" INK MI? " IDIK „ MI?
Re~idüddin taraf ~ ndan tesbit edilen O~uz menkibesinde yirmi
dört O~uz boyunun ku~lar~ ndan "ongon„ adiyle bahsedilmektedir.
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Türlü nüshalarda ba~ka ba~ka (
( ongon ) dur; Mo~ol ~amanizyaz~ lan bu kelimenin do~rusu
minde malüm ve çok yayg~n bir kelimedir °.
Bu konuya dair Re~idüddin'in verdi~i malennat~~Yaz~ c~zâde Ali
harfi harfine türkçeye ~öyle çevirmi~tir
oynukt"[Bu ku~lar] anlarun oykun~~ ola ve bu lafzun i~tikak~~
öyle
ki
"
oynuk
~
dandur ki ol zemanun türkçesince kutlul~kdur
bolsun derler,, yani kutlu olsun demekdür. Adet ve töre oldur ki
her canavar ki bir boyun oykun~~ ola çün an~~tefeDülçün mubarekli~e muayyen etmi~lerdür ana kasd etmiyeler ve incitmiyeler ve
anun etin yemiye. Bu zamana de~in ol mana mukarrardur „ 2 .
Re~idüddin "ongon„ kelimesinin i~tikak~n~~türkçe bil; kelime ile
nüshalarda
aç~klamak istemi~tir. Fakat bu türkçe kelime baz~~
yay~nlanan
~ndan
r.
Berezin
taraf
t~
yaz~lm~~
baz~~nüshalarda
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Cami'üttevarih de ,_;;-.1 ~eklindedir.
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Eski ve yeni Türk lehçelerinde "kutlu, mubarek „ anlam~na gelen
~eklinde bir kelimeye rastlanm~ yor. Buna ra~men
yahut
türkologlar ve tarihçiler bu esrarengiz kelimeyi Ink (yahut oynuk)
ine inan~eklinde okuyarak Türkçede "mubarek„ anlam~na geldi~
makta devam ediyorlar'.
Re~idüddin'in nüshalar~ ndaki bu ‘3::.1 kelimesi müstensihlerin
idüddin'in as~l
hatalar~ ndan ba~ka bir ~ey de~ildir. Bu kelime Re~
~eklinde yaz~lm~~t~ .
yahut 3
nüshas~ nda, hiç ~üphesiz,
nan, Ongon ve Tas ( T. Tarih, ArOngon kelimesi hak. bk. Abdülkadir ~
keologya ve Etn. dergisi, 1934 ).
(1390). Adnan Erzi'nin elindeki foto-kopiden.
2 Revan kö~kü nüshas~~
Mesela
bk.
Materiale
po istorii türkmen i Türkmenii, 1939, e. I, sah. 500.
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ABDÜLKADIR ~NAN

Gerçekten mo~olcadaki ongon türkçede rçluk anlam~ na gelir;
~d
kökünden yap~ lan bir partisiptir : "gönderilen, sal~ verilen„ demektir.
Mahmut Kâ~gari (Divanü Lügat-it-Türk I, 63 ; Besim Atalay
tercümesi 65) J:DI kelimesini ~ öyle izah ediyor: "~ çiul-kutlu ve mubarek olan; asl~ nda sahibinin yapt~~~~bir adak için saklanarak yünü k~ rk~lm~ yan, sütü sa~~ lm~ yan, yük vurulm ~yan ba~~~
bo~~b~ rak~l~ p sal~ verilen her hayvana bu ad verilir„ 4.
Mo~ollar~ n "on~on„ olarak sal~ verdikleri hayvanlara da binilmez, dokunulmaz, sütü sa~~ lmaz. Dokunulmaz oldu~ u içindir ki
"mubarek, kutlu„ anlam~ na da gelir
Re~ idüddin ongon kelimesini de türkçe sanarak bunun etimolojisini ~ çluk kelimesinin yard~ miyle yapmak istemi~
tir. Müstensihlerden biri Ji
J. kelimesindeki (6» harfini son «J» yahut ortadaki «J» ile birle~tirivermi~~ve böylece (3:-..1 ) ve (J*)
~ekilleri
meydana gelmi~tir.
ABDÜLKADIR ~ NAN

4 Kr~ . Yakutça :t~k (Pekarski, Sözliik ,
I, 425; Sagay, Kaç lehçeleril~de ~ z~ k
(Radic~ ff, Proben IX, 591, 601 ve ba ~ka sah.)
5 Kr~. B. Vladimirtsov, Mo~ollar~
n ietimai te~kilât~ , sah. 80.

