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Erich Prokosch, Osmanisehes Wortgut inı Budan-Arabisclıi'Yiı, Islamkund
liche Untersuchungen. Band 89, Klaus Schwarz Verlag. Berlin ı983, ı5 x 22, 75 
s.; Fiatı gösterilmiyor. · 

Türkler tarih boyunca yaşadıkları ve Y?-Yıldıkları gei?-İ§ coğra~i bölgelerde 
birbirlerinden farklı kültür daireleri ile temasa gelmi§ler, bu temas sonucu ola~ 
rak üç- hatta. dört.- kıt'a üzerinde çeşitli dillerle ilgi kurmuşlar, bunlarla en 
az kelime alış-verişinde bulunmuşlardır. Ölü. veya· canlı, bu dillerin sayısı o 
kadar çoktur ki," ·bunlara ait malzemenin toplanıp modern metodlarla işlenmesi 
uzun yıllar Türkoloji'nin en büyük mes'elelerinden biri olmakta devam edecektir. 
Hristiyan, Budist ve başka dinlerdeki memleketlerin dillerinden Türk Diline 
geçen. l;:elimeler üzerinde yapılan araştırmalar şimdilik. en tatminkar olanları
dır. Aynı dillere. Türk ·Dilinden alınmış ltelimelere ait çalışmalar daha az olmakla 
birlikte. oldultça kabarık bir liste tutar. Buna karşı, .kültür bakımından Türk
lüğe. en yakın olması gereken dört dil. grubunda, bu konuda, §aşılacak bir fakirlik 
göze çarpmaktadır. Bu dördü arasına giren İran dilleri, §U anda en iyi durum
dadır. Bunu başlıca Gerhard Doerfer'in çalışmalarına borÇluyuz. Arap· dÜi {ve 
onun lehçeleri) sırada. ikinciliği, Müslüman (ve başka dinlerdeki) halklarm ko
nuştuğu Hind dilleri üçüncülüğü, Müslüman ·{ve Hristiyan dinindeki) halklarm 
konuştuğu Kafkas dilleri ise sonunculuğu alır. Kafkas-Türk dil ilgileri konusu, 
karşımızda hemen-hemen el değmemiş bir mes'ele halinde durmaktadır. 

Bildiğim kadarı ile, Türk Dili'nden Arap diline geçen kelimeler için yapılan 
başlıca araştırmalar : 

Ate§, Ahmed 'Arapca Yazı Dilinde Türkçe Keliıneler' Reşid Rahmeti Arat için, 
TKAE yayınları, nu. ı9, Seri ı, sayı 82,. Ankara ı965, s. 5-25 {.530 Türk
çe kelime). 

Cheneb, Mohammad Ben 'Mots turks et persans conserves dans le parle algerien', 
· Alger ı922 {tre. Ateş, Ahmed, 'Cezayir Kom.işma dilinde muhafaza edi
len türkçe ve {türkçe aracılığı ile gelen) farsça kelimel~r' TDAY, Bel
leten ı966, Ankara ı967,s. ı57-2ı3 {634 kelime). 

Doerfer, Gerhard 'Türkische Lelınwörter im Tadsclıikisclıen, Wiesbaden ı967. 

Gordlevskiy 'K·voprosu o vliyanü turetskogo yazıka. na arabskiy' Zapiski Kol-_ 
legii Vostokovedov pri Aziatskom. Muzee V, Leningrad ı930. 

Halasi-Kun, T{ib6r), 'The Ottoman Elements l.n the Syrian Dialects', I. AOH ı, 
ı969, s. ı4-9ı n. Arclıivum Ottomanicum V, ı973, s. ·ı7-95; Vll, ı982, 
s. 117-267 {905 kelime). 

Malıfuz, Husayn Ali 'al-alfaz al-turkiyya fi'l-lahcat al-'irakıyya' al-turdş al-şa'bi 
nu. 6," Bagdad ı964, s. ı-24{500 kadar Türkçe kelime). 

Onat, Naim Hazım, Arapçanın Türk Diliyle Kıırııluşu I., İstanbul ı944, n., 
ı. fasikül ı95ı {özellikle Suriye ve Irak Arapçası, metodoloji bakımın
dan zayıf, fakat malzeme konuşma dilinde geldiği için değerli). 

1 
Prokosch, Erich, Osmanisehes Wortgut im Agyptisclı-Arabischen, Islamkund

liche Untersuchungen Band 78, Klaus Schwarz. Verlag, Berlin ı983, 

den ibarettir. 
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özetlemek gerekirse, ı930'dan ı983'e kadar·sadece, üç kitap ve yedi makale. 
Bu bakımdan, Erich Prokosch'un, aynı konuda ve yeni bir alanda bir başka kitap 
yayınlaması, Türkoloji adına şükranla karşıladığımız bir katkı teşkil etmektedir. 

Osmanisehes Wortgut im Sudan-Arabischen 'Sudan Arapçasında Os
manlıca Kelime Malzemesi' 

Onsözü takiben ı. Tarih ve killtür tarihi bakiiiundan giriş 2. Kelime mal
zemesinin devralman karakteristik vasıfları 3. Osmanlıcadan Sudan-Arapçasına 
geçen kelimelerdeki ses değişmeleri 4. Osmanlıca kelimeleriri ayırd edilmesi 
5. Osmanlıca olmayan kelime malzemesi 6. Transkripsiyon ve alfabe 7. Dip not
lar 8. Bibliyografya 9. Kısaltınalar ıo. Alfabe sırasına göre kelime diziiii bö
lümlerine ayrılmıştır. :Kitabın sonuncu bölümünde (çoğul şekilleri dahil)· 278 
kelime y~ alır. Bunların ı08'i Farsça, 92'si Türkçe, 4~'# Osmanlı Arapçası, ı2'si 
Arapça-Frasça veya Farsça-Arapça unsurlardan meydana gelen kelimeler, ıo•u 
Rumca, 5'i !talyanca, 3'ü Romence, 2'si Macarca, biri Çince-Rusça, biri Fran
sızca, biri de (muhtemelen) İspanyolcadır (Bu sonuncu işaret edilmemiştir). 

Prokosch'un açıklamalarına göre,yaptığım bulistede bazı kelimelerin kaynağı 
olarak verilen dilleriri adlarını düzeltmek gerekir. Kelimelerin Sudan-Arap
çasındaki varlığını mantıki bir şekilde izah, ancak bunu hazırlayan tarihi se
bebleri bilmekle mümkün olabilirdi. Osmanlıcadan geçen Farsça kelimelerin ha
tırı için ta Arsakidlere kadar uzanan fakat Tuluni ve İk§id'lerden hiç bahsetme
yen Prokosch bu ilginin başlangıç tarihini ı. Türk Memlükler (ı250-ı382) 2. Çer
kez Memlftkler (ı382-ı5ı7) 3. Osmanlılar (ı5ı7-ı882) zincirindeki ı250'ye bağ
lar. 

Ses değişiklikleri için, üçüncü bölümde verilen kanunları, metod bakımından 
önemli gördüğümden şöyle özetliyoruro : 

ı. Osmanlıca art damak k'sı, Mısır Arapçasında', Sudan Arapçasında g (bu 
çalışmada her ikisi için art damak k'si kullanılmış) 

2. Ayrıca Osm. c, Mıs. Ar. g, Sud. Ar. c 

Osm. kanca, Mıs. Ar. 'anga (çalışmada kanga) Sud. Ar. ganca (çalışmada 
kanca) Osmanlıcadaki biri açık öbürü kapalı iki e dahil dokuz vokal yerine 
hem Mısır, hem d..~ Sudan Ar_apçasmda yalııız üç vokal kullanılıyor. (a.i,u). 

3. Osm. a, Mıs. Ar. a/a, Sud. Ar. ala 

akwa 
basma 
baş 

4. Osm. ii 
gardiiZ 
paargaı 

5. Osm. e 
ver gü 

'alaga 
basma 
bd§ 

Mıs. Ar. a 
gardaZ 
bargaZ 

Mıs. Ar. i 

q;ıaca 

basma 
bd§ 

Sud. Ar. a 
cardaZ 
barcal 

virlcu (Türkçede kontrast olmadığı için bu kelimede olduğu 
gibi her yerde w yerine v kullandım) 



6. O.sm. ı 

klııyar 

7. Osm. i 
birinci 
binbaşı/birnbaşı 

ikinci 

8. Osm. o 
topcı 

on başı 
orta 

9. Osm. ö 
bölük 
köfte 

10. Osm. u 
bıtrma 

tzılmnba 

ll. Osm. ü. 
ciizdan 
gümrük 
yüzbaşı 

12. Os m. u ;o -I 
borı (daha son

ra borıı) 
bıırgı (sonra 

bıtrgıı) 

Mıs. Ar. 
klıiyar 

Mıs. Ar. 
bringi 
bilebiişi 

king i 

Mıs. Ar. ·u, 'ıt 
tubgi 
'uııbaşi 

'u rta 

Mıs. Ar. ıı 
bul ük 
kufta 

Mıs. Ar. u 
b urma 
tulum.ba 

Mısr. Ar. u 
guzlan 
gum.rıık 

yıtzbıişi 

M ıs. Ar. u-i 
bziri 

bıırgi 

Sud. Ar. i 
klıiyar ( heryerde J:ı 
için kh kullandım) 

Sud. Ar. 
birinci 
bilebiişi 

kinci 

Sud. Ar. u 
tubcj 
unbıişi 

u rta 

Sud. Ar. u 
bul u k 
kufta 

Sud. Ar. u 
bıırm.a 

tulum.ba 

Sud. Ar. u 
cuzlan 
cunırzık 

yüzbıişi 

Sud; Ar. u-i 
bıiri 

bitrgi 

dogrı (önce togrı, dugri dugri 
sonra dogrıı) 

köpri (sonra köprii) kıtbri kııbri 
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Daha önce a için verdiği üçüncü kurala rağmen Prokosch burada yeni bir 
kural veriyor ve bunu bir fonetik eğilim olarak açıklıyor : 

13. Osm. a Mıs. Ar. alu Sud. Ar. ıı 
canbaz 
'arz-ı hal 
papagan 

Öbür yandan : 
kı§ la k 
kıtrzış ( gıırıış) 

gıınbaz 

ardahal 
·bagbagan 

kuş la k 
kir ş ( 2 nd. tek. 

kurzış, gurüş) 

cunbaz 
'urdıtlııil 

bugbugan 

kişlıik .. 
kiriş (kir ş) 

14. Yabancı asıllı Osmanlıca kelimelerdeki (bu husus açıklanmam!.§tir) uzun 
a, i, ü'nun her iki Arapçada da muhafaza edildiği gösteriliyor. Beş misalden 
birisi Türkçe : 

çakıiç 'çekiç' şakıiş şaküş 

Konsonlarla ilgili kurallar 
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352 

15. Osm. ç 
1<l. Osm. p. 

17. Osm. banaıra 

· l\1ı:;. Ar. ş 
Mıs. Ar. b 
Mıs. Ar. bundiira 

Sud. Ar. ş 
Sud. Ar. b 
Sud. Ar. nıandira 

Bu kurallar aras'ıncia. birkaçı, bana dilbiİgisi yönünden başka- bir- şekilde 
görünüyor: üç numaralı kuralın dayandıği;misalleri gözden geçirirsek;:her iki 
Arapçadaki uzuiıluklarıiı Qsmanlıcanm a· devri için gerçeği 'temsil ettiğıi anla
şılır. Çünkü, asli uzunlulqar Orta Türkçe. Devresi'nin ·sonunda bile yaı:ıamakta 
idi. Hiç zilıaf yapm~y::iri· b lt- ı:ıairde tasi:1ilia:ıi· imiile'lerin ·daima asli' uzunlukİara 
denk düştüğüılü daha ben _Eski .Türkçedej{f uzun vakaller konusundaki .. ·makale
mi yaymladığım zaman; aynı yerde çıkan bir :başka yazıda geçen okn.aiilı ı:ıair
lerindeki imaleler (o zaman herkes öyle diyordu) italik dizililikleri içiii 'farket
miştim (Sonra bu metod benden izin almadan bir ba§kası tarafından k~ııa:~ıl
mıştır). Verilen misallerden ikisindeki vokaller' m;un, bİrinde ise kısad~r~ Çünkü 
aslında da öyle idi : ala, baş ve 8asnıa. Bütün diğer uzunluklar da: ·öyledir : 
brinci, bori, to gri, yüzblişi; ku; Zak... ··, 

!kinci kurala aykırı düşen 13. kural, kanaatimce bir 'labial assiriınation' dan 
başka bir .. §ey değildir. Sud. :Ar.'daki cunbaz:ve bıtgbugan kelimel~tmiii her iki
sinde de vakalin yakın ·koırlşuluğunda :b ·vardır. Mısır Arapçasmd'ıiki b~nddra, 
Sudan Arapçasındaki burvaz da aynı karakterdedir. Bence, 'ardahai Jeriıl:e Sud. 
Ar.'da görülen urduhdl kelimesi kıışlak ·ve kurıiş'Ia birlikte müt~laıi. edilmeli
dir. Türkçedeki ı Arapçada ya i, yahut ta w ile karı:ımınabilir. G:lotb.i stop'la 
çok kısalan a, ı' ya -yaklaı:ıır. o sebeble ·Sud:. Ar.'' da u ile temı:iil:Cediliyor. 

12. Kuraldaki U/0 - I şemalı Osmanlıca kelimelerin Mm. Ar.'da u-i, Sud. 
Ar.'da u-i şeklinde kar§ılandığı görüşü,' belki bir yanılma mahsulüqür, Eğer 
sondaki U'larm Arapçada i olma gibi bir teİriayillü var idi ise, -:IıiÇlıi ~ergü, yerine . . . -~ '··~ ) . 

Arapçada virku var? 

Bence, burada bir kronoloji, ve pek muhtemel olarak bir saha, meselesi var. 
U/0 - I şeması Kıpçakçanm. özelliklerindeiı::biiidir. Bu kelimeler daha Memlük 
Kıpçaklar zamanında·. Mısır Arapçasına glı:niiş. olmalıdır. köp1·i şekli bu
na mükemmel sürette uyar. Çünkü bu ke!ime: Eski Türkçe de köpriig -idi.- Dogu 
Türkçesinde l'öp1·ü7c oldu. Güneyde bir:':f'z:içative' olan g, 'apertuı:e' .uyumu ile 
kendinden öncekLYQk.al tarafından yutuldu .. Bunun sonucu olarak, vokal düz ise 
yuvarlaklaştı, yuvarlak ise kendini koru.du;- fakat ikinci derece· uzunluk, doğdu. 
Halbuki Kıpçakc_a,da 7cöpri ~rdır. dogrı'yı,da:.- t yerine d olduğu için - daha 
yeni bir şekil olarak düşlinrnek mecburiyetinde değiliz (eğer Osmanlı: y:erilie, 
Oğuz- Kıpçak'ı k.~yars;ık). Böyle olunca, :13ıı~n. Arapçasındaki bazı_ kelimelerin 
Kıpçakçadan:_-.-_yin~. ;Mısır Arapçası yolu ile -: gelmiş olması gerekir. 

Son bölümde, alfabe sırasma :göre verilen kelimelerin bazıları için,_ göste
rilen ı kaynak benc~dartl§ılabilii. Mesela,'·bastıınna:.(Zenker'e. dayanarak) Grek
çe~pastramcis ile açıklanıyor:. Acaba Tjirklerdeve MogoJlardaHunlara kadar uza
nan bir geçmişe sahip 'et kurutma tekniği' ile lrelimenin kökü ve ceklermin açık 
anlamı (ba.s-tur-mci) tam bir uygunluk, halinde XIV. yüZyıL kaynaklarmda 
bile bulunmakta iken, . Gfekç~·deki riıanasmı ve tanıklarını üstün kılan nedir? 
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Aynı §ekil.de köpri (yine Zenker'e dayanarak) Grekçe ğefura'ya bağlanıyor. Bu
na en ufak bir ihtimal dahi yoktur. Çünkü köpri'nin Eski Türkçe §ekli köprilg, 
Ana Altayca'dan gelir. Ana Altayca'daki bu §ekli yalnız Grekçedeki kelimenin 
değil Germanic bridge, brück vb. larının da kaynağıdır. Bu kelimelerin Hiİıd
Avrupa dillerinde ortak bir kaynaği. yoktur, verilen etimolojile;ri de dayanaksız
dır. cabakhana 'cephane' kelimesinin kaynağı (yine Zenker) Farsça ola~rak gös
teriliyor. clffba Farsçaya, Mogolca cebe 'silah'tan gelir: '1widgıtz 'karakol', ortak 
bir kara-bakmak gqz_etlemek' .. köküne rağmen, Türkçe değil- Mogolcadır. Bunun 
sebebi -guZ ekinin, bu ikincidile,'ait·ölması, Türkçede· ise j:ıulunmamasıdır. kara
kol bir 'contaminatio,i:ı' (bulu§ma) ile meydana gelmi§tir. f]ııl : kol, böyle olunca 
kelime_ ·bir kökten türev yerine, iki üyeli bir ·terkib §eklinde almml§ oluyor; biri 
kara.'siyal).', öbürü kol 'kıt'ıı,', (tabıir _'geçit. (.askeri), sıra; açık orduğah'. Keli
menin kayı;ı_ı).ğı;tab6r'dur denilmel}tedir;.Gerçekte Mogolca tabgur'dan gelir. Bun
lara, baçcıym •e.J4ene'P.ilir .. Osmanlıcadakl §ekli ile paçavra:. Yiı.hudi İspanyolca
smdan kayn-aklanmaktadır. Son olarak gaga (gôga) Osmanlıca gavga (ki:ıvga)'
nın kaynağına dokunulabilir. Biı kelime Eski Türkçedeki. kap~ fiilinden -ga ile 
türetilmi§ görünüyor: Yine o devreye ait kap-'m böyie bir' ma.D.ası olduğunu bil-

. miyofuiiı. B~a kar§i o,irincisinin 'ki:ıimı- ~kavgaya gi.ii§illek, kavga et:mek; gibi bir 
türevi bulunmaktadır;· · · · · · · · · 

· Bir du den· ba§ka bir dile geçe~ keİin~el~~ •. sil.deçe ses. ye onların . clizis~den 
ibiiret bir takım semboller Yıimmd~n fark_lı telakki.edilmelidir. Aslında, aiın
tılaİ' kültür İlgile~in:lıı. eri sil dİk; t'anİklarİdıİ': Qnlar' sayesiiıde; bu ilgiiı.in nitelik 
ve sınırlarmr- öğreİ!ElbiİiriZ. Bu bakıriıda:n; Prokosch'un hiç olmazsa, toplanu§ 
olduğu malzemeyi, semantik ycinünden · birkaÇ ~upta ·incelemesi b~klenirdi 
Bir fikir vermek ·için ben böyle bir gruplall)a. dene'ınesi yaptım : 

1. alet isimleri.: balta, barcaı 'perge!', burgi 'vida', burma · 'vida', · candara 
'çama§m-ınei:ıgenesi', d6lab 'su ile dönen ve suyu yüksek yerlere çıkarınakta kul
lanılan büyÜk ağaç tekerlek . (çoğul da~alib)' kôrek 'kürek' (çoğul kavarig). 
kanca, §aku§ 'çekiç', §ambar, §anbar •çenber', §ankal 'kapı çengeli,, şürgüsü, 
mandalı', §i§ 'tahtadan pence~e kapağı; kebap §i§i' tulıımba, turum.ba 'tulumba' 
(çoğul t·ulumbat), yay 'madeni zemberek'. 

·i; ... askerlikle ilgı?i kelimeler :
1 
Mrak 'ba;rak', bfiri 'boru (~üzik aleti).' klıaı~car 

'hançer'; 7chartıi§'su isale bcii·ıisu; Çakmak (ta§ı), karbiic, kurbdc 'kırbaç'- (çoğul 
kai:abic) kazlak, 'küçük sıçak' kezlin 'kazan', kıınbııla 'bomba, kum
bara', sancak (saıwak (alay vb.' 'gibi bi~liklerln), Türk hakimiyeti sırasında 
eyalet beyi, beylerbeyi:, sikh 'büyük .bıçak; kebap şi§i', sunki, sıinki 'süngü', 
ta"f?anç_ai .l~tı§buzıik 'di\zensiz asker (grubu)', b.ikbli§i, binıblişi 'binba§·ı·, ·§aVi§ 
'çavıı§', ~inbli§i 'onba§!', yaviı: 'ya ver'; yiizba§i 'yüzba§ı', biyyade, oiyya(ii 'piyade', 
bulılk. 'bölük', ca.bakhana 'cephane', carabandiyya (tlilimglilı olarak kullanilan 
üstü:_örtillü yer', ıstabl 'ahır, tavla,',:kalavuz, 'kılavuz'-, karagül 'gözetleme birliği', 
ki:şlak 'kı§la', mandira 'bandır,a',.tdbıir 'geç~t resmi;.saf nizamı' (çoğul tavabir), 
tabya 'tahkim edilmiş savunma yeri', tııbci 'topçu~, urdi 'karargah', urta, 'tabur'. 

3. idli;i· ·i§lerıe· ı1g_iU kelimeler: .basma- 'mühür',· cıimr.uk 'gümrük', d<ljtar 
'defter', clamga 'damga',. haki·m,ba§i 'hekim_ba§ı', khazindd·r 'hazinedar', khazıik 

Forına: 23 
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'kazık (cezası)' khidevi 'hidiv, hidivlik', miri 'devlete ait mal', ,şabandar '§eh
bender', urduhal 'arzıhal, dilekçe', zanzana 'zindan'. 

4. bazı ünvanlar: afendi 'efendi' (çoğul afandiyya), aga (çoğul agavat), bıi§ 

'ııef', balı 'bey' darva,ş, darvi,ş 'dervi§' (çoğul daravi,ş), khoca, klıvaca 'hoca' sir 
'bil§, ııef' ,şalabi 'çelebi, beyefendi', usta 'usta' (çoğul ustavat), ustaz 'öğretmen', 
ustaza 'öğretmen hanım'. 

5. bazı meslek adıarı : bahlavan, falılavan 'ip cam bazı', dada 'mürebbiye', 
dad(a)ban 'gardiyan, gözcü', samkarı 'bileyci', ,şarmuta 'orospuluk eden' (ço
ğul ,şaramit), tarzi 'terzi' (çoğul tarziyya), zarka,ş 'altınla bezeyen', aczaci 'ec
zacı', ata,şci 'ateııçi', baltaci 'balta taıııyan, balta yapan', ca.zmaci •ayakkabıcı', 
haııcı 'hancı', muhvalci 'makascı', nabat,şi 'nöbetçi', sq,mkarci 'bileyici', tamarci 
'(yaraları ve hastalıkları sağaltan) tımarcı', tubci 'topçu', (çoğul tubciyya), 
usturci 'eski mobilyaları cilalayan i§çi', barakdar 'bayraktar', khazindar 'hazi
nedar' 

6. bazı yiyecekler : b aklava 'bakla va', basturma 'pastırma', dandurnıa 'don
durma', hu,şaf 'ho§af', kavurma 'kavurma', kufta 'köfte', mazza 'meze', salata, 
,şôrba 'çorba', ve bunlarla ilgili olarak malıracan 'ziyafet', ,şi,şna 'çe§ni'; 
bancar 'pancar', batatis 'patates', becindan, buduncan 'patlıcan', khiyar 'hıyar', 
kavun 'kavun', ııirinc 'narenciye', ,şay 'çay' zancabil 'zencefil'. 

7. eğl8nce vasıtaları : kamanca 'kemençe'. kam,şa 'nargile için kullanılan lüle 
halindeki tütün', narcim 'nargile', ,şiltranc, §i§a •ı:iargile', tumbak, tunbak 'töm
beki' ve bunlarla ilgili olarak du 'iki', dubara 'iki-iki'. 

8. ölçü birimleri: dasta 'düzine', (çoğul disat), sinca 'ağırlık olarak terazide 
kullanılan taş'. 

9. dokııma türleri: a_ıaca 'çizgili ipek dokuma', bafta. 'amerikan bezi', ba,şavra 
'paçavra, yazı tahtasını silmek için kullanılır', canfas 'ipek bir kumaş', §ıi§ 

'muslin', (Çaç, Ta,şkent'e verilen isimlerden bivi), ,şavvaı 'çuval' (çoğul ,şavvaıat), 
ustııbba 'üstüpi', zardaklıklıan 'ipek' (Astrakhan ? ) , zarka,şa 'diba' lam e kumaş'. 

10. giyecek türleri vb. : bantalan 'pantolon' (çoğul banatlin), ba,şkir, bi§kir 
'havlu' (çoğul ba,şakir), bukca 'bohça' (çoğul bukac), cazma 'ayakkabı, çizme' 
(çoğul cizam), cuzıan 'cüzdan', tustan 'elbise' (çoğul fasatin) ,şal 'şal'. ,şant(l 

'çanta' (çoğul ,şinat), ,şurrab 'çorab' (çoğul ,şurrabıit), tarbu,ş 'fes'. 

ll. çe,şitli maksatlarla kullanılan yapı, tesis ve yerler : aczakhana 'eczahane, 
eczane', adbakklıane 'tuvalet, w.c., cabaklıana 'cephane, cephanelik', karalehana 
'umumhane, genelev', meklııina 'meyhane', salaklııina 'sallıane', tarasana 'cep
hane, cephanelik, silah deposu', anbar 'hastahane odası', dihliz 'koridor', furıın 
'fırın' (çoğul afran),- klııina 'satranc tahtası, tavıanın içinde pulların konulduğu 
yerlerden her biri', kubri 'köprü' (çoğul kabari), lokanda 'aş evi, lokanta', oda 
'oda' (çoğul uvad). 

12. bazı maddeler: bôllid 'çelik', damur 'demir (çapa)', taraza 'firüze', masag 
'mücevvher, süs, bez ek, altın ve gümüıı eı;ıya', sac 'saç, ince madeni tabaka', 
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stga 'aitın ve gümüş eşya, mücevher (Ben, Osmanlıcaya .atfedilen bu kelimenin 
özellikle Kıpçakça ve Çagataycada bulunan sırga 'küpe' ile ilgili olduğunu sanı
yorum. sırga daha eski bir şekil olan ısırga'dan gelmektedir). tabt'işfr 'tebeşir', 
takhta 'yazı tahtası', 

13. bazı hayvan adları: baz 'do~an, şahin', bugbugan 'papağan', buılnıl 'billbül', 
mimun 'maymün', ş1Uıin. .. 

14. birkaç sıtat: a,şval 'sol elli, solak', bamba 'pembe', dugri 'doğru', khurdf:i 
'bakıjrye, kırıntı boziık (para)', sıig 'sağlam, geçer; sıhliatli', saklı 'sıhhatli, 

sağlam', tariıbal, tanbal 'tenbel', taza 'taze', urnek 'örnek, model, forma' (çoğul 
aranik). 

15. birkaç tiü: biis 'öpmek' (Farsça btıs'tan), bazz 'bitmek, mahvolmak, yok 
olmak' (Türkçe boz-'tan), i§~alban, itşalban 'incelmek, nazikleşrnek veya_ moda
ya uygun olmak' (Türkçe çelebi'den), tadarvaş 'derviş olmak' (Farsça darviŞ'-
ten). · · 

16. birkaç nidıi (cümle) : atarimf aferin, bravo', bass! 'yeter, kıiti' <nqııci 

mana 'maamafih, yalnız vb.' buraya girmez), dastur .'müsade, izin' (isiİn olarak 
buraya girmez), tut 'tuh sana!', zinhar 'dikkat!, sakın!'. 

17. yukarıdaki guruplara girmeyen birkaç kelime: bardu 'bir de, bir dir', bi
rinci 'birinci', bıırvaz 'pervaz, çerçeve', côdıili. 'karyola, yatak, döşek' (Osmanlıca 
gövdeli'd~n), darabzin 'trabzan, merdiven korkuluğu', duş~n 'düşman', tuncan 
'fincan' (çoğul tanıicin), klıantur 'kaç, bir çeşit binek arabası' ( Osmanlıca lıin
to(v), Macarca lıtııtô'dan), kinci 'ikinci', raşma 'altından, san'atle yapılmış yul!tr 
zinciri; eğere asılan altıula bezenmiş tabanca veya silah kaburu' (Osmanlıca 

reşme, daha eski iri,şme' den) , tamall·i 'daimi olarak', tanaka 'bakırdan yapılmış 
kahve ibriği'. · 

Prokosch, bu kelimeleri alfabe sırasına göre dizerken, bazan maddeler ;ira
sinda yalnız bir misal olmasına rağmen, birkaç eki de listeye almıştır : ban 
(tek misal), ci (variant: şi), dar, khana, sir (tek misal). Aynı şekilde şu ekler 
de gösterilebilirili : 

a (variant e) : kıimşa, zarkaşa; since, şişme 
bt'işi (bt'iş ve iyelik) : bimbt'işi, htikimbt'işi, unbt'işi, yuzbt'işi 
baz: cunbaz 
ca (Türk, Fars ortak) : alaca, kamanca 
i : miri, şalabi, tarzı 
(i)nci: birinci, kinci 
lıin (Farsça dıi1ı) : cuzlıin 

Zak (Türkçe lik) : kazZak 
li : côdıili, tamalli 
ma : basma, basturma, burma, cazma, dandurma, kavurma, raşma 

Genel olarak, Hartum, Omdurman ana diyı:i.ıektlerinin yazılı malzemesine 
dayanan bu çalışma, Türk kültürünün uzandığı bir coğrafi bölgede (Südan'da) 
eski bir ilginin hii.la yaşayan hatıralarını ciddi bir şekilde tanıtmaktadır. Pro
kosch!a araştırmalarında başarılar diler, eserinden dolayı kendisini kutlarız. 

Dr. Osman Nedim Tuna 




