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Sarı Uygurca Çin'in Gansu eyale
tinde, Sunan kasabası ve çevresindeki yay
lalarda konuşulmakta olan arkaik özelliIdi 
bir Türk dilidir. Bugün konuşur sayısı 10 
OOO'in altındadır. Kendilerini Yoğur diye 
adlandırırlar. Hayat tarzları aynı ama dilleri 
bir Moğol dili olan Doğu Y oğurlarıyla bir 
arada yaşarlar. Çin'de Sarı Uygur araştır

maları bugün çok ilerlemiştir. Aşağıda 

kendisi de Sarı Uygur olan, araştırmacı 

Zhong Jinwen'in çalışması tanıtılmakta 

buna bağlı olarak da Sarı Uygurca hakkında 
bilgi verilmektedir 
Anahtar Sözcükler: Sarı Uygurca, Uy
gurlar, Sarı Uygur çalışmaları 

Abstract: Yellow Uighur is a Turkic 
language with some archaic features spoken in Sunan Countyand the uplands 
near the county. Today less than 10 000 people are native speakers of Yellow 
Uighur. The speakers of this language call themselves Y ogurs and they live with 
Westem Yugurs whose language is a Mongohc language but life-st yle is very 
similar to that of the Yellow Uighurs. Studies on Yellow Uighur in China have 
greatly advanced today. The artiele below includes the review on the work of 
Yellow Uighur researcher Zhong Jinwen and accordingly some information 
about Yellow Uighur language. 
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Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurların dili 19. yüzyılın sonundan beri çok iyi 
bilinmektedir. Sarı Uygurlar, Çin' deki öteki Türk dilli kavimler ile her
hangi bir şekilde dil etkileşimi olmayan üç kavimden biridir. Diğer ikisi 
Salırlar ve Mançurya Kırgızlarıdır. Bugün için konuşuru kalmamış olsa da 
Mançurya (öteki adıyla Fuyu) Kırgızları da başka bir Türk dilli kavime 
komşu değillerdir. Oysa Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tatarlar, 
Tuvalar en az bir Türk dilli kavimle komşu olup çoğunlukla Uygurcanın, 
bazen de Kazakçanın etkisi altındadırlar. Tibet Budizmine bağlı olan Sarı 
Uygurlar kültürelolarak da (Tuvalar hariç) öteki Türk kavimlerinden 
uzaktırlar (konuyla ilgili olarak bk. Ölmez 2013). 

Çin'de Son 20 yılda hem sözlük hem metin derlemesi, hem gramer hem 
de tarih, antropoloji konularında çok sayıda yeni kitap çıkmıştır. Bun
lardan birisi, kendisi de Sarı Uygur olan akademisyen Zhong Jinwen'in 
Sarı Uygurca İncelemeleri adlı kitabıdır. Aşağıda kitabın önemini 
gösteren kısa bir değerlendirme ve bu vesileyle de Sarı Uygurcanın bazı 
özelliklerini ele alan bir yazı bulacaksınız: 

~:g~*ım·ı:ğ1;~1iff~ Xibu Yuguyu Miaoxie Yanjiu, !f*m:X: Zhong 
Jinwen, Beijing 2009, 420 s. 

Sarı Uygurcanın Yeri 
1. Sarı Uygurca hem ses özellikleri hem sözvarlığı hem de başka 

yönleriyle bir çok Türk diline göre eskicil özellikler gösterir. Bu 
özelliklerin en başında Eski Türkçedekine benzer sayı sistemi gelmektedir 
(aşağıya bk. özellikle Clark'ın yazısı bu konuya hasredilmiştir). 

2. Ünlü sistemi değişmiş, özellikle ünlü uyumu önemli ölçüde kay
bolmuştur: cirığ "asker, çeri", demır "demir", kömır "kömür", kundıs 
"gündüz" vb. 

3. Öte yandan ikinci ve izleyen hecelerin sonundaki -g ünsuzü ço
ğunlukla -g olarak, bazen de -k olarak korunur: pudığ "kitap", sadığ 
"fıyat", ılığ ~ ılık "el" vb. 

4. Sarı Uygurca, Eski Türkçe d sesini bugün z olarak yaşatmakta ol
duğu için sık sık Hakasça ile bir arada, aynı grupta ele alınmak istenir, 
ancak söz konusu birliktelik ve başka benzer özelliklere rağmen aynı 
grupta yer alamazlar. Birisi Eski Türk dilinin ana merkezinin kuzeyinde 
ötekisi ise güneyinde yer alır. Eski Türkçe d'nin Sarı Uygurcada z olarak 
gelişimi için şu örneklere bakılabilir: azak "ayak" < ET adak, bezık ,...., 
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SARI UYGURCANıN YERİ 145 

bezeg "büyük" < ET bedük, boz "boy" < ET bod, ezer- "peşine düşmek, 

izlemek" < ET eder-, gezgz "giysi" < ET kedgü < ked-gü. 
5. Sarı Uygurcada belirli kelimelerde ünlülerden evvel bir gırtlak

sıllaşma görülür. Bu gırtlaksıllaşma yazıda h ile gösterilir. Günümüz Türk 
dillerinde yalnızca Tuvacada kayda geçen bu olaya şu örnekleri vere
biliriz: bzrohdıs "2" (bir otuz), hucon bır "31" (üç on bir), tahgağz "tavuk", 
harva "arpa" < ET arpa, haya "avuç, aya" ET aya, hetek "etek" ~ etek, 
horda "orta" < ET orta; Tuvacadaki gırtlaksıl biçimler için bk. Ölmez 
2007: 32. 

6. Sarı Uygurca, öteki Türk dillerinde seyrek rastlanan, bazen hiç 
rastlanmayan kelimeleri yaşatmaya devam eder: 

emığ "göğüs", Clauson'a göre "bugün yalnızca (?) Tuvacada yaşar", o 
halde Sarı Uygurca, Eski Türkçe emig'i yaşatan ikinci dilolarak kay
dedilmelidir (ED 158b). 

kun- "yağmalamak, talan etmek" fiili de bugünkü Türk dillerinde 
bilinmez, Eski Türkçede ise "çalmak" anlamıyla bilinir (ED 632b). 

Eski Türkçe ügüz "ırmak" da ugus OI5PJ jianghe) "ırmak, nehir" 
olarak bugün yalnız (?) Sarı Uygurcada görülür. Moğolcadaki üyer şekli 
Eski dönem Türkçeden bir alınmadır (krş. ED 119b). 

Eski Türkçe üm "pantolon" sözü için Clauson günümüz Türk dil
lerinden örnek vermez; bu sözün Sarı Uygurcada aynıyla yaşadığını 

görürüz (Clauson 155b; ayrıca krş. Ölmez 1998: 150-160). 
Eski Türkçe üze "yukarı" sözü de günümüz Türk dillerinde görülmez 

(Çuvaşçada görülen vir < *ür, Ana Türkçe *üz bağlantısı için krş. T. tekin, 
"Üze Zarfı Hakkında", V Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 1. Türk Dili: 
İstanbul 1985, cilt I, s. 253-260); Clauson, Jarring'e dayanarak Çağdaş 
Uygurca için üze sözüne yer verirse de bu veri kesin değildir, Jarring 
dışında bu söze rastlayamadım (ED 280b-281a). 

yimıt- (~~ ju ji) "toplamak" sözü de bildiğim kadarıyla bugünkü 
Türk dillerinde görülmezler, Sarı Uygurcaya özgüdür « ET yomıt- ED 
935a-b). 

Sarı Uygurlar Tibetçeden, Çinceden ve Moğolca konuşan Yoğurların 
(Doğu Yoğurlar) dilinden de çeşitli kelimeler almıştır. 

7. Sarı Uygurcada, özellikle -gl-, -gr- ünsüz çiftlerinde metatez görülür: 
olğak "oğlak" < ET oglak, örğen- "öğrenmek" < ET ögren-, palğa

"bağlamak" < ET bagla- < ba-g+la-, ulğan "oğlan" < ET oglan < 
ogul+an, yilğa- "ağlamak" < ET ıgla "-' yıgla. 
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Bu kısa notlara ve Samoyloviç'ten T. Tekin'e uzanan tasnif1ere göre, 
Sarı Uygurcanın yerini öteki Türk dilleri arasında azak ve taglzg grubu 
Türk dilli olarak tanımlayabiliriz. 

Bugün nüfusları 14 OOO'in üzerinde olan Sarı Uygurların ancak yarısı 
Türk dillidir. Öteki yarısı ise Moğol dillidir. Sarı Uygurca araştırmaları 
bugün Çin'de Sarı Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Sunan kasabasında, 
Lanzhou şehrinde ve Pekin'de sürdürülmektedir. 2500-4000 m. yüksek
likte yer alan hayat alanları çok geniş bir bölgeyi kapsar. Yaktan koyuna 
uzanan hayvan çeşitleri, süt ürünleri başlıca geçim kaynaklarıdır. Bu kısa 
tanıtmanın sonunda temel bir kaynakça yer alır, ayrıntılı bilgilere söz 
konusu çalışmalardan ve şu an değerlendirmekte olduğumuz kaynaktan 
ulaşılabilir. 

Yugur araştırmacı Zhong Jinwen'in hazırladığı çalışma Sarı Uygur
canın ayrıntılı bir gramerine yer verir. Gramer, yeri geldikçe Eski Uygur
cadan yer verilen karşılaştırmalarla işlenmiştir. Ses bilgisi, sözyapımı ve 
başka konuların yer aldığı gramerin sonunda Zhong Jinwen'in derlediği 
metinler ve sözlük yer alır. Sarı Uygurca araştırmalarına önemli bir katkı 
sunacak olan çalışmada Batıda yapılan yayınlardan da önemli ölçüde 
yararlanılmıştır. Çalışma, ses bilgisinden söz yapımına, söz varlığından 
sayı sistemine varana değin Sarı Uygurcanın eskicil bir çok özelliğini or
tayakoyar: 

San Uygurca = Eski Türkçe 
bzreyğzrmı "1 1" = bir yegirmi 
şigeyğırmı "12" = eki yegirmi 
sagzşeyğırmz "18" = sekiz yegirmi 

Beş ana bölümden oluşan kitabın girişi Yugur halkının dili üzerinedir 
(s. 1-46). Yugurlar, Yugurların tarihi ve Yugurlar üzerine yapılan araştır
maların tarihi bu uzun girişte ele alınır. Bu kısımda sistemli olarak küçük 
bir dizgi hatası vardır: zeltyx ()KenTbIx) yerine, her zaman eltyx yazılmıştır 
(s. 25 ve sonrası); s. 37'deki Jaxyk şekli de Jazyk olarak düzeltilmelidir. 

İlk bölüm ses bilgisi ile başlar. Öncelikle art ve ön ünlüler, sonra 
yüksek (dar) ve alçak (geniş) ünlüler, sonra da düz ve yuvarlak ünlüler 
gösterilir: 
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i ön ünlüler ı e ü ö 
art ünlüler ı a u o 

II dar ünlüler ı ü ı u 
geniş ünlüler e o a o 

III düz ünlüler ı e ı a 
yuvarlak ü ö u o 
ünlüler 

Bu tabloya göre Sarı Uygurcadaki ünlülerin "standart" bir şekle bürün
dürüldüğünü, sekiz fonem ve sekiz ses olarak tespit edildiğini söyle
yebiliriz. Bunu takiben tek tek her ünlünün Yugurcadaki değeri örneklerle 
gösterilir: 

a ay 

e 

gayma 
qay 

ezel)gı "üzengi" 
ezer "eyer" 
eze "yukarı, üst" 

esen "esen, huzurlu" 
ehrgek "(hayvanlarda) erkek" 
ehrde "erken 

e ünlüsü c, ç, Ş ve g, k ünsüzlerinden sonra daralma eğilimi 

gösterir: 

ı 

ı 

ece ,...., eci, çenne,...., çinne, şele ,...., şi/e, keğır""" kiğır 

ışt "it, köpek" 
pık "güç, kuvvet" 
yarğı "dava, yargı" 

i/ığ "ılık" 

piy "kısrak, dişi at" 
tısi "dişi" 

ıs "is, tütün" 
mm "et suyundan çorba" 
xosı "hepsi" 

imzs- "emzirrnek" 
diort "dört" 
ni "ne" 

i ünlüsü, s, z sonrası 1, c, ç, Ş sonrası da L olarak duyulur. 

o olar "onlar" odzl) "odun" 
boz "beden, vücut" dol) "serin, soğuk" 
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mındago "böyle" goco "köşe" 

Gırtlak ünsüzlerinden, g, k, x sonrası ~ olarak duyulur. 

u ulu "ejderha" ulğan "oğlan çocuğu" 

duge "düve" kun "güneş" 
su "su" undu-"unutmak" 

ö örek "yürek, kalp" örğen- "öğrenmek" 

dÖ1Jge- "desteklemek" gök "gök rengi, göğün rengi" 

ü üdet- "açmak üzek "döş, göğüs" 
küse- "çiğllemek" çük- "(diz) çökmek" 
yü "ev" 

Sarı Uygurca söz konusu olduğunda, bazı ünlülerden sonra bir gırtlak
sıHaşma (glottalization veya preaspiration) hadisesinden bahsedilir (bk. 
TuwWz: 32). Bu tür ünlüler hemen bir h ilavesiyle gösterilider: 

eht "ulaşmak, yetmek" et- "yapmak, etmek" 
ahk- "akmak" ak "ak, beyaz" 
daht " dat "pas" 

İkiz ünlü ile olan kelimeler (hem Yoğurca hem Çince): 
io diort "dört" 
ia biağır "önceki (bir kaç) gün" 
ue dueti "çok eskiden, çok evvel" 
ua uşuak "ufak, küçük parça" < ET uşak 
iu liuzi "topal" 
uo xuopın "ocak" 
ou yousay "sebze" 
üe daşüe "üniversite" 
ıu kıula "kovmak" 

Takiben kelime içerisinde ünlülerin sıralanışına yer verilir: a-a, a-u, 0-

a, o-u, u-u, u-a, e-e, e-i, i-i, ö-e vb. 
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Ünlülerden sonra ünsüzlere yer verilir (s. 59). Her iki bölümde, ünlüler 
bölümünde de, ünsüzler bölümünde de başta Çinceden geçen kelimeler 
olmak üzere, alınma kelimeler örnekler arasında yer alır. Her ünsüz tek tek 
çok sayıda örnekle gösterilir. Örnek olarakj ünsüzüne yer verebiliriz: 

jık "kötü", ja1Jna- "yol/öncelik vermek", kajğar "koçkar", gljla
"nefes nefes e kalmak" vb. 

İkinci bölüm söz yapımı ve söz varlığını ele alır. Sarı Uygurcanın söz 
varlığı Eski Türkçe ve Çağdaş Uygurca ile kimi sözcükler açısından 
karşılaştırılır. Buna göre çağdaş Uygurcada bugün karşımıza çıkmayan 
bazı kelimeler Sarı Uygurcada yaşamaya devam etmektedir (s. 70): 

SUyg Eski Türkçe DLT ÇUyg Anlamı 

gem kem kem kesel "hasta; hastalık" 
yiğ yig yig ham "çiğ" 

kal- kal- kal- tile-/sora- "istemek, sormak" 
ugus ügüz ügüz derya "ırmak, nehir" 
basa basa basa basa "keyin" 
kaw kıv kzv bet, döle "şans, talih" 

Listeden de görüleceği üzere bugün çoğu Türk dilinde unutulmuş olan 
bazı sözcükler yalnızca Sarı Uygurcada görülmektedir. kal- ve uguz 
sözcükleri bunlardan birkaçıdır (yukarıya listedeki bazı küçük dizgi 
hataları giderilerek aktarılmıştır, ögüz de ügüz olmalıdır). 

Koyun ve keçi ile ilgili çeşitli adlandırmaların zenginliği de şu listede 
görülür (s. 71): 

goy "koyun", ak gay "koyun", takdı "toklu", tU1Jbazi "henüz kuzulama
mış koyun", gozi "kuzu", şugu "keçi", esge "2-3 yaşındaki keçi", esgecer 
"iki yaşındaki oğlak", kujgar "koçkar", tege "teke", ehrgeş "iğdiş edilmiş 
keçi", sak "sağmal koyun", ehrgik gay "iğdiş edilmiş koç", şuşu "kur
banlık kuzu", baz goy "boz koyun", ciğılzk gay "kuş ağızlı keçi (?)", 
irgecik "(küçük) iğdiş edilmiş keçi", çüge "keçi (mecazi manada 
kullanılır), ker goy "karnı alaca tüylü koyun", yiğzr "sarı koyun", gökpek 
"yeşil (?)/mavi (göğ) koyun", ak pırnan "burnu ak benekli koyun", cergen 
"düşük yaptıktan sonrada süt veren keçi" « Mo. ? krş. ET yegren, Orta 
Mo. ce 'eren). 
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Bu listeyi "inek" vb. hayvanların yer aldığı sözler izler. 
Bir başka liste de her iki Yugur (Batı ve Doğu) dilindeki ortak 

(Moğoıcadan alınma) kelimeleri içerir (s. 74). Söz konusu listeden arğa 
"çare, tedbir", sözü belki Batı Yugur dilinden, yani Moğoıcadan geri 
ödünçleme olabilir. Eski Uygurcada ise "destek, yardım" anlamındadır, 
krş. TMEN § 14. terğen "araba" da geri ödünçleme olmalıdır. Kelime 
Eski Uygurca (aynı anlamdaki) ülgen (? "" telgen) ile karşılaştırmaya 
değer. 

İzleyen sayfalarda Tibetçe ve Çince alıntılardan örnekler verilir. Çince 
alıntılar ile kastedilen ise Eski Uygurca ile ortak olan alıntı kelimelerdir 
(krş. s. 76 ve 77). 

Bunlardan dol)- / tol)- "donınak" {ff, dong ve peğ / beg "bey" 18 bai 
ilişkisi her zaman ilgi çekici olmuştur, özellilde beg hala bazı açıklamalara 
muhtaçtır (krş. beg ED 322 b; elauson'da 113 bai için verilen Giles 9358 
numarası, 9348 olarak düzeltilmelidir). 

Bu listede yer alan SUyg tzumu "haydut, eşkiya", ET taumu; SUyg 
bandıl), ET bendıl); SUyg ça, ET ça "çay" sözleri 9-14. yy. arası Budist 
ve Manihaist Uygur metinlerinde görülmezler. Bu kelimeler İdikut 
Mahkeme Sözlüğü' den alınmış olabilir. 

Ü çüncü bölüm türetim ekleri ile başlar: 
ı. +ci: mal ~ malci "çoban", tergen ~ tergenci "arabacı", yiğaş ~ 

yiğaşci "marangoz". 
2. +lığ, +dığ, +nığ: lom "Sütra" ~ lomnığ "büyük rahip, ulu rahip". 
3. +dık: gol ~ goldık. 

İsim yapan eklerden bazıları: 
ı. -gı/-ğı, -gış/-ğış: kol- ~ kolgı, sor- ~ sorğl. 
2. -k/-ğ, -ık/-ığ: kara- ~ karak, yama- ~ yamağ, bozı- ~ bozığ, kıs- ~ 

kısık, em- ~ emığ. Belki de bu maddedeki ekleri -k, -ık ve -ğ/-(ı)ğ 
şeklinde ikiye ayırmak daha yararlı olur; çünkü tarihselolarak bu ekler 
birbirinden farklı eklerdir (krş. OTWF § 3.101: -(X)g, 3.102: -(O)k). 

3. -ma/-me/-ba/-be: yat- ~ yatma, aş- ~ aşma, sız- ~ sızme, ba- ~ 
basatba, dık- ~ dıkbe. 

4. -cık: yasdan- ~ yasdancık, cık- ~ yagıncık. 
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or- ~ orğak, oyna- ---+ oyn ağa k, lŞ- ~ ışğek, gez- ~ 
gezğek. 

yaz- ~ yazmak, kağır- ~ kağzrmak, taz- ---+ tazmak. 

Çekim ekleri (s. 95 ve sonrası) 
İsimlerde çokluk: +lar/+ler (I, r, y, ğ sonrası), +dar/+der ve +nar/+ner 
(n sonrası) ile oluşturulur: aga ~ agalar, darığ ~ da rığlar, enek ~ 
enekder. 

İlgi eki sonrası da benzer ses değişiklikleri görülür, +nuJ, z ve j hariç, +duJ 
z ve j sonrası: mılanllJ gezğı "çocuk giysisi, çocuğun giysisi", gzzdllJ yer 
"kız şarkısı". 

Fiil çekiminde kişi eklerinin kaybolduğu görülür: bu pudzğnı men on 
tıkısğe aldı "Bu kitabı ben 10 'lira'ya aldı(m)". 

Sayılar 

bir 1 bireyğırmı 11 yüz 100 
şiğı 2 şigeyğımı 12 mu) 1000 
uş 3 üc üyğı rm ı 13 ayak 10000 
diort 4 bırohdıs ~ şigon bır 21 yi milyon 
bes 5 şigoh dıs ~ şigon bır 22 
ahZdı 6 hucohdıs ~ shigon uş 23 
yidı 7 diordon bes 45 
sagıs 8 beson şigz 52 
dogzs 9 ahZdon uş 63 
on 10 yidon yidz 77 

Ondalık sayılarda Eski Türkçe ile benzerlik gösterirken 20 ve üstü 
sayılar yukarıda da görüldüğü gibi iki şekillidir, 21 için hem *bir otuz hem 
de *iki on bir vardır. 30 ve üzerinin sayılmasında sayı sistemi değişir: 

hucon bır 31, diordon şiğı 42, beson diort 54, ahldon sagzs 68, sagıson 
yidı 87, dohgzson dohgıs 99. 

10000 için ayak, milyon için yi « Çin. iz:,) kullanılır. 
Devamı kimi örneklerde sayı sistemi Türkçedeki gibidir: şigz mUJ 

"2000", bes yüz "500". 
diort ayak "40 000", bır yi "100 000 000". 
yüz diort = bır yüz diort "104" 
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mrIJ beson = bır mıl) beson "1050" 
bir kun "bir gün", bır yıl "bir yıl". 

Sıra sayılar da benzer: bırınci "birinci", şigınci "ikinci", hucınci 
"üçüncü" vb. 

Zarnirler ve çekirnU şekilleri 
Tekil Çoğul 

ben men mıs""" mısder 

sen sen seler 
o gol go lar 

ol olar 
a alar 

yalın ilgi yaklaşma belirtme ayrılma 

durumu durumu durumu durumu 
t ben men menıl) m ağa menı menden 
e sen sen senıl) sağa senı senden 
k o gol gonıl) goğa gonı gondan 
i ol onıl) oga onı ondan 
i a anıl) ağa anı andan 
ç biz mıs mısdıl) mısge mısde mısden 

o sız seler selernıl) selerğe selerde selerden 
ğ onlar go lar golarnıl) golarğa golarda golardan 
u olar olarnıl) olarğa o larda olardan 
i alar alarnıl) alarğa alarda alardan 

113. sayfada yer alan kişi zamirlerini, işaret zamirleri (114) ve diğer 
şekiller izler. Çekimli şekiller örnek cümlelerle daha anlaşılır hale getirilir. 

132. sayfa ve sonrasında bilinen geçmiş zaman olumlu ve olumsuz 
çekimiyle yer alır. 134'te şimdiki zaman ve öteki zamanlar yer alır. 

Beşinci bölümde sözdizimi ve kimi sözcük türlerine ait çok sayıda 
cümle örneği ve çevirisiyle dilbilgisine ait çeşitli bilgiler yer alır (s. 189-
230). 

Sonrasında gündelik konuşmaya ait cümle örnekleri, derlenmiş 

metinlerden örnekler ve sözcük açıklamaları yer alır (231-314). Derleme 
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metinlerinin kayıt tarihleri, kaynak kişi bilgileri (isim, yaş, cinsiyet, eğitim 
düzeyi vb) yer alır. 

314. sayfa ve sonrasında kimi deyimler, atasözleri ve bilmeceler yer 
alır: 

aşğa yüler ucin kargıda / mıla yelğe ucin kargıda "yaşlı ölür diye 
korkar/korkulur, çocuk ağlar diye korkar/korkulur" (s. 317). 

yüs hatdu} yelığ uzun / yüz şajdığnu} şaj uzun "tembel atın yelesi uzun, 
tembel kadının saçı uzun (olur)" (s. 321). 

sürğa yağ salma / yağurğa gök salma "Çinliye yağ verme, Y oğura 
sebze verme" (s. 328). 

332. sayfa sonrasında bilmeceler yer alır: dası simık, eçe ter, anzlJ eçe 
yet [cidan] "dışı kemik, içi deri, onun içi et" [yumurta] (s. 332). 

344-406. sayfalar arasında sözlük, sonrasında ise kullanılan kaynaklar 
yer alır. 

Sözlükten seçme olarak aşağıdaki kelimelere yer verebiliriz. Seçilen 
kelimelerin çoğunluğunun kökenini gösterebilmişsem de emin olmadığım 
birkaçı soru işareti ile bırakılmıştır. Clauson'un sözlüğü ve başka 

kaynaklar aracılığıyla çok iyi bilinen Eski Türkçe ve Moğolca şekiller için 
kaynak gösterilmedi. Seyrek görülen veya tartışmalı olan kelimeler için 
Clauson, Erdal (1991) ve Lessing kaynak olarak kullanılmıştır: 

adey eşek ~Pfr.İr i ü wa zi "eşek yavrusu, sıpa" < ET atay ve eşgek 
aga mm ge ge "ağabey" < Mo. a~a 
aga:r- !5f.. E3 fa bai, (*) ~7C (tian) bian ying "ağarınak, beyazlaşmak, (gün) 

aydınlanmak" < ET akar- < *iik+ar-

ağı! ~jG)i yuan luo, IiJtr yuan zi "avlu" < ET agıl 
agılldlR W E3 ~B~ dai bai se de "beyazımsı, beyazımtrak" < *akzllzk ? (? *ak 

+ (ı) 1+ lık) 
~1~ gao zeng, jffl1f: shi fu "büyük rahip, usta" < Mo. a~a ? 

ak- 5m. liu, 5f6J tan, 5,i lou "akmak" < ET ak-

ak E3 bai, E3 ~ bai se "ak, beyaz" < ET ak 

alagna- 5*~ zhang wang "gözlemek, gözetlemek" < ET ala1J +la
ala:r jj~® na xie "onlar" ~ ET olar 

aldam DıroJU3f a ya "eyvah!, tüh!" < ? 
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aldın fizjin, ~fiz huangjin "altın" < ET altun 
aldon 1\+ !iu shi "altmış" < altı on 
alım Wİ* e tou "alın" ~ ET alın 
alma ~+ guo zi, ~~ ping guo "elma, yemiş" < ET alma 
aluvat ::t; S~! lao bai xing "cemaat, topluluk" < Mo. albatu "vergi mükellefı, 

vergi vermekle yükümlü olan; köle" L 28b. 
am l!niE xian zai, JXJUJXJU gang gang "şimdi, şu an" krş. ET amtı « *am+tı) 
amigı Q,J: ma shang "hemen" < *am+gı 
amıdan !tti ye xing, ±~ sheng !ing "yabani,vahşi, yaratık, canlı" < Mo. 

amitan 
amIr ~~$ an jing, LjZ~ ping an "sessiz, sakin; sükunet, huzur" krş. ET amı! ~ 

Mo. amur 
amsa :r!niE xian zai "şimdi" amtı ve +sA (? boIsar, erser) 
ana ~~ niang, BlfR mu qin "anne, ana" < ET ana 
anna- ~~ an zhuang "(bir şeyi) yedeştinnek" < ? 
agna- OJT ring "duymak" < al}+la-
aragı, arakı )@ jiu "şarap" < < Ar. 
arğa j}5~ banfa "çare, usul, yöntem" < ET arka 
anğ -=f i~ gan jing "temiz" ET arıg 
as rr~ zui, D kou, lo] ju "ağız, bir nesnenin ağzı; cümle" < ET agız 
as )@!m jiu xi "ziyafet sofrası" < ET aş 
asığ mtt chao guo "fazla" < ET asıg 
asıra- ~53 yang huo, mi~ sh an yang "beslemek" < Mo. asara- < ET aş "aş, 

yemek, yiyecek" 
at ezer bJ;'Y;+ ma an zi "at eyeri" < *at eder 
at- J}"till she ji, tJ da; 5EnIG wan cheng "atmak, fıdatmak; bitinnek" < ET at
at iS+ ming zi "ad, isim" < ET at "ad, isim" 
atdığ ffiSB~ you ming de "ünlü" < ET atlıg 
ava xfRfu qin, ~~ ba ba "baba" < ET apa 
ay Jj yue "ay (yılın otuz günü)" < ET ay 
ayak ~ wan "Idise" < ET ayak 
ayak l5 wan "on bin" < ? 
aydıg Jj 7c yue !iang "ay (gezegen)" < ET aydu} 
aydış- im";' shang !iang "danışmak" < ET ayt-(ı)ş-
ayt- fP] wen, tJOJT da ring "sonnak, soruştunnak" < ET ay-t
aza- ~y bian shao "azalmak" < az+a-
azak gtp jiao "ayak" < ET adak 
azık *~~ !iang shi "yemek" < ET azuk ED 283a(l) 
bala X~~ ji dan "yumurta" < OrT bala 
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Ij\04 xiao gong niu "buzağı" ? 
ban pJT1=§B~ suo you de "hepsi" < bar+ı 
bas- J± ya "basmak" < ET bas-
başğar- j}:E1!. ban li "haJletmek" < ET başğar- < baş+gar- ED 380a 
bejin j1~-T hou zi "maymun" < ET beçin ~ Mo. 
belek :fL~?D li wu "hediye" < ET belek 

~$ jin nian "bu sene, bu yıl" < bo yıl+z 
bezı- 9!2* bian da "büyümek" < ET bedü-
bezık, bezeg * da, *B~ da de "büyük" < ET bedük 
bezıkidçiğ **1 j \i j \ da da xiao xiao "büyük küçük" < ET bedük kiçig 

&\~l1! bi xu "mutlaka" < Çin. &\~l1! bixu 
bıht -ıs: yun "bulut" < ET bulzt ED 333a-b 
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bırkan {~4% fou ye; {~{~ fo xiang "burhan, Buddha; Buddhanın heykeli / resmi" 
< ET burhan> Mo. burgan 

bırme *® mou xie; *~?D mou wu; 1=§® you xie "bazı şeyler, bazıları" < bir + 
?yme 

ItUlI'"'UUlrl11"nrn +- shi yi "on bir" < ET bir yegirmi 

bışt ~-T shi zi "bit" < ET bzt < *bft 
bız ıJl< bing "buz" < ET buz 
boda Jffi lu "geyik" ? 

bos *1 cun "köy" ? 
boyh ~$ jin nian "bu sene, bu yıl" < bo yzl+ı 
boz goy :t:k~~r1!~ hui se mian yang "boz renkli koyun" < boz koyn 
boz ~~ za se "karışık renkli" < ET boz 
boz ~-T shen zi, ~{* shen ti "boy" < ET bod 
.u""' .... ' ........ ~ ~-t- gao ge "uzun boylu" < ET bod+lzg 305a 
buğın ~*-jin fian "bugün" < ET bokün < bo kün 
ean- ~~*- chao huo "yanmak" ET yan-
ean:±.tlP sheng ming "hayat" «Far. can 
eara wUj~ ci wei "kirpi" < Mo. ('Doğu Yoğur'), krş. KIMo caraga L l037a. 
eemıs +* gan guo "kuru yemiş" < ET yemiş < ye-miş 
l"IPlI'",rTIPln ~frtrJ§PJtiffrJ)B~LlJ::F liu chan hou ke ji nai de shan yang "sütü sağılan 

keçi" < ET yegren 
-=§~p maa lu "eşek" < Mo. elcigen 
~ bing "asker" < ET çerig 

eomuş bbkl ma shao "kepçe" krş. DLT çömçe (Oğuz), Orta Türkçe çömüçJ 
Codex Cumanicus çömiç ED 422a-b. 

eut ~ shou "zayıf' < ET yut 
g* tang qin "amca veya dayı oğlu / lazı" < ET çzkan ED 409a 
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çogey- ~ zuo "oturmak" krş. Uyg. çök- 413b, çökit- 414b, Tü. çök-, ET sök- ED 
819a(2), sökit- ED 820a(2) 

çüğe LLJ~ shan yang "keçi" < ET eçkü 
dağe J!-8jiu mu "dayının hanımı, yenge" < ET tagay ED 474a-b, TDAA 133 
damır .rfııij7k xue mai "damar" < ET tamır 
dartgı w-=f dai zi, aw fa dai "bağ, toka " < tart-gu 
dartgış w-=f dai zi, aw fa dai "bağ" < tart-guç OTWP 357-358 
das- )~tH yi chu "taşmak" < ET taş-
das E~ shi tou "taş" < ET taş 
das :9HID wai mian; fiIi-=f mian zi "dışarı" < ET taş 
dasgar- 1oJ:9~fiIi xiang wai mian "dışarıya (doğru) çıkmak" < ET taşgar
dat f~f~ tie xiu "pas" < ET tat 
demır ciğen El 1j$ zi xing che; ~tt$ motuoche "bisiklet; motorsiklet" < 

temir 'demir' + elcigen 'eşek' +- Mo. elcigen 
demır tahgağı [WJf~ nao zhong "çalar saat" temir 'demir' + takıgu 'tavuk' (---+ 

tagağı) 

demır f~ tie "demir" < ET temir 
demırci f~11I tie jiang "demirci" < ET temir+çi 
demıryol f~~! tie lu "demiryolu" < temir ve yol 
degır 7(, 7(~ tian, tian qi "sema, gökyüzü; hava" < ET telJri 
dep- W~ ta "ayakla üstüne çık-" < ET tep-
derdeg j~ lang "kurt" < ? 

derik fıt shu "ağaç" krş. Çağdaş Uyg. dereb, Özekçe derebt vb. (ZGTJY Nr. 
433; H. Eren 404 b) 

diordon 12]+ si shi "kırk" < tort on 
dımsığ n~ zui "ağız" < ET tumşuk 509b 
dırğak ~W jin mi "samimi" ? 
dırığ )!5S-\J huo de "diri" < ET tirig 
dırma !ş ~ luo bo "turp" < ET (DLT) turma ED 549b 
dös §~§m xiong pu "döş, göğüs" < ET töş 
duğ- 1: sheng "doğmak" < ET tug-
du ge Ij\-84 xiao mu niu "dişi buzağı" < ET (DLT) tüge [U. BHising, "Woher 

kornınt eigentlich TÜRKISCH *düga, 'eine junge Kuh'?", Türk Dilleri 
Araştırmalarz, 21.1 (2011): 7-26] 

duk- 1:, 1:Jg" sheng, sheng yu "doğmak" ---+ duğ

durak ±, 1*1? tu, hui chen "toprak" ---+ durvak 
durat- f.& cuo "keselemek" « turup + ? (at-?), krş. ZGTJY Nr. 2641. 
duryak ± tu "toprak" < ET tuprak 
dus- ~ luo; T Et xia tai "düşmek; (yüksekten) inmek" < ET tüş-
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emığ ~LJ% ru fang "meme" < ET emig < em-(Og 
en ek frJ]4 nai niu "inek" < ET ingek 

!f!. zao "erken" < ET erte 'sabah erken' ED 202b 
eren ~J\. nan ren "erkek" < ET eren < er+en 
ehrgek i}8'g, tttf: gong de, xiong xing "erkek" ,-..J ET erkek 

ehrgeş 1*1 W::F yan shan yang "lasırlaştınlmış keçi" < erkeç 

esen 3f~ ping an, HIDlfU shun li "huzur" < ET esen 
esge 2-3 7 W::F 2-3 sui shan yang "iki üç yaşındaki keçi" < ET eçkü 
etek «f~ yi jin "kıyafetin alt kısmı, eteği" < ET etek 
ezengı :hbijf ma deng "üzengi" < ET üzelJü ,-..J üzelJgü 
ezer- N& gen, N&, gen zong "peşine düşmek" < ET eder-
ez ert- ~.m !ing "liderlik yapmak" < ET eder-t-

m h . m fıh h . d "1 . h" < ET k gara /1\\ ez, /ı"ı:l) ez e (ara, sıya ara 
garar- 6t~ fa hei; 6t1~ fa re "kararmak, ısınmak" < ET karar
garayamır ~~m maa maa yu "(yağmur) çiselemek" < kara ve yagmur 

gayda {t-bJlli:1J shen me difang "nerede" < kayu+da 
gayla-lf§pao "koşmak" < ? +la- « ET kay 'cadde' < Çin. tJjjie?) 

gayok OJ,DJ ke yi, 1~ı3- cou he "evet, tabii" < ? kayu ok? 
gaysı D]~1' na ge "hangisi" < kayu + sı 
gel- * lai "gelmek" < ET kel-
gem wg bing "hasta" < ET kem 

gezğek ::&~m yi wu "giysi" < *ked+gek 
gezgı «§f9. yi fu "giysi" < ET kedgü < ked-gü 
gılış 7J dao "bıçak" < ET kılıç 
gısga ~R8'g duan de "kısa" < ET kısga < kıs-ga 
gız-oğIl ) Lft er n ü "çocuk" < ET kız ve ogıl 
gız M*, ft) L gu niang, n ü er "kız" < ET kız 
gızaga ffi.ffi. Jie jie "abla" < ET kız ve aga 
gızığ mYri bian yan "kenar, kıyı" < ET kzdıg 
gızIl ~i hong, ~I8'g hong de "kızıl" < ET kızıl 
goy ::F yang "koyun" < ET koy < koyn 
goyci t3<:J\. mu ren, t3<:::F~ mu yang zhe "çoban" < koy+çı 
gozı M~::F~ mian yang gao "kuzu" < ET kozz 
göger- 6tWi.fa lan, 6tw fa qing "yeşermek" < kök+er-
gök wi. lan; ~~~'B cao lü se "mavi; otun yeşil rengi" < ET kök 
gögğIl, )~\ xin, )~<~ xin yi "gönül" < ET kölJüI 
gör- JXljian, ~ JXL kan jian "görmek" < ET kör-
göş-, güş- f~tt ban qian, ttifE qian tu "göçrnek" < ET köç
gösen- &.-3 fan chu "geviş getirmek" -+ kösen-
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gösırık ~~f. ma ban "köstek" ? 
gözdartgış g~fİ yan jiang "gözlük" < köz ve tart-guç 
gulan Jf~ ye ma "yabani at" < ET (DLT, KB) kulan 
gumıs !fNr yin zi "gümüş" < ET kümüş 
gus/ kus 4- niu "inek" ~ ugus 
gus ~ niao, ~~ niao lei "kuş" < ET kuş 
guzı Tiii xia mian; jtiii bei mian "aşağı; kuzey" < ET kodı 
harva ~fJ qing ke "arpa" < ET arpa 
haya -=fJlı\ shou xin "avuç, aya" ET aya 
hetek tzt~ yi jin "etek" ~ etek 
horda ep LS] zhong jian "orta" < ET orto 
huala-1t:f)! huafei "harcamak" Çin.1t: hua ve +la
huarçiçik 1t:~ hua cad "çiçek" Çin. 1t: hua + OrT çeçek 
ılığ -=f shou "el, kol" < ET elig 
ılık -=f shou "el, kol" ~ ılığ 
ışğek 1§tt?!J shi wu "yiyecek" < iç-gek 
ısıg'" tA re tAM0 re de "sıcak" < ET isig < isi-g ,1\\'1 ,,1\\\ı::l~ 

ıssı- ~r,~ bian re "ısınmak" < ET isi-
IŞt JbJ gou "köpek" < ET ıt 
ka cil « kaş yil) JL4 ji nian "kaç yıl, kaç sene" *kaç yıl (?) 
kan mı xue "kan" < ET kan 
kan OJ 5-f ke han "han, hakan, hükümdar" < ET kan ~ han 
kan 1ED]~)L zai na er "nerede" *ka + ? 
kar ~ xue "kar" < ET kar 
kasga .W2--1§ B ıxIB'gtİ~ bi Ziang you bai ban de sheng chu "alındaki aklık, 

akıtma; alnında beyazlık bulunan hayvan" < ET kaşga 
kaşığ iii*m mian jia "yanak" ? 
kayan J~ zhu "domuz" < Mo. 'yumru' ~aban ~ ~abang Lessing 895a-b, krş. 

Tuv. havan TuwWz 164b-165a. 
keğde ~EÇ zhi "kağıt" < ET kegde < ? 
keğır- ~* na lai "getirmek" < kel- ? 
kelın ~~tz3 xi fu, xAfu ren "gelin, hanım" < ET keZin < kel-in 
kerek m~ xu yao, 16\~ bi yao "gerek" < ET kergek 
kımdeğ {~ıt-if$ xiang shui yi yang "birisine benzeyen, birisi gibi" < kim ve 

teg 
kıp kızıl ~I~IB'g hong hong de "kıpkırmızı", krş. Tü. kıpkızıl. 
kıreğı !fJi5r ju zi "testere" < *kır-agu 
kıs ~ 7( dong tian "kış" < ET kış 
kısrak 3 ~ -a ~ 3 sui mu ma "üç yaşındaki dişi at" < ET kısrak < kısır+ak. 
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kici- ~/J\ bian xiao "küçülmek" < *kiçi-
kiçik ıJ\ ıJ\8'9 xiao, xiao de "küçük" < ET kiçig 
kojğar *qı~Ar~ zhong mian yang "koç" < ET koçgar ~ kOPJar 
kol- i~,* qing qiu, z-ı"1 qi tao "istemek" < ET kol-
kolgı *UtN shengfan "yemek artığı" <? 
kök !1!, *!1! lan, tian lan "mavi, gökyüzünün rengi" < ET kök 
kök 85* bai mo, 5Bı53Kpao mo "köpük" «köpik 
kölğı ~;f®- zuo yi "sandalye" < * köl-gü? 
kömır 1l mei "kömür" < ET kömür 
kösen- &. § fan chu "geviş getirmek" ? < *kev-(i)ş+en- ? 
kujğar *qı~m* zhong mian yang "koç" -? kojğar 
kulak E}* er duo "kulak" < ET kulak < kulgak 
kun- i11?i guo ye, }jti1 du guo "konaklamak" < ET kon-
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kun- tt! qiang, :;g; duo "birisinden kapmak, zorla elinden almak, yağma / talan 
etmek" < ET kun- ED 632b 

kun :tJB tai yang; B -=f ri zi "güneş" < ET kün 
kundıs 8 * bai tian "gündüz" < ET küntüz 
kunık ~* yi tian; ~1?i yi ye "bir gün; bir gece" < kon-uk, krş. KIMo. konug 

"bir gün ve bir gece" L 964a « ET kon-) 
kunıs ~BfEl yang po "güneş" ? krş. Tü. güneş 
kur rJlw yao dai "bağ" < ET kur 
kurığ ~ kong, ~B'g kong de "boş" < ET kurıg < kurı-g 
kurtga ~*~ lao tai po "yaşlı kadın" < ET kurtga ED 648b 
kus- ll!Rn± ou tu "kusmak" < ET kus-
kus ~ niu "inek" -? ugus 
kus ~) L niao er "kuş" < ET kuş 
kusan-iRji, 1itb le "bağlamak" < ET kurşan- < kurşa-n- < *kur+uş+a-n OTWF 

433,607. 
kusandır- {~iR shi ji, {~'j] shi le "bağlatmak" < kusandır- (-? kusan-) 
kuşdığ ije::8'9 fei de "semiz, şişman, yağlı" < ET küçlüg 
küse- OH Di ju jue "geviş getirmek" ? < < keviş+e-
kutgı !If~Ol; hou long, D~-=f sang zi "yutak" < ? 
lar iE hua, iR"§" yu yan "söz, dil" < ? 
lom f2. (-n) jing (shu) "sütra" < ET nom < Soğd. nom 
lomak iiJC$ gu shi "hikaye" ~ OrT yomak 
mal titf sheng chu "mal" ~ Mo. mal < < Ar. mal 
man- ~ (~g{-=f) dai (mao zi) "(şapka) giymek" < ET ban- ED 347b(l) 
manan ~ wu "sis" < Mo. ('Doğu Yoğur'), krş. KIMo. manang L 525b 
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manım ( ~f:i tfP) !k 00 (fu shi) tou mian "başa geçirilen bir tür şapka, süslü 
şapka" < man-ım < *banzm 

mag- fE: zou "yürümek" < ET malJ
men ~ wo "ben" < ET ben 
men 00, OO~ mian, mian fen "un" ~ Uyg. men < Çin. 00 mian 

mıla f*r hai zi; ~f*r nan hai zi "erkek çocuk" ~ bala 
mındağ {*~f~ xiang zhe yang "bunun gibi" < ET muntag < *bonteg 
mıg T qian, -T yi qian "bin" < ET bu} 
mıs ~{rJ women "biz" ~ mız 
mış jM maa "kedi" ~ DLT müş 
mısder ~{rJ women "bizler" < biz+ler 
mışi ~moo zhe li mian "bunun içinde" <? bo (+ uş ?) 

mışin t~M~ mian xian "pamuk ip" < Çin. 
mız ~{rJ women "bizler" < ET biz 
mo -t:E ye "-da/ -de" « ET yme ? 
mos (Lt) jEj (niu) jiao "boynuz" < *boynuz, ~ krş. ET mül)üz ED 352a-b 
muli 1& hen "çok, fazla" <? 
nan, nar 1'±J3~m wang na bian "o tarafa doğru" < znaru < ET zngaru (Mayun 

Çar yazıtı) 
neme ;tf;~?!J mou wu "bir şey" < < ne yeme 
neme- t~~ zeng tian "eklemek" < Mo. neme-
nevoğanne pjG1t~if~r 7 cheng shen me yang zi le "ne oldu" < ne bol-gan ? 
nici JL1' ji ge "kaç tane" < ne+çe 
ni cik 1tz.if~8~ shen me yang de "nasıl" < ET neçök < ne+çe ök 
odıg *~;~)( mu chai; chai huo "odun" < ET otul) 
ol 1ift (=f"1±ttı) ta (bu zai chang) "o" < ET ol 
olar 1ift1rJ (=f"1±ftı) ta men (bu zai chang) "onlar" < ET olar 
olğak LLJ~~ shan yang gao "oğlak" < ET oglak 

olık * shou "kol" ~ ılzğ 
olır-, olur- tf:1±, mm cun zai, liu su "var olmak" < ET olur
or « oğur) ~ qun "grup, kalabalık, sürü" < ET ögür 
orda ep ['S] zhong jian "orta" < ET orto 
orğak fJ7J !ian dao "orak" < ET orgak < or-gak 
orğı~)( chai huo "odun" <? 
orın ~ wo "yuva" < ET orun 
osınk aragı O~5@ pi jiu "bira" < osırık "sahte, yalancı (?)" ve ~ aragı 
osınk kt,pi "osuruk" < ET (DLT) osruk~ osuruk 
ot )( huo "ateş" < ET ot 
oy .3:fZ1*, *~ ping yuan, fao xiang "yazı, memleket", krş. ET oy ED 265b(1) 
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ökbe JtrP fei "akciğer" < ET öpke 
örğen- $ xue "öğrenmek" < ET ögren-
palğa- f~ shuan "bağlamak" < ET bagla- < ba-g+la-
peğ g guan, g A guan ren, {a bo "devlet görevlisi" < ET beg 
pison ii + wu shi "elli" < beş on 
pıcak lJT dao zi "bıçak" < OrT bıçak,...., biçek 
pıdığ -n, ::f: shu, zi "kitap; harf' < ET bitig < biti-g 
pıdığcı ~D-ı,R5:tT zhi shi fen zi "aydınlar" < ET bitig+çi 
pınn MrnJ qian mian, LM zhi qian "önce" < ET burun 
pıs- ~t shu "pişmek" < ET bış-
ponn a*JJ, LM zui chu, zhi qian "en başta, bundan önce" -+ pırzn 
posan- (::;R: ~) ~~}j (tian qi) bian ying "(hava) bulutlu olmak, (hava) 

kapanmak, puslanmak" *bus+an-, krş. ET (DL T) bus {(pus" 

praş *~ mu pen "tahta tencere" ? 
pudığ -n; ::f: sh u; zi "kitap" -+ pıdığ 

sadığ {fı;f~ jia ge "fıyat" < ET sat-(z)g 
sagın- 1& si, }G'\~ si nian "düşünmek" < ET sakın- < *sak-(ı)n- « *sa-k- ? 

olabilir mi?, krş. sa- "saymak") 
sahğ m zhong, mB~ zhong de "ağır" < sal-(ı)g 
sana- *fr*fr shu shu .:-~ eS qing dian "saymak" ET sana- < sa-n+a--sr.y..,:5ty.., , i r:ı 1\" 

sanğ W huang, w~B~ huang se de "sarı" < ET sarzg 
savat « salv _ at-) JJ~~ fang xia "koymak" < < sa 1- (ı)p at
seler {~frJ ni men "sizler" < siler < *sizler (,...., *si+ler?) 
seme ~Ji si miao "tapınak" < Mo. 
sen f~ ni "sen" < ET sen 
sı- t!Tfffi zhe duan "kırmak" < ET sı
sık f'l men "kapı" < ET eşik 
su 7]( shui "su" < ET suv 
suğar- fX7]( yin shui "sulamak" < ET suvgar- < suv+gar-
sUIJ 'f cun "bir uzunluk birimi (1 cun= 11 30 metre)" < < Çin. ~ cun 
suz- ff& di "karşı durmak, dayanmak" ? 
şajdığ 5ı:..A nü ren "kadın" < ET saçlzg < saç+lzg 
şigeyğımı + = shi er "on iki" < ET eki yegirmi 
tağ LLJ shan "dağ" < ET tag 
tahgağı "tavuk" < ET takıgu 
tam- tf~~ ran shao "yanmak" < ET tam
tara- ~2L~jie shu "bitirmek" < ? 
taz- 1~ cai "tahmin etmek" < ? 
ter- rı§- shi "toplamak" < ET ter-
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terğen .$ che "araba" < Mo. tergen < ? 
terğenci $x chefu; l§jifJL siji "şoför" < tergen+çi 
termen EM shi mo "taş değirmen" < ET tegirmen 
tık- f1t, ~ tian, sai "tıkınak" < ET tık-
tısı ıtt1H~Iji ci xing, eSk] mu de "dişi" < ET tişi 
töröl ~* niangjia "kadının ailesi, kız tarafı" ~ Mo. L 836b; TDAA 
tutgış f~mT guo dian zi "sıcak bir kabı tutmak için kullanılan tutacak" < tut-

guç 
ucin m yong, !fO he, -ıR yu, fO] tong "bundan başka, dil, aynı" < ? 
uğ- t'EE C M) tui (mo) "ufaltmak" < ET (DLT) uv-
uğur C -) ı$ (yi) qun "sürü" -+ or 
ugus 4 niu "inek" < ET öküz 
ugus 5I5OJ jiang he "ırmak, nehir" < ET ügüz 
ukur ~t~ tuo feng "devenin hörgücü" < ?? 
ulğak LlJ$~ shan yang gao "oğlak" < ET oglak < ogul+ak 
ulğan ~f* nan hai "oğlan" < ET oglan < ogul+an 
un fE1§- sheng yin "ses" < ET ün 
uruğ f~T zhong zi "tohum" < ET urug 
uz- trf:r®T che duan "koparmak, kesmek" < ET üz
uzın *sk] chang de "uzun" -+ uzun 
uzun * chang, *sk] chang de "uzun" < ET uzun 
üm ~J$T ku zi "pantolon" < ET üm 
ürek )~\gJ± xin zang "yürek, kalp" < ET yürek 
üzüm lijiB pu tao "üzüm" < ET üzüm 
vubs A f€ ren chu; A~ ren lei; ~~ min zu "ulus, memleket" < Mo. < ET uluş 
ya ~ shi "evet" krş. iyye, iye, ye, ca, çe (Tuva, Moğol vb. çok sayıdaki dilde 

"evet" karşılığı) 
yada- /Fij5~$ bu neng gou "az gelmek, yetmernek" < Mo. yada
yağ 5EB you, @ı5EB su you "yağ" < ET yag 
yağan ** da xiang "til", krş. Mo. cagan ~ ET ymJa 
yağır *:;:& an chuang "yağır" < ET yagır 
yak- ~ Cm) xia (yu), ~~jiang "yağmak" < ET yag
yama- n~f~ xiu bu "yamamak" < ET (DLT) yama
yarğı gl§j guan si "dava" < ET yargu < yar-gu 
yaş ~f had; ~jğjğ mei li "güzel, iyi" ? 
yasa- flM du guo, ±* sheng zhang, mG* cheng zhang "yetişrnek, büyümek" 

< ETyaşa-
yas dan- tt zhen "yaslanmak" < ET yasda-n- ED 974a, OTWF 628 
yaz- fllBf pu kai, J&7f zhankai, txt7f tankai "açmak, sermek" < ET yaz-
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fAfeng "yel, rüzgar" < ET yel 
yelğa- §@5n ku qi "ağlamak" -+ yilğa-

yebğ ~::§ zong maa "yele" < ET (DL T) yalzg 
yemsak $)\ ruan "yumuşak" < ET yumşak 
yer tili; B3tili di; tian di "yer, tarla" < ET yer 
yerçi, yerci ~x-=f- ge shou "şarkıcı" < yzr+çı < ET yzr 
yi- uz: chi "yemek yemek" < ET ye-
yi dı -t:: qi, -t::1'- qi ge "yedi" < ET yeti 
yiğ ±Eı"J sheng de "ham, olmamış, çiğ" < ET yig 

yiğaş *~ mu tou "ağaç" < ET zgaç < z+gaç 
yiğaşci *11I mujiang "marangoz" < ET zgaççı < zgaç+çz ED 80a 
yiğır ~+ huang yang "dağ keçisi" ? 

yi gıt ıJ\{*r xiao huo zi "delikanlı, genç" < ET yigit 
yil !rf nian "yıl, sene" < ET yzl 
yilan ~t she "yılan" < ET yılan 
yilğa- §@ ku, §@5n ku qi "ağlamak" < ET zgla ~ yzgla-
yim- [f} bi (§~§~ yanjing) "gözlerini kapamak, yummak" < ET yum

yim F3 yao "ilaç" < ET em 
yimıt- ~~ ju ji "toplamak" < ET yomzt
yigır 83?ıJ::. wang shang "akşam" < ET 
yip ~ffi~~r xi sheng zi "ip" < ET ip 
yit ~ rou "et" < ET et 
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yoda +/J\oo yang gan ba gu, +-=fESR yang xiao tui "koyunun bacağı" < ET 
yota ED 886a 

yoğın W:§. cu, W:§.Eı"J cu de "kalın" < ET yogun 
yoğır ?8~fJ\ yaoaoer "Uygur" -+ yoğur 

yoğur mlJ!nJm yuguzu "Uygur" < ET uygur 
yol ~! lu "yol" < ET yol 
yoldıs ~~ xing xing "yıldız" < ET yulduz 
yom f}$r ku zi "pantolon" -+ üm 
yorğa Jt~tI70 zou ma bu tai "dört nala koşan at" < ET yorıga ED 964a, krş. 

Tü.yorga at 
yorğen- $5] xue xi; ~~ nian shu "öğrenmek" < ögre-n-, -+ örgen
yorğet- fJ..jiao "öğretmek" < ögre-t-
yorğetme ~jffllao shi "öğretmen" < *öğret-me 
yoz- ~?:Njing guo, }mN tong guo "geçmek, uğramak" < ET oz- ? 
"T"~,rlI~""'IT 03'<UJfX~ ke sou bing "öksürük" < ?; krş. ET yötül 

yüg ::§ mao, ::§6t maa fa "yün" < ET YU1J 
yüz -EI yi bai, EI bai "yüz (sayı)" < ET yüz 
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yüz ij:& !ian, 1ifii~ mian bu "yüz, sima, çehre" < ET yüz 
yüze J:1if shang mian "(bir şeyin) üzerinde" < ET üze 
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