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CAGA BEY V AKFİYESİNDEKİ BAZI ÜNV AN VE 
KİŞİ ADLARI HAKKINDA NOTLAR. 

·B. ÖGEL 

Değerli meslektaşım Prof. Dr. Ahmet Temir'in, "Kırşehir emırı 
Cacf!, oğlu Nur el-Din'in 1272 tarihli arapça-moğolca vakjiyesi" adlı eseri, 
Türk Tarih Kurumu ·yayınlarİ arasında 1959 da neşredilmişti. Bu 
eserin basım için ne kadar beklediğini ve hasıma verildiği tarihten de 
ne -kadar önce yazıldığını, kendilerinin bir yakını olarak bilmekteyiz. 
Şüphesiz ki aradan geçen bu uzun zaman içinde, muhterem meslek
ta§ım bir çok fikirlerini değiştirmiş bulunmaktadırlar. Ümid ederiz 
ki· bu yazı, kendilerinin de yeni fikirle~ini açıklamalarına bir vesile 
teşkil edecektir. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü, Türk tarihi ve 
dili tetkiklerinin, bilhassa Batıda dejenere edilmek istendiği şu su:ada, 
böyle müşterek hamlelere her çağdan daha fazla ihtiyacımız vardır. 

Görüş sahaları dar ve bilgileri kıt Mongolistler, şu anda dünya
daki bütün ilim merkezlerinde inisyativi ele almış .ve Türkolojiyi bir 
kenara itmiş durumdadırlar. Bu şahıslar güya bir Moğol medeniyet 
alemi kurmuşlar ve dünyayı da yavaş yavaş bu ütopia'ya inap.dırmağa 
başlamışlardır. Çağımızdaki ilmi zihniyet ve metodu, Wilhelm Bart
hold, Paul Pelliot ve Bang gibi üstadların devirlerine nazaran çok geri
de kaİmış bir durumdadır. Asıl acı olan taraf, bu yeni mongolistlerin, · 
ne Pelliot ve ne de Barthold'u okumak ist.ememeleri, veyahut da bu 
büyük üstadları okuyup anlamak için gerekli bilgi ve kabiliyete sahip 
olamamalarıdır. Mümtaz bir Türkoloğ ve aynı zamanda Mongolist 
olan Sayın Prof. Ahmet Temir'le olacak bu münakaşamız, kendi 
aramızda ve dışa doğru inkişaf edecek, prova mahiyetinde bir metod 
meselesinden başka bir şey değildir. Bu sebeple Prof. Temir'in; bizi 
hoş göreceklerinden eminiz. 

ı . ASIGUTLUH: (S. 179, vakf., 28.): Baynal-Noyan'ın adamla
rından olan bu şahsın adı, moğ. Aşik-kuduluk ve türkçe Aşık-Kutluk'tan 
başka bir şey değildir. Asıl mühim olan nokta, türkçe Kutlug sözünün, 
burada ufak bir farkla Kutluk şeklinde yazılmış olmasıdır. Eğer Ana
dolu'daki bu Mogollar arasında, tam manası ile bir Moğol kültürü 

~ - ~.- -.. 
--: ' .. 

/ · ·,~ · ·; ' 



68 B. ÖGEL 

hakim olmuş olsaydı, buradaki I[utlug sözününde, I;utu~tai şeklin

de yazılmış olması lazımdı. Çünkü ·türkçe I[utlug'un tam karşılığı, 
moğolca I[utu~tai ( = I[utuMI[uduk-tai) dır 1• Nitekim .I[utu~tai sozu, 
Moğolların gizli tarihinde de geçmektediı· 2• Rqideddin, çoğu 

zaman, moğolca ünvanların türkçe karşılığım kullanmıştı. Reşi
deddin'in, bunu kasden yaptığını söyleyenler de olmuştur. Halbuki 
Reşideddin, o çağda I[utlug denen kimselere I[utlug demiş, adı l[utu~tai 
olanları da bu moğolca adları ile yazmıştır 3• Daha sonraki Moğol
hanedanında, türkçe kutlug ünvam da moğollaşarak, kuduluk şeklinde, 
garip biı· hale girmiştir 4• Burada bu ünvamn, moğolcadaki şekilleri 
ile yazılınayıp da, KutlugfKutluk gibi türkçe olarak yazılmış olmasınin 
da ayrı bir manası vardı. Durumu biraz daha açıklıyalım : Meşhur 
Marco-Polo, bütün Moğol imparatorluğunu baştan başa geçerek, 
Peking şehrindeki Han'ın sarayına gitmişti. Fakat ziyaret ettiği Moğol 
imparatoru Kubilai Han'ın ağabeysi Mengü-Han'dan bahsederken, 
imparatorluk içinde sanki onun moğolca adı Mönggii 4 'yi duymamış 
gibi, yalmzca aym adın türkçesi olan Mancu ( Miinggü)'yu kitabına 
geçirmiştir. Yine aym meşhur seyyah, Çingiz Han'ın büyük oğlu 

Cöçi'den söz açarken de, sanki bu meşhur şehzadenin Moğolca adı 
unutulmuş gibi, onu da türkçe adı Tossu (TöşifTüşi) ile anıyordu. 

Dikileri bir tarafa bırakalım. Fakat bir tarihçi için bu örnekler çok 
şey ifade ederler. 

Gelelim Batı ülkele~ine. Yani Altın-Ordu ile Anadolu'ya: Ana
dolu ve Altın-Ordu'da da, Türk-Moğol müşterek ünvanlatının, 
genel olarak türkçe şekli kullanılmıştır. Az sonra da göstei:eceğiıp.iz 
gibi, halis moğol olan BogolfBo'olfBöl gibi ünvanlar da, Batıdaki Türk 
alemine gelince, BoalfBowal veya yine Sayın Prof. Temir'in ayın kita
bında görülen Bokal şekline giriyorlardı. Tıpkı, moğolca Tuda'unfTuda
gun'un, Batıda Tııdawun olması gibi. Yeri geldikçe bu değişimler 
hakkında örnekler vereceğiz. 

1 P. Pelliot, Gengis-Khan, s. 282; B. Öge!, Sino-Turcica, s. 284. 
2 Tüan-ch'ao pi-shilı, 157· 
3 Reşideddin, Berezin neşr., I, s. 93· Kutuktai-Hatun için bk. A. esr., II, s. r8o. 
' Bk. Hambis, Le clıap'itre CVIII du Tüan-clıe, Mo~ographies du T'oung-pao, 

vol. III, 1954, s. 92, 93· L. Hambis, Çin kaynaklarında KutlugfKutluk şeklinde geçen 
bu isinıleri, zoraki olarak Kuduluk şeklinde moğollaştırmıştır. Prof. Hamhis zannedi- · 
yor ki, Moğol devletinin içinde bulunan herkes Moğoldur ve bu sebeple de, o· çağda 
bu ünvanların hepsi Moğollar tarafından böyle telaffuz ediliyordu. Bu fi.krin ten
kidi için bk. Sino-Turcica, s. 379· 
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Türkçe Aşı~fAşu/s. veya Ya.şu.~ olan ünvana gelince, bu ad da 
moğolcada Aşil;. ( Aşiq) şelcline girmiştir. Tıpkı türkçedeki arıg sözünün, 
moğolcaôa arigfari(c oluşu gibi. Aşil;.fAşig adının, eski Moğol onomas
tiğinde bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Mesela Çingiz Han'ın 
at-aları veya yakın akrabaları arasında, hatta doğudaki Tatarlar ve 
Cürçetler içinde bile bu adı taşıyan bir kimse yoktur. Bu ad, daha 
ziyade Uygur ve Kereyit onomastiğinin bir malı olarak görü
lüyor. Kereyitlerde bu adın ilk defa görünüşü, Altun-Aşul;. şeklinde idi. 
Bu ad, Ch'in-ching lu' da "An-tun 4 -shu" şeklinde yazılmıştır 5• Reşided
din de bu türkçe adı açık bir yazış tarzı ile ..;_,;.T <.ı _,:ll Altun-Aşul;. 
diy~ kaydetmiştir 6 • En ufak bir moğol tesiri bile bahis mevzuu olsaydı, 
altun'un yerine altan yazılmış olması gerekirdi. !kinci en ·eski örnek, 
yine Kereyi t'lerden Ca~agambu'nun ahçısı Aşı(r /Aşil;.-Tiimür'dür. 
Bu ad, Moğolların Gizli Tarihinde de geçer 7 ve Reşideddin'in muh
telif nüshalarında da AşıkfAşuls. olarak, değişik şekillerde yazılır 8• 

Görülüyor ki ikincive en eski örnek de Kereyit onomastiğindendir. 
Üçüncü eski örnek ise, Çingiz Han'ın binbaşılarından Aşıl -güriigiin'dir 9• 

Burada çok önemli bir noktaya işaret etmek zorundayız. Pelliot, 
Moğolların gizli tarihi'nin kendi transkripsiyonunda, bu adı monog
listlerin klasik alışkanlıklarına göre Aşil;. şeklinde değil de; türkçe yazılı
ŞI ile Aşı!;., yazrruştır ıo. Üstad P. Pelliot'yu, böyle yazmağa zorlayan 
filolojik ve tarihi zorunlukları biliyoruz. Ancak konuyu daha fazla 
uzatmamak için, bu kadar söylemekle yetineceğiz. Bu Aşıl;., binbaşı 
damat, yani gürliglin idi. Bu çağdaki Çingiz Han'ın damatlan genel 
olarak kendisine tabi olan Ala-J.(uş Tegin, Barfuls.-art Tegin gibi yabancı 
hükümdarlar veyahut da büyük kabile reisieri idiler. Hangi etnik 
zümreye ait olduğunu bilmediğimiz bu binbaşının, halis bir Moğol ol
duğu da şüphelidir. 

a Ch'ing-cheng lu (Pelliot-Hambis neşri: Gengis-Khan), s. 416. 
8 Reşideddin, Berezin neşri, II, s. 195, 196, 228. 
7 Tüan-ch' ao pi-shih, 208. Moğol çağmda Uygurlarda da Aıık-Tiimür adma 

rastlıyoruz. Bu suretle de adın menşei açık olarak, ortaya çıkmış bulunuyor. Bu 
meselenin münakaşası için bk. B. Ögel, Sino-Turcica, s. 95· · 

8 Hekaturov, Reşideddin'in rusça tercümesinde bu adı, zoraki olarak moğol 
telaffuzuna göre okumaktadır (I, s. ıoo). Reşideddin'in bu rusça tercümesinde, Oğuz 
boylarının adlarının bir çoğu da yanlış olarak ob.-unmuştur. 

8 Tüan-ch'ao pi-shih, 202. Bu şahıs hakkında ayrıca bk. T'u C hi, Meng-wu-erh 
Shih-chi, 40, II b; Sino-Turcica, s. 97· 

10 P. Pelliot, HisiiJire seerj/e des Mongols, Paris 1949, s. 76. Uygurca "Ajık 
bolmıy" tabiri için bk. Masao Mori, 1'Ukobushakaishi, IX, s. ıS; Sino-Turcica, ·s 369. 
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Daha sonraki Moğol onomastiğinde de Aşık,fAşiZc, adı devam et
rriiştir. Ancak önceleri Çin transkripsiyonu ile A-shih-hei (A§ık,/A§ik,) 
şeklinde yazılan bu ad ıı, sonradan kısaltılarak A-shih, yani "Aşi {Zc,}" 
şekline girmiştir. Reşideddin, yine Kereyitlerden, Ong-Han'ui 
emiri Aşi.k-Sirun(?)'dan da bahseder 12• Duladai Yarguyı'nın oğlu 
Aşık-Tiimür18, Ari~-Bügii'nin üçüncü oğlu Nairalsu-Bulsa'mn oğlu Aşı.~
Tuğlu~14, İkires boyundan damat ve pirens Aşı~'ı 15 ve daha bunlar 
gibi bir çoklarını isim listemize ilave edebiliriz. 

2 . ADAY(?), Eder(?), Edey(?): (s. 179, vakf. 66). Sayın Prof. Temir 
de bu adın mahiyeti üzerinde şüphe ile durmuştur. Son çare olarcik 
bu adı, Eder nehir adı ile izah etmek istemiştir (s. ı87). Gerçi Türk
lerde Barçu.k-art· Tegin v.s. gibi, yer adlarından alınmış kişi acilan yok 
değildir. Kanaatımızca onomastİk tetkiklerinde örnek ve enisal, 
metod bakımından birinci derecede önemi haizdir. Moğol onomas
tiğinde Eder nehri ile ilgili veya hiç olmazsa Eder şeklinde ikinci bir adi 
görmüyoruz. Bu adın okunuş ve yazılışı için şimdilik en emin örne- · 
ğimiz Adargin boy adıdır. Yine bu boyun ilk nesillerinden Adar-Miirgiin 
adlı birini de görüyoruz. Bu ad, Moğolların Gizli Tarihi'nde yoktur. 
Adar-M iirgiin, Adargin 16 b.oyunun atası ve Tumbinai-Sii;ô.'n'in torunudur, 
Babası, yine bu boyun atası sayılan, Reşideddin'in . Sam-Jra;iun 17 ve 
Ch'in-cheng lu'nun ise, Sam-Jra;ulai 18 dediği şahıs idi. Moğollann 
Gizli Tarihi bu adı da, Semseyüle 19 şeklinde, yanlış olarak yazmıştır. 
Adar-Miirgiin'in adı, şüphesiz ki Adargin boy adı ile ilgili bir kişi adı 
idi 20. 

ıı Bu şekilde yazıl~a, yalnızca Tüan-ch'ao pi-shih, 202 ve 208 de rastlıyoruz. 
12 Hekaturov, Reşideddin (Rusça terc.), s. ı28. 

ıs A. esr., I, s. ıoo. 
14 T'u Chi, a. esr., ısı, 3 b. 
16 Ikires boyundan A§ik-güriigiin'in mezar kitabesi için bk. Tüan wei-.lei, 25, 6 a; 

Ayrıca b.k. Hambis, Le chapitre CV/II, s. 32 . . 
16 Reşideddin, Berezin neşr., II, s. 45, 49, sı de, bu boy adını Hadargin şek

linde yazmıştır. Moğolcada AdarginfHadargin değişimi, (H-, initial) meselesinden 
başka bir şey değildir. 

17 Reşideddin, aynı neşr., II, s. 45, 49· 
18 Bu mesele için bk. P. Pelliot, Gengis-Khan, s. 35· 
1u Semseçüle (?) okunuşu için bk. Moğollann Gizli Tarihi, A. Temir terc., 48. 

Haenisch ve Kozin de bu yazılışı düzeltememişlerdir. 
2o Reşideddin, Ado.r kişi adını Jbl şeklinde yazar. Berezin neşr., a. yer. 
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3· BALA-BAGURÇ!: (s. ı8o, vakf. 29). Muhterem meslektaşımm, 
bu gibi kişi adlarının mana ve mahiyetierini bulmak için, hemen 
moğolca sözlüklere bakması, bizi şaşırtan noktalardan biri oldu. Üstad 
Paul Pelliot'nun şu önemli nazariyesini hiç bir zaman- gözden 
uzak tutmamarnız gereklidir: "Moğol onomastiği, geni §ölçü
de Uygur ve Önggüt tesiri altında kalmıştı 21". Bala-, 
ki§i adının ilk örneklerini yine ilk defa Türk onomastiğinde buluyo
ruz. Bala-/fan .:ıt.;.~4, Cüveyni'ye göre Semerkand'daki Türk emir
lerinden biridir 22• Bu, Batı Türk onomastiğinden birinci örnektir. 
İkincisi de Ögödey Han zamanında yaşamış ve yine Güveyni'nin 
ifadesine göre Moğol devleti içinde büyük bir nüfuza sahip olan 
Bala-Bitigyi ~ "->~ idi 23• Aslen budist olan Bala-Bitigyi'nin, müs
lümanların katli ile ilgili komploya da adı kanşmıştı. Bu da Doğu

Türk onomastiğinden bir örnektir. ~/ >'4 şeklindeki yazılış farkı da 
gösteriyor ki, bunlardan biri türkçe, diğeri de budist menşeli birer ad 
olmalı idiler. Belki de, her ikisi de türkçe idiler. Baybars Tarihi'nde de 
Ba'lay, Balağa, v.s. gibi Tatar ve Kıpçakla ilgili şahısların isimleri geç
mektedir24. Fakat Memluk onomastiği, henüz daha işlenrneğe muhtaç 
bir durumdadır. Bunlann yanında Çingiz-Han zamanında, Celayir
lerden de Bala-Çerbi vardır 25• Görülüyor ki başlangıçta Türklerde 
daha çok ve yaygın olmak üzere, bu adı Celayirlerde de görüyoruz. 
Yalnız şu unutulmamalıdır ki, Celayirler diğer kabilelere nazaran, 
Türk tesiri altında daha çok kaliil;IŞ bir zümre idiler. 

11 P. Pelliot, Notes sur l'histoire lk la Horlk d'Or, Paris 1950, s. 46. Kaşgarlı 

Mahmud, türkçe bala sözü için iki anlam vermektedir: ı) Kuş ve hayvan yavrusu 
(Diuan, terc. II, s. 247). 2) İş sırasında yardım eden yardımcı, çırak (A. esr., III, s. 
232). Moğolcada Bala sözünün manası, bu kadar sağlam değildir. "Ç~, yardım
cılık", zaten kendi kendine bir ünvandır. Çağataycadaki manaları için bk. Şeyh 
Süleyman E.f., Lug. Çagatayi, s. Sı. Bala-Sagun sözünün de açıklanması, henüz 
daha tam olarak yapıl mamıştır.Sagun, gerçi bir ünvandır. Fakat acaba Bala. nedir? 

22 Cuveyni, Gibb Memorial, I, s. 92. 
23 Cuveyni, I, 37-39· Ku bilay-Han'dan sonra Çin Moğollarına, Budizm'in 

tesiri ile "Bala-" ile başlayan adlar girrneğe başlamıştır. Fakat bu linvanlarm ikinci 
kısımları da sanskritçedir. Mesela Balaşiri (*Pala-şri) adına çok rastlanır. Bk. Ham
his, Le chapitre CVIII..., s. 5· Bu şahıs Merkit boyundandır. Türklerden de, yal
nızca Bala adını taşıyan büyük memurlar vardır (Sino-Turcica, s. ıo8J. Bu adın öz 
türkçe olduğunu zannediyoruz. · 
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4· BAYNAL: Prof. Temir'in vakfİyesi sayesinde, bu büyük 
Altınordu emirinin ismi daha doğru olarak okunmuştur. Bay-Inal, 
Cöçi'nin 5· oğlu Şıban'm oğullarından biridir. Prof. Temir, Cöçi'nin 
bu me§hur oğlunun adını Şayban diye yazmaktadırlar (s. r8o). Şay
banfŞf:Jban'ın, aslı ŞıbanfŞibaıi idi. Bu ad, sonradan islamiyete uydu
rulmuş (islamise) bir addır. Vladimirtsov, meşhur gramerinde, bu
nun moğolca Şıban ( < Şıbtin < Şiba~an) şeklinde bir türeyi§ten meyda
na geldiğini söylemi§ti 26• Blochet de möğ. şibaga'dan getirmi§ti 27• Bu 
adı, Moğ. Şiba'un, yani "ku§" ile kaqılaştırmak isteyenler de bulun
muştu. Üstad Pelliot, haklı olarak bu Mongolistlere kaqı çıkmıştır 28• 

Çünkü Şıban'ın aslı Sıban'dır. Uygur ve Önggü t'ler arasında, Bu
yan-Sıban, Sıban Tiimiir v.s. gibi adları ta§ıyan pek çok kişi vardır 29• 

Bu Uygur büyüklerinin adlarının, moğ. Şibaga, Şibakan'dan türemiş 

olmasına ihtimal yoktur. Bu adın menşei belki de hırıstiyanlıktan 
geliyordu. Moğolların meşhur Şiriimün adının uygurcası da, Sirii
mün'dür. Üstad Pelliot'nun bu ad için Siriimü'nfSiliimünfSliimün < 
Salomon gibi bir türeyiş düşünmüş olması da boş bir fikir değildir 30• 

Dönelim yine Baynal'a : Moğol onomastiğinde sonu "-nal" ile 
biten adiara hemen hemen hiç rastlamıyoruz. Nausal moğol adı. bile 
üstad Pelliot'ya garip gelmiş ve bunun için de, türkçe Yeşilf'Yaşıl §ek
linde bir türk menşei düşünmüştü 31• Meşhur Mu~ali'nin tek oğlu 

Boğol idi. ı 197-1228 seneleri arasında yaşamıştı. Mezar ki tabesi 
de BoğaZ'un Hatunu, Katulcui-Katun narnma yazılmıştır 32• İşte . bu 
meşhur kişinin yedi tane oğlu vardı. Bu çocuklardan 4 · üncü sünün 
adı, Bai-Inal'dır. Çince olarak Pai Yi-nan şeklinde yazılmıştır 33• Bu-

24 Baybars Tarihi, Ş. Yaltkaya terc., Ankara 1941, s. 47· Baybars tarihi'nde tet-
kike değer, pek çok önemli isim listeleri vardır. · 

2s Tüan-ch'ao pi~shih, 202. 
26 Vladimirtsov, Sravnitelnaya grammatika ... , s. 193· 
27 K Blochet, Reşideddin, II, App., s. 300. 
28 P. Pelliot, La horde d'or, s. 46. 

· 29 Uygur, Önggüt ve diğer Türk halklarındaki Sıban adı için bk. B. Ögel, 
Sino-Turcica, s. 16, 163, 164, 308, 312. · 

30 P. Pelliot, Les Mongols et la Papaute, s. 203-204; ayrıca bk. Pelliot, Journal 
Asiatique, 1914. I, s. 498. 

sı Pelliot, La horde d'or, s. 54-55· 
32 Mezar kitabesi için bk. Meng-wu-erh Slzih-chi, 27, 8 a. Bu eserde T\ı Chi; 

b!Yoğrafyayı özel kitabeye göre yazmıştır. . 
33 Ayrı yazılışları için bk. Tilan-slzih, ı 19, ı o a; T'u C hi h, Meng-wu-rh Shih-eclıi, 

27, 8 a ve 19 b. 
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nun Bai-I nal olduğunda hiç bir şüphe yoktur 3ı. Düşünelim ki bu ço· 
cuk, Çingiz henüz daha orta yaşlarını yaşarken doğmuş ve bu ad 
da, ona o zaman verilmişti. 

Bir de Tainal (? < Tai- (i)nal) adı vardır. Bu adın Moğol ono
mastiğindeki en eski örneği, Çingiz-Han'ın en küçük amcası Diiritai 
(? < Da'aritai) Ot-çigin'in tek oğlu Tainal-Yaya'dir 35• Çince -
"T'ai", isim ve ün vanların başına gelen ve "büyük" lük ifade eden 
çok meşhur ve önemli bir baş ekidir. Tai ile BaifBay ünvanlan ara
sında, mana bakımından da bir benzerlik vardır. Bu sebeple bu adı 
ilk olarak "* Tai-Inal" olarak restore etmekten çekinmedik. 

Görülüyor ki her meselede derine gidildikçe Türkolojinin lehine 
olarak, bir çok meseleler ortaya çıkmaktadır. Bu avantajlan, Poppe 
dahil, diğer mongolistlerin eline, birer politik oyuncak olarak verme
meliyiz. 

5· BOKEGrJL: Bu ünvan dolayısiyle Çingiz-Han ve oğulları dev
lerinde, Doğu ve Batı lehçelerinde görülen bir değişime işaret etmek is
tiyoruz. Bu sözü üstad Bang, ilmi ve derin metodu ile incelemiştir 36• 

Bu sebeple sözün ekieri ve kökleri üzerinde durmayacağız. Moğolcada 
bö' ii < bögii < bo şeklinde bir türeyiş gösteren bu söz, Çağataycacia 
ve hatta Batı lehçelerinde Bügiifbükii şeklinde bir inkişaf göstermişti 37• 

Bize göre bu ünvan, Caca-Bey vakfiyesinde de bögiigül şeklinde okun
malıdır. Moğolcada da bögiiül şeklindeclir:ıs. Doğu türkçesindeki 

84 Bk. P. Pelliot, Gengis-Khan, s. 371; Hambis, a. esr., s. 64, Tabl. 5· Moğol 
çağında, türkçelnal adının diğer Çince yazilişları için bk. B. Ögel, Sina-Turcica, s. 
g, 74, ıog, 130, ı8g, 186, 2s4, 2s6. 

35 Daritai Ot-Çigin için bk. Tüan-ch'ao pi-shih, so, S4, s6, 122. Diğer çince 
yazılışları için bk. Tüan-shih, 107, 2 b. Berezin, bu adı 4:-! J4ü (Taynal-Biya) 
şeklinde yazıyor (Reşideddin, rusça terc., II, s. so). Bu mesele için ayrıca bk. 
Pelliot, Gengis-Klıan, s. 68; Hambis, T'oung-Pao, suppl., g8, s. 20. 

38 W. Bang, Vom Köl..-türl.:ischen zum Osmanischen, APAW, Berlin, 1919, s. 61 v.d. 
Ayrıca bk. A. Temir, Caca Bey, s. 16g. 

37 Bu meselenin mi.inakaşası için bk. P. Pelliot, Horde d'or, s. S7· Üstad 
Pelliot, Çingiz Han'ın tarunu ve Tolui'un oğlu l(rik-Büga'rün. adının da Batı lehçe
sinin tesirinde kalmış olabileceğini düşünür. 

38 Bögaül, "saki" (echansons) demektir. Bunu Baur;i, yani "ahçı" dan ayırmak 
lazımdır. Baurçi'den daha yüksek olmalıdır. Bk. P. Pelliot, T 'oung-Pao, ıggo, s. 
2S·26. Kaşgarlı Mahmud'a göre "hökü-tfbök-üt-" fiili, "doyurmak, bıktırmak" 
demektir (Dioan, terc., I, s. gog). Yakında bu fiil köküne dayanarak, aynı ünvan 
üzerinde, yeni bir inceleme daha yapacağız. 
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bögiigülfbügiigül ise, batı lehçelerinde bügiiwül (veya bükiiwül?) §eldine 
girmişti . Anadoludaki Selçuk ç~ğı metinlerinde bu ünvamn J..ı~, 

J_,IS".Y. şeklinde yazilişının nedenini de buradan aramak lazımdır ka
naatındayız. 

6. BUirAL: Sayın Prof. Temir ıgı . sahifede, "Cöçi'nin tarunu Bu
kal" dan bahsediyorlar. Aslında bu Moğol şehzadesinin adı, Moğ. Bo'olf 
BoğolfBöl'dur. Bu değişim de, yine Batı le~çelerinin bir özelliği 
sonucunda meydana gelmiştir. Yukarıda da söylediğimiz gibi, Celayir 
kabilesinden meşhur general Mukali'nin tek oğlunun adı da Boğol 
idi. Reşideddin'e göre bu ünvam Çingiz Han, bizzat kendisi bu 
çocuğa vermişti 39• Bu adı Çin kaynakları, kısaltına yolu ile bazan 
Böl da yazarlar. Anlamı ise, "köle, kul" demektir. Esasen bu boaZ < 
bo' al < bo' ol değişimi, kendisini Mukaddimat al-Adab'da da göstermiş
tir 40• Reşideddin' de JIY. bo al (bowal ?) ve 41, bo~al Jli.>ı şeklinde yazı

lan bu şehzade, Cöçi'nin 7. oğlu idi. Tatar ve bilhassa meşhur 
Noqai ( = Noğai), onun oğulları idiler. Bu sebeple bu meşhur şehza
denin ismini türkçeye göre bukal değil, moğolcaya göre bolsal şek
linde okumaımz gereklidir. 

Bu değişiini destekleyen başka deliller de vardır: MukulifMukali, 
MogolfMugal, MongolfMongal v.s. gibi. Nitekim hem Ebülgazi Bihadır 
Han ve hem de Hafız Abru, Oğuz Destanı bahislerinde, Moğol sözünü, 
Mungal ( < MungfBung-al) dan getirirler. Oğuz-Han, kendisine itaat 
etmeyen amcalarının oğullarını, Kara-Korum'un ötesindeki, Doğu 
ülkelerine sürmüş imiş. Sonradan Moğolları teşkil edecek olan bu 
halklar, sefalet içinde yaşıyorlar ve kederle boğuluyorlarmış. Oğuz 
destaruna göre Türkler, bu halklara sefalet ve keder içinde yaşadık
larından dolayı türkçeye göre "Mungal" demişlerdi. Bu, tamamen 
bir halk etimolojisidir. Fakat bu anlatış; Türklerin "Mongol" sözünü 
nasıl anladıklarını ve nasıl telaffuz ettiklerini gösteren güzel bir delildir. 

Bu yazıımzı şimdilik burada, "B" harfinde bitirelim. Yeni bir 
fırsatta bu tenkidleriınize yine devam edeceğiz. 

~s Bk. Reşideddin, Berezin neşr., I, s. 44· 
•o Mukaddimal al-Abad, Poppe neşr., s. 120. 

41 JIY. Reşideddin, E. Blochet neşr., II, s. 121. Bokal Jli.Y. yazılışı için 
bk. A. esr., II, s. 122, 139. 


