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Önsöz v

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 
Türk dilinin Orhun Türkçesinden sonraki dönemi Uygur Türkçesidir. Eski Uygur me-

tinleri, kendi dönemlerindeki başta Budizm ve Maniheizm olmak üzere yeni inanç yolla-
rını benimsemiş olan Türklerin yeni öğrendikleri dinlere ait kültür ve edebiyat birikim-
lerini dilimize kazandırdığı eserlerdir. Söz konusu dönemde, tıpkı Orhun Türkçesi döne-
minde olduğu gibi anıt niteliğinde mezar taşları da yazılmıştır.

Farklı dinlerle ve kültürlerle tanışıp ilişkiye geçildiği bu dönemde, temsil edilen din 
veya kültürlerin alfabeleri de kullanılmış ve yazılan eserler daha sonra dünyanın birçok 
farklı kütüphanesine dağılmıştır.
      Uygur Türkçesini tanıtmak için hazırlanan bu kitapta dönemin yazılı metinlerini, ede-
biyatını, yazı sistemini, kendi içindeki ağız farklılıklarını ve dil özelliklerini öğrencilere ve 
araştırmacılara belletmek amaç edinilmiştir. Bunun için de dönemin önemli eserlerinden 
alınan parçalar önce transkripsiyon alfabesi ile verilmiş; hemen ardından Türkiye Türk-
çesine aktarılmış ve daha sonra da örnek sözcük çözümlemeleri yapılmıştır. Örnek parça-
larda geçen  sözcüklerin anlamları da “Sözlük” kısmında gösterilmiştir. Diğer ders kitapla-
rında olduğu gibi, ünitelerin içine yerleştirilen “Sıra Sizde” ve “Kendimizi Sınayalım” gibi 
bölümlerle öğrenciler uygulamaya yönlendirilmiştir.

İnsanlığın 21. yüzyıldaki “farklılıklarla zenginleşmek” ideali için gerekli “hoşgörü” 
kültürünü bundan 1300 yıl önce yaşamış ve özümsemiş olan Uygurların zengin edebiyatı-
nı izleyebilmek her Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisinin hakkı; öğrendiklerini ge-
lecek kuşaklara ve çevresindekilere aktarması ise görevidir.

Elinizdeki bu kitap, Eski Uygurların dilini, edebiyatını  ve kültürünü öğrenecekler için 
bir temel kaynak olacaktır.

Editörler
Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN
Doç.Dr. Mehmet Mahur TULUM
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uygurları tanımlayabilecek, 
Uygur alfabesini açıklayabilecek, 
Uygur yazı sistemini açıklayabileceksiniz.
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UYGUR KAĞANLIKLARI 

Ötüken Uygur Kağanlığı (Bozkır Uygur Kağanlığı 744-840) 
744 yılında Moğolistan’daki II. Köktürk Devleti, Uygurlar başta olmak üzere Karluk ve 
Basmılların ittifakıyla yıkılır. Yıkılan devletin yerine Uygur Kağanlığı (Ötüken Uygur Ka-
ğanlığı, 744-840) adlı başka bir Türk devleti kurulur. Bu Kağanlığın merkezi Orhun nehri 
üzerinde yer alan Karabalgasun’dur.

Uygur etnik adı, ilk olarak Bilge Kağan yazıtının doğu yüzü 37. satırında şöyle geçmektedir: 
uygur elteber yüzçe erin ilgerü tezip bardı
“Uygurların ilteberi yüz kadar adamla doğuya doğru kaçıp gitti.”
(Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1988, s. 8-9 ve 36-37).
Köl Tigin’in ölümünden yani 731 yılından sonra gelişen olaylar, Bilge Kağan’a bu 

cümleyi söyletmiştir. Uygurlar bu sıralarda büyük olasılıkla, bir boy olarak yer aldığı 
Köktürk Devleti’nde, Köktürk hakimiyetini tanımayarak ülkenin doğusuna yani Çin’e 
doğru kaçmışlardır. 

İkinci Köktürk devleti yıkılmadan önce Uygurlar doğuda Selenga ırmağı ve batıda 
Kobdo şehri ile sınırlandırılmış olan yerlerde oturuyorlardı. Bulundukları yer, kutsal sayı-
lan Ötüken dağına, yani mukaddes devlet merkezine yakın olduğundan, Uygurlar burası-
nı kolaylıkla ele geçirebilmişler ve müttefikleri olan Basmıl ve Karluklara oranla daha bü-
yük itibar ve nüfuz sağlamışlardı. Bu arada, Basmıllar Beş-Balık civarında, Karluklar ise 
Balkaş gölünün doğusunda oturuyorlardı. 

Ancak Karlukların 751 yılında yapılan Talas savaşında üstlendikleri rol de son dere-
ce önemlidir. Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile Ön-Asya’dan doğuya ilerleyen Arap-
lar, Talas ırmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta Asya’nın Çin egemenliğine gir-
mesini istemeyen Karluk ve Yağma Türkleri, Arapların yanına geçmişler ve savaşı Arap-
ların kazanmasını sağlamışlardı. İslâmiyeti henüz kabul etmeyen Türklerin Orta Asya’da 
İslâm dinini tanıtıp yayan Araplarla birlikte Çinlilere karşı Talas’ta yaptıkları bu savaş, 
sebep ve sonuçları bakımından çok önemlidir. Talas Savaşı’nda Çin’in mağlup olma-
sı, Türk, Çin, İslâm ve dünya tarihiyle medeniyetinde çok önemli etkiler bıraktı. Çinli-
ler Talas yenilgisinden sonra 20. yüzyıla kadar, Tanrı Dağları’nın (Tiyenşan) batısına ge-
çemediler. Batı Türkistan, böylece Çin tehlikesinden kurtuldu. Karluklar, Talas zaferin-
den on beş yıl sonra 766 tarihinde, Tanrı Dağları batısında ve Çu Irmağı boylarında ‘Ka-
rahanlı Devleti’ adında müstakil bir Türk devleti kurdular. Türkistan’daki Kamlık (Şaman-
lık), Buda ve Mani dinlerine mensup yerli ve göçebe Türklerle Müslümanlar arasında ser-

Uygurlar ve Uygur 
Yazısı 
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best ticaret, dostluk ve iyi ilişkiler başladı. Türkler Müslümanlarla tanışıp İslâm dinini 
yakından tanıma imkânına kavuştular. Orta Asya’daki binlerce Türk İslâm medeniyetine 
girdi. Türkler kâğıt yapmasını savaşta tutsak düşen Çinlilerden öğrenip Araplara öğret-
ti. Semerkand’daki imalathânelerde yapılan ipekten kâğıtlar Orta Doğu ve Akdeniz’e ya-
yıldı. Müslüman Araplar hakimiyetlerindeki bölgelerden öğrendikleri kâğıdı imal ede-
rek medeniyetin bütün dünyada hızla yayılmasına hizmet ettiler. Abbasi halifesi Mansur 
(754-775) döneminde Bağdat şehri kurularak merkez buraya taşınmış, Beytü’l-hikme adlı 
tercüme okulu kurularak Yunan filozoflarının eserleri ilk defa bu dönemde Arapçaya çev-
rilmeye başlanmış ve İslâm dünyası için aydınlık çağ başlamıştır.

II. Köktürk Kağanlığı’nı yıkan ittifak içinde yer alan Basmıllar 744’de Uygur ve Kar-
luklar tarafından yıkılmış ve Basmıl Kağanı onlar tarafından öldürülmüştü. Memleketle-
ri olan Beş-Balık havalisi ancak o yüzyılın sonlarına doğru işgal edilmiştir. Kar luklar da 
mukaddes merkezde gelişen şiddetli çarpışmalardan sonra aynı sona maruz kalmışlardır. 

Uygurların ilk hükümdarları olan ‘Köl Bilge’ artık eski unvanı olan “ilteber”le yetinmeyip 
kendisine “hakan” unvanı vermiş; bu durumu çok geçmeden Çin’e de kabul ettirmiştir. Daha 
sonraki Uygur kağanlarının bütün unvanları eski Hun Devlet geleneğine bilinçli bir bağlılık ol-
duğunu doğrulamıştır. Şanyü adlı bir Hun hükümdarı kendisini “gök ve yer tarafından yaratıl-
mış güneş ve ay tarafından Hakanlık mevkiine getirilmiş” olarak gösterir. Uygur hükümdarla-
rının “gök tanrısından, ay tanrısından” veya “güneş ve ay tanrısından kut bulmuş”, yani “güneş 
ve ay tanrısının lutfu ile hakanlık payesine ermiş” gibi unvanları da aynen buna benzer. Bu de-
virde “hakan” unvanı büyük imparatorluk unvanı olmaktan artık çıkmıştır. 

Uygurlar II. Köktürk Devleti’nden unvanları ile birlikte askerî teşkilat, birçok devlet 
kuruluş ve kavramlarını dahi aynen almışlardır. Hatta, Köktürklerin asıl düşmanları da 
kendilerine kalmıştı. Meselâ merkezde gerçekleşen hükümet değişimi ile ağır hayat şart-
ları değişmemiş olan Kırgızlara karşı, Uygurlar da şiddetli savaşlar yapmak mecburiyetin-
de kalmışlardır.

Buna karşılık Çin ile ilişkiler, II. Köktürk Devleti zamanın dakinin tam aksine, baş-
langıçtan beri iyi idi. Zaten Uygur-Çin dostluğunu pekiştiren olay Köktürklerin Çinlile-
re olan düşman lıkları olmuştu. Esasen Uygurlar bu dostluğa açık idiler, çünkü Uygurlar 
için güneydeki komşuları olan Çin’in şehir hayatına karşı tartışmaları da geçmişte kalmış-
tı. Uygur asil zadelerinin nesiller boyu devam eden Çinli kadınlarla evlen meleri geleneği, 
kuzeyin çadır hayatı yaşayan ahalisini şehir hayatına alıştırmış, âdeta bu yaşam biçimini 
moda yapmıştı. Çinli kadınlarla evlen mek şehir hayatını gerektirdiği gibi, ticaret de şehir 
kurmayı zorunlu hâle getiriyordu, çünkü büyük ölçüde toplanmış olan kıymetli ticaret eş-
yasını çadırlarda saklamak imkânsızdı. Bunda Uygurların kendi kültürlerine olan güven-
leri de etkili idi. Kendi lerini şehir hayatının tehlikelerinden korkmayacak kadar kuvvet-
li ve emin buluyorlardı. 

Uygurların Çinlilerle olan ticaretleri epeyce artmış olmakla beraber Uygur hakanının 
yanında Arap tüccarlarının temsilcileri de bulunmaktaydı. Uygurların askerî yardımları-
na karşı Çin hü kümetinin ‘hediye’ adı altında gönderdiği kıymetli malları el lerin de topla-
mış olan zengin Uygurlar da artık ticareti öğrenmişlerdi.

Böylece ilk Uygur hükümdarının oğlu Bilge Kağan (Çince adı: Mo-yen-ço), 758 yılın-
da Çinli ve Sogdlu mimarları Bay-Balık (Zengin Şehir) şehrinin kurulması için görevlen-
dirmişti. Bu şehir adının Çince tercümesi Fu-Kuei-Çh’eng’dir. Çince adda geçen işaretlerin 
Türkçeye tercümesinden yola çıkarak burada, çiğ ker piçten yapılmış evler olduğu veya en 
azından bu şehrin çiğ kerpiçten surlarla sarılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bay-Balık şehri-
nin Uygurların veya genel olarak Moğolistan Türklerinin kurmuş olduğu ilk şehir olduğu 
iddiaları günümüz için de geçerlidir.



1. Ünite - Uygurlar ve Uygur Yazısı 5

Bögü Kağan’ın Maniheizmi Kabul Etmesi 
Çin sarayında 755-763 sıralarında büyük karışıklıklar olmuştur. Saraydan kovulmuş olan 
Çin hükümdarı, kendi memleketinin güneybatıdaki komşusu olan ve eskiden barbar say-
dığı Uygurlar dan yardım istemek mecburiyetinde kalmıştı. Bu fırsatı değer lendiren Uy-
gur kağanı Bögü (Moğ-yü), 762’de Çin’in başkenti Ch’ang-an’ı fethederek Çin hüküm-
darına iade etmiştir. Bögü Kağan şehri kuşatması sırasında birkaç Manici Soğdu ziyaret 
etmiştir. Bu Soğdlar Uygur kağanı üzerinde büyük etki bırakmış olacak ki Bögü Kağan 
Karabalgasun’a geri dönerken bunlardan dördünü yanına alır. Bunlar arasında en önemli-
si Ruiy-şi adında bir rahiptir. Karabalgasun kitabesinin Çince yüzü bu rahibi konu edinir. 
Bu rahipler 762 yılında Karabalgasun’a gelirler ve Bögü Kağan’ı Mani dinini kabul etme-
ye davet ederler. O zamana kadar Uygurlar, Budizm, Nesturi-Hıristiyanlığı ve Zerdüştlük 
gibi dinler hakkında bilgi sahibi olmuşlar ve bunlara eğilim de göster mişler di. Onun için 
de Mani dininin resmen kabul edilmesi, bazı karşı koymalarla karşılaşmıştır. 

Bögü Kağan’ın yapmış olduğu Çin seferinin kağan ve onun halkı için en önemli sonu-
cu, kağanın Mani dinini resmen kabul etmesidir (Ş. Tekin, “Mani Dininin Uygurlar Ta-
rafından Devlet Dini Olarak Kabul Edilişinin 1200. Yıldönümü Dolayısı İle (762-1962)”, 
TDAY-Belleten 1962, s. 1-11). Bu olay Türk kültür tarihinde de yerini almış, tarihte Bögü 
Kağan’ın adı Mani dinini resmî din olarak kabul ettiren hükümdar olarak kalmıştır. Mani 
dinine çok heyecanla sarılmış olan Bögü Kağan yerleşik hayat tarzı olan dış memleketler-
de bu dinin koruyucusu olmuştur. Maveraünnehir’e varıncaya kadar her tarafta Mani di-
nine inananlar Bögü Kağan’a sığınıyorlardı. Bu sayede Uygurlar yavaş yavaş Turfan, Koço 
gibi vaha şehirleri üzerindeki güçlerini arttırıyorlardı.

Kağanın Mani dinini kabul edişinin türlü sebepleri olsa gerektir. Ancak fikir yürüterek 
bulunabilecek olası sebepler arasında şunları gösterebiliriz: 

Mani dininin bedene ve maddî şeylere nefretle bakması askerî karaktere sahip kağa-
na cazip gelmiş olabilir. 

Aynı zamanda bu dinin kabulü ile halkın kültür seviyesi yükselecek ve kağan savaşçı 
bir halk olan tebaasından beklediği disiplini görmüş olacaktı.

Bögü Kağan’ın Maniheizmi resmî din olarak seçmesinin bir başka nedeni de Çinlilerin 
bu dinden nefret etmesidir. Öyle ki, Tang hanedanlığı zamanında Çin imparatoru bu dini 
yasaklamıştı. Bögü Kağan, Maniheizm gibi bir dini kabul etmekle Çin’i hiç umursamadı-
ğını ve kendi devleti üzerinde Çin’in etkisinin olamayacağını göstermeyi amaçlıyordu. Ka-
ğan, halkının yerleşik hayatın inceliklerini de öğrenmelerini istiyordu; ancak bunun Çin-
liler aracılığı ile değil daha batıdaki halklar aracılığı ile gerçekleşeceğine inanıyordu. 

Bugün de olduğu gibi bir idarecinin siyasal gücü her zaman için kendi halkının ikti-
sadi üstünlüğüne bağlıdır. Onun için Bögü Kağan’ın dinlerini kabul ederek Soğdlarla itti-
fak kurması son derece önemlidir, çünkü Köktürkler döneminde olduğu gibi özel likle Batı 
bölgeleri ticaretinde Soğdlar usta idiler ve Kağan’ın da bu ticarete ihtiyacı vardı.

Debdebe ve Yıkım 
Bu zamanın Uygurları debdebe ve gösterişi severlerdi. Öyle ki, Bögü Kağan tören esnasın-
da altın taht üzerinde oturmuştur. Uy gurlar memleketlerinde edebî kültürle de meşgul ol-
maya başla mışlar, diğer yerleşik Türklerle rekabete girişmişlerdi. 

744’ten önceki Eski Tang Tarihi’nde “sulak ve otlak arazi bulmak için dolaşırlardı... Atçı-
lık ve otçulukta mahir idiler.” denilen Uygurlar arasında Mani dininin etkileri özellikle yer-
leşik hayata geçme konusunda kısa zamanda kendini göstermeye başlamıştır; çünkü Mani 
öğretisi hayvancılık ve avcılıkla geçinen halka yağ ve sütü bile yasaklayan şartlar koymuş ve 
bunun gereği olarak da ziraat gelişmeye başlamıştır. Uygurların tarımla uğraştıkları ve kı-
mızdan başka, darıdan yapılma bir tür içki içtikleri arkeolojik verilerle doğrulanmaktadır.
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Bu dönem Uygurlar hakkında en güvenilir bilgi veren kaynak Arap seyyahların tut-
tukları notlar olmuştur. Abbasîlerin 821’de Uygurların sarayına elçi olarak gönderdiği 
Temîm ibn Bahr, Uygurları göçebe ve medenî olmak üzere iki kısma ayırmış ve bu husus-
ta gözlemlerini şu şekilde aktarmıştır: “... yirmi gün birbirlerine pek yakın köylerden ve 
meskûn yerlerden geçtim. Bunların ahalisinin çoğu Mecusî olup ateşe taparlardı. Bir kı-
sım halk ise Mani dininde idiler. Nihayet bundan sonra hükümdarın oturduğu şehre var-
dım. Burası etrafında köy ve kasabalar bulunan müstahkem bir şehirdi. Şehrin surları-
nın demirden on iki büyük kapısı vardı. Bundan başka şehirde pek çok çarşı, ticaretha-
ne ve kalabalık bir nüfus bulunmakta idi. Halkının çoğu Mani dininde idiler.” (R. Şeşen, 
“Eski Arablar’a göre Türkler”, Türkiyat Mecmuası XV, 1968, s. 36; V. Minorsky, “Tamim ibn 
Bahr’s journey to the Uyghurs”, BSOAS, 12.2, 1948, s. 283).

790-795 arasında, Beş-Balık etrafında Karluklarla şiddetli savaşlar yapılmıştır. Aynı za-
manda Tibetliler de doğuda Kansu vilâyetinde Çin yolunu kesmekle Uygurların Koço’ya sa-
hip olmalarını kıymetten düşürmek ve onların Çinle olan ticaretlerini kendi ellerine almak 
istiyorlardı. Bunun için Tibetlilerle kanlı savaşlar yapılmıştır. 800 yılında Uygurlar, Koço, 
Karaşehir ve Beş-balık olmak üzere başka şehirleri de fethettiler. Uygurlar kendilerini şehir 
hayatına son derece vermiş olduklarından yerleşme bölgelerini hakkıyla nüfuzları altına al-
mışlar ve yerleştikleri bölgelerin kültüründen yararlanarak gerçek sahibi olmuşlardı.

Kuzeyden Kırgızların baskınlarını önlemek Uygurlar için gün geçtikçe güçleşiyordu. 
Merkezi emniyet altına alabilmek için Kırgızların dağlık yurduna hücum etmek gereki-
yordu, fakat Uygur sarayında şiddetli bir karışıklık hüküm sürmekte idi. Bu karışıklığı 
kutsal saydıkları Ötüken dağlarının tehdidi bile yatıştıramamıştı. Zaten yabancı bir din 
(Maniheizm) kabul edildikten sonra, Ötüken’in kutsiyeti de itibarını kaybetmişti. 840 yı-
lında yüz bin kişilik Kırgız atlısı Orda Balık önlerine kadar sokuldu. Uygur hakanı öldü, 
yerine geçecek halefi ise Kırgızlara ümitsizce karşı koydu. O da savaşta mağlup olarak sı-
ğındığı Altaylarda öldü.

Mani dininin getirisi olan kişisel terbiye ve disiplin ile barışçıl faaliyetler Uygurların 
ve hükümdarlarının mücadele azmini, başka bir deyişle savaş isteklerini azaltmıştır. Bu 
hususta o döne min Arap tarihçisi El-Cahiz’in (?766-869) tespitleri önemlidir (R. Şeşen, 
Hilâfet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Fazîletleri, Ebu ‘Osman ‘Amr b. Bahr el-Cahiz, 
TKAE Yayınları, Ankara 1967): “Türklerden Dokuz Oğuzların (Uygurların) hâli de -önce 
Türklerin kahramanları, hâmîleri iken sonra- bunun gibi oldu. Kendilerinden kat kat fazla 
oldukları hâlde Karluklara üstün geliyorlardı. Mani dinine girdikten sonra - ki, Mani dini 
sulh ve pasiflik konusunda Hıristiyanlıktan daha kötüdür- onlardaki bu cesaret bozuldu, 
bu kahramanlık esip gitti.” 

Sonunda Karabalgasun’un iktidar mücadelesi ve isyanlara maruz kalması ve başta Ti-
betliler, Kırgızlar ve Çinlilerin dıştan baskıları nedeniyle zayıf düşen Ötüken Uygur Ka-
ğanlığı 840’ta Kırgızlar tarafından tarihe gömülmüştür.

Mağlup Uygur halkı muhtelif istikametlere dağıldı. Bu kez onlar bir dağ kalesine de-
ğil, şehirlere sığındılar. Bunların bir kısmı Çin’e kadar giderek orada kısa bir süre sonra 
bağım sızlıklarını, daha sonra da millî varlıklarını kaybettiler. Bazıları batıda Karluklara il-
tica etti, çoğu Tarım havzasına giderek ayrı bir devlet kurup orada diğer Türk boyları ile 
birlikte yaşamaya devam etti. 

Koço Uygur Kağanlığı (840-1250) 
Kuzeydeki Kırgızlardan gelen bu yıkımdan sonra Uygurlar Ötüken’i terk ederek daha 
önce ticaret nedeniyle yabancısı olma dıkları güneye, Tarım havzasına yerleşmişler ve bu-
rada merkezi Koço olan yeni bir devlet kurmuşlardır. Moğol zamanına kadar süren Koço 
Uygur Kağanlığı (840-1250) hiçbir döneminde güçlü bir imparatorluk olamamışsa da ta-
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rihte üstlendikleri rol, kültür alanındaki başarıları olmuştur. Onun içindir ki Uygur kül-
türü Cengiz’den sonra da epeyce bir zaman devam edebilmiştir. Bu nun da temelleri ga-
yet tabiî ki 744-840 arasında atılmıştır. 

Uzun zamandır Tibet baskısı altında yaşayan Çin imparatoru, dengeleyici güç olarak 
tasarladığı bu devleti -kendisine bağlı olması koşuluyla da olsa- hemen tanıdı ve Uygurla-
rın Tarım havzasının öteki ucuna (Kaşgar’a) kadar yayılmasına ses çıkarmadı.

Mani dini ilk Uygur Kağanlığı’nın çöküşüyle rağbetten düşmüş, Koço’da Budizmden 
sonra ikinci din olmuştur. Türklerin Budizmle tanışmaları Uygurlarla olmamıştır. Budizm 
ve bununla ilgili olarak Bumın’in ikinci oğlu Muhan Kağan (553-572)’ın adı 572-580 yılla-
rı arasındaki I. Köktürk Kağanlığı’ndaki olayların anlatıldığı Bugut yazıtında ve Çin kay-
naklarında geçmektedir. Çin kaynaklarında Muhan için Çin’in başkentinde (Çan-gan) 
bir Türk tapınağı yaptırıldığı haber verilmektedir. Türkler arasında Budizm konusun-
daki en önemli olay ise Muhan’ın kardeşi Taspar Kağan’ın (572-581) Budizmi Çinli ra-
hip Hui-lin’in telkinleriyle kabul edip ardından manastırlar yaptırması ve Kuzey Çin im-
paratorundan dinî kitaplar göndermesini istemesidir. Bir sutra’yı (Nirvanasutra) Türk di-
line çevirmek için ilk girişim bu döneme rastlar. Bugün için elde bulunmayan, ancak Çin 
kaynaklarında varlığından bahsedilen bu sutranın hangi harflerle yazılmış olduğuna dair 
en ufak bilgi yoktur. 

Ayrıca söz konusu dönem içerisinde 627-643 yılları arasında Çinli seyyah Hsüang-
tsang’ın Pekin’den Hindistan’a yaptığı yolculuğu anlattığı seyahatnamesi önemli bilgiler 
vermektedir. Bu eser daha sonra Uygurlar tarafından Uygurcaya da tercüme edil miştir. 
Bu seyahatnamede Türklerin yaşamış olduğu bölgelerdeki âdet, gelenek-görenek ve etki-
li olan dinlerden; Budizm, Zerdüştlük ve Şamanizmden bahsedilmektedir. Hsüang-tsang 
kendisi bir Budist rahip olduğu için özellikle Budizmle ilgili noktalara daha çok yer ver-
miştir (N. Togan, “Peygamber Zamanında Şarki ve Garbi Türkistanı Ziyaret Eden Çinli 
Budist Rahibi Hüen-Çang’ın Bu Ülkelerin Dini ve Siyasi Vaziyetlerine Ait …”, İslâm Tet-
kikleri Enstitüsü Dergisi, C. IV, Cüz: 1-2, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1964). 
Taspar’dan sonraki Köktürk Kağanları da Budizmin koruyucuları olup yayılması için ge-
rekli gayreti göstermişlerdir. I. Köktürk dönemi Budizmin hayat alanı olarak adeta bütün 
Türk yurdunu seçmiştir. Kısacası Uygurların Budizmle tanışmaları, Manizheizmle tanış-
malarından öncedir. Hatta Uygurlar, 1209’da Cengiz Devletine dahil olunca Moğolları da 
Budizme alıştırmışlardır. 

II. Uygur Devleti Cengiz dönemine kadar yaşar. Cengiz’in oğullarından biri olan 
Çağatay’ın kurmuş olduğu ve ahalisinin ‘Çağatay Ulusu’ diye adlandırıldığı devlet za-
manında Uy gurların merkez tuttukları şehre Koço (Huo-chou) adı veril miştir. Daha 
öncesinde şehrin adı Kao-ch’ang idi. Burada devlet kuran Uygurlar da, Kao-ch’ang 
Uygurları olarak kay naklarda geçmektedir.

Cengiz istilası sırasında binlerce yıllık kültür eserleri ve sulama tesisatı yıkılmış, 
binlerce yıllık çalışma sayesinde meydana getirilmiş olan mamur vahalar daralmıştı. Bu 
yüzden Türkler daha küçük yerlere sıkışarak oturmak zorunda kalmışlardı.

Talas savaşının en önemli sonucu nedir?

UYGUR ALFABESİ 

Uygurların Kullandığı Alfabeler 
Uygurlar zamanında oluşan yeni din çevreleri peşinden yeni alfabeleri de getirmiştir. 
Türkler, kabul ettikleri yeni dinlerin kutsal metinlerinin yazıldığı alfabeleri alıp dillerinin 
yazımına uyarlamasını bilmişlerdir.

1
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Maniheist Türkler arasında Mani (Manihey) ve Uygur alfabesi olmak üzere iki te-
mel alfabe kullanılmıştır. Mani alfabesi Maniheist Türkler arasında daha sonra yerini 
Uygur alfabesine bırakmıştır.

Budist Türklerden kalan metinlerin çoğu Soğd yazısından geliştirilen Uygur alfabesi 
ile yazılmıştır. Doğrudan Soğd yazısı ile yazılmış birkaç metin dışında Brahmi ve Tibet ya-
zısı ile yazılmış az sayıda yazma da vardır. 

Uygur alfabesi, geç dönem Soğd alfabesi diye adlandırılan Soğdların işlek el yazı-
sından (kurziv) harf eklemeleri, birleş tirmeler gibi ufak değişiklikler ile alınarak Türk-
çe için kullanılmış bir yazı sistemidir. Bu alfabenin uzun süre ve en çok Uygurlar ta-
rafından kullanılmış olması, Uygur kültürünün geliş me döne minin belirleyici unsur-
larından biri olması nedeniyle Uygur alfabesi denilmiştir. Uygur alfabesinin yaygınlık 
kazan dığına delil olarak, Kaşgarlı Mahmud’un Bağdat’ta yazıp Abbasî halifesine sun-
duğu Divanu Lugati’t-Türk (1072) adlı eserinde bu alfabe için kullandığı “Türk alfabe-
si” sözü yeterlidir.

Açıklama: Kaşgarlı eserinde şöyle der: “Kaşgar’dan Yukarı Çin’e dek çepçevre bütün 
Türk ülkelerinde hakanların ve sul tanların yarlıgları, mektupları bu yazı ile yazıla-
gelmiştir.” DLT I-10

Yazma: Basım tekniğinin 
gelişmediği dönemlerde elle 
yazılmış kitap. 

Şekil 1.1

(Ahmet Caferoğlu, 
Türk Dili Tarihi I, S. 
170)
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Uygur alfabesi, Budizm ve Maniheizm dinî metinlerin, çok az olmak üzere Hıristiyan-
lıkla ilgili metinlerin ve dinî olmayan her türlü metnin yazımında kullanılmıştır. 

Uygur Alfabesinin Kullanımı
Uygur alfabesini Türkçenin yazıya geçirilmesi için ilk kullananlar Uygurlar değil, diğer 
Türk boylarıdır. Uygur alfabesinin Türkler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kesin 
olarak bilin memektedir. Ancak işlek Soğd el yazısı, 7. yy’da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, 
bu alfabenin 8. yy’da Doğu Türkistan’da yaşayan diğer Türklerce kullanılmaya başlandığı, 
9. yy ortalarından itibaren Koço Uygur Kağanlığı’nın kurulması ile Uygurlar arasında yay-
gınlık kazandığı genel görüştür. Köktürk toprakları üzerinde kurulan Ötüken Uygur Ka-
ğanlığı zamanında (744-840) Uygurların Köktürk alfabesini kullanarak mezar taşı yazma 
geleneğini devam ettirdiklerini daha önce belirtmiştik.

Uygur alfabesi Turfan ve çevresinde 15. yy’a kadar kullanılmış, ondan sonra yeri-
ni Arap alfabesine bırakmıştır. Bu dist Uygur eserleri arasında geçen Altun Yaruk’un 
1687’de yazılmış bir nüshası ve Su-çou şehrinde 1702’de yazılmış bir Budizm metni 
ele geçirilmiştir; yani Kansu’daki Budist Uygurlar arasında bu alfabe dinî amaçlı da 
olsa 18. yy’a kadar kul lanılmıştır. Budist kitabeleri Sarı Uygurlar tarafından klâsik 
Uygur dilinde, eski Uygur harfleriyle yazılmaya devam etmiş tir. Bu, Uygur yazısı-

Şekil 1.2

Ahmet Caferoğlu, 
Türk Dili Tarihi I, s. 
172.



Uygur Türkçesi10

nın Türkler arasında bin sene, hattâ daha fazla bir süre kültür yazısı olarak yaşamış 
olduğunu ispat etmektedir. 

Bu kadar uzun zaman Türk kültürüne hizmet etmiş olan harfler, menşei itibari-
ye Soğdça vesair harflerden çıkmış bir alfabe olsa dahi, Divanu Lügati’t-Türk’teki gibi 
“Türk yazısı” diye anılmaya hak kazanmıştır. Türk kültüründeki hayatının uzunlu-
ğu itibariyle ancak Arap harfleri Uygur harfleriyle karşılaştırılabilir.

Müslüman Türklerin yaşadığı, fakat Moğolların hâkim olduğu ülkelerde Uygur alfa-
besi kullanılmaya devam etmiştir. Bu, 14. yy’da başlamış ve 15. yy’da artarak devam etmiş-
tir. Uygur yazısının 15. yy’da Osmanlı sarayında da kullanıldığı bilinmektedir. Fatih Sul-
tan Mehmed’in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a karşı yaptığı başarılı seferden son-
ra 1473’te gönderdiği yarlık üstte Uygur, altta Arap olmak üzere iki alfabelidir. Bu yarlık, 
Fatih’in sarayında görevli bahşı’lardan Şeyhzade Abdürrezzak Bahşı tarafından yazılmış-
tır. Topkapı Müzesinde bulunan bu yarlık, Reşit Rahmeti Arat tarafından yayımlanmıştır 
(“Fatih Sultan Mehmed’in Yarlığı”, Türkiyat Mecmuası, C. VI, 1939, s. 285-322).

Diğer hanedanların saraylarında dahi bu gibi vesikaları büyük Moğol devleti çök-
tükten sonra da ara sıra Uygur harfleriyle yazmak 15-16. yüzyıllara kadar devam et-
miştir. Örneğin, Altın Ordu hanlarının bazı fermanları da Uygur harfleri iledir (A. N. 
Kurat, Altın Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına Ait Yarlık ve Bitikler, İstanbul 1940).

Uygur alfabesi, İslâmî dönem eserlerinin bazı nüshalarının yazımında da kullanılmış-
tır. Kutadgu Bilig’in üç nüshasından biri olan Viyana nüshası Uygur harfleri ile yazılmış 
ve 1439’da Herat’ta istinsah edilmiştir. Yine Kutadgu Bilig ile aynı dönemin, yani Kara-
hanlı döneminin eseri olan ‘Atabetü’l-Hakâyık’ın en iyi nüshası, Uygur yazısı ile ünlü hat-
tat Zeynü’l-‘Abidin bin Sultanbaht Cürcanî tarafından 1444’te Semerkand’da istinsah edil-
miştir. Bunlar dışında Mi‘rac-nâme, Tezkiretü’l-Evliyâ, Bahtiyar-nâme, Muhabbet-nâme, 
Letâfet-nâme, Sîrâcü’l-Kulûb gibi eserlerin nüshaları ile 15. yy Çağatay şairlerinden Lutfî 
ve Sekkakî’nin iki alfabe ile yazılmış şiirlerinin nüshaları vardır (O. F. Sertkaya, “Osmanlı 
Şairlerinin Çağatayca Yazılmış Şiirleri III. Uygur Harfleri İle Yazılmış Bazı Manzum Par-
çalar I”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi XX, İstanbul 1972, s. 157-184; “Some New Docu-
ments Written in the Uigur Script in Anatolia”, Central Asiatic Journal XVIII/3, 1974, s. 
180-192; İslâmî Devrenin Uygur Harfli Eserlerine Toplu Bir Bakış, Bochum 1977).

Doğu Türkistan’dan İstanbul’daki Osmanlı sarayına kadar söz konusu dönem içinde, 
dokuz yüzyıl kullanımda olan Uygur yazısına ve Uygurcaya bağlı kalmanın asıl nedeni 
dindir, çünkü Türk olmasalar da Maniheist ve Budistler için Uygur hüküm darlarının dili 
ile ilahiler okumak ve onların dilinde kitaplar hazırlamak dinin gereği sayılmıştır. 

Uygur alfabesi başka milletler tarafından da kullanılmıştır. 13. yy başlarında Moğolla-
rın resmî yazısı olmuş ve bu durum 20. yy ortalarına kadar devam etmiştir. 1204’te Cen-
giz Han, Tata Tonga adlı bir Uygur’u Moğollara yazı öğretmekle görevlendirmiş ve Uygur 
alfabesi Moğolcaya uyarlanarak öğretilmiştir.

Ayrıca Tunguz halklarından Mançular da Çin’de 1644’te hanedanlarını kurunca kendi dil-
leri için resmî bir alfabeyi gerekli görüp Moğol alfabesini almışlar ve bazı değişikliklerle ken-
dilerine uyarlamışlardır. Bu şekildeki Mançu yazısı da 20. yy başlarına kadar kullanılmıştır.

UYGUR YAZI SİSTEMİ
Uygurcada Türkçenin 8 ünlüsü, Arap alfabesindeki ünlülerle söyleyecek olursak elif, vav, 
ye harfleri ile yazılır. Söz başı /a/ ünlüsü elif + elif (çoğunlukla tek elif); /e/ ünlüsü ise tek 
elif; /o/, /u/ ünlüleri elif + vav; /ö/, /ü/ ünlüleri elif + vav + ye (çoğu zaman elif + vav) ile ya-
zılır. Köktürk alfabesinde kalın ve ince ünlüler yazıdan ayırt edilmezdi, fakat ünlüler ko-
nusundaki bu eksiklik, ünsüzler konusunda ince ve kalın ünlülerle ayrı ses işaretleriyle be-
lirtilen ünsüzlerle giderilmişti.

Yarlık: Ferman. 
Bahşı: Uygur harfleriyle yazan 
kâtip

İstinsah: Bir eseri kopya etme. 
Müstensih: Bir eseri kopya eden.
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Uygur alfabesi her ne kadar Soğd alfabesi kökenli ise de bazı ünlülerin gösterilmesi ba-
kımından Soğd yazısı ile Uygur yazısı arasında fark vardır. Soğd yazısında söz içi ünlüleri 
çoğu kez söz başı ünlüleri gibi elif’li yazıldığı hâlde Uygur yazısında bir tür tasarrufa gidil-
miş ve yuvarlak ünlüler (/o/, /ö/, /u/, /ü/) bir vav ile, /ı/, /i/ ünlüleri de sadece ye ile göste-
rilmiştir. Yalnız, Uygur yazısında et’öz “vücut” (et + öz) birleşik sözcüğünde, ikinci sözde-
ki söz başı yuvarlak ünlüsü (/ö/), elif + vav + ye ile yazılmıştır.

Uygur alfabesi aslen 14 harften ibarettir, fakat okunaklı ancak dört-beş harfi ta-
nımlayabiliyoruz. Diğerleri hep bu dört-beş harften oluşmuştur. Bazı tek harfler o 
kadar çok sesi ifade eder ki bunlara müstakil harf denemez. Örneğin, tek bir harfin a, z, 
n, bazen r okunması gibi. /b/ ile /p/, /ç/ ile /c/, /j/ ile /z/ ve /k/ ile /g/ sesleri için sadece bi-
rer harf vardır. Kalın (art) /k/ ünsüzü, bazı yazmalarda kalın /g/ için kullanılan harfin üze-
rine iki nokta konulmak suretiyle ayırt edilse de buna her zaman uyulmaz, bu iki ses aynı 
şekilde yazılır. Yine hırıltılı /ħ/ ile kalın /g/ ve kalın /k/ seslerinin çoğu zaman ayırt edi-
ci şekilde yazılmadıkları görülür. /s/ ve /ş/ de aynı şekilde yazılan seslerdir. Kısacası, Uy-
gur alfabesindeki ünsüz işaretleri Türkçe için son derece yetersizdir. Harflerin bu kadar 
güç okunmasına rağmen bu yazının bunca uzun zaman yaşayabilmesi, taşıdığı kültü-
rün yüksekliğini ispat eder.

Uygur alfabesini tanımlayınız. 

Uygur Alfabesinin Çözümü 
F. W. K. Müller, kazılarda bulunan metin lerdeki Uygur 
alfa besini ve diğer alfabele ri çözerek 1898-1914 yılları 
arası Doğu Türkistan’da yapılan kazılardan elde edi len 
yazmaların çoğunun Türkçe, yani -o dönemin Türkçe-
si- Uygur Türkçesi oldu ğunu meydana çıkarır. Müller, 
Uygur harfli yazmaları Moğol yazısının yardımıy la çöz-
müştür, çünkü Moğollar, Uygur yazısını tâ Cengiz za-
manında benimsemiş bulunuyorlardı. 

Prof. Müller, bir Sanskritist, Sinolog, aynı zaman-
da İndo germanist ve arkeologtur. Taharca ile de meş-
gul olmuştur. Turfan hafriyatlarının tasnifinde onun da 
büyük hizmetleri vardır. Turfan ve çevresindeki kazı-
lar Tohar, Soğd, Çin ve Sanskrit dillerine ait belgeleri 
de kapsı yordu. İşte, Müller bun ların hepsinden yararlanmıştır. Kısacası, Müller diğer 
Budist metinlerle ve bilhassa Türkçeden daha fazla işlenmiş olan Çin Budist metinle-
rini de bir uzman eliyle kullan mış ve Uygur alfabesiyle yazılmış Uygurca metinleri çöz-
mede çok başarılı olmuştur. 

İlk Uygurca Çalışmalar
Uygurca metinlerin ele alındığı ilk yayın, Uigurica’dır. Bu yayını gerçekleştiren kişi de 
Müller’dir. 1908’de Müller’in yayına hazırladığı Uigurica I ve 1911’de yayımladığı Uigu-
rica II’de Uygurca metinlerin kenarında Çinceleri de yer almaktadır. Bunlar dil ince-
lemeleri bakımından çok önemli eserlerdir. Bu yayınlar başlangıç döneminin araştır-
ması olduğu için bazı transkripsiyon hataları içerse de, bugüne kadar hiçbir bakımdan 
önemini kaybetmemiş olan çalışmalardır. Bunların ardından 1919’da Uigurica III’ü 
de çıkarmış Müller’in ölümünden sonra 1931’de onun bıraktığı materyallerden A. v. 
Gabain Uigurica IV’ü yayımlamıştır.
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Müller ile aynı yıllarda A. von Le Coq, Mani yazmaları üzerinde çalışmıştır. Le 
Coq, Manichaica I’i, 1911’de; Manichaica II’yi, 1919’da; Manichaica III’ü, 1922’de Prus-
ya Akademisi yayınları arasında yayımlamıştır.

V. Bang ve öğrencisi A. von Gabain’in birlikte çıkardıkları bir başka süreli ya-
yın daha vardır: Türkische Turfan-Texte (TTT). Bu yayının ilk altı sayısı Bang ve 
Gabain’e ait olup bu yayınlarda beş ayrı metin araştırması ve bir indeks bulunmak-
tadır (TTT I, 1929; TTT II, 1929; TTT III 1930;.TTT IV, 1930; TTT V, 1931; TTT VI, 
1934). 1959’da son sayısı yani 10. sayısı çıkan bu dergi Berliner Turfantexte (BTT) adı 
ile devam etmiştir. Günümüzde hâla çıkan BTT’nin ilk sayısını 1971’de G. Hazai ve P. 
Zieme yayımlamışlardır (O. F. Sertkaya, “Turfan Metinleri ve Yapılan Yayımları”, Tür-
kiyat Mecmuası XIX, İstanbul 1980).
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Özet

Uygurları tanımlamak
Ötüken Uygur Kağanlığı (Bozkır Uygur Kağanlığı 
744-840) 

 744 yılında Moğolistan’daki II. Köktürk Devleti, Uy-
gurlar başta olmak üzere Karluk ve Basmılların itti-
fakıyla yıkılır. Yıkılan devletin yerine Uygur Kağanlı-
ğı (Ötüken Uygur Kağanlığı- 744-840) adlı başka bir 
Türk devleti kurulur. Bu Kağanlığın merkezi Orhun 
nehri üzerinde yer alan Karabalgasun’dur.

 İkinci Köktürk devleti yıkılmadan önce Uygurlar do-
ğuda Selenga ırmağı ve batıda Kobdo şehri ile sınırlan-
dırılmış olan yerlerde otururlardı. Basmıl ve Karluk-
la müttefikleri idi. Basmıllar Beş-Balık civarında, Kar-
luklar ise Balkaş gölünün doğusunda oturuyorlardı. 

 Karlukların 751 yılında yapılan Talas savaşında Orta 
Asya’nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen Kar-
luk ve Yağma Türkleri, Arapların yanına geçmişler 
ve savaşı Arapların kazanmasını sağlamışlardı. Talas 
Savaşı’nda Çin’in mağlup olması, Türk, Çin, İslâm ve 
dünya tarihiyle medeniyetinde çok önemli etkiler bı-
raktı. Çinliler Talas yenilgisinden sonra 20. yüzyıla ka-
dar, Tanrı Dağları’nın (Tiyenşan) batısına geçemediler.

 Karluklar, Talas zaferinden on beş yıl sonra, 766 tari-
hinde, Tanrı Dağları batısında ve Çu Irmağı boyların-
da Karahanlı Devleti adında müstakil bir Türk devleti 
kurdular. Türkler, Müslümanlarla tanışıp, İslâm dinini 
yakından tanıma imkânına kavuştular. Orta Asya’daki 
binlerce Türk, İslâm medeniyetine girdi. 

 Uygurların ilk hükümdarları olan Köl Bilge artık eski 
unvanı olan “ilteber”le yetinmeyip kendisine “hakan” 
unvanı vermiş; bu durumu çok geçmeden Çin’e de ka-
bul ettirmiştir. 

 Buna karşılık Çin ile olan ilişki, II. Köktürk Devleti 
zamanın dakinin tam aksine olarak, başlangıçtan beri 
iyi idi. Zaten Uygur-Çin dostluğunu pekiştiren olay 
Köktürklerin Çinlilere olan düş manlıkları olmuştu. 

 İlk Uygur hükümdarının oğlu Bilge Kağan (Çince 
adı: Mo-yen-ço), Çinli ve Soğdu mimarları 758 yılın-
da Bay-Balık (zengin şehir) şehrinin kurulması için 
görevlendirmişti. 

 Çin sarayında 755-763 sıralarında büyük karışıklıklar 
olmuştur. Sarayından kovulmuş olan Çin hükümda-
rı, kendi memleketinin güneybatıdaki komşusu olan 
ve eskiden barbar saydığı Uygurlardan yardım iste-
mek mecburiyetinde kalmıştı. Bu fırsatı değerlendi-
ren Uygur kağanı Bögü (Moğ-yü), 762’de Çin’in baş-
kenti Ch’ang-an’ı fethederek Çin hükümdarına iade 

etmiştir. Bögü Kağan, şehri kuşatması sırasında bir-
kaç Manici Soğdu ziyaret etmiştir. Bu Soğdlar Uygur 
kağanı üzerinde büyük etki bırakmıştır. Bunun sonu-
cunda, Bögü Kağan yapmış olduğu Çin seferinin ar-
dından Mani dinini resmen kabul etmiştir.

 Karabalgasun’un iktidar mücadelesi ve isyanlara ma-
ruz kalması ve başta Tibetliler, Kırgızlar ve Çinlile-
rin dıştan baskıları sonucu zayıf düşen Ötüken Uygur 
Kağanlığı’nı 840’ta tarihe gömülmüştür. 

 Koço Uygur Kağanlığı (840-1250) 
 Kuzeydeki Kırgızlardan gelen bu yıkımdan sonra Uy-

gurlar, Ötüken’i terk ederek daha önce ticaret nede-
niyle yabancısı olmadıkları güneye, Tarım havzası-
na yerleşmişler ve burada merkezi Koço olan yeni bir 
devlet kurmuşlardır. Moğol zamanına kadar süren 
Koço Uygur Kağanlığı (840-1250) hiçbir döneminde 
güçlü bir imparatorluk olmamışsa da tarihte üstlen-
dikleri rol, kültür alanındaki başarıları olmuştur. 

 Uzun zamandır Tibet baskısı altında yaşayan Çin im-
paratoru, dengeleyici güç olarak tasarladığı bu devle-
ti -kendisine bağlı olması koşuluyla da olsa- hemen 
tanıdı ve Uygurların Tarım havzasının öteki ucuna 
(Kaşgar’a) kadar yayılmasına ses çıkarmadı.

 Mani dini ilk Uygur Kağanlığı’nın çöküşüyle rağbet-
ten düşmüş, Koço’da Budizmden sonra ikinci din ol-
muştur. Taspar’dan sonraki Köktürk Kağanları da Bu-
dizmin koruyucuları olup yayılması için gerekli gay-
reti göstermişlerdir. I. Köktürk dönemi Budizmin ha-
yat alanı olarak adeta bütün Türk yurdunu seçmiş-
tir. Kısacası Uygurların Budizmle tanışmaları, Ma-
nizheizmle tanış malarından öncedir. Hatta Uygurlar, 
1209’da Cengiz Devletine dahil olunca Moğolları da 
Budizme alıştırmışlardır. 

 II. Uygur Devleti, Cengiz dönemine kadar yaşar. 
Cengiz istilası sırasında binlerce yıllık kültür eser-
leri ve sulama tesisatı yıkılmış, binlerce yıllık çalış-
ma sayesinde meydana getirilmiş olan mamur va-
halar daralmıştı. 
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Uygur alfabesini açıklamak
Maniheist Türkler arasında Mani (Manihey) ve Uygur 
alfabesi olmak üzere iki temel alfabe kullanılmıştır. 
Mani alfabesi Maniheist Türkler arasında daha sonra 
yerini Uygur alfabesine bırakmıştır.

 Uygur alfabesi, Budizm ve Maniheizm dinî metin-
lerin, çok az olmak üzere Hıristiyanlıkla ilgili me-
tinlerin ve dinî olmayan her türlü metnin yazımın-
da kullanılmıştır. Uygur alfabesinin Türkler tarafın-
dan ne zamandan beri kullanıldığı kesin olarak bilin-
memektedir. Ancak işlek Soğd el yazısı, 7. yy’da orta-
ya çıkmıştır. Bu nedenle, bu alfabenin 8. yy’da Doğu 
Türkistan’da yaşayan diğer Türklerce kullanılmaya 
başlandığı, 9. yy ortalarından itibaren Koço Uygur 
Kağanlığı’nın kurulması ile Uygurlar arasında yaygın-
lık kazandığı genel görüştür. 

 Uygur alfabesi, Turfan ve çevresinde 15. yy’a kadar 
kullanılmış ondan sonra yerini Arap alfabesine bı-
rakmıştır. Kansu’daki Budist Uygurlar arasında bu al-
fabe dinî amaçlı da olsa 18. yy’a kadar kullanılmış-
tır. Budist kitabeleri Sarı Uygurlar tarafından klâsik 
Uygur dilinde, eski Uygur harfleriyle yazılmaya de-
vam etmiştir. Bu, Uygur yazısının Türkler arasında 
bin sene, hattâ daha fazla bir süre kültür yazısı olarak 
yaşamış olduğunu ispat etmektedir. Uygur yazısının 
15. yy’da Osmanlı sarayında da kullanıldığı bilinir. 

 Uygur alfabesi, İslâmî dönem eserlerinin bazı nüsha-
larının yazımında da kullanılmıştır. Kutadgu Bilig’in 
üç nüshasından biri olan Viyana nüshası Uygur harf-
leri ile yazılmıştır. Doğu Türkistan’dan İstanbul’daki 
Osmanlı sarayına kadar, söz konusu dönem içinde, 
dokuz yüzyıl kullanımda olan Uygur yazısına ve Uy-
gurcaya bağlı kalmanın asıl nedeni dindir. 

 Uygur alfabesi, başka milletler tarafından da kullanıl-
mıştır. 13. yy başlarında Moğolların resmî yazısı ol-
muş ve bu durum 20. yy ortalarına kadar devam et-
miştir. Ayrıca Tunguz halklarından Mançular da Çin’de 
1644’te hanedanlarını kurunca kendi dilleri için resmî 
bir alfabeyi gerekli görüp Moğol alfabesini almışlar ve 
bazı değişikliklerle kendilerine uyarlamışlardır. 

Uygur yazı sistemini anlatmak
Uygurcada Türkçenin 8 ünlüsü, Arap alfabesindeki 
ünlülerle söyleyecek olursak elif, vav, ye harfleri ile ya-
zılır. Söz başı /a/ ünlüsü elif + elif (çoğunlukla tek elif); 
/e/ ünlüsü ise tek elif; /o/, /u/ ünlüleri elif + vav; /ö/, 
/ü/ ünlüleri elif + vav + ye (çoğu zaman elif + vav) ile 
yazılır. Köktürk alfabesinde kalın ve ince ünlüler yazı-
dan ayırt edilmezdi. Fakat Orhun Türkçesinde ünlü-
ler konusundaki bu eksiklik, ünsüzler konusunda ince 
ve kalın ünlülerle ayrı ses işaretleriyle kullanılan ün-
süzlerle giderilmişti.

 Uygur alfabesi aslen 14 harften ibarettir, fakat ger-
çekte okunak lı ancak dört-beş harf biliyoruz. Di-
ğerleri hep bu dört-beş harften oluşmuştur. Bazı 
tek harfler o kadar çok sesi ifade eder ki bunlara 
müstakil harf denemez.  Uygur alfabesindeki ünsüz 
işaretleri Türkçe için son derece yetersizdir. Harflerin 
bu kadar güç okunmasına rağmen, bu yazının bun-
ca uzun zaman yaşayabilmesi dahi taşıdığı kültü-
rün yüksekliğini ispat eder.

 İlk Uygurca çalışmaları yapan bilim adamları Müller, 
A. von Gabain,  A. von Le Coq, V. Bang, G. Hazai, R. 
Rahmeti Arat ve P. Zieme’dir. 
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Kendimizi Sınayalım
I. Uygur Kağanlığı (Ötüken Uygur Kağanlığı) hangi yıllar 
arasında hüküm sürmüştür?

a. 552-630
b. 630-680
c. 680-744
d. 744-840
e. 840-1250

2. 751 Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Arapların yanında 
yer alan Türk boyları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve 
doğru olarak verilmiştir?

a. Karluk ve Yağma
b. Uygur ve Kırgız
c. Karluk ve Uygur
d. Uygur ve Yağma
e. Oğuz ve Uygur

3. Aşağıdakilerden hangisi, I. Uygur Kağanlığı döneminde 
Bögü Kağan’ın Maniheizmi devlet dini olarak kabul etmesi-
nin nedenlerinden biri değildir?

a. Mani dininin bedene ve maddî şeylere nefretle bakması
b. Çinlilerin bu dini sevmesi ve Bögü Kağan’ın Çin’e iyi 

görünmek istemesi
c. Kağanın halkına yerleşik hayatın inceliklerini bu dini 

kabul ederek göstermek istemesi
d. Bir idarecinin siyasal gücünün her zaman için kendi 

halkının iktisadi üstünlüğüne bağlı olması
e. Manihezim’in kurucusu Mani, Soğdlar arasından çık-

mıştır. Soğdların ticarette mahir olmaları ve bu yüzden 
Bögü Kağan’ın Soğdlarla ittifak kurmak istemesi

4 Ötüken-Uygur Kağanlığı, kaç yılında ve kimler tarafın-
dan yıkılmıştır?

a. 850- Karluklar
b. 800- Basmıllar
c. 840- Kırgızlar
d. 844- Çinliler
e. 745- Sogdlar

5. 758 yılında Soğdlu mimarlar tarafından kurulan, Uygur-
ların veya genel olarak Moğolistan Türklerinin ilk şehri, aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a. Beş-balık
b. Bay-balık
c. Koço
d. Kansu
e. Karaşehir

6. Koço-Uygur Kağanlığı kimler tarafından yıkılmıştır?
a. Kırgızlar
b. Moğollar
c. Çinliler
d. Soğdlar
e. Karluklar

7. Uygurların kullandığı alfabelerle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

a. Uygurlar zamanında oluşan yeni din çevreleri, peşin-
den yeni alfabeleri de getirmiştir.

b. Maniheist Uygurlar, Mani alfabesi ile Uygur alfabesi 
olmak üzere iki alfabe kullanmışlardır.

c. Budist Uygur metinlerinin çoğu Uygur alfabesi ile 
yazılmıştır.

d. Az sayıda Budist Uygur metni için Brahmi ve Tibet 
yazısı da kullanılmıştır.

e. Uygur alfabesi, Moğol yazısından harf eklemele-
ri, birleştirmeler gibi ufak değişiklikler ile alınarak 
Türkçe için kullanılmış yazı sistemidir.

8. Uygur alfabesinin ne zamana kadar kullanıldığıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Uygur alfabesi, 9. yy ortalarından itibaren Koço-
Uygur Kağanlığı’nın kurulması ile Uygurlar arasın-
da yaygınlık kazanmıştır.

b. Turfan ve çevresinde 15. yy’a kadar kullanımda kalmıştır.
c. 18. yy’a kadar Kansu’da Budist Uygurlar arasında dinî 

metinlerin yazımında kullanılmıştır.
d. Müslüman Türklerin yaşadığı fakat Moğolların 

hâkim olduğu bölgelerde bu alfabenin kullanımı 14. 
yy’da başlamış 15. yy’a kadar artarak devam etmiştir.

e. Osmanlı sarayında Yavuz Sultan Selim’e ait Uygur ve 
Arap alfabeli bir yarlık vardır.

9. Uygur yazısını aşağıdakilerden hangisi çözmüştür?
a. W. Thomsen
b. A. von Le Coq
c. F. W. K. Müller
d. V. Bang
e. A. von Gabain

10. Uygur yazısının çözümünden sonra bu konuda çıkan ilk 
süreli yayın aşağıdakilerden hangisidir?

a. Uigurica
b. Manichaica
c. Türkische Turfan-Texte
d. Berliner Turfantexte
e. Suvarnaprabhasa
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Uygur Kağanlıkları” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Uygur Kağanlıkları” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
3. b Yanıtınız yanlış ise“Uygur Kağanlıkları” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Uygur Kağanlıkları” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Uygur Kağanlıkları” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Uygur Alfabesi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise “Uygur Alfabesi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.  
8. e Yanıtınız yanlış ise “Uygur Alfabesi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
9. c Yanıtınız yanlış ise “Uygur Alfabesi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “Uygur Alfabesi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Çinliler Talas yenilgisinden sonra 20. yüzyıla kadar, Tan-
rı Dağları’nın (Tiyenşan) batısına geçemediler. Böylece, Batı 
Türkistan çok uzun bir süre Çin tehlikesinden kurtulmuş oldu.

Sıra Sizde 2
Uygur alfabesi, geç dönem Soğd alfabesi diye adlandırılan 
Soğdların işlek el yazısından (kurziv) harf eklemeleri, birleş-
tirmeler gibi ufak değişiklikler ile alınarak Türkçe için kulla-
nılmış bir yazı sistemidir. 

Barutcu-Özönder, F. Sema, “Eski Türklerde Dil ve Edebi-
yat”, Türkler, C. 3, s. 481-499. 

Çağatay, Saadet, “Uygur Yazı Dili”, AÜ Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. I, S. 5, Ankara 1943, s. 
77-88.

“İslâmiyetten Önce Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 45, Anka-
ra 1976, s. 390-404.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uygurcada y ve n ağzını açıklayabilecek, 
Uygurca yazılı metinleri özetleyebilecek, 
Uygur edebiyatını betimleyebilecek,
Orhun ve Uygur Türkçeleri arasındaki farkları açıklayabile ceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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UYGUR TÜRKÇESİ



UYGURCADA  y  VE  n  AĞZI 
Orhun ve Uygur Türkçelerini, Eski Türkçe (Alttürkische) adı altında değerlendiren Gaba-
in, yazmış olduğu gramerinde (Alttürkische Grammatik, Leipzig, 1941), “Uygurca” kavra-
mını açıklarken bu yazı dili içerisinde, başta Uygurlar olmak üzere beş boyun ağız özel-
liklerinin görüldüğünü söyler, fakat bu boyların hangileri olduğunu belirtmez. Bu konu-
da sadece “Ağız Ayrılık ları” konusunda, n ve y ağzından bahseder. Buradaki n ve y sesleri, 
Orhun Türkçesinde /ń/ (n͡y, palatal n) birleşik sesidir. koń “koyun” KT D12, BK D11; ańıg 
“kötü, fena” T 34 sözcükleri Orhun yazıtlarında bu sesin bulunduğu örnek sözlerdir. Uy-
gurca n ağzında Orhun Türkçesindeki bu birleşik ses /ń/, y ağzında /y/’ye gelişmiştir, yani 
Uygurcada, Orhun Türkçesindeki koń ve ańıg sözleri, n ağzında kon ve anıg, y ağzında ise 
koy ve ayıg olmuştur.

Budist ve Mani metinlerinin büyük kısmı y ağzı ile yazılmıştır. Mani metinlerinin ço-
ğunluğu ise n ağzı konuşurları tarafından yazılmıştır. Uygurca yazmalar arasında Mani 
metinlerinin az sayıda olduğu göz önünde bulundurulursa y ağzı konuşurlarının üstün-
lüğü ortaya çıkar.

İki ağız arasındaki farklılık bu seslerden ibaret değildir. n ağzında yazılmış bir Mani 
metninde karşımıza çıkacak en önemli farklılık, bağlama ünlüsü olarak ve bazı sözlerin 
tabanlarında birinci hecenin dışında /ı/ ve /i/ seslerinin yerine /a/ ve /e/’nin gelmesidir. 
Örneğin, Orhun Türkçesinde ve y ağzı olan Uygurca da araç durum eki +(X)n’dır. Burada 
/ı/, /i/, /u/, /ü/ olacağını belirtmek için “X” ile gösterilen bağlama ünlüsü n ağzında +An, 
yani +an, +en’dir. Buna göre n ağzında aşağıdaki eklerde değiş me olmuştur:

Belirtme durumu eki: +ag
İyelik 1. ve 2. çoğul kişi eki: +amaz, +aŋaz
Belirli geçmiş zaman 1. tekil kişi: -t+am
1. ve 2. çoğul kişi emir eki: -alam, -aŋ
Addan sıfat yapım eki: +lag
Zarf-fiil eki: -ap
Ayrıca Mani metinlerinde tapıġ “hürmet, hizmet, huzur” tapaġ; sarsıġ “kaba” sarsaġ;  

yalıŋ “yalın, çıplak” yalaŋ; tarıġ “ekin, darı” taraġ;  balıḳ “balık; şehir” balaḳ olmuştur. 

UYGURCA YAZILI METİNLER 
Koço Uygur Kağanlığı zamanında İpek Yolu üzerindeki Hami, Koço ve Beşbalık’a yerle-
şen, kervan yollarından alınan vergilerle refah düzeylerini artıran Uygurlar, inandıkları 
Budizme, Maniheizme, Hıristiyanlığa ait eserleri kendi dillerine çevirmiş lerdir. Çoğunlu-

Uygurca
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ğunu Budist ve Maniheist Uygurların verdiği bu eserler Soğdça, Çince, Toharca, Sanskrit-
çe ve Tibetçeden çevrilmiştir.

Açıklama: 
Budizm: Kimi kişilerin din, kimilerinin felsefî sistem olarak kabul ettikleri Budizm, 

M.Ö. 563-483 yılları arasında yaşayan Gautama Buddha adlı bir Hintli tarafından ku-
rulmuştur. Tanrıtanımaz (Athee) bir din olan Budizmin beş temel kuralı vardır: 1. Öl-
dürmemek, 2. Yalan söylememek, 3. İçki içmemek, 4. Hırsızlık yapmamak, 5. Kimse-
nin karısını almamak.

Bu kuralların tümünü yerine getiren bir Budist, Nirvana’ya (ülküsel amaç) ulaşır. 
Maniheizm: 216-277 yılları arasında yaşamış olan Mani tarafından kurulmuştur. 

Mani, Hıristiyanlık, Zerdüştlük ve Burkancılığın yararlı gördüğü noktalarını toplaya-
rak kendi sistemini kurmuştur. Zerdüşt papazları Maniheizmin güçlenmesi karşısında 
hükümdara baskı yaparak Mani’yi öldürtürler. 

Maniheizm, karşıt güçlerin çarpışması (dualizm) üzerine kurulmuştur. Karanlık-
lar göğü ile ışık göğü durmaksızın savaşır lar. Burada karanlık tüm kötülükleri, aydın-
lık ise iyiliği, güzelliği ve ruhu sembolleştirir. Dünyanın yaratılışı sırasında karanlık ile 
aydınlık birbiri ile karışmıştır. Işığı karanlıktan kurtarmak gerek mektedir. Bu sonuca 
ulaşıldığı zaman insanlar mutlu olacaklar ve dünyanın sonu gelecektir. Bunun için ça-
lışmak, bu dinin kuralları nı yerine getirmek gerekmektedir. Dua, oruç, günah çıkarma, 
can lıları öldürmemek, içki içmemek karanlığın içinde bulunan ışık parçalarını kurta-
rarak, onların ışık ülkesine gitmesini sağlaya caktır. 

Maniheizm, 3. yy’dan itibaren doğum yeri olan Babilonya’dan eski dünyanın bilinen 
bütün ülke ve bölgelerine hızla yayılmıştır. 4. yy’da Roma İmparatorluğunun batı böl-
gelerine, Galya ve İspanya’ya, Kuzey Afrika’ya kadar yayılmışsa da Hıristiyanların bas-
kısına maruz kaldığından 6. yy’da bu ülkelerde ortadan kalkmış, ancak Doğu Akdeniz 
bölgesinde 9. yy’a kadar varlığını koruyabilmiştir.

Budist ve Maniheist Uygur metinlerini daha iyi anlayabilmek için Budizm ve Maniheizm 
hakkında daha kapsamlı bilgi edininiz. 

Uygurca denilince, Uygur yazısı ile yazılmış, yazılış yılı belirlenebilen en eski metnin ya-
zıldığı dönem olan 9. yy’dan başlatılarak yüzyıllarca altın devresini yaşamış, en eski Türk 
kültür dilini anlıyoruz (S. Tezcan, “Türklerde Yazı kültürü nün başlangıcı ve gelişimi”, Harf 
Devriminin 50. Yılı Sempozyumu, Ankara 1981, s. 41-42). Uygurlardan daha önce Köktürk-
lerin yazıları, yani oyma (Türk-runik) alfabesi ile bize kadar gelmiş olan Köktürk yazısı var-
dır, ancak Köktürk yazısının devamlı surette gelişen bir edebiyatı bulunmamak tadır. Fakat 
Uygur yazıları ve Uygur dili vesikaları, sayılı mezar taşından ibaret olmayıp parlak bir devri 
aydınlatan, geniş sahalara yayılmış bir kültürün dilidir (R. Rahmeti Arat, “Uygur Türkçesi-
nin Türk dili tarihindeki yeri”, İkinci Türk Dili Kurultayı, İstanbul 1934, s. 83-88).

Uygur yazılı ürünleri arasında Budist yapıtları büyük yer tutmaktadır. 762’de resmî din 
olarak kabul edilen Maniheizmle ilgili elyazmaları ise Budizmle ilgili olanlara göre çok daha 
azdır. Hıristiyanlığın Nesturî mezhebi ile ilgili Uygurca yazmaların sayısı ise çok çok azdır. 

Uygurca Yazmaların Keşfi 
19. yüzyılın sonlarında Orhun ve Yenisey vadisinde Orhun yazıtları bulunup 1893’te V. 
Thomsen tarafından okunduktan sonra Batı bilim dünyasında Türkoloji araştırmalarına 
ilgi birdenbire artmış, Türklerden kalan daha başka yazılı belgeleri ele geçirmek için bi-
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lim kuruluşları Doğu Türkistan’a seferler düzenlemeye başlamıştır. 1889’den Birinci Dün-
ya Savaşı’na kadar süren bu araştırma gezilerine Fin, Rus, İngiliz, Alman, Fransız, Japon, 
İsveçli ve Çinli bilim adamları katılmışlardır. Doğu Türkistan’a yapılan araştırma gezileri-
nin ilki Ruslar tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk Rus heyeti, G. E. Grumm-Grjimaylo ve 
M. V. Pevtsov başkanlığında 1889-1890 yıllarında düzenlenmiştir.

1898 yılında Rus arkeologlarından Klementz Turfan yöresinde araştırmalar yapmıştır. 
Daha sonraki (1909-1910 ve 1914-1915) Rus araştırma heyetlerinin başkanlığında S. S. 
Oldenburg bulunmuştur. S. E. Malov da 1909-1910 ve 1913-1914 yılları arasında bu böl-
gede yaptığı araştırmalarda önemli yazmalar elde etmiştir.

1898-1899 yıllarında Fin bilginlerinden C. Munk ve O. Donner Doğu Türkistan ve 
Çin’de araştırma gezileri yapmışlardır.

Aurel Stein’in 1900-1901, 1906-1908 ve 1913-1915 tarihlerinde yaptığı araştırma gezi-
lerinde elde ettiği yazmalar, bugün İngiltere’de yer almaktadır. Stein, 1906-1908 yıllarında 
yaptığı araştırmalarda ‘Bin Buda Mağaraları’nı bulmuştur. Bura dan elde ettiği 24 sandık 
malzemeyi Londra’ya göndermiştir.

Alman Türkologlardan olan A. Grünwedel, A. Huth ve A. von Le Coq, Doğu Türkistan’a 
farklı zamanlarda (1902-1903, 1904-1905, 1906-1907 ve 1913-1914 yıllarında) yapılan 
dört araştırma gezisi sırasında binlerce yazma parçası toplamışlardır. Birinci kazı sonun-
da elde edilen 46 sandık, ikinci kazı sonunda elde edilen 233 sandık malzeme ile dördün-
cü kazı sonunda 152 sandık malzeme Berlin’e taşınmıştır. Üçüncü kazı sonunda bulunan 
malzemenin, özellikle duvar resimlerinin Almanya’ya götürülme sine çalışılmıştır.

Fransa’daki Türkçe Budist yazmaların asıl bölümü P. Pelliot’ nun 1906-1909 yıllarında 
bulmuş olduklarıdır.

Japonya’daki Uygurca yazmalar, Kont Otani tarafından finanse edilen üç araştırma ge-
zisinde ele geçirilen parçalardır. Bu araştır ma gezileri 1902-1904, 1908-1909 ve 1910-1914 
yılları arasında düzenlenmiştir.

Uygurca yazılı belgelerin toplanmasında en büyük gayreti ve başarıyı Alman heyetleri 
göstermiştir. Prusya Bilimler Akademi sinin düzenlediği dört büyük Turfan seferi sonra-
sında pek çok Uygurca yazma ve basma elde edilmiştir. En sonunda Birinci Dünya Sava-
şından sonra Çin hükümeti bu talana son vererek bulunan eserlerin Pekin’e gönderilmesi 
kararını almıştır. Ancak bu karara uymayanlar da yok değildir.

Turfan ve çevresinde yapılan kazılarda ele geçirilen yazılı belgeler bugün Berlin’de Al-
man Bilimler Akademisinde, Leningrad’ta Asya Müzesinde, Londra’da British Museum’da, 
Paris’te Bibliothèque National ve Musèe Guimet’de, Stockholm’ de Etnografya Müzesin-
de, Pekin’de Çin Akademisinde, Kyoto’da Ryukoku Üniversitesinde bulunmaktadır. 
İstanbul’daki kitaplık larda da azımsanmayacak sayıda Uygurca yazma vardır. (O. Fikri 
Sertkaya, “Turfan’da bulunan Uygur metinleri Türkiye kütüphanelerine nasıl geldi?”, Türk 
Kültürü, XXI/247, Kasım 1983, s. 740-746).

Tarım bölgesindeki eski kültür merkezlerinde Uygurca dahil çeşitli dillerdeki yazma-
ların yanı sıra, tahta kalıplar üzerine oyularak kâğıda yapılmış basmalar, tahta kazıklar 
üzerine oyulmuş manastır yazıtları, sanat değeri olan duvar resimleri de bulunmuştur. Yı-
kık durumda bulunan şehirlerde saray, manastır, ev yıkıntıları, ev eşyaları, dokuma parça-
ları, manastır bayrakları vb. bulunmuştur. 

UYGUR EDEBİYATI 

Budist Uygur Edebiyatı 
Budist Uygur yazılı belgelerinin büyük bölümü Çinçe, Tibetçe, Toharca, Soğdça ve Sans-
kritçeden yapılmış çevirilerdir. Bu nedenle bugün Türkologlar arasında, Uygur yazılı 
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ürünlerinin özgün nitelikli olmadığını düşünenler de vardır. Ancak çeviri olan bu eserler-
de çoğu kez genişletme ve eklemelere gidilmiş, böylelikle metnin daha iyi anlaşılır duru-
ma getirilmesine çalışılmıştır. Çeviri eserlerin yanında az sayıda özgün (telif) eser de var-
dır. Eldeki çeviri eserlerin büyük kısmı Çince’den yapılmış olanlardır. Hangi dilden çevril-
diği bilinmeyen metinler de vardır.

Budist Uygurlardan yazma ve basma eserler kalmıştır. Bu metinler, pustaka formatın-
da, Çin kitap tomarı tarzında, katlama kitap gibi çeşitli kitap biçimlerinde hazırlanmışlar-
dır. Yazmalar kâğıt üzerine fırça ya da kalemle ve siyah mürekkeple yazılmıştır. Buda ve 
bodhisattva (= buda adayı) gibi dinî açıdan önemli sözler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
Kimi yazma ve basmalarda konuyla ilgili küçük resimler de bulunmaktadır. Baskı tekni-
ği Çin’den alınmıştır.

Uygur Budist çevirilerinde zamanla Budizm kavramlarını karşılayabilen Türkçe terim-
ler yaratılmış, bu terimler sonradan Moğol Budistlerince de kullanılmıştır (R. Rahmeti Arat, 
“Uygurlarda Istılahlara Dair”, Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII/1, İstanbul 1942, s. 56-81).

Budist Uygurlardan kalan Buda ve Boddhisavattların başından geçen olayları anla-
tan avadana ve jataka öyküleri daha çok, rahip olmamakla birlikte Budizmi kabul eden 
halk topluluklarına dinsel çoşku vermek için yazılmıştır. Cemaat toplantılarında rahiple-
rin halka okuduğu bu öyküler, çoğu zaman sutralar (Buda’nın vaazları) içine yerleştiril-
miştir. Özellikle Budist Uygur edebiyatı, hem manzum hem de düzyazı şeklinde düzen-
lenmiş zengin sayılabilecek bir jataka külliyatına sahiptir. Öykülerde anlatım son derece 
açık ve canlıdır. 

Öykülerin cemaat toplantılarında yalnız okunmakla kalınmayıp aynı zamanda sahne-
lenmek üzere yazıldığı da sanılmaktadır. Olayların geçtiği yeri ve olayın bir anını göste-
ren büyük boy resimler dinleyicilerin karşısına konulmakta, olayın değişmesi ile resim de 
değişmektedir. 

Toharcadan genişletmelerle Uygurcaya çevrilen Maitrisimit, bu şekilde körünç “görü-
lecek şey, sahne eseri” olarak yazılmıştır. Maitrisimit’in bir kısmı Buda’nın hayatını an-
lattığından, konu bakımından avadana’ların arasına girdiği gibi, bir kısmı da onun va-
azlarını içine alır, yani sutra’lara aittir. Budanın dinî temsil kademelerini, dinini yükselt-
mek ve tanıtmak için yaptığı hareket leri anlatır. Sonunda günahkârlar, cehennem aza-
bı çekerler, Maitreya (ileride gelecek olan Buda) vasıtası ile kurtulurlar. Karşılıklı konuş-
ma hâlinde yazılan bu kitap yukarıda sözü edilen körünç başlıkları ile ilk temsilî eserler-
den biri olduğu kanaatini vermektedir. Eser, 27 bölümden (ülüş), bir giriş (yükünç) ve 28 

fasıldan ibarettir. Berlin Akademisinde A. von Gabain ta-
rafından 1959’da bulunmuş olan Maitrisimit parçaları top-
lanarak Wiesbaden’da R. Hartmann’ın kısa bir girişi ve A. 
von Gabain’in açıklamalarıyla yayımlanmıştır. Sonraki ya-
yını ise Ş. Tekin’e aittir (Uygurca Metinler II. Maitrisimit, 
Ankara 1976).

Ayrıca başka Uygur metinlerinde körünçlük ‘üzerinde 
gösteri yapılan yüksek yer, sahne’, körünççi ‘seyirci’, körünç-
lemek ‘seyretmek’ gibi sözcüklerin geçmesi Uygurlarda ti-
yatro sanatının varlığını doğrular niteliktedir. 

Maitrisimit gibi sahneye konulmak üzere yazılmış 
önemli bir eser de Kalyanamkara et Papamkara (İyi Dü-
şünceli Prensle Kötü Düşünceli Prens) öyküsüdür. Bu eser 
üzerinde Fransa’da yapılan ilk iki çalışma 1914 yılına ait-
tir. 1940’ta Hüseyin Namık Orkun, Prens Kalyanamkara et 
Papamkara Hikâyesinin Uygurcası (TDK Yayınları, İstan-

Resim 2.1
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bul 1940) adı ile çalışmasını yayımladı. J. R. Hamilton’un 1971’deki yayınından sonra bu 
yayının iki defa Türkiye Türkçesine çevirisi yapılmıştır. (James Russell Hamilton (Çeviren: 
Ece Korkut, İsmet Birkan), Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası, Türk Dil-
leri Araştırmaları Dizisi, Simurg, Ankara 1998; James Russell Hamilton (Çeviren: Vedat 
Köken) Buddhacılığa İlişkin Uygurca El Yazması. İyi ve Kötü Prens Öyküsü, TDK Yayınla-
rı, Ankara 1998). 

Budist Uygur sahasında Buda vaazlarını konu alan sut-
ralar (Uygurca sudur) da yazılmıştır. Sutraların büyük ço-
ğunluğu Uygurcaya çevrilmiştir: Nirvanasutra, Maytrisu-
dur, Saddharma-pundarika sutra, Suvarnaprabhasa sut-
ra, Amitabhasutra gibi. Bu sutralar içinde en önemlisi S. 
E. Malov’un 1910’da bir kısmını Sarı Uygurların ibadet-
hanelerinde bulduğu bir kısmını da özel şahısların elle-
rinden aldığı Suvarnaprabhasa sutra, Uygurca adı ile Al-
tun Yaruk’tur. Çinceden 11. yy başlarında yaşadığı sanılan, 
-Hsüan Tsang biyografisini de çeviren- Beş balıklı Şıngko 
Seli Tutung adlı bir Uygur bilgini tarafından Uygurcaya 
tercüme edilmiştir. Berlin koleksiyo nunda hiçbiri tam ol-
mayan 6 yazma nın kalıntıları vardır. Leningrad’ta hiç ek-
siksiz bir yazması bulunmaktadır. Eser 10 kitap, 31 bölüm-
den ibarettir. Bu yazma 1687 yılında kopya edilmiş olma-
sına rağmen dili klâsik Uygurcadır. Bu nüsha üzerinde ilk 
çalışan W. Radloff olmuştur. Radloff, Malov ile birlikte, 675 sayfa tutan bu eseri, Uygur harf-
leri ile dizdirerek Almanca çevirisi ile yayımlamıştır (Suvarnaprabhāsa, Bibliotheca Budd-
hica 17 (metin), 27 (Alman ca çeviri), Petersburg 1913, 1930). Eser üzerinde çalışmış olan-
lar ve bugün halen çalışmalarına devam edenler sırasıyla S. E. Malov, S. Çağatay, Ş. Tekin, C. 
Kaya, M. Ölmez, P. Zieme ve K. Röhrborn’dur.

Sutra’lar arasında geçen bir eserin adı Kuan-şi-im Pusar’dır. Aslında bu yazma bü-
yük bir eserin Sanskrit adıyla Saddharmapundarika-Sutra’nın Uygurcası Vap hua ki at-
lıg nom çeçeki sudur’un 25. bölümüdür. Elimizde olan Uygurca metin Mahayana mezhe-
bine ait bir eserin Bodhisattva Avalokitesvara başlıklı 25. bölümünün Çince’den tercüme-
sidir ve Uygurca Metinler I (Erzurum 1960) başlığıyla Ş. Tekin tarafından işlenip yayım-
lanmıştır. Berlin Akademisinde 4 nüshası vardır, dördü de Turfan çevresinde bulunmuş-
tur. Çinceden ne zaman, nerede ve kimin tarafından çevrildiği bilinmemektedir. Bir nüs-
hası Leningrad’ta bulunmaktadır, ilk yayımı W. Radloff tarafından Rus Akademisince Uy-
gur harfleri ile ve Almanca çevirisiyle 1911’de St. Petersburg’da yapılmıştır. Bundan başka 
F. W. K. Müller, Uigurica II içinde 1912’de Akademide bulunan 60 satırlık bir nüshayı ya-
yımlamıştır. Metnin konusu put namzedinin (Boddhisatva) zor ve sıkıntılı durumda olan 
insanlara her yerde görünüp yardım etmesidir. 

Budist Türk edebiyatında Çince’den çevrilmiş uydurma (=apocryphal) sutra’lar da var-
dır. Sekiz Yükmek “Sekiz Yığın” adlı sutra, bu türe girmektedir. Berlin, Londra, Tokyo ve 
Leningrad’ta birçok yazma nüshası vardır. Bu eserin birkaç nüshası karşılaştırılarak 1934’te 
V. Bang, öğrencileri A. von Gabain ve G. R. Rachmati (Gabdu’r-Reşid Rahmeti)’nin ha-
zırladıkları Türkische Turfantexte VI’da yayımlanmıştır. S. Çağatay, Türk Lehçeleri Örnek-
leri I (Ankara 1963)’de eserin bir kısmını ve içerdiği sözcüklerin günümüz Türkçesindeki 
karşılık larını vermiştir. Sekiz Yükmek üzerine 1971 yılında L. Ligeti’nin (Autour du Säkiz 
Yükmäk yaruk, Studia Turcia, Budapest 1971, s. 291-319) ve 1979-2000 yılları arasında J. 
Oda’nın  (“New Fragments of the Buddhist Uighur Text Säkiz yükmäk yaruq”, Altorienta-
lische Forschungen, 10, 1983, 125-142) çalışmaları olmuştur.

Resim 2.2

Budist Uygur 
minyatürcülüğünden 
bir örnek
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Budist Uygurlardan kalan en önemli ve en kapsamlı sutralar, yukarıda verdiklerimiz-
dir. Bunların dışında daha birçok sutra ve bunlar üzerinde yapılmış pek çok çalışma vardır.

Bu kitapta adı, I. Köktürk Kağanlığı anlatılırken geçen Çinli Budist rahip Hsüan Tsang 
(600-664)’ın biyografisini ölümünden sonra rahibin öğrencileri yazmış, 10. yy’da Altun 
Yaruk’un mütercimi Şıngko Seli Tutung bu biyografiyi Uygurcaya çevirmiştir. Bu biyog-
rafide Hsüang Tsang’ın Doğu ve Batı Türkistan üzerinden Hindistan’a yaptığı seyahat ve 
Çin’e döndükten sonraki çalışmaları büyük bir yer tutmaktadır. Tek nüshası olan bu çevi-
rinin parçaları Pekin, Paris ve Leningrad’ta bulunmaktadır. Türk siyaset ve kültür tarihi 
araştırmaları için de önemli olan bu çeviri üzerine 1935’te Gabain’den başlayarak pek çok 
bilim adamı tarafından bugüne dek devam eden çalışmalar yapılmıştır. (N. Togan, “Pey-
gamber Zamanında Şarki ve Garbi Türkistanı Ziyaret Eden Çinli Budist Rahibi Hüen-
Çang’ın Bu Ülkelerin Dini ve Siyasi Vaziyetlerine Ait …”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergi-
si, C. IV, Cüz: 1-2, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1964. K. Röhrborn, M. Ölmez, 
Xuanzangs Leben und Werk, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2001).

Budist Uygur edebiyatı içinde tövbe duaları da vardır. Bunlar, Budizme inanan hal-
kın işlediği günahlardan arınması için hazırlanmış metinlerdir. Budist Uygurlara ait yazı-
lı ürünler arasında dharani (Uyg. darnı) adı verilen büyü formüllerinin yazıldığı metinler 
de vardır. Uigurica II’de Çince’den çevrilmiş böyle bir metin konu edilmiştir. darnı’lar ay-
rıca bir öykünün içine yerleştirilmiş de olabilir.

Yukarıda anılan çoğunluğu çeviri olan bu eserler, Budist Uygur edebiyatının düzya-
zı (nesir) ürünlerine örnektir. Bir de şiir (manzum) türünde ve genelde özgün yaratı olan 
ürünler vardır. Şiirlerin çoğu dinî konuları işledikleri hâlde, aralarında insanın dünya ile 
ilgisini gösteren, tabiat sevgisini canlandıran ve hayatın hikmetini ortaya koyan çok gü-
zel lirik parçalar da vardır. Bunların büyük kısmı öğretici amaçla, bir kısmı da dinsel çoş-
ku sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Ayrıca kimi zaman düzyazılı metinler içerisine 
şiir parçaları yerleştirilerek konuyu daha iyi ve etkili anlatmak amaçlanmıştır. Bu şiirlerin 
en önemli özelliği ön uyak (alliterasyon) bulunmasıdır. Bazılarında da ön uyaktan başka 
son uyak ve hece ölçüsü görülmektedir. Bunlar R. R. Arat’ın Eski Türk Şiiri (TTK Yayınla-
rı, Ankara 1965) adlı eserinde büyük çapta bir araya getirilmiştir. Arat, bu kitapta “Mani 
Muhitinde Yazılan Eserler”den sonra “Burkan Muhitinde Yazılan Eserler”, “Ayrı Parçalar 
(Pratyaya-Şiiri)”, “İslam Muhi tinde Yazılan Eserler” ve “Nazım İle İlgili Parçalar” bölüm-
lerine yer vermiştir. 

Arat’ın yukarıda bahsettiğimiz çalışmasından sonra söz edilecek bir çalışma da P. 
Zieme’ye aittir. Zieme, 1985 ve 1991 yılında yayımladığı eserlerinde Turfan ve Dunhuang 
Budist Türklerinden kalmış manzum metinler ile bu metinlerin şekil, tür ve içerik analiz-
lerini yapmıştır. (Buddhistische Stabreimdichtung der Uiguren, BT XIII, Berlin 1985. Die 
Stabreimtexte der Uiguren von Turfan und Dunhuang, Budapest 1991). Bu eserlerin dışın-
da Budist Uygur şiiri ile ilgili olarak yazılmış pek çok makale bulunmaktadır.

Maitrisimit’i maddeler hâlinde tanıtınız.

Maniheist Uygur  Edebiyatı 
762’de Maniheizmin devlet dini olarak kabul edilişinden 840 yılında Uygurların Doğu 
Türkistan’a göç etmesine kadarki 80 yıl boyunca Maniheist Uygur edebiyatının ilk ürünle-
rini vermeye başladığı söylenebilir. Bozkır Uygur Kağanlığı döneminde Maniheizmin ka-
bul edilişini anlatan metin Türkische Turfantexte II’de yayımlanmıştır.

Maniheist Uygurlardan kalan metinler küçük boyutlu yazmalardır. Kimi kez de yaz-
ma parçası üzerine ancak birkaç sözcük yazılmıştır. Yazıların dikkatli ve titiz ellerden çık-
tığı gözlenir. Noktalama işaretlerinin kullanımı bakımından da Budist çevreye ait metin-
lerden kolaylıkla ayırt edilebilir. 

2
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Maniheist Uygur edebiyatının ürünleri arasında öyküler, dinî metinler yani Manihe-
istlerin uyacakları kuralları anlatan metinler ve bir Mani manastırı yönetmeliği, tövbe du-
aları ve ilahiler kalmıştır. Özellikle hem ön uyakla hem de son uyakla yazılmış başarılı şiir 
örnekleri vardır. İlk Türk şairi olarak bilinen Arpın Çor Tigin’in de aşk konusunda yazıl-
mış bir şiiri, Maniheist yazmalar arasındadır. Bu şiirin, Türk lirik şiirinin ilk ve en eski ör-
neği olduğunu R. R. Arat 1960’ta söylemiştir. (R. R. Arat, “Edebiyatımızda İlk Lirik Şiir”, 
Türk Yurdu, 50. yıl, S. 284, Mayıs 1960, s. 37-38).

Uygurca adı İki Yıltız Nom (İki Kök Kitabı) olan metnin Mani’nin yazdığı yedi kitap-
tan birinin Uygurca çevirisi olduğu sanılmaktadır. Manichaica I ve III’te bu metnin par-
çaları yayımlanmıştır.

Günah çıkartarak tövbe etmek için hazırlanmış metinler arasın da en önemlisi 
Huastvanift’tir. Koço ve Dunhuang çevresinde bulunan Huastvanift yazmaları, Mani ve 
Uygur alfabesi ile yazılmış olup bunların Soğdcadan çevrilmiş olabileceği sanılmak tadır. 
Eser üzerinde 1904 yılında F. W. K. Müller’in başlattığı pek çok çalışma vardır. Berlin 
Brandenburg Akademisi Turfan Koleksiyonunda saklanan Eski Türkçe metinlerin diji-
tal ortama aktarılması projesi kapsamında yürütülen “Vorislamische Altturkische Texte: 
Elektronisches Corpus” (VATEC) projesinin 2001 yılında yapılan örnek CD’si içinde de 
Huastvanift metninin Uygur ve Mani harfli nüshalarından parçalar (Londra nüshasının 
tamamı, Berlin ve Leningrad nüshalarından parçalar ile tamam lanmış bir metin olarak) 
ile 51 adet Mani ve Uygur harfli fragman dijital ortama aktarılmıştır.

Maniheist metinler üzerinde başlangıçta en fazla çalışma yapan, Manichaica süreli ya-
yınını 1911’de başlatan A. von Le Coq olmuştur. Onun bir dizi hâlinde çıkan Manichaica 
(I-III) adlı süreli yayını bugün de Türkoloji tarihinde değerini korumaktadır. Daha sonra 
Berlin Koleksiyonunda bulunan Maniheist çevreden kalmış bütün metin parçaları P. Zie-
me tarafından işlenmiştir. (Manichäisch-türkischä Texte (Texte, Übersetzung, Anmerkun-
gen), Berliner Turfantexte V, Berlin 1976).

Başka Metinler 
Eski Türkler arasında az sayıda olmak koşuluyla Hıristiyanlığın Nesturî mezhebine inanır-
lar da çıkmıştır. Turfan ve çevresindeki buluntular arasında Hıristiyan Uygurlardan kalan 
az sayıda metin vardır. Yakubos İncili’nden kalan iki yapraklık metin, Uigurica I’de Müller 
tarafından yayımlanmıştır. Hıristiyanlığa ait başka parçalar da vardır. Aziz Georg’un çek-
tiği ölüm acılarını anlatan metin, Manihaica II’de A. v. Le Coq tarafından işlenmiştir. Ayrı-
ca söz konusu metin üzerinde, 1926 yılında yapmış olduğu çalışmada V. Bang da durmuş-
tur. P. Zieme tarafından Turfansammlung’da Uygur ve Süryanî alfabeleriyle yazılmış daha 
başka 12 metin parçası belirlenmiştir. (“Zu den nestorianichen-türkischen Turfan texten”, 
Sprache, Geschichte und Kultur de Altaischen Völker, Berlin 1974, s. 661-664).

Uygurca yazılı metinler arasında hukuk belgeleri de vardı. Bu belgeler, borç alıp-
verme, alım-satım, kiralama, rehin, evlat edin me ve vakıf vesikaları ile vasiyetname ko-
nularındadır. Bu konuda oldukça fazla bilim adamı çalışmış olmakla birlikte Türkiye’de 
R. Rahmeti Arat’ın çalışmaları aşılmış değildir (Eski Türk Hukuk Vesikaları, Türk Kültü-
rü Araştırmaları I, Ankara 1964). Arat’tan önce A. Caferoğlu ve H. N. Orkun’un da ko-
nuyla ilgili çalışma ları olmuştur. (A. Caferoğlu, “Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahla rı”, 
Türkiyat Mecmuası, 4, İstanbul 1934; H. N. Orkun, Türk Hukuk Tarihi. Belgeler, T.C. Ad-
liye Vekilliği, Ankara 1936, s. 549-628). Ayrıca bu belgeleri Ö. İzgi de tarihçi gözüyle de-
ğerlendirmiştir. (Uygurların Siyasî ve Kültürel Tarihi. Hukuk Vesikalarına Göre, TKAE Ya-
yınları, Ankara 1987).

Gökbilim, takvim, yıldız falı ve sihir ile sağlık bilgisi, fal ve muska kitapları konuların-
da Uygurca yazılı metinler de vardır. Berlin Turfan yazmaları kolleksiyonundaki tıp me-
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tinleri, ilk olarak Reşid Rahmeti Arat tarafından işlenmiş ve yayımlanmıştır (Zur Heilkun-
de der Uiguren -Uygurları sağlığa kavuşturma bilgi leri üzerine-, Berlin 1930.). Fal kitapla-
rında ise Maniheist çevrede yazılmış olduğu sanılan, Türk-runik harfleriyle yazılı olan Irk 
Bitig “Fal Kitabı” son derece önemlidir.

ORHUN VE UYGUR TÜRKÇELERİ ARASINDAKİ FARKLAR 
Orhun ve Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi ile birlikte Eski Türkçe dönemi içinde değer-
lendirilir. Başka bir deyişle, 13. yy’a kadar Türk dünyasının doğu kolunda iki ayrı bölgede 
iki ayrı yazı dili oluşmuştur. Bunlardan biri Ötüken’de ve daha sonra Doğu Türkistan’daki 
Tarım bölgesinde kullanılan Orhun Türkçesi ile Uygurca, diğeri de Kaşgar’da ortaya çıkan 
Karahanlı Türkçesidir. Uygur Türkçesi, Orhun Türkçesinin devamı niteliğinde olmuştur. 
Uygur ve Karahanlı Türkçeleri de birbirinin devamı olduğu gibi, yan yana fakat iki ayrı 
medeniyeti temsil ederek ürünlerini vermişler, sonunda İslâmî olanı 1500’lerden itibaren 
Tarım’dakini sindirmiştir. 

Bu üç Türk yazı dilinin niteliğini, 10. yy İslâm coğrafyacılarından İstahrî (öl. 957) 
Mesâlikü’l-memâlik adlı kitabında şöyle ifade etmiştir (R. Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına 
Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, TTK Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2001, s. 156.): “Çin ülke-
sinde çeşitli diller konuşulur. Türklere gelince bunların hepsi Tokuz Oğuzlara, Kırgızlara, 
Kimaklara, Oğuzlara, Karluklara mensupturlar. Dilleri birdir. Birbirlerinin konuştukla rını 
anlarlar.”

İstahrî’nin açıklamalarında dikkati çeken son cümle olmalıdır. Çünkü o, dillerinin 
“bir” yani aynı olduğunu söylediği Türk boyları için “birbirlerinin konuştuklarını anlar-
lar” diyerek aslında birtakım dillik farklara dikkati çekmek istemiş fakat aynı zamanda bu 
farklılıkların boyutunu da vurgulamıştır. 

Orhun ve Uygur Türkçeleri arasındaki farklar, mensubu olduk ları kültür daireleri ile 
değişik Türk boylarına ait ağız farklılıkla rının ortaya çıkardığı seslik, biçimlik ve söz da-
ğarcığıyla ilgili farklılıklardan öte değildir. Tabiî ki bunda coğrafya ve zaman faktörleri de 
etkili olmuştur.

Orhun yazıtları arasında bile farklı ağız özelliklerini fark etmek mümkündür. Kaşgar-
lı Mahmud’un 11. yy’da Oğuz özelliği olarak tespit ettiği b ~ m değişimi üç büyük yazıt 
arasında da vardır. (“Kelimenin başında bulunan م harflerini Suvarlarla Oğuzlar, Kıpçak-
lar ب’ye çevirirler. Türkler -Karahanlı Türkleri- men bardum, Suvarlarla Kıpçaklar, Oğuz-
lar ben bardum der.” DLT I-31).

Bilge Kağan ve Köl Tigin yazıtlarında 1. tekil şahıs zamiri, men “ben” şeklinde geçer, 
bunun ek almış şekilleri de m-’li geçer ken Tonyukuk yazıtında çoğunlukla ben olarak ge-
çer ve ek almış şekilleri de b-’lidir. 

men KT G11, BK D33  ben T 47 ~ men T 10
meniŋ BK D29, KT G11 beniŋ T 21
maŋa KT D30, BK D24  bini T 10
Bu durum tek örnekle sınırlandırılamaz. ben zamirinde m’li yapıları tercih eden BK ve 

K yazıtları -içinde /n/ ve /ŋ/ geçen- beŋgü “ebedî, ebedî olarak”, bin- “binmek”, biŋ “1000” 
gibi başka sözcüklerde b’yi tercih etmiştir. Tonyukuk yazıtında geçen beŋlig “benli”, bıŋ 
“1000”, bintür- “bindirmek”, buŋ “dert, sıkıntı”, buŋad- “sıkılmak, sıkıntı içinde olmak”, 
buŋsız “eksiksiz, fazlasıyla” örnekleri konuyla ilgili sözcüklerdir. 

Ayrıca Tonyukuk yazıtında bini’nin geçmesinden Türk dilinde e ~ i sorunun başlamış 
olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu sorun her yazı dili döneminde (Uygur, Karahanlı, 
Harezm Türkçeleri) artarak devam edecek ve sonunda Çağataycada  şu kurala bağlanacak-
tır: “Türkçe ilk hecedeki /e/ ile yazılan sözler /i/ (veya /é/)’ye dönüşür.
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Orhun ve Uygur Türkçeleri arasındaki farklara gelince: 
Uygurcada y ve n ağızlarının oluşmasına neden olan Orhun Türkçesindeki /ń/ (ny͡) 

birleşik sesinin Uygurcada /y/ ve /n/’ye dönüşmesi. 
ańıġ “kötü, fena” KT G5, BK K4 > ayıġ, ayaġ “kötü; pek çok” Kalyanam. II.1
ķoń “koyun” KT D12, BK D11 > ḳoy  Kalyanam. III.1
azķıńa “azıcık” KT D34 > azḳıya 
Orhun Türkçesi b- ~ (söz içi /n/, /ŋ/ olması durumunda) m- > Uygurca m-.
ben “ben” T 47, men KT G11 > men Kalyanam. V.1
buŋ T 57 > muŋ Kalyanam. XXVI.1
Orhun Türkçesi –b-, -b > Uygurca –w-, -w
sebin- “sevinmek” BK D2 > sew- Kalyanam. VI.4 (krş. sewig, sewin-, sewinç)
sab “söz, haber” KT G7, BK K6 > saw Kalyanam. XV.7
sub “su; ırmak” KT D27, BK D22 > suw Kalyanam. XVII.4
Orhun Türkçesinde gelecek zaman çekimi -DAçI, -çI ve       -sIK ekleri ile yapılırken 

Uygurcada bu zamanın çekiminde diğer eklerin yanı sıra -GAy ekinin görülmeye başla-
ması iki yazı dili arasındaki morfolojik farklardan biridir. -GAy eki, Köktürk harfleriyle ya-
zılmış olan Uygurca Irk Bitig adlı kitapta da geçmektedir.

Ad durum eklerinden, çıkma durumu eki Köktürkçede +DA iken, Uygurcada bulun-
ma durumu ekinin yanı sıra bu ekin işlevini +DIn almıştır.

İlgi hâli eki Orhun Türkçesinde +Iŋ / +nIŋ iken Uygurcada ünlü veya ünsüzle sonla-
nan sözlerden sonra +nIŋ’dir. 



Uygur Türkçesi28

Özet

 Uygurcada “y” ve “n” ağzını açıklamak
 Orhun Türkçesinde /ń/ (n͡y, palatal n) birleşik sesi, 
(koń “koyun” KT D12, BK D11; ańıg “kötü, fena” T 34 
gibi) Uygurca n ağzında /n/, y ağzında /y/’ye gelişmiş-
tir. Yani Uygurcada, Orhun Türkçesindeki koń ve ańıg 
sözleri, n ağzında kon ve anıg, y ağzında ise koy ve ayıg 
olmuştur.

 Budist ve Mani metinlerinin büyük kısmı y ağzı ile ya-
zılmıştır. Mani metinlerinin çoğunluğu ise n ağzı ko-
nuşurları tarafından yazılmıştır. 

 İki ağız arasındaki farklılık bu seslerden ibaret değil-
dir. n ağzında yazılmış bir Mani metninde karşımıza 
çıkacak en önemli farklılık, bağlama ünlüsü olarak ve 
bazı sözlerin tabanlarında birinci hecenin dışında /ı/ 
ve /i/ seslerinin yerine /a/ ve /e/’nin gelmesidir. 

 Uygurca yazılı metinleri  özetlemek
 Uygurlar, inandıkları Budizme, Maniheizme, Hıristi-
yanlığa ait eserleri kendi dillerine çevirmişlerdir. Ço-
ğunluğunu Budist ve Maniheist Uygurların verdiği bu 
eserler, Soğdça, Çince, Toharca, Sanskritçe ve Tibet-
çeden çevrilmiştir. Uygur yazılı ürünleri arasında Bu-
dist yapıtları büyük yer tutmaktadır. Maniheizmle il-
gili elyazmaları ise Budizmle ilgili olanlara göre çok 
daha azdır. Hıristiyanlığın Nesturî mezhebi ile ilgili 
Uygurca yazmaların sayısı ise çok çok azdır. 

 Aurel Stein’in 1900-1901, 1906-1908 ve 1913-1915 
tarihlerinde yaptığı araştırma gezilerinde elde etti-
ği yazmalar, bugün İngiltere’de yer almaktadır. Stein, 
1906-1908 yıllarında yaptığı araştırmalarda Bin Buda 
Mağaraları’nı bulmuştur. 

 Alman Türkologlardan olan A. Grünwedel, A. Huth 
ve A. Von Le Coq, Doğu Türkistan’a farklı zamanlarda 
(1902-1903, 1904-1905, 1906-1907 ve 1913-1914 yıl-
larında) yapılan dört araştırma gezisi sırasında binler-
ce yazma parçası toplamışlardır. 

 Fransa’daki Türkçe Budist yazmaların asıl bölümü P. 
Pelliot’nun 1906-1909 yıllarında bulmuş olduklarıdır.

 Japonya’daki Uygurca yazmalar, Kont Otani tarafın-
dan finanse edilen üç araştırma gezisinde ele geçirilen 
parçalardır. Bu araştırma gezileri 1902-1904, 1908-
1909 ve 1910-1914 yılları arasında düzenlenmiştir.

 Uygurca yazılı belgelerin toplanmasında en büyük 
gayreti ve başarıyı Alman heyetleri göstermiştir. 

 Turfan ve çevresinde yapılan kazılarda ele geçirilen 
yazılı belgeler bugün Berlin’de Alman Bilimler Aka-
demisinde, Leningrad’ta Asya Müzesinde, Londra’da 

British Museum’da, Paris’te Bibliothèque National ve 
Musèe Guimet’de, Stockholm’de Etnografya Müze-
sinde, Pekin’de Çin Akademisin de, Kyoto’da Ryuko-
ku Üniversitesinde bulunmaktadır. İstanbul’ daki ki-
taplıklarda da azımsanmayacak sayıda Uygurca yaz-
ma vardır. 

 Uygur edebiyatını betimlemek
 Budist Uygur Edebiyatı

 Budist Uygur yazılı belgelerinin büyük bölümü Çin-
çe, Tibetçe, Toharca, Soğdça ve Sanskritçeden yapıl-
mış çevirilerdir. Çeviri eserlerin yanında az sayıda öz-
gün (telif) eser de vardır. Budist Uygurlardan yazma 
ve basma eserler kalmıştır. 

 Budist Uygurlardan kalan Buda ve Boddhisavattla-
rın başından geçen olayları anlatan avadana ve jata-
ka öyküleri daha çok, rahip olmamakla birlikte Budiz-
mi kabul eden halk topluluklarına dinsel çoşku ver-
mek için yazılmıştır. Cemaat toplantılarında rahiple-
rin halka okuduğu bu öyküler, çoğu zaman sutralar 
(Buda’nın vaazları) içine yerleştirilmiştir. 

 Toharcadan genişletmelerle Uygurcaya çevrilen Ma-
itrisimit, bu şekilde körünç “görülecek şey, sahne ese-
ri” olarak yazılmıştır. Karşılıklı konuşma hâlinde ya-
zılan bu kitap, körünç başlıkları ile ilk temsilî eserler-
den biri olduğu kanaatini vermektedir. 

 Maitrisimit gibi sahneye konulmak üzere yazıl-
mış önemli bir eser de Kalyanamkara et Papamka-
ra (İyi Düşünceli Kardeşle Kötü Düşünceli Kardeş) 
öyküsüdür. 

 Budist Uygur sahasında Buda vaazlarını konu alan 
sutralar (Uygurca sudur) da yazılmıştır. Bu sutralar 
içinde en önemlisi Suvarnaprabhasa sutra, Uygurca 
adı ile Altun Yaruk’tur. 

 Sutra’lar arasında bir eserin adı Kuan-şi-im Pusar’dır. 
Aslında bu yazma büyük bir eserin Sanskrit adıyla 
Saddharmapundarika-Sutra’nın Uygurcası Vap hua ki 
atlıg nom çeçeki sudur’un 25. bölümüdür. 

 Budist Türk edebiyatında Çince’den çevrilmiş uydur-
ma (=apocryphal) sutra’lar da vardır. Sekiz Yükmek 
“Sekiz Yığın” adlı sutra, bu türe girmektedir. 

 Budist Uygur edebiyatı içinde tövbe duaları da var-
dır. Bunlar, Budizme inanan halkın işlediği günahlar-
dan arınması için hazırlanmış metinlerdir. Budist Uy-
gurlara ait yazılı ürünler arasında dharani (Uyg. dar-
nı) adı verilen büyü formüllerinin yazıldığı metinler 
de vardır. 
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 Budist Uygur edebiyatının çoğunluğu çeviri olan 
eserleri, düzyazı (nesir) ürünlerine örnektir. Bir de 
şiir (manzum) türünde ve genelde özgün yaratı olan 
ürünler vardır. Bu şiirlerin en önemli özelliği ön uyak 
(alliterasyon) bulunmasıdır. Bazılarında da ön uyak-
tan başka son uyak ve hece ölçüsü görülmektedir. 

 Maniheist Uygur Edebiyatı
 762’de Maniheizmin devlet dini olarak kabul edilişin-

den 840 yılında Uygurların Doğu Türkistan’a göç et-
mesine kadarki 80 yıl boyunca Maniheist Uygur ede-
biyatının ilk ürünlerini vermeye başladığı söylenebi-
lir. Maniheist Uygurlardan kalan metinler küçük bo-
yutlu yazmalardır. Noktalama işaretlerinin kullanımı 
bakımından Budist çevreye ait metinlerden kolaylıkla 
ayırt edile bilir. Maniheist Uygur edebiyatının ürünle-
ri arasında öyküler, dinî metinler yani Maniheistlerin 
uyacakları kuralları anlatan metinler ve bir Mani ma-
nastırı yönetmeliği, tövbe duaları ve ilahiler kalmıştır. 
Özellikle hem ön uyakla hem de son uyakla yazılmış 
başarılı şiir örnekleri vardır. 

 Uygurca adı İki Yıltız Nom (İki Kök Kitabı) olan met-
nin Mani’nin yazdığı yedi kitaptan birinin Uygurca 
çevirisi olduğu sanılmaktadır. 

 Günah çıkartarak tövbe etmek için hazırlanmış me-
tinler arasında en önemlisi Huastvanift’tir. 

 Koço ve Dunhuang çevresinde bulunan Huastvanift 
yazmaları, Mani ve Uygur alfabesi ile yazılmış olup 
bunların Soğdçadan çevrilmiş olabileceği sanılmak-
tadır. 

 Başka Metinler 
 Eski Türkler arasında az sayıda olmak koşuluyla Hı-

ristiyanlığın Nesturî mezhebine inanırlar da çıkmış-
tır. Turfan ve çevresindeki buluntular arasında Hıris-
tiyan Uygurlardan kalan az sayıda metin vardır. Uy-
gurca yazılı metinler arasında hukuk belgeleri de var-
dı. Gökbilim, takvim, yıldız falı ve sihir ile sağlık bil-
gisi, fal ve muska kitapları konularında Uygurca yazılı 
metinler de vardır. Fal kitaplarında ise Maniheist çev-
rede yazılmış olduğu sanılan, Türk-runik harfleriyle 
yazılı olan Irk Bitig “Fal Kitabı” son derece önemlidir.

Orhun ve Uygur Türkçeleri arasındaki farkları
açıklamak
1.  Uygurcada y ve n ağızlarının oluşmasına neden 
olan Orhun Türkçesindeki /ń/ (ny͡) birleşik sesinin 
Uygurcada /y/ ve /n/’ye dönüşmesi.

 2. Orhun Türkçesi b- ~  (söz içi /n/, /ŋ/ olması duru-
munda) m- > Uygurcada m-.

 3. Orhun Türkçesi -b-, -b > Uygurca -w-, -w.
 4. Orhun Türkçesinde gelecek zaman çekimi -DAçI, 

-çI ve -sIK ekleri ile yapılırken Uygurcada bu zamanın 
çekiminde diğer eklerin yanı sıra -GAy ekinin görül-
meye başlaması. 

 5. Ad durum eklerinden, çıkma durumu eki Orhun 
Türkçesinde +DA iken, Uygurcada bulunma durumu 
ekinin yanı sıra bu ekin işlevini +DIn ekinin alması.

 6. İlgi hâli eki Orhun Türkçesinde +Iŋ / +nIŋ iken Uy-
gurcada ünlü veya ünsüzle sonlanan sözlerden sonra 
+nIŋ olarak gelmesi.

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Uygurca yazmaların bulunduğu Bin Buda Mağaraları’nı 
aşağıdakilerden hangisi bulmuştur?

a. A. Stein
b. S. E. Malov
c. A. Grünwedel
d. A. von Le Coq
e. P. Pelliot

2. Uygurca metinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

a. Uygurca yazılı metinlerin çoğu Çince, Tibetçe, To-
harca, Soğdca ve Sanskritçeden yapılmış çevirilerdir.

b. Uygurca metinler, çeşitli dillerden çevrilirken metnin 
daha anlaşılır kılınması için çoğu kez genişletme ve 
eklemelere gidilmiştir.

c. Uygurca metinler arasında taşa oyularak yazılmış 
olanlar çoğunluktadır.

d. Çeviri eserlerin yanında az sayıda da olsa özgün eser 
de vardır.

e. Eldeki Uygurca metinlerin büyük kısmı Çinceden 
çevrilmiştir.

3. Uygurlarda sahneye konulmak üzere yazıldığı sanılan iki 
büyük eser, aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru ola-
rak verilmiştir?

a. Maitrisimit, Suvarnaprabhasa (Altun Yaruk)
b. Suvarnaprabhasa, Kalyanamkara et Papamkara
c. Kalyanamkara et Papamkara, Maitrisimit
d. Maitrisimit, Kuanşi-im Pusar
e. Kuanşi-im Pusar, Suvarnaprabhasa

4. Kalyanamkara et Papamkara hakkında 1940 yılında 
Türkiye’de yapılan çalışma kime aittir?

a. R. Rahmeti Arat’a
b. Şinasi Tekin’e
c. Talat Tekin’e
d. Saadet Çağatay’a
e. Hüseyin Namık Orkun’a

5. Suvarnaprabhasa (Altun Yaruk) ve Hsüan Tsang’ın bi-
yografilerini Uygurcaya kim çevirmiştir?

a. Beşbalıklı Şıngko Seli Tutung
b. Arpın Çor
c. Kaşgarlı Mahmud
d. Gabdu’r-Reşid Rahmeti
e. Bögü Kağan

6. Uygurca yazılmış şiirler üzerinde yapılan en kapsamlı ça-
lışma olan Eski Türk Şiiri adlı eser, kime aittir?

a. Şinasi Tekin’e
b. Reşid Rahmeti Arat’a
c. Saadet Çağatay’a
d. Ahmet Caferoğlu’na
e. Hüseyin Namık Orkun’a

7. Orhun Türkçesi ve Uygurca arasındaki farklarla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Orhun Türkçesi b- ~ (söz içinde /n/ ve /ŋ/ olması du-
rumunda) m-, Uygurcada m-’ye gelişir.

b. Orhun Türkçesi -b-, -b, Uygurcada -w-, -w’ye gelişir.
c. Orhun Türkçesinde gelecek zaman çekimi -DAçI, 

-çI ve -sIK ekleri ile yapılırken Uygurcada bu eklerin 
yanı sıra -GAy eki kullanılmaya başlanmıştır.

d. Ad durum eklerinden olan çıkma durumu eki, Or-
hun Türkçesinde +DA iken Uygurcada bulunma du-
rumu ekinin yanı sıra bu ekin işlevini –DIn almıştır.

e. Uygurcada, Orhun Türkçesindeki söz içi ve sonu /d/ 
sesi, /y/’ye gelişmiştir.

8. Orhun Türkçesi ń birleşik sesi, Uygurcada hangi seslere 
gelişir?

a. n, l
b. n, r
c. n, y
d. n, ç
e. n, t

9. Orhun ve Uygur Türkçelerinin ilk gramer çalışmasını 
kim yapmıştır?

a. V. Bang
b. A. von Gabain
c. Talat Tekin
d. Marcel Erdal
e. F. W. K. Müller

10. Uygurca metinlerde körünç, körünçlük, körünççi, körünç-
lemek gibi sözlerin geçmesi Uygurlar arasında hangi sanatın 
olduğunu doğrular?

a. Tiyatro
b. Sinema
c. Heykel
d. Şiir
e. Resim



2. Ünite - Uygurca 31

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise, “Uygurca Yazılı Metinler” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise,  “Uygurca Yazılı Metinler” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise, “Budist Uygur Edebiyatı” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise, “Budist Uygur Edebiyatı” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise, “Budist Uygur Edebiyatı” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise, “Budist Uygur Edebiyat” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise, “Orhun Türkçesi ve Uygur Türk-

çesi Arasındaki Farklar” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.  

8. c Yanıtınız yanlış ise, “Orhun Türkçesi ve Uygur Türk-
çesi Arasındaki Farklar” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise, “Uygurcada y ve n Ağzı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise, “Budist Uygur Edebiyat” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Budist ve Maniheist Uygur metinlerini daha iyi anlayabil-
mek için interneti kullanarak Budizm ve Maniheizm  hakkın-
da  bilgi veren sitelere ve yazılı kaynaklara ulaşınız. Örneğin: 
http://www. dunyadinleri. com  

Sıra Sizde 2
a. Maitrisimit, Toharcadan genişletmelerle Uygurcaya çev-
rilmiştir.
b. körünç (= sahne eseri) olarak yazılmıştır. 
c. Bir kısmı Buda’nın hayatını anlattığından, konu bakımın-
dan avadana’ların arasına girer.
d. Bir kısmı da Buda vaazlarını içine alır, yani sutra’lara 
aittir. 
e. Karşılıklı konuşma hâlinde yazılmıştır. 
Eser, 27 bölümden (ülüş), bir giriş (yükünç) ve 28 fasıldan 
ibarettir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kalyanamkara et Papamkara (İyi Düşünceli Prensle Kötü Düşünceli Prens) 
adlı eserin 1-12 sayfalarını okuyup çevirebilecek ve metinde geçen sözcük-
lerin yapılarını çözümleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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KALYANAMKARA ET PAPAMKARA 

(İyi Düşünceli Prensle Kötü Düşünceli Prens) 

Uygur Türkçesi 
Metin-I

Resim 3.1

(James Russel Hamilton 

(Çeviren Vedat Köken), İyi ve 

Kötü Prens Öyküsü, TDK, Ankara 

1998, s.286).
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Açıklama:
Uygurcada yazının zorluğundan dolayı ilk önce harf aktarımının yani transliterasyo-
nun yapılması zorunlu hâle gelmiştir. Onun için burada da metnin ilk olarak transli-
terasyonu daha sonra da trans kripsiyonu (yazıçevrimi) verilmiştir.

I
1. T’ŞX’RW ’YLYNCWK’ ’’TL’NTWRDY
taşġaru ilinçüke atlanturdı
(Prensi) dışarıya gezinti yapmak üzere ata bindirmişler- 
2. ’RTY P’LYX T’ŞTYN T’RYXCY L’R’X
erti balıḳ taştın tarıġçı-laraġ
di. Şehir dışında çiftçileri
3. KWYRWR ’RTY QWRWX YYRYK SWV’YW
körür erti ḳuruġ yirig suvayu
görür idi. Kuru toprağı sulayıp
4. ’WYL YYRYK T’RYYW XWŞ QWZXWN
öl yirig tarıyu ḳuş ḳuzġun
yaş toprağı ekerlerken kuş kuzgun
5. SWQ’R YWLYYWR S’NSYZ TWYM’N
suḳar yulıyur sansız tümen 
gaga vurup (canlıları gagalarıyla) çekip çıkarıyorlar, sayısız on binlerce (milyarlarca) 
6. ’WYZLWK ’WYLWRWR T’RYX T’RYYW
özlüg ölürür tarıġ tarıyu
canlı öldürüyorlar. (Onlar bir yandan) tarla sürerlerken
7. ’M’RY TYNLX L’RYX XWŞCY K’YYKCY
amarı tınlıġ-larıġ ḳuşçı keyikçi
kuş avcısı, yaban avcısı,
8. P’LYXCY ’’VCY TWR CY TWZ’XCY
balıḳçı avçı tor-çı tuzaḳçı
balıkçı, avcı, torcu (ağ ile kuş avlayan), tuzakçı
Sözcük Çözümlemeleri
taş ‘dış, dışarı’ +ġaru [yön gösterme eki]
ilinçü ‘gezinti, eğlence’ < il- ‘ilgi duymak’ –(i)n ‘(kendisi) ilgi lenmek’ [fiilden fiil yapım 

eki, dönüşlülük eki] –çü [fiilden isim yapım eki] +ke [yönelme durumu eki]
atlantur- ‘ata binmek’ < at ‘at’ +la-n ‘ata binmek’ [isimden fiil yapım eki] –tur [ettirgen-

lik eki] –dı erdi [belirli geçmiş zamanın hikâyesi]
taş ‘dış’ +tın [çıkma durumu eki]
tarıġçı ‘çiftçi’ < tarı- ‘toprağı ekip biçmek’ –ġ ‘tarım’ [fiilden isim yapım eki] +çı [isim-

den isim yapım eki, meslek eki] +lar [çokluk eki] +(a)ġ [belirtme durumu eki]
ḳuruġ ‘kuru’ < kuru- ‘kurumak’ -ġ [fiilden isim yapım eki]
yir ‘yer’ +(i)g [belirtme durumu eki]
suva- ‘sulamak’ < suv ‘su’ +a [isimden fiil yapım eki] –(y)u [zarf-fiil eki]
tarı- ‘toprağı ekip biçmek’ –(y)u [zarf-fiil eki]
suḳ- ‘gagalamak’ –ar [3. tekil kişi geniş zaman eki]
yulı- ‘çekip çıkarmak, karmak’ –(y)ur [3. tekil kişi geniş zaman]
sansız ‘sayısız’ < sa- ‘hesap etmek’ –n ‘sayı’ [fiilden isim yapım eki] +sız [isimden isim 

–sıfat- yapım eki, yokluk eki]
özlüg ‘ruhu olan, canlı’ < öz ‘öz, ruh’ +lüg [isimden isim –sıfat- yapım eki]
ölür- ‘öldürmek’ < öl- ‘ölmek’ –ür [ettirgenlik eki] –ür [3. tekil kişi geniş zaman]
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tarıġ ‘tarım’ < tarı- ‘ekip biçmek’ –ġ [fiilden isim yapım eki]
tınlıġ ‘nefesi olan, canlı’ < tın ‘nefes’ +lıġ [isimden isim yapım eki] +lar [çokluk eki] +(ı)

ġ [belirtme durumu eki]
keyikçi ‘yabanî hayvan avcısı’ < keyik ‘yabanî hayvan’ +çi [isimden isim yapım eki, meslek eki]
II
1. PWLWP ’’YYX XYLYNC XYLWR TYN
bolup ayıġ ḳılınç ḳılur tın-
kötü işler yapıyor, birçok can-
2. LYX L’R’X ’WYLWRWR ’M’RY TYNLX
lıġ-laraġ ölürür amarı tınlıġ-
lıları öldürüyorlar. Bazı insan-
3. L’R CXRY ’NKYR’R YWNK ’NKYR’R
lar çıġarı en͡girer yün͡g en͡girer
lar iplik eğiriyor, yün eğiriyor,
4. KYNTYR ’NKYR’R PWZ PRT’TP Q’RS
kentir eng͡irer böz bertetip kars
kendir eğiriyor; bez örüp yün kumaş
5. TWQYWR T’QY YM’ ’’DRWQ ’WZL’R
toḳıyur taḳı yime adruḳ uzlar 
dokuyorlar. Ve yine diğer ustalar
6. KNTW KNTW ’WZ ’YŞYN ’YŞL’YWR
kentü kentü uz işin işleyür
kendi zanâatini icra ediyor.
7. //DRWK ’’DRWK ’MK’K ’MK’NWR
adruḳ adruḳ emgek emgenür
Ayrı ayrı (türlü türlü) sıkıntı çekiyorlar.
8. ///Y YM’ KWYRDY ’M’RY TYNLX L’R
[taḳ]ı yime kördi amarı tınlıġ-lar
Ve yine gördü ki; pek çok insan 

Sözcük Çözümlemeleri
bol- ‘olmak’ –(u)p [zarf-fiil eki]
ḳılınç ‘iş’ < kıl- ‘kılmak, yapmak’ –(ı)n ‘kendisi yapmak’ [dönüşlülük eki] –ç [fiilden 

isim yapım eki]
tınlıġ ‘canlı’ < tın ‘nefes’ +lıġ [isimden sıfat yapım eki] +lar [çokluk eki] +(a)ġ [belirt-

me durumu eki]
en͡gir- ‘eğirmek’ –er [3. tekil kişi geniş zaman]
bertet- ‘ezmek, sıkıştırmak’ < bert- ‘yaralamak, berelemek’ –(e)t [ettirgenlik eki] –(i)p 

[zarf-fiil eki]
toḳı- ‘dokumak’ –(y)ur [3. tekil kişi geniş zaman]
taḳı- ‘ve, dahi’ < taḳ- ‘takmak, eklemek’ –ı [kalıplaşmış zarf-fiil eki]
adruḳ ‘başka’ < *ad- ‘ayrı olmak’ –(ı)r ‘ayırmak’ [ettirgenlik eki] -uḳ [fiilden isim ya-

pım eki]
Açıklama:
Orhun ve Uygur Türkçesinde ‘başka, diğer’ anlamlarında adın sözcüğünün bulunma-
sından dolayı, metinlerde tespit edilmemiş *ad- fiil köküne dayanır.

uz ‘usta, mahir’ < u- ‘yapabilmek’ –z [fiilden isim yapım eki] +lar [çokluk eki]
iş ‘iş’ +i [3. tekil kişi iyelik eki] +n [belirtme durumu eki]
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işle- ‘yapmak, işlemek’ < iş ‘iş’ +le- [isimden fiil yapım eki]  –(y)ür [3. tekil kişi geniş zaman]
emgek ‘emek, zahmet’ < emge- ‘zahmet çekmek’ –k [fiilden isim yapım eki]
emgen- ‘(kendisi) zahmet çekmek’ < emge- ‘zahmet çekmek’ –n [fiilden fiil yapım eki, 

dönüşlülük eki] –ür [3. tekil kişi geniş zaman]
III
1. YWNT ’WD CWX’R XWY
yunt ud çoḳar ḳoy
atları, sığırları başlarına vurarak öldürüyor; koyun,
2. L’XZYN ’WLTY TYNLIX L’RYX
laġzın ulatı tınlıġ-larıġ
domuz ve diğer canlıları
3. ’WYLWRWR T’RYSYN SWY’R
ölürür terisin soyar
öldürüyor, derisini yüzüyor,
4. X’N ’WYKWZ ’’XYT’R ’’TYN X’NYN
ḳan ügüz aḳıtar etin ḳanın
kan nehiri akıtıyor, etini kanını

Açıklama:
Sözcük /e/ ile başladığı halde /a/ için (bazen) yazılan ’’ (iki elif) kullanılmıştır

5. S’T’R ’’NYN ’WYZ ’YKYDWR YM’
satar anın öz igidür yime
satıyor, onunla kendilerini besliyor(geçimlerini sağlıyor). Yine
6. PWDYSVT TYKYN PW ’WLWŞ
bodisavat tigin bu uluş
Bodisavat prens bu ülke
7. PWDWN ’’YX XYLYNCLX L’R XYLMYŞYN
bodun ayıġ ḳılınçlıġ-lar ḳılmışın
halkının kötü işler yaptığını
8. KWRWP ’RTWNKW PWŞWŞ LWX X’DXW LX
körüp ertün͡gü buşuş-luġ ḳadġuluġ
görerek fevkalâde kederli ve kaygılı
Sözcük Çözümlemeleri
çoḳ- ‘kesmek, öldürmek’ –ar [3. tekil kişi geniş zaman]
ulatı ‘ve’ < ul ‘temel, esas’ +a ‘ulamak, eklemek’ [isimden fiil yapım eki] –t ‘birbirine 

eklemek’ [ettirgenlik eki] -ı [kalıplaşmış zarf-fiil eki]
teri ‘deri’ +si [3. tekil kişi iyelik eki] +n [belirtme durumu eki]
a ‘3. tekil kişi zamirinin çekime girmiş hâli’ +n [zamir n’si] +(ı)n [araç durumu eki]
ḳılınçlıġ ‘işli, işi yapan’ < ḳıl- ‘kılmak, yapmak’ –(ı)n ‘kendisi yapmak’ [dönüşlülük eki] 

–ç ‘iş’ [fiilden isim yapım eki] +lıġ [isimden sıfat yapım eki] +lar [çokluk eki]
ḳıl- ‘yapmak’ –mış+ [sıfat-fiil eki] +ı [3. tekil kişi iyelik eki] +n [belirtme durumu eki]
ertün͡gü ‘aşırı derecede, fevkalade’ < ert- ‘geçmek’ –(ü)n ‘kendisi geçmek’ [dönüşlülük 

eki] –gü [gelecek zaman sıfat-fiili eki: dönüşlülük eki /n/ ile sıfat-fiil ekinin ilk sesi /g/ bir-
leşerek /ng͡/ oluşturur.]

buşuşluġ- ‘öfkeli, sinirli’ < buş- ‘öfkelenmek’ –(u)ş [fiilden isim yapım eki] ‘öfke’ +luġ 
[isimden sıfat yapım eki]

ḳadġuluġ ‘kaygılı’ < ḳadġu ‘kaygı’ +luġ [isimden sıfat yapım eki]
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IV
1. PWLWP ’YXL’YW P’LYX X’ KYRDY
bolup ıġlayu balıḳ-ḳa kirdi
hâlde ağlayarak şehre girdi.
2. ’WL ’WYDWN MX’RYT ’YL’K ’DKW
ol ödün maharıt illeg edgü
O zaman Maharıt hükümdar iyi

Açıklama:
Köktürkçede olduğu gibi şeddeli okunması gereken yazımlar Uygurca için de geçerlidir.

3. ’WYKLY TYKYNYK PWŞWŞ LWX KWRWP
ögli tiginig buşuş-luġ körüp
düşünen prensi öfkeli görüp

Açıklama:
İlk hecede /ö/ bulunmasına rağmen KWYRWP yazılması gerekir ken /o/ ve /u/ oku-
tacak şekilde yazılmış.

4. ’YNC’ TYP Y’RLYX X’DY ’’MR’X
inçe tip yarlıḳ-ḳadı amraḳ
şöyle deyip buyurdu: “Sevgili
5. ’WXLWM N’ ’WYCWN PWŞWŞ LWX
Oġlum! Ne üçün buşuş-luġ
oğlum ne için kederli
6. K’LTYNKYZ TYKYN X’NKY Q’NQ’
kelting͡iz tigin ḳan͡gı ḳanḳa
geldiniz?” Prens, babası hana
7. ’YNC’ TYP ’WYTWNTY ’YXL’YW PW
inçe tip ötünti ıġlayu bu
şöyle deyip arz etti göz yaşı dökerek: “Bu
8. N’ ’MK’K LYK YYR ’RMYŞ N’KLWK
ne emgek-lig yir ermiş negülük
ne sıkıntılı yer imiş! Niçin
Sözcük Çözümlemeleri
ıġla- ‘ağlamak’ –(y)u [zarf-fiil eki]
öd ‘zaman’ +(ü)n [araç durumu eki]
illeg ‘memleket, devlet sahibi, hükümdar’ < il ‘ülke, memleket, devlet’ +leg [isimden sı-

fat yapım eki: +lıġ / +lig eki]
ö- ‘düşünmek’ –gli [sıfat-fiil eki]
tigin ‘prens’ +(i)g [belirtme durumu eki]
ti- ‘demek’ –p [zarf-fiil eki]
i ‘3. tekil kişi zamiri ol’un çekime girmiş hâli’ +n [zamir n’si] +çe [eşitlik durumu eki: 

ança ‘öylece, şöyle’]
yarlıġḳa- ‘buyurmak’ < yar- ‘hüküm vermek’ –(ı)l ‘hüküm verilmek’ [edilgenlik eki] 

–(ı)ġ ‘hüküm, karar’ [fiilden isim yapım eki: orta hece düşmesi ile yarlıġ] +ḳa [isimden fiil 
yapım eki] –dı [3. tekil kişi belirli geçmiş zaman]

amraḳ ‘sevgili’ < amra- ‘sevmek, hoşlanmak’ –ḳ [fiilden isim yapım eki]
oġ(u)l ‘evlat, oğul’ +(u)m [1. tekil kişi iyelik eki: orta hece düşmesiyle oġlum]
kel- ‘gelmek’ –ting͡iz [2. çoğul kişi belirli geçmiş zaman]
ḳan ‘han, hükümdar’ +ḳa [yönelme durumu eki]
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ötün- ‘arz etmek’ < öt- ‘geçmek, bir dileği sunmak’ –(ü)n [dönüşlülük eki] –ti [3. tekil 
kişi belirli geçmiş zaman]

negülük ‘niçin’ < ne ‘ne’ +gü ‘ne’ [isimden isim yapım eki] +lük [isimden isim yapım eki]

taḳı adruḳ uzlar kentü kentü uz işin işleyür cümlesini Türkiye Türkçesine aktarınız ve cüm-
lede geçen sözcükleri çözümleyiniz.

V
1. TWXDWM MN Q’NKY X’N ’YNC’
toġdum men ḳan͡gı ḳan inçe
doğdum ben?’ Babası han, şöyle
2. TYP ’’YTY N’K’ ’YXL’YW PWŞWŞLWX
tip ayıttı neke ıġlayu buşuşluġ
deyip sordu: “Niye ağlayarak dertli
3. K’LTYNK TYKYN ’YNC’ TYP ’WYTWNTY
keltin͡g tigin inçe tip ötünti
geldin?” Prens şöyle deyip arz etti:
4. T’ŞTYN ’YLYNCWK’ ’WYNMYŞ
taştın ilinçüke önmiş
“Dışarıda gezintiye çıkmış
5. ’RDYM ’WYKWŞ YWX CYX’Y ’MK’KLK
erdim üküş yoḳ çıġay emgeklig
idim, pek çok yoksul fakir (ve) çilekeş
6. TYNLYX L’R ’X KWYRWP ’YXL’DM X’NKY
tınlıġ-lar-aġ körüp ıġladım ḳang͡ı
canlıları gördüm, (bu yüzden) ağladım.” Babası
7. X’N ’YNC’ TYP Y’RLYX X’DY ’’MR’X
ḳan inçe tip yarlıġ-ḳadı amraḳ
han şöyle deyip buyurdu: “Sevgili
8. ’WYKWKWM YYR TNKRY TWYRWMYŞT’
ögüküm yir ten͡gri törümişte
yavrum, yer gök yaratıldığından
Sözcük Çözümlemeleri
toġ- ‘doğmak’ –dum men [1. tekil kişi belirli geçmiş zaman]
ayıt- ‘sormak’ < ay- ‘demek; sormak’ –t [ettirgenlik eki] –tı [3. tekil kişi belirli geçmiş zaman]
ne ‘ne’ +ke [yönelme durumu eki]
törü- ‘yaratılmak’ –miş [geçmiş zaman sıfat fiili] +te [bulunma durumu eki]
VI
1. P’RW P’Y YM’ P’R YWX CYX’Y YM’
berü bay yime bar yoḳ çıġay yime
beri zengin de var, yoksul da
2. P’R X’YW SYNK’ ’’MK’KT’ ’WZXWRX’Y
bar ḳayu-sın͡ga emgekte ozġurġay
var. Hangisini zahmet çekmekten kurtaracak-
3. S’N TYKYN ’YNC’ TYP
sen tigin inçe tip
sın.” Prens şöyle deyip

1
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4. ’WYTWTY X’NKYM XWTY MNY S’V’R
ötü[n]ti ḳang͡ım ḳutı meni sever
arz etti: “Devletli babam! Beni sever
5. MW SYZ X’NKY ’YLYK ’YNC’ TYP
mü siz ḳang͡ı illig inçe tip
misiniz?” Babası hükümdar şöyle deyip
6. YRLYX X’DY ’’MR’X ’WYKWKWM
yarlıġ-ḳadı amraḳ ögüküm
buyurdu: “Sevgili yavrucuğum!
7. SYNY ’YNC’ S’V’R MN ’’Y’D’XY
sini inçe sever men ayadaḳı
Seni o kadar seviyorum (ki) avuç içindeki
8. YYNCW MWNCWX T’K KWYZD’KY
yinçü monçuḳ teg közdeki
inci boncuk gibi. Gözdeki …”

Açıklama:
İki sayfa eksik

Sözcük Çözümlemeleri
ḳayu ‘hangi’ +sı [3. tekil kişi iyelik eki] +n͡ga [yönelme durumu eki]
ozġur- ‘kurtarmak’ < oz- ‘öne geçmek, kaçmak’ –ġur [ettirgenlik eki] –ġay sen [2. tekil 

kişi gelecek zaman]
ḳut ‘devlet, talih’ +ı [3. tekil kişi iyelik eki]
sev- ‘sevmek’ –er mü siz [2. çoğul kişi geniş zamanın soru şekli]
illig ‘hükümdar’ < il ‘memleket, devlet’ +lig [isimden isim yapım eki]
aya ‘avuç içi’ +da [bulunma durumu eki] +ḳı [aidiyet eki]
VII
1. KWYNKWLC’ PYRDY ’WL ’DKW KW ’’T
köng͡ülçe birdi ol edgü kü at
Gönüle (gönlüme) göre verdi. O iyi ad (ve) san
2. TWYRT PWLWNK D’ Y’DYLTY KWYNYNK’
tört bulun͡g-da yadıltı künin͡ge
dört tarafta yayıldı; her gün
3. KWLXWCY L’R ’WYZWLM’DY T’XY ’’DYN
ḳolġuçı-lar üzülmedi taḳı adın
dilenciler(in ayağı) kesilmedi ve daha fazla
4. ’’XLYX XWLTY YM’ PYR DY KWNYNK’
aġılıḳ ḳoltı yime bir-di künin͡ge
hazine istedi, yine verdi. Her gün
5. ’’YYNK’ MWNCWL’YW PYRYP ’’XLYX
ayın͡ga munçulayu birip aġılıḳ-
her ay bu şekilde verip hazine dairesin-
6. T’XY ’’XY P’RYM ’’ZXYN’ X’LTY
taḳı aġı barım azḳına ḳaltı
deki hazine, mal-mülk pek az kaldı.
7. ’WL ’WYDWN ’’XYCY ’WLWXY X’NX’ ’YNC’
ol ödün aġıçı uluġı ḳanḳa inçe
O zaman baş hazinedar, hana şöyle
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8. ’WYTWNTY TNKRYM ’’XLYX XWRWX X’L
ötünti teng͡rim aġılıḳ ḳuruġ ḳal-
arz etti: “Efendim (hükümdarım) hazine kupkuru ka-
9. YR ’’XY P’RYM ’’LXYN S’. ’WV’TS..
ır aġı barım alḳınsa[r] uvats[ar]
lıp , hazine (ve) mal-mülk tükenip dağıldığında
Sözcük Çözümlemeleri
köng͡ül ‘gönül’ +çe [eşitlik durumu eki]
bulung͡ ‘taraf ’ +da [bulunma durumu eki]
yadıl- ‘yayılmak’ < yad- ‘yaymak’ –(ı)l [edilgenlik eki] –tı [3. tekil kişi belirli geçmiş zaman]
kün ‘gün’ +i [3. tekil kişi iyelik eki] +n͡ge [yönelme durumu eki]
ḳol- ‘istemek’ –ġuçı [sıfat-fiil eki]
üzül- ‘kesilmek’ < üz- ‘kesmek’ –(ü)l [edilgenlik eki] –me [olumsuzluk eki] –di [3. te-

kil kişi belirli geçmiş zaman]
aġılıḳ ‘hazine’ < aġı ‘hazine, hazineye konulacak ipekli kumaş’ +lıḳ [isimden isim ya-

pım eki] +ta [bulunma durumu eki] +ḳı [aidiyet eki] 
munçulayu < bunçalayu < bu ‘işaret zamiri’ +n [zamir n’si] +ça [eşitlik eki] +la [isim-

den fiil yapım eki] –(y)u [zarf-fiil eki]
azḳına ‘azıcık’ < az ‘az’ +ḳına [isimden isim yapım eki, küçültme eki]
aġıçı ‘hazinedar’ < aġı ‘hazine’ +çı [isimden isim yapım eki, meslek eki
uluġ ‘ulu, büyük’ < ul ‘temel, esas’ +luġ [isimden sıfat yapım eki: ünsüz tekleşmesi ile 

uluġ] +ı [3. tekil kişi iyelik eki]  
teng͡ri ‘efendi, hükümdar’ +m [1. tekil kişi iyelik eki]
alḳın- ‘tükenmek, mahvolmak’ < alḳ- ‘tükenmek’ –(ı)n [dönüşlülük eki] –sar [3. tekil 

kişi şart çekimi]
VIII
1. Y’ZWQ’ TWYŞ’ T’KYNM’K’Y ’RTYMYZ
yazuḳḳa tüşe teginmegey ertimiz
(sakın) kabahatli duruma düşmeyelim.
2. TNKRYM YM’ X’NKY X’N ’YNC’
teng͡rim yime ḳan͡gı ḳan inçe
Efendimiz!” Yine babası han öylece
3. TYP YRLYX’DY Q’NK Q’ZX’NS’R
tip yarlıġḳadı ḳan͡g ḳazġansar
deyip buyurdu: “Baba kazanırsa (babanın kazandığı)
4. ’WXLY ’WYCWN TYM’Z MW KWYNKWLWK 
oġlı üçün timez mü kön͡gülüg
oğlu içindir’ denmez mi? Gönlü(nün istediğini)
5. PYRZWN KWYNKLYN P’RTM’NKL’R ’WYTWRW
birzün köng͡lin bertmen͡gler ötürü
versin, gönlünü incitmeyin.” Sonra
6. KWYNYNK’ TYDYXSYZ PYRDY
küning͡e tıdıġsız birdi
her gün engelsiz (istediği gibi) verdi.
7. ’WL ‘WYDWN ’YNNC L’RY PWYRWX L’RY
ol ödün inanç-ları buyruḳ-ları
O zaman maiyeti (ve) komutanları
8. ’YŞYDYP X’NX’ ’YNC’ TYP
işidip ḳanḳa inçe tip
işitip hana şöyle diyerek



3. Ünite - Uygur Türkçesi Metin-I 41

Sözcük Çözümlemeleri
yazuḳ ‘günah, hata, yanlış’ < yaz- ‘hata işlemek’ -uḳ [fiilden isim yapım eki]
tüş- “düşmek” –e tegin- [yardımcı fiili zarf-fiil eki ile asıl fiile bağlanmış birleşik fiil çe-

kimi] –me- [olumsuzluk eki] -gey ertimiz [1. çoğul kişi gelecek zaman]
ti- ‘demek’ –mez mü [3. tekil kişi geniş zamanın olumsuz soru şekli]
köng͡ül ‘gönül’ +(ü)g [belirtme durumu eki]
bir- ‘vermek’ –zün [3. tekil kişi emir eki]
kön͡g(ü)l ‘gönül’ +i [3. tekil kişi iyelik eki: orta hece düşmesiyle kön͡gli] +n [belirtme 

durumu eki]
bert- ‘incitmek, yaralamak’ –me- [olumsuzluk eki] –n͡gler [2. çoğul kişi emir eki]
ötürü ‘sonra, dolayı’ < öt- ‘geçmek’ –ür [ettirgenlik eki] –ü [kalıplaşmış zarf-fiil eki]
tıdıġ ‘engel’ < tıd- ‘engel olmak’ –(ı)ġ [fiilden isim yapım eki] +sız [yokluk eki]
inanç ‘güvenilir kişi, bakan’ < inan- ‘inanmak’ –ç [fiilden isim yapım eki] +ları [3. ço-

ğul kişi iyelik eki]
buyruḳ ‘kumandan, vezir’ < buy(u)r- ‘buyurmak, emir vermek’ –uḳ [fiilden isim yapım 

eki: orta hece düşmesiyle buyruḳ] +ları [3. çoğul kişi iyelik eki]
IX
1 ’WYTWNTY L’R TNKRYM ’YLYK TWRWK
ötünti-ler ten͡grim ilig törüg
arz ettiler: “Yüce efendim, devleti (ve) töreyi 
2 ’’XY P’RYM TWT’R ’’XY P’RYM ’’L
aġı barım tutar aġı barım al-
varlık (ve) zenginlik (ayakta) tutar, varlık (ve) zenginlik tü-
3. XYNS’R ’YL TWRW N’CWK TWT’R PYZ
ḳınsar il törü neçük tutar biz
kenirse devleti (ve) töreyi nasıl sürdürebiliriz, 
4. TNKRYM ’WL ‘WYDWN X’NKY
teng͡rim ol ödün ḳan͡gı
yüce efendim?” O zaman babası
5. X’N ’YNC’ YRLYX X’DY ’MR’X
ḳan inçe yarlıġ-ḳadı amraḳ
han şöyle buyurdu: “Sevgili
6. ’WYKWKWM KWYNKLYN N’CWK
ögüküm kön͡glin neçük 
yavrucuğumun gönlünü nasıl
7. P’RT’YYN MN ’’XYCY P’RC’XY
berteyin men aġıçı barçaḳı
kırayım ben! Hazineci, bütün 
8. ’’XYCY L’R PYR’R ’WYDWN ’WYNKY
aġıçı-lar birer ödün ön͡gi 
hazine görevlileri, bir müddet başka (yere)
Sözcük Çözümlemeleri
il ‘devlet’ +(i)g [belirtme durumu eki]
törü ‘töre’+g [belirtme durumu eki]
barım ‘zenginlik’ < bar ‘var, mevcut olan’ +(ı)m [isimden isim yapım eki. aġı barım iki-

lemesinde geçer.]
neçük ‘nasıl, niçin’ < ne ‘ne’ +çe [eşitlik durumu eki] +ök [pekiştirme edatı]
barça ‘hep, bütün’ < bar ‘var, var olan’ +ça [eşitlik durumu eki] +ḳı [aidiyet eki]
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X
1. P’RZWN K’NTW PYLYNK’Y ’YRYNC
barzun kentü bilingey irinç 
gitsin. Kendi farkına varacaktır, şüphesiz”
2 TYP YRLQ’DY ’’NT’ ’WYTWRW
tip yarlıġḳadı anta ötürü
diye buyurdu. Bir süre sonra 
3. KY’ XWLTXWCY L’R K’LS’R
kiye ḳoltġuçı-lar kelser
dilenciler geldiğinde
4. ’’XYCYLARYN PWLMZ ’RTY PYRKW
aġıçıların bulmaz erti birgü
hazinecilerini bulamıyorlardı. Sadaka (verecek görevli)
5. PWLM’DY XWLTXWCYL’R YYXL’YW
bulmadı ḳoltġuçılar yıġlayu
bulamadılar, dilenciler ağlayarak
6. P’RS’R TYKYN YM’ YWXLYW
barsar tigin yime ıġlayu
giderken prens de (arkalarından) ağlar hâlde
7. X’LYR ’RTY ’WYTWRW TYKYN ’YNC’ 
ḳalır erti ötürü tigin inçe 
kalırdı. Sonra prens şöyle
8. TYP S’XYNTY ’’XYCY ’RS’R
tip saḳıntı aġıçı erser
deyip düşündü: “Hazineci eriştiğinde
Sözcük Çözümlemeleri
bar- ‘varmak, gitmek’ –zun [3. tekil kişi emir eki]
bil- ‘bilmek’ –(i)n [fiilden fiil yapım eki] –gey [3. tekil kişi gelecek zaman]
ḳoltġuçı ‘dilenci’ < ḳol- ‘istemek’ –t [fiilden fiil yapım eki] –ġuçı [sıfat-fiil eki] +lar [ço-

ğul eki]
kel- ‘gelmek’ –ser [3. tekil kişi şart eki (zarf- fiil işleyişinde)]
birgü ‘verilecek şey, sadaka, bağış’ < bir- ‘vermek’ –gü [gelecek zaman sıfat-fiil eki] 
er- ‘erişmek, ulaşmak; gelmek’ –ser [3. tekil kişi şart eki(zarf- fiil işleyişinde)]

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, Orhun Türkçesinde şart e kiyle kurulmuş cümle as-
lında bir zarf-fiil cümlesidir. Bu tür birle şik cümlelerde şart cümlesi aslında zarf-fiil cüm-
lesidir. Türkiye Türkçesinde, şart ekinin anlamca işleyişi Eski Türkçedeki işleyi şiyle bire bir 
uygunluk göstermese de bazı şart cümlelerinin esas cümle-yan cümle ilişkisinde şart ve hâl 
ilgisi yanında zaman ilgi sinin de bulunduğu görülür. Bunu ifade edebilen örnek cümleler 
kurmaya çalışınız.

XI
1. M’NYNK ’WL X’NKYM X’N PWDWN
menin͡g ol ḳan͡gım ḳan bodun
(söz) benimdir. Babam kağan, halkın 
2. TYLYNK’ XWRXWP ’YNC’ YRLYX
tilin͡ge ḳorḳup inçe yarlıġ-
dedikodusundan korkup öyle buyur-

2
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3. X’DY ’RYNC KWYZWNWR ’T PWRX
ḳadı erinç közünür et burh-
du şüphesiz. Görünürdeki ete kemiğe bürünmüş Bu-
4. ’N ’WYK X’NK TYTYR X’YW
an ög ḳang͡ titir ḳayu
daya ana baba denir. Hangi
5. KYŞY ’WYK X’NK KWYNKLYN PRT
kişi ög ḳan͡g kön͡glin bert- 
insan ana babanın gönlünü kırar-
6. S’R ’WL TYNLYX T’MWLWX PWLWR ’WXWL
-ser ol tınlıġ tamuluḳ bolur oġul
sa o kimse cehennemlik olur. Oğuldan 
7. XYZQ’ S’NM’Z M’N ’’MTY 
ḳızġa sanmaz men amtı 
kızdan (yani evlattan) sayılmaz. Ben şimdi 
8. ’WYK X’NK KWYNKLYN
ög ḳan͡g kön͡glin
ana baba gönlünü 
Sözcük Çözümlemeleri
til ‘söz; dedikodu’ +i [3. tekil kişi iyelik eki] +n͡ge [yönelme durumu eki]
közün- ‘görünmek’ –ür [3. tekil kişi geniş zaman]
tit- ‘denmek, denilmek’ < ti- ‘demek’ –t [fiilden fiil yapım eki] –ir [3. tekil kişi geniş zaman]
san- ‘sayılmak, hesap edilmek’ < sa- ‘hesap etmek, saymak’ –n [fiilden fiil yapım eki, 

edilgenlik eki]
XII
1. P’RTM’YYN X’NKYM ’YLYK
bertmeyin ḳang͡ım ilig
kırmayayım. Hükümdar babam 
2. TYLK’ KYRM’ZWN ’WYZ X’Z
tilke kirmezün öz ḳaz-
dile düşmesin. Kendi ka-
3. X’NCYM ’WYZ’ ’DKW XYLYNC XYL’YYN
ġançım öz edgü ḳılınç ḳılayın
zancım ile iyi işler yapayım.”
4. TYP S’XYNTY ….
tip saḳıntı. ….
diye düşündü. ….

ḳayusın͡ga emgekte ozġurġay sen cümlesini Türkiye Türkçesine aktarınız ve cümlede geçen 
sözcükleri çözümleyiniz.

Sözcük Çözümlemeleri
bert- ‘kırmak, yaralamak’ –me [olumsuzluk eki] –yin [1. tekil kişi emir eki]
kang͡ ‘baba’ +(ı)m [1. tekil kişi iyelik eki. Uygur Türkçesinde Orhun Türkçesindeki gibi 

unvanlar isimlerden sonra gelir.] 
til ‘dil’ +ke [yönelme durumu eki. tilke kir- “dile düşmek”]

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Uygurca tranliterasyonu “TL’NTWRDY ’RTY” olan söz-
cüklerin trans kripsiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a. etlendürdi erti
b. enlentürdi erti
c. atlanturdı erti
d. atlanturdı artı
e. etlentürdi artı

2. ve 3. sorular aşağıdaki cümleye göre cevaplandırılacaktır.
 [Uygurca ḳuruġ yirig suvayu öl yirig tarıyu ḳuş ḳuzgun 
suḳar yorıyur] 

2. Yukarıdaki cümlede yer alan aşağıdaki sözcüklerin hangisin-
de Orhun Türkçesinde bulunmayan fonetik bir özellik vardır?

a. ḳuruġ ‘kuru’
b. yirig ‘yeri’
c. suvayu ‘sulayıp’
d. tarıyu ‘ekerek’
e. yorıyur ‘yürüyor’

3. Yukarıdaki cümlede yer alan aşağıdaki sözcüklerden 
hangisi, fiilden isim yapım eki almıştır?

a. ḳuruġ
b. yirig
c. suvayu
d. tarıyu
e. suḳar

4. A. von Gabain, ayıġ ḳılınç ḳılur tınlıġlaraġ ölürür cümle-
sinde aşağıdaki sözcüklerin hangisine bakarak Uygur Türk-
çesini a ğızlara ayırmıştır?

a. ayıġ
b. ḳılınç
c. ḳılur
d. tınlıġlaraġ
e. ölürür

5. ve 6. sorular aşağıdaki cümleye göre cevaplandırılacaktır.
 [etin ḳanın satar anın öz igidür yime bodisavat tigin bu 
uluş bo dun ayıġ ḳılınçlıġlar ḳılmışın körüp] 

5. Yukarıdaki cümlede 3. tekil kişi iyelik eki, kaç sözcükte 
geçmektedir? 

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

6. Yukarıdaki cümlede hangi sözcükte araç durumu eki 
kullanıl mıştır?

a. etin
b. ḳanın
c. anın
d. tigin
e. ḳılmışın

7. ve 8. sorular aşağıdaki cümleye göre cevaplandırılacaktır.
 [ol ödün maharıt illeg edgü ögli tiginig buşuşluġ körüp inçe 
tip yarlıġḳadı] 

7. Yukarıdaki cümlede yer alan aşağıdaki sözcüklerin han-
gisinde sıfat-fiil eki vardır?

a. ödün
b. illeg
c. ögli
d. buşuşluġ
e. körüp

8. Yukarıdaki cümlede isimden isim yapma eki kullanılan söz-
cükler aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

a. ödün, illeg, ögli
b. illeg, edgü, ögli
c. edgü, ögli, buşuşluġ
d. illeg, edgü, buşuşluġ
e. tiginig, buşuşluġ, edgü

9. amraḳ ögüküm sini inçe sever men ayadaḳı yinçü monçuḳ 
teg cümlesinde aidiyet ekinin bulunduğu sözcük aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a. amraḳ
b. ögüküm
c. sini
d. inçe
e. ayadaḳı

10. aġı barım alḳınsar uvatsar yazuḳḳa tüşe teginmegey 
cümle sinin eylemi, hangi zamanda çekime girmiştir?

a. Geniş zaman
b. Gelecek zaman
c. Geçmiş zaman
d. Emir kipi
e. Şart kipi
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise, I 1-2’yi yeniden okuyunuz.
2. c Yanıtınız yanlış ise,I 3-4-5’i ve XII. üniteye geri dö-

nüp “Orhun Türkçesi ile Uygur Türkçesi Arasındaki 
Farklar” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.

3. a Yanıtınız yanlış ise, I 3-4-5’i ve hemen altındaki söz-
cük ayrıştırmalarını yeniden okuyunuz.

4. a Yanıtınız yanlış ise,“XII. üniteye geri dönüp Uygur-
cada y ve n ağzı” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz.

5. c Yanıtınız yanlış ise, III 4-5-6-7-8’i ve VI. üniteye geri dö-
nüp “İyelik Ekleri” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz.

6. c Yanıtınız yanlış ise, III 4-5-6-7-8’i ve hemen altında-
ki sözcük ayrıştırmalarını yeniden okuyunuz.

7. c Yanıtınız yanlış ise, IV 2-3-4’ü ve hemen altındaki 
sözcük ayrıştırmalarını yeniden okuyunuz. 

8. d Yanıtınız yanlış ise, XII. üniteye geri dönüp “Orhun 
Türkçesi ve Uygur Türkçesi Arasındaki Farklar” baş-
lıklı konuyu yeniden okuyunuz.

9. e Yanıtınız yanlış ise, VI 6-7-8’i ve hemen altındaki 
sözcük ayrıştırmalarını yeniden okuyunuz.

10. b Yanıtınız yanlış ise, VII 9, VIII 1’i ve hemen altında-
ki sözcük ayrıştırmalarını yeniden okuyunuz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
taḳı adruḳ uzlar kentü kentü uz işin işleyür 
“diğer ustalar kendi zanâatini icra ediyor.”
taḳı- ‘ve, dahi’ < taḳ- ‘takmak, eklemek’ -ı [kalıplaşmış zarf-
fiil eki]
adruḳ ‘başka, diğer’ < *ad- ‘ayrı olmak’ -(ı)r ‘ayırmak’ [ettir-
genlik eki] -uḳ [fiilden isim yapım eki]
kentü ‘kendi’ [dönüşlülük zamiri]
uz ‘usta, mahir’ < u- ‘yapabilmek’ -z [fiilden isim yapım eki] 
+lar [çokluk eki]
iş ‘iş’ +i [3. tekil kişi iyelik eki] +n [belirtme durumu eki]
işle- ‘yapmak, işlemek’ -(y)ür [3. tekil kişi geniş zaman]

Sıra Sizde 2
Aklıma gelirse söylerim. = Aklıma geldiği zaman söylerim.
İkisi bir araya gelirse, kaçacak yer arayın. = İkisi bir araya gel-
diğinde, kaçacak yer arayın.

Sıra Sizde 3
ḳayu-sıng͡a emgekte ozġurġay sen
“Hangisini zahmet çekmekten kurtaracaksın ?” 
ḳayu ‘hangi’ +sı [3. tekil kişi iyelik eki] +ng͡a [yönelme du-
rumu eki]

emgek ‘emek, zahmet’ < emge- ‘zahmet çekmek’ -k [fiilden 
isim yapım eki] + te [bulunma-çıkma durumu eki]
ozġur- ‘kurtarmak’ < oz- ‘öne geçmek, kaçmak’ -ġur [ettirgen-
lik eki] -ġay sen [2. tekil kişi gelecek zaman]

Yararlanılan Kaynaklar
Hamilton, J. R., (Çeviren: Ece Korkut, İsmet Birkan), Budacı 

İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası, Türk Dilleri 
Araştırmaları Dizisi, Simurg, Ankara 1998.

Hamilton, J. R., (Çeviren.: Vedat Köken), Buddhacılığa İlişkin 
Uygurca El Yazması. İyi ve Kötü Prens Öyküsü, TDK Ya-
yınları, Ankara 1998.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kalyanamkara et Papamkara (İyi Düşünceli Prensle Kötü Düşünceli Prens) adlı 
eserin 12.-26. sayfalarını okuyup çevirebilecek ve metinde geçen sözcüklerin 
yapılarını çözümleyebileceksiniz. 

Anahtar Kavramlar

İçindekiler



Uygur Türkçesi Uygur Türkçesi Metin-II •	 KALYANAMKARA	ET	PAPAMKARA

•	 Kalyanamkara et Papamkara (İyi Düşünceli Prensle Kötü Düşünceli 
Prens) 

UYGUR TÜRKÇESİ



KALYANAMKARA ET PAPAMKARA
(İYİ DÜŞÜNCELİ PRENSLE KÖTÜ DÜŞÜNCELİ PRENS) 
XII

4. ……. “NT’ ‘WYTRW
……..... anta ötrü
……… Bundan sonra
5. “TLX YWZLWK K’ ‘YNC’
atlıġ yüzlüg-ke inçe
ünvanlı ve önemli kişilere şöyle
6. TYP “YTY N’CWKYN “XY
tip ayıttı neçükin aġı
diyerek sordu: “(İnsan) nasıl, zenginlik
7. P’RYM X’ZX’NS’R ‘WYKWŞ PWLWR
barım ķazġansar üküş bolur
servet kazan(mayı ister)se (dilediğinden) çok olur?”
8. “TLX L’R ‘YNC’ TYP ‘WYTWN
atlıġ-lar inçe tip ötün-
Ünvanlı kişiler şöyle diyerek arz et-
Sözcük Çözümlemeleri
anta ‘ondan, bundan’< a ‘3. tekil kişi zamirinin çekime girmiş hâli’ +n [zamir n’si] + ta 

[bulunma-çıkma durumu]
atlıġ ‘tanınmış, meşhur’ < at ‘ad, şöhret’ +lıġ [isimden isim yapım eki; isimleri sıfatlaştırır.]
yüzlüg ‘tanınmış, önemli kişi’ < yüz ‘yüz, çehre’ +lüg [isimden isim yapım eki. İsimleri 

sıfatlaştırır] +ke [yönelme durumu eki]
neçükin ‘nasıl, niçin’ < ne ‘ne’ + çe [eşitlik durumu eki] + ök [pekiştirme edatı] + (i)n 

[araç durumu eki]
ķazġan- ‘kazanmak’ +sar [şart eki]
üküş ‘çok’ < ük- ‘yığmak, biriktirmek’ -(ü)ş [fiilden isim yapım eki]

XIII 
1. TY “WYNKY ‘WYNKY X’ZX’NC XYLM’X 
ti öng͡i öng͡i ķazġanç ķılmaķ
ti. Türlü türlü kazanma (yollarını)

Uygur Türkçesi
Metin-II
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2. “YW PYRDY L’R PYRY “YWR X’ZX’NC
ayu birdi-ler biri ayur ķazġanç 
söyleyiverdiler. Biri (şöyle) der: “Kazanç
3. N’NK T’RYX T’RYM’XD’ ‘DKW YWX KYM
neng͡ tarıġ tarımaķda edgü yoķ kim 
konusunda tarla ekip biçmekten iyisi yoktur,
4. PYR T’RYS’R MYNK TWYM’N PWLWR 
bir tarısar min͡g tümen bolur 
bir ekildiğinde, milyonlarca olur.”
5. PYRY “YWR XWY YYLXY ‘YKYDS’R
biri ayur ķoy yılķı igidser
Biri (de şöyle) der ki: “Koyun ve at beslenirse,
6. YYLYNK’ “ŞYLWR P’Y PWLWR PYRY
yılıng͡a aşılur bay bolur biri
yıldan yıla sayıları artar, (kişi) zengin olur”. Bir (diğer)i
7. “YWR ‘WYNKTWN KYDYN S’TYX’
ayur ön͡gtün kidin satıġķa

söyler: “Doğuya ve batıya mal satmaya
Sözcük Çözümlemeleri
ön͡gi ‘ayrı, başka, farklı’ < ön͡g ‘ön, dış’ +i [kalıplaşmış 3. tekil kişi iyelik eki]
ay- ‘söylemek’ -ur [geniş zaman eki]
igid- ‘yetiştirmek, beslemek’ < ig- ‘eğmek’-(i)d [fiilden fiil yapım eki: pekiştirme göre-

vindedir] -ser [şart eki]
yılıng͡a ‘her yıl’ < yıl ‘yıl’ +ı [3. tekil kişi iyelik eki] +ng͡a [yönelme durumu eki]
kidin ‘batı’ < ki ‘geri, arka’; (krş.: Türkiye Türkçesi geri<Eski Anadolu Türkçesi girü< 

Eski Türkçe kirü) +din [çıkma durumu eki: bk. 2. Ünite Orhun ve Uygur Türkçeleri Ara-
sındaki Farklar-6.]

Açıklama: 
Eski Türklerin inançlarına göre bir nevi kıble sayılabilecek yön ‘doğu’ idi. Yüzün, güneşin do-
ğuşuna doğru çevrildiği doğu istikametinin adı bu sebeple ‘öng͡, öng͡re, öng͡dün, öng͡tün’ gibi 
kelimelerle adlandırılmıştır. Yüz doğuya bakarken arkamızda kalan yön ise batıdır. kidin ke-
limesinin asıl anlamının ‘arka; sonra’ olmasına rağmen bir yön ismi olarak da kullanılması-
nın nedeni budur.

sat- ‘satmak’ -(ı)ġ [fiilden isim yapım eki]+ķa [yönelme durumu eki]

XIV
1. YWLWX’ P’RS’R P’Y PWLWR 
yuluġķa barsar bay bolur 
mal almaya gidilirse (kişi) zengin olur. “
2. YM’ PYR PYLK’ NWM 
yime bir bilge nom
Yine bir bilge, din diyanet
3. PYLYR ‘R ‘YNC’ TYP TYDY T’VR
bilir er inçe tip tidi tavar 
bilir kişi(din alimi) şöyle dedi: ‘’Dünyalık
4. X’ZX’NM’X N’NK T’LWY ‘WYKWZ
ķazġanmaķ neng͡ taluy ögüz-
edinme konusunda (kişi) okyanus-
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5. K’ KYRYP KWNKWL T’KY KWYS 
ke kirip köng͡ül-teki küs-
a girip (manevi derinliklere dalıp) gönüldeki (nefsinin yapmaya zorladığı) arzu-
6. WŞYN X’NTWR X’LY S’XYNS’R 
üşin ķantur-ġalı saķınsar 
larını kandırmak için tefekkür ederken,
7. PWLWNCWSWZ CY[N]T’M’NY ‘RDYNY 
bulunçusuz çintemeni erdini 
bulunmaz çintamani incisini (düşünce mücevherini = mutlak hakikati)
8. PWLS’R X’M’X YYRTWNCWD’KY 
bulsar ķamaġ yirtünçüdeki
bulacak olursa tüm yeryüzünde bulunan
Sözcük Çözümlemeleri
yul- ‘yolmak;çekip almak’ -(u)ġ [fiilden isim yapım eki]+ķa [yönelme durumu eki]
küsüş ‘arzu, istek’ < küse- ‘istemek’ -ş [fiilden isim yapım eki: -ş eki burada olduğu gibi 

kendisinden önceki ünlüyü daraltabilir. Örnek: alķa- ‘övmek’ fakat alķış]
ķantur- ‘kandırmak, doyurmak’ < ķan- ‘kanmak, doymak’ -tur [ettirgenlik eki] -ġalı 

[zarf-fiil eki]
bulunçusuz ‘bulunmaz, ender’ < bul- ‘bulmak, ele geçirmek’ -(u)n [dönüşlülük eki] -ç 

[fiilden isim yapım eki] +çu [isimden isim yapım eki] + suz [isimden isim yapım eki: yok-
luk sıfatları üretir]

XV
1. TYNLYX L’RNYNK KWYSWŞYN ‘YNCYP
tınlıġ-larnın͡g küsüşin inçip
canlıların arzuları böylece (yerine gelmiş olur).’’
2. TYKYN “LXWNY T’PL’M’DY T’K
tigin alķunı taplamadı tek 
Prens (tekliflerin) hepsini uygun görmedi, yalnızca
3. T’LWY ‘WYKWZK’ KYRMYŞYK 
taluy ögüzke kirmişig 
okyanusa açılmayı
4. T’PL’DY ‘WYTWRW ‘YCK’RW X’NKY ‘YLYK’ 
tapladı ötürü içgerü ķan͡gı illigke
makul gördü. Sonra içeride (sarayda) babası kraldan
5. ‘WYTWK PYRDY T’LW ‘WYKWZK’ 
ötüg birdi talu ögüzke
bir istekte bulundu: ‘’Okyanusa
6. KYR’YN TYP ‘WL ‘WYDWN X’NKY 
kireyin tip ol ödün ķan͡gı 
gireyim (açılayım) mı? ‘’ diye. O anda babası
7. X’N PW ‘WYTWK S’V ‘YŞYDYP 
ķan bu ötüg sav işidip 
han bu istirhamı işitmesine rağmen
8. N’NK KYKYNC PYRW ‘WM’DY ‘RTYNKW 
neng͡ kiginç birü umadı erting͡ü
hiçbir cevap veremedi. Aşırı derecede
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Sözcük Çözümlemeleri
tapla- ‘uygun bulmak’ < tap ‘uygun, yerinde’ +la- [isimden fiil yapım eki] -ma [olum-

suzluk eki] -dı [3. tekil kişi belirli geçmiş zaman eki]
kir- ‘girmek’ -miş [geçmiş zaman eylem sıfatı] -(i)g [belirtme durumu eki]
ötüg ‘rica, istek’ < öt- ‘geçmek, arz etmek’ -(ü)g [fiilden isim yapım eki]
bir ‘vermek’ -ü u- ‘muktedir olmak’ [yardımcı fiili zarf-fiil eki ile asıl fiile bağlanmış 

birleşik fiil çekimi] -ma [olumsuzluk eki] -dı [3. tekil kişi belirli geçmiş zaman eki]

XVI
1. PWŞWŞLWX PWLTY ‘WYTRW “W[L]
buşuşluġ boltı ötrü ol
üzüldü. Ardından, o 
2. ‘WXLY TYKYN K’ ‘YNC’
oġlı tigin-ke inçe
oğlu prense şöyle
3. TYP YRLYX X’DY “MR’X ‘WYKWK
tip yarlıġ-ķadı amraķ ögük-
diyerek buyurdu: “Sevgili yavrucuk-
4. WM M’NYNK ‘YLT’ X’ZX’NCYM
üm menin͡g ilte ķazġançım
um! Benim imparatorlukta kazancım
5. SYZYNK ‘RM’Z MW ‘MTY KWYNKWL
sizing͡ ermez mü amtı köng͡ül-
sizin değil mi? Şimdi istediğiniz
6. C’ “LYNK P’RC’ PWŞY
çe alıng͡ barça buşı
kadar alın; hepsini sadaka
7. PYRYNK N’ ‘WYCWN ‘WYLWM
birin͡g ne üçün ölüm
verin! Niçin ölüm
8. YRK’ P’RYR SYZ PYŞ TWYRLWK
yirke barır siz biş türlüg
yerine gidiyorsunuz? (Orada) beş türlü
Sözcük Çözümlemeleri
bir- ‘vermek’ -(i)ng͡ [2. çoğul kişi emir eki]

öng͡i ön͡gi ķazġanç ķılmaķ ayu birdiler cümlesini Türkiye Türkçesine aktarınız ve cümlede 
geçen sözcükleri çözümleyiniz.

XVII
1.”D’ P’R PYR ‘D’ ‘WL ‘RWR T’LYM
ada bar bir ada ol erür talım
tehlike var. Birinci tehlike şudur: Canavar
2. P’LYX ‘WDWX ‘RK’N S’XL’NM’DYN
balıķ oduġ erken saķlanmadın
balık uyanık iken (kişi) beklemediği anda
3. TWŞ’R “LXWNY KMY PYRL’ SYN
tuşar alķunı kemi birle sing͡-
(onunla) karşılaşır. Herkesi gemiyle birlikte yu-

1
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4. KWRWR ‘YKYNTY SWVD’ SWV ‘WYNKLWK
ürür ikkinti suvda suv öng͡lüg
tar. İkincisi: Suda su renginde
5. T’XL’R P’R KMY SWSWP SYNWR
taġlar bar kemi süsüp sınur
dağlar var. Gemi çarpıp parçalanır.
6. KYŞY ‘LXW ‘WYLWR ‘WYCWNC SWVD’
kişi alķu ölür üçünç suvda
İnsanların tamamı ölür. Üçüncüsü: Suda
7. Y’KL’R ‘WRWP KMY SWVX’
yekler urup kemi suvķa
şeytanlar hücum edip gemiyi suya
8. CWMWRWR TWYRTWNC ‘WLWX T’KZYNC 
çomurur törtünç uluġ tegzinç 
batırır. Dördüncüsü: Büyük girdap
Sözcük Çözümlemeleri
oduġ ‘uyanık’ < *od- ‘uyanık olmak’ -(u)ġ [fiilden isim yapım eki]
saķlan- ‘dikkat etmek’ < sa- ‘saymak, hesap etmek’ -ķ ‘dikkatli, uyanık’ [fiilden isim ya-

pım eki] -madın [olumsuz zarf-fiil eki]
tuş- ‘rast gelmek, karşılaşmak’ -ar [geniş zaman eki]
sing͡- ‘sinmek, içine geçmek’ -ür ‘yutmak, içine çekmek’ [ettirgenlik eki] -ür [geniş 

zaman eki]
öng͡lüg ‘görünümlü’ < ön͡g ‘renk, görünüş’ +lüg [isimden isim yapım eki]
süs- ‘çarpmak’ -(ü)p [zarf-fiil eki]
sın- ‘kırılmak’ < sı- ‘kırmak’-n [dönüşlülük eki] -ur [geniş zaman eki]
çomur- ‘suya daldırmak’ < çom- ‘suya dalmak’ -ur [ettirgenlik eki] -ur [geniş zaman eki]
tegzinç ‘girdap’ < tegiz- ‘çevirmek’ -(i)n [dönüşlülük eki] -ç [fiilden isim yapım eki]

XVIII
1. K’ KYKWRWR SWV [‘YKRK ‘ŞYLWR] 
k(emi)ke kigürür suv igrik eşilür 
gemiyi içine alır. Sular kendi etrafında döner,
2. SWXWŞWR PYŞYNC TNKRY TWPYN’R
soķuşur bişinç teng͡ri topınar 
birbirine çarpar. Beşincisi: Gökyüzü yarılır
3. QWRXYNCYX YYL TWRWR KMY “Q 
ķorķınçığ yil turur kemi aķ-
korkunç bir fırtına kopar gemi ters
4. T’RYLWR ‘WYLWR PW MWNC’
tarılur ölür bu munça
yüz olur. (Herkes) ölür. Bu kadar
5. XWRXYNCYX “D’X’ KYRYP ‘WYLK’Y 
ķorķınçıġ adaķa kirip ölgey 
korkunç tehlikelere girip ölecek-
6. SYZ PYZNY ‘YRYNC XYLX’Y SYZ 
siz bizni irinç ķılġay siz 
siniz. Bizi bedbaht edeceksiniz.”
7. TYP TYDY ‘WL ‘WYDWN PWDYSVT TYKYN 
tip tidi ol ödün bodisavat tigin 
diye konuştu. O zaman Bodisavat Prens
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8. Q’NKY X’NT’ PW YRLX ‘YŞYDYP 
ķan͡gı ķanta bu yarlıġ işidip
babası handan buyruğu işitince: 
Sözcük Çözümlemeleri
kigür- ‘sokmak, girdirmek’ < kir- ‘girmek’ -gür [ettirgenlik eki] -ür [geniş zaman eki]
igrik ‘çember biçimli’ < ig- ‘eğmek’ -(i)r ‘eğirmek’ [ettirgenlik eki] -(i)k [fiilden isim 

yapma eki]
eşil- ‘kıvrılmak, etrafında dönmek’ < eş- ‘kıvırmak, çevirmek’ -(i)l [edilgenlik-

dönüşlülük eki] -ür [geniş zaman eki]
soķuş- ‘çarpışmak’ < soķ- ‘vurmak, darp etmek’ -(u)ş [işteşlik eki] -ur [geniş zaman eki]
ķorķınçığ ‘korkunç’ < ķorı- ‘korumak’ -ķ [fiilden fiil yapım eki] -(ı)n [dönüşlülük eki] 

-ç [fiilden isim yapım eki] +çıġ [isimden isim yapım eki] 
aķtarıl- ‘devrilmek’ < aķ- ‘bir yana eğilmek’-(ı)t [pekiştirme görevinde ettirgenlik eki] 

-ar [ettirgenlik eki] -(ı)l [edilgenlik eki] -ur [geniş zaman eki]

Açıklama:
Eski Türkçe döneminde -Ar ettirgenlik eki nadiren de olsa kullanılır. Örnek: kaytar- < kay-(ı)
t-ar-. Orhun Türkçesi gramerinde (V. Ünite) örneği olmadığından fiilden fiil yapım ekleri ara-
sında verilmemiştir.

öl- ‘ölmek’ -gey [gelecek zaman eki] -siz [3. çoğul kişi eki]
irinç ‘zavallı, sefil’ < ir- ‘yermek, kınamak’ -(i)n [edilgenlik fonksiyonunda dönüşlülük 

eki] -ç [fiilden isim yapım eki]

XIX
1. YRLX PWLZWN TYDM’ZWN P’R’YYN 
yarlıġ bolzun tıdmazun barayın
 “Bana ferman (padişahlık izni) verilsin, engellenmesin, gideyim.”
2. TYP ‘WYTWNTY ‘WYTRW X’NKY X’N
tip ötünti ötrü ķan͡gı ķan 
diye arz etti. Bunun üzerine babası han
3. YRLYX Q’M’DY P’RM’X’Y SYN TYP 
yarlıġ-ķamadı barmaġay sin tip 
ferman buyurmadı. “Gitmeyeceksin” diye
4. TYDY ‘WYTRW TYKYN P’ŞYN TWYNKYTYP 
tidi ötrü tigin başın töng͡itip 
cevap verdi. Prens başını eğip
5. ‘YXL’YW YYRD Y’TP YWQ’RW TWRX’LY 
ıġlayu yirde yatıp yoķķaru turġalı
ağlayarak yerde yatıp (ne) yukarı kalkmaya
6. “Ş “ŞL’X’LY ‘WN’M’DY ‘YNC’ TYP TYDY 
aş aşlaġalı unamadı inçe tip tidi 
(ne de) yemek yemeye razı oldu. Şöyle dedi:
7. YRLYX PWLM’Z ‘RS’R PW YYRD’ YWQ’RW 
yarlıġ bolmaz erser bu yirde yoķķaru 
“Ferman olmazsa buradan yukarı (ayağa)
8. TWRM’Z MN “Ş “Ş’NM’Z MN ‘WYLK’Y 
turmaz men aş aşanmaz men ölgey
kalkmayacağım; yemek yemeyeceğim ve ölecek-
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Sözcük Çözümlemeleri
bol- ‘olmak’ -zun [3. tekil kişi emir eki]
töng͡- ‘dönmek, çevrilmek’ -(i)t ‘eğmek’ [pekiştirme görevinde ettirgenlik eki] -(i)p 

[zarf-fiil eki]
yoķ ‘yokuş, yükseklik’ +ķaru (< ķa+ru) [yön gösterme eki]
aş ‘aş, yemek’ +la- ‘yemek yemek’[isimden fiil yapım eki] -ġalı [zarf-fiil eki]
aşa- ‘yemek yemek’< aş ‘aş, yemek’ +a- [isimden fiil yapım eki] 
-n [dönüşlülük eki] -maz [olumsuz geniş zaman eki] -men [1. tekil kişi eki]

XX
1. MN TYP TYDY X’LTY “LTY KWYN 
men tip tidi ķaltı altı kün 
im.” diye konuştu. Ne zaman ki, altı gün
2. ‘RTYP P’RDY ‘WYKY Q’NKY 
ertip bardı ögi ķan͡gı 
geçip gitti; annesi, babası 
3. “TLYXY YWZLWKY ‘YXL’YWt 
atlıġı yüzlügi ıġlayu 
ünvanlı kişiler, önde gelen zatlar ağlaşarak
4. PWS’NW TWRX[W]RWP N’NK ‘WN’M’ 
busanu turġurup neng͡ unama-
üzülerek kaldırmak (istediler) hiç razı olma-
5. ‘DY ‘WL ‘WYDWN ‘WYKY Q’NKY 
adı ol ödün ögi ķan͡gı 
dı. O zaman annesi ve babası
6. ‘YNC’ TYP TYDY PYZ KNTW K’ 
inçe tip tidi biz kentü-ke
şöyle söylediler: ‘’Biz kendisine 
7. ‘DKW K’ ‘WYTL’YWR PYZ ‘WN’M’S’R 
edgü-ke ötleyür biz unamasar
iyi (şeyler) için öğüt veriyoruz. Rıza göstermezse

Açıklama:
---------[XX ve XXI arasında iki sayfa eksik]----------
[...ası-] 

Sözcük Çözümlemeleri
bus- ‘üzülmek’ -(a)n [dönüşlülük eki] -u [zarf-fiil eki]

Açıklama:
Yardımcı ses durumundaki dar-yuvarlak ünlünün düz-geniş olarak kullanılması örneği için 
krş.: yal(ı)n/yal(a)n ‘alev; meşale’< yal- ‘alev almak’. Ayrıca krş.: XXIII ķamaġın ve XXIV 
ķamuġun.

turġur- ‘yerinden kaldırmak’ < tur- ‘ayağa kalkmak’ -ġur [ettirgenlik eki] -(u)p [zarf-fiil eki]
neng͡ ‘hiçbir şey; hiç’ < ne [belirsizlik zarfı] +an͡g ‘yok; değil’
öt ‘öğüt’ (< ögüt) +le- [isimden fiil yapım eki] -(y)ür biz [3. çoğul kişi geniş zaman]

XXI
1. XY TWZWSY N’ P’R TYKYN ‘YNC’
ġı tuzusı ne bar tigin inçe
… faydası yararı nedir? ‘’ Prens şöyle
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2. TYP ‘WYTWNTY LWW X’NL’RYNT’ 
tip ötünti luu ķanlarınta
diyerek konuştu: ‘’Ejder hanlarında
3. CYNT’M’NY ‘RDYNY P’R KYM 
çintemeni erdini bar kim
çintamani incisi var ki
4. ‘WYLWKLWK QWTLWX KYŞY ‘WL ‘RDNY
ülüglüg ķutluġ kişi ol erdini 
kısmetli ve talihli biri o inciyi
5. PWLS’R Q’M’X TYLX L’RQ’ “SX 
bulsar ķamaġ tı[n]lıġ-larķa asıġ
bulursa bütün canlılara fayda,
6. TWSW XYLWR “NY ‘WYCWN T’LWY 
tusu ķılur anı üçün taluy-
yarar sağlar. Onun için okyanus-
7. Q’ KYRYKS’YWR MN TYP ‘WYTWNTY
ķa kirigseyür men tip ötünti
a gitmek (açılmak) istiyorum’’ diye arz etti.
8. ‘WL ‘WYDWN Q’NKY Q’N YRLX YRLX’
ol ödün ķan͡gı ķan yarlıġ yarlıġķa-
O zaman babası han ferman buyur-
Sözcük Çözümlemeleri
asıġ ‘fayda; kazanç, kâr’< as- ‘aşmak, yükselmek’ -(ı)ġ [fiilden isim yapım eki] 
kir- ‘girmek’ -(i)g [fiilden isim yapım eki] +se- [isimden fiil yapım eki] -(y)ür men [1. 

tekil kişi geniş zaman]

men aş aşanmaz men cümlesini Türkiye Türkçesine aktarınız ve cümlede geçen sözcükle-
ri çözümleyiniz.

XXII
1. DY KYM T’LWY Q’ P’R’YYN 
dı kim taluy-ķa barayın 
du: ‘’ Kim ‘okyanusa gideyim’ 
2. TYS’R KYRYNKL’R ‘WXLWM TYKYN 
tiser kirin͡gler oġlum tigin-
diyorsa (huzura) gelsin ve oğlum Prens-
3. K’ ‘YŞ PWLWNKL’R N’ KRK’KYN 
ke iş bolun͡glar ne kergekin 
e arkadaş olsun. Ne gerekiyorsa
4. P’RC’ PYRK’Y PYZ KYM YYRCY 
barça birgey biz kim yirçi 
her şeyi vereceğiz. İçinizde rehber
5. SWVCY KYMYCY P’R ‘RS’R YM’ 
suvçı kimiçi bar erser yime 
denizci gemici var ise, o da 
6. K’LZWN TYKYNYK ‘YS’N 
kelzün tiginig isen 
gelsin. Prensi sağ

2
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7. TWYK’L K’LWRZWN L’R ‘WYTRW 
tükel kelürzün-ler ötrü 
salim getirsinler. Bunun üzerine
8. PW YRLX ‘YŞYDYP PYŞ YWZ 
bu yarlıġ işidip biş yüz 
bu fermanı işitip beş yüz
Sözcük Çözümlemeleri
bar- ‘gitmek’ -ayın [1. tekil kişi emir eki]
kergek ‘gerek’ < kerge- ‘yaraşmak, uygun olmak’-k [fiilden isim yapım eki] +i [3. tekil 

kişi iyelik eki] +n [iyelik ekli gövdeler üzerine gelen belirtme durumu eki]
tükel ‘sağlam; tam, bütün’ < tü- ‘bitmek’ -k ‘tam’ [fiilden isim yapım eki] +e- ‘tam ol-

mak; yetmek’ -l [fiilden isim yapım eki]
kelür- ‘getirmek’ < kel- ‘gelmek’ -ür [ettirgenlik eki] -zünler [3. çoğul kişi emir eki]

XXIII
1. S’TYXCY ‘R’N L’R TYRYLYP 
satıġçı eren-ler tirilip 
tüccar kimseler toplanıp
2. ‘YCK’RW ‘WYTWK PYRDY L’R X’M’XYN 
içgerü ötüg birdi-ler ķamaġın
içeri (saraya) müracaat ettiler: “Hep birlikte
3. ‘DKW ‘WYKLY TYKYNK’ QWLWQ ..
edgü ögli tiginke ķulluķ …
İyi Düşünceli Prense hizmet [edeceğiz]
4. P’RYR PYZ ‘WYLS’R PYRL’ ‘WYLWR 
barır biz ölser birle ölür 
gideceğiz; öleceksek birlikte ölecek-
5. PYZ K’LS’R PYRL’ K’LYR PYZ TYP 
biz kelser birle kelir biz tip 
iz; dönecekse birlikte döneceğiz” diye
6. ‘WYTWK PYRDY L’R ‘WL ‘WYDWN
ötüg birdi-ler ol ödün
istek bildirdiler. O zamanlarda
7. P’R’N’S ‘WLWŞT’ PYR ‘DKW
baranas uluşta bir edgü
Benares ulusundan bir iyi ve
8. ‘LP YYRCY SWVCY P’R ‘RTY Q’C
alp yirçi suvçı bar erti ķaç 
cesur rehber ve gemi kılavuzu var idi. Kaç
Sözcük Çözümlemeleri
ķamaġın ‘hep beraber’ < ķamaġ ‘bütün, hepsi’ +(ı)n [araç durumu eki]
ögli < ö- ‘düşünmek’ -gli [sıfat-fiil eki; bk. Orhun Türkçesi VII. Ünite, Sıfat-Fiiller]
birle ‘birlikte’ < bir ‘bir, beraber’ +le [araç durumu eki]

XXIV
1. Q’T’ TLWY Q’ KYRYP 
ķata taluy-ķa kirip 
sefer oknayusa gitmiş,



Uygur Türkçesi56

2. PYŞ’R YWZ ‘RYN P’RYP 
bişer yüz erin barıp
beş yüz adamla yola çıkmış, 
3. ‘YS’N TWYK’L K’LMYŞ ‘RTY 
isen tükel kelmiş erti 
sağ salim geri dönmüş idi.
4. ‘YNCYP S’KYZ ‘WN Y’Ş’YWR 
inçip sekiz on yaşayur 
Ancak seksen yaşında
5. X’RY ‘RTY YYN’ ‘YKY KWYZY 
ķarı erti yine ikki közi
bir ihtiyar idi. Üstelik iki gözü de
6. KWYRM’Z ‘RTY ‘WL PYŞ YWZ ‘R
körmez erti ol biş yüz er
görmüyordu. Bu beş yüz adam
7. Q’MWXWN ‘WL KWYRM’Z YYRCYK’
ķamuġun ol körmez yirçike
hep birlikte bu gözleri görmeyen kılavuza
8. ‘WYTWNTY L’R ‘WL ‘WYDWN
ötünti-ler ol ödün
başvurdu. O zaman
Sözcük Çözümlemeleri
ķata ‘kez, defa’ < ķat- ‘katmak, eklemek’ -a [kalıplaşmış zarf-fiil eki]
yaşa- ‘yaşamak’ < yaş ‘yaş, diri’ +a- [isimden fiil yapım eki] -(y)ur [3. tekil kişi geniş zaman]

XXV
1. TYKYN ‘WYZY P’RYP XWLYN 
tigin özi barıp ķolın 
prens (oraya) kendisi gidip (adamı) kolundan (tutarak)
2. Y’TYP YCK’RW X’NKY X’N 
yetip içgerü ķan͡gı ķan
yanında götürüp içeri (saraya) babası hanın
3. T’P’ KYKWRDY X’NKY X’N
tapa kigürdi ķan͡gı ķan
huzuruna getirdi. Babası han
4. ‘YNC’ TYP YRLQ’DY PYR KY’ ‘MR’Q
inçe tip yarlıġķadı bir-kiye amraķ
şöyle deyip buyurdu: ‘’Biricik sevgili
5. ‘WXLWMYN SYZYNK’ TWTWZWR 
oġlumın sizin͡ge tutuzur 
oğlumu size emanet ediyor-
6. MN “S’N TWYK’L K’LWRWNK TYP
men esen tükel kelürün͡g tip 
um. (Onu) sağ salim geri getirin’’ diye
7. YRLQ’DY ‘WYTRW ‘WL “VYCX’ ‘R 
yarlıġķadı ötrü ol avıçķa er 
konuştu. Sonra bu yaşlı adam
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8. ‘YXL’YW X’N Q’ ‘YNC’ TYP ‘WYT.. 
ıġlayu ķan-ķa inçe tip öt[ün-]
ağlayarak hana böyle diyerek arz et-
Sözcük Çözümlemeleri
tapa ‘-e doğru’< tap- ‘bulmak’ -a [zarf-fiil eki]
birkiye ‘biricik’ < bir ‘bir, tek’ +kiye [isimden isim yapım eki; küçültme ve okşama an-

lamı katar. Bk. Orhun Türkçesi V. Ünite, Söz Yapımı]
oġlumın < oġul ‘oğul, evlat’ +(u)m [1 tekil kişi iyelik eki] +(ı)n [iyelik ekli gövdeler üze-

rine gelen belirtme durumu eki]
sizing͡e < siz ‘siz’ [2. çoğul kişi zamiri] +in͡g [tamlayan durumu eki] +e [yönelme durumu eki]

Açıklama:
Eski Türkçe zamir çekiminde bazı örneklerde isim durum eklerinin üst üste gelmesi söz konu-
sudur. Örnek: bizin͡ge ‘bize’, bizinte ‘bizde’. Ayrıca bk. Orhun Türkçesi VI. Ünite, Kişi Zamirleri.

tutuzur men < tut- ‘tutmak’ -(u)z ‘emanet etmek’ [ettirgenlik eki] -ur men [1. tekil kişi 
geniş zaman]

XXVI
1. TY TNKRYM N’ MWNK T’Q 
ti teng͡rim ne mun͡g taķ 
ti: ‘’Hünkarım, ne (gibi bir ) sıkıntı, zaruret
2. PWLTY KYM “NTX TNKRY T’K 
boltı kim antaġ teng͡ri teg 
oldu ki böyle gökyüzü gibi,
3. ‘RDNY T’K ‘WYKWKWNKWZNY ‘WYLWM 
erdini teg ögükün͡güzni ölüm
mücevher gibi sevgili evladınızı ölüm
4. YYRYNK’ ‘YDWR SYZ ‘WL T’LWY 
yirin͡ge ıdur siz ol taluy 
yerine gönderiyorsunuz? O okyanusun
5. SWVY ‘RTYNKW QWRQYNCYX 
suvı erting͡ü ķorķınçıġ
suyu fevkalade korkunç ve
6. “D’LX ‘WL ‘WYKWŞ TYNLXL’R 
adalıġ ol üküş tınlıġlar
tehlikelidir. Birçok canlı
7. P’RYP ‘WYLWKLY PYR P’RS’R
barıp ölügli bir barsar
gidip öldü. Bir (başına) gidilse,
8. Y’R’X’Y MW TYP ‘WYTWNTY 
yaraġay mu tip ötünti
uygun olur mu? ‘’ diye arz etti.
Sözcük Çözümlemeleri
ögük ‘sevgili’ < *ög- ‘övmek’ -(ü)k [fiilden isim yapım eki] +(ü)ng͡üz [2. çoğul kişi iye-

lik eki] +ni [belirtme durumu eki]
ölüm ‘ölüm’ < öl- ‘ölmek’ -(ü)m [fiilden isim yapım eki]
ölügli < öl- ‘ölmek’ -(ü)gli [sıfat-fiil eki]
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Kendimizi Sınayalım
1. Uygurca tranliterasyonu YYLYNK’ “ŞYLWR olan sözle-
rin transkripsiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a. yilinke eşilür
b. iylinke aşılur
c. yılın͡ga aşılur
d. yilin͡ge eşilür
e. yılınķa aşılur

2. ve 3. sorular aşağıdaki cümleye göre cevaplandırılacaktır.
birkiye amraķ oġlumın sizing͡e tutuzur men
2. Yukarıdaki cümlede Orhun Türkçesinde bulunmayan bir 
fonetik özellik aşağıdaki hangi sözcükte geçmektedir?

a. amraķ ‘sevgili’
b. birkiye ‘biricik’
c. oġlumın ‘oğlumu’
d. sizin͡ge ‘size’
e. tutuzur ‘emanet eder’

3. Yukarıdaki cümlede hangi sözcükte, fiilden isim yapım 
eki geçmektedir?

a. amraķ ‘sevgili’
b. birkiye ‘biricik’
c. oġlumın ‘oğlumu’
d. sizin͡ge ‘size’
e. tutuzur ‘emanet eder’

4. ol ödün ķan͡gı ķan bu ötüg sav işidip ifadesinde aşağıdaki 
sözcüklerin hangisine bakarak Uygur Türkçesi ile Eski Türk-
çe arasındaki bir farktan söz edebiliriz?

a. sav
b. ötüg
c. işidip
d. ödün
e. ol

5. ve 6. sorular aşağıdaki cümleye göre cevaplandırılacaktır.
tınlıġlarnıng͡ küsüşin inçip tigin alķunı taplamadı tek taluy 
ögüzke kirmişig tapladı
5. Yukarıdaki cümlede 3. tekil kişi iyelik eki kaç sözcükte 
geçmektedir? 

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

6. Yukarıdaki sözcüklerin hangisinde belirtme durumu eki 
yoktur?

a. küsüşin
b. kirmişig
c. tigin
d. ķamaġın
e. alķunı

7. üküş tınlıġlar barıp ölügli bir barsar yaraġay mu cümle-
sinde sıfat-fiil eki aşağıdaki hangi sözcükte vardır?

a. yaraġay
b. barıp
c. ölügli
d. üküş
e. barsar

8. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde isimden isim 
yapma eki kullanılmıştır?

a. ölüm
b. küsüş
c. tapa
d. öng͡i
e. ötüg

9. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ettirgenlik eki 
kullanılmıştır?

a. ötleyür
b. eşilür
c. ölür
d. erür
e. kelürür

10. kirigseyür ifadesinin kök ve eklerine doğru olarak ayrıl-
mış biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

a. ki-r-i-g-se-yür
b. kir-i-g-se-y-ür
c. kir-i-g-se-yür
d. kiri-g-se-y-ür
e. ki-ri-g-se-yür
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise XIII 6’yı yeniden okuyunuz.
2. b Yanıtınız yanlış ise XXV 4’ü ve II. üniteye geri dö-

nüp “Orhun ve Uygur Türkçeleri Arasındaki Fark-
lar” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.

3. a Yanıtınız yanlış ise III 4’ü ve hemen altındaki sözcük 
çözümlemelerini yeniden okuyunuz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “II. üniteye geri dönüp “Orhun ve 
Uygur Türkçeleri Arasındaki Farklar” başlıklı konu-
yu yeniden okuyunuz.

5. c Yanıtınız yanlış ise XV 1-2-3-4-5’i ve Orhun Türkçe-
si VI. üniteye geri dönüp “İyelik Ekleri” başlıklı ko-
nuyu yeniden okuyunuz.

6. c Yanıtınız yanlış ise Orhun Türkçesi VI. üniteye geri 
dönüp “İsim Durum Ekleri” başlıklı konuyu yeniden 
okuyunuz.

7. c Yanıtınız yanlış ise Orhun Türkçesi VII. üniteye geri dö-
nüp “Sıfat-Fiiller” başlıklı konuyu yeniden okuyunuz.

8. d Yanıtınız yanlış ise XIII 1’i ve hemen altındaki söz-
cük çözümlemelerini yeniden okuyunuz.

9. e Yanıtınız yanlış ise bütün ünitedeki benzer sözcük 
ayrıştırmalarını karşılaştırarak yeniden okuyunuz.

10. b Yanıtınız yanlış ise XXI 7’i ve hemen altındaki söz-
cük çözümlemelerini yeniden okuyunuz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
öng͡i öng͡i ķazġanç ķılmaķ ayu birdiler
“türlü türlü kazanma (yollarını) söyleyiverdiler”
öng͡i ‘ayrı, başka, farklı’ < öng͡ ‘ön, dış’ +i [kalıplaşmış 3. tekil 
kişi iyelik eki]
ay- ‘söylemek’ -u bir- [yardımcı fiili zarf-fiil eki ile asıl fiile 
bağlanmış birleşik fiil çekimi] -di [belirli geçmiş zaman] -ler 
[çokluk eki]

Sıra Sizde 2
men aş aşanmaz men
“yemek yemeyeceğim”
men [1. tekil kişi zamiri]
aş ‘aş, yemek’
aşa- ‘yemek yemek’< aş ‘aş, yemek’ +a- [isimden fiil yapım 
eki] -n [dönüşlülük eki] -maz [olumsuz geniş zaman eki] 
-men [1. tekil kişi eki]

Hamilton, J. R., (Çeviren: Ece Korkut, İsmet Birkan), Budacı 
İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası, Türk Dilleri 
Araştırmaları Dizisi, Simurg, Ankara 1998.

Hamilton, J. R., (Çev.: Vedat Köken), Buddhacılığa İlişkin Uy-
gurca El Yazması. İyi ve Kötü Prens Öyküsü, TDK Yayın-
ları, Ankara 1998.

Yararlanılan Kaynaklar
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kalyanamkara et Papamkara (İyi Düşünceli Prensle Kötü Düşünceli Prens) adlı 
eserin 27.- 40. sayfalarını okuyup çevirebilecek ve metinde geçen sözcüklerin 
yapılarını çözümleyebileceksiniz. 

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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KALYANAMKARA ET PAPAMKARA
(İYİ DÜŞÜNCELİ PRENSLE KÖTÜ DÜŞÜNCELİ PRENS) 
XXVII

1. ‘ WLWŞ P’RC’ TYKYN ‘WYCWN 
uluş barça tigin üçün 
ulus, hep birlikte prens için
2. PWS’NWR YM’ X’N ‘YNC’ 
busanur yime ķan inçe
kederlenir. Yine han şöyle
3. TYP YRLX Q’DY TYDW ‘WM’DYM
 tip yarlıġ-ķadı tıdu umadım 
diyerek buyurdu: ‘‘Engellemeye gücüm yetmedi.
4. ‘RKYM TWYK’M’DY ‘RKSYZ ‘YDWR 
erkim tükemedi erksiz ıdur 
kudretim yetmedi. İstemeksizin yolluyor-
5. MN “MTY SYZ X’T’XL’NYNK
men amtı siz ķataġlanıng͡ 
um. Şimdi siz zahmete katlanın,
6. PYRL’ P’RYNK P’RYNK YYRCY
birle barıng͡ barıng͡ yirçi
beraber gidin. Gidin, kılavuz
7. PWLWNK TYP YRLQ’DY “VYCX’ 
bolung͡ tip yarlıġķadı avıçķa 
olun’’ diye konuştu. Yaşlı adamı
8. Q’M’X T’PL’MYŞ ‘WYCWN YYRCY 
ķamaġ taplamış üçün yirçi
herkes uygun gördüğü için kılavuz
Sözcük Çözümlemeleri
bar ‘var, mevcut’+ça [eşitlik durumu eki]
tıd- ‘engellemek’-u u- ‘muktedir olmak’ [yardımcı fiili zarf-fiil eki ile asıl fiile bağlan-

mış birleşik fiil çekimi] -ma [olumsuzluk eki] -dım [1. tekil kişi belirli geçmiş zaman eki]
ıd- ‘göndermek’ < ı- ‘göndermek’ -d [fiilden fiil yapım eki; pekiştirme görevini görür] 

-ur [geniş zaman eki] -men [1. tekil kişi eki]
ķat(a)ġ ‘katı, sert’< ķat- ‘katılaşmak; daralmak’ -(a)ġ [fiilden isim yapım eki] +la- 

[isimden fiil yapım eki]-n [dönüşlülük eki] -(ı)ng͡ [2. çoğul kişi emir eki]

Uygur Türkçesi
Metin-III
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XXVIII
1. PWLTY ‘WL ‘WYDWN X’NKY X’N
boltı ol ödün ķan͡gı ķan 
oldu. O zaman babası han
2. TYKYNK’ S’PTY PYŞ YWZ ‘R’N 
tiginke septi biş yüz eren-
prense gerekli donanımı verdi. Beş yüz adam-
3. NYNK “ŞY SWVY KWYLWKY T’QY 
ning͡ aşı suvı kölüki taķı
ın yemeği, suyu, yük hayvanı ve dahi
4. N’ KRK’KYN “LQW TWYK’TY 
ne kergekin alķu tüketi 
bütün gerekli olanları tam ve eksiksiz
5. PYRYP ‘WZ’TYP ‘WYNTWRDY 
birip uzatıp öntürdi 
vererek (onları) yola koyup uğurladı.
6. ‘WL ‘WYDWN “YYX ‘WYKLY TYKYN 
ol ödün ayıġ ögli tigin 
Bu sırada Kötü Düşünceli Prens
7. ‘YNYSY ‘YNC’ TYP S’QYNTY 
inisi inçe tip saķıntı 
kardeşi şöyle düşündü:
8. ‘WYKWM Q’NKYM ‘YCYM TYKYN K’ 
ögüm ķan͡gım içim tigin-ke
‘‘Annem ve babam (hep) ağabeyim prensi
Sözcük Çözümlemeleri
eren ‘adamlar’< er ‘adam’ +ninng͡ [tamlayan durumu eki]
öntür- ‘göndermek; uğurlamak’ < ön- ‘dışarı, öne çıkmak’ -tür [ettirgenlik eki] -di [1. 

tekil kişi belirli geçmiş zaman eki]

XXIX
1. S’V’R MYNY “QL’YWR ‘RTY “MTY 
sever meni aķlayur erti amtı 
sever, benden nefret eder idi. Şimdi
2. ‘YCYM T’LWY Q’ P’RYP ‘RDNY
içim taluy-ķa barıp erdini 
ağabeyim okyanusa gidip (de) (büyük) inciyi
3. K’LWRS’R T’QY “XRLX PWLX’Y 
kelürser taķı aġırlıġ bolġay 
getirirse, daha da kıymetli olacak.
4. MN T’QY ‘WCWZ PWLX’Y MN 
men taķı uçuz bolġay men 
ben (ise) daha kıymetsiz olacağım’’
5. TYP S’QYNTY “MTY PYRL’ 
tip saķıntı amtı birle
diye düşündü. ‘‘Şimdi (ben de onunla) beraber
6. P’R’YYN ‘WYTRW X’NKY X’N Q’ 
barayın ötrü ķan͡gı ķan-ķa 
gideyim.’’ Sonra babası hana
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7. ‘YNC’ TYP ‘WYTWNTY ‘YCYM 
inçe tip ötünti içim 
şöyle hitap etti: ‘‘Ağabeyim
8. TYKYN ‘WYLWM YYRK’ P’RYR 
tigin ölüm yirke barır 
prens ölüm ülkesine gidiyor.
Sözcük Çözümlemeleri
aķla- (<Çince âk) ‘kötü, iğrenç’ +la- ‘nefret etmek’[isimden fiil yapım eki] -(y)ur [3. te-

kil kişi geniş zaman eki]

XXX
1. N’KLWK X’LYR MN TNKRYM 
neglük ķalır men teng͡rim 
Ben niçin kalıyorum, haşmetlim?
2. MN YM’ P’R’YYN ‘DKW YVLQ 
men yime barayın edgü yavlaķ
Ben de gideyim. İyi (de) kötü (de)
3. PWLS’R PYRL’ PWL’LYM TYP 
bolsar birle bolalım tip 
olsak, birlikte olalım. ‘‘ diye.
4. YM’ X’NKY ‘WXWL XYLYNCY 
yime ķang͡ı oġul ķılınçı 
Ancak babası oğlunun ahlâkı
5. YVL’Q ‘WYCWN SVMZ ‘RTY 
yavlaķ üçün sevmez erti
kötü olduğu için onu sevmiyordu.
6. ‘WYTRW P’RS’R P’RXYL TYP 
ötrü barsar barġıl tip
Bunun üzerine: ‘‘Gideceksen git’’ diye
 7. YRLQ’DY ‘WL ‘WYDWN X’NKY 
yarlıġķadı ol ödün ķan͡gı 
buyurdu. Bu sırada babası
8. X’N ‘WLWŞ PWDWN ‘YXL’YW SYQ 
ķan uluş bodun ıġlayu sıķ-
han ve bütün halk ağlayıp sız-

tıdu umadım ifadesini Türkiye Türkçesi’ne çevirerek sözcük çözümlemesi yapınız. 

Sözcük Çözümlemeleri
neglük ‘nasıl, niçin’ < ne ‘ne, hangi’ +gü [isimden isim yapım eki] +lük [isimden isim 

yapım eki]
edgü ‘iyi; yarar’ < ed ‘mal, değerli eşya’ +gü [isimden isim yapım eki] 

XXXI
1. T’YW ‘DKW ‘WYKLY TYKYNYK ‘WZ
tayu edgü ögli tiginig uz-
layarak İyi Düşünceli Prensi yola koy-
2. ‘TY ‘WYNTWRWP T’LWY Q’ 
atı öntürüp taluy-ķa 
up uğurlayarak okyanusa

1
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3. ‘YDTY L’R X’LTY T’LWY ‘WYKWZ K’ 
ıdtı-lar ķaltı taluy ögüz-ke 
gönderdiler. Ne zaman ki okyanusa
4. T’KYP YYTY KWYN TWRWP 
tegip yitti kün turup 
varıp ulaştı, (orada) yedi gün kalıp
5. KMY Y’R’TY YYTY TYMYR SW 
kemi yarattı yitti timir son 
gemiyi donattı. Yedi zincirle
6. KMY SWL’P TWRXWRDY YYTYNC 
kemi solap turġurdı yittinç 
gemiyi bağlayıp, yerine sabitledi. Yedinci
7. KWYN T’NK T’NKL’YWR ‘RK’N 
kün tang͡ tang͡layur erken
gün tan atarken 
8. ‘DKW ‘WYKLY TYKYN ‘WLWX KWYV 
edgü ögli tigin uluġ küv-
İyi Düşünceli Prens heybetli da-
Sözcük Çözümlemeleri
sıķta- ‘ağlamak, sızlamak’ < sıġıt ‘hıçkırık, inilti’ +la- [isimden fiil yapım eki] -(y)u 

[zarf-fiil eki]
uzat -’göndermek’ < uz ‘düz, doğru’ +a- ‘ileriye doğru gitmek’ [isimden fiil yapım eki] 

-t [ettirgenlik eki] -tı [3. tekil kişi belirli geçmiş zaman eki]
yarat- ‘donatmak, hazırlamak’ < yara- ‘uygun olmak’ -t [ettirgenlik eki] -tı [3. tekil kişi 

belirli geçmiş zaman eki]
so ‘zincir’ (< Çince suǒ) +la- ‘zincirlemek’ [isimden fiil yapım eki] -p [zarf-fiil eki]
turġur- ‘durdurmak, sabitlemek’ < tur- ‘durmak’ -ġur [ettiegenlik eki] -dı [3. tekil kişi 

belirli geçmiş zaman eki]
tang͡la- ‘şafak sökmek’ < tang͡ ‘tan, şafak’ +la- [isimden fiil yapım eki] -(y)ur [3. tekil 

kişi geniş zaman eki]

XXXII
1. RWK TWQYTYP ‘YNC’ TYP 
rüg toķıtıp inçe tip
vul (kös)ler çaldırıp şöyle
2. YRLQ’DY T’LWY ‘WYKWZ K’ 
yarlıġķadı taluy ögüz-ke
ferman buyurdu: ‘‘Okyanusa
3. KYRWR SYZL’R KYM ‘WYLWM 
kirür sizler kim ölüm 
açılıyorsunuz. Kim ölüm
4. “D’Q’ QWRQS’R “ŞNW R’Q
adaķa ķorķsar aşnu-raķ 
tehlikesi karşısında korkuya düşüyorsa önceden
5. YWRYNKL’R MN SYZL’RNY KWYC 
yorıng͡lar men sizlerni küç-
çekip gitsin. Ben sizleri zor
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6. ‘P ‘YLYTM’Z MN ‘WYTRW 
ep ilitmez men ötrü 
kullanarak götürmüyorum.’’ Hemen sonrasında
7. YRLXYN ‘YŞYDYP KYM
yarlıġın işidip kim 
buyruğunu işitmesine rağmen kimse
8. N’NK ‘WNM’DY L’R KWYNYNK’
neng͡ ün[te]medi-ler küning͡e
hiçbir ses çıkarmadı. Her gün
Sözcük Çözümlemeleri
toķıt- ‘vurdurmak, çaldırmak’ < toķ ‘vurma sesi’ +ı- [isimden fiil yapım eki] -t [ettir-

genlik eki] -(ı)p [zarf-fiil eki] 
aşnuraķ ‘daha önce, önceden’ < aş- ‘aşmak, geçmek’ -(ı)n [dönüşlülük eki] -u [kalıplaş-

mış zarf-fiil eki] +raķ [isimden isim yapım eki; karşılaştırma sıfatları yapar veya kök an-
lamını güçlendirir.]

yorı- ‘yürümek, gitmek’ -ng͡lar [2. çoğul kişi emir eki]
küçe- ‘zorlamak, güç kullanmak’ < küç ‘güç, zor’ -e [isimden fiil yapım eki] -p [zarf-fiil eki]
ilit- ‘(yanına) almak, götürmek’ < il- ‘iliştirmek’ -(i)t [pekiştirme fonksiyonlu ettirgen-

lik eki] -mez men [1. tekil kişi olumsuz geniş zaman]
ünte- ‘seslenmek, bağırmak’ < ün ‘ün, ses’ +te- [isimden fiil yapım eki] -me [olumsuz-

luk eki] -diler [3. çoğul kişi belirli geçmiş zaman]
küning͡e ‘her gün’ < kün ‘gün’ +i [3 tekil kişi iyelik eki] +ng͡e [yönelme durumu eki]

XXXIII
1. MWNCWL’YW KWYVRWK TWXYP 
munçulayu küvrüg toķıp
bu şekilde davul çalınarak
2. YRLX YRLQ’P KYM N’NK ‘WYN 
yarlıġ yarlıķap kim neng͡ ün-
ferman salınmasına rağmen hiç kimse ses çıkar-
3. T’M’S’R YYTYNC KWYN TMYR SW 
temeser yittinç kün timir so 
mayınca yedinci gün zincirleri
4. “CTY T’MYR ‘YŞYX YWRYDY
açtı timir ışıġ yorıdı 
açtı ve demir halatlar yürüdü. 
5. TYKYN XWTY ‘WYLWKY ‘WYCWN 
tigin ķutı ülügi üçün 
Prensin talihi ve kısmeti olduğu için
6. “D’SYZ TWD’SZ X’C KWYN 
adasız tudasız ķaç kün
kazasız belasız birkaç gün
7. ‘YCYNT’ ‘RDNY LYK ‘WTRWQ 
içinte erdini-lig otruķ- 
içinde inci ada-
8. X’ T’KDYL’R YYTY KWYN “NT’
ķa tegdiler yitti kün anta
sına ulaştılar. Yedi gün orada
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Sözcük Çözümlemeleri
munçulayu ‘bu şekilde’ < bunçalayu < bu ‘işaret zamiri’ +n [zamir n’si] +ça [eşitlikeki] 

+la- [isimden fiil yapım eki] -(y)u [zarf-fiil eki]

XXXIV
1. TYNTYL’R YYTYNC KWYN T’NK 
tıntılar yittinç kün tang͡
dinlendiler. Yedinci gün harikulade, 
2. “DYNCYX ‘RDNY YYNCW K’MY K’ 
adınçıġ erdini yinçü kemi-ke 
nadide incileri gemiye
3. TWYK’KWC’ ‘WRWP .. TYKYN ... 
tükegüçe urup .. tigin …
bitinceye kadar yükleyip … Prens …
4. ‘YNC’ TYP YRLQ’DY “MTY MN 
inçe tip yarlıġķadı amtı men 
şu şekilde buyurdu: ‘‘Şimdi ben
5. PW ‘RDNY PYRL’ P’RS’R MN 
bu erdini birle barsar men 
bu inci (hazinesiyle) yola çıkacak olursam
6. Q’M’X TYNLYXL’RQ’ “RTWQ 
ķamağ tınlıġlarķa artuķ 
bütün canlılara ziyadesiyle
7. “SX TWSW XYLW “WM’X’Y MN 
asıġ tusu ķılu umaġay men 
faydalı ve yararlı olamayacağım.
8. SYZL’R P’RYNKL’R MN PW MWNTW 
sizler barıng͡lar men bu muntu-
Sizler gidiniz. Ben bura-
Sözcük Çözümlemeleri
tın- ‘dinlenmek, nefes almak’ -tılar [3. çoğul kişi belirli geçmiş zaman]
tüke- ‘bitmek, tükenmek’ -güçe [zarf-fiil eki; krş. Orhun Türkçesi, Ünite VII, Zarf-

Fiiller: -gInçA]
artuķ ‘artık, ziyade; aşırı derecede’< art- ‘artmak’ -uķ [fiilden isim yapım eki]
ķıl- ‘kılmak, yapmak’ -u u- ‘muktedir olmak’ [yardımcı fiili zarf-fiil eki ile asıl fiile bağ-

lanmış birleşik fiil çekimi] -ma [olumsuzluk eki] -ġay men [1. tekil kişi gelecek zaman]
muntuda ‘burada(n) < muntada < bu ‘işaret zamiri’ +n [zamir n’si] +ta [bulunma(-

çıkma) durumu eki] +da [(bulunma -)çıkma durumu eki]

Açıklama:
Eski Türkçe döneminde bu tür ek yığılmalarına rastlanır.

XXXV
1. D’ YYKR’K CYNT’M’NY 
da yigrek çintemeni 
dan (hepsinden) değerli çintamani
2. ‘RDNY “LX’LY P’R’YYN KYM 
erdini alġalı barayın kim 
incisini ele geçirmek için yola devam edeyim ki
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3. X’YW TYNLX L’RX’ TWYZW 
ķayu tınlıġ-larķa tözü 
(akla gelen) bütün canlılara tam (ve) 
4. TWYK’TY “SX TWSW XYLW ‘WS’R 
tüketi asıġ tusu ķılu usar
eksiksiz (bir) fayda (ve) kazanç sağlayabile-
5. MN ‘WYTRW Q’D’ŞY “YYX 
men ötrü ķadaşı ayıġ
yim. Daha sonra, kardeşi Kötü
6. ‘WYKLY TYKYNYK ‘WYTLP 
ögli tiginig ötlep 
Düşünceli Prense öğütler verip
7. KMY TWTWZWP Y’NTRW ‘YDTY 
kemi tutuzup yantru ıdtı 
gemiyi emanet ederek geri gönderdi.
8. TYKYN YYRCY “VYCX’ PYRL’ 
tigin yirçi avıçķa birle
Prens ile kılavuz ihtiyar 
Sözcük Çözümlemeleri
yigrek ‘daha iyi, çok değerli’ < yig ‘yeğ, iyi’ +rek [karşılaştırma/pekiştirme eki]
al- ‘almak, ele geçirmek’ -ġalı [zarf-fiil eki; burada amaç foksiyonuyla]
ķıl- ‘kılmak, yapmak’ -u u- ‘muktedir olmak’ [yardımcı fiili zarf-fiil eki ile asıl fiile bağ-

lanmış birleşik fiil çekimi] -sar [şart eki] -men [1. tekil kişi eki]
yantru ‘geri; yine’ < yan- ‘dönmek’ -tur [ettirgenlik eki] -u [kalıplaşmış zarf-fiil eki]

XXXVI
1. ‘YKYKW Q’LTY L’R ‘WL ‘WYDWN 
ikigü ķaltı-lar ol ödün 
ikisi (yalnız) kaldılar. O zaman
2. ‘DKW ‘WYKLY TYKYN YYRCY “VYC 
edgü ögli tigin yirçi avıç-
İyi Düşünceli Prens kılavuz ihtiyar-
3. X’ XWLYN YYTYP YYTY 
ķa ķolın yitip yitti 
ın koluna girerek yedi
4. KWYN PYLC’ PWXWZC’ 
kün bilçe boġuzça 
gün (boyunca) bellerine, boğazlarına kadar
5. SWVD’ YWRYP KWYMWŞLWK 
suvda yorıp kümüşlüg
suda yürüyerek gümüş
6. ‘WTRWQ Q’ T’XQ’ T’KDY YYRY 
otruķ-ķa taġka tegdi yiri 
adaya ve dağa ulaştı. (Buranın) toprağı ve
7. QWMY “LXW KWYMWŞ ‘WYTRW 
ķumı alķu kümüş ötrü 
kumu tamamen gümüştendi. Sonra
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8. TYNTWRX’LY S’QYNTY ‘YNCYP 
tınturġalı saķıntı inçip
(Prens yaşlı adama) soluk aldırmayı düşündü, çünkü
Sözcük Çözümlemeleri
ikigü ‘ikisi birlikte’< iki ‘2’ +egü [isimden isim yapım eki; topluluk sayıları yapar. krş. 

Orhun Türkçesi, Ünite VI, Topluluk Sayıları]
yit- ‘yedmek, yedeğinde götürmek’ -(i)p [zarf-fiil eki]
bil ‘bel’ +çe [eşitlik durumu eki]
tıntur- ‘dinlendirmek’ < tın- ‘soluk almak’ -tur [ettirgenlik eki] -ġalı [zarf-fiil eki; bura-

da sebep fonksiyonunda]

XXXVII
1. “VYNCX’ “RWQY YYTTY 
avınçķa aruķı yitti 
ihtiyara yorgunluk çökmüş,
2. KWYCY “LNKWDY T’PR’YW YWRYYW 
küçi alng͡udı tepreyü yorıyu 
gücü tükenmişti. Kımıldayıp yürümeye
3. ‘WM’DY ‘WYTRW TYKYNK’ ‘YNC’ 
umadı ötrü tiginke inçe 
mecali yoktu. Sonra Prense şöyle
4. TYP ‘WYTWNTY ‘WXLWM MWNTW 
tip ötünti oġlum muntu-
diyerek talepte bulundu: ‘‘Oğlum, bura-
5. D’ ‘YN’RW ‘WYNKTWN YYNK’Q 
da ınaru öng͡tün yıng͡aķ
dan ileride doğu tarafında
6. “LTWN T’X P’R KWYZWNWR MW
altun taġ bar közünür mü 
altın dağ var, gözüküyor mu? 
7. KWYRWNK TYP TYDY “VYC 
körüng͡ tip tidi avıç-
Bakın! ‘‘ diye konuştu. İhti-
8. Q’ ‘YNC’ TYP TYDY ‘WL “LTWN 
ķa inçe tip tidi ol altun
yar şöyle sürdürdü: ‘‘ O altın

kim ölüm adaķa ķorķsar aşnuraķ yorın͡glar cümlesini Türkiye Türkçesine aktarınız ve cüm-
lede geçen sözcükleri yapı bakımından açıklayınız. 

Sözcük Çözümlemeleri
aruķ ‘yorgun’< ar- ‘yorulmak’ -uķ [fiilden isim yapım eki] +ı [3. tekil kişi iyelik eki]
alng͡u- ‘kötüleşmek, bozulmak’ < al- ‘ele geçirmek, geri almak’ -(ı)ng͡ ‘kötü, fena’ [fi-

ilden isim yapım eki] +u- [isimden fiil yapım eki] -dı [3 tekil kişi belirli geçmiş zaman]
tepre- ‘kımıldamak’ < tepir ‘kıpırtı sesi’ +e- [isimden fiil yapım eki] -(y)ü [zarf-fiil eki]

2
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Açıklama:
tepre- fiilinin yapısı için krş.: Dîvânu Luġâti’t-Türk taprı- ‘sıçramak, hoplamak’ (<tapır +ı-) ve 
Türkiye Türkçesi kıpra- (< kıpır +a-).

ınaru ‘öteye, ileriye’< ın +aru < ın +ġaru (< * in) ‘3. tekil kişi zamiri’ +gerü [yön gösterme eki] )

Açıklama:
ınaru zarfının yapısını daha iyi kavramak için bk.: Orhun Türkçesi, Ünite 1, Tablo 1.4 ve de-
vamı; ayrıca krş.: Orhun Yazıtları an͡gar ; Şine-Usu Yazıtı ınġaru ve Eski Anadolu Türkçe-
si an͡garu.

yıng͡aķ ‘yan; tarafında’ < yang͡aķ <yan +ġaķ [isimden isim yapım eki]
közün- ‘görünmek’ < *köz- ‘görmek’ -(ü)n [dönüşlülük eki] -ür [3. tekil kişi geniş zaman eki]

XXXVIII
1. T’X Q’ T’KS’R SYZ KWYK 
taġ-ka tegser siz kök 
dağa ulaşırsanız, mavi
2. LYNXW’ KWYRK’Y SYZ ‘WL 
linxua körgey siz ol 
lotus çiçekleri göreceksiniz. O
3. LYNXW’ S’YW PYR’R “XWLWX 
linxua sayu birer aġuluġ
lotusların her biri birer zehirli
4. YYL’N P’R “XW TYNY ‘YR’QTYN 
yılan bar aġu tını ıraķtın
yılandır. Zehirli solukları uzaktan
5. “NCWL’YW KWYZWNR X’LTY 
ançulayu közünür ķaltı 
öyle görünür ki sanki
6. LYNXW’ S’YW TWYTWN TWYTR
linxua sayu tütün tüter-
her bir lotustan duman çıkıyor 
7. C’ ‘WL ‘RS’R 
çe ol erser 
gibidir. Bu ise
8. ‘RTYNKW ‘LP ‘D’ TYTYR 
erting͡ü alp ada titir
son derece büyük tehlike demektir.
Sözcük Çözümlemeleri
aġu ‘zehir’ +luġ [isimden isim yapım eki; isimleri sıfatlaştırır]
ıraķ ‘uzak’ < ıra- ‘uzaklaşmak’ -ķ [fiilden isim yapım eki] +tın [çıkma durumu eki]
sayu ‘her, her biri’ < sa- ‘saymak’ -(y)u [kalıplaşmış zarf-fiil eki]
tütün ‘duman; is; buhar’ < tüt- ‘tütmek, is çıkarmak’ -(ü)n [fiilden isim yapım eki]
tüt- ‘tütmek’ -er [geniş zaman sıfat-fiili] +çe [eşitlik durumu eki]

Açıklama:
+çA eki sıfat-fillerden sonra da gelerek eklendiği tabana ‘-e denk, -e eşit; -e kadar; kadar, gibi; 
-e göre’ gibi anlamlar katar.
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XXXIX
1. ‘WL LYNXW’ YWLWX YWXWRW
ol linxua yoluġ yoġuru
O lotus yolunu geçe-
2. ‘WS’R SYZ ‘WYTRW LWW X’NY ‘RDNY
usar siz ötrü luu ķanı erdini-
bilirseniz, ardından ejderha hanının inci-
3. LYK P’LYQ X’ WRDW Q’
lig balıķ-ķa ordu-ķa
li şehrine ve sarayına
4. T’KK’Y SYZ ‘WL P’LYX T’KR’
teggey siz ol balıķ tegre
erişeceksiniz. O şehrin etrafında
5. YM’ YYTY X’T Q’R’M ‘YCYNT’
yime yitti ķat ķaram içinte
ve yedi kat hendek içinde
6. “LXW “XW LWX LWW L’R YYL’NL’R
alķu aġu-luġ luu-lar yılanlar
baştanbaşa zehirli ejderhalar ve yılanlar
7. Y’TWR “NY YWXWRW ‘WS’R SYZ
yatur anı yoġuru usar siz 
bulunur.Bunu geçebilirseniz
8. ‘YCK’RW P’LYXQ’ KYRK’Y SYZ LWW
içgerü balıķķa kirgey siz luu
içeri şehre gireceksiniz. Ejderha
Sözcük Çözümlemeleri
yol ‘yol, güzergah’ +(u)ġ [belirtme durumu eki]
yoġur- ‘bata çıka yürümek’ < yoġ- ‘oğmak, çiğnemek’ -ur [ettirgenlik eki]-u u- ‘mukte-

dir olmak’ [yardımcı fiili zarf-fiil eki ile asıl fiile bağlanmış birleşik fiil çekimi] -sar [şart 
eki] -siz [2. çoğul kişi eki]

teg- ‘erişmek, ulaşmak’ -gey siz [2. çoğul kişi gelecek zaman eki] 
tegre ‘çevresinde’ < tegir- (< teng͡ir-) ‘çevirmek, döndürmek’ -e [kalıplaşmış zarf-fiil eki] 

XL.
1. X’NY NK’ KWYZWNK’Y SYZ ‘RDNY PWL
ķanı-ng͡a közüngey siz erdini bul-
hanının huzuruna çıkacaksınız. İnciyi bul-
2. X’Y SYZ MN “MTY ‘WYLWR MN
ġay siz men amtı ölür men
acaksınız. Ben şimdi ölüyorum.
3. SYZ Y’LNKWS XY’ X’LYR SYZ
siz yalng͡us-ķıya ķalır siz
Siz yalnız kalacaksınız.
4. TNKRYM QWRQM’NK PWS’NM’NK
teng͡rim ķorkmang͡ busanmang͡
Hünkarım! Korkmayınız ve tasalanmayınız!
5. ‘YS’N TWYK’L T’KK’Y SYZ 
isen tükel teggey siz
Sağ salim (oraya) erişeceksiniz.
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6. ‘YNCYP X’YW KWYN PWRX’N
inçip ķayu kün burķan
Ola ki, bir gün Buda
7. QWTYN PWLS’R MYNY TYTM’NK
ķutın bulsar meni tıtmang͡
saadetini bulursanız, beni mazide bırakmayın,
8. ‘DKW KWYNY YWLCY YYRCY PWLWP
edgü köni yolçı yerçi bolup
iyi ve doğru bir rehber ve kılavuz (olmuş biri) olarak.
Sözcük Çözümlemeleri
yalng͡us (< yalıng͡uz)’yalnız’ +ķıya [isimden isim yapım eki; küçültme isimleri yapar]
ķut ‘kut, saadet, bereket’ +ı [3. tekil kişi iyelik eki] +n [iyelikten sonra gelen belirtme 

durumu eki]
tıt- ‘geride bırakmak, men etmek’-ma [olumsuzluk eki] -ng͡ [2. tekil kişi emir eki]
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Kendimizi Sınayalım
1. Uygurca tranliterasyonu KWYZWNK’Y olan sözlerin 
transkripsiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a. közünkey
b. köyzünkey
c. közüngey
d. küyzüngey
e. küyzünkey

2. ve 3. sorular aşağıdaki cümleye göre cevaplandırılacaktır.

ol linxua sayu birer aġuluġ yılan bar aġu tını ıraķtın közünür

2. Yukarıdaki ifadede Orhun Türkçesi dönemine göre fark-
lılaşmış ek taşıyan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

a. sayu
b. aġuluġ
c. ıraķtın
d. birer
e. tını

3. Yukarıdaki cümlede hangi sözcükte, fiilden isim yapım 
eki bulunur?

a. ıraķtın
b. sayu
c. tını
d. aġuluġ
e. lixua

4. balıķķa teggey siz anta luular bar ifadesinde aşağıdaki 
sözcüklerin hangisine bakarak Uygur Türkçesi ile Eski Türk-
çe arasındaki bir farktan söz edebiliriz?

a. teggey
b. balıķķa
c. anta
d. luular
e. bar

5. ve 6. sorular aşağıdaki cümleye göre cevaplandırılacaktır.

biş yüz erening͡ aşı suvı kölüki taķı ne kergekin alķu tüketi birip

5. Yukarıdaki cümlede 3. tekil kişi iyelik eki almış kaç söz-
cük vardır? 

a. 1
b. 2 
c. 3
d. 4
e. 5

6. Yukarıdaki sözcüklerin hangisinde iyelik eki yoktur?
a. aşı
b. suvı
c. taķı
d. kölüki
e. kergekin

7. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil eki yoktur?
a. yoġuru
b. tüketi
c. teggey
d. tegre
e. taķı

8. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kalıplaşmış zarf-fiil 
eki kullanılmıştır?

a. yoġuru
b. tıdu
c. sıķtayu
d. aşnu
e. tepreyü

9. Aşağıdaki fiil tabanlarının hangisinde ettirgenlik eki, pe-
kiştirme fonksiyonunda kullanılmıştır?

a. öntür-
b. uzat-
c. yarat-
d. tıntur-
e. ilit- 

10. tınturġalı ifadesinin kök ve eklerine doğru olarak ayrıl-
mış biçimi aşağıdakilerden hangisindir?

a. tın-tu-r-ġalı
b. tın-tur-ġalı
c. tı-n-tur-ġa-lı
d. tın-tur-ġa-lı
e. tınt-ur-ġal-ı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise XL 1’i yeniden okuyunuz.
2. c Yanıtınız yanlış ise XXXVIII 4’ü, hemen altında-

ki sözcük ayrıştırmalarını ve XII. üniteye geri dö-
nüp “Orhun Türkçesi ile Uygur Türkçesi Arasında-
ki Farklar” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.

3. a Yanıtınız yanlış ise XXXVIII 4’ün hemen altındaki 
sözcük çözümlemelerini yeniden okuyunuz ve diğer 
sözcükleri tek tek inceleyiniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise XXXIX 4’ü, hemen altındaki söz-
cük ayrıştırmalarını ve XII. üniteye geri dönüp “Or-
hun Türkçesi ile Uygur Türkçesi Arasındaki Farklar” 
başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.

5. d Yanıtınız yanlış ise XVIII 2-3-4’ü ve Orhun Türkçesi 
VI. üniteye geri dönüp “İyelik Ekleri” başlıklı konu-
yu yeniden okuyunuz.

6. c Yanıtınız yanlış ise 3. Ünite, II 8’i, hemen altındaki 
sözcük çözümlemelerini yeniden okuyunuz ve diğer 
sözcükleri tek tek inceleyiniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise XXXIX 4’ü, hemen altındaki söz-
cük çözümlemelerini yeniden okuyunuz ve diğer 
sözcükleri tek tek inceleyiniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise XXXII. 4’ü, hemen altındaki söz-
cük çözümlemelerini yeniden okuyunuz ve diğer 
sözcükleri tek tek inceleyiniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise XXXII 6’yı, hemen altındaki söz-
cük çözümlemelerini yeniden okuyunuz ve diğer 
sözcükleri tek tek inceleyiniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise XXXVI 8’i ve hemen altındaki 
sözcük çözümlemelerini yeniden okuyunuz.

Sıra Sizde 1
tıdu umadım “engelleyemedim”
tıd- ‘engellemek’-u u- ‘muktedir olmak’ [yardımcı fiili zarf-
fiil eki ile asıl fiile bağlanmış birleşik fiil çekimi] -ma [olum-
suzluk eki] -dım [1. tekil kişi belirli geçmiş zaman eki]

Sıra Sizde 2
kim ölüm adaķa ķorķsar aşnuraķ yorıng͡lar
“kim ölüm tehlikesinden korkuyorsa önceden yürüyüp gitsin”
kim ‘belirsizlik zamiri’ 
ölüm ‘ölüm’ < öl- ‘ölmek’ -(ü)m [fiilden isim yapım eki]
ada ‘tehlike’ +ķa [yönelme durumu eki]
ķorķ ‘korkmak’ <ķorı- ‘korumak’ -ķ [fiilden fiil yapım eki] -sar 
[şart eki]
aşnuraķ ‘daha önce, önceden’ < aş- ‘aşmak, geçmek’ -(ı)n [dö-
nüşlülük eki] -u [kalıplaşmış zarf-fiil eki] +raķ [isimden isim 
yapım eki]
yorı- ‘yürümek, gitmek’ -n͡glar [2. çoğul kişi emir eki] 

Yararlanılan Kaynaklar
Hamilton, J. R., (Çeviren: Ece Korkut, İsmet Birkan), Budacı 

İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası, Türk Dilleri 
Araştırmaları Dizisi, Simurg, Ankara 1998.

Hamilton, J. R., (Çev.: Vedat Köken), Buddhacılığa İlişkin Uy-
gurca El Yazması. İyi ve Kötü Prens Öyküsü, TDK Yayın-
ları, Ankara 1998.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uygurca Hukuk Vesikalar’ndan bir vasiyetnameyi,
İlk Türk lirik şiirini, 
Anı teg orunlarta redifli bir Budist şiirini okuyabilecek ve metinlerde geçen 
sözcüklerin yapı ve işleyişlerini belirleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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UYGURCA HUKUK VESİKALARI’NDAN

Vasiyetname 
1. küskü yıl sekiz-inç ay sekiz yigirmike
Sıçan yılı, sekizinci ayın on sekizinde,
2. men tüşimi aġır igke tegmiş-ke
ben Tüşimi ağır hastalığa tutulduğum için,
3. edgü ayıġ bolġay men tip kişim
iyi (veya) fena olacağım diye, karım
4. sılang͡-ḳa bitig ḳodtum minte
Sılan͡g’a vasiyetname bıraktım. Benden
5. kin er-ke beg-ke tegmetin evim-
sonra başka bir kimse ile evlenmeden, evimi
6. ni tutup oġlum altmış ḳay-a-nı
idare edip, oğlum Altmış-Kaya’nın
7. asrap yorız-un oġlum ḳosang͡ esen
terbiyesi ile meşgul olsun. Oğullarım Kosang, Esen-
8. ḳay-a olar ögey anamız bizke
Kaya, onlar üvey annemiz bize
9. tegir alır biz tip almaz-un ḳatıl-
aittir, alacağız diye, müdahalede bulun-
10. maz-un-lar apam birök alır biz
masınlar. Eğer alacağız diye,
11. tip çamlasar-lar uluġ suü-ke
dava ederlerse, büyük orduya (?)
12. bir altun yastuḳ oġlan tigit-
bir altın yastık, şehzadelere
13. lerke birer kümüş yastuḳ
birer gümüş yastık,
14. içgerü aġılıḳ-ḳa bir yastuḳ
iç hazineye bir yastık,
15. içgerü aġılıḳ-ḳa bir at birip
iç hazineye bir at verip,

Uygur Türkçesi
Metin-IV
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16. aġır ḳıyınḳa tegip söz-leri
ağır cezaya çarptırılsın (ve) sözleri
17. yorımaz-un bu bitig-ni sutz-a
geçmesin. Bu vasiyetnameyi Sutz-a
18. ked ḳay-a tutun͡g tükel-e kimtsü
Ked-Kaya Tutung, Tükele ve Kimtsü
19. başlap ḳuvraġ tavġaç yeke ikiçi
başta olmak üzere, cemaat (ile) Tavgaç-Yeke (ve) İkiçi
20. başlap bodun ḳadaşlarım asan-a
başta olmak üzere, halk ve yakınlarımdan Asana,
21. olar üskinde birtim tanuḳ in͡ge
onlar huzurunda verdim. Şahit İnge,
22. tanuḳ ḳara toyın bu tamġa mening͡ ol
şahit Kara Toyın. Bu damga benimdir.
23. men ḳaysın ayıtıp bitidim
Ben Kaysın sorup yazdım.
24. bu tamġa men tavġaç yeke-ning͡ ol
Bu damga ben Tavgaç-Yeke’nindir.
25. bu tamġa men asan-a-nın͡g ol
Bu damga ben Asana’nındır.

Açıklama:
12 Hayvanlı Türk Takvimi, 12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri ile Köktürklerde, 
Uygur Türklerinde, Tuna Bulgarlarında, İtil Bulgarlarında kullanılmış olup, Türkler 
arasında çok yaygın bir sistem olmuştur. Köktürk Yazıtları, Uygur kitap ve hukuk bel-
geleri, Tuna Bulgarlarının yazıtları, Bulgar Hakanları Listesi bu takvimle tarihlendi-
rilmiştir. E. Chavannes’in Le Cycle turc des Douze Animaux (12 Hayvanlı Türk Tak-
vimi), adlı araştırmasına göre, Asya’da kullanılan 12 hayvanlı takvim Türklere ait bir 
tak vim sistemidir.

Yıl Yıl Adı Karşılığı

1 Küskü ‘sıçan, fare’

2 Ud ‘sığır, öküz’

3 Bars ‘pars’

4 Tavışgan ‘tavşan’

5 Luu ‘ejderha’

6 Yılan ‘yılan’

7 Yunt ‘at’

8 Koy ‘koyun’

9 Biçin ‘maymun’

10 Takagu ‘tavuk’

11 İt ‘köpek’

12 Tonguz ‘domuz’

Tablo 6.1
Eski Uygur Belgelerinde 12 
Hayvanlı Türk Takvimi
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Metinde Geçen Sözcüklerin Çözümlemeleri
sekiz ‘sekiz’ +(i)nç [sıra sayı sıfatı yapım eki]
sekiz yegirmi ‘on sekiz’ +ke [yönelme durum eki]
ig ‘hastalık’ +ke [yönelme durumu eki]
teg- ‘yakalanmak, tutulmak’ –miş [geçmiş zaman sıfat-fiil eki] +ke [yönelme durum eki]
bol- ‘olmak’ –ġay men [1. tekil kişi gelecek zaman]
kişi ‘karı, eş, zevce’ +m [1. tekil kişi iyelik eki]
bitig ‘yazılı kağıt, vasiyetname’ < biti- ‘< Çince. yazmak’ –g [fiilden isim yapım eki]
ḳod- ‘koymak, bırakmak’ < ḳo- ‘koymak’ –d [fiilden fiil yapım eki] –tum [1. tekil kişi 

belirli geçmiş zaman]
min ‘ben’ +te [bulunma-çıkma durumu eki]
teg- ‘değmek, paya düşmek’ –metin [olumsuz zarf-fiil]
ev ‘ev’ +(i)m [1.tekil kişi iyelik eki] +ni [belirtme durumu eki]
asra- ‘terbiye etmek’ –p [zarf-fiil eki]
yorı- ‘ilerlemek’ –zun [3. tekil kişi emir eki]
ana ‘anne’ +mız [1. çoğul kişi iyelik eki]
teg- ‘değmek; paya düşmek’ –ir [3. tekil kişi geniş zaman eki]
al- ‘almak’ –ır biz [1. çoğul kişi geniş zaman]
çamla- ‘dava etmek’ –sarlar [3. çoğul kişi şart eki]
tigin ‘prens’ +t [çokluk eki: /n/ ile sonlanan isimlerden sonra Mo ğolca +t çokluk eki 

ulanırsa sondaki ses düşer ve tigit olur. Ancak bu ek zamanla ilk fonksiyondaki kullanımı-
nın dışına çıka rak bir yapım eki görevini üstlenmiştir. Böyle olduğuna tanık ola rak, çok-
luk eki almış şekliyle tigit sözü üzerine çokluk eki gelme si gösterilebilir. Aynı eren ve oğlan 
sözcükleri gibi.] +ler [çokluk eki] +ke [yönelme durumu eki]

birer ‘birer’ < bir ‘bir (1)’ +er [üleştirme sayı sıfatı eki]
aġılıḳ ‘hazine’ < aġı ‘hazineye konulan değerli şey’ +lıḳ [isimden isim yapım eki]
ḳıyın ‘~ ḳın: işkence, ceza’ +ḳa [yönelme durumu eki]
başla- ‘başta olmak, baş olmak’ < baş ‘baş’ +la [isimden fiil yapım eki] –p [zarf-fiil eki]
ḳadaş ‘yakın olan kimse’ < *ḳa ‘aile’ +daş [isimden isim yapım eki]
ḳuvraġ ‘cemaat, topluluk’ < *ḳubra- ‘toplanmak’ –ġ [fiilden isim yapım eki]
üsk ‘üst’ +i [3.tekil kişi iyelik eki] +n [zamir n’si] +de [bulunma-çıkma durumu eki]
tanuḳ ‘tanık, şahit’ < tanu- ‘tanımak, şahit olmak’ -ḳ [fiilden isim yapım eki]
men ‘ben’ +in ͡g [ilgi durumu eki: Zamirler üzerine iyelik ekleri gelmez.]

ayıġ bolġay men tip kişim sılan͡g-ḳa bitig ḳodtum cümlesini Tür kiye Türkçesi ile ifade ediniz 
ve cümlede geçen sözcükleri çö zümleyiniz. 

İLK TÜRK LİRİK ŞİİRİ
İlk Türk şairi olarak bilinen Aprın Çor Tigin’in Türk lirik şiirinin ilk ve en eski örneği ola-
rak gösterilen aşk konulu bir şiiri vardır (R. Rahmeti Arat, “Edebiyatımızda İlk Lirik Şiir”, 
Türk Yurdu, 50. yıl, S. 284, Mayıs 1960, s. 37-38). Bu şiir Maniheist yazmalar arasındadır 
ve Aprın Çor Tigin’in bu şiiriyle aynı yaprakta bulunur. Şairin adı şiirin sonundaki tüke-
di aprın çor tigin kügi “Bitti Aprın Çor Tigin’in şiiri” ifadesinde belirtilir. Mani için yazıl-
mış bir övgüdür. Söz konusu fragman üzerinde ilk olarak A. von Le Coq çalışmış ve me-
tin 1919 yılında yayımlanmıştır (Türkische Manihaica aus Chotscho, II, APAW, Phil.-hist. 
Kl. Nr. 3, 1919, s. 7-8). Ayrıca aşağıya aldığımız lirik şiiri Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk 
Şiiri kitabında da değerlendirmiş ve buradaki değerlendirmenin üzerine Şinasi Tekin de 
1966’da bir yazı yazmıştır (Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, Türk Tarih Kurumu Yayın-
larından, VII. Seri-No. 45, Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara 1965. XXIII, 506s.; Re-
şid Rahmeti Arat İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 19, Ankara 1966).

1
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a……………    A ……….
adınçıġ amraḳ ……   Emsalsiz sevgili ……… 
amraḳ özkiyem …..   Sevgili cancağızım ……….
ḳasınçıgımın ö[yü] ḳadġurar men Yavuklumu düşünüp 
     kaygılanıyorum;
ḳadġurduḳ[ça] ḳaşı körtlem  Hasret çektikçe, kaşı
     güzelim,
ḳavışıġsayur men   Kavuşmak istiyorum.
öz amraḳımın öyür men  Öz sevgilimi düşünüyorum;
öyü evirür men ödü … çün   Düşünüp düşünüp … 
     durdukça,
öz amrak[ımın] öpügseyür men  Öz sevgilimi öpmek 
     istiyorum.
barayın tiser baç amraḳım  Gideyim derse güzel 
     sevgilim,
baru yime umaz men   Gidemiyorum da;
baġırsaḳım    Merhametlim.
kireyin tiser kiçigkiyem   Gireyim derse küçücüğüm,
kirü yime umaz men   Giremiyorum da
kin yıpar yıdlıġım   Anber, misk kokulum.
yaruḳ teng͡riler yarlıḳazun  Nurlu tanrılar buyursun;
yavaşım birle    Yumuşak huylum ile
yaḳışıpan ardılmalım   birleşerek ayrılmayalım.
küçlüg priştiler küç birzün  Kudretli melekler güç 
     versin;
közi ḳaram birle   Gözü karam ile
külüşügin oluralım   güle güle oturalım

Resim 6.1

Reşit Rahmeti Arat, Eski 
Türk Şiiri, s.441
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Metinde Geçen Sözcüklerin Çözümlemeleri
adınçıġ ‘fevkalade, seçkin’ < *ad- ‘ayırmak, değişmek’ –(ı)n [fiilden isim yapım eki] –çıġ [< 
-sıġ [isimden isim yapım eki, sıfat yapım eki]

amraḳ ‘sevgili’ < amra- ‘sevmek, hoşa gitmek’ -ḳ [fiilden isim yapım eki]
özkiye ‘cancağız’ < öz ‘kendi’ +kiye [isimden isim yapım eki, küçültme eki] +m [1.te-

kil kişi iyelik eki]
ḳasınçıġ ‘yavuklu’ +(ı)m [1. tekil kişi iyelik eki] +(ı)n [belirtme durumu eki]
ö- ‘düşünmek’ –(y)ü [zarf-fiil eki]
ḳadġur- ‘kaygılanmak’ –ar men [1. tekil kişi geniş zaman]
ḳadġur- ‘kaygılanmak’ -duḳ [geçmiş zaman sıfat-fiil eki] +ça [eşitlik durumu eki]
ḳaş ‘kaş’ +ı [3. tekil kişi iyelik eki]
körtle ‘güzel’ +m [1.tekil kişi iyelik eki]
kavışıġsa- ‘kavuşmak istemek’ < kavış- ‘kavuşmak’ –(ı)ġ ‘kavuşma’ [fiilden isim yapım 

eki] +sa [isimden fiil yapım eki] –(y)ur men [1. tekil kişi geniş zaman]
amraḳ ‘sevgili’ < amra- ‘sevmek’ -ḳ [fiilden isim yapım eki] +(ı)m [1.tekil kişi iyelik eki] 

+(ı)n [belirtme durumu eki]
ö- ‘düşünmek’ -(y)ür men [1.tekil kişi geniş zaman]
evir- ‘evirmek, çevirmek’ –ür men [1.tekil kişi geniş zaman]
öpügse- ‘öpmek istemek’ < öp- ‘öpmek’ –(ü)g ‘öpme’ [fiilden isim yapım eki] +se [isim-

den fiil yapım eki] -(y)ür men [1. tekil kişi geniş zaman]
bar- ‘varmak, gitmek’ –ayın [1.tekil kişi emir eki]
ti- ‘demek’ –ser [3. tekil kişi şart eki]
bar- ‘varmak, gitmek’ –u [‘yapabilmek’ anlamındaki u- yardımcı fiilinin asıl fiile zarf-

fiil ekiyle bağlandığı birleşik fiil] –maz men [1. tekil kişi geniş zamanın olumsuzu]
baġırsaḳ ‘merhametli’ +(ı)m [1.tekil kişi iyelik eki]
kir- ‘girmek’ –eyin [1. tekil kişi emir eki]
kiçigkiye ‘küçücük’ < kiçig ‘küçük’ +kiye [isimden isim yapım eki] +m [1. tekil kişi iyelik eki]
yıdlıġ ‘(güzel) kokulu’ < yıd ‘koku’ +lıġ [isimden sıfat yapım eki] +(ı)m [1.tekil kişi iyelik eki]
yaru- ‘aydınlanmak, parlamak’ -ḳ ‘nurlu’ [fiilden isim yapım eki]
yarlıḳa- ‘buyurmak’ < yar- ‘hüküm vermek’ –(ı)l ‘hüküm verilmek’ [edilgenlik eki] –(ı)

ġ ‘hüküm, karar’ [fiilden isim yapım eki] +ḳa [isimden fiil yapım eki: > yarlıḳa-, yarlıġḳa-] 
–zun [3. tekil kişi emir eki]

yaḳış- ‘yaklaşmak’ –(ı)pan [zarf-fiil eki]
adrıl- ‘ayrılmak’ < *ad- ‘ayrı olmak’ -(ı)r ‘ayırmak’ [ettirgenlik eki] –(ı)l [edilgenlik eki: 

orta hece düşmesiyle adrıl-] –ma [olumsuzluk eki] –lım [1. çoğul kişi emir eki, ünlüden 
sonra –(y) AlIm yerine]

köz ‘göz’ +i [3. tekil iyelik eki]
ḳara ‘kara’ +m [1. tekil kişi iyelik eki]
külüşüg ‘karşılıklı gülüş’ < kül- ‘gülmek’ –(ü)ş ‘gülüşmek’ [işteşlik eki] –(ü)g [fiilden 

isim yapım eki] +(i)n [araç durumu eki]
olur- ‘oturmak’ –alım [1. çoğul kişi emir eki]

ḳavışıġsayur men ifadesini Türkiye Türkçesine aktarınız ve ifade yi yapı bakımından açıklayınız. 
2
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anı teg orunlarta REDİFLİ BİR BUDİST ŞİİRİ 

R. Rahmeti Arat’ın Eski Türk Şiiri adlı eserinde, 8 numarada kayıtlı olan ve her kıtası 
anı teg orunlarta (“öyle yerlerde”) dizesi ile sonlanan Budist Uygur şiirlerindendir. Arat ta-
rafından sekizer dizelik 4 kıta olarak okunan bu şiir, Talat Tekin tarafından (“İslam Önce-
si Türk Şiiri”, Türk Dili, S. 409, s. 19-20) dizeleri 13 ile 21 hece arasında değişen dört dört-
lük olarak aşağıdaki şekilde yazmadan okunmuştur.

Şiir, baş uyaklı ve aliterasyonludur. Dizeler gerek anlam gerek se şekil bakımından do-
ğal duraklarla ikiye bölünmüş ve dize başı aliterasyonu dize içinde de tekrar edilmiştir. 
Başka bir deyişle, bu manzume iç uyaklıdır. Düzenleniş bakımından Divan şiirindeki mu-
sammat şekline benzemektedir. 

Manzumenin bütün dizeleri gramer uyağı dediğimiz uyak türü ile sona erer: … 
arayadanta / … suvlukta / … kuvraglıkta / … orunlukta vb. Dörtlüklerin son dizele-
rindeki anı teg orunlarta redifinden önce de -guluk ol / -gülük ol şeklinde bir gramer 
uyağı bulunmaktadır.

Adḳaşu turur ḳat ḳat taġda amıl aġlaḳ aranyadanta
Sıra sıra kat kat dağlarda, sakin (ve) tenha aranyadan’da,
Artuç sögüt altınınta, aḳar suvluḳta
Ardıç söğüt ağaçları altında, akar sular boyunca,
Amrançıġın uçdaçı ḳuşḳıyalar tirinlik ḳuvraġlıḳta
Sevinçle uçuşan kuşçukların toplandığı yerlerde,
Adḳaġsızın mengi tegingülük ol, anı teg orunlarta
Hiçbir şeye bağlanmadan huzura ermeli, öyle yerlerde!

*
İç tering ḳat bük taġda, irteki söki aranyadanta
İç içe, derin, kat kat dağlarda, eski (ve) kadim aranya dan’da, 
İdiz tikim ḳayalıḳ basġuḳluḳ erip idi tikisizte
Yüce (ve) yalçın kayalık doruklar altında, tam sessizlik içinde, 
İmirt çoġurt sögüt arasınta inçge kök suv ḳıdıġınta
İmirt, çoğurt ağaçları arasında, ince mavi suların kıyısında, 

Resim 6.2

Reşit Rahmeti Arat, Eski 
Türk Şiiri, s.445
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İlinmeksizin dyan olurġuluḳ ol, anı teg orunlarta
Hiçbir şeye ilinmeden dyan’a dalmalı, öyle yerlerde! 

*
Seng͡ir bulung͡ tering͡ taġda, seviglig aranyadanta
Girintili çıkıntılı yüce dağlarda, sevimli aranyadan’da,  
Sermelip aḳar suvluḳ erip sep sem aġlaḳta 
Süzülüp akan sular arasında, ıp-ıssız tenhalıkta,
Sekiz türlüg yiller üze tepremetin, serilip anta
Sekiz türlü yel ile kımıldamadan dinlenip orada,
Sere yalng͡uzın nom mengisin tegingülük ol, anı teg orunlarta
Sabırla, yapa-yalnız dinî huzura ermeli, öyle yerlerde!

*
Kökerip turur körkle taġta, kön͡gül yaraşı aġlaḳ orunta
Göğerip duran güzel dağlarda, gönle uygun tenha yerlerde,
Köp yigi telim sögütlüg erip köpirip turur kölmen suvluḳta 
Sık (ve) yoğun söğütlüklerde ve köpürüp duran gölcüklerde,
Köz başlap ḳaçıġların yıgınıp közünmiş bililmişçe [orun]larta
Göz başta bütün duyulardan sıyrılıp, her şeyin görünür bilinir gibi olduğu yerlerde,
Küsençigsizin mengi tegingülük ol, anı teg orunlarta 
Hiçbir arzu beslemeden  huzura ermeli, öyle yerlerde!
(Talat Tekin, “İslam Öncesi Türk Şiiri”, Türk Dili, s.409, s.3-42).

Açıklama:
anı teg orunlarta redifli Budist şiir metni için sözcük çözüm lemeleri burada verilme-
yecek, fakat daha sonra yararlanacağınız e-öğretim sitesinde bu şiir yeniden ele alına-
caktır. Metinde geçen sözcüklerin sözlük anlamları için kitabın sonuna eklenen “Uy-
gur Metinleri İçin Sözlük”e bakabilirsiniz.
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Kendimizi Sınayalım
1. 12 hayvanlı takvime göre küskü yıl, aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. sığır yılı
b. öküz yılı
c. tavşan yılı
d. ejderha yılı
e. sıçan yılı

2. 3. ve 4. sorular aşağıdaki cümleye göre cevaplandırılacaktır.

[minte kin erke begke tegmetin evimni tutup oġlum altmış 
ḳaya nı asrap yorızun] 

2. Yukarıdaki cümlede yer alan eylemin aldığı ek, aşağıda-
kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Üçüncü tekil kişi, emir eki
b. İkinci tekil kişi, emir eki
c. Üçüncü tekil kişi, gelecek zaman eki
d. Üçüncü tekil kişi, geniş zaman eki
e. İkinci tekil kişi, gelecek zaman eki

3. Yukarıdaki cümlede zarf-fiil eki almış kaç sözcük vardır?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

4. Yukarıdaki cümlede Köktürkçe söz sonu /b/ ünsüzünün 
Uygur cadaki gelişimini aşağıdaki sözcüklerden hangisi gösterir?

a. begke
b. erke
c. evimni
d. tegmetin
e. asrap

5. İlk Türk lirik şiiri üzerinde ilk çalışan bilim adamı, 
aşağıdaki lerden hangisidir?

a. F. W. K. Müler
b. Reşid Rahmeti Arat
c. Klaus Röhrborn
d. Peter Zieme
e. A. von Le Coq

6. ḳavışıġsayur men …. öpügseyür men ifadelerindeki ekler 
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a. Fiilden isim yapım eki, isimden fiil yapım eki, 1. tekil 
kişi geniş zaman eki

b. Fiilden fiil yapım eki, şart eki, 1. tekil kişi geniş za-
man eki

c. İsimden fiil yapım eki, fiilden fiil yapım eki, 1. tekil 
kişi geniş zaman eki

d. Fiilden fiil yapım eki, fiilden fiil yapım eki, 1. tekil 
kişi şimdiki zaman eki

e. İsimden fiil yapım eki, fiilden isim yapım eki, 1. tekil 
kişi geniş zaman eki

7. yaruḳ teng͡riler 
 yarlıḳazun yavaşım birle 
 yaḳışıpan adrılmalım
Bu dizelerdeki adrılmalım sözü, olumsuz emir kipinin kaçın-
cı kişi ekini almıştır?

a. 1. tekil kişi 
b. 2. tekil kişi
c. 3. tekil kişi
d. 1. çoğul kişi
e. 2. çoğul kişi

8. ‘Terbiye etmek’ anlamına gelen sözcük, aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. ḳol-
b. asra-
c. teg-
d. ḳod-
e. ḳadġur-

9. ‘Cemaat, topluluk’ anlamına gelen sözcük, aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. yıpar
b. yazuḳ
c. ḳıyın
d. ayıġ
e. ḳuvraġ

10. çamla- fiilinin doğru anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?
a. damlamak
b. dava etmek
c. çam dikmek
d. davet etmek
e. yayılmak
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar
1. e Yanıtınız yanlış ise Tablo 14.1’i yeniden okuyunuz.
2. a Yanıtınız yanlış ise Vasiyetname 4-5-6-7’yi ve  hemen 

altındaki sözcük ayrıştırmalarını yeniden okuyunuz.
3. c Yanıtınız yanlış ise Vasiyetname 4-5-6-7’yi ve  hemen 

altındaki sözcük ayrıştırmalarını yeniden okuyunuz.
4. c Yanıtınız yanlış ise XII. üniteye geri dönüp  “Orhun 

Türkçesi ve Uygur Türkçesi Arasındaki Farklar” baş-
lıklı konuyu yeniden okuyunuz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “İlk Türk Lirik Şiiri” başlıklı ko-
nuyu yeniden okuyunuz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “İlk Türk Lirik Şiiri” başlıklı ko-
nuyu yeniden okuyunuz.

7. d Yanıtınız yanlış ise “İlk Türk Lirik Şiiri” başlıklı ko-
nuyu yeniden okuyunuz.

8. b Yanıtınız yanlış ise Vasiyetname 7’yi ve  hemen altın-
daki çevirisini yeniden okuyunuz.

9. e Yanıtınız yanlış ise Vasiyetname 19’u ve  hemen al-
tındaki çevirisini yeniden okuyunuz.

10. b Yanıtınız yanlış ise Vasiyetname 11’i ve  hemen altın-
daki çevirisini yeniden okuyunuz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
ayıġ bolġay men tip kişim  sılang͡-ḳa bitig ḳodtum
“fena olacağım diye, karım   Sılang͡’a vasiyetname 

bıraktım.”
ayıġ  “ fena, kötü”
bol- “olmak” –ġay men [1. tekil kişi gelecek zaman]
kişi “karı, eş, zevce” +m [1. tekil kişi iyelik eki]
bitig “yazılı kağıt, vasiyetname” < biti- “< Çince. 

yazmak” –g [fiilden isim yapım eki]
ḳod- “koymak, bırakmak” –tum [1. tekil kişi belir-

li geçmiş za man]

Sıra Sizde 2
ḳavışıġsayur men “kavuşmak istiyorum”
kavışıġsa- “kavuşmak istemek” < kavış- “kavuşmak” 

–(ı)ġ “kavuşma” [fiilden isim yapım eki] +sa [isimden 
fiil yapım eki]  –(y)ur men [1. tekil kişi geniş zaman]

Arat, R. Rahmeti,  “Edebiyatımızda İlk Lirik Şiir”, Türk Yur-
du, 50. yıl, S. 284, Mayıs 1960, s. 37-38.

Eski Türk Şiiri, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, VII. Seri-
No. 45, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1965. 

“Eski Türk Hukuk Vesikaları”, Türk Kültürü Araştırmaları, 
I-1, Ankara 1964, s. 5-53.

A. von Le Coq, Türkische Manichaica aus Chotscho, II, APAW, 
Phil.-hist. Kl. Nr. 3, Berlin 1919, s. 7-8.

Tekin, Talat, “İslam Öncesi Türk Şiiri”, Türk Dili, Türk Şiiri 
Özel Sayısı I (Eski Türk Şiiri), S. 409, Ankara 1986, s. 3-42. 
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A  
Aç-: açmak
Ada: tehlike
Adın: başka 
Adınçıġ: nadide, fevkalade
Adkaġ: bağ, kelepçe
Adkaş-: birbirine bağlanmak
Adrıl-: ayrılmak
Adruk: başka, diğer
Aġı: hazineye konulan değerli şeyler, varlık
Aġıçı: hazinedar
Aġılık: hazine, devlet hazinesi
Aġır ig: ağır, ölümcül hastalık
Aġır kıyın: ağır ceza, ağır işkence
Aġırlık: kıymetli 
Aġlak: boş, tenha 
Aġu: zehir
Ak-: akmak
Akla-: nefret etmek
Aktarıl-: ters dönmek
Al-: almak
Alkın-: tükenmek, mahvolmak
Alku: hepsi, bütün
Alng͡u-: tükenmek, bozulmak
Alp: cesur, büyük
Altı: altı (6)
Altın: alt, aşağı
Altun: altın
Amarı(< İranî diller): bir çok, pek çok  
Amıl: sessiz, sakin 
Amrak: sevgili
Amran-: sevinmek
Amtı: şimdi
Ança: o şekilde, öyle  krş. İnçe
Ançulayu: öyle, o şekilde
Anta: onda(n)
Antaġ: öyle, böyle
Apam (~ apang͡): eğer
Aranyadan(<skrt.): manastır
Artuç: ardıç ağacı
Artuk: fazla(sıyla)
Aruk: yorgun(luk)
Asıġ: fayda
Asra-: terbiye etmek
Aş: aş, yemek
Aşıl-: artmak
Aşla-: yemek yemek
Aşnu: önce
Atlantur-: ata bindirmek
Atlıġ: ünvanlı
Avıçka: ihtiyar

Ay-: söylemek
Aya: avuç içi
Ayıġ: kötü, fena
Ayıt-: söylemek

B
Baç: güzel 
Baġırsak: merhametli 
Balık: 1. şehir, kent  2. balık
Bar: var
Bar-: varmak, gitmek
Baranas: (skr. Yer adı) benares
Barça: bütün
Barım: zenginlik, servet
Basġuk: dağ parçası, doruk
Başla-: başta olmak, baş olmak
Bay: zengin
Bert-: incitmek
Bertet-: ezmek, sıkıştırmak
Bil: bel
Bil-: bilmek
Bilge: bilge
Bilil-: bilinmek, fark edilmek
Bilin-: farkına varmak
Bir-: vermek
Birkiye: biricik
Birle: birlikte
Birök (< bir ök): gerçekten de, bizzat
Biş: beş (5)
Bitig: yazılı olan şey, vasiyetname
Bodisavat(< skrt.): Buda adayı
Bodun: halk, millet
Boġuz: boğaz
Bol-: olmak
Böz: bez
Bul-: bulmak
Bulunçusuz: bulunmaz
Bulung͡: taraf, yön; köşe
Burhan: buda
Busan-: üzülmek, tasalanmak
Buşı: sadaka
Buşuş: keder, sıkıntı
Buyruk: komutan
Bük: orman

Ç
Çamla-: dava etmek
Çıġarı: dokuma çıkrığı
Çıġay: fakir, yoksul
Çintemeni: çintamani (incisi)
Çoġurt: bir ağaç türü

Sözlük 
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Çok-: öldürmek
Çomur-: batırmak

D
Dyan(<skrt.): Teemmül, meditasyon

E
Edgü: iyi
Emgek: zahmet, sıkıntı
Emgeklig: zahmetli
Emgen-: zahmet çekmek
Eng͡ir-: eğirmek, çevirmek
Er-: erişmek
Er-: i- yardımcı fiili, olmak
Er: kişi
Erdini: inci, mücevher
Eren: kişiler
Erk: erk, güç
Ert-: geçmek
Erting͡ü: fevkalade, son derece
Ertüng͡ü: bk. Erting͡ü
Eşil-: kendi etrafında dönmek
Et: et; beden

I-İ
Id-: göndermek
Iġla-: ağlamak
Inaru: ileride
Irak: uzak
İç: iç
İçgerü: içeri(de)
İçi: baba 
İdi: tam, mutlak
İdiz: yüksek, yüce
İg: hastalık
İgid-: beslemek, doyurmak
İgrik: çember şeklinde
İkkinti: ikinci
İl: devlet
İlin-: ilinmek, bağlanmak
İlinçü: eğlence
İlit-: götürmek
İlleg: bk. İllig 
İllig: hükümdar
İmirt: bir ağaç türü
İnanç: inanılan, güvenilen kişi;  maiyet
İnçe: şöyle(ce), öyle  krş. Ança
İnçge: ince
İnçip: böylece
İni: kardeş
İrinç: bedbaht
İrinç: şüphesiz
İrteki: eski, kadim

İsen: esen, sağ
İş: eş, arkadaş
İşid-: işitmek, duymak

K
Kaç: kaç
Kaçıġ: duyu; duyu organı
Kadaş: yakın, eş dost, arkadaş
Kadġuluġ: kaygılı, üzüntülü
Kadġur-: kaygılanmak
Kal-: kalmak
Kaltı: ne zaman ki; şayet
Kamaġ: bk. Kamuġ
Kamuġ: hepsi, bütün 
Kan: han, hükümdar
Kang͡: baba
Kantur-: kandırmak, doyurmak
Karam: hendek
Karı: ihtiyar
Kars: yün veya kıl kumaş
Kasınçıġ: yavuklu
Kat: kat, katman
Kata: defa, kere 
Kataġlan-: zahmet çekmek
Kavışıġsa-: kavuşmak istemek
Kayu: hangi; herhangi bir
Kazġan-: kazanmak
Kel-: gelmek
Kelür-: getirmek
Kemi: gemi
Kentü: kendi
Kergek: gerek, lüzumlu
Keyikçi: yabanî hayvan avcısı
Kıdıġ: kıyı
Kıl-: kılmak, yapmak
Kılınç: iş, amel; ahlâk
Kıyın: işkence, ceza
Kız: kız
Kiçigkiye: küçücük
Kidin: batı
Kiginç: cevap
Kigür-: içine almak
Kim: kimse
Kin: güzel koku
Kir-: girmek; gitmek
Kirigse-: girmek istemek
Kişi: eş, zevce
Kol-: istemek
Kol: kol 
Kolġuçı: dilenci
Koltġuçı: dilenci
Kork-: korkmak
Korkınçıġ: korkunç
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Koy: koyun
Kök: mavi
Köker-: göğermek, yeşermek
Kölmen: gölcük, su birikintisi
Kölük: yük hayvanı
Köng͡ül bert-: kalp kırmak, incitmek
Kön͡gül bir-: gönül vermek, dileğini yerine getirmek
Kön͡gül: gönül, kalp; şuur
Köni: doğru
Köp: çok
Köpir-: köpürmek; coşmak
Kör-: görmek
Körkle: görülesi, güzel
Körtle: görülesi, güzel
Köz: göz
Közün-: görünmek
Kulluk: hizmet
Kum: kum
Kuruġ kal-: boş kalmak, boşalmak
Kuruġ: kuru, ıslak olmayan
Kuş: kuş
Kut: kut, baht, talih
Kuvraġ: topluluk, cemaat
Kü: şan, şöhret
Küç : güç
Küçe-: zorlamak
Külüşüg: karşılıklı gülme
Kümüş: gümüş
Kün: gün, 24 saat
Küse-: istemek
Küsenç: arzu, istek
Küskü: sıçan, fare
Küsüş: arzu
Küvrüg: davul

L
Laġzın (eski asya: domuz
Linhua: lotus çiçeği, nilüfer
Luu: ejder

M
Men: 1. kişi zamiri
Meng͡i: huzur, saadet
Ming͡: bin (1000)
Monçuk: boncuk
Munça: bunca, bu kadar
Munçulayu: bu şekilde
Mung͡: sıkıntı
Muntuda: burada(n)

N
Ne: ne
Neçük(in): nasıl, niçin
Neg(ü)lük: niçin, neden
Nenng͡: herhangi bir şey, hiçbiri
Nom(<skrt.): İnanç, akide, din

O-Ö
Oduġ : uyanık
Oġul: oğul
Ol: “o” işaret sıfatı; işaret zamiri; -dır
Olur-: oturmak
Ordu: saray
Orun: yer, mekan
Otruk: ada
Ozġur-: kurtarmak
Öd: zaman
Ödün: zaman
Ög: akıl
Ög: anne
Ögey: üvey
Ögük: yavru, sevimli çocuk
Ögüz: nehir
Öl: nemli
Öl-: ölmek
Ölüm: ölüm
Ölür-: öldürmek
Ön-: dışarı çıkmak, öne doğru gitmek
Öng͡: renk
Öng͡i: ayrı, farklı; dışarıda
Öng͡tün: doğu
Öntür-: yolculamak
Öpügse-: öpmek istemek
Öt(ü)rü: sonra, dolayı
Ötle-: öğüt vermek
Ötüg: istek
Ötün-: arz etmek
Özlüg: ruhu olan, canlı

P
Prişti (< sogdça): ferişte, melek

S
Sakın-: düşünmek
Saklan-: dikkat etmek
San-: sayılmak
Sansız: sayısız
Satıġ: ticaret
Satıġçı: tüccar
Sav: söz
Sayu: her bir  
Sekiz: sekiz (8)
Seng͡ir: dağ eteği, yamaç
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Sep sem: ıp-ıssız
Sep-: serpmek; donatmak
Ser-: sabretmek, katlanmak
Seril-: durmak, dinlenmek
Sermel-: süzülmek
Sev-: sevmek
Seviglig: sevimli, hoş
Sıkta-: sızlamak
Sın-: parçalanmak
Sing͡ür-: yutmak
So (<çin. Sua): zincir
Sokuş-: çarpışmak 
Sola-: zincirlemek
Sögüt: ağaç; söğüt ağacı
Söki: eski, kadim
Suk-: gagalamak, vurmak
Suv: su
Suva-: sulamak
Suvçı: kılavuz kaptan
Süs-: çarpmak

T
Taġ: dağ
Tak: zahmet
Takı: ve, dahi
Talım: canavar
Talu(y) ögüz: okyanus
Talu(y): deniz
Tamu: cehennem
Tang͡: olağanüstü, şaşılası
Tang͡: tan, tanyeri
Tang͡la-: hayret etmek, şaşırmak
Tanuk: tanık, şahit
Tapa: -e doğru, tarafına
Tapla-: uygun bulmak
Tarı-: toprağı ekip biçmek
Tarıġ: darı
Tarıġçı: çiftçi
Taş: dış, dışarı
Tavar: mal
Teg-: 1. değmek, paya düşmek; 2. erişmek
Teg: gibi
Tegin-: erişmek, sevk olunmak
Tegre:  çevre(sinde)
Tegzinç: girdap
Tek: tek, yalnız(ca)
Telim: çok, fazla
Teng͡ri: tanrı; efendi; haşmetli; hükümdar; gök yüzü
Tepre-: kımıldamak
Teri: deri, cilt
Tering͡: derin
Tıd-: engellemek
Tıdıġ: engel 

Tın-: dinlenmek
Tın: soluk, nefes
Tınlıġ: canlı; insan
Tıntur-: soluk aldırmak
Tıt-: geride bırakmak
Ti-: demek, söylemek
Tigin: prens
Tigit: prens(ler), şehzade(ler)
Tiki: ses, tıkırtı
Tikim: yüksek, yalçın
Til: dil; söylenti
Timir: demir
Tiril-: toplanmak
Tirin: topluluk, güruh
Tit-: denilmek
Toġ-: doğmak
Tokı-: 1. dokumak 2. (davul vs.) çalmak
Tokıt-: (davul vs.) Çaldırmak
Topın-: yarılmak
Tön͡git-: aşağı eğmek
Tört: dört (4)
Törü:  töre, anane
Törü-: yaratılmak
Tözü: bütün; her
Tuda: tehlike; engel; bela
Tur-: 1.durmak 2. kalkmak
Turġur-: 1. durdurmak 2. kaldırmak
Tusu: fayda
Tuş-: karşılaşmak
Tut-: tutmak; elde etmek
Tutuz-: emanet etmek
Tuzu: bk. Tusu
Tüke-: kâfi gelmek, yetmek
Tükel: tam, bütün
Tüketi: tam, eksiksiz
Tümen: on bin (10 000)
Türlüg: türlü, çeşit
Tüt-: (duman vs.) tütmek
Tütün: duman

U-Ü
U-: gücü yetmek, yapabilmek
Uç-: uçmak
Uçuz: kıymetsiz
Ud: sığır
Ulatı: ve
Uluġ: ulu, büyük, baş kişi
Uluş: ülke
Una-: razı olmak
Ur-: 1. saldırmak 2. (yük) yüklemek
Uvat-: parçalanmak, ufalmak
Uz: usta, zanaatkâr; mahir
Uzat-: yola koymak
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Üç: üç (3)
Üçün: için
Ügüz: bk. Ögüz
Üküş: çok
Ülüg: kısmet, talih
Ünte-: ses çıkarmak
Üsk: üst
Üze: ile
Üzül-: kesilmek, arkası gelmemek

Y
Yadıl-: yayılmak
Yakış-: yaklaşmak
Yalng͡us: bk. Yalnng͡uz
Yalng͡uz: yalnız
Yant(u)ru: geri, tekrar
Yara-: uygun düşmek
Yaraşı: uygun, yaraşır
Yarat-: donatmak
Yarlıġ: ferman
Yarlıġka-: buyurmak  krş. Yarlıka-
Yarlıka-: buyurmak, lütfetmek
Yaruk: aydınlık, parlak, nurlu
Yastuk: yastık
Yaşa-: yaşamak
Yat-: yatmak
Yavlak: kötü
Yazuk: hata, kabahat; günah

Yek: şeytan
Yet-: yedeğine almak
Yıd:  (güzel) koku
Yıġın-: toplamak; sıyrılmak
Yıġla-: ağlamak
Yılkı: at
Yıng͡ak: taraf, yan; cephe
Yıpar: güzel koku, misk
Yig: çok; sık; sıkı
Yigrek: daha iyi; değerli
Yil: yel, rüzgâr
Yime: yine, da/de
Yinçü: inci
Yine: üstelik
Yir: yer
Yirçi: rehber, kılavuz
Yirtünçü: yeryüzü
Yit-: bk. Yet-
Yitti: yedi (7)
Yoġur-: bata çıka yürümek
Yok çıġay: fakir, yoksul 
Yokkaru: yukarı
Yol: yol
Yorı- : yürümek, ilerlemek
Yulı-: çekmek, koparmak
Yulıġ: satın alma
Yunt: at
Yüng͡: yün
Yüzlüg: tanınmış, ünlü 




