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ORTA DÖNEM MOĞOLCASINDAKİ BAZI İSLAMİ TERİMLER ÜZERİNE
Dr. Ariyajav BATCHULUN♣
ÖZ
Orta Çağ döneminde Moğol dilinin temel özellikleri, Çin dilinde yazılmış anıtlara, kare
yazılara ve Arapçaya yansıtılmıştır. Çincede ve kare yazılarda yazılmış Moğol dilinde bulunmayan
ilginç terimler, deyimler, gramer yapıları ve fonetik evriminin örnekleri, Arapçada yazılmış Moğol
yazıtlarında bulunmuştur. Bunların arasında, Moğol diline o dönemde girmiş, İslam dinine ait Arapça
terimler de bulunmaktadır. Bu çalışmada, 12. yüzyılda Harezmlerin ünlü filozofu Abul-Kasım
Mahmud bin Omar al-Zamahşari tarafından yazılmış “Mukaddimat al-Adab” sözlüğünde yer alan,
İslam diniyle ilgili Arapça terimler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İslami terimler, Orta Çağ Moğolcası, “Mukaddimetü’l-Edeb”, dil.
ABSTRACT
The main characteristics of Middle Mongolian are reflected on written monuments in
Chinese, square script, and Arabic.Interesting terms, phrases, grammar forms, and examples of
phonetic evolution, which do not exist in the Mongolian language monuments written in Chinese
and square script, are found in Mongolian Language monuments written in Arabic. Among them,
there are Arabic terms of Islamic religion which entered into the Mongolian language of the time. In
this speech, we are going to study particular Arabic terms related to Islamic religion which are
presented in ‘Mukaddimat al-Adab’ dictionary by Abul-Kasim Mahmud bin Omar al-Zamahshari, a
famous scholar of Horesm in the 12th century.
Keywords: Islamic terms, Middle Mongolian, “Mukaddimat al-Adab”, language

Mongolian Language of Middle Period has three main dialects. As speakers of the
western dialect became Islamic believers because of the social and political
circumstances, Arabic words including religious terms were bruoght into Mongolian
language extensively. The following table shows such Islamic terms in Mongolian
Language.
Explanation of some words
Khaj worshipping: The main foundation of the Islamic religion is Khaj worshipping.
In this ritual, believers visit Kâbe and other sacred sites in Mekka at the certain time of the
year.
Khaj: The person who does Khaj worshipping is called Khaj.
Ruku: The person who is ready to proceed Namaaz worshipping by preparing and
meeting conditions of Namaaz worshipping.
Ihram: White cover without stitch which participants of Khaj worshipping wear.
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Khijra: Movement by Prophet Muhammed from Mekka to Medina is the beginning
of time, according to the Islamic chronicle.
It could be concluded that Arabic terms of Islamic religion entered into the western
dialect of Mongolian language in Middle Period has the following characteristics.
Phonetics: It is difficult to clarify how Mongolian phonetic peculiarities were
reflected in the new terms in Mongolian language as they were written in the similar form
to Chagatay language.
Morpholody: Like other Arabic words brought into the language, the Islamic terms
are formulated be suffix.
Lexicology: Almost all Arabic terms are nominative words.
Semantics: Abstract words, objective words, and nomination words of people and
words related to religious rituals.
The various abstract words which originally existed in Mongolian Language were
replaced with similar Arabic words.
XIII. yy’da oldukça güçlü bir ulus hâlini alan Moğollar, anavatanları olan Orta
Asya’dan Batıya doğru göç etmeye başlamışlardır. Moğol İstilası olarak adlandırılan tarihî
ve siyasi olaylar neticesinde diğer pek çok kavim ve boylar da etkilenmiştir.
Moğolların Batıya doğru göçleri, Türkistan, Anadolu, Mısır, Irak, Suriye gibi geniş
coğrafyalarda Moğol kültürünün yayılmasını hızlandırırken bir yandan da bu alanlardaki
toplulukların da kültürlerinin etkilenmesine sebep olmuştur.
Bu dönemde tarihî önemi oldukça fazla olan eserler, sözlükler hazırlanmış; bu
eserlerde tarih, dil, etnografi alanlarında önemli bilgilere yer verilmiştir. Özellikle Türkçe,
Arapça, Farsça ve Moğolca açısından oldukça önemli eserler oluşturulmuştur. Bu dönem
çalışmalarına bakıldığında, Moğolların söz konusu bölgelere göç etmesine bağlı olarak
Moğol dili üzerine araştırmalar yapıldığını da görebiliriz. Mukaddimetü’l-Edeb, Hilyetü’lİnsan ve Heybetü’l Lisan, Kitab-ı Tercüman-ı Türki ve Acemi ve Mugali, The King’s
Dictionary The Rasûlid Hexaglot gibi sözlüklerde Moğolca ile ilgili bölümler de yer
almaktadır.
Çağdaş Moğolca ve Moğol ağızlarının gelişim dönemlerini araştırmalarına konu
edinen çok sayıda araştırmacı vardır. Bu araştırmalarda Moğol dilinin tarihî dönemleri şu
şekilde sınıflandırılmıştır:
1.
Ana Moğolca /Ana Altayca’dan Moğolcanın ayrılışı/
2.
Eski Moğolca /XI-XIII. yüzyıllar/
3.
Orta Dönem Moğolcası /aşağı yukarı XI-XII yüzyıllardan XV-XVI
yüzyıllarına kadar/
4.
Çağdaş Moğolca ve Moğol ağızları / XV-XVI ve sonrası dönem/
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Çin, Pakspa, Arap alfabesiyle yazılan eserler, Orta Moğolcanın temel özelliklerini
taşımaktadır. Orta Moğolcada Arap alfabesiyle yazılan bu eserler üzerinde araştırma
yapanların sayısı azımsanmayacak ölçüdedir.
D. Tömörtogoo, Çin ve Pakspa alfabesiyle yazılan Moğol eserlerinde daha önce hiç
rastlanmayan çok sayıda ilgi çekici sözcüğe, yapım ve çekim eklerine, ses değişimi
örneklerine Arap alfabesiyle yazılan Moğol eserlerinde de rastlanmakta olduğunu
bildirmiştir (Tömörtogoo 2002: I). Bahse konu olan ilgi çekici sözcükler arasında Orta
Moğolcadaki İslami terimler de yer almaktadır.
Moğolcaya giren Arapça sözcüklerle ilgili olarak B. Vladimirtsov 1930 yılında
makale yayımlamıştır; bu makalesinde Eski Moğol yazısıyla yazılan kaynaklardaki ve
Çağdaş Moğolca ve ağızlardaki Arapça kökenli kelimelere yer vermiş, buna karşın Orta
Moğolcaya yer vermemiştir. Orta Moğolcayı takip eden döneme ait üç İslami terimi
açıklamıştır (Vladimirtsov 1930: 73-82).
Bu çalışmamız, XII. yüzyılın Harezmli ünlü bilim adamı Ebu’l Kasım Mahmud bin
Ömer el-Zemahşeri (1075-1144)’nin yazdığı “Mukaddimet’ül Edeb” adlı eserde yer alan
bazı İslami terimlerin Türkçe, Moğolca ve Arapçadaki görünümleri üzerine hazırlanmıştır.
Zemahşeri’nin Harezm şahına ait kütüphane için özel olarak yazdığı ilk sözlük olan
Arapça-Farsça sözlüğün sonraki dönemlerde Türkçe, Farsça, Harezmce, Çağatayca,
Moğolca, Osmanlıca dilleri eklenerek yeni nüshaları oluşturulmuştur. Günümüzde yaklaşık
yirmi adet olan nüshalar arasında en eskisi Farsça, Harezm Türkçesi ile yazılmış olandır.
[Yüce 1993: 8-9]
Derviş Muhammed’in 1492 yılında Arapça, Farsça, Türkçe, Moğolca olmak üzere
dört dille yazdığı nüshanın Moğolca kısmında toplam 3500 madde başı sözcük olmasının
yanında bunlar arasında tamlamalar, deyimler, kısa cümlelerden oluşan ilgi çekici
örneklere yer verilmiştir (Tsetsegdari 2008: 95). Bu eser, Arap alfabesiyle yazılan Moğolca
eserlerin en büyüğü olarak kabul edilmektedir.
N. Poppe, söz konusu eser üzerinde en kapsamlı araştırmayı yapan araştırmacıdır.
(Poppe 1938: 451). 2008 yılında Japon bilim adamı Yo Saito, Özbekistan Ali Şir Nevayi
Devlet Müzesinde muhafaza edilen sözlüğün elyazması nüshasının fotoğrafını
yayımlamıştır (The Muqaddımat 2008). Aynı yıl, eserdeki metinlerin harf çevirimini ve
dizinini, bazı sözcüklerin İngilizceye çevirisini yayınlamıştır (Yoshio 2008).
Bu hususta Tömörtogoo “Араб үсгийн монгол дурасхалын судалгаа” adlı kitabını
yayımlamıştır (Tömörtogoo 2002); ayrıca G. Tsetsegdari “Араб үсгийн монгол
дурсгалуудын хэлний түүхэн судалгаа” adlı doktora tezini hazırlamıştır (Tsetsegdari
2001).
İlhanlı Devleti zamanında Moğolların sosyal sebeplerle İslam dinini kabul etmesiyle
o dönem Moğolcasına Arapçadan geçen kelimeler arasında İslami terimler de yer
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almaktadır. Tarihî önemi olan bu durum hakkında B. Rinçen “Z1248 yılında Nugudar
cancin başta olmak üzere Fars topraklarına giden çok sayıda Moğol askerin ait olduğu
boylarZ Türk, Afgan, Farslarla çevrili bir alanda diğer Moğollardan yüzyıllar süren bir
zaman dilimi içerisinde ayrı kaldığı için dilleri de ayrı kaldıkları diğer Moğol topluluklardan
daha farklı bir şekilde gelişmiştir. Aynı boyların İslam dinini kabul etmesi, çevresindeki
diğer kültürlerden de etkilenmesi sebebiyle Orta Moğolcanın dil özelliklerini daha uzun
süre taşımalarına yol açmıştır.” şeklindeki görüşlerini bildirmiştir (Rinçyen 1966: 196).
Dolayısıyla günümüze kadar Orta Moğolcanın dil özelliklerini taşımış olan ve
Afganistan bölgesinde yaşayan Moğolların dillerinin araştırılması, gün yüzüne
çıkarılmamış farklı terimlerin de ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Bu sebeple söz konusu
diller üzerinde araştırma yapmak gereklidir.
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qurban

mesjidi

قوربان

مسجدى

Сийрүүлэг

Qurban

Masjid

Галиг

ِ
ﺲ
ُ [ َﻛﻨَﺎﻳkanāīsu]: сүм, христийн сүм, еврейн сүм, кнессет
Араб эхэд [ ﺑِﻴﻊbaī ̉un]: еврейн сүм
ٌَ

قوربان

مسجد

Галиг

Türkçe

Moğolca

Сийрүүлэг

Түрэг

Монгол

ُقرْ بَان

َمسْ ِج ْد
[40a]

Сийрүүлэг
МА, Ё.С

Arapça

Араб

alaba qurbanu tem[e]n آالبه قوربانو
[ تمن97a], belge kibe qurbani temen بيلكه
[ كيبه قربانى تيمن116], belge qurbanї بيلكه
[ قربانى116], γajara kürbe qurban temēn
[ غاجاره كوربه قربان تيمن173], qurban kibe

[ اوشاق كورى دبيسبه مسجد تو370a]

ušaq güri debisbe mesjidtü

sūba mesjidtü [ سوبه مسجدتو328b],

[ مسجد تو دبيتكو ايباسون236a],

adinayīn mesjid آدينه ين مسجد
[96a], erke ̉ǖnü mesjid∗ ايركاوونو مسجد
[164b], juhud mesjid∗∗ [ جھودون مسجد210a],
mesjidtü debitkü (debiskü) ebesün

/Мукаддимат ал-адаб/ Н.П

Жишээ

(kurban)

Тахилга

(mescid)

Сүм

Үгийн
тайлбар

Mukaddimetü’l Edep adlı eserdeki İslami terimler arasından seçilen bazı sözcüklerin eserdeki yazılışları, harf çevirimi, Türkçe ve
Moğolcaya geçen şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Араб эхэд

∗∗

∗

Qurban

Masjid

Галиг
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∗∗∗

Араб эхэд

[ ﺑَ َﺪﻧَﻪbadanah]: тахилга, тайлга
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[ قربان كيبه311], qurban kibe qonini قربان
[ كيبه قونينى311], qurban kibe tengriyīn
tulada [ قربان كيبه تينكرى ين توالده311],
qurban ̒īd [ قربان عيد311], qurbāntu قربان تو
[311], qurbānu∗∗∗ tem[ē]n [ قربانو تمن311]
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qurāni

15

قرانى

quranї

قرآنى

al-quran

[513b]

[512a],

[490a],

[450a],

[434b],

[428a],

[371a],

[342a],

[189a],
[198a],
[291a],

ال ُقرآن
alγūr ungšiba qurāni الغور اونكشيبه
[ قرانى98b], jöölen ungšiba qurāni جوالن
[ اونكشيبه قرانى209b], durandān bariba
qurāni [ دوران دان باريبه قرانى145b], onār
ungšiba qurāni [ اونار اونكشيبه قرانى266a],
qaịlaji ungšiba qurāni قايالجى اونكشيبه قرآنى
[288a], sain surba qurāni ساين سوربه قرانى
[316b], surγaba tǖndü qurān سورغابه توندو
[ قرآن328a], surquyi eribe tǖnēse qurāni
[ سورقويى ايريبه توناسه قرآنى328b] tefsir kibe
qurāni [ تفسير كيبه قرآنى344b], ungšiba
qurān[i] [ اونكشيبه قرآن364b], ungšiji
da ̉ūsba qurāni اونكشيجى داووسبه قرانى
[364b],
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(Kur’an-ı Kerim)

Куран

Din

mushafi

دين

ى

مصحف
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din

mushafnї

دين

مصح
ف نى

ad-din

almushafa

[282b]

[513a]

[498a],

[471b],

[437b],

[252a?]

الدين

[430b]

[432b]

[428b],

[427b],

[372a],

[251a],

َحَ ف

[444a],

[470b],

ْا ْلمُص

batu di:n [ باتو دين226]

ene tengrīn din اينه تينكرين دين
[159b], biliktü bolba din dotura بيليك تو بولبه
[ دين دوتورا119b], mürted bolba dīnēse
[ مرتد بولبه ديناسه244b], onaqu kibe tǖni
dīntü [ اوناقو كيبه تونى دين تو266a]

nuqța âwkbh maşħaf-dur نقط اوكبه
[ مصحف تو400]

altanār čimebe musħafni التانار
[ جيمابه مصحفنى99a], musħafi مصحفى
[234a], nuqta talbiba musħaftu نقطه تالبيبه
[ مصحف تو259b], ūtadu dürübe musħafi
[ اوتادو دوروبه مصحفى373a], ῾ušr talbiba
musħaftu [ عشر تالبيبه مصحف تو393b]

qura
̉ :n-yi dušman-lig ki-ba قرآنى
[ دشمن ليق كيبه461], tâdyl? ki-ba qura
̉ :n-yi
[ تاديل كيبه قرانى421]
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(din, inanç)

Шашин

(Mushaf)

Куран

امين

كفر

خليفه

amin

küfr

halife

ھجر

ايمان

imān

hijret

دعا

du̒ ā
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hijret

halife

küfr

amin

iman

du̒ ā

ھجر

خليفه

كفر

امين

ايمان

دعا

Tahaajaru

al-halifu

al-kufur

Ammana

aamana

al-iman

du῾a

[252a]

ُف

[437b]

[436b]

[390a]

[437b],

ن

]

َتھَاجَ ُر

ا ْلخلي

ا ْل ُك ُفر

َا َّمن

َآمَن

اال ْيمَا
ِْ

[70a

ْ د َعا

آمين

hijret kibeler [ ھجرت كيباالر184b]

ene halife [ اينه خليفه160b]

dušman kibe tǖni küfr دشمن كيبه
[ تونى كفر146b]

amin kelebe tǖni hirēküdü
[ كلبه تونى ھيراكودو100b]

anda kibe tǖni imān اندھكيبه تونى
[ايمان102b], iman ačaraba tengridü ايمان
[ اجرابه تينكريدو196b]

du̒ āyīn qurūn [ دعاين قورون147b]
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Хижр

(halife)

Халиф

(küfür, dini
vecibelere aykırı
sözler söylemek)

хараал, зүхэл

(duanın kabul
edilmesi için
kullanılan ve
duanın sonunda
söylenen
sözcük)

аминь, (итгэх)

2. Исламын
шашинд итгэх
итгэл

(iman, inanç

1. шүтлэг, сүсэг
бишрэл

(dua)

залбирал,
мөргөл

faqih

xutbayi

helāl

ين

حالل

ت

فقيه

خطبه

ھالل,
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faqih

xutbanї

sünnet,
helāl

خطبه نى

حالل

ت

فقيه

سنت

Fuqihan

al-hutbata,
hatbatun,
hataba

hilal

hatana,

u

ََخ َتن

[324a],

ً ُفقِھا

ََخ َطب
[234a]

َخ ْطب ٌَة
[303a],

ا ْل ُخ ْط َب
[ َة469b],

حلّل
[393b],

огтлох,
тайрах

[200b],

[508a]

وا

faqih medekči ere فقيه ميداكجى ايره
[168a]

ese setkiji ungšiba xutbayi ايسه
[ سيتكجى اونشيبه خطبه ين166a], oqtaluqsan
xutba [ اوقتالوقسان خطبه268b], xutba
ungšiba xatīb irgendü خطبه اونكشيبه خطيب
[ ايركاندو385b]

[184b], helāl kibe harami حالل كيبه
[ حرامى193b]

helāl kibe kǖkeni ھالل كيبه كوكانى
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1.Мусульманы
хуулийг сайн
мэдэгч

(hutbe)

Xутба

(sünnet, helal)

Сүннэт

(Muhammed ve
diğer
Müslümanların
baskılardan
kurtulmak için
622'de
Mekke'den
Medine'ye göç
etmeleri)

haj

bismillāh

farz
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Ì بسم

حج

فرض

haj

bismillāh

farize

Ì بسم

فريضه

حج

Hajja

Basmala

faradza, ,
aftaradza,
farradza

مَحَ رَّ تا
[11a],

حَ َّج
[263a],

َبسْ َم َل
[525a]

ََفرَّض
[430a],

[466b],

ا ْف َترَض

[184a],

ََفرَ ض

ħaj kibe ka̒bayīn geri كعبه حج كيبه
[ يين كيرى192b], ħajīn mör حاجين مور
[193a], ħajīn orta ̉ūt حاجين اورتاووت
[193a], ħajidun bazār حاجى دون بازار
[193a] oqtalba ħajit üsünēn اوقتالبه حاجيت

gebe bismillāh Ì [ كيبه بسم169а]

[ سوره يى168a],

farz kibe tengri namāzi فرض كيبه
[ تينكرى نمازى168a], farize kibe tengri
namāzi [ فريضه كيبه تينكرى نمازى168a],
farize kibe tengri sureyi فريضه كيبه تينكرى
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(Hacc)

Хаж

(Allah’ın adıyla
(başlamak)

Аллахын
нэрээр

(farz)

Фарз

2. Kur’an okuyan
kimse)

(1. Dikkatli ve
ince anlayışlı,
ayrıntılı bir
şekilde bilen
âlim

2. куран уншигч

kāfir

jübbe

imamliq

ihram

ka̒ba

--

امام ليق

كافر

جبه

احرام

كعبه
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كافر

جبه

jübbe

kāfir

امامت

احرام

كعبه

imamet

Ihram

ka̒ba

al-kifarata,

alkaffaarata,

Alkuffaaru,
al-kaafar,

Tajbbaba

ا ْل َكا َفر
[339b],
[389a],
[347a]

ا ْل ُك َّفا ُر
[287a],

ََتجَ بَّب
[498a]

اَ َّم

ahrama
almuhrimu

[261a]

اَحْ رَ َم
المُحْ ِر ُم
[389a]

al-ka῾ab

Amma

ا ْل َكعْ َب ِة
[261a],
[404a]

حجَّ ة
[392a],

ا ْلحا َّج
[377b],

م َْوسِ م
[39b],

[23a],

قا ِف َلة

احرام ھويابه

جبه اوموسبه

kāfir kelebe tǖni كافر كلبه تونى
[212a], musulmān bolba kāfir مسلمان بولبه
[ كافر242a], olja ögbe tengri
musulmāndu kāfirīn mali اولجه اوكبه تينكرى
[ مسلمان دو كافرين مالى265b], qatquldān
kāfirlā [ قاتقولدان كافرال297], qatqulduba
kāfirlartu [ قاتقول دوبه كافرالرتو297a], qola

jübbe ömüsbe
[211b]

imamliq kibe irgendü امام ليق كيبه
[ ايركاندو196b]

iħram huyaba
[195a]

ħaj kibe ka̒bayīn geri كعبه حج كيبه
[ يين كيرى192b], ilebe ka῾badu qurbanliq
[ ايالبه كعبه دو قربان ليق196a]

[285b], itqaba dušman ħajilari
[ ايتقابه دشمن حاجى الرى198b],

قبول كيبه تينكرى تونى حجى نى

[ اوسونان267b], qabul kibe tengri tǖni
ħajjini
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(küfür eden,
İslam dinini
kabul etmeyen
ve dine ters

үл итгэгч,
шашингүй хүн

(din adamı
giysisi, cübbe)

Нөмрөг

(İslam dininde
din adamı)

исламын
шашны лам

(ehram)

ихрам өмсөх

(Kâbe)

Кааб

كفارت

كفن

رحمت

kefāret

kefen

rahmat
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rahmat

kefen

kefāret

رحمت

كفن

كفارت

Kaffanahu

Kaffara

al-kaafara

[339b]

َق َب َح

َك َّف َن ُه
[352b],

ََك َّفر

tengri kāfiri raħmatāsa قوله كيبه تينكرى كافرى
[ رحمت آسه300b], sain üiletü rahmattu ساين
[ اويالتو رحمت تو317], tere rahmatāsa qola
kiksen bī [ تيره رحمت اسه قوال كيكسان بى349],

[ كيالكسه بولوم رحمت جيمادو214a], qola kibe

kelekse[n] bolum raħmat čimadu

كفن كيبه توندو

[ كفارت اوكبه213a]

kefen kibe tǖndü
[213a]

kefāret ögbe

ħadd-aca önggere-gul-ba ka:fir
[ جداسه اونكاروولبه كافر295]

ا ْل َكا َفر
[352b],

[428b],

kibe tengri kāfiri raħmatāsa قوله كيبه تينكرى
[ كافرى رحمت آسه300b], tamγalaba tengri
kāfirīn setkili تامغاالبه تينكرى كافرين سيتكيلى
[339b]

ا ْل َك َّفا َرت
[ ا428b],
ا ْل ِك َفرَ تا
[397b]
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(rahmet, Allahın
İnsanlara iyilik
yapması ve

өршөөл энэрэл
ивээл

(kefen, ölen
kişilerin
gömülmeden
önce sarıldığı
beyaz renkli
kumaş)

Кафан

(dini kuralları
yerine
getiremeyen
kişilerin daha
sonra yapması
ya da onun
yerine yaptığı
başka şeyler

(inanmayan)

үл итгэгч

hareket eden)

قبله

صدقه

sadaqa

ن

مسلما

لعنت

Qibla

musulmān

la̒net
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sadaqa

qїbla

musulman

la̒net

ن

صدقه

قبله

مسلما

لعنت

sadaqatun
,

al-qiblata

ص َد َق ٌة
َ
[193b]

ال ِق ْب َل َة
[515b],
[513b]

ا ْلمُسْ ِل ِم
[ ين397b], Z

ا ْل ُب ْھ َل ُة
[469a]

َل َع َن ُه
[ َلعْ ًنا350b],

ا ْب َت َھ َل
[469a],

oqtaluqsan sadaqa اوقتالوقسان صدقه
[268b], sadaqa ögbe tǖndü صدقه اوكبه

ni ̉ ūrān qibla jük kibe نيوران قبله
[ جوك كيبه258b], ööriyēn qibla jük
kibe [ اورييان قبله جوك كيبه282b]

[ نيبه تينكرى سيتكيل اينو مسلمان ليقتو249],
olja ögbe tengri musulmāndu kāfirīn mali
[ اولجه اوكبه تينكرى مسلمان دو كافرين مالى265b],
talbiba tengri bōllar musulmānliγīn möri
[ تالبيبه تينكرى بول الر مسلمان ليغين مورى339]

[242], nēbe tengri setkil inu
musulmānliqtu

مسلمان ليقين مور اوجاوولبه توندو

musulmān bolba kāfir مسلمان بولبه
[ كافر242a], musulmānliqīn mör
üje ̉üülbe tüündü

[ لعنت اوركوبه الر460]

la̒nat örgü-ba-lar

la῾net kibe bügüdedü لعنت كيبه بوكده
[ دو232b], la̒net kibe tǖndü لعنت كيبه توندو
[232b]

tengri rahmat kibe bōllardān تينكرى رحمت
[ كيبه بول الردان347]
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(sadaka)

Өглөг

(kıble)

өмнө зүг,
Каабын зүг

(Müslüman)

Мусульман

(lanet)

хараал,

lütufta
bulunması)

قيامت

ركوع

خطيب

qi ̉āmat

rükü̒

Xatīb
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xatib

rükü̒

qїyāmat

خطيب

ركوع

قيامت

al-hatibu,
alhitaabatu

raka῾a

alqiyamat,
išraat
assa῾ati,

tassadaqa

ا ْل َخطِ ْي
ُ[ ب234a],
الخِطا َب ُة
[234a],
[234a]

َرَ َكع
[345b]

[270b]

القيَام
[ ت10b],
ا ْشراط السَّع ِة
َّ
[10b], الطاح ُة

َصدَق
َّ َت
[494b]
[ توندو314b]

xutba ungšiba xatīb irgendü خطبه
[ اونكشيبه خطيب ايركاندو385b], xatīb bolba
[ خطيب بولبه384a]

rükü῾ kibe tengridü ركوع كيبه
[ تينكريدو314a]

qi ̉āmat ödür [ قيامت اودور297b],
qi ̉āmat ödürün belges inu قيامت اودورون
[ بيلكس اينو297b], qi ̉āmatīn ödür قيامتين
[ اودور297b]
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(hatip)

Номлогч

(rüku)

мөргөх

(kıyamet)

ертөнцийн
төгсгөл
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Yukarıda yer verilen tablo incelendiğinde Orta Dönem Moğolcasına ve ağızlara
giren İslami terimlerle ilgili dikkati çeken özellikler aşağıdaki gibidir:
Ses Bilgisi:
Arapçadan geçen kelimeler Çağatayca’da aynı şekilde yazıldığı için Moğolcanın
ses bilgisinin tam özelliklerini anlamak zor olmaktadır.
Şekil Bilgisi:
İslami terimlerin yanında Arapçadan geçen diğer kelimelerle aynı şekilde yapım ve
çekim ekleri de geçmiştir. Bunlar yazılırken kelimelerden ayrı olarak yazılmıştır.
Örneğin; olja ögbe tengri musulmāndu kāfirīn mali اولجه اوكبه تينكرى مسلمان دو كافرين مالى
[265b], nēbe tengri setkil inu musulmānliqtu[ نيبه تينكرى سيتكيل اينو مسلمان ليقتو249], ħajidun bazār
[ حاجى دون بازار193a] ... г.м.
Bu iki örneğe baktığımızda Arapçadan geçen İslami terimlerin Moğolcaya
geçmesiyle yapım ve çekim eklerinin ayrı yazılması durumu, bunların daha önceki
dönemlerde de kullanıldığının göstergesidir.
Sözcük Bilgisi:
Arapçadan geçen kelimelerin aşağı yukarı hepsi isim türündedir. Örneğin; iħram
huyaba [ احرام ھويابه195a], itqaba dušman ħajilari [ ايتقابه دشمن حاجى الرى198b], faqih medekči
ere [ فقيه ميداكجى ايره168a]...
Bu sözcüklerin asılları nüshada fiil olarak yer alırken Türkçe ve Moğolcaya
geçerken isim halinde geçmişlerdir.
َ
helāl kibe kǖkeni [ ھالل كيبه كوكانىН.П. 184b] خ َت َن-огтлох,
таслах [Ё.С. 200b], iman
ačaraba tengridü [ ايمان اجرابه تينكريدوН.П. 196b] آ َم َن-итгэх [Ё.С. 390a] ...v.b.
Anlam Bilgisi:
Bu çalışmada seçmiş olduğumuz kelimeleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:
Soyut kelimeler: inanç, din, dua, lanet, rahmet, hutbe, iman,Z vd.
Somut kelimeler: Kur’an, Mushaf, Kabe, cübbe, ehramZ vd.
İnsanla ilgili kelimeler: Halife, hatip, fakih, Müslüman Z vd.
Hareket bildiren kelimeler: sünnet, farz, kurban, hac, sadaka vd.
Nüshalarda yer alan sözcüklerin yazılışlarını incelediğimizde, eserdeki Moğolca
sözcüklerin Arapça orijinallerinden farklı olduğu ve daha çok Türkçe yazılanlara benzediği
görülmüştür. Kanaatimizce eserdeki sözcükler doğrudan Arapçadan değil Farsça
üzerinden Türkçe’ye, Türkçe üzerinden de Moğolca’ya geçmiştir diyebiliriz. Zira
sözcüklerin yazılışlarındaki Türkçe-Farsça ve Moğolca arasındaki benzerlikler bunu işaret
etmektedir.
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Dikkat çeken bir başka husus da bazı sözcüklerin Arapçadan çevrilirken doğrudan
alınmamış, Moğolcaya tercüme edilerek yazılmış olmasıdır.

KISALTMALAR
ар. – араб
мо. – монгол
ЗКВ – Записки Коллегии Востоковедов
ÖMSKKQ – Öbür Mongγol-un Surγan Kümüjil-ün Keblel-ün Qoriy-a
TDKY – Türk Dil Kurumu Yayınları
МА – Мукаддимат ал-Адаб
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