olduğu Moğol kabilelerinden birinin
adıdır.)
Ḳuyaş: Nām-ı şehr ü nāḥiyet est derTürkistān.
(Türkistan’da bir şehir ve nahiyenin adıdır.)
ḳobcur: Yaʿnḭ merāʿḭ çehār-pāy ezḳabḭl-i esb ü üstür ü üştür ü gāv u gūsfend.
(At, deve, inek ve koyun gibi hayvanların otlak yeri.)
Bābü’l-Kāf
(Kâf Bölümü)
Kaşġar: Şehrḭst derTürkistān mensūb beḫūbān u melḭḥ ṣūretān.
(Türkistan’da, güzel ve güzel yüzlülerin bulunduğu bir şehir.)
Kebūd mecā: Besükūn-ı dāl-ı mühmele. İsm-i ṭāiʾfe ḭst derhevālḭ-yi Esterābād
u Gürgān tā nezdḭk-i Ḫ˅ārizm süknḭ dāştend.
(Noktasız dâl harfinin sükûnu ile okunur. Esterabad ve Gürgan’dan ve Harezm
yakınlarına kadar olan coğrafyada yaşayan bir kabilenin adıdır.)
Kertaḳ: İsm-i kūhḭ est derḲaraḳurum.
(Karakurum’da bir dağın adıdır.)
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Gürgenc: Şehr-i muʿteberḭ est derḪ˅ārizm.
(Harezm’de meşhur bir şehir.)
Kermine: Şehrḭst dernāḥiyet-i Buḫara.
(Buhara bölgesindeki bir şehir. )
Keş: Befetḥ-i evvel ve sükūn-ı ŝānḭ. Nām-ı şehrḭst derMāverāʾü’n-nehr
nezdḭk-i Naḫşab.
(İlk harf fetha, ikinci harf sükûn ile okunur. Maveraünnehir’de, Nahşab yakınında
bir şehrin adı.)
Kelar: Mevżiʿḭ est dernezdḭk-i Ḳıpçaḳ.
(Kıpçak yakınında bir yerin adı.)
Kelran: Nām-ı mevżiʿḭ est deryurt-ı aṣlḭ ve maḥall-i taḫtgāh-ı Çengiz Ḫan
būde est.
(Cengiz Han’ın tahtgâhına yakın bir yerin adı.)
Kalkan: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın oğullarından birinin adıdır.)
kingec: Bekesr-i evvel ve sükūn-ı ŝānḭ ve kāf-ı Fārsḭ. bemaʿnā meşveret bāşed
yaʿnḭ becihet-i encām-ı kārḭ ve mühimmḭ ṣalāḥ-endḭşḭ nümāyend ve befetḥ-i
evvel hem āmede ve ṣaḥiḥ est.
(İlk harf kesre, ikinci harf sükûn ile ve kâf-ı Fârsî ile okunur. Anlamı, istişare
etmektir. Yani bir iş hakkında doğru fikri bulmaya çalışmaktır. Kelime “Kengec”
olarak okunursa da doğru olur.)
gev: Befetḥ-i kāf-i Fārsḭ zemḭn-i pest ü meġākrā gūyend.
(Kâf-ı Fârsînin fethası ile okunur. Çukur ve alçak yere derler.)
gevāşḭr: Bevezn-i tebāşḭr. Muḫaffef-i kūre-yi Erdeşḭr est ki taḫtgāh-ı Erdeşḭr
Bābekān būde eknūn Kermān ve arāżḭ-yi Isfahān est.
(Tebâşîr veznindedir. Kūre-yi Erdeşḭr’in muhaffefidir ki Erdeşir’in başkenti
Babekan imiş. Babekan şimdi Kirman ve İsfehan topraklarını kapsamaktadır.)
Kutan: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Oktay/Öketay Ḳaan bin Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın oğlu Ögeday Kağan’ın oğullarından birnin adıdır.)
kutval: Yaʿnḭ ḳalʿa-yı Begḭ est.
(Begi kalesi.)
Kücü: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Oktay/Öketay Ḳaan est.
(Ögeday Kağan’ın oğullarından birinin adıdır.)
Köksaray: Nām-ı mevżi’ḭ est derḳurb-ı Semerḳand.
(Semerkand’a yakın bir yerin adı.)
Gür Ḫan: Bemaʿnā ḫan-ı ḫanān est.
(Hanların hanı/sultanların sultanı anlamındadır.)
köl: Ġadḭr-i muṣannaʿrā gūyend.
(Yapay gölete derler.)
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kuyang: Beluġat-ı Ḫıtāʾiyān ʿibāret ezḫan-ı büzürg ü pādişāh est.
(Hıtaylıların dilinde, büyük han ve padişah demektir.)
Kuyung: Nām-ı zevce-yi Gür Ḫan ki sulṭān-ı mülk-i Ḫıtā būde.
(Hıta memleketinin sultanı Gür Han’ın eşinin adı.)
Güyük Ḫan: Nām-ı Püser-i Oktay/Öketay Ḳaan ki baʿd ezpeder salṭanāt berū
muḳarrer şüd.
(Ögeday Kağan’dan sonra sultan olan oğlunun adıdır.)
Bābü’l-Lām
(Lâm Bölümü)
Lahur: Ezcümle-yi şehrhā-yı meşhūr-ı Sind mḭbāşed.
(Sind’in meşhur şehirlerinden biridir.)
Lahanur: Hemān şehri Lāhur est.
(Lahur şehrinin adıdır.)
Lahavur: Hemān şehri Lāhur est.
(Lahur şehrinin adıdır.)
Bābü’l-Mḭm
(Mîm Bölümü)
Maskan: Nām-ı puser-i Çaġatay bin Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın oğlu Çağatay’ın oğlunun adıdır.)
manglay: Bemaʿnā muḳaddeme ve ṭalḭʿa-yı leşker est.
(Keşif için önden giden asker ve öncü birlik .)
Māverāʾü’n-nehr: ʿİbāret ezTuran zemḭn est. Muḥtevḭ berbilād u biḳāʿ u
nevāḥḭ vü rebāʿ-ı bisyār ammā ḫulāṣa ān mesākin-i verzḭde emākin-i Buḫara
vü Semerḳand est.
(Turan toprakları demektir. Çok sayıda şehirler, tepeler, bölgeler ve yerleri içinde
bulundurmaktadır. Kısacası Buhara ve Semerkant toprakları demektir.)
Mükran: Beżamm-ı evvel. Vilāyetḭ est eziḳlḭm-i düvvūm miyān-ı Kermān u
Sistān.
(İlk harf ötre ile okunur. İkinci iklimde, Kerman ve Sistan arasında birşehirdir..)
Meks: Nām-ı şehrḭst.
(Bir şehrin adı.)
Mülk Oġul: Nām-ı püser-i Maskan bin Çaġatay est.
(Çağatay’ın oğlu Maskan’ın oğlunun adı.)
Menzi: İsm-i nāḥiyet est deraḳṣā-yı Ḫıtāy.
(Hıtay’dan uzakta bir şehrin adıdır.)
manġlay: Yaʿnḭ muḳaddime vü ṭalḭʿa-yı leşker.
(Keşif için önden giden asker ve öncü birlik .)
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Moġol: Aṣleş Monġol est ki mütederricen bitaḥrḭf ü taḫfḭf Moġol güfte şüd.
İsm-i ḳavm-i muʿaẓẓamḭ est DerTātāristān müştemil berḳabāʾḭl ü ṭevāʾḭf-i
keŝḭre ve derḳadḭmü’l-eyyām tābiʿ ve muṭḭʿ-i selāṭḭn-i Çḭn būde end baʿdhā
salṭanat u ḥükūmet-i mustaḳille peydā nümūd beḪ˅ārizm ü ḭrān zemḭn
müstevlḭ şüd.
(Bu kelimenin aslı Mongol’dur zamanla değişerek Moğol olmuştur.
Tataristan’daki bir çok kabile ve toplulukları içeren çok büyük bir millettir. Eskiden
Çin hükümdarlarına bağlı idiler. Sonraları İran ve Harezm’i zaptedip müstakil
hükümdarlık kurmuşlardır.)
Müge: Nām-ı yekḭ ezbirāderān-ı Mengü Ḳaan est.
(Mengü Kağan’ın erkek kardeşlerinden birinin adıdır.)
Müge Ḫ˅atun: Nām-ı yekḭ ezzevcāt-ı Oktay/Öketay Ḳaan.
(Ögeday Kağan’ın eşlerinden birinin adıdır.)
manglay: Bemaʿnā muḳaddime ve ṭalḭʿa-yı est.
(Keşif için önden giden asker ve öncü birlik .)
Multan: Ezvilāyet-i Sind est miyān-ı Ḳandahar u Lahur.
(Sind’in, Lahur ve Kandahar arasında bulunan vilayetlerinden biridir.)

(Bābü’n-Nūn)
(Nûn Bölümü)
nerke ve nerge: Yaʿnḭ ṣaff u cerge vü devr giriften ve ḥalḳa sāḫten est.
(Sıra, dizi; dönmek, halka yapmak demektir.)
Naġu ve Naḳu: Bāġayn-ı muʿceme ve ḳāf-ı ḳaraşat nām-ı püser-i Güyük Ḫan
ibni Oktay/Öketay Ḳaan est.
(Noktalı gayın ve karaşat kelimesindeki kâf harfi ile yazılır. Ögeday Kağan’ın oğlu
Güyük Han’ın oğlunun adıdır.)
Namking: Şehrḭst dermemleket-i Ḫıtāy.
(Hıtay memleketinde bir şehir.)
nāyje: Bekesr-i ŝāliŝ ve fetḥ-i rā-yı Fārsḭ. Lūle-yi ibrḭḳ ve emŝāl-i ānrā gūyend.
(Sürahinin kıvrımlı boynuna ve bunun benzerlerine derler.)
Niman: Nām-ı ḳabḭle ḭst ezTatar ki bāṭāʾife-yi Özbek muḫteliṭ şüde ve
mesken-i ānhā dermiyān-ı Semerḳand u Buḫārā est.
(Tatar kabilelerinden biridir ki Özbek boyuyla ihtilat etmiş/karışmıştır.
Sermerkant ile Buhara arasındaki bölgede yaşamışlardır.)
Naḫşab: Bervezn-i maṭlab. Şehr est maʿrūf derMāverāʾü’n-nehr ezāncā tā
şehr-i Kış dü rūze rāh est.
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(Matlab kelimesinin veznindedir. Mâverâünnehr’in, Kış şehrine iki gün uzaklıkta
meşhur bir şehridir.)
nüzl: Beżamm-ı nūn tedārikḭst ki ḳabl ezresḭden-i mihmān āmāde mḭdārend .
(Nûn harfi ötreli okunur. Misafir gelmeden yapılan hazırlıklar demektir.)
Nuḳre kūh: İsm-i mevżiʿḭ est ki şehr-i Talḳan derān vāḳıʿ est mābeyn-i Belḫ ü
Mervu’r-rūd.
(Belh ve Mervu’r-rūd arasındaki Talḳan şehrinin bulunduğu bölgenin adı.)
nevā: Bemaʿnā girevgān est ve çendḭn maʿnā-yı dḭger hem dāred.
(Rehin alınan kişi anlamındadır ve başka birkaç anlamı daha vardır.)
Nūr: Ḳaṣaba ḭst dernezdḭk-i Buḫara.
(Buhara’ya yakın bir köy.)
Nuḳan: Nām-ı yekḭ ez şehrhāyḭ Ṭus est.
(Tus şehirlerinden birinin adı.)
nevker: Muḫaffef-i nev-kār yaʿnḭ şerḭk ü muʿāvin dertedbḭr ve ıṣlāḥ-ı umūr.
(Nev-kâr’dan muhaffefdir. Bir işin iyi bir şekilde yönetilip yürütülmesindeki ortak
ve yardımcı.)
noyan ve noyin: Yaʿnḭ serʿasker ü serdār u sipehsālār.
(Başkomutan anlamındadır.)
Narge ve nerge: Yaʿnḭ ṣaf u cerge ü devr giriften ve ḥalḳa sāḫten est.
(Sıra, dizi, dönmek ve halka kurmak demektir.)
Bābü’l-Vāv
(Vâv Bölümü)
Vaḫş: Nām-ı şehrḭst derMāverāʾü’n-nehr.
(Mâverâünnehir’de bir şehrin adı.)
Bābü’l-Hā
(Hâ Bölümü)
Herdü: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Cuci Ḫan est.
(Cuci Han’ın oğullarından birinin adı.)
Hezāresb: Ezşehrhāyḭ muʿteber memleket-i Ḫ˅ārizm est ve Hezāresf nḭz güfte
mḭşeved.
(Harezm’in, Hezāresf de denilen değerli şehirlerinden biridir.)
Hülagu: Nām-ı birāder-i Mengü Ḳaan est ki ḥükūmet-i ḭrān-zemḭn beū tefvḭż
şüd.
(Mengü Kağan’ın erkek kardeşinin adıdır. İran topraklarının yönetimi ona
verilmiştir.)
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Bābü’l-yā
(Yâ Bölümü)
yarġu: Bemaʿnā müṣādere vü muʾāḫeẕe ve isṭinṭāḳ est.
(Bir suçluya ait mala devletin el koyması; suç ve suçlu tespiti; sorgulama)
yarġuçı: Manṣıbḭ est ḥālā ūrā emḭr-i dḭvān gūyend yaʿnḭ güneh-kārānrā
suḫan-pürs ve siyāset-resān.
(Divan emiri denilen, yani suçluları sorgulayan ve kanun koyan/uygulayan bir
makamdır.)
bir makamdır. Yani Suçluları sorgular ve kanun koyar/kanun uygular.)
Yasa ve yasaḳ: ʿİbāret ezḳānūn-nāme-yi müteʿallıḳa bersiyāset-i medeniyye
ve naẓm-ı memleketḭ est.
(Toplumların ve ülkelerin yönetimine dair kanunlar.)
yasamışı: Yaʿnḭ ḥükūmet ü ḥükümrānḭ ve naẓm u tertḭb dāden.
(Hükümet ve yönetim kurmak.)
yam: Menzil-i bārgḭrḭ mānend-i çāpārhāne.
(Ulakların konakladığı yer, çaparhane gibi. )
yay: İstḭʿmāl-i ḥacerü’l-maṭarrā gūyend yaʿnḭ ʿibāret ezaʿmālḭ est ki beaʿmāl-i
ān bārān mḭbāred.
(Yağmur taşının kullanılmasına derler, yani yağmurun yağması için yapılan
iş/ibadet.)
yarlıġ: Yaʿnḭ menşūr u fermān-ı pādişāhān
(Padişahların hüküm ve fermanı demektir.)
yezek: Befetḥ-i evvel ü ŝānḭ ve sükūn-ı kāf cemʿ-i ḳalḭl ve merdüm-i kemḭrā
gūyend ki pḭşāpḭş-i leşker mḭrevend mānend-i ḳaravul u pāsbān u cāsūs.
(İlk harf ve ikinci harf fetha ile ve kâf sükûn ile okunur. Öncü, ordudan önce keşif
için giden az sayıda asker gözcü ve casus gibi.)
Yaslun Ḫ˅atun: Nām-ı zevce-yi büzürgter-i Çaġatay bin Çengiz Ḫan.
(Cengiz Han’ın oğlu Çağatay’ın büyük eşinin adı.)
Yesünçin Biki: Nām-ı mader-i Cuci Ḫan u Çaġatay u Oktay/Öketay Ḳaan u
Tuluy Ḫan.
(Cuci Han, Çağatay Han, Ögeday Kağan ve Tuluy Han’ın annesinin adı.)
Yeşmüt: Nām-ı yekḭ ezpüserān-ı Hülāgu Ḫan est.
(Hülagu Han’ın oğullarından birinin adı.)
yalvaç: Aṣleş “yulavuç” est betaḥrḭf ü taḥfḭf “yalvaç” hem güfte mḭşeved ve
maʿnā-yı ān reh-nümā vü rehber ve delḭl ü mürşid ve rasūl ü peryġamber est
(Aslında “yulavuç”tur değişerek “yalvaç” da denilmiştir. Yol gösterici, rehber,
delil, doğruyu gösteren, resul ve peygamber demektir.)
Yemme Noyan: Nām-ı yekḭ serdārān u noyanān-ı muʿteber-i Çengiz Ḫan est.
(Cengiz Han’ın itibarlı başkomutanlarından birinin adıdır.)
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Yengi: Hemān şehr-i Almalıġ est ki Tarāz hem güfte mḭşeved.
(Almalık şehrinin adıdır, Taraz da denir.)
yurt: Maḥall-i iḳametrā gūyend.
(Yurt, ikamet edilen/yaşanılan yere derler.)
Yesü: Nām-ı püser-i Çaġatay bin Çengiz Ḫan est ve gāhḭ ezū Yesü Mengü hem
taʿbḭr mḭşeved.
(Cengiz Han’ın oğlu Çağatay’ın oğlunun adıdır ve bazen Yesü Mengü de
denilmiştir.)
Yesü Böḳe: Nām-ı püser-i Maskan bin Çaġatay est ve gāhḭ hem ezū Yesü
Boġaoġul taʿbḭr mḭşeved.
(Çağatay Han’ın oğlu Maskan’ın oğlunun adıdır ve bazen Yesü Boğaoğul de
derler.)
Sonuç
Atâ Melik Cüveynî’nin Farsça olarak kaleme aldığı Târîh-i Cihân-güşâ adlı
eseri; sadece Moğol tarihi açısından değil, içerdiği zengin sosyal, ekonomik,
dinî ve kültürel malzemeler bakımından da kaynak bir eserdir. Dünyanın
farklı kütüphanelerinde nüshaları bulunan bu eserin bir nüshası da İran
Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’ndedir. “Târîh-i Cihân-güşâ-yı Cüveynî
Bâferheng-i Lugat” adıyla, 85572\12042 kayıt ve 9311 raf numarasında kayıtlı
bu nüshanın sonuna bir lügatçe eklenmiştir. Müellifi ve telif ya da istinsah
tarihi tam olarak kayıtlı olmayan söz konusu lügatçenin, nüshayı yazan
Muhammed bin Hüseyn tarafından eklendiği düşünülebilir.
Bahsi geçen lügatçede yaklaşık bir buçuk sayfalık bir mukaddime kısmı
vardır. Toplam 308 sözcüğün izahından oluşan lügatçenin giriş kısmında
müellif, Târîh-i Cihân-güşâ’nın değerli bir kitap olduğunu ve burada geçen
bazı Çağatay Türkçesi kelimelerin izahının faydalı olacağını belirtir. Buradan
anlaşıldığına göre müellif, bu sözlüğü, kitabın daha iyi anlaşılması için bir
ihtiyaç gibi düşünmüştür. Lügatçeye alacağı bütün kelimeleri, Çağatay
Türkçesine ait olarak değerlendirmiş, sözcüklerin kökenlerine dair bilgi
vermemiştir. Çağatay Türkçesine ait kabul edilen kelimelerin Farsça ile
açıklandığı bu lügatçeyi Türkçe-Farsça özel bir sözlük olarak düşünmek
yanlış olmaz.
İran tarih yazıcılığında Türkçe ve Moğolca kelimelerin ilk defa kullanıldığı
eser olarak kabul gören Târîh-i Cihân-güşâ için hazırlanan böyle bir
lügatçenin neşri, ilgili alandaki dil ve tarih çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
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