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BABUR-NÂME’DE MESLEK ADLARI
Öz
Tarih boyunca insan yaşamının gereksinimlerinden dolayı pek çok meslek
grubu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu meslek grupları ait olduğu toplumun
kültür ve medeniyetini, toplumsal yaşamının zenginliğini göstermesi
bakımından oldukça önemlidir. En eski çağlardan itibaren yüksek bir kültür
ve medeniyet oluşturan Türkler de birçok farklı iş alanında faaliyet göstermiş
ve zamanla farklı meslek grupları meydana getirmiştir. Türklerin geçmiş
yüzyıllardaki kültür ve medeniyetini, toplumsal yaşamlarındaki canlılığı daha
detaylı görebilmek için ise bu söz konusu meslekleri incelemek ve mesleklerle
ilgili dil malzemesini ele almak önem arz etmektedir. Bu çalışmada klasik
Çağatay dili ve edebiyatının nesir alanındaki en önemli kaynaklarından biri
olan Babur-nâme’de geçen meslek adları ele alınmıştır. Çalışmada eserdeki
meslek adları sınıflandırmaya tabî tutulmuş, köken ve yapı bakımından
incelenmiştir. Sonuç bölümünde mesleklerin iş kollarına dağılımı ile köken ve
yapı bakımından görünümlerine dair tespitler yapılmıştır. Meslek adlarını
incelemedeki amacımız dönemin toplumsal, kültürel, askerî, sanatsal,
ekonomik, siyasi vb. hayatını meslek adlarıyla ilgili söz varlığı bağlamında
ortaya koymaktır.
Anahtar kelimeler: Çağatay Türkçesi, Babur-nâme, meslek adları, etimoloji,
unvan.
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THE NAMES OF OCCUPATIONS IN BABURNAMA
Abstract
Various occupational groups have emerged due to the needs of individuals
throughout the history. These emerging occupational groups are very
important in terms of indicating the culture and civilization and the richness
of the social life of the society, they belong to. Turks who have been building a
very high culture and civilization from the most ancient times, have been
operating in many different professional fields and created different
occupational groups over time. For this reason, it is significant to examine
these stated occupations and review the language material related to them in
order to see the culture and civilization of Turks in the past and the liveliness
in their social lives. In this study, occupational names in Baburnama, which is
one of the most important sources of Chagatai langauge and literature in the
field of prose, are discussed. Occupational names in the work are classified
and studied in terms of etynom and structure. In the conclusion section, the
distribution of professions to business lines and their views in terms of etynom
and structure are determined. The purpose of analysing the names of
occupations is to reveal the social, cultural, military, artistic, economic and
political life of that period within the context of vocabulary related to the
names of occupations.
Keywords: Chagatai Turkish, Baburnama, occupation names, etymology, title
name.

1. Giriş
Tarih öncesi devirlerden itibaren aletler yapmaya başlayan insanlar, daha sonraki zamanlarda
bu yeteneklerini geliştirerek meslek grupları oluşturmuşlardır (Merçil, 2000: 1). Eski Türkler
Hunlardan başlayarak hayvan yetiştiriciliği (bozkır ekonomisi) yanında verimli arazilerde ziraatla;
deniz, göl ve akarsu kıyılarında ise balıkçılıkla uğraşmışlardır. Ayrıca, avcılık ve diğer zanaatlar da
Eski Türklerin önemli geçim kaynakları arasında yer almıştır (Çoruhlu, 1993: 9). Uygar bir
toplumda bulunması gereken her türden meslek, eski Türkler arasında mevcuttur. Bu durum, eski
Türk toplumunda yaşadıkları çağa göre yüksek bir medeniyet tarzını benimsemiş zümrelerin ilk
dönemlerden başlayarak var olduğunu göstermektedir (Şen, 2007: III).
Kültür, bir milletin tarihî süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve
manevi özelliklerin bütünüdür. Bir milletin hafızası olarak da nitelendirebileceğimiz kültür,
oluşmaya başladığı en eski dönemlerden bugüne “dil” vasıtasıyla taşınır, varlığını yine “dil”
sayesinde korur. Bu durumda, tarihin derinliklerinde saklı olan gerçekleri tespit etmek ve böylece
geçmiş ile aramızda kurulacak bağı sağlamlaştırmak hususunda bize en doğru ipuçlarını gösterecek
olan kaynaklar, Türklüğün ortak mirası konumundaki yazılı belgeler olacaktır. Türklerin siyasi ve
kültürel tarihini yansıtan, Türk dilinin gramer inceliklerini ortaya koyan bu eserler üzerinde
yapılmış ve yapılacak olan çalışmalarla, Türk siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına ayna
tutulacak, böylece Türkler hakkında objektif bakış açılarının gelişmesi sağlanacaktır (Uçar, 2012:
1073-1074). Sadece Çağataycanın değil, bütün Türk edebiyatının en önemli mensur örnekleri
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arasında sayabileceğimiz Babür-nâme, otobiyografik özelliğinin yanı sıra, on beşinci yüzyıl sonu ile
on altıncı yüzyıl başlarındaki Orta-Asya, Afganistan ve Hindistan hakkında son derece önemli
bilgilerin kaynağı niteliğindedir. Babür, hatıratında gördüğü yerlerin coğrafi durumunu, hayvan ve
bitkilerini, anıtlarını, oralardaki halkın siyasi, idari ve askeri teşkilatını; tanıdığı kimselerin düşünce
ve hareketlerini açık ve sade bir dil, yapmacıksız, samimi bir üslüpla yazmıştır (Yücel, 1995: 16).
Doğu Türk yazı dilinin en hacimli ve söz varlığı bakımından da en zengin kaynaklarından biri olan
Babur-nâme’de meslek adları ile ilgili söz varlığı da önemli ölçüde yer tutmaktadır.
2. Amaç ve Yöntem
Çalışmamızda Babur-nâme’deki meslek adları ile ilgili söz varlığını tespit ederek dönemin
toplumsal, kültürel, askerî, idarî, siyasî vb. yaşamını ortaya koymak ve meslek adları ile ilgili
yapılacak sonraki çalışmalara katkı sunmak amaçlanmıştır. Söz varlığı tespit edilirken Münevver
Tekcan danışmanlığında Babur-nâme’nin Haydarabad nüshası esas alınarak Duygu Koca, Kemal
Mutlu, Bilal İsmail Şirin, Gökhan Çevik, Hakan Terzioğlu ve Seda Kavallı tarafından hazırlanılan
yüksek lisans tezleri taranmıştır. Meslek adları incelenirken Serkan Şen'in Orhun, Uygur ve
Karahanlı Metinlerindeki Meslekler Bağlamında Eski Türk Kültürü (2007) ve Galip Güner’in
Kıpçak Türkçesindeki Meslek Adları Üzerine İçerik ve Yapı Bakımından Bir Sınıflandırma
Denemesi (2010) adlı çalışmalarında kullanılan yöntemler esas alınmıştır.
Çalışmada meslek adları alfabetik olarak sıralanmış, köken ve yapı bakımından incelenmiştir.
Bu inceleme için kaynak olarak genellikle Sir Gerard Clauson’un An Etymological Dictionary of
Pre-Thirteenth-Century Turkish adlı eseri, F. Steingass’ın A Comprehensive Persian-English
Dictionary adlı eseri, Suat Ünlü’nün Çağatay Türkçesi Sözlüğü, F. Sema Barutçu Özönder’in
Muhakemetü’l-Lugateyn üzerine yaptığı çalışma ve Mehmet Kanar’ın Osmanlı Türkçesi Sözlüğü
kullanılmıştır. Ayrıca bazı meslek adları için Reşit Rahmeti Arat’ın Babur-nâme üzerine yaptığı
çalışmadaki açıklamalar dikkate alınmıştır. Etimolojisi hakkında görüş birliği olmayan sözcüklerin
kökeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Her meslek adı Babur-nâme’de geçtiği cümle
ile birlikte varak ve satır numarası belirtilerek verilmiştir. Taranan tezlerde kullanılan çeviri yazı
işaretleri, tezlerdeki şekliyle bırakılmıştır. Topluca bir değerlendirme yapabilmek için aynı meslek
adının farklı eklerle türetilmiş şekilleri de çalışmamıza dahil edilmiştir. Herhangi bir başlık altında
ele alınamayan meslek adları “Diğer Meslekler” başlığı altında incelenmiştir. Sınıflandırmamızda
askerî ve idarî unvanlara da yer verilmiştir.
3. Babur-nâme’de Meslek Adları
3. 1. Adaletle İlgili Meslekler Adları
qāēí: < Ar. “dinî yargıç” (OTS,702) “Ferġāna vilāyetide bu šabaqa muqtedā ve şeyĥü’l-islām

ve qāēī bolak élgendürler.” [BN: 54a/3]
qāēílıq: < Ar. + T. “dinî yargıçlık” (< Ar. qāēí “yargıç” + T. +lıq) “Yana Qāēí İĥtiyār édi.

Qāēílıqnı ĥūb qıldı. Fıqhda bir Fārsí risāle bitiptür.” [BN: 179a/4]
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3. 2. Avcılıkla İlgili Meslek Adları
quşçı: < T. + T. “kuşçu, kuş terbiyecisi, şahin besleyen kimse” (ÇTS, 674; EDPT, 671) (< T.

quş “kuş” + T. +çı) “Quşçı kişi érdi. Quş ġalebe salur édi, yaĥşı salur érdi. Uluġ Bég Mīrzādın soŋ
ança quşçı pādşāh yoq édi.” [BN: 19a/3]
quşçılıġ: < T. + T. + T. “kuşçuluk, kuş terbiyeciliği” < T. quş “kuş” + T. +çı + T. +lıġ)

“Türk kişi édi. Quşçılıġını yaĥşı bilür édi.” [BN: 173b/4]
ŝayyād: < Ar. “avcı” (OTS, 1280) “Ŝayyādlarnıŋ üyleriniŋ toġrısıġa yétkende ŝayyādlar bir

dīk dégen quşnı tutup ékendürler.” [BN: 235a/18]
3. 3. Büyü, Fal ve Kehanetle İlgili Meslek Adları
müneccim: < Ar. “yıldız falına bakan, astrolog” (OTS, 1024) “Ġālibā bu mescid qıblesiniŋ

semtini müneccim šarīqı bile ‘amel qılıpturlar.” [BN: 46b/5]
yadaçı1: < “yada taşıyla iklimi degiştiren büyücü” (Şen, 2007: 233) (< yada “yağmur büyüsü,
yağmur taşı” bk. EDPT, 83 + T. +çı) “‘Aqreb bolġaç yadaçılarġa buyurur biz kim yada qılġaylar.”
[BN: 347b/10]
yadaçılıġ: < “yağmur taşı büyücülüğü” (< yada “yağmur büyüsü, yağmur taşı” + T. +çı + T.
+lıġ) “Quşçılıġnı ve yadaçılıġnı hem bilürédi.” [BN: 40a/2]
3. 4. Dilencilikle İlgili Meslek Adları
gedālıq: < Far. + T. “dilencilik” (ÇTS, 289) (< Far. gedā “dilenci + T. +lıq) “Nūrgil toġrısı

yétkende bir qarı kélip gedālıq qıldı.” [BN: 250b/07]
qaraçu2: < “dilenci” (Şen, 2007: 207) “Pādşāhlıqta qaçan rāst kélgey kim bir qaraçu kişini özi

bile şerík qılġay?” [BN: 170b/1]
3. 5. Dinle İlgili Meslek Adları

1yadaçı

sözcüğüyle ilgili geniş bilgi için bk. Serkan Şen, Orhun, Uygur ve Karahanlı Metinlerindeki Meslekler Bağlamında Eski
Türk Kültürü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana
Bilim Dalı, Samsun, 2007, s. 233-235
Reşit Rahmeti Arat Babur-nâme üzerine yaptığı çalışmada ķaraçu sözcüğünü “uşak” olarak açıklamıştır. bk. Babur, Ġāzī Žahīrü’ddīn Muģammed, Vekayi, Babur’un Hâtıratı (Çev. Reşit Rahmeti Arat), I-II., Kültür Bakanlığı Yay., Ankara. 2000, s. 263; Sözcükle
ilgili geniş bilgi için bk. age., Şen, 2007, s. 207
2
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dervīş: < Far. “derviş” (OTS, 262) “Bu sındurulġan altun kümüş ŝürāģī ü ālātnı

müstaģiqqlarġa ve dervīşlerġa ulaşıldı.” [BN: 312a/13]
dervīşlik: < Far. + T. “dervişlik” (ÇTS, 287) (< Far. dervíş “derviş” + T. +lik) “Térdi Bég

Ĥāksār kim dervīşlikdin çıqarıp sipāhī qılıp édim. Néçe yıl mülāzemet édi.” [BN: 329b/9]
ģāfız: < Ar. “Kur’an’ı ezberleyen” (OTS, 451) “Yana Semerqand’dın kelgen ĥˇācelerniŋ

tevābi‘i ģāfıž ve mollālar olturdılar.” [BN: 351b/14]
mollā: < Ar. “hoca, büyük bilgin” (OTS, 936) “Yana Mollāzāde Mollā ‘Ośmān édi. Kābul

tümenleridin Lühūger tümeniniŋ Çarĥ kéntidindür. Uluġ bég Mírzā zamānıda on tört yaşıda ders
aytqan üçün mollā māder-zād derler.” [BN: 178a/9]
mollālıġ: < Ar. + T. “hocalık, bilginlik” (< Ar. mollā “hoca, bilgin” + T. +lıġ) “Yana Seyfí

Buĥārí édi. Fi‟l-cümle mollālıġı bar édi. Oquġan kitāblarnıŋ mufaŝŝalını élge körsetip mollālıġnı
iśbāt qılur édi. Dívān tertíb qılıptur.” [BN: 180b/3]
mutaŝavvıf: < Ar. “sufî, tasavvuf bilgini” (OTS, 980) “‘Alí Şír Bég qaşıda mundaq

mutaŝavvıflar yıġılıp vecd ü semā‘ qılurlar ékendür.” [BN: 176a/11]
sūfí: < Ar. “mutasavvıf, tasavvufla ilgilenen” (OTS, 1336) “Yana Kemāleddín Ģüseyin

Gāzürgehí édi. Egerçi ŝūfí émes édi, mutaŝavvıf édi.” [BN: 176a/11]
şeyĥ: < Ar. “tekke lideri” (OTS, 1383) “Bir néçe şeyĥ ü mollā aŋa kélip dérler kim Qušb

bizniŋ bile iĥtilāš qıladur.” [BN: 172b/12]
şeyĥü’l-islām: < Ar. “din işlerinden sorumlu kişi” (OTS, 1383) “Yana Mír Muģammed Yūsuf

édi. Şeyĥü’l-islāmnıŋ şāgirdi édi. Soŋra şeyĥü’l-islām öziniŋ yeride anı neseb qıldı.” [BN: 179a/8]
qalender: < Far. “dünyayı umursamaz derviş” (OTS, 710) “Ŝoģbetqa Tileŋ Şāhī dégen

qalender bile yana bir kārīzlıq rebābını hem ŝoģbet qaçarladuk.” [BN: 247b/5]
3. 6. Eğitim-Öğretim ve Kültürle İlgili Meslek Adları
dānişmend: < Far. + Far. “bilgili, bilim adamı, bilgin” (OTS, 245) (< Far. dāniş “bilim, bilgi”
+ Far. mend “sahip”) “Mollā Abdurraģmān Ġazní’niŋ ekābiridin édi. Dānişmend kişi édi. Hemíşe

ders aytur édi, bisyār mütedeyyin ve muttaqí vü perhízkār kişi édi.” [BN: 138a/7]
ĥˇāce: < Far. “hoca” (OTS, 444) “Qamber ‘Alí Bég ve yana ba‘zı béglerni ilgerirek yiberildi

kim inçkelik bile qurġanġa kişi kivürüp ĥˇāce ü erbāb bile sözleşgeyler.” [BN: 140b/6]
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kātip: < Ar. “yazan, yazıcı, katip” (OTS, 724] “Ģāfıž Mīr Kātipniŋ aġası Semerqanddın kélip

édi.” [BN: 237b/13]
kitābdār: < Ar. + Far. “kütüphaneci” (PED 1014) (< Ar. kitāb “kitap” + Far. dār “koruyan,
tutan”) “Ol on bir kişidin birisi ‘Abdullāh Kitābdār édi.” [BN: 210a/10]
muŝannif: < Ar. “besteci” (PED, 1255) “Yana muŝanniflerdin Ġulām Şādí édi. Şādí

Ĥˇānende’niŋ oġlı édi. Egerçi sāz çalur édi, velí bu sāzendeler çergeside çalmas édi.” [BN: 182b/4]
muŝavvir: < Ar. “ressam” (OTS, 975) “Muŝavvirlerdin Behzād édi. Muŝavvirlıq işini bisyār

nāzik qıldı, velí saqalsız élniŋ çehresiniŋ yaman açadur: ġabġabını köp uluġ tartadur.” [BN:
181b/12]
münşí: < Ar. “edebi kurallara göre yazı yazan, güzel üsluplu kâtip” (OTS, 1029) “Münşīlerni

tilep buyurdum kim bu iki ‘ažīm’üş-şān umūr kim vāqi‘ boldı. Munıŋ iĥbārıġa fermānlar
bitigeyler.” [BN: 312b/9]
mürebbí: < Ar. “eğitmen, pedagog” (OTS, 1032) “Aģmed Ģací Bég mürebbí vü muqavvísi

édi.” [BN: 170b/8]
nevísendelıġ: < Far. + T. “yazıcılık, kâtiplik” (ÇTS, 841) (< Far. nevísende “yazıcı, kâtip + T.
+lıġ)“Penc-şenbe küni Rebī‘ü’l-āĥır ayınıŋ törtide mundaq muqarrer boldı kim Āgra’dın Kābil’ġaça

çıqmaq Beg Şāhī Tamġaçı’nıŋ nevīsendelıġı bile šınāb urġay.” [BN: 351a/7]
qıŝŝāĥˇān: < Ar. + Far. “masal okuyan, masal anlatan” (OTS, 752) (< Ar. qıŝŝā “hikâye” +
Far. ĥˇān “okuyan”)“Tīr-ı qażā oqı humāyūnnıŋ qıŝŝa-ĥˇānıġa yétkeç oq cān teslīm qıldı.” [BN:
259b/2]
şāgird: < Far. “öğrenci” (OTS, 1354) “Yana Mollā ‘Abdü’l Ġaffūr Lār Mevlānā

‘Abdurraģmān Cāmí’niŋ hem mürídi hem şāgirdi édi.” [BN: 178b/4]
şā‘ir: < Ar. “şair, ozan” (OTS, 1358) “Şā‘ir édi. Šufeylí taĥalluŝ qılur édi. Qasídeni bisyār

yaĥşı aytur édi.” [BN: 176b/12]
şā‘irçe3: < Ar. + T. “küçük şair” (< Ar. şā‘ir “şair, ozan” + T. +çe) “Kābil şā‘irçeleridin birev

Şāh Fīrūz Qadr tapıp édi. Kābil şā‘irçeleridin birev Şāh Fīrūz Qadr tapıp édi.” [BN: 215b/2]

3

şā‘irçe sözcüğünü Arat “küçük şair” olarak çevirmiştir. bk. Arat, age., 2000, s. 340
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ta‘líqçı: < Ar. + T. “talikçi” (< Ar. ta‘líq “bir yazı stili” bk. OTS, 1433+ T. +çi) “Yek-şenbe

küni Rebī‘u’l-evvel ayınıŋ toquzıda Bég Muģammed Ta‘líqçı kéldi.”
üstād: < Far. “usta, öğretmen” (OTS, 1582) “Üstādı Seyyid Maģmūd şí‘í ékendür. Bu cihettin

Baysunġur Mírzā hem maš‘ūn édi.” [BN: 68b/3]
3. 7. Esnaf ve Zanaatkarlıkla İlgili Meslek Adları
3. 7. 1. Gıda ve Beslenmeyle İlgili Meslek Adları
aşlıqçı: < T. + T. + T. “erzak tedarikçisi, ordu vekilharcı” (ÇTS, 64) (< T. aş “aş” + lıq bk.
EDPT, 261 + T. +çı) “Uruş bolmadı, velí her künde biziŋ aşlıqçı ve alarnıŋ aşlıqçısı atqulaşurlar

édi.” [BN: 67b/11]
aşpezlıq: < T. + Far. + T. “aşçılık” (< T. aş “aş” + Far. pez “pişiren” bk. PED, 62 + T. +lıq)

“Ĥūb nānvālıqları ve āşpezlıqları bardur.” [BN: 47b/13]
bavurçı4: < Moğ. + T. “aşçı” (Teres, 2009: 125) (< Moğ. baġur~ ba’ur “karaciğer” ve T. +çı)

“Dedim kim İbrāhīm’niŋ bavurçılarını kéltürdiler. Ellig altmışca bavurçıdın törtinis aĥladım.” [BN:
305b/2-3]
bavurçılıq : < Moğ. + T. + T. “aşçılık” “Ri‘āyeti ve şefqatı maqāmıda bolup bavurçılıq

mertebesidin ĥāŝŝa beqāvulluq mertebesiġa yétkürüp érdim.” [BN: 151b/2-3]
ģalvaçı: < Far. + T. “helvacı, tatlıcı” (ML, 37) (< Far. ģalvā “helva” bk. PED, 429 + T. +çı)

“Arġunlar šarafıdın Ģalvāçı Tarĥan su içide Qanber ‘Alī ve Téŋri Bérdi bile çapqulaştılar.” [BN:
211a/1]
nānvālıq: < Far. + T. “ekmekçilik” ( Far. nānvā “ekmek” bk. PED, 1381 + T. +lıq) “Ĥūb

nānvālıqları ve āşpezlıqları bardur.” [BN: 47b/12]
sellāĥlıq: < Ar. + T. “kasaplık” (< Ar. sellāĥ “havyan kesen, deri yüzen, kasap” bk. OTS,
1293 + T. +lıq) “Atası vilāyetqa kirip néçe maģall sellāĥlıq qılġan üçün Qanber ‘Alī Sellāĥ dér

édiler.” [BN: 15b/6]
şerbetçi: < Ar. + T. “şerbetçi” (< Ar. şerbet “şerbet” bk. ÇTS, 1038+ T. +çi) “Mīrzā bile

Muģammed Qulı Qoçın Ģasan Şerbetçi bile kirdiler.” [BN: 36b/5]
4bavurçı

sözcüğü ile ilgili geniş bilgi için bk. Ersin Teres, Çağataycada Söz Yapımı, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2009, s. 125
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3. 7. 2. Günlük Hayat-Ev Eşyası ve Aletleriyle İlgili Meslek Adları
cāmebāf: < Far. + Far. “dokumacı” (PED, 352) (< Far. cāme “elbise” + Far. bāf
“dokuyan”)“Yana şehr yetimleridin Dīvāne Cāmebāfnı ve Kel Qaşuqnı kéltürdiler.” [BN: 43a/14]
dükkāndār: < Ar. + Far. “dükkancı, dükkan sahibi” (PED, 530) (< Ar. dükkān “iş yeri,
dükkân” + Far. dār “koruyan, tutan”) “Dükkāndārlar dükkānlardın baqıp tanıp du‘ā qılurlar édi.”
[BN: 84b/1]
kāşíkārlıq: < Far. + T.“çinicilik” (< Far. kāşí “çini” + Far. kār “eden, edici” bk. OTS, 723 + T.
+lıq) “Bu tamlarnıŋ taşqarısını yeşil kāşī bile kāşīkārlıq qılıpturlar.Yeşil kāşī bile girdāgirdide

tamām kele dıraĥtlarını körsetiptürler.” [BN: 340b/10]
dürūdger: < Far. + Far. “dülger, marangoz” (OTS, 290) (< Far. dürūd “biçme doğrama;
kereste”+ Far. ger “eden, edici”) “Dūlpūr’da iş qıladurġan seng-tırāş ve dürūdger ve cemī‘

müzdūrlarġa Āgra’daġı üstādkārlar müzdūrlar destūrı bile in‘āmlar boldı.” [BN: 354a/1]
sengtırāş: < Far.+ Far. “taş yontan, taş ustası” (OTS, 1299) (Far. seng “taş” + Far. tırāş
“yontan”) “Buyuruldı kim seng-tırāşlar köprek kelip bir mertebe ģavżnıŋ tüpini dürüst alsunlar.”
[BN: 344a/12]
sengtırāşlıq: < Far. + Far. + T. “taş yontma, taş işçiliği” (< Far. seng “taş” + Far. tırāş
“yontan” +lıq) “Semerqand bile Keş arasıda bir taġ tüşüptür İtmek Dabanı dérler. Sengtırāşlıq qılur

taşlarnı tamām bu taġdın élterler.” [BN: 49a/5]
pālāndūz: < Far. + Far. “semerci” (OTS, 1179) (< Far. pālān “semer” + Far. dūz “diken”) “Bu

cümledin Bennāí Herídin ‘azímet qılur vaqt éşeki üçün pālānduzġa ġayr-i mükerrer pālāní buyurur.”
[BN: 180b/1]
3. 7. 3. Silah Yapımıyla İlgili Meslek Adları
cibeçi: < Moğ. + T. “cebeci, silah yapımcısı” (ÇTS, 206) (< Moğ. cibe “silah, zırh” + T. +çı)

“Yana tüfekendāzlar bile Üstād Muģammed Emīn Cibeçi’niŋ aģvālıdın ġāfil bolmaŋ.” [BN:
360a/13]
3. 7. 4. Giyim, Kuşam ve Tekstille İlgili Meslek Adları
naqqāşlıq: < Ar. + T. “nakkaşlık” (ÇTS, 820) (< Ar. naqqāş“nakkaş, süsleme ustası” + T.
+lıq) “Naqqaşlıqda hem éligi yamān émes édi.” [BN: 68b/7]
TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2021, Yıl 9, Sayı: 24
Issn: 2147-8872

135

Gökhan Çevik

www. turukdergisi.com

3. 8. Gündelik İşlerle İlgili Meslek Adları
‘amele: < Ar. “işçi” (OTS, 46) “Hindūlar ekśer tenāsühi boladur; ‘amele ve müstācir ve

gārekzārlar tamām Hindū’dur.” [BN: 290a/13]
müzdūr: < Far. “işçi, amele” (ÇTS, 812) “Dūlpūr’da iş qıladurġan seng-tırāş ve dürūdger ve

cemī‘ müzdūrlarġa Āgra’daġı üstādkārlar müzdūrlar destūrı bile in‘āmlar boldı.” [BN: 354a/1]
3. 9. Güvenlikle İlgili Meslek Adları
3. 9. 1. Askerlikle İlgili Meslek Adları
āteşbāzlıq: < Far. + Far. + T. “fişekçilik” (< Far. āteş “ateş” + Far. bāz “oynayan” bk. OTS, 74
+ T. +lıq) “Üstād bir nevbet uluġ taş attı. Yana bir neçe firengī attı. Bengālīler’niŋ āteşbāzlıq bile

şöhreti bar edi. Bu nevbet yaĥşı sınaduk.” [BN: 372b/12]
başlıġ/başlıq: < T. + T. “reis, amir” (ÇTS, 106; EDPT, 381) (< T. baş “amir, yönetici, lider” +
T. +lıġ/+lıq) “Utrudaġı çérigni ġāfil qılıp ‘Abdul-Lašīf Baĥşı başlıġ béş altı yüz ebdān kişini Kilif

güźerige yiberdi.” [BN: 33a/6]
çaġdavul: < Moğ. “ordunun arkasından giden bölük, artçı” (ML, 41; ÇTS, 220) “Seyyid

Qāsım Éşik Aġa çaġdavul édi. Kéyindin ordu kéyinçe kéledürgen Gücūrlarnı tutup bir néçe baş
kesip kéltürdi.” [BN: 223a/1]
çaġdavulluq: < Moğ. + T. “artçılık” (< Moğ. çaġdavul “ordunun arkasından giden bölük,
artçı”+ T. +lıq) “Kéçe çaġdavulluq qaçıqqanlar qaruluq cihetidin taŋ atqunça at üstide oq édiler.”
[BN: 161b/8]
çapqunçı: < T. + T. + T. “akıncı” (ÇTS, 228) (< T. çap- “vurmak, kesmek; sürmek; seğirtmek,
(at) koşturmak” bk. EDPT, 394 + T. -qun + T. +çı) “Yana bir qatla hem uşbu Türkmen Hezāresi’ni

Ĥorāsān’dın kéledürgende çapqunçı barıp qalın qoy ve at kéltürdiler.” [BN: 161b/4]
çérig5: < T. “asker” (ÇTS, 240; EDPT, 428) “Semerqanddın barġan çérig élidin hem ĥaylī

yigitler bar édi.” [BN: 52b/8]
çérig bégi6: < T. + T. “asker beyi” (< T. çérig “asker” + T. bégi “beyi”) “Sarıġ Baş Mírzānı

çerig bégi qılıp miŋ éki miŋçe kişi maŋa qoşup Aĥsí šarafıġa yiberdiler.” [BN: 109a/10]
5çérig
6çérig

sözcüğü ile ilgili geniş bilgi için bk. Şen, age., s. 254.
bégi Arat tarafından “asker beyi” olarak açıklanmıştır. bk. Arat, age., s. 165
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irevül/hirevül: < Moğ. “harpte ön safta savaşan kıta; öncü, öncü bölüğü” (ÇTS, 475) “Értesige

biz hem baranġar cavanġar ġol hirevülni tertíb qılıp kéyim kéyip yaraġlanıp yasal yasap tura
kötürgen yayaqlarnı alımızġa salıp ġaním üstige yürüdük.” [BN: 69b/11]
miŋ bégi: < T. + T. “binbaşı, bin kişilik ordu birliğinin komutanı” (Turan, 2019: 212) (< miŋ
“bin” + T. bégi “beyi”) “Barġan ılġar bégleri Bāqī Miŋ Bégi, Terdi Bég Qoç Bég, ‘Āşıq Bekāvul,

Mollā Apāq, Muģsin Dūldāy, Hindustān bégleridin Şeyĥ Gūran.” [BN: 332b/7]
mírsipāh7: < Far.+ Far. “kumandan” (< Far. mír “baş, komutan” bk. ÇTS, 764 + Far. sipāh
“asker” bk. ÇTS, 992) “Bir vilāyetqa ékki pādşāh ve çerigge ékki mírsipāh mūcib-i tefríqa ve

vírānlıq ve sebeb-i fitne ve períşānlıqdur.” [BN: 121a/9]
qavġunçı: < T. + T. + T. “takipçi, iz süren” (ÇTS, 595) (< T. qav- “kovmak” bk. EDPT, 580
+ T. -ġun “kovalama, takip etme” +çı) “Ordusıġa yetip Muģammedī ve ‘Abdul ‘Azīz ve ‘Alī Ĥān

ve ba‘żılarını kāfir kéyniġa qavġunçı yiberildi.” [BN: 325a/9]
qoşun bégi: < T. + T. “on bin kişilik ordu komutanı” (Turan, 2019: 212) (< T. qoşun “ordu,
saf, alay” bk. ÇTS, 650 + T. bégi “beyi”) “Qadīmī Andicānnıŋ qoşun bégleridin édi.” [BN: 14a/4]
pāçı: < Far. + T. “piyade askeri” ÇTS, 884) (< Far. pā “ayak” + T. +çı) “Hindustānī pāçı

Kāmrān’nıŋ ve Ĥˇāce Dost Ĥˇāvend’niŋ ‘arżā-dāştlarını kéltürdi.” [BN: 345b/5]
serdār: < Far. + Far. “komutan” (OTS, 1303) (< Far. ser “baş” + Far. dār “koruyan, tutan”)

“Baş serdār bolġay, éki qol éki šarafdın kélür kömek ü meded bolġay.” [BN: 94a/8]
serdārlıq: < Far. + Far. + T. “komutanlık” (< Far. ser “baş” + Far. dār “koruyan, tutan”+ T.
+lıq) “Hindistān éli egerçi ba‘żısı qılıç çapqay velī ekśerī sipāhīlıq rāh ve revişidin ve serdārlıq

yürüş ve turuşıdın‘ārī ve bībihre dürler.” [BN: 303b/9]
sipāhí: < Far. + Far. “tımar sahibi sipahi asker” (ÇTS, 992) (< Far. sipāh “asker” + Far. nispet
eki í) “Bihrede bolġan Türk ve yerlig sipāhīlerniŋ daġı vech ü ‘ulūfelerini artturup Hindū Bégge

kömek qoyduk.” [BN: 229b/3]
sipāhílıq:< Far. + T. “askerlik, savaşçılık” (ÇTS, 992) (< Far. sipāhí “sipahi, asker” + T. +lıq)

“Qutluq Ĥˇāce Kökeldaş müddet-i medīd édi. Sipāhīlıqnı terk qılıp dervīş bolup édi.” [BN: 187b/8]

7mírsipāh

sözcüğü Arat tarafından “kumandan” olarak açıklanmıştır. bk. Arat, age., s. 18
TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2021, Yıl 9, Sayı: 24
Issn: 2147-8872

137

Gökhan Çevik

www. turukdergisi.com

teĥşendāz: < Far. + Far. “okçu” (< Far. teĥş “yaylı tüfek, ok” bk. PED, 288 + Far. endāz “atan,
atıcı”) “İbrāhīm Sarunıŋ qaşıda teĥşendāz bar édi: bisyār yaĥşı atar édi. Ança teĥşendāz

körülmeydür érdi.” [BN: 31a/11]
tírendāzlıq: < Far. + Far. “okçuluk” (OTS, 1554) (< Far. tír “ok” + Far. endāz “atan, atıcı” +
T. +lıq) “Andaq tír-endāzlıq qıldılar kim barlar qalqandın cébedin ba‘żı maģalda ékki cébedin

ötkere ötkere atıpturlar.” [BN: 163a/8]
tírkeşbend: < Far. + Far. “okçu, ok hazırlayan” (< Far. tírkeş “ok kılıfı” bk. PED, 341 + Far.

bend “bağlayan, takan”) “Ol nevāģīde bolur tírkeşbend ve sipāhīġa istimālet fermānları yiberildi.”
[BN: 296a/09]
tolġama: < T. + T. “pusuya yatan asker” (ÇTS, 1145) ( T. < tolga- “dolamak, etrafını sarmak”
bk. EDPT, 497 + T. -ma) “Terdike’ġa kim Sengā uruşıda on qol tolġaması edi.” [BN: 326b/8]
tüfekçi: < T. + T. “tüfekçi” (< T. tüfek “tüfek” bk. ÇTS, 1168 + T. +çi) “Çerig yaraġıġa ve top

u tüfekçiniŋ dārū ve caydaġıġa penc-şenbe küni Ŝafer ayınıŋ sekizide cemī‘ vechdārnıŋ vechidin
ferman boldı.” [BN: 345a/9]
tüfekendāz: < T. + Far. “tüfekçi, tüfek kullanan” (OTS, 1560) (< T. tüfek “tüfek + Far. endāz
“atan, atıcı”) “Üstād ‘Alī Qulı qazan u firengi u żarbzannı qurup qalın tüfek-endāzlar bile bu yerdin

uruş engīzin qılġay.” [BN: 370a/9]
tümen bégi: < T. + T. “bin başı, bin kişilik ordu birliğinin komutanı” (Turan, 2019: 213) (< T.

tümen “pek çok, on bin” bk. EDPT, 507 + T. bégi “beyi”) “Ol furŝatta Cıras’nıŋ tümen bégisi
Qaşqa Maģmūd édi.” [BN: 100b/10]
topçı: < T. + T. “topçu” (< T. top “top” bk. EDPT, 434 + T. +çı) “Muŝšafā Topçı, hem ġolnıŋ

sol qolıdın araba üstideki ēarbzanlar bile yaĥşı ēarbzanlar attı.” [BN: 266b/14]
3. 9. 2. İstihbaratla İlgili Meslek Adları
cāsus: < Ar. “ajan, casus” (OTS, 189) “Namāz-ı pīşīn mundın barġan cāsūs bu yaġılarnıŋ

buzulġanınıŋ ĥaberini keltürür.” [BN: 363b/5]
3. 9. 3. İç Güvenlikle İlgili Meslek Adları

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2021, Year 9, Issue 24
Issn: 2147-8872

138

www. turukdergisi.com

Gökhan Çevik

derbān: < Far. “kapıcı, kapı bekçisi” (ÇTS, 283) (< Far. der “kapı” + Far. bān “koruyucu,
sahip”) “Fi’l-vāqi‘ Ĥüsrev Şāhnıŋ nökerleriniŋ arasıda bu iki kişidin kim Seydim ‘Alī Derbān bile

Muģibb ‘Alī Qurçı bolġay.” [BN: 192b/2]
éşik aġa: < T. + Moğ. “kapıcı başı, kapı ağası” (ÇTS, 545) (< T. éşik “eşik, kapı” + Moğ. aġa
“ağabey”) “Sulšān Aģmed Mīrzā qaşıda éşik aġa édi.” [BN: 23a/6]
kütavullıq: < Moğ. + T. “muhafızlık, bekçi” (ML, 43; ÇTS, 687) (< Moğ. keptegül “yatanlar,
yani gece nöbetçi kıtası” + T. +lıq) “Çārbāġnıŋ éşikidin Dost Serpūlī piyāde kim Kābilde

merdānelıġı cihetidin ri‘āyet qılıp kütavullıq manŝıbını bérip Kābilde qoyulup édi.” [BN: 198b/16]
qaravul: < Moğ.“gözetçi, bekçi; müfreze, posta; keşif kolu” (ML, 43) (< Moğ. karaġul,

kara’ul) “Bu qaravulnıŋ ĥaberini tapıp buzulup iki pílini öltürüp köçer. Bir bégini qaravul yosunluq
qoyġan ékendür.” [BN: 367a/9]
qaravulluq: < Moğ. + T. “gözetçi, bekçi; müfreze, posta; keşif kolu” (< Moğ. karaġul, kara’ul
+ T. +luq) “Bégler, nevbet bile qaravulluqqa ta‘yīn boldılar. ‘Abdul ‘Azīz qaravulluq nevbetide

ilgeri kéynini mülāģaža qılmay rāst Kānvāhe’ġa barıptur kim Sikrī’din béş kürūh yoldur.” [BN:
310a/11]
qur bégi: < Moğ. + T. “silahdar, cebeci” (Turan, 2018: 166) (< Moğ. qur “silah” + T. bégi
“beyi”) “Ebū’l Ģasan Qurbéginiŋ inisi Muģammed Ģüseyn hem Mīrzā Ĥānġa nöker bolup édi.”
[BN: 198a/15]
qur bégilik: < Moğ. + T. + T. “silahdarlık, cebecilik” (< Moğ. qur “silah” + T. bégi “beyi” +
T. +lik) “Şeyĥ Dervíş Kökeldaş, kim ekśer qazaqlıqlarda bile édi, qurbégilik menŝebi anda édi.”
[BN: 160a/10]
qurçı: < Moğ. + T. “silahdar, cebeci” (ML, 36) (< T. qur “silah” + T. +çı) “Yana Muģammed

Qurçı, kim Ĥusrev Şāh’nıŋ bir qurçısı édi, ol vaqt Ĥamlenġānanıŋ éligide édi.” [BN: 154b/13]
yatış: < T. “hükümdarın yattığı odayı korumakla görevli memur” (ÇTS, 1240) “Ģaremġa

yavuq étkende çehre-çürpe ve yatış éli yandılar.” [BN: 216a/14]
3. 10. Haberleşme ve İletişimle İlgili Meslek Adları
3. 10. 1. Haber ve Posta İşleriyle İlgili Meslek Adları
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tavaçı8: < Moğ.“ulak, haberci” (ÇTS, 1089) (< Moğ. togaca “saymak toplamak, hesaplamak”)

“Vilāyet’niŋ atlıq yayaq çériglerige qadaġa bile tavaçılar ve muģaŝŝıllar yiberildi.” [BN: 66a/9]
yamçı: < Moğ. + T. “postacı, haberci” (ÇTS, 1226) (< Moğ. yam “posta atı, ulak atı, yük atı”
+ T. +çı) “Her on sékiz kürūhda altı yam atı baġlaġaylar. Yamçı ve sāyiske ‘ulūfe ve atlarġa ‘alīq

ta‘yīn bolġay.” [BN: 351a/10]
3. 10. 2. Diplomasiyle İlgili Meslek Adları
élçi9:< T. + T. “elçi” (EDPT, 129) (< T. el “halk” + T. +çi) “Ol cümledin biri budur kim

Semerqand ģākimi éken furŝatlar Özbekdin élçi kélür. Özbek ulusıda bu élçi zorġa meşhūr
ékendür.” [BN: 21a/3]
élçilik: < T. + T. + T. “elçilik” (< T. el “halk” + T. +çi + T. +lik) “Sulšān Sa‘īd Ĥāndın ‘ammı

Seyyid Muģammed Mīrzā Semerqandġa maŋa élçilikke kélgende aŋa qoşulup bardı.” [BN: 10a/9]
3. 11. Hayvancılıkla İlgili Meslek Adları
çopān: < Far. “çoban” (ÇTS, 255) “Qoyçı ve çopān gāhí gele vü remānı bu yol ve tengí bile

indürür üçün bu yolnı Gūsfendliyār dér érmişler.” [BN: 147b/14]
fílbān: < Far. + Far. “fil bakıcısı” (OTS, 387) (< Far. fíl “fil” + Far. bān “koruyucu, sabip”)

“Bu dervāzeniŋ çıqışıda bir filniŋ ŝūretini mücessem qılıpturlar. Üstide iki filbān qılıpturlar.” [BN:
340b/14]
qoyçı: < T. + T. “çoban, koyuncu” (EDPT 634; ÇTS 651; ML, 38) (< T. qoy “koyun” + T.
+çı) “Qoyçı ve çopān gāhí gele vüremānı bu yol ve tengí bile indürür üçün bu yolnı Gūsfendliyār

dér érmişler.” [BN: 147b/14]
oġlaqçı: < T. + T. “oğlakçı” (< T. oġlaq “oğlak” bk. ÇTS, 858; EDPT, 84 + T. +çı) “Şāh

Maģmūd Oġlaqçı, kim méniŋ ābdān içkilerimdin édi.” [BN: 152b/12]
parsçı: < T. + T. “parsçı, vahşi hayvan terbiyecisi” (ML, 37) (<pars “pars, leopar” bk. EDPT,
368 + T. +çı) “Bu Mīr Muģammed’ġa ve yana tüfek-endāzlardın Pehlivān ĢacıMuģammed ve

Pehlivān Behlūl ve Velī Parsçı’ġa yeke ĥancer ‘ināyet boldı.” [BN: 352b/8]

8tavaçı
9élçi

sözcüğüyle ilgili geniş bilgi için bk. Hayrunnisa Alan, “Tavacı”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 40, 2011, s. 177-178

sözcüğüyle ilgili geniş bilgi için bk. Şen, age., s. 166-167
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sārbān: < Far. + Far. “deveci” (OTS, 1275) (< Far. sār “deve” + Far. bān “koruyucu, sahip”)

“Dü-şenbe küni aynıŋ yégirme béşide Dervīş Muģammed Sārbānġa ĥāŝŝa ĥil‘at ve égerlig at ‘ināyet
qılıp nökerlikke yükündürüldi.” [BN: 241b/6]
sāyis: < Ar. “seyis” (OTS, 1280) “Her on sékiz kürūhda altı yam atı baġlaġaylar. Yamçı ve

sāyiske ‘ulūfe ve atlarġa ‘alīq ta‘yīn bolġay.” [BN: 351a/10]
3. 12. Hizmetle İlgili Meslek Adları
3. 12. 1. Köle Olarak Çalışan Hizmetçiler
çāker: < Far. “kul, köle” (OTS, 224) “Taŋlası seşenbe küni aynıŋ altısıda Qaraça’nıŋ

Hindustānī çākeri Māhim’niŋ Qaraça’ġa bitilgen fermānını alıp kéldi.” [BN: 361b/8]
çākerlik: < Far. + T. “kulluk, kölelik” (< Far. çāker “kul, köle” + T. +lik) “Ba‘żısı kélip

çākerlik ve qulluqnı qabūl ettiler.” [BN: 375b/14]
dādek: < Far. “halayık, cariye” (ÇTS, 267) “Ol dādekdin kim zehrni Aģmed Çāşnīgīr’ġa

yiberür. Yana bir dādekni anıŋ soŋıça yiberür kim körgey ol zehrni bére müdür, yoq mu?” [BN:
305b/8-9]
ġuma: < “kuma, cariye” (ÇTS, 405) “Ġuma u ġunçaçı ĥaylī bar édi. Bir Ümīd Aġaçe édi.”
[BN: 12b/9]
ġunçaçı10: < Far. + T. “cariye” (Teres, 2009: 126) (< Far. ġunça “gonca” + T.+çı) “Yana iki

qızġunçaçıdın bolup édi. Biriniŋ atı Receb Sulšān, yana biriniŋ Muģibb Sulšāndur.” [BN: 27b/14]
ġunçaçılıq: < “cariyelik” (< Far. ġunça “gonca” + T. +çı + T. +lıq) “Herí’de Sulšān Ģüseyin

Mírzā aldı ve sévdi. Ġunçaçılıq mertebesidin bégimlik mertebesiġa teraqqí qıldı.” [BN: 169a/11]
ĥidmetkārlıq: < Ar. + Far. + T. “hizmetkârlık” (ÇTS, 467) (< Ar. ĥidmet “hizmet” + Far. kār
“eden, edici” + T. +lıq) “Bikre mācīt’niŋ uluq i‘tibārlıq Esūkatlıq Hindūsıdın kişiler kélip qulluq ve

ĥıdmetkārlıq ižhārını qılıp özige yetmiş leklig vech ü istiqāmet istid‘ā qılıp édi.” [BN: 342b/10)
qul: < T. “kul, köle” (ÇTS, 665; EDPT, 615) “İş aŋa yétti kim bizniŋ él ĥandeq yaqasıġaça

barıp qul ve dādek kéltürürler édi.” [BN: 43b/4]

Hasan Eren’e göre ġuma sözcüğünün kökeni tam olarak bilinmemektedir. ġuma sözcüğü ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Hasan
Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1999, s. 266
10
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qulluq: < T. + T. “kulluk, kölelik” (ÇTS, 667; EDPT, 620) (< T. qul “kul, köle” + T. +luq)

“Merġīnānnı tapşurup bir nev‘ qulluq ve ĥidmetkārlıq qılġay mén.” [BN: 60b/1]
qulluqçı: < T. + T. + T. “hizmetkâr” (ÇTS, 667) (< T. qul “kul, köle” + T. +luq + T. +çı)

“Sind suyı yaqasıdaġı köçlerde ĥodandaq boldı kim bir qulluqçı üç yüz uy tört yüz uy kéltürür édi.”
[BN: 151b/10]
nöker: < Moğ. “birinin hizmetinde veya maiyetinde olan kimse, kul, köle” (ÇTS, 852) “Yana

qızım Ma‘ŝūme’niŋ ve oġlum Hindāl’nıŋ nökerlerige tügmelig çekmenler ve qumāş ĥil‘atlar in‘ām
boldı.” [BN: 352b/11]
nökerlik: < Moğ. + T. “kölelik” (ÇTS, 852) (< Moğ. nöker “kul, köle” + T. +lik) “Dü-şenbe

küni aynıŋ yégirme béşide Dervīş Muģammed Sārbānġa ĥāŝŝa ĥil‘at ve égerlig at ‘ināyet qılıp
nökerlikke yükündürüldi.” [BN: 241b/6]
server qul11: < Far. + T. “hademeler başı” (< Far. server “başkan” + T. qul “kul, köle”) “Él

yanġandın soŋ mén ve server qul şehr sarı yürüdük.” [BN: 216b/2]
3. 12. 2. Belli Bir Görevle Yükümlü Hizmetçiler
āftābeçılıq: < Far. + T. + T. “ibrikçilik” (< Far. āb-tābe “ibrik” bk. OTS, 17 + T. +çı + T. +lıq)

“Yūnus Ĥān qaşıda āftābeçılıq qılıp soŋra bég bolup édi.” [BN: 15b/7]
rikābdār: < Ar. + Far. “üzengi tutan, üzengici” (OTS, 1236) (< Ar. rikāb “üzengi” + Far. dār
“koruyan, tutan”) “Çehār şenbe küni Muģarrem aynıŋ yégirme törtide Muģammed ‘Alī Haydar

Rikābdār’nı Humāyūn’ġa qadeġa bile yiberildi kim leşker-i Pūreb yaġıları qaçmış.” [BN: 303a/8]
bekāvul12: < Moğ. “hükümdara çıkan yemeği kontrol etme görevini yapana verilen rütbe”
(ML, 41; ÇTS, 118; Teres, 2009: 324) (Moğ. böke-gül) “Bu keyfiyyetni bu éşitip Aģmed

Çāşnīgīr’ge kim Hindūstān éli bekāvulnı çāşnīgīr dérler.” [BN: 305b/4]
çāşnígír: < Far. + Far. “çeşnici” (OTS, 227) (< Far. çāşní “tat, lezzet” + Far. gír “tutan, alan”)

“Ol çāşnīgīrni pāre pāre qıldurdum. Bavurçını tirigley térisini soydurdum.” [BN: 306b/7]
ĥāŝŝa bekāvulluq13: < Ar. + Moğ. + T. “aşçıdan daha yüksek rütbeli memur” (< Ar. ĥāŝŝa
“özel”+ Moğ. bekāvul “çeşnigir” + T. +lıq) “Egerçi mundın burun hem ĥıdmetidin ve
11server

ķul sözcüğü Arat tarafından “hademeler başı” olarak açıklanmıştır. bk. Arat, age., s. 342
sözcüğü ile ilgili geniş bilgi için bk. Teres, age., s.324
13ĥāŝŝa bekāvulluķ Arat tarafından “aşçılık’tan daha yüksek bir derece” şeklinde açıklanmıştır. bk. Arat, age., s. 232-233
12bekāvul
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merdānelıqlarıdın, kim néçe nevbet šāģir bolup édi, ri‘āyeti ve şefqatı maqāmıda bolup bavurçılıq
mertebesidin ĥāŝŝa bekāvulluq mertebesiġa yétkürüp érdim.” [BN: 151b/3]
3. 13. Meşru Olmayan Meslek Adları
düdz: < Far. “hırsız” (OTS, 292) “Kābil bile Lemġān arasıdaġı Afġānlar amānlıqta hem düzd

ü düzd afşardurlar. Mundaq veqāyi‘ni ĥod tilep tapa almaslar.” [BN: 213b/13]
oġrı14: < “hırsız” (ÇTS, 859; EDPT, 90)“Serģadd bégleriniŋ ma‘āş u iĥtilāšıdın qazaq ve

oġrınıŋ şekve u şikāyetidin qazaqqa némeler bitip édi.” [BN: 361a/9]
oġurluq: < “hırsızlık” (EDPT, 93) ( oġur “hırsız” + T. +luq) “Kéntler muġāyeret ve münāferet

cihetidin yaġılıqqa ve oġurluqqa ve rehzānlıqqa yüz qoyup édiler.” [BN: 294b/4]
qazaq15: < T. “göçebe, evsiz barksız” (ÇTS, 601) “Qazaqqa ruĥŝat bérip serģadd béglerige

fermānlar boldı kim qazaq ve oġrını men‘ qılıp yaĥşı ma‘āş u iĥtilāš qılġaylar.” [BN: 361a/11]
qazaqlıq: < T. + T. “hırsızlık” (ÇTS, 601) (< T. qazaq “hırsız, göçebe” + T. +lıq) “Belki

oġurluq ve qazaqlıq bile küçletmekiniŋ iģtimāli bardur.” [BN: 70b/10]
rehzānlıq: < Far. + Far. + T. “yol kesicilik, eşkıyalık” (ÇTS, 915) (< Far. reh “yol” + Far. zen
“vuran” + T. +lıq) “Kéntler muġāyeret ve münāferet cihetidin yaġılıqqa ve oġurluqqa ve

rehzanlıqqa yüz qoyup édiler.” [BN: 294b/4]
3. 14. Müzik ve Eğlenceyle İlgili Meslek Adları
bāzí-ger: < Far. + Far. “oyuncu, dansöz” (OTS, 114) (< Far. bāzí “oyun, eğlence” +Far. ger
“eden, edici”) “Aş tartılġandın soŋ fermān boldı kim Hindustān’nıŋ bāzīgerleri kelip oyunlarını

körsetgeyler.” [BN: 353a/2]
fāģişe: < Ar. “hayat kadını” (OTS, 358) “Ebyātı kim şāhnıŋ ef‘āl u aģvālide déptür ģāŝıl kim

şāhnı celebí vü fāģişe qılıptur.” [BN: 181b/5]
ġiçekí16: < Far. “giçek sanatçısı” (< Far. ġiçek “bir çeşit kopuz, gitar ya da keman; kemençe”
bk. PED, 881; + Far. nispetí’si)“Yana Şāh Qulı Ġiçekí édi. ‘Irāqí’dür. Ĥorāsān’ġa kélip sāz meşk

qılıp teraqqí qıldı.” [BN: 182a/12]

14Hasan

Eren’e göre kökeni kestirilemeyen oġrı sözcüğü Eski Türkçeden beri bütün tarihî Türk şivelerinde kullanılmıştır. bk. Eren,
age. s. 421
15 ķazaķ ve oġrı sözcüklerini Arat “çapulcu hırsız” olarak açıklamıştır. bk. Arat, age. s. 580
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gūyende: < Far. “okuyucu, şarkı söyleyen” (ÇTS, 408) “Sāzendeler sāz çaldılar ve gūyendeler

néme ayttılar.” [BN: 343b/14]
ĥˇānende: < Far. “şarkıcı, şarkı yorumcusu” (OTS,473)“Taşqarıdın Ģācı Pīr Bekāvul ve uluq

aġalar ve né kim bolġan sāzende ü ĥˇānende kélip Sulšān Maģmūd Mīrzānıŋ Ĥˇānzāde Bégimdin
bolġan uluq qızını Ģaydar Mīrzāġa kim Pāyende Sulšān Bégimdin bolup édi.” [BN: 35b/9]
lūlí: < Far. “çengi, şarkı söyleyip oynayan kadın” (OTS, 800) “Lūlīler kelip işlerin körsettiler.

Hindūstān lūlīleri ba‘żı işleri körsetedürler kim ol vilāyetlerniŋ lūlīleridin körülmeydür édi.” [BN:
353a/3]
nāyí: < Far. “neyzen, ney üfleyen” (OTS, 1123) “Üstād Qul Muģammed ve Şeyĥí Nāyí ve

Ģüseyin ‘Ūdí, kim sāzda serāmed édiler.” [BN: 171a/9]
raqqāŝlıq: < Ar. + T. “dansözlük” (< Ar. raqqās “dans eden, oyun oynayan” bk. OTS, 1222 +
T. +lıq) “Uşbu üyge kélgende āĥır mestlıġlardaYūsuf ‘Alī Kökeldaş qopup raqqāŝlıq qıldı. Ŝāģib-i

uŝūl kişi édi. Yaĥşı raqŝ qıldı.” [BN: 190a/11]
sāqí: < Ar. “içki dağıtan, içki sunan” (OTS, 1267) “Tökülgen egerçi tolmasa ey sāqí

tökülgenimiz bu devrde tolġusıdur.” [BN: 87b/8]
sāzende: < Far. “çalgıcı” (OTS, 1280) “Taşqarıdın Ģācı Pīr Bekāvul ve uluq aġalar ve né kim

bolġan sāzende u ĥˇānende kélip Sulšān Maģmūd Mīrzānıŋ Ĥˇānzāde Bégimdin bolġan uluq qızını
Ģaydar Mīrzāġa kim Pāyende Sulšān Bégimdin bolup édi.” [BN: 35b/9]
şārābdār: < Ar. + Far. “bardak taşıyıcı” (PED, 739) (< Ar. şārāb “şarap” bk. + Far. dār
“koruyan, tutan”) “Bularnıŋ hem ataları Sulšān Fīrūz ve ol selāšīnġa şarābdār ékendürler.” [BN:
271a/3]
šanbūraçı: < A. + T. “tamburacı” (< Ar. šanbūra “tambura” bk. ÇTS, 1076 + T. +çı) “Nūrullah

Šanbūraçı qaşımda sāz çaladur édi.” [BN: 157b/6]
‘ūdí: < Ar. “ud sanatçısı” (OTS, 1565) “Üstād Qul Muģammed ve Şeyĥí Nāyí ve Ģüseyin

‘Ūdí kim sāzda serāmed édiler.” [BN: 171a/9]
3. 15. Sağlıkla İlgili Meslek Adları
ġiçekí sözcüğü ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Kemal Eraslan, Alî Şîr Nevayî Mecâlisü'n-Nefâyis I (Giriş ve Metin), TDK Yay.,
Ankara. s. 591
16

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2021, Year 9, Issue 24
Issn: 2147-8872

144

www. turukdergisi.com

Gökhan Çevik

baĥşı17: “hekim, cerrah”“Yaramnı baqqalı Ateke Baĥşı atlıq Moġul cerrāģını yiberiptür.

Moġul éli cerrāģnı hem baĥşı dér. Cerrāģlıqda bisyār ģāzik édi.” [BN: 108b/14]
cerrāģ: < Ar. “ameliyat yapan, operatör, cerrah” (OTS, 202) “Yaramnı baqqalı Ateke Baĥşı

atlıq Moġul cerrāģını yiberiptür. Moġul éli cerrāģnı hem baĥşı dér. Cerrāģlıqda bisyār ģāzik édi.”
[BN: 108b/14]
cerrāģlıq: < Ar. + T. “cerrahlık” (< Ar. cerrāģ “ameliyat yapan, operatör, cerrah”+ T. +lıq)

“Moġul éli cerrāģnı hem baĥşı dér. Cerrāģlıqda bisyār ģāzik édi.” [BN: 108b/14]
tabíb: < Ar. “doktor” (OTS, 1406) “Bir Ĥorāsānlıq šabíb bar édi Seyyid Šabíb dérler édi.”
[BN: 156b/13]
3. 16. Sporla İlgili Meslek Adları
böke: < T. “savaşçı, güreşçi” (EDPT, 324; ÇTS, 167) “Özbek zor kişini böke dér émiş. Cānī

Bég dér kim “Böke mu sén? Böke bolsaŋ, kél, güreşeliŋ.” [BN: 21a/4]
küştīgīr: < Far. + Far. “güreşçi” (OTS, 776) (< Far. küştí “güreş” + Far. gír “tutan, alan”)

“Küştīgīrler hem kelip küştī tuttılar.” [BN: 366a/4]
küştīgīrlik: < Far. + Far. + T. “güreşçilik” (< Far. küştí “güreş” + Far. gír “tutan, alan” + T.
+lik) “Yigitler bir pāre şūĥluq qıldılar. Bir pāre küştīgīrlik qıldılar.” [BN: 366a/2]
muştzen: < Far. + Far. “yumruk vuran, boksör” (OTS, 997) (< Far. muşt “yumruk” + Far. zen
“vuran, vurucu”) “Muşt-zen ve pür şerr ü şūr éldür.” [BN: 3b/3]
pehlívān: < Far. “güreşçi, pehlivan” (OTS, 1184) “Ordudın yoqqarıraq bir aralda kémeni

turġuzup pehlivānlarnı küştīge salduk.” [BN: 366b/4]
3. 17. Tarımla İlgili Meslek Adları
fālízkār18: < Far. + Far. “bostancı” (< Far. fālíz “sebze bahçesi” bk. ÇTS, 886 + Far. kār
“eden, edici”) “Belĥī fālīzkārnı qavun ikkele qoyulup edi. Bir nece qavun saĥlaġan ékendür.” [BN:
308b/5]

Babur eserinde Moğol halkının “cerrah” sözcüğünün karşılığı olarak “baĥşı” sözcüğünü kullandığını açıklamıştır. Kökeni ile ilgili
görüş birliği olmayan “baĥşı” sözcüğü ile ilgili geniş bilgi için bk. Orhan F. Köprülü, “Bahşı”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 4, 1991,
s. 220-521
18fālízkār sözcüğünü Arat “bostancı” olarak açıklamıştır. bk. Arat, age.,2000, s. 610
17
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kārende: < Far. “ekici, dikici” (Merçil, 2000: 55) “Kārendesi kāfirdür. Aşlıq alurlar.” [BN:
140a/11]
sebzīkārlıq19: < Far. + Far. + T. “bahçıvanlık” (< Far. sebzí “yeşillik” + Far. kār “eden, edici”
+ T. +lıq) “Bu cāhlardın su tartıp sebzīkārlıqlar qılıp ve güller ve dıraĥtlar ekiptürler.” [BN: 342b/2]
3. 18. Ulaşım ve Taşımacılıkla İlgili Meslek Adları
3. 18. 1. Kılavuzlukla İlgili Meslek Adları
başçı: < T. + T. “kılavuz” (EDPT, 378; ÇTS, 106) (< T. baş “baş, ön” + T. +çı) “Pīr

Sulšānatlıq Peşā’ī başçı édi. Qarılıġıdın mu, yā aldaraġanıdın mu, yā qarnıŋ uluġluġıdın mu, yolnı
yoqattı.” [BN: 193a/8]
bedraqa: < Far. “kılavuz” (OTS, 120) “Şenbe küni aynıŋ üçide Hindū Beg kim Kābil’din

bedraqa bolup kelip edi.” [BN: 381a/2]
yurtçı: < T. “kılavuz; konakçı” (ÇTS, 1263; ML, 37) (< T. yurt “çadır” bk. EDPT, 958 + T.
+çı) “Aģmed Yasavul bile Qara Aģmed Yurtçını daġı Kābildaġı béglerge yiberildi kim uşol mī‘ād

bile kéldük.” [BN: 197b/10]
3. 18. 2.Taşımacılıkla İlgili Meslek Adları
cālebān: < Far. + Far. “sal kullanan kişi, gemici” (< Far. cāle “sal” bk. OTS, 183 + Far. bān
“koruyucu, sahip”) “Muĥāliflerniŋ soŋıça ötmek üçün burunraqdın cālebānlardın bir ikini Kālpī

yiberilip edi kim bolġan kémelerni kéltürgeyler.” [BN: 379b/1]
kémeçi: < T. + T. “gemici, kayıkçı” (EDPT, 722; ÇTS, 634) (< T. kéme “gemi” + T. +çi) “Bir

kémeçiniŋ ayaġıġa taş tégip ayaġı sındı.” [BN: 373a/6]
keştībān: < Far. + Far. “gemici” (OTS, 746) (< Far. keştí “gemi” + Far. bān “koruyucu,
sahip”) “Haldī güźeride elligçe kéme yıġıp keştībānlarġa müzd bérip men velī keştībānlar

Bengālī’niŋ kélür āvāzesidin bisyār mütevehhimdürler.” [BN: 370b/10]
3. 19. Yöneticilik ve İdari Hizmetlerle İlgili Meslek Adları
3. 19. 1. Devlet Yönetimiyle İlgili Meslek Adları

19sebzīkārlıķ

sözcüğünü Arat “bahçıvanlık” olarak açıklamıştır. bk. Arat, age.,2000, s. 552
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bég: < T. “bey, amir” (EDPT, 322; ÇTS, 115) “Bābur Mīrzāġa ĥidmet qılġandur. ‘Ömer-Şeyĥ

Mīrzā qaşıda andın uluġraq bég yoq édi.” [BN: 13b/9]
béglik: < T. + T. “beylik, amirlik” (EDPT, 326; ÇTS, 116) “Aĥsíde Qāsım ‘Aceb’ni kim içki

cergeside édi, imdi béglik mertebesiġa yétip édi, ‘āriyeti qoyuldı.” [BN: 63b/13]
daruġa20: < Moğ. “vali; subaşı, şef” (ÇTS, 274) “Ol yurttın köçkende Şāh Bég nökeri Fāżıl

Kökeldaş’nıŋ kim Síví‟niŋ daruġası édi, yégirmiçe qaravulluqqa kélgen kişisini tutup kéltürdiler.”
[BN: 152a/3]
daruġalıġ: < Moğ. + T. “valilik; subaşılık, şeflik” (< Moğ. daruġa “vali” + T. +lıġ) “Kābul’nıŋ

dārūġalıġı ve Pençhír ve Kedí Hezāre ve gūşlük ve éşik iĥtiyārı tamām anda édi.” [BN: 231a/14]
melik: < Ar. “hükümdar, padişah” (OTS, 873) “Avdın yanıp da Elingār’da meliklerniŋ bāġıġa

tüşüp ŝoģbet tutuldı.” [BN: 251a/13]
mírmírān: < Far. + Far. “beylerbeyi” (OTS, 932) (< Far. mír-i mírān) “Uruqnı kim Ĥˇāce

Mīrmīrān başlap kéledür édi, utrusıġa başçı yiberildi.” [BN: 221b/10]
quş bégi: < T. + T. “Türkistan’da vezir makamında bir rütbe ismi” (ÇTS, 674) (< T. qoş
“ordu” + T. bégi “beyi”) “Ģasan ‘Ali Celāyır Sulšān Ģüseyin Mírzā qaşıda quş bégi édi.” [BN:
174b/11]
pādşāh: < Far. “Padişah, hükümdar” (OTS, 1177) “Ramażān ayı tārīĥ-i sekiz yüz toqsan

toquzda Ferġāna vilāyetide on iki yaşta pādşāh boldum.” [BN: 1b/2]
pādşāhlıq: < Far. + T. “padişahlık, hükümdarlık” (ÇTS, 884)

(< Far. pādşāh “padişah,

hükümdar” + T. +lıq) “Bu nevbet Semerqand şehride yüz kün pādşāhlıq qıldım.” [BN: 53b/1]
şiqdār: < Far. “vali” (PED, 750) “Narıġı dervāzedin Behār şiqdārı qaçıp kéter.” [BN: 368b/8]
şiqdārlıq: < Far. + T. “valilik” (<şiqdār “vali” + T. +lıq) “Biyāne’niŋ şiqdārlıqını Dost Éşik

Aqa’ġa berildi.” [BN: 327a/8]
vezír: < Ar. “vezir, paşa” (OTS, 1610) “Uşbu Ebū’l Fetģatlıq bile hem-rāh Şāhzāde

Mungīr’niŋ ve Ģasan Ĥān Leşker vezīrniŋ Ĥalīfe’ġa bitilgen ĥaššlarnı kéltürdi.” [BN: 375b/11]

20daruġa

sözcüğü ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Abdülkadir Yuvalı, “Daruga”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 8, 1993, s. 505-506
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sulšān: < Ar. “sultan, padişah” (OTS, 1338) “‘Ubeyd Ĥān Herī nevāģīside turuş yaraġını

tapmay cemī‘ Belĥ ve Ģiŝār ve Semerqand ve Taşkend’deki ĥān ve sulšānlarġa qadaġa bile kişiler
çapturur.” [BN: 347a/11]
3. 19. 2. İdari İşlerin ve Devlet Kurumlarındaki Çeşitli Hizmetlerin Yerine Getirilmesiyle İlgili
Meslek Adları
aĥtaçı: < Moğ. + T. “ahır kahyası, ahırcı başı, atçı” (ML, 34) (< Moğ. ahta, akta “iğdiş edilmiş
at” + T. + çı) “Şenbe küni aynıŋ on sékkizide çārbāġdın tün yarımıda atlandım. Tün qašar ve

aĥtaçını yandurdum.” [BN: 247a/07]
‘alemdār: < Ar. + Far. “sancaktar” (OTS, 41) (< Ar. ‘alem “bayrak, sancak” + Far. dār
“koruyan, tutan”) “Bihre ve Ĥoşāb olturuşluq Belūclarġa Ģaydar ‘Alemdārnı yiberilip édi.” [BN:
225b/13]
kalāntarí: < Far. “kasaba yöneticisi, muhtar” (PED, 1041) “Mén bir kalāntaríniŋ üyige tüştüm.

Qarı kişi édi. Altmış yetmişde bar édi.” [BN: 97a/6]
kedĥüdā: < Far. + Far. “bir kimsenin maiyetinde çalışan kişi, kahya” (OTS, 732; ÇTS, 604)
(< Far. ked “ev” + Far. ĥüdā “sahip”) “Yétmiş séksen ābdān kedĥüdālar tam altıġa qalıp öldiler.”
[BN: 157b/1]
mírāĥūr: < Far. + Far. “saray ahırının amiri” (ÇTS, 764) (< Far. mír “bey, emir” + Far. āĥūr
“ahır”) “Muģammed Baĥşı ve ‘Abdul ‘Azīz Mīrāĥūr ve Mīr Ĥūrd Bekāvulge ģükm boldı kim

Çeşme Terede turup éldin ġırġavul alġaylar.” [BN: 239b/6]
muģaŝŝıl: < Ar. “vergi tahsildarı” (OTS, 954) “Bir muģaŝŝılı Ģasan Barlas atlıq qarı merdek

İlek’tin Ubāç’ġaça dürüstluqlar bile muģaŝŝıllıq qılıp bizni köçürüp tüşürür édi.” [BN: 124b/1]
mührdār: < Ar. + Far. “devlet erkanının mühürlerini korumak ve gereken evrakı
mühürlemekle görevli memur” (ÇTS, 793) (< Ar. mühr “mühür” < Far. dār “koruyan, tutan”)

“Atam hem ri‘āyet qılıp mührdār qılıp édi.” [BN: 39b/14]
pervāneçi: < Far. + T. “sarayda bir memuriyet unvanı, baş vekil muavini” (ÇTS, 894) (< Far.

pervān “yol gösteren, kılavuz” + T. +çi) “Ol furŝatta Mecdeddín Muģammed pervāneçi édi.” [BN:
176b/10]
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şıġavul: < Moğ. “mihmandar, konukçu” (ÇTS, 1042) “Bāqī Şıġavul barġanda bu iki köhne bī-

devletniŋ başıġa birer sir altun va‘de qılıp édim.” [BN: 309a/1]
šaģsíldār: < Ar. + Far. “vergi veya gelir toplayan vergi memuru” (OTS, 1422) (< Ar. šaģsíl
“elde etme, ele geçirme” + Far. dār “koruyan, tutan”) “Mālların törtmiŋ qoyġa qarār bérip

uluġlarıġa tonlar kéydürüp taĥŝīldārlar ta‘yīn qılıp yiberildi.” [BN: 245a/08]
tamġaçı: < T. + T. “damgacı, resim ve vergi tahsildarı” (ÇTS, 1074; EDPT, 505) (< T. tamġa
“damga” + T. +çı) “Penc-şenbe küni Rebī‘u’l-āĥır ayınıŋ törtide mundaq muqarrer boldı kim

Āgra’dın Kābil’ġaça çıqmaq Beg Şāhī Tamġaçı’nıŋ nevīsendelıġı bile šınāb urġay.” [BN: 351a/7]
tuġçı: < T. + T. “sancaktar, bayraktar” (EDPT, 467) (< T. tuġ “tuğ, bayrak, sancak” + T. +çı)

“Tuġçı tuġ baġlaġuça furŝat bolmadı. Tuġnı éligige alıp oq atlandı.” [BN: 106b/9]
3. 20. Diğer Meslek Adları
bíldār: < Far. + Far. “kazıcı” (PED, 224) (< Far. bíl “kürek” bk. + Far. dār “koruyan, tutan”)

“Araba yétmegen yerge Ĥorāsānī ve Hindustānī bíldārlar ve kalendīlerni salıp ĥandaq qazduruldı.”
[BN: 311a/3]
kalandí: < Far. “kazma kullanan kişi” (Yalçınkaya, 2013; 237) “Araba yétmegen yerge

Ĥorāsānī ve Hindustānī bíldārlar ve kalendīlerni salıp ĥandaq qazduruldı.” [BN: 311a/3]
kahhār: < Far. “tahtırevan taşıyıcı” (PED, 1066) “Üstād ‘Alī Qulı bile Muŝšafā’ġa żarbzan

atmaqqa ve qazan qurmaqqa molcar qoparıp yer yasamaq üçün qalın bíldār u kahhārġa muģaŝŝıllar
ta‘yīn qılıldı.” [BN: 370b/1]
yaĥdān21: < Far. “buzcu” (PED, 1529)“Kābul’da yaĥdānlar yaĥı tükense, bu taġdın qar

kéltürüp yaĥ-āb qılıp içerler.” [BN: 136a/9]
4. Sonuç
Babur-nâme’de meslek adı ve unvan olarak toplam 183 sözcük tespit edilmiştir. Tespit edilen
183 meslek adına, aynı meslek adının farklı eklerle türetilmiş şekilleri de dahildir. Meslek adlarının
iş kollarına sayısal olarak dağılımı ile meslek adlarının köken ve yapı olarak görünümleri aşağıdaki
tablolarda verilmiştir:
21yaĥdān

sözcüğünün anlamı PED’de “buz koymak için bir yer, buzhane” şeklinde verilmiştir. Ancak Arat sözcüğü buzcu olarak
açıklamıştır. bk. Arat, age., 2000, s. 209

TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2021, Yıl 9, Sayı: 24
Issn: 2147-8872

149

Gökhan Çevik

www. turukdergisi.com

İş Kolu

Sayı

İş Kolu

Sayı

Adalet

2

Haberleşme ve İletişim

4

Avcılık

3

Hayvancılık

7

Büyü Fal ve Kehanet

3

Hizmet

17

Dilencilik

2

Meşru Olmayan Meslekler

6

Din

10

Müzik ve Eğlence

13

Eğitim-Öğretim ve Kültür

15

Sağlık

4

Esnaf ve Zanaatkarlık

17

Spor

5

Gündelik İşler

2

Ulaşım ve Taşımacılık

3

Güvenlik

35

Yöneticilik ve İdari Hizmetler

25

Tarım

3

Diğer Meslekler

4

Tablo 1: Meslek adlarının iş kollarına sayısal olarak dağılımı

Köken ve Yapı

Sayı

Köken ve Yapı

Sayı

Türkçe

28

Farsça + Türkçe (ek)

23

Türkçe + Türkçe

5

Arapça + Türkçe (ek)

10

Farsça

48

Moğolca + Türkçe (ek)

10

Arapça

27

Arapça + Farsça (ek) + Türkçe (ek)

1

Türkçe + Farsça

1

Arapça + Moğolca + Türkçe (ek)

1

Türkçe + Moğolca

1

Arapça + Farsça (ek)

8

Farsça + Türkçe

1

Türkçe + Farsça (ek) + Türkçe (ek)

1

Moğolca + Türkçe

2

Arapça + Farsça + Türkçe (ek)

1

Moğolca

8

Kökeni hakkında görüş birliği olmayan meslek
adları

6

Tablo 2: Meslek adlarının köken ve yapı bakımından görünümleri

Meslek adlarının kökenine ve yapısına bakıldığında sözcüklerin pek çok farklı yolla oluştuğu
görülmektedir. Meslek adları türetilirken genellikle Türkçe +çI, +çIlIk, +lIk, +lIġ +lUk, +lIkçI
ekleri ve bazı Farsça ekler kullanılmıştır. çérig bégi, miŋ bégi, qoşun bégi, tümen bégi, qur bégi
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örneklerinde görüldüğü üzere güvenlikle ilgili meslek adları ve unvanlarda “bégi” sözcüğünün işlek
olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir.
Eserde Türkçe kökenli meslek adlarının önemli bir yer tutması Babur-nâme’nin ve Doğu Türk
yazı dilinin meslek adlarıyla ilgili Türkçe söz varlığı bakımından oldukça zengin olduğunu ortaya
koymaktadır. Ayrıca Arapça, Farsça ve Moğolca meslek adlarının da fazlaca bulunması bu dillerin
dönemin Türkçesi üzerindeki etkisini göstermektedir.
Babur’nâme’deki meslek adlarıyla ilgili bir diğer önemli husus ise pek çok kişi adında kişinin
mesleğini belirten sözcüklerin de bulunmasıdır. Bu durum Babur’un bazı kişileri tanıtırken yaptığı
açıklamalarından anlaşılmaktadır:

“Atası vilāyetqa kirip néçe maģall sellāĥlıq qılġan üçün Qanber ‘Alī Sellāĥ dér édiler.” [BN:
15b/6]

Nūrullah Šanbūraçı qaşımda sāz çaladur édi.” [BN: 157b/6]
“Üstād Qul Muģammed ve Şeyĥí Nāyí ve Ģüseyin ‘Ūdí kim sāzda serāmed édiler.” [BN:
171a/9]

“Bir Ĥorāsānlıq šabíb bar édi Seyyid Šabíb dérler édi.” [BN: 156b/13]
Babur-nâme’de farklı iş alanlarında çok sayıda meslek ve unvan tespit edilmesi toplumun
uygarlık seviyesini yansıtmanın yanında, bu dönemde sosyal, kültürel, askerî, sanatsal, ekonomik
vb. yaşamın ne kadar canlı olduğunu ve eserdeki söz varlığının bu dönemi aydınlatmada ne kadar
önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.
Kısaltmalar
age.: Adı Geçen Eser
Ar.: Arapça
bk.: Bakınız
BN: Babur-nâme
ÇTS: Çağatay Türkçesi Sözlüğü
EDPT: An Etymological Dictionary of PreThirteenth-CentruyTurkish
Far.: Farsça
ML: Muhâkemetü’l-Lügateyn
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Moğ.: Moğolca
OTS: Örnekli Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü
PED: A Comprehensive Persian-English Dictionary
T.: Türkçe
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