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Özet: Her yazı için dillerde paleografya terimleri bulunmaktadır. Bu
çalışmada Türklerin Orhon, Arap, Kiril ve Latin abeceleriyle birlikte
devlet yazısı olarak kullandığı beş abeceden biri olan ve Arap abecesiyle
birlikte Türk dünyasında çok uzun süre ve çok geniş bir coğrafyada
kullanılan Uygur abecesi için başka dillerle kıyaslama, tarihi Türk
dillerinden ve metinlerinden kelime aktarına yöntemiyle Türkçe
paleografya terimlerine öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Türkçe terim, paleografya, Uygur alfabesi
Abstract: There are paleographic terıns for each script in languages. In
this study, suggestions to paleographic terms for the Uighur alphabet
which was one of the fıve alphabets used as a state language by Turks
along with Orklıon, Arabian, Cyrillic and Latin alphabets and used for a
long period in the Turkish world and in a very wide area together with
Arabian alphabet by comparison with other language s and loan-word
method from historical Turkish language s and texts are presented.
Keywords: terın, paleography, Uighur alphabet
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1.

Giriş

Terimler, bilim ve sanat dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayan
sözcüklerdir. Terimlerin anlamları kesin olup, kişiden kişiye değişmez, dil
içindeki yaygınlığı ve dolaşımı da sınırlıdır. Daha çok belli bir bilim ya da
sanat alanında çalışan kişilerin dilinde yer alır; bunlar arasında iletişimi
kesin bir biçimde sağlamak için kullanılır (ÖZDEMİR: 1973, 11).
Türkçede çeşitli terim yapma yolları vardır. Kıyaslama yaparak
Türkçe karşılıklar bulma, yapım ekleriyle kök ve gövdelerden terim
türetme, kelime birleştirme yoluyla terim türetme, kelime türlerini
değiştirme yoluyla terim türetme, genel dilden kelime aldarma yöntemiyle
terim türetme, halk ağızlarından kelime aktarma yoluyla terim türetme,
tarihi Türkçe metinlerden kelime aktarma yoluyla terim türetme, çağdaş
Türk dillerinden yararlanarak terim türetme bunlardan bazılarıdır
(ZÜLFİKAR: 1991, 149, 150).
Buradaki terimler, terim yapma

yollarından

ikisi esas

alınarak

önerilmiştir:

1.

Başka

dillerle kıyaslama yapma yöntemiyle. Uygur yazısını
Türklerden alıp kendi dillerine uyarlayan Moğolların kullandığı
Moğol yazısındaki Moğolca terimler tespit edilmiştir. Bu
terimlerin
İngilizce
ve
Almancadaki
adlandırmaları
karşılaştırılmıştır.

2. Tarihi dönem dillerinden aktarma yoluyla. Uygur abecesiyle aynı
kökten gelen; yani Sami kökünden gelen Arap abecesiyle yazılan
Osmanlıca paleografya terimleri tespit edilmiş ve bu paleografya
terimlerinden uygun olanları Uygur yazısına uyarlanmıştır.
Uygur yazısının paleografık problemleriyle ilk ilgilenen Albert von Le
COQ'tan2 RYBATzKI'ye 3 kadar yaklaşık bir asırdır çok sayıda araştırmacı

2

A[lbert] v[ on] LE COQ: "Kurze Einführung in die uigurische Schriftkunde " ,
Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Friedrich- WilhelmsUniversitiit zu Berlin.Westasiatische Studien 11: Berlin 1919, ss. 93-109+6
[Reprint in: Sprachwissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Turfan-Porschung
3,519-537].
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bu yazının paleografyasıyla ilgili çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Burada
önerilen terimler Klasik Öncesi Uygur Türkçesi Metinlerinin Paleografik
Özellikleri (Maitrisimit Örneği) başlıklı tezde kullanılmaktadır.

Fonemi gösteren belirli şekillere verilen ad.
ifadeyle harfin cevheriyle zaid kısımlarının toplamıdır. 4
satır

Harflerin
çizgiye denir.

çizgisi

Başka

bir

hizasında yazılan parçalarından oluşan

Bir harfin fonemi gösteren en küçük
kısmıdır. Uygur harflerinde satırın (yazının omurgasının) altında kalan
ve yazılmadığı zaman hangi harf olduğunun anlaşılmadığı kısımları
ifade eder: 5
/

.IIL.J ...·.Il ... ...,.'........JL.aJl. ... ...,

eklilziyadeli (zaid / unterhalb /
linie): Fazla, ilave, soma
anlamlarına gelen zaid, harfin cevherine eklenen kısım veya kısımları
ifade etmede kullanılır. Alfabedeki bütün harflerin kelime sonunda ya
da satır sonundaki yazılışIarında sonuna eklenen bacak ve kuyroklara
denir: 6

4

Igor de RACHEWILTZ; Volker RYBATZKI: Introduction to Altaic Ph ila logy.
Turldc, MangaUan, Manchu: With the Collaboration of HUNG Chin-fu,
Leiden . Boston 2010, xx+448+66 (ss. 12-16). (Handbook of Orİental Studies
Section Eight Central Asia. 20.) BrilI.
MENINSKI: I, 1746. YAZIR: 176b .
MENINSKI: 1,1686. YAZIR: 176b . ÖZÖNDER: 24 a .
MENINSKI: II, 2420. YAZIR: 176b . ÖZÖNDER: 220 a.
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cüz (Graphemteil): Kısım, parça, bölük demektir ve harfin cevherinden
büyük veya küçük her parçasını ifade eder. 7
bağlanma noktası (visak / Verbindungslinie):

İki harfi birbirine

bağlayan

parçaya denir. Her harfe ve harfin kelime içindeki konumuna
göre bağlanma noktası değişiklik gösterir. Bazen harfin özüne girmez,
bağlanma noktasının bittiği yerde sonraki harf başlar. 8

bünye (Graphemgestalt / Gesamtgraphem): Harfin tam görünümü.
Uygur harflerinde harfin bünyesi kelime başında, içinde ya da
sonunda olmasına göre değişik şekillerdedir. 9

baş

(Kopf): Harfin başı
dış çeperidir: LO

andıran kısmı

yani gözlü harflerin gözü oluşturan

J
taç (Krone): Kelime
yerdir.

başı

durumda, harfin ilk

başladığı

bir

noktalık

göz (Öffnung / mo. Bauch, belly): Baş içindeki beyaz veya gözü andıran
kısımdır: ı ı

J

LO
II

MENINSKI:
MENINSKI:
MENINSKI:
MENINSKI:
MENINSKI:

I, 1607 . YAZIR: 177 a . ÖZÖNDER: 27 a .
III, 5335. YAZIR: 177 a . ÖZÖNDER: 216b .
I, 906. YAZIR: 177 a • ÖZÖNDER: 21 b.
I, 656. YAZIR: 177 a. ÖZÖNDER: 16 a .
II, 4069. YAZIR: 177a . ÖZÖNDER: 57 a.
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Harfin üst

kısımlan;

yani bir harfin

kaşı andıran

üstteki

hila1imsi parçasıdır: 12

ağız

/

Kaşlı

harflerin

omurgası

ya da

çanağı arasında

açılmış ağzı andıran kısmıdır: 13

Bir harfin herhangi bir yerindeki burun gibi
sivrimsi kısmına denir: 14

saçak (zülfe/ ): Harfin ucundaki
denir: 15

diş

12
13
14
15

16

saçı andıran

üçgene benzeyen çengele

(dendan / Zacke): Omurgadan yukanya doğru küçük çıkıntı, dar
kavislerden meydana gelen zikzaklı kısım veya kısırnlara denir. Bu
çıkıntılar harfine göre bir ya da iki tane olabilir: 16

MENINSKI:
MENINSKI:
MENINSKI:
MENINSKI:
MENINSKI:

II, 3583. YAZIR: 177 a . ÖZÖNDER: 105 a .
I, 303. YAZIR: 177b . ÖZÖNDER: 3a .
1,916. YAZIR: 177b . ÖZÖNDER: 21 b .
II, 2460. YAZIR: 177b . ÖZÖNDER: 222 a .
II, 2213. YAZIR: 177b . ÖZÖNDER: 34a, 35 b.
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kol

O:

Yukarıdan aşağıya

veya soldan

sağa

dik veya meyilolarak çekilen

çizgidir: 17

dirsek (Krümmung): Harfın dirsek gibi yuvarlakça çıkıntı yapan dönüş
yerlerine verilen addır, burnun yuvarlakça çıkıntı yapmış halidir: 18

gövde (Hauptteil): Harfın başla kuyruk arasındaki orta kısmıdır, satırın
hem altında hem üstünde yazılan harflerdeki bağlantı kısmıdır: 19
..,!kı

sırt (Rücken): Dik veya dikçe bir harfın sırtı andıran kısmıdır: 20

bacak (VerUingerung / langer Abstrich): Bazı harflerin, kelime
sonundaki yazımında aşağıdan yukarı, sağdan sola veya soldan sağa
dik veya eğik olarak yazılan uzun kuyruğudur: 21

17
18
19

20
21

MENINSKI: II, 3800. YAZIR: l77b . ÖZÖNDER: l12 a •
MENINSKI: II, 2211. YAZIR: l77 b . ÖZÖNDER: 3Y.
YAZIR: l78 a. ÖZÖNDER: 57 a .
MENINSKI: II, 2585. YAZIR: l78 a • ÖZÖNDER: l77 a .
MENINSKI: I, 627. YAZIR: l78 a• ÖZÖNDER: l5 a•
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(Abstrich): Uç, son uzantı demek olup harfin gövdeden sonra
gelen ince veya kalın son kısmıdır. Her harfin kuyruğu değişik yönde
ve şekildedir. Bütün harflerin sondaki yazılışında bulunan kısmıdır: 22

karın

(Wölbung / bauchiger Teil): Harfin satırın alt tarafında kalan karnı
andıran geniş, şişkin, taşkın ve yuvarlak kısmıdır: 23

çanak (Mulde): Harfin

çanağı andıran

sola giden yuvarlak,

yayvanımsı

kısmıdır: 24

kase (Höhlung): Çanaktan daha çukur olan ve kaseyi andıran kısmıdır: 25

•+
"

•+
i

•+

küp (Ausbuchtung): Harfin, kaseden daha çukur olan kısımdır: 26

22
23
24
25
26

MENINSKI:
MENINSKI:
MENINSKI:
MENINSKI:
MENINSKI:

II,
II,
II,
II,
II,

5811. YAZIR:
3676. YAZIR:
1659. YAZIR:
3846. YAZIR:
4049. YAZIR:

178 a. ÖZÖNDER:
178 a . ÖZÖNDER:
178 b . ÖZÖNDER:
178 b . ÖZÖNDER:
178 b . ÖZÖNDER:

ıısa.

104b .
28 b . BOYDAŞ: 151.
105 a. BOYDAŞ: 151.
33 a, 116a. BOYDAŞ: 152.
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3. Barfin Birleşmesiyle ilgili Terimler
meyil (mail/ ): Harfin veya parçasının yanlamasına veya
çizgiden 90 derecelik açıya göre aldığı meyildir. 27
birleştirme

(tersif/ ): Birleşme
takmak veya birleştirmektir. 28

özelliği

boylamasına

olan bir harfi öbür bir harfe

T 149r10 (U 3646)
satır

halinde yazma (tastir/ ): Bir kelimeyi öbür kelimeye
gibi muntazam bir satır olurcasına yazmaktır. 29

satır

çizgisi

T 119v2 (U 3616)

teklik (müfred/): Bir harfin alfabede görüldüğü şekilde tek başına
yazılmasıdır. Harfin öncesinde ya da sonrasında hiçbir harf ya da
çizgiyle birleşmemiş bağımsız görünümüdür. 30

T 163r2/s.s. (U 3660)

T 48v4/s.s. (Mz 963) T 155v3 (U 3652)

T 161v8/p.d. (u 3658)

T 48r3/s.s. (Mz 963)

birleşik

(mürekkeb/): Bir harfin ufak parçalardan vücuda gelmiş
bulunmasına, birkaç harfin birbirine tamamen birleşerek bir kelime
oluşturmasına, birkaç harfin kısmen birleşik ve kısmen ayrı yazılarak
vücuda gelmiş olan kelime durumuna, ayrı ayrı harflerin bir kelime
oluşturmasına denir. 31

27
28
29

30
31

YAZIR:
YAZIR:
YAZIR:
YAZIR:
YAZIR:

184b . ÖZÖNDER:
185 a . ÖZÖNDER:
185 a . ÖZÖNDER:
185 a . ÖZÖNDER:
185 a . ÖZÖNDER:

128b .
197a .
194a .
139a .
146a .
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T 218r4 (U3716)

(intisabl ): Harfi yukarı
demektir, Söz sonunda yukarı doğru
böyledir: 32

!hıAır'...,.ıAılrıAn (müşabihl

):

doğru

boylamasına

boylamasına

yazmak
uzanan harfler

Şekilleri kısmen

birbirine benzeyen harflere veya
böyle olan harfparçalarına denir, Kaseli ve küplü harfler böyledir: 33

.
"

..
i

mu adil (mümasil! ): Şekilleri tamamen birbirine benzeyen harflere veya
parçalara denir. Dişli harfler böyledir: 34

noktalı (mucemi ): Noktası fiilen veya hükmen mevcut olan harfe denir: 35

..
i

meyil

..
"

(mailı):

Az çok bir yöne
parçasına denir. 36

eğik

bir durumda bulunan harfe veya harf

Bir harfin bir parçasının öbür parçası üzerine veya bir harfin öbür
bir harf üzerine veya içine, ayrı veya birleşik veya ilişik olarak binik
halde bulunmasına denir: 37

IlYJLJI. ............ '...,.

32
33
34

35
36

YAZIR:
YAZIR:
YAZIR:
YAZIR:
YAZIR:

186 a ,
186b .
186b .
186b ,
186b ,

ÖZÖNDER:
ÖZÖNDER:
ÖZÖNDER:
ÖZÖNDER:

148 a .
142b .
135b,
122b .

http://www.turkdilleri.org/

ELİFE BOZKURT-JENS PETER LAUT

130

T 4r16 (Mz 922)

4.

Yazı

T 172r4 (u 3669)

T 65v12 (Mz 972)

T 196v17/s.s. (U3692)

T 3v20 (Mz 921)

Taliminde Kullanılan Terimler

ok (+- ---+ t ı): Hareket ve cereyan istikametlerini gösterınede veya bir
noktaya, bir kısma, bir safhaya veya bir yöne dikkati çekmek için
kullanılır. 38

5. Uygur Abecesinin Terimlerini Gösteren Tablo
Misal

Türkçe
omurga

Osmanlıca

omurga

Almanca
Rückgrat

İngilizce

Moğolca

spine

niruyu

oberhalbl
Zeilenlinie
unterhalbl
Zeilen linie
Graphemteil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T 198v29 (U 3694)

t,
.t:J

'"'\

-

cevher

cevher

ekli/ziyadeli
cüz

zaid
cüz

bağlanma
noktası

bünye

{.
Ak"

visak

i
bünye

baş

baş

taç

-

göz

göz

i

Verbindungslinie
Graphemgestaltl
Gesamtgraphem
Kopf/Krone

i

-

-

Krone

crown

titim

Öffnungl Mo.
Bauch
Wölbung IMo.
Schenkel
Öffnung

i belly

gedesü

shin
bone
-

silbi

d4ıı..
"\

4IY

.»
~

37

38

kaş

kaş

ağız

fem

i

YAZIR: ısa.
YAZIR: 203 b . ÖZÖNDER: 154a .
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burun

burun

saçak

zülfe

diş

dendan

kol

kol

dirsek

dirsek

Krüınmung

gövde

gövde

Hauptteil

sırt

sırt

Rücken

bacak

kuyruk
karın

,
"f

çanak
kase

Ausbuchtung

ZackelMa.
Zahn

bacak

tooth

verlangerungl
left
langer Abstrich! flourish
Mo. Leine
kuyruk
Abstrich! Mo.
tail
Schwanz
karın
Wölbung/bauchiger
Teil/ Mo. Bauch
çanak
gully
Mulde/Mo.
Bo
Höhlung
kase

küp

küp

meyil

mail

birleştir

tersıf

açuy

uruysil
ay-a
segül?

könggü
r

Ausbuchtung

~

me
tastır

müfred

birleşik

mürekkeb

boylam
asma
benzey
en
muadil

intisab
müşabih

mümasil
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,

•

noktalı

nnucenn

binrne

binnne

ok

ok

6. Sonuç
Bu çalışmada Türklerin Orhon, Arap, Kiril ve Latin abeceleriyle birlikte
devlet yazısı olarak kullandığı beş abeceden biri olan ve Arap abecesiyle
birlikte Türk dünyasında çok uzun süre ve çok geniş bir coğrafyada
kullanılan Uygur abecesi için başka dillerle kıyaslama, tarihi Türk
dillerinden ve metinlerinden kelime aktarma yöntemiyle Türkçe
paleografya terimlerine öneriler sunulmuştur.
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