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To~uz-Oguz

ve On-Uygur*

James Hamilton
(Paris)

Yuk an Moğolistan'da bulunan, runik-benzeri bir alfabeyle yazılmış eski
Türk yazıdannda, VIII. yüzyılın ilk yansına ait To~uz-Oguz ya da sadece
Oguz şeklinde bir kavim adının varlığına bol sayıda tanık vardır. IX,
yüzyıldan itibaren bu ad, Müslüman yazarlarda Toguzguz, Güz veya Guzz"
Bizanslılarda ise Uz gibi biçimler altında, özellikle batıya doğru hatın sayılır
bir yayılma göstermiştir. VIII. yüzyıldan önceki dönemin ise, genelolarak,
Türk halklanyla açıklanmasının gerektiği düşüncesiyle Doğubiliminin çok
çeşitli alanlannda, sinoloğlardan finno-ugrisdere vanncaya kadar herkes,
atılganca, Türk etnik grubunun sisli kökenlerine kadar çıktığı düşünülen bir
'Oguz' halkının antik izlerini aramaya koyuldu. Sanki çağdaş Doğubilimi
Oguzlara adını veren atalan Oguz Han'a ilişkin ünlü efsaneden biraz fazlaca
etkilenmişti. Oysa, bilinen versiyonlan Moğol döneminden geriye gitmeyen
bu efsane l XIII. yüzyıldaki Moğol fetihlerinden ve - İslami versiyonlannda-

*

çev. Yunus Koç, İsmet Birkan. Makale "Toquz-Oyuz et On-Uyyur" adıyla, Journal
Asiatique, sayı CCL, (1962) s. 23-63'te yayınlanmıştır. Kullanılan kısaltmaların
listesi sondadır. İlk çeviriyi Yunus Koç hazırlamış, daha sonra bu çeviri yi İsmet
Birkan bir de dilci gözüyle baştan sona gözden geçirmiştir. Her ikisine de burada
ayrı ayrı teşekkür ederiz. Türk dili tarihi açısından çok önemli olan, Türkçesi 36
yıl gecikerek de olsa yayımlanan bu önemli çalışmanın yayımına izin vermesinden
dolayı ayrıca yazara da teşekkür ederiz. Çeviride Çince sözcüklerin yazıçevriminde
kullanılan ve Fransızca söyleyişe uygun olan yazıma hiç dokunulmamış, bununla
birlikte Çincenin bugünkü Pinyin sistemine dayanan yazımı da köşeli ayraç
içerisinde verilmiştir.
W. RADLOFF, Das Kudatku Bilik des Jusuj Chass-Hadschib aus Biilasagun, Theil I,
Saint-Petersburg, 1891, Oguz Han efsanesinin bilinen üç ana versiyonunu çevriyazı
ve Almanca çeviri olarak verir: ı. XLV. yüzyıl başlarında kaleme alınan Reşidüddin
versiyonu xıV-XXıV. sayfalarda; 2. XVII. yüzyıla ait Ebü1gazi versiyonu XVIIIXXXVIII. sayfalarda, ve 3. Bibliotheque Nationale' de bulunan uygur yazılı Schefer

http://www.turkdilleri.org/

JAMES HAMİLrON

188

Oğuzlann X. yüzyıl dolaylannda Müslümanlığı benimsemelerinden geniş
ölçüde etkilenmiş olmakla birlikte, içinde bu donemlerden daha eski hiçbir
olayın yankısına rastlanmaz.
.
Önce 'Oğuz' adını inceleyelim. Marquart, Batı T' ou-kiue [(Xı) Tu-jue
(iffl)~'JO konfederasyonunun adı olan On-O~ 'On Ok'u açıklamak üzere,
(tanıklanmamış) bir *On-Oğuz varyantı düşünmüştü; bunun içindeki 'oğuz'
ögesi o~ 'ok' -1- uz 'adam, insan' dan oluşuyor ve 'Pfeilmanner' anlamına
geliyordu. 2 Aynı şekilde Nemeth de ("On ogur... ", 152) Oguz sözcüğünde
bir -z eki almış o~ 'ok'u görüyordu; tıpkı Oğuz'un o~ < *o~u 'ok, kabile' den
gelme olduğunu öne süren Omeljan Pritsak (Ural-AUaische 'lahrbücher,
1952, s. 59) gibi. Bı:ı etimolojiler hakkında en azından şunu diyebiliriz:
Türkçede . *o~-uz ~6ya *o~u-z, 'oğuz'la aynı şey değildir.3 Boodberg
(HJAS, IV, 1939, 238), 'boynuz' anlamına geldiği sanılan hayli sorunlu
ortak bir Altayca *ugur sözcüğünü yeniden kurup ondan - rotasizmle
(zetasizm?) ve biraz da kurallan zorlayarak - Oğuz'u türetmeye. çok uğraştl.
Louis Bazin (Oriens, VI, 1953, 315) Oğuz adını bazı çağdaş Türk
lehçelerinde 'genç boğa, tosun' anlamına gelen oguz veya ogus ~özcüğüyle
özdeşleştirmeyi düşündü; Oguz Han efsanesinin Bibliotheque Nationale'deki
Scheffer elyazmasının başında, belki de Oguz Han'ın babasının resmi olarak, bir sığır çiziminin .bulu\1ması da bu görüşü destekler görünüyordu. Ne
var ki, Eski Türkçede oguz 'boğa' diye bir sözcük bulunamadıkça ve eski
bir metinde Oguzlann adıyla 'sığır' kavramı arasında herhangi bir bağlantı

nü~hası

ve 232-244. sayfalarda yer' alır. Ru sonuncu nüsha üzerinde
Pelliot (TP, XXVII, 1930, 247-358) bunun sonraki döneme,
olasılıkla XV. yüzyıla ait bir uygur metni olduğunu ortaya koymuştur. RızA
NUR'un, Pelliot tarafından 1930'da düzeltilen, Oguzname, Türk 'Destanı
(İskenderiye, 1928) acllı yayınından sonra, uygur yazılı metin BANG ve RAHMETI.
tarafından "Die Legende von Oghuz Qaghan" başlığıyla (Sitzungsb. Pr~uss. Akad,
Wiss., XXV, Berlin, 1932) ve A. M. Şçerbak tarafından da: Oguz-Niime adıyla
(Moskova, 1959) yeniden yayımlanmıştır,
Karş. MARQUART, " ... Komanen", 35-37, 201; UJb, IX, 1929, 90. Gerçekte uz
hiçbir zaman "insan, adam" anlamına gelmenitŞ' olup, sadece "usta, becerikli"
demektir. A. VON LE COQ (Türkische Manichaica aus Chotscho, I, s. 16, i. 13)
MARQuART'ın göderme yaptığı bir parçada gerçekten uzlar sözcüğü için tüchtige
Manner "becerikli insanlar" anlamını vermişse de, açıkça bellidir ki burada Manner
asıl anlamında olmayıp, uz "becerikli" sıfatının çoğul uzlar şekliyle ad olarak
kullamldığını göstermeye yanyordu.
Bu İtiraz daha önce HANG ve RAHMETI tarafından dile getirilmişti: "Die Legende
von Oghuz Qaghan", s. 3, n. 3.
da

X-Xıı.

yaptığı çalışmada

2

3
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saptanamadıkça, yaklaşık olarak XV. yüzyıla tarihlenen söz'konusu çizimi,
epeyce sonraki bir döneme ait halk etimolojisinin ifadesi sayarsak yanılmış •
olmayız.

1930'da Pelliot, "Sur la Legende d'Uyuz-Khan en ecriture ouigoure
[Uygur yazılı Uğuz Han Efsanesi hakkında]" adlı incelemesinde (TP,
XXVII, 256), söz konusu kavim adını Uguz diye okumayı uygun buldu,
çünkü efsane, efsanevı hükümdar Uguz ya da Oguz Han'ın adını,
, Pelliot'nun gene uğuz diye okumak gerektiğini sandığı ve 'ilk süt, ağız sütü'
anlamına gelen sözcükle ilişkilendirir gibiydi. Ancak daha sonra Pelliot,
'bunun da ünlülerin söyleniş derecelerini gözönüne almayan bir h.alk
etimolojisi olduğuna inanarak', bu görüşünden caydı (Horde d'Or; 26, n. 1)
ve, 1914'te (TP, XV, 257) Eski Türkçe oğuş 'boy, klan' sözcüğüyle
yakınlığını saptamış olduğu Oguz okuyuşuna döndü. O zaman şöyle
yazıyordu: " ... Orhon yazıtlan bize oğuz diye sık kullanılan bir sözcük
öğre.tti; bu sözcük, Uygurcadaki oguş gibi, Çinlilerin M: sing [xıng], 'klan,
boy' sözcüğüne karşılıktır. Bilindiği gibi, Tol,cuz-Oguz ya da 'DokuzBoy'ların adı Çincede fLM: kieou-sing Uiu-xıng] diye yazılır ki bu ifade
tam tamına aynı ,anlama gelir. Dolayısıyla, Orhon Türkçesindeki oğuz'la
Uygurca metinlerdeki oğuş'un kökensel özdeşliğini iddiaya kalkışmamakla
birlikte, bu varsayımı meslektaşlarımın incelemelerine sunulacak kadar akla
yakın (ve dikkate değer) buluyorum". İmdi, ben bur~da Pelliot·'m,ln, gerçekten Oguz adının kökenindeki sözcüğü yakalamış olduğu kanısındayım.
"ş'li okunuşu, özellikle Kaşgarlı'yla, artık kesinleşmiş olan oğuş 'boy'
sözcüğü, görünüşe göre, *oğ- ya da *oğu- ('döl vermek, doğurmak'?) gibi
bir kökten, ad yapmağa yarayan -ş ekiyle türemiştir; aynı kök, ~L ekiyle, oğul
'ardıl, oğul' sözcüğünü de vermiş olmalıdır.
Ancak, oğuş'un sonundaki -ş foneminin, Oguz sözcüğünde -z'ye
dönüşmesi nasıl açıklanabilir? -ş/-z gibi bir almaşıklık ya da -ş > -z gibi bir
değişim, Eski Türkçede (bulunsalar bile) son derece istisnaı durumlar
oluştururlardı. Üstelik, daha ilk Türkçe belgelerden, VIII. yüzyıldaki
yazıtlardan beri, oğuş 'boy' sözcüğü kavim adı olan Oguz'la birlikte ve yan
yana karşımıza çıkıyor. Ben buna şöyle bir açıklama önerebileceğimi sanı
yorum: Başlangıçta 'dokuz boy', yani to~uz oğuş'tan oluşan bir konfederasyon vardı. Bu deyim bir süre sonra özel ad gibi algılanır olunca, Türkçedeki genel. uyumlulaştırma eğilimi ve 'yankılı' .sözcüklere, düşkünlük işe
karışarak, başarısız bir yarım uyak izlenimi veren *Tol,cuz-Oguş'u tam uyaklı
Tol,cuz-Oguz ifadesine dönüştürmüş olmalıdır. Kısacası, aynı ünlülere sahip
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Türkçedeki pek çok uyaklı sözcük çifti
rastgele derlenen a!Jsa~-bu!Jsa~, yaşıl-yuşul, ~atılgan
~arılğan, çart-çurt gibi çiftler) örneğine göre, uyum sağlayıcı bir benzeşme
olayı meydana gelmiştir; aşağı yukarı ~arğadı al~adı deyiminin ~argadı
ar~dı, 'lanetledi' olması gibi (Bak. Kaşgarlı, I, 284-1). Böylece, genellikle
bunun tersinin varsayılmasına karşın, To1,cuz-Oguz deyimi Oguz adından
önce gelmekte, bu ad da başlangıçta 'Dokuz Boy' konfederasyonunun
adının kısaltılmış şekli olmaktadır. Peki, bu *To1,cuz-Oguş > To1,cuz-Oguz >
Oguz varsayımı, To1,cuz-Oguz ve Oguzlar hakkında başka kaynaklardan
gelen bilgilerle uyuşuyor mu? İncelememin geri kalan kısmında işte bu
noktayı denedeyip aydınlatmak amacındayım.
olan To1,cuz ile

Oguş arasında,

(örneğin Kaşgarlı'dan

Pelliot'nun yukarda belirttiği gibi, To1,cuz-Oguzların adı Çincede fLM:
kieou-sing Uiu-xıng], 'Dokuz Boy' şeklinde gösteriliyordu. 4 To1,cuz-Oguz
konfederasyonu VI.-VIII. yüzyıllar arasında, Souei [Suı~] ve T'ang [Tang
hanedanları döneminde, Çinlilerin T'ö-Io [Te-le] ~~ıu *d'()k-lak veya
T'ie-Io [Tie-Ie] .ıu *t'iet-l()k olarak adlandırdıkları, pek çok boyu
kapsayan bir gruba mensup bazı boylardan oluşuyordu. Bununla birlikte,
T'ong tien [Töng dian 1f1~]5 (CXCIX)5 ve T'ang chou'ya [Tang shü
(CCXVII L [sh~mg], i rO) göre, T'ie'-ıo [Tie-Ie .:ifJ] sözcüğü, T' o-pa
Wei* [Tuo-ba Wei f1iNtt~] dönemindeki (386-558) Kao-kiu'nun [Gao-ju]
~. ('Yüksek Arabalar') bir başka adı olan Tch'e-Io'nun [Chi-Ie] WJı:ıu
(eskicil *t'j()k-l()k> VII *t'jek-lek) bozulmuş şeklidir. Wei chou'da [Wei
shü ~.] (CILI, 9 rO) şunları okuyoruz: "Kao-kiu'lar [Gao-ju ~ ..]
(Yüksek Arabalar) antik dönemin Kızıl Ti'lerinin [Di]
kalıntılarıdır.
Önceleri onlar Ti-li [Di-li]
*d'iek-liek adıyla anılıyorlardı. Kuzeyde [bu
ad] Tch'e-Io [Chi-Ie] WJı:ıu (eskicil *i'jek-lek) şekline sokuldu; asıl Çin'de
de bundan Yüksek Arabalar, Ting-ling [Ding-lfng] T~ *tieng-lieng .

m]

me]

axlfl

4

5

*

ax

1919'da yayımlanan "Kyüsei.. .. " adlı çok önemli çalışmasında HANE DA Töru,
VIII. yüzyıl Türk yazıtlarındaki Tol~uz-Oguz'ların, nfri [jiu-xıng] "Dokuz Boy"
adıyla bilinen ~1@J T'ie-Io [Ti'e-Ie] grubundan bir konfederasyonla özdeş olduğunu
itiraza yer bırakmayacak şekilde gösterdi. HANEDA Töru'nun vardığı sonuçlar,
batılı bilim adamlarının yararlanabilmesi için, Edwin G. PULLEYBLANK tarafından,
19S6'da yayımlanan mükemmel bir makalede özetlendi (karş. "Toquzoghuz".
Pulleyblank burada ayrıca Haneda'nın tezine önemli katkılarda da bu~unur.
Ortalara doğru, T'ie-Io [Ti'e-Ie ~1@J] hakkındaki nota bakınız. T'ong tien [Töng .
.
dilin ~:JtI:!.] 801' de tamamlanmıştır.
Makalenin aslında Wei T'o-pa (yay.).
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Ve daha ileride: "[onlann yaşam tarzı] Jouan-jouan'lannkiyle [Ru-

!ii!iil hemen hepien aynıdır. Yalnız arabalannın tekerlekleri çok büyük,

ışınlan

da çok fazladır." kaydı vardır. Bu durumda, *tek-lek şeklindeki Çince çevriyazılara, arabalannın yüksek tekerlekleri nedeniyle Çinlilerin 'Yüksek Arabalar' diye adlandırdıklan bir Türk toplumunun adı karşılık geliyor
olsa gerektir. Aynca bu *tek-lek de 'çember' anlamına gelen6 Eski Türkçe
tiigriig sözcüğünün tam karşılığı olup, büyük olasılıkla 'Yüksek Arabalar'ın
sahip olduklan ve günümüzde Ruslann Altay dağlannda eski bir tümülüste
bulduklan tekerlek tipini betimlemeye gayet uygundur: 7 Bükülmüş ağaç
daHanndan yapılma, çok sayıda ince ışınlı, büyük ve hafif tekerlekler. En az
M.Ö. III. yüzyıla kadar çıkan Ting-ling [Ding-lfng T~], *tieng-lieng biçimine gelince, herhalde o dönemin Çincesinde, yabançı -g sesi olasılıkla'-ng
ile gösterilmek suretiyle, daha sonraki *tek-lek tipi çevriyazılann gösterdiği
aynı *Tagrag adını ifade ediyordu. Zaten Hiong-nou'lann [Xiöng-nu 19jJ3l)(]
kuzeyinde, Baykal ve Aral gölleri arasında kalan ve M.S.- III. yüzyıla kadar
Ting-ling'lerin [Ding-lfng T~] göçebelik ettikleri alan da, bu yüzyıldan
\ itibaren 'Yüksek Arabalar~ın *Tek-Iek'lerinin dolaştıklan bölgedir. 8
6

7

8

Kaşgarlı'da ve çağataycada (RADLOFF, Wörterbuch, III, 1038) yer alan tiigriig (veya
tiigriik?) "çember, daire, tekerlek" adından, "kuşatmak, çembere almak, daire
şeklinde dizrnek" anlamında, uygur yazılı Budist metinlerde rastlanan tiigriglii- (veya
tiigriklii-?) eylemi türemiştir (karş. Uigurica, IV, ve Türkische Turfantexte, X).
Tiigrii "çevre, dolay" ve tiigirmiin "değirmen" gibi tğgriig de ''ulaştırmak, değdirmek"
anlamındaki tiigir- eyleminden gelir.· Tiigriig özel ad olarak Çince çevriyazılar
dışında hiçbir yerde geçmez.
Peter A. Boodberg, T'ie-Io'yu [TiT~-le .1iYJ] Töliş ile, Sie Yen-t'o'yu [Xue Yantu6 ıw~lft!i] da Sır-Tarduş ile özdeşleyen, - ve Oui'ghours adlı çalışmamda benim de
kabul ettiğim - gerçeğe hiç uymayan eski tanılamaları reddetmekle iyi yapmıştır.
Ancak, ilk ad için *tek-lek tipi çevriyazılar yerine, Moğolca "araba, kağnı" demek
olan telegen, terge, tergen terimleriyle karşılaştırdığı *tiet-lak çevriyazısını tercih
etmesinde, kendisine katılamam. Karş. BOODBERG, "Three Notes on T'u-ch'üeh
Turks", Semitic and Oriental Studies presented to William Popper, Berkeley, 1951,
5 ile 7.
Altaylann yüksek kesimlerindeki Pazınk'ta, 5 nolu höyükte, iki bin yıllık olduğu
sanılan dört tekerlekli tam bir araba bulunmuştur. Çok ve ince ışınlı tekerleklerin
çapı 2,15 metredir. Dış çemberleri, bükülüp uçlan ağaç kıskaçlar ve deri şeritlerle
tutturulmuş kayın dallarından yapılma iki "jant"tan oluşmaktadır. Karş. S. i.
RUDENKO, Kultura Naseleniya gornogo Altaja v skifkoye vremya, Moskova,
1953, s. 232-233, şek. 146; ve T. T. RICE, Les Scythes, Paris, 1958, s. 110, şek.
30. Adı geçen araba halen Leningrad' da Ermitage müzesinde sergilenmektedir.
Karş. San kouo tche'nin [San guo zhi ~~~] Wei tche [Wei zhl ft~] bölühttp://www.turkdilleri.org/
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T'ie-Io'lar [Tıe~le] .ıtJ (= *Tagrag) hakkında Souei [Suı ~] döneminin
(581-617) resmi tarihi olan Souei chou'daki [Su{shü ~'] (LXXXIV, 8 rO) .
kısa not şöyle başlar: 9 "T'ie-Io'lann [Tre-le ~] atalan Hiong-nou'lann
[Xiöng-mi 1m'tl)(] torunlandır. Bunlann çok kalabalık olan boylan Batı
Denizi'nin (Karadeniz?) doğusundan itibaren dağ ve vadilerle kesilmeksizin
her tarafta biribirini izler. Tou-'lo [Du-Iuo] jljt-ı *d'uk-lak (Toglag =
buiünkü Tola) ınnağının kuzeyinde, her biri k 'i-kin [qı-jfn] {~JT *g'ji~-ki(m
(irkin)lO ünvanına sahip P'ou-kou'lar [Pu-gu] ~~ (*Bo~ut), T'ong-Io'lar

9

munun 30. başlığının sonunda bulunan, 250 yılı dolaylarında yazılmış ve
CHAVANNES tarafından (TP, Vi, 1905, 558-561) ç~vrilmiş ~am Wei lio'dan [Wei
lüe] yapılan alıntı; ve Otto MAENCHEN-HELFEN, "The Ting-ling", HJAS, IV,
1939,77-86. MAENCHEN-HELFEN daha o zaman Ting-ling'ler [Dıng-lfngT~] ile
. Tch'e-IolTi-lilT'ö-lolT'ie-lo [Chı-Ie/Di-nITe-IeITie-Ie ~i'J/J;kM/~i'J/.1WJ] veya
Kao-kiu'lar [Gao-jü ~*'] arasında bir yakınlık olduğunu öneriyordu. Bu konuda
benim tutumum ise büyük ölçüde Louis HAMBI~'in JA, CCXLV, 1957, 33'teki
görüşlerine uygundur; HAMBIS ayrıca 24 nolu notta bu konuda birçok başvuru
kaynağı da vermektedir. Kao-kiu [Gao-jü ~*'] ya da T'ie-Io'lara [Tie-Ie .1WJl
ilişkin her şey için, Bak. ayrıca, ABE Takeo'nun Nishi Uiguru Kokushi no
Kenkyü, "Batı Uygur Devletinin Tarihi Üzerine İnceleme" adlı kitabının (18
sayfalık) giriş bölümü, Kyoto, 1955.
Aşağı yukarı aynı zamanda, 630 dolaylarında, derlenmiş olan Souei chou [Suı shü
~.] ile Pei che'nin [Bei shr :ft5t:] (XCIX, 8 VO) her ikisi de T'ie-Io'lar [Tie-Ie
.i'Jl hakkındaki bu açıklamayı içerir; aynı not, bazı değişikliklerle, 801' de
tamamlanmış olan T'ong tien [Töng dian ~A] (CXCIX) ve 980'e doğru
tamamlanmış olan T'ai-p'ing houan yu ki'de de [TCd-pıng huan yufi ::;t.3fJt-'=P,§c]
(CXCVIII, 1 rO) yer alır. Bu notun devamından bir alıntının çevirisi 28. sayfada
verilmiştir.

10

K'i-kin [Qı-jfn] ~JT *g'ji~-kjan, görünüşe göre -r- sesi verilememiş olmakla
birlikte, Türkçe irkin ünvanını temsil etse gerektir (karş. PELUOT, "Neuf
Notes ... ", 229). İrkin ünvanı aynı zamanda Batı T'ou-kiue'lerinde [(XL) Tü-jue
(iffi)~~], sağ taraftaki beş "o~"un, başka deyişle On-O~ konfederasyonunun batı
yarısını oluşturan beş büyük boyun beylerine de verilirdi (karş. CHAVANNES,
DoCl. 'nents, 28, ve dizinde se-kin maddesi). Demek ki bu, bazı büyük boyların;
özellikle T' ou-kiue'lerde[Tü-jue ~~] en batıdaki beş boyun, burada söz konusu
olan T'ie-Io'larda [Tie-le .i'J] ise en doğudaki beş boyun beylerinin taşıdığı bir
ünvandi.
İrkin ünvanı runik harfli t'ou-kiue [tü-jue ~~] yazıtlarında, VIII.-IX.
yüzyıllarda hir;..kin biçiminde Tibetçed'e (karş. Tibetçe Pelliot yazması 1283, 1.6465; yayımlayan: BACOT, JA, CCXLIV, 137-153), ve Arap yazısıyla da
tanıklanmaktadır. Kaşgarlı'ya (1,108) göre, (irk- "biriktirmek" eyleminden türemiş
sıfat olan) irkin, örneğin bir çukurda toplanan su- gibi, "birikmiş" olan her şey için
kullanılırdI. ~arlu~'ıarın başbuğlarına verdikleri kö[ irkin ünvanı da "[bilgeliği]
http://www.turkdilleri.org/
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[l'ong-Iuo] ~Ii (ToIJra), Wei-ho'lar [Wei-he] 1ıırz: *jW~i-YUdt (Uygur),
Pa-ye-kou'lar [Ba-ye-gu] ttt-ıgı:!l (Bayarl,cu) ve Fou-Io'lar [Fu..:ıuo] {ıli
*p'juk-la ile Mong-tch'en'ler [Meng-chenl ~~ *mung-d'jen (-?), T'oujou-ho'Iar [Th-ru-he] ıı±ıtoırz: *t'uo-nijwo-YUdt , Sseu-kie'Ier [Sı-jie] fUf#,5
*si-kiet (*Sıl,cır), Houen'ler [Hun] ~. (ijun), Hou-sie'Ier [Hu-xue] M~
*yuk-sjiit ve diğerleri vardır. Çeşitli boylann iyi yetişmiş askerlerinin sayısı
hemen hemen yirmi bindir. Yi-wou'nun [Yı-wu] 1jf:g. (Hami) batısı ve Yenk'i'nin [Yan-'-qi] 1.%~ (J>:araşahr) kuzeyinde, Ak Dağlar [Bai-shan B wF 1
(T'ien-chan [Tian-shan 7(UJ]) boyunca K'i-pi'ler [Qı-bı] ~~,12 Po-Io'lar
*b'ak-lak, Tche-yi'ler [Zhı-yı] ~Z *tsjdk- jet (Çigil?), Tie[Bo-Iua]
sou'Iar [Xı-sü] nıı* *d'iet-sou (- ?), P'o-no-ho'Iar [Po-na-he] !&Jj~~
*b'ua-na-yat (-?), Wou-houan'lar [Wü-huan] ,f®~ *·uo-xuan (-?), Hokou'lar [He-gu] ırz:~ *yu()t-ku()t, Ye-tie'Ier [ye-xı] -ıgIJI (*Yadiz =
Adiz?),13 Yu-ni-houan'Iar [Yu-nı-huan] jF:1E3~ *·jwo-ni-xuan gibi, iyi

_g

11

12

13

birike birike 'göl' oluşturacak kadar çoğalmış olan" anlamına geliyordu.
Kaşgarl'nin bu metni ayrıca, Tü~kçedesık rastlanan (Köl tegin, Köl Bilga, Köl çor,
vb.) ve - Türk runik, Uygur ve Arap yazıları ö ile ü'yü ayırdetmediğinden - herhalde
kü "ün, şan" sözcüğüyle ilişkilendirilerek genellikle kül diye okunan bir sıfatı da
köl olarak: düzeltmemizi sağlamaktadır. Köl "göl" sözcüğünün niteleyid olarak
kullanılması ise, Çingiz « Türkçe tiingiz "deniz")-Han ve Dalai « Moğolca
"okyanus")-Lama gibi adları da kapsayan aynı Altay geleneğine bağlanabilir
görünüyor (karş. PELUOT, Notes on Marco Polo 301).
Yuan-ho kiun hien t'ou tche'nin [Yuan-? jim xHm ? zhl ~~~] (XL, 10 v, Yiwou hien [Yi-wu xi~m Ş-R~] maddesi) belirttiğine göre, T'i~n-chan'ın [Tian-shan]
xW "Göksel Dağlar, Tanrı Dağları" bir adı da Po-chan [Bai~shan] B W "Ak
Dağlar" ya da Tche-Io-man [ZM-Iuo-man] 1ffM~ Dağları idi. Ayrıca bak.
CHAVANNES, Documents, 237:
K'i-pi [Ql-bl] ~~ *k'jei-b'iiii'lerin, bir yandan T'o-pa Wei [Tuo-ba Wei r:ti~ft]
döneminde Yüksek Arabalar'dan bir boyolan Kiai-p'i'ler [Xie-pi] fW;J:lt *kaib'ie!lp'iei (Wei chou [Wei shü WU.], CIII, 9 rO) ile; öte yandan T'ang [Tang ~]
döneminde T'ie-Io'lardan [He-le .i!J] bir boyolan - ve T' ang chou [Tang shü
~.], CCXVII, ~ [xial, 6 rO'ye göre Yen-k'j'nin [Yan-qf 7iWi~] (~araşahr)
kuzeybatısında, Haydu gol'un yukarı çığınnda yaşayan - K'i-pi [Ql-bl ~!0] *k'ieib'iet ya da K'i-pi-yu'lar [Ql-bl~yu] [~~PJ~ *yjju ile ilişkilendirilebileceği akla
yakın geliyor.
Bu boyadı aynı metnin daha ilerisinde, 605'e doğru T'ie-Io'ların [Ti'e-Ie .i!J]
"küçük kağan"larının adı olarak görülüyor (karş. supra, s. 28). Kendi hesabıma ben~'
Ye-tie [Ye-xl] -tftrıI *ja-d'iet sözcüğünün, T'ang [Tang ~] dönemi metinlerindeki
A-tie [A-die] rmJN:k *'Q-d'iet ve Hie-tie [lfa-die] ~N:k *yiet-d'iet ile, ve runik yazılı
eski Türk yazıtlarında (A)d(i)z şeklinde gösterilen (karş. Yazıtları, IV, 156) To~uz
Oguz boyunun, yani Adiz'lerin, adıyla aynı boyadını temsil ettiğini düşünme eğihttp://www.turkdilleri.org/
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asker sayısı yirmi bini bulan boylar yer alır. Altin dağlannin :&LLJ
[Jin shan] (Altay) güneybatısında on binden fazla askeri olan Sie Yen-t' o'lar
[Xue Yan-tuo] fW~~ *sjiit jiin-d'a, Tie-Io eul che p'an ta-k'i [Xı-le er shi
pan da-q1] QI1fJJ~+~~~ *d'iet-lak ni'} ijep b'uan d'a-t-k'iei'ler vb.
boylar vardır. K'ang krallığının *~ [Kang guo] (Sogdiana) kuzeyinde, Atö [.A -de] ınrr1~ ırmağı 14 yakınlarında Ho-tie Ho-tsie'ler [He-xı He-jie]
~rıI~~ *xa-d'iet yat-dz'iet (Adil ijazır?),15 Po-hou pi kan kiu hai ho pi
yetişmiş

14

15

limindeyim. Tıpkı ıraJv'yıra*, ürü1Jlyürü1J, inçga/yinçga, vb. gibi, "yüksek, yüceltilen" anlamıner gelen adiz'in de yitiz şeklinde "ye'lenmiş" bir varyantı vardı (karş.
AG, sözlük, idiz maddesi; Türkische Turfantexte, X, 55). Demek ki Ye-tie [Ye-xl
t!11li] *ja-d'iet çevriyazısı Adiz adının ye'li şekli olan *Yadiz'i göstermek için kullanılmış olmalıdır. Ayrıca bak. daha batıdaki Ho-tie'lere [He-xı] ~Ili ilişkin not.
Bildiğim kadarıyla A-tö [A-de] 1fr1J~ *·o'-tek ırmağı tanılanabilmiş değildir.
Kendisine atfedilen Sogd ülkesinin kuzeyindeki konum nedeniyle, l;ludüd al(Alam'daki Atil ırmağını akla getiriyor. Genellikle Volga olduğu düşünülen bu
ırmağın, Kimak'lerle Güz'lar arasındaki sınır boyunca, Sogd ülkesinin ve Aral
Gölünün kuzeyindeki topraklardan geçerek, kendi kolu zannedilen İrtiş'ten Hazar
Denizi'ne kadar doğudan batıya doğru aktı ğı kabul edilirdi. Karş. MINORSKY,
l;ludüd, 75, 99, 216 ve 305. Zaten *·o'-tak > ·o'-tag söylenişi de, sonsesine karşın,
Atil'e oldukça benziyor.
T'ong tien'e [Töng dian ~#!!.] (CXCIX, A-po [A-b~ 1fr1JW1:] maddesi) göre, Ho-tie
[He-xı] ~Ili *xo'-d'iet, Souei [Suı ~] döneminde (581-617) A-po [A-ba] 1fr1JW1: *.0,b'uat - okunuşu, A-tie [A-die]'I3i!J~ *·o'-d'iet yani Adiz'lere verilen addı; po [ba W1:]
da tie'nin [die~] bozulmuş şekliydi (karş. s. 46-47). T'ang chou da [Tang shü
~if] (CCXVII T [xial, 6 rA) aynı şekilde, belki de T' ong tien' deki [Töng dian
. ~#!!.] bu metne dayanarak, Ho-tie'yi [He-xı ~i!JIli] A-tie [A -die Ifr1JWc] ile
özdeşliyor. Fakat ben bu özdeşliğin iki çevriyazı arasındaki, belki de tesadüfi bir
benzeyişten başka temeli olduğundan kuşkuluyum. Bu benzeyiş, daha eski Çin
kaynaklarında ve özellikle Souei [Suı ~] dönemine ait T'ie-lo [T4'e-le .1gJ]]
boyları listesinde - tıpkı aynı yerde Kırgız'ların izlerini arayan T'ang houei yao
[Tang hui yilO ~-@"~] yazarı gibi - A-tie [A-die] Ifr1JWc = Adiz'lerin izlerini arayan,
T' ang [Tang ~] döneminden herhangi bir yaz~cı tarafından farkedilmiş olabilir
(karş. supra, s. 31). Oysa yukarda (n. 13) gördüğümüz gibi, Adiz'lerin daha önce,
söz konusu listede, bugünkü Çin Türkistanı'nın kuzeyinde bulunan boylar arasında
adı geçiyor. Bundan başka, VII.-VIII. yüzyıllara ait kaynaklarda Adiz'ler Orta
Asya'nın doğusunda yaşayan bir boyolarak görülürken, yaklaşık olarak VII.
yüzyılın başlarına tarihlenen bu metin Ho-tie'leri [He-xl ~Ui] batıya, Sogd
ülkesinin kuzeyine, - Atil, yani (doğuya doğru uzatılan yukarı çığırı büyük ölçüde
hayal ürünü olan; karş. n. 14) Volga'ya denk gelen - A-tö [A-de 13i!J~] diye bir
ırmağın yakınlarına yerleştiriyor. Oysa Ho-tie [He-xı] ~Ili *xo'-d'iet çevriyazısı
Adiz' e olduğu kadar, hatta ondan daha iyi, Adil' e uygun düşüyor; bu ad,
Atil/İtil/İdil/Etil ile birlikte, Volga'nın eski adlarından biri olarak tanıklanıyor
(karş. Horde d'Or, 129). Üstelik bunu izleyen iki karakter Ho-tsie [He-jie] ~~
http://www.turkdilleri.org/
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.si ho yang'lar [Bö-hü bı gan ju h,{ü he bı xi he yang] m~lt-ı=: Jı~
~j:ttıfHPJ. *puat-XUlJt b'ji kan g'ju xai rat b'ji sjlt ra jang, Sou-pa'lar
*ja-muat (Yarnar? karş.
[Sü-ba] J5ı(W (Suvar?),16 Ye-mo'lar [Ye-mo]
Kftşgarlı), K'o-ta'lar [ICe-da] $~ *k'at-d'at vb. y~şarlar; bunlann asker
sayılan otuz bini bulur. Tö-yi [De-yi] 1~~ *tlJk-ngji (taIJiz, 'deniz'?)
denizinin doğusunda ve bat~sında Sou-Iou-kie [Sü-Iu-jie] fi*~m *suo-luokjat, San-so Yen-mie'ler [S~n-suo Yan-mie] .::::*uızsı~ *sam-sak -Le nmiet,17 Ts' ou~long-hou'lar [Cu-16ng-hü] 1JE~%i( *ts 'jwok-ljung-xulJt ve
başka boylar bulunur ki yirmi binden fazla [askerleri] Vardır. Fou-li'nin [Fu- .
lin] 33t** (Bizans) doğusunda Ngen-k'iu'ler [En-qü] )gUm *'lJn-k'julJt, Alan'lar [A.-ıan] IIDJM *·a-ian (Alan), Pei-jou'lar [Bei-ru] jt11i *plJk-nijwok,
Kiu-li-fou'lar [Jiu-li-fu] fLMHj( *kj~u-ljie-b'juk, Wou-houen'ler [Wa-hün]
U.ıW.~ *·UlJt-xulJn vb. vardır; bunlann adamlan yaklaşık yirmi bin kişidir.
Kuzey Denizi'nin jtmı [Bei hai] (Baykal Gölü) güneyinde Tou-po'lar [Düböl ~~1lt *tuo-pua (Tupa)18 vb. vardır. Boylan ayrı ayrı olsa da bütün
bunlann genel adı T'ie-Io'dur [Tie-Ie itıtıJ. Ayrıca, başkanları da olmadığından, bu boylann her biri, bölgesine göre, doğu veya batı T' oukiue'lerine [Tü-jue ~~] bağımlıdır ... ".
Dokuz Boy konfederasyonu, daha adının ilk g~çtiği dönemden itibaren,

ii2*

16

17

L8·

(*rat-dz'iet> xar-dz'ier) de Hazar adının bir başka biçimi olanIjazır'ı (karş. n. 47)
temsil eder göründüğüne göre, ben burada açıkça *Adil- Jjazır' ı, yani pek iyi bilinen
"Volga Hazarları"nı gördüğümü sanıyorum. Ortaçağ coğrafyacılarına göre
Hazar'ların başkenti bile Atil (= Adil) adını taşıyordu (karş. MINORSKY, f:ludüd,
161, 452).
Sou-pa [Sü-ba] ~W: *suo-b'wat, *Suvar'ın çevriyazısı gibi görünüyor. Arap yazı
sıyla Süwar, yani aşağı yukarı *Suvar, sözcüğü ise X. yüzyıl dolaylarında, hem
Müslüman yazarların Bulgar ve Oguz'larla i1işkilendirdikleri bir Türk boyunun,
hem de Orta Volga'nın doğusunda, Bolgarı'nın otuz verst kadar güneydoğusundaki
bir Hazar v~ Bulgar şehrinin adıdır. Karş. PELLIOT, Horde d'Or, 168-169,230231. [30 verst = yaklaşık 32 km. yay.]
CHAVANNES (Documents, 123) bunun, T'ang chou'daki [Tang shü mil] (CXI, 2
VO) "Yen-mien'lerin üç boyu" .:::t&olt5J~ [San xıng Yan-mHm] olarak anlaşılmasını
ve Tö-yi [De-yi ~~] denizinin de Balkaş Gölü ile özdeşlenmesini öneriyordu.
Ancak, Sogd ülkesinin kuzeyi ile Bizans'ın doğusu arasında, deniz olarak, daha çok
Hazar Denizi, ya da hiç olmazsa Aral Gölü'nün söz konusu edilmesi beklenirdi.
ABE Takeo'nun da Nishi Uiguru ...... , giriş, s. 8'de belirttiği gibi, Tö-yi [De-yf
~~] *tak-ngji, herhalde Türkçe tiilJiz "deniz" sözcüğünün karşılığıydı.
Tupa adına, olasılıkla ıX. yüzyıla ait Mani yazılı bir yazmada da rastlanıyor (karş.
F. W. K. MÜLLER, Ein Doppelblatt ... , s. 11-70 ve s. 32). Aynı boy bugün de
Baykal Gölü'nün güney-batısında yaşayan Tuva'larca temsil edilmektedir.
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aşağıdaki t'ie--Zo [Tie-Ie

_Wl]

boylarından oluşmaktaydı: 1. Uygur; _2.

P'ou-kou ~fi!1I [Pu-gu] *b'uok-kuo =*Bo~u veya ~~ [Pu-gu] *b'uok= *Bo~ut (çoğul?), Hotanca Bakü; 3. Houen [Hun] • *rUlJn =
ijun/~un;19 4. Bayar~u/Bayır~u; 5, TOlJra; 6. Sseu-kie [Sı-jie] J~~ *sikiet = *Sı~r/Sı~ar;20 7. K'i-pi [Qi-bi] ~~ *k'iei-b'iet (karş. supra, n. 12);
ve 8. A-tie [A-die] ımJ1fPl( *·a-d'iet veya Hie-tie [Jüi-die] ~1fPL( *yiyet-d'iet =
Adiz (karş. n. 13). Sayıları dört veya beşi bulan başka boyların da değişik
zamanlarda birliğe katıldığı anlaşılmaktadır; konfederasyon, Pulleyblank'm
belirttiği gibi, dokuz bölümlü temel yapısını koruyarak, bileşiminde az çok
değişikliğe uğramış olmalıdır. 21
'Dokuz Boy'un adı Çin kaynaklarında ilk kez 629-630 yıllarının olayları
anlatılırken geçmektedir: ÇinIilere yenilen T'ou-kiue'lerin [Tü-jue ~LIDE]
kağanı Hie-li [Jie-li] ~JifU, çölün (Gobi) kuzeyindeki 'Dokuz Boy' ülkesine
sığınmayı düşünmüştür. 22 Bu tarihten önce ne Çin kaynaklarında ne de
başka bir yerde 'Dokuz Boy'a ilişkin en küçük bir değinmenin bile
kUlJt

19

IJun/~un, Avrupa Hun'larının ve Uzakdoğulu Hiong-nou'ların [Xiöng-nu ~~)(]
adıyla aynı gibi görünüyor. Hiong-nou'ların [Xiöng-nu i2?iJ~)(] adı IV. yüzyıl
b1aşlarında

20

21
22

Sogdcada Xwn olarak. yazılıyordu. Karş. W. B. HENNING, "The Date of
the Sogdian Ancient Letters", BSOAS, XII, s. 515.
*Sılpr/Sıl$:ar adı herhalde Hotancada SIka'ra ve Saikaira, uygur yazısındaysa Sılpr
şeklinde gösteriliyordu; karş. H. W. BAlLEY, AM, II-I, 19. Diğer taraftan, bir
Türkmen boyunun (karş. Horde d'Or, 205) adı - dolayısıyla oguz kökenli - olan
Sal$:ar'ın da *Sıl$:ar'la yakınlığı akla gelebilir. *Sıl$:ar, "sıkmak, bastırmak"
anlamındaki sı~- eyleminin geniş zaman biçimi sayılabilirse de, ben bunun daha
çok "kırmak, (düşmanı) bozmak" anlamındaki Sl- eyleminden, tıpkı Yaglal$:ar/
Yaglal$:ır, *Uturl$:ar/Uturgur, Yagmurl$:arlYabüWikara gibi, -~ar/-~ır ekiyle elde
edilmiş, "(düşmanı) kıranlar, bozanlar, kıncılar" anlamında bir türev olduğunu
sanıyorum. E. G. PULLEYBLANK Sseu-kie'yi [SI-jie] Jısı,~ *si-kiet sistematik
olarak yıldızsız "Sikar" şeklinde not ediyor; oysa bildiğim kadarıyla böyle bir ad
hiçbir yerde tanıklanmamıştır (karş. PULLEYBLANK, TP, XLI, 1952,334. not; "A
Geographical Text ... ", Silver Jubilee Vol. of the Zinbun-Kagaku-Kenkyu-syo,
1954, s. 306; "Toquzoghuz", 39; The Background of the Rebellion of An Lu-shan,
168). Aslında, *Sikar şeklinde bir boyadı bana apriori (geçmişe ait) olarak da
imkansız görünüyor, zira bu ancak sik- eyleminin geniş zamanı olabilir. Oysa sik
erkeklik organının adı olup, bu eylem de her zaman "(erkek) cinsel eylemde
bulunmak" anlamına gelmiştir.
Karş. Edwin G. PULLEYBLANK, "Tol$:uzoguz", 42; ve, Dokuz Boy'un kimlerden
oluştuğu üzerine, 39.
Karş. Li Tsi'nin [Ll H]
Kieou T'ang chou [Jiu Tang shü IImjf] (LXVII, 5
VO) ve T'ang chou'daki [Tang shü mjf] (XCIII, 4 rO) biyoğrafyası; ayrıca da Tseu
tche t' ong ki en [Zı zhı töng jian J{~-6~BHi], CXCIII, 9 vO.

*JW
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bulunmaması,

konfederasyonun o tarihe kadar pek uzun bir geçmişi
olmadığını akla getiriyor. Aslına bakılırsa bazı Çince metinler 'Dokuz
Boy'un gerçekten VII. yüzyılın başında örgütlendiğini düşündürecek
ipuçları da verir. Örneğin, T' ang ehou [Tang shü
(CCXVII 1:.
[sh~mg], 1 rO) Uygurlar hakkındaki açıklamalarının başında şöyle der: "Ta-ye
[Da-ye
döneminde (605'te) [İli ırmağı yakınlarında oturan, Batı T'oukiue'lerinin [(Xi) Tü-jue (L§)~ix]] Tch' ou-Io [Chu-Iuô ~~] Kağan'ı
T'ie-Io [Ti'e-Ie .1fJJ] boylarına saldırdı ve mallarını ellerinden aldı. Ayrıca,
onların kin ve hınçlarından korktuğundan, sayıları birkaç yüzü bulan
beylerini toplayıp hepsini kırdırdı. Bunun üzerine Wei-ho'lar [W6i-h6] fi!~
*jw~i-ru{)t (= Souei [Suı ~] döneminde Uygur adının çevriyazısı), P'oukou'ları [Pu-gu ~~] (*Bo1$:ut), TOIJra'ları ve Bayar1$:u'ları da yanlarına
alarak başkaldırdılar. Kendi kendilerini k'i-kin [qı-jın {~UT] (irkin, karş. s.
26 ve n. 10) yaptılar ve Houei-ho [Huı-he] @J;#Z (T'ang'ların [Tang
ilk
döneminde Uygur adının çevriyazısı) adını aldılar", Kieou T'ang ehou'daki
[Jiu Tang shü
(CXCV, 1, rO) buna koşut parça da Chavannes
(Doeuments, 89) ve Liu Mau-tsai (Naehriehten, 350) tarafından çevrilmiştir.
İki T' ang ehou' daki [Tang shü
bu metinlerin büyük ölçüde, Souei
ehou'nun [Suı shü ~.] (LXXXIV, 8 VO) T'ie-Io'lara [Tie-Ie .~] ilişkin
açıklamasının devamında (bunun ilk bölümünün çevirisi yukarda, s. 26'da
verilmişti) bütün bu olaylar hakkında verdiği daha ayrıntılı aktarırndan
özetlenmiş olduğu düşünülebilir: "İlk Ta-ye[Da-ye
yılında (605),
T'ou-kiue'lerin [Tü-jue ~ix] Tch'ou-Io [Chu-Iuô ~~] kağanı T'ie-Io
[Tre-le .~] boylarına saldırdı ve pek çok malına vergi olarak el koydu.
Bundan başka, Sie Yen-t'o'lar [Xue Yan-tuô] ~~/ftfi ve diğerlerinin
ayaklanacaklarından kuşkulandığı için, sayıları birkaç yüzü bulan beylerini
toplayıp hepsini öldürttü. Bunun üzerine [t'ie-lo [Tie-Ie .~] boyları]
derhal Tch' ou-Io'ya [Chu-Iuô ~Ii] karşı ayaklandılar. O zaman, T' an-han
[Tan-han] jtff dağı yurt olmak üzere, k'i-li-fa [qı-li-fa] {*5fU~ (eltavar)23

m.]

**]

m]

iJm.J

m.]

**]

23

Fonetik denklik tam görünmese de, k'i-li-fa [qi-li-fa] 1*5fU~ (*g'ji!:-lji-pjwat)
sözcüğünün, - hie-li-fa rJie-li-fa] ım5fIJ~ (*yiet-lji-pjwat), hie-li-t' ou rJie-U-tu]
[ım5f ınıtt (*t'uo)-fa (bir kez Kieou T'ang chou'da [Jiu Tang shü limw], CXCV,
2 VO), hi [xı] $ (*xj()i)-li-fa ve birkaç başka benzer çevriyazı gibi - eski Türklerde
bir ünvan olan eltabar/eltavar'i temsil ettiğine hemen hiç kuşku yoktur (karş.
PELLIOT, "Neuf Notes ... ", 225-229). T'ou-kiue [Tü-jue ~MX] egemenliği
sırasında, bu ünvan hem Uygurlann hem de imparatorluğu oluşturan öteki boylann
başbuğlannca -taşınıyordu. Runik harflerle (e )lı( a)b(a)r veya (e )lı( a)V( a)r, Uygur
yazısıyla da elt( a)bar şeklinde gösterilen bu sözcük, olasılıkla "buyruk altındaki
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198

JAMES HAMİLTON

k'i-kin [qf-jfn] 1~VT (irkin) K'i-pi [Ql-bl] ~~ (Dokuz Boy'dan biri, bkz.

n. 12) Ko-Ieng'i [Ge-Ieng] *fXJE24 Yi-wou-tchen [Yl-wu-zhen] ~o/JJı
*jak-mju()t-tsjen Mo-ho [Mo-he] ~fi:iJ *mak-ya (Baga)25 Kağan olarak başa
geçirdiler. 26 Öte yandan, Sie Yen-to'ların [Xue Yan-tu6] iç pg [nei]

24

25
26

halk, devlet" anlamındaaki el ile, "sahip/malik olmak, elinde tutmak" anlamındaki
tab-Itav- eyleminin (karş. Kaşgari, I, 519-6) geniş zaman şekli olan tabarltavar'dan
oluşuyordu; bu şekil el-'in etkisiyle öndamaksılaşıp (incelip) tabarltavar haline
gelmişti. * El-tabar ünvanı "bir halkı veya devleti olan" anlamına gelmekle,
imparatorluğa bağlı her halkın yüce başbuğunu gösteren bir terim oluyordu.
Tabarltavar sözcüğü ayrıca, "sahip olunan şey, 'davar', mal" anlamıyla çok yerde
tanıklanıyor. Tab-tav-, "sahip olmak" eylemi bundan başka -gaç ekiyle, Çin'i
fetheden T'o-pa'ların [Tuo-ba t.1i~] adı olan Tabgaç/Tavgaç'ı da üretmiştir ki bunun
anlamı herhalde "sahip, malik" idi (karş. L. BAZIN, TP, XXXIX, 294).
Ko-Ieng [Ge-Ieng] WXtJ5 *ka-lieng, IX. yüzyıla ait runik yazılı Suci yazıtında (karş.
RAMSTEDT, " ... Runeninschriften", 5, ı. 7), Kaşgari'de ve başka yerlerde tanıklanan
/ç,alın "çeyiz, 'kalın'" terimini karşılar görünüyor. RADLOFF ve MALOy'un
(Uigurisehe Spraehdenkmaler, s. 206 ve 248) yayımladıkları uygur yazılı bir
metinde J>.alılJ adlı bir adamın adı geçiyor.
Eski Türk ünvanıarında sık sık görülen Baga sıfatı olasılıkla Sogdca vg- "taniı"
teriminin karşılığıdır; vg' bu sözcüğün seslenme halidir.
554 yılında tamamlanan Wei chou [Wei shü~MI] (cI, 8 rO)'nun Kao-tchang [Gaochang ~~] hakkındaki açıklamasında yer alan ve sonraki yüzyılda Pei che [Bei shf
:lt5t:] (XCVII, 4 rO) ve Souei ehou [Suı shü mW] (LXXXIII, 3 VO) nun da kopya
ettikleri bir metne göre, T'an-han [Tan-han] -arı: *t'am-yan dağı, Kao-tchang'ın
[Gao-chang ~~] (J>.oço) kuzeyindeki Tch' e-tche [Chı-shi] $u "Kızıl Taş"ın 70
li ([ır 1I!.] 30 km) kuzeyinde bulunuyordu. Doruğunda yazın bile kar vardı. Bu dağın
kuzeyinde T'ie-Io'ların [Tre-le .1gIj] toprakları başlıyordu. Dernek oluyor ki
*Tamgan, bugünkü Turfan'ın kuzeyindeki Bogdo dağlarına V. ve X. yüzyıllar
arasında verilen addi. Karş. ayrıca CHAYANNES, Documents, 95, 3~3; Kieou T'ang
chou [Jiu Tang shü lilfil], CXCIX T fxUı] ı rO. İmdi, PELLIoT'nun Notes on
Mareo Polo, 164'te işaret ettiği gibi, X. yüzyıla ait İran coğrafyası lfudüd aZ(AZam'da (karş. MINORSKY, 62,94, 195) anlatılan öLa.....2.k Taf15:an dağı - ki TP,
XLVI, 1958, 144'te ben bunu tanılayamamıştım - işte bu T'an-han [Tan-han ~rı:]
dağına denk düşüyor. Taf15:an biçimi, *Tamgan'ın özel bir söylenişi (içsesteki
ünsüzlerin ötümsüzleşmesi: -mg- > -ft.-) gibi görünüyor. Öte yandan, runik yazılı
eski (VIII. yy.) Türk yazıtlarında Tamgan adı taşıyan üç kişiye rastlanıyor: iki
Tamgan tar/ç,an, yani herhalde "Tamgan'ın tar/ç,anı" ile bir Tamgan çor, yani
"Tamgan'ın çoru" (karş. Ongin yazıti, sat. 4 ile İhe Ashete, sat. 1, " ... Yazıtları", I,
128 ve II~ 122).
Tamgan' ın, "hükümdar, han" anlamına gelen -han/-lç,an/-kan ekiyle kurulmuş dağ
ve tanrı adları arasında sayılmas.ı akla yakın geliyor (karş. BANG, UJb, V, 248-251;
ve AG, 48). Örnek olarak şunlar sayılabilir: Çince *b'juat > Türkçe *bur "Buda" +
han = burhan "Buda"; pari "peri" + kan < han = parikan "peri kraliçesi"; lç,adır "sert,
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irkin'lerinin oğlu 27 Ye-tie'yi [Ye-xi] iftnı (*Yadiz = Adiz) de küçük kağan
yaptılar. Ancak, Tch'ou-Io [Chu-Iuô ~~] kağanının devrilmesinden sonra
Mo-ho [Mo-he ~fOJ] (Bağa) Kağan fazla güçlenmeye başlamıştı. Mo-ho
[Mo-he ~fOJ] (Baga)'nun eşsiz bir cesareti vardı, halk tarafından da son
derece sevilip sayılıyordu. Komşu ülkeler ondan korkuyordu. Yi-wou [Yiwu fjf!f] (tIarnıl), Kao-tch'ang [Gao-chang ~~] (~oço) ve Yen-;k'i [Yanqi ~=E] (Argi) ülkelerinin hepsi onun egemenliğine girmişti". Bununla
birlikte kısa bir süre sonra, yaklaşık 611'den itibaren, Batı ve Doğu T'oukiue'lerinin [Tü-jue ~~] yeniden güçlenmesiyle, Sie Yen-t' o'lar [Xue
Yan-tuo M~lftfi] ile K'i-pi'ler [Qi-bi ~~] ve Altaylardaki öteki T'ie-Io
[Ti'e-Ie .1iYJ] boyları yeniden Batı T' ou-kiue'lerine[(Xi) Tü-jue (1ffi)~~]
boyun eğmek zorunda kalırken, Uygurlar da, Yukarı Moğolistan'daki Ötüken'de bulunan diğer beş boy: Bayar~u'lar, Adiz'ler, TOlJra'lar, *Bo~ut'lar
ve Ak Si'ler
[Bai Xi] ile birlikte Doğu T'ou-kiue'lerine [Döng Tü-jue
*~~] bağlandılar. 628'e doğru Batı T'ou-kiue'lerinde [(Xi) Tü-jue
(1ffi)~~] iç karışıklıkların başgöstermesiyle, Sie Yen-t'o'lar [Xue Yan-tuo
M~Ift!!] bu kez gidip Doğu T' ou-kiue'lerinin [Döng Tü-jue *~~]
egemenliğine girdiler. Fakat bunlar da artık zayıflamış olduklarından, Sie
Yen-t'o'lar [Xue Yan-tuo M~Ift!!] çok geçmeden onlara karşı döndüler ve
karargahlarını Ötüken dağının eteğine kurdular. 630 yılında, Batı T' oukiue'lerinin [(Xi) Tü-jue (1ffi)~MX] çöküşünden sonra Sie Yen-t' o'lar [Xue
Yan-tuo M~M!!] doğuya doğru yollarına devam ederek Tola ırmağının
güneyindeki eski yurtlarına döndüler ve başkentlerini orada kurdular. 630645 arasında yaklaşık on beş yıl boyunca Sie Yen-t'o'lar [Xue Yan-tuo
M~Ift!!] ile Uygurlar, birincilerin baskın olmasına karşın görünüşe göre iyi
geçinerek, Yukarı Moğolistan' da egemenliği paylaştılar. Ancak, 646 yılında,
birleşik Uygur ve Çin kuvvetleri Sie Yen-t'o'ların [Xue Yan-tuo M~I3i§] bir
boyolarak varlıklarına son verdi ve bu tarihten itibaren Yukarı Moğolistan
'Dokuz Boy'un başındaki Uygur'lara kaldı. 28

aV

27

28

yalçın" + ~an/han = Kadır~an, bir dağ adı; ötüg "dua, yakarı?" + kan < han =
Ötükan, bir başka dağ adı, vb. Tamgan sözcüğü de tam "sur, duvar, kale" + gan <
han şeklinde çözümlenebilir ve "surların (kalenin) beyi" anlamına gelmiş olabilir.
"oğul" şekli var; bütün öteki
Sadece Pei che'de [Bii shl ::lt.st:] tseu [zl]
kaynaklarda geçen tseu [zi]
"doğurmak, yazı birimi (karakter), yeniyetme1ikte
alınan ad" sözcüğü burada anlaşılmaz görünüyor.
Bu olaylar hakkında, bak. Kieou T'ang chou [Jiu Tang shü 1i~.], CXCIX, "F
O
[xüı] , ı rO -3 V ve LIU Mautsai 'nin çevirisi, Nachrichten, 354-358; T' ang chou
[Tang shü ~.], CC XVII, "F [xial, 3 rO ve dev.; 'T'ang houei yao [Tang huı yao

*

.::r
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600 yılından hemen sonra,
T' ou-kiue'leri [Tu-jue ~J1] parçaladığı bir
dönemde, aralarında Yukarı Moğolistan'da bulunan Uygur'lar, *Bol,cut'lar,
TOIJra'lar, Bayarl,cu'lar, ijun'lar ve *Sıl,car'ların yer aldığı dokuz T'ie-Io
[Tie-le .111] boyunun *Tol,cuz-Oguş, yani 'Dokuz Boy' adında bir
kqnfederasyon halinde örgütlendiklerini varsayıyorum. Ancak, bu konfederasyonun kuruluşu için 600-605 yılları dışında bir tarih düşünmek gerekirse,
gerçeğe en yakın tarih hiç kuşkusuz T'ie-Io [Tie-le .1iYJ] boylarının
ayrılması sonucu Batı T'ou-kiue [(Xi) Tu-jue (jZ§)~J1] imparatorluğunun
yıkılmasına denk düşen 628-630 dönemi olur. Öte yandan, görünüşe göre,
Sie Yen-t'o [Xue Yan-tuo M~IYtıu ve K'i-pi'lerin [Qi-bı ~~] (ve belki de
Adiz'lerin?) de daha başından beri Dokuz Boy birliğine katılmış olduklarını
düşünmemize engel hiçbir neden de yoktur. Hatta belki de bu durumu, söz
konusu boyların, Çin Türkistanının kuzeyinde iki f'ie-lo' [Tie-Ie .1iYJ]
kağanını başa geçirdikleri sırada, bununla eşzamanlı olarak kendi yönetimleri
altında Dokuz Boy konfederasyonunu da kurmuş oldukları şeklinde anlamak
daha uygundur.
Sonraki dönemde, 720-740 dolaylarında yazılan runik harfli T'ou-kiue
[Tü-jue ~J1] yazıtlarında Oguz adı, geçtiği her yerde, 'Oguz < Tol,cuz-Oguz
< Tol,cuz-Oguş' varsayımına uygun olarak, hep Tol,cuz-Oguz konfederasyonunu anlatmaktadır. 744'e doğru Dokuz Boy'un en güçlüsü olan
Uygur'lar T'ou-kiue'lerin [Tu-jue ~J1] egemenliğine son verip Dokuz
Boy, ya da Tol,cuz-Oguz'lar adına yeni bir imparatorluk kurdular. Oysa
Dokuz-Oguz İmparatorluğu'nun uygur [asıllı] TaIJrida Bolmış El Etmiş
Bilga (747-759) ~agan'ının saltanatını kutlamak amacıyla 760'a doğru
yazılan Şine-usu yazıtında iki kez (doğu yüzit, 1.1 ve 3; karş.'~Runen
inschriften" , 16-19) 'Sakiz Oguz', yani "Sekiz Boy" ifadesine rastlanır.
Fakat bağlarndan açıkça anlaşılıyor ki bu Sakiz Oguz'lar yine Dokuz Boy
içinde yer alan, fakat Uygur kağanının - imparatorluğun kurucusu olan babasının ölümünden sonra - üzerlerinde otorite kurmağa çalıştığı Uygur'ların
dışında kalan öteki boylardır. Uygur'ların egemen olduğu bu imparatorluk
820'ye doğru, Orhon yöresindeki eski Uygur başkentinde bulunan bir taş
.levha üzerine kazılmış Kara-Balgasun yazıtının Çince versiyonunun i. ve V.
satırlarında, fL~1jJg[~ [Jiu-xıng Huı-hu] 'Dokuz Boy'un uygur'u' diye
Böylece ben, Çin

kaynaklarının ışığında,

şiddetli ~nlaşmazlıkların

~.~], XCVI, 13 vO-17 rO; T'ong tien [Töng dian W~], CXCIX, Si~ Yen-t'o
[Xue Yan-tuo iW~~i!2] maddesi.
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nitelenif. Aynı şekilde, VIII. yüzyılın sonundan itibaren Müslüman yazarlar
da, yönetim merkezleri önceleri Orhon'da bulunan, 840'tan sonra da batıya
doğru Çin Türkistanı'nd~ T'ien-chan [THin-shan 72W] bölgesine taşınan
uygur'larca kurulmuş To~uz-Oguz İmparatorluğu'nu anlatmak için düzenli
olara~ To~uzguz,29 yani tolç,uz-oguz 'Dokuz Boy' terimini kullanmağa
başlarlar. Güz veya Guzz'lara gelince, İslam kaynaklanna göre,' Türkçe
konuşan bu boylar en doğudaki Türk sınır bölgelerinden (var. 'tolç,uzguz
illerinden') hareket ederek VIII. yüzyılın son yıllarında Hazar Denizi ile Balkaş Gölü arasındaki bozkırlara gelmişlerdir.3 0 Doğalolarak bunlar To~uz
Oguz konfederasyonu üyesi oguz boylan olup, Tolç,uz-Oguz İmparatorluğu
gücünün doruğunda iken batıya, kendileri gibi t'ie-lo [He-le .1iYJ] grubuna
dahil boylar tarafından uzun zamandan beri iskan edilen bir bölgeye doğru
uzanan kollardı (karş. supra, s.' 26-27).
Şimdi, daha önceki dönemlerde Oguz adında bir halkın var olduğuna dair
geçerli kanıt aramak üzere zamanda geriye gitmek için, To~uz-Oguz ya da
Dokuz Boy konfederasyonunun kuruluş tarihi olarak kabul edilen 600 yılı
dolaylanndaki çıkış noktamıza geri dönelim. Zira açıkça ortadadır ki, eğer
Oguzlar To~uz-Oguzlar' dan daha önce var idiyseler, ikinci adın birinciden
türemiş olacağı kesin olduğundan, bu durumda *To~uz-Oguş > To~uz-Oguz
> Oguz şeklindeki önerimiz savunulamaz olacaktır.
Önce Çin kaynak~annda genellikle Oguz adının en eski örnekleri olarak
kabul edilen çevriyazılan görelim. V. Thomsen 1896 yılında yayımlanan
Inscriptions de l'Orkhon dechiffrees adlı temel eserinde (s. 148) şöyle der:
"~ .. Bununla birlikte, eski zamanlarda aynı anlamda Wou-ho [[Wü-h6] J~*Z]
veya Wou-hou [[Wü-hu] J~~] biçimini de buluyoruz ki, bana göre bu
Uygur Uygurun değil Oguz yani Ogouz'un karşılığı olmaktadır". Yine
1896' da yayımlanan Die chinesische Inschrift au! dem Uigurischen Denkmal
in Kara-Balgassun adlı eserinin ilk sayfasında Sinolog Gustav Schlegel
açıkça şöyle der: "Der Stamm des Üngir [[Yuan-h6] ffit*Z] ward auch O-gu
([Wü-hu] J~~) genannt, worin Thomsen (Inscript. de l'Orkhon, S. 148)
ganz richtig den Name Oguz vermuthet hat... (Thomsen'in tam doğru olarak
bu adı O guz olarak tahmin ettiği yerde Üngir boyu da O-gu olarak
adlandınlmıştı)". O tarihten bu güne kadar bu görüş, aralarında en iyilerin de

29,

30

Karş.

V. MINORSKY, "Tamim ibn

BaJ:ır's

Journey to the Uyghurs", BSOAS, XII,

1948, 287 ve 301.
MINORSKY, f./udüd, 311-312.
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bulunduğu

pek çok bilim

adamı tarafından olduğu

gibi benimsenegel-

miştir} 1

m:m:]

T'ang chou'nun [Tang shü
Uygur'lar hakkındaki açıklamasının
(CCXVII L [sh~mg], 1 rO) başında yer alan ve yukarda kendisine
gönderme yapılan metin şöyledir: "Yuan-ho'l [Ymin-h6] ıt*l: *jjwon-gu{)t
Wou-hou [Wü-hu] ii®~ *·uo-guove Wou-ho [Wu-h6] ii®~ *·uo-gU{)t de
denirdi ve Souei [Suı
döneminden (581-617) itibaren de Wei-ho [W6ih6] &t*l: *jweit-yu{)t denirdi". Wei-ho [W6i-h6 &t*l:] Uygur'ların adının
Souei [Suı
dönemindeki çevriyazısı olduğu gibi, Yuan-ho'nun [Ymin-h6
ıt*l:] da T'o-pa Wei [Tuo-ba Wei 1;filfl,tft] döneminde (386-558) aynı adı
temsil ettiği kabul edilir. 32 Günümüz bilim adamlarının 'Oguz'un çevriyazısı
sandıkları Wou-hou [Wü-hu ii®~] ve Wou-ho [Wü-h6 ii®~] biçimlerine

m]

m]

31

32

Karş. özellikle, F. HIRTH, Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk, 1899, s. 43: J.
MARQUART,Osteuropiiische und ostasiatische Streifzüge, 1903, s. 45; HANEDA
Töru, "Kyüsei...", s. 347, 372 ve 385; ABE Takeo, Nishi Uiguru ... , 1955, giriş, s.
13; Gerard CLAUSON, JA, CCXLV, 1957, s. 21.
Yuan-ho [Ymın-he] ~ifz: hiç kuşkusuz, 554'te tamamlanan Wei chou'nun [Wei
shü ~.] Kao-kiu [Gao-jü] i~r$'lar hakkınd.iki açıklamasında (CIII, 9°) adı geçen
"Yüksek Arabalar" ya da Tch' elo [Chi-Ie] WJ::fj; (*Tagrag)'lerin ikinci boyunun
adının T'ang [Tang ~] döneminde almış olduğı.l h,içimdir. Wei chou'nun [Wei shü
~.] günümüzdeki basımıarında bu ad ilk yerinde Piao-ho [Biao-he] *ifz: şeklinde
bozulmuş olmakla birlikte, aynı açıklamada daha ilerde (LO rO) "Yüksek Arabalar"
dan Yuan-ho Wou [Yuan-he Wü] ~ifz:,~ diye bir önderin adı geçer; bundan başka,
766 ile 801 arasında derlenen T'ong tien [Töng diZin W~] (CXCV!), 1005-1013
arasında derlenen Ts' Ö lou yuan kouei [Ce fo yuan guı fAt J&jCA] (CMLVI), ve
1060'ta tamamlanan T' ang chou [Tang shü ~.] gibi, kaynak olarak We i
chou' daki [Wei shü ~.] bu metni - tabiI T' ang [Tang ~] dönemindeki biçimiyle
- kullandıkları belli olan birçok eserde, bu sözcüğün yazIlışı hep Yuan-ho [Yuan-he

~~] şeklindedir.

Fakat, beklenebileceği gibi gerçekten Uygurlar söz konusu ise, Yuan-ho [Yuanhe ~ifz:], *jjwDn-yuat, yazIlışı oldukça garip görünüyor. Wei-ho [Wei he] ~ifz:
Souei [Suı
döneminde (581-617) "Uygur" sözcüğünün normal çevriyazısı
olduğuna göre, yuan [Yuan] ~ belki de kendisine çok benzeyen wei [wei] ~'nin
bir yanlış yazılışıdır. Ama öte yandan, başlangıçta "uygur" için *Yuan-wei-ho
[*Yuan-wei-hel ~~ifz: *jjwDn-jiw~i-YUdt çevriyazısının kullanılmış, aradaki
wei'nin [wei ~] ise sonradan düşmüş olduğu da varsayılabilir; zira Yuan-wei-ho
[Yuan-wei-he ~~ifz:] biçimi, Uygurların da kendileri için kullandıkları On-Uygur
(karş. s. 39-40) adını gayet iyi karşılayabilecek bir yazılıştır. Bu karakterlerin
eskiden nasıl okundukları konusunda, Karlgren'in *j-'sinin olasılıkla *r.j- olarak
düzeltilmesinin gerektiğini ve bu harfin Türkçede, önsesteki bir ünlünün önünde
elifdeğerinde olduğunu (karş. Oui'ghours, 161-162) kaydetmek de yerinde olur.

m]
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gelince, XI. yüzyıl ortalannda çalışmakta olan T'ang chou'nun [Tdng shü
mıtfyazarlan bu sözcükleri X. yüzyıl ortalannda kaleme alınan T'ang
houei yao'daki[Tdng huiyao m~~] (c, 5 VD) Kie-kou'lardan [Jie-gü] Mi~
*kiet-kuat (J>:.ırl,az = Kırgız) bahseden metinde yer alan bir nota borçludurlar.
Bu not şöyledir: "Günümüzde bazı kimseler [J>:.ırl,az adının T'ang [Tang
döneminde kuıiaİul~m çevriyazısı olan Kie-kou [Jie-gu Mi~]] adını Ho-hisseu'ya [He-gu-si] *Zfz;:wT dönüştürüyorlar ki bu ad da zaten Kuzey
Barbarlannın eski adlanndan biri gibi görünüyor. H~nedan tarihlerinin t'ielo [tfe-Ie .1iYJ] boylan hakkında anlattıklannı kaydediyorum: 'Yi-wou'nun
[Yi-wu 1jt-N] batısı ve Yen-k'i'nin [Yan-qi ~~] kuzeyinde Ak Dağlar
boyunca K'i-pi'ler [Qi-bl] ~~, Wou-hou'lar [Wü-hiı] J~tii ve Hokou'lar [He-gü] *L~ vardır'. Bu K'i-pi [Qi-bi ~~] bilinen K'i-pi' dir [Qibi] ~;:0; Wou-hon [Wü-hiı] J~~ (VII *·uo-yuo > X *·uo-xuo) ise Wouho'dur [Wfi-he] ):~;~Z: (VII *·uo-yuat > X *·uo-hor) ki, bu daha sonra
Houei-hou'ya [Hui-hu] İI.§l~ (VII *yuai-yuat> X *xuai-kor = Uygur)
dönüşmüştür; ve bu Ho-kou [He-gü] *L~ (Vil *yuat-kuat > X *xor-kor) da
Ho-hi-sseu [He-gü-si] *Lfz;Wf (VII *yuet-xiat-si~ > X *xor-xir-si)den
başkm;] değildir.". Bu notun yazarının, içinde J>:.ırlpz adının kendi
döneminde yeni olan Ho-hi-sseu [He-gü-sı *LfZ:Wf] çevriyazısına benzer
Ho-kou [He-gu ktz:~] biçiminde eski bir çevriyazısını gördüğünü sandığı,
hanedan tarihlerinden aktanımış bu cümle, yukarda (s. 26) çevirisi verilen
T'ie-Io'lar [Tie-Ie }i1iYJ] hakkındaki metinden alınmadır. Hem Souei
chou'da [Suı shü ~.] hem de - birkaç değişiklikle - Pei che'de [Bei shr
jt9:] yer alan bu cümleyi, her ikisi de 630 dolaylarında derlenen bu
eserlerden hangisinin hangisinden kopya ettiği bilinmemektedir.
Uygur'lann yukarda, T'ie-Io'lar [Tie-Ie .1iYJ] hakkındaki aynı notta
Wei-ho [Wei-he] $*L diye adlandırıldıklannı da gözönünde tutacak
olursak, T'ang houei yao'nun [Tdng hui yao m~~] Wou-hou [Wü-hiı]
J~~ ile Uygur arasında kurmağa kalktığı özdeşlik, açıktır ki, hiç de gerçeğe yakın değildir. Wou-hou'nun [Wü-hiı J~~]' modem doğubilimci
lerce önerildiği gibi, "Oguz"la özdeşlenmesi ise aşağıdaki nedenlerden dolayı
bana hayli sorunlu görünüyor: 1. T' ang houei yao [Tdng huı yaa m~~]
yazarının, kendi dönemi olan X. yüzyıldaki J>:.ırl,az veya ijırlJ.ız sözcüklerinin
çevriyazısı Ho-hi-sseu'nun [He-gü-sı] *L:fZWf (VII *r.uet-xi.at-si~ > X *xorxir-si) eski (VI. yy.) karşılığı olarak bulduğunu zannettiği Ho-kou [He-gü]
*Z:~, Yil *yuat-kuat şeklini ortaya çıka.rmak için yaptığı gibi, çoğu zaten
tanılanamamış t'ie-lo [tie-Ie .1iYJ] boyadlannın yer aldığı listeyi kesip
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biçmenin gerektiği hiç de kanıtlanmış değildir. Zaten bildiğim kadanyla - ve
yine açıkça T'ang houei yao' daki [Tang hill. yao mtt~] bu metinden
esin1enmiş olan T'ang chou'nun (CCXVII T [xia], 7 VA) [Tang shü lFfll]
~ır1.<lz'lar hakkındaki bölümünün başında anlatılanlara karşın - ~ır1.<ız'lar
T'ie-Zo [Tfe-Ie .itJJ boylarından değildi ve VI.-VII. yüzyıllarda T'ien-chan
[THin'-shan :KUJ] dağlarında da yaşamıyorlardı. 2. Pei che'deki [Bei shı
Jt5E] Wou-hou [Wü-hii] JIi%~ okunuşu yerine, Souei chou'da [Suı shü
~.], Han [Han ~i] hanedanı ve Üç Krallık [San-guô -=:.~] dönemlerinde
iyi bilinen ve X" yüzyılda hrua kalıntılarını gördüğümüz bir halk olan Wouhouan [Wü-huan] J~m *·uo-yuan ya da Wou-wan'larııı [Wfi-wan] JIi%:tL
*·uo-yuan adının çevriyazısına benzeyen Wou-houan [Wfi-huan] Jli%ffI
*·uo-xuan yazılışı vardır.3 3 Wou-houan'ların [Wfi-huan )~mJ yurdunun
Doğu Moğolistan' da olduğu genellikle kabul edilmekle birlikte, bu gruptan
ayrılan bazı boyların VI. yüzyılda T'ien-chan'farda [Tian-shan :KUJ]
bulunması da olanaksız görünmüyor. 3. Son olarak, aslında ugu veya ogu'
yu ifade eden Wou-hou [Wü-hii J~~] *·uo-yuo'nun, "Oguz" un eksik bir
çevriyazısı olabileceği öne sürülüyor; ama aynı mantıkla bu kelimede oguZ,
oguş, ogur, vb. gibi şekillerin hepsini de görmek mümkündür.

T'ang houei yao [Tang huı yao mtt~] yazarının eski ,Houei-hou [Huihu] mR *yuai-yuat, "Uygur" sözcüğünün o günkü çevriyazısı olarak
sunduğu Wou-ho [Wü-he] J~*Z: *·uo-yuat (fakat burada Houei-hou'yu
[Hui-hu :OOR] değil, T' ang [Tang
döneminin ilk yarısı boyunca Uygur
adının resmi çevriyazısı olan Houei-ho'yu [Hui-he] :f!#,Z; düşünüyor olamaz
mı acaba?) Çin kaynaklarının Uygur T'ou-mi-tou [Tu-mi-du ıı±~~]
kağanının yeğenine (kardeşinin oğlu) verdikleri addan başka bir şey değildir.

m]

33

VII. yüzyılda Wou-wan [Wü-wan J~1L], elçileri Çin sarayına geldiler (Kieou
T'ang chou [Jiu Tang shü Jin!flf], CXCIX, "T [xi,a], 7 rO ve vO; T'ang chou [Tang
shü n!flf], CCXIX, 5 VO) ve 908'de Wou-wan'lar.[Wü-wan J~1L] K'i-tan'lann
[Ql-dan ~ft] saldırısına uğradılar (Leao che [Liao shr ~5t:], I, 2 rO). Karş. Jos.
MULLIE, "La Riviere Jao-lo";TP, XXX, 186, n. 2. Ancak ben Sir Gerard
CLAusoN'un (JA, CCXLV, 1957,21)'Wou-houan [Wü-huan J~fg] (·o-g'wan >
VII. *.uo-ruan) çevriyazısının altında "Oguz" sözcüğünü gördüğünü de
belirtmeliyim; kendisi bunu şöyle açıklıyor ("Turk, Moııgol, Tungus", AM, VIII1, 117): "After the Huns, the Türküt and perhaps the Tavğaç, the Oğuz, were the
most famous Turkish tribe; it would be very odd if they were not mentioned in the
early Chinese records under some recognizable name".'
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Söz konusu yeğen 648'de amcasını öldürmüştü. 34 To~uz-Oguz';lar 648 yıı~
önGesinde bir süreden beri zaten var olduklanna göre, Wou-ho'nun [Wü··he
J~*Z:] "Oguz"u temsil edip etmemesi Oguz < To~uz-Oguz varsayımını
hiçbir bakımdan etkilemez; fakat ben bunun gerçekte "Oğul"un bir
çevriyazısı olduğunu düşünüyorum. İlk anlamı "oğul, evlat, ardıl" olan
Oğul, tıpkı daha sonra Altın Ordu'daki Ulan~lar « Türkçe oğlan, oğul'un
çoğulu) gibi, eski Türk toplumlannda daha çok han soyundan olmayan
prensIere verilen yüksek bir ünvandi. 35 Öte yandan ben, aynca, Ts' ö fou
yuan kouei'de [Cefo yutin guffffiJ&5t;:m] (CMLXXI, 8 r, 9 va; CMLXXV,
9 v, 13 r, 14 r, 17 VA), 729 ile 738 arasında Çin sarayındaki T'ou-kiue [Tüjue ~~] ve diğer elçilerin adının tam eşdeğerlisi Wou-hou Ta-kan [Wü-hu
Da-gan] J~~Jı.:p *·uo-yuat d' at-kan çevriyazısına rastladım ki, bu da
731'de Köl Tegin'in cenaze tön~nine gelen bir elçinin ünvanı olan Ogul
Tarl,<.an'ın tam karşılığı gibi görünüyor. 36
Oguz sözcüğü M.Ö. ı. yüzyıldan itibaren Çin kaynaklannda geçen
biribirinden ayn ve çağdaş iki topluluğun adlannda da görülll1ek istenmiştir
ki bunlar Moğolistan'ın batısında yaşayan Hou-kie [Hü-jie] ~~ (eskicil
*xo-g'jat) veya Wou-kie'ler [Wü-jie] J~~ (eskicil *·o-g 'jat) ile
'Moğolistan'ın doğusunda bulunan Wou-houan [Wü-huan] J~m (eskicil
*·o-g'wan) veya Wou-wan'lardır [Wü-wan] JI®1L.3 7 Daha açıkçası, Houkie [Hü-jie LJSf~] veya Wou-kie [Wü-jie Jl®~]' Nemeth'e göre, Oguz'un bir
varyantı olduğu öne sürülen *Ogur'un karşılığıydı. İmdi, eğer eskicil *'0g 'lat / *xo-g 'jat şekilleri Ogur'un karşılığı 'idiyse - ki bu henüz kanıtlanmış
değildir -, aynı şekiller pekala Uygur'un çevriyazısı için de kullanılmış
34

Karş.

Kieou T'ang chou [Jiu Tang shü

lIm_] , CXCV,

CHA VANNES, Documents, 91: T'ang chou [Tang shü
2 rO.

1 vO, çeviren

m_], CCXVII J:. [sh~mg],

35

Eski Türk ünvanıanndan oğul hakkında, karş. HANEDA Tom, "A propos d'un texte
fragmentaire de priere manicheenne ... ", Memoirs o/the Research Department o/the
Toyo Bunko, n°. 6, 1932, s. 5. Ulaı;ı hakkında, karş. Antoni MUCHLlNSKI,
Zrodloslownik (Türkçeden türemiş Lehçe sözcükler sözlüğü), Saint-Petersbourg,

36

Karş.

1858, s. 139.
Köl tegin

yazıtı,

kuzey yüzü, sat. 12.

Yazıttaki

bu

parçanın

yorumu için

şimdi karş. S. G. KL YAŞTORN1Y, "A propos des mots

37

soyd barcakar buqaraq ulys de
l'inscription de Kul Teghin", Central Asiatic Journal, III, 1958, 245-25 ı.
Karş. NEMETH, A hon/oglal6 magyarsag kialakulasa, Budapeşte, 1930, s. 114;
HANEDA Tom, "Kyüsei ... ", 386; Gerard CLAUSON, JA, CCXLV, 1957, 21, ve
AM, VIII, 1960, 117. Bak. aynca SINOR, "Migration", s. 11 (Nemeth'in önerisini
eleştirir).
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olabilir. 38 Gerçekten de eski Çincede uy:. hecesini göstermek için '0 veya
lJo' dan daha uygun fonem yoktur; çünkü Ortaçağda Uygur'un "Uy-"unu
VII *jw~i ve houei [hui] ~ VII *yuai
göstermek için kullanılan wei [wei]
gibi -i sonsesli eski Çince karakterlerin sonunda, Karlgren' e göre, eskicil
dönemde henüz bir ünsüz bulunuyordu: *gjw~r ve *g'w~r.39 Bununla
birlikte, eskicil dönem Çincesinin karakterleri ve çevriyazı alışkanlıkları ile
çevriyazı konusu olan yabancı adların o dönemdeki söylenişleri daha iyi
bilinmedikçe, bu uzak dönemlere ait birçok başkaları gibi burada sözü edilen
çevriyazı biçimlerinin de herhangi bir yabancı halkın adıyla özdeşlenmeye
çalı~llması bana oldukça kuşkulu ve sakıncalı görünüyor.

"*

Şimdi de Bizans kaynaklarına geçelim. Burada, V-Vıı. yüzyıllara ait
olmak üzere ve yine o sözde varyant Oğur biçimi altında, Oguzlara ait gayet
bol ve açık izler bulunduğu kabul edilmektedir. Özellikle, Ovyovp (Ugur),
Oymp (Ogor), Ovıyovp (Uiğur) ya da Ovzy6p (Uiğor) şekillerinde rastlanan
bir boyadı dikkati çeker ki, bunun başında çoğunlukla'- herhalde Türkçe on·
(10)'u temsil eden - bir On- veya Un- ögesi bulunur: Ov6yovp (On-Ogur),
Ovovyovp (On-Ugur), Ovoy6p (On-Ogor), Ovvıyovp (Un-İgur), Ovvıyop
(Un-İğor), Ovvovyovp (Un-Uğur), Ovvvovyovp (Unn-Uğur) gibi. 4o Bu
boylara ait Bizans metinlerinin özeti ve incelemesi aşağıdadır.

i. 461-465 yılları arasında Saragur'lar, Uroğ'lar ve On-Oğur'lar Bizans'a
ilk kez elçi göndermişlerdir. Bu halklar doğudan, Okyanus kıyılarında
yaşayan halkların baskısıyla göç etmek zorunda kalan Avar'lar tarafından
yurtlanndan sürülen Savır'lann kendilerini terketmeye zorladıkları yerlerden,
kısa bir süre önce gelmişlerdir. Saragur'lar kendilerine yurt aramak üzere
Akatzir Hunlarının ükesine gelmişler ve onları egemenliklerine almayı başar
mışlardır. 41
38

Zaten DE GROOT (Die Hunnen der Vorchristlichen Zeit, Berlin und Leipzig, 1921,
s. 79) da daha önce Hou-kie'nin [Hü-jie ~m] Uygur'a -karşılık olduğunu öne
sürmüştü.

39

40

41

Karş. B. KARLGREN, "Word Families in Chinese", Bulletin of the Museum of Far
Eastern Antiquities, n° 5, 1933, s. 18-38; W. SIMON, "The Reconstruction of
Archaic Chinese", BSOŞ, IX, 270-276.
Bu farklı biçimler Byzantinoturcica, II, 219 ve 227' de, Ov6yovpoı ve Ovycopoı
maddelerinde verilmektedir.
Priskos'un bu metni h akkında "bak. MORAvcsıK, " ... Onoguren", 54-61; ve SINOR,
"Migration", 1 ve dev.
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- Süryanice'kaynaklarda Sarurgür şeklinde geçen Sarağur Lapayoupoı
adını, "sarı, beyaz" anlamındaki sarıg ile, değişik şekilleri yukarda verilmiş
olan (U/O/Ui/l)ğur'dan oluşmuş bir niteleme öbeği olarak açıklamak
mümkündür. 42 Bu ad her şeyden çok, Xi. yüzyıldan günümüze kadar
Çin 'in kuzeybatı bölgelerinde varlıkları tanıklanan Sarığ-Uyğur "Sarı Uygur"ların adına benzemektedir. 43 Bizans kaynaklarında Sarağur/Sarurgür'
lardan ancak yaklaşık 461-550 döneminde söz edilir.
- Ouproy (Uroğ) şekli genellikle *Ouyrop'ın (*Uğor) - yani Uğur/Oğor/
Uiğur'la aynı boyadının - yanlış yazılmış şekli sayılmaktadır.
- Ayarlar tarafından sürülmeden önce, Sayırlar olasılıkla batı Sibirya' da,
İrtiş civarında veya oraya yakın Altayla Ural arasında bir yerlerde
yaşıyorlardı. 44

- ~yarlara gelince, bütün veriler bunların, Çinlilerin Jou/Jouan-jouan
[Rli/Ru'fm-ru1m] !iim~ adını verdikleri45 ve doğalolarak "Okyanus kıyıla
nnda yaşayan topluluklar" olması gereken halklar olduğunu düşünmemize
olanak vermektedir. Nitekim 458-459'a doğru T'o-pa Wei [Tuo-ba Wei
42

43

Saragurlar hakkında, karş. MORAvcsıK, " ... Onoguren", 60-61. NEMETH (Rp. Sz.
1924, Bd. 195, alıntı Moravcsik'e göre) Saragur'un aslında Şar(ı)ogur - yani "Ak'
Ogur" - olduğunu öne sürüyordu, çünkü bunların modern Çuvaşça gibi, şurı <
sarı,g'ın "ak, beyaz" anlamına geldiği bir lehçe konuştuklarını sanıyordu. Ancak
eski ort~k Türkçede sarıg sıfatı olasılıkla beyazın - yürü1J "süt beyaz" ve alç. "kıra
çalan beyaz, (kır) at donu" gibi nüanslardan farklı - özel bir tonunu, "sarıya çalan
beyazı" gösteriyordu. Nitekim bugünkü Türkiye Türkçesinde de hala sararmak
"benzin solması, beyazlaşması" anlamına geldiği gibi, sapsarı da "beti benzi atmış,
bembeyaz kesi1ı:ıiş" anlamında kullanılmaktadır. Demek ki, bir başka bağlamda,
hazar şehri *Sarıgşın'ın Arapça adının "Beyaz (şehir)" olduğunu, ya da Don nehri
üzerindeki hazar kalesi Sarkel' e başka ha1klarca "Ak Çadır" dendiğini açıklamak için
Çuvaşçaya başvurmak gerekli değildir. Bu konuda, bak. PELLIOT, Horde d'Or, 214215, fakat o da NEMETH gibi, bu adları açıklamak için Çuvaşçayı işe karıştırıyor.
Karş. BRETSCHNEIDER, Medieval Researches, I, 263; ve RADLOFF, Kudatku Bilik,

I, s. LXXII.
44

45

Karş. MORAvcsıK, " ... Onoguren", 59; ve SINOR, "Migration", 15-34. Ben Sinor'un, Savır'ların 460'tan önce güney Rusya'da, Uralların batısında bulunduklarını
göstermek için öne sürdüğü kanıtlarda hiç de kandırıcı bir yön göremiyorum.
Karş. O. FRANKE, Geschichte des chinesisches Reiches, III, 283 ve dev. Avar adı
görünüşe göre, Kaşghaıi'nin (Index, 50-51; I, 310) de avala- "(düzensiz bir kalabalık
hk.) bir yere üşüşmek, toplanmak" şeklinde bir türeviyle birlikte verdiği, av"üşüşmek, (bir şeyin çevresine) toplanmak" eyleminin geniş zaman şeklidir.
Çinliler de onlara Jou/Jouan-jouan [Ru/Ruan-ruan !II!I!J] "böcekler gibi kıvıl kıvıl
kaynaşmak" adını verirken, Avar adının bu anlamından esinlenmiş olsalar gerektir.
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f-E~jtft] imparatorunun yönetiminde güçlü bir Çin ordusu ülkenin kuzeyindeki büyük çölleri aşarak Jouan-jouan'lan [Ru-ni !ii!ii] bozguna uğratmıştı;
bunlardan birkaç bini Çin' e boyun eğmiş, fakat büyük çoğunluğu kuzeydeki
uzak bölgelere kaçmıştı (karş. Wei chou [Wei shü ~.], CIII, 3 VA).
- Akatzir (var. Akatir, Katzir, Agazir)'lerin adı ilk kez 448 yılı içinde,
Karadeniz'in kuzeyinde Azak denizi dolaylanm yurt edinmiş, Attila önderliğindeki Hunlann bağlaşığı boylar olarak geçer. İran'a yapılan bir sefer için
Kafkasya'ya doğru ilerleyen Saragur'lann yeniden saldırİsına uğradıklan
466 yılından sonra kaynaklarda Akatzir'lerin adına rastlanmaz. 46 Benim
fikrime göre, Bizans metinlerindeki Akatzir'lerin gerçekte *Al,c-I}.azır, yani
"Ak Kazır"lar olduklan hemen hemen açıktır. Olasılıkla bunlar, sonraki
yüzyıldan itibaren aym bölgede adı çok duyulacak olan Hazar'lann, en,
azından onlann bir bölümünün, atalanydılar (karş. infra).47
46

47

Akatzirler hakkında, karş. Byzantinoturcica, II, Akatzir maddesi; MARQUART,
Streijzüge, 40-43; SINOR, "Migration", 1-4.
Henry H. Howorth daha 1879'da Akatzir = *;j.:>- ~j, A~-ijazar, yani "Ak Hazar"
denkliğini düşünmüştü; buna göre Ak Hazarlar, X. yüzyıl Müslüman yazarlannın
söz ettiği ~ara-Ijazar, yani Kara Hazarlann bir tür "eşini" oluşturuyorlardı (karş.
MARQUART, Streifzüge, 41, n. 2). Nitekim Türk-Moğol boyadlannın başında
çoğu kez bir renk sıfatı olduğu biliniyor; örneğin, Sang-Uygur, yukarda adı geçen
Kara-Hazar, İran'daki A~-~oyunlu ve ~ara-~oyunlu, Kök-Türk, Kara-Hitay, vb.
gibi. Bu konuda, Akatzir ve Hazarlarla yakınlıklan olduğu düşünülebilecek olan
Heftalit'lerin Bizans kaynaklannda "Ak Hunlar" diye anılması ve Hazarlann en
önemli iki şehirlerinin adlannda "ak, beyaz" sıfatının bulunması da anlamlı olsa
gerektir (karş. MARQUART, WZKM, XII, 1898, 194-200; Streijzüge, 'ı ve dev.; ve
not 42, supra). Böyle renk sıfatı taşıyan boyadlannın açıklaması herhalde Çin
kozmolojisindeki renk simgeselliğinde yatmaktadır; burada beyaz Batıyı, siyah
Kuzeyi, mavi (W ts'ing [qing] "camgöbeği, türkuvaz" =Türkçe kök) Doğuyu, san
da Ortayı, yani asıl Çin'i temsil etmekteydi. Bu kozmolojinin pek çok ögesinin,
özellikle takvime ilişkin olanlannın, erken tarihlerde Altay halklannca da
benimsendiği biliniyor.
Ancak, Akatzir sözcüğü Hazar'dan çok *~azın, (hatta *~-ijazır'daki gibi ijazır)' yani ~azar/Ijazar adının, Ermenice ljazirk'le de somut olarak tanıklanan (karş.
Streijzüge, 41, n. 2) -ır'lı varyantını, akla getiriyor; Çince Hotsie [He-jie] ~~
*yat-dz'iet (karş. not 15) çevriyazısı da olasılıkla aynı biçimi gösteriyordu. Kaldı ki
Eski Türkçede geniş zaman eki -°r'nin ünlüsünde alı almaşığı çok sıradan bir
olaydır.

Bu durumda, PELLIoT'nun da (Horde d'Or, 210-214), RADLOFF (Kudatku Bilik,
I, LXXIII), HOUTSMA (Ein türk.-arab. Glossar, 23-24), MARQUART (Streijzüge,
41) ve diğerlerinin Akatzir ile Ağaç-eri sözcükleri arasında gördükİerl yakınlığa
katılması beni şaşırtıyor. "Orman insanlan" diye anlamlandınlan bu ilginç ada hem
http://www.turkdilleri.org/
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- Böylece, Jouan-jouan [Ru-ni • •] ya da Avar ülkesine karşı 458459' da Gobi çölünün ötesinde girişilen büyük Çin saldırısının, bu boyları
kuzeye ve batıya doğru sürmek suretiyle, bütün Ortaasya boyunca doğudan
batıya doğru geniş bir göçebe kavimler hareketine neden olduğu; bunun
sonucunda da, akraba oldukları belli olan Saragur'lar, *Ugor'lar ve OnOgur'ların Kafkasya kuzeyindeki bölgelere geldikleri anlaşılıyor. Bizans
metinleri bu boyların eskiden batı Sibirya'da, Savır'ların batısında yaşadık
larını düşündürüyor. Fakat belki de burada doğudan, çok daha uzaklardan
başlamış olan bir göç hareketinin sondan bir önceki - Bizanslılar tarafından
bilinen tek - aşaması söz konusuydu.
II. 551 'de yazan Jordanes ve 552'ye doğru yazan Agathias'a göre, OnOgur/Uigur'lar Vi. yüzyılın ilk yarısı boyunca Kafkasya'nın kuzeyindeki
bölgede bulunuyorlardı. 48 Diğer taraftan, 569 tarihli Süryanice anonim bir
derleme, Ün(.)gfir'ların adının ardından, onlarla birleşik ya da en azından
onlara bağlı gibi görünen on iki - herhalde Ünugür'un eş anlamlısı olan
Ü gür ve Sarürgfir adlarını çıkarırsak on - boyluk bir liste verir: Ü g(u)r,
Sab(ı)r, Bürg(a)r (= Bulgar), Kürtrg(u)r, (= Kuturgur), Ab(a)r, Kas.r,
DIrm.r, Sarurgür, BagrsI~, KÜıs, Abd.!, Ept(a)Ilt. 49
- Savır' lar en geç Vi. yüzyılın başından beri Kafkasya bölgesinde

tarafından kısmen yayımlanan 1245 tarihli Arapça-Türkçe ve Farsçasözlükte, hem de Reşidüddin'e göre efsanevı Oğuz Han'a katılan boyların
listesinde rastlanıyor. Bana göre bu yakınlık fikri kuşkuludan da öte, yanlış.
Gerçekten de Akatzir ile Ağaç-eri arasında pek az fonetik denklik var (sadece iki a
ile rO); -ari "adamı" ile kurulmuş Türkçe boyadlarına, en azından eski dönemlerde,
bundan başka örnek yok; "orman" değil "ağaçOar)" anlamına gelen agaç sözcüğü de
ancak XIII. yüzyıldan itibaren tanıklanıyor; Eski Türkçede "orman" ın karşılığı I,
"ağaçOar)" ın karşılığı da ıgaç'tı. Ağaç-eri gibi alışılmadık bir Eski Türkçe terimin
geçtiği iki metnin ikisinin de Moğol egemenliğindeki XIII. yüzyıl İran'ından
gelmesinin ve sözcüğün, aslında "ağaç adamı, ağaçların adamları" demek olduğu
halde, "orman adamları" şeklinde anlamlandırılmasının bir raslantı olmadığı
düşünülebilir Belki de bunun, 1245 tarihli sözlükte yer alan, -ari ögesiyle kurulmuş
garip adlar (~um-ari "kum adamı", Türük-ari "Türk", Rüm-ari "Rüm'lu", Şarl~-ari
"Doğulu", ve Uc-ari "Uç, sınır adamı") listesinin akla getirdiği gibi, Moğol dönemi
İran'ında kullanılmakta olan yabancı (Moğolca veya Farsça?) bir terimden harfi
harfine bir çeviri olduğunu varsaymak uygun olacaktır.
Karş. MORAVCSıK, " ... Onoguren", 62.
Karş. MARQUART, Streifzüge, 356; CHAVANNES, Documents, 250; MORAVCSıK,
" ... Onoguren",61.

Houtsma

Moğolca

48
49
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bulunuyorlardı;

oray:a 460

dolaylarında, Ogur/Uigur'ları yurtlarından

kovduktan sonra onların peşisıra batı Sibirya' dan gelmişlerdi. Bütün veriler
VI. yüzyıld.a Sayırların ve olasılıkla Heftalit (Ept(a)ı1t) lerin de Hazar Denizi
çevresindeki bölgelerde ittifak halinde, ya da en azından iyi ilişkiler içinde
yaşadıklarını varsaymamıza olanak veriyor. Karş. "Migration", 19;
Byzantinoturcica, I, 68.
- Bulgar'lar Bizans kayna~larında ilk kez 480'li yıllarda, yani OnOgur/Uigur' ların batıya gelişlerinden kısa bir süre sonra anılır; daha sonra da
Kafkasya'dan Tuna'ya ve ötesine kadar Bizans'ın kuzey sınırları boyunca
varlıkları sık sık gündeme gelir. Bulgarlar VII. yüzyıl başlarında Karadeniz'in kuzeyinde, bilindiği kadarıyla On-Ogur/Uigur'larla birlikte, Büyük
Bulgaristan diye anılan bir devlet kuracaklardır. Karş. Byzantinoturcica, I,
108.
- Bizans kaynaklarına göre, Kuturgur/Kutrigur/Kotragur boyu Uturgur/
Utrigur/Utrigur/Utiger boyu ile akrabadır; VI. yüzyılın başında bunlardan
biri Don nehrinin batısında, diğeri de doğusunda yaşamaktaydı. Zaten bütün
VI. yüzyıl boyunca da bu iki boy Kafkasya ve Karadenız'in kuzeyindeki
bölgelerde On-Ogur/Uigur'larla az çok bağlaşıklık içinde bulunmuştur.
Kuturgur'ların VII. yüzyılda aynı bölgede Büyük Bulgaristan' a dahil oldukları kabul edilir. Karş. Byzantinoturcica, I, 66; ve II, Kutrigur ve Utigur
konuları; "Onoguren", 75-80.
- Ayar'lar ilk olarak 558'de Alan'lara komşu bölgelerde Kafkasya'ya
girmişler ve - anlaşıldığına göre - kısa bir süre sonra cıa Un-İgur'lar, Zal'lar
(?) ve Sayır'lara karşı bir zafer kazanmışlardır. so Ayar'ların batıda aniden
ortaya çıkışları, doğuda Jouan-jouan [Ru-m YIYI] imparatorluğunun T' oukiue [Tü-jue ~~] ve Çinliler tarafından 551-555 yıllarında yıkılmasını
yakından izliyordu; bu da onların Jouan-jouan'lar [Ru-m YIYI] ile özdeşleş
mesi için bir gerekçe daha sağlamıştır. sı 630'a doğru yazan Theophylaktos
Simokattes Ayar'ların 558'de Kafkasya'yagelişleri hakkında bilgi verirken,
bunların sadece· "Pseudo-Ayar" (Sahte A var) lar olduklarını; gerçekte bu
halkların T' ou-kiue'lerden [Tü-jue ~J9!f] kaçan ve yaşadıkları yerler doğuda
bulunan, Oyrop (Ugor/Uigur) gruplarına mensup Ouap (Uar) lar ve Xouv'lar
(ijun) olmak üzere iki boyolduğunu söyler. S2 Bu garip ve bir yanlış
50

MENANDROS' a

göre.

Karş. MORA V~SIK, " ... Onoguren",

63; Byzantinoturcica, I,

70 ve 424.
51

Karş. CHAVANNES,

52

Karş. MORAVCSIK,

Documents, 230; O. FRANKE, Geschichte ... , 111,288.
Byzantinoturcica, 1,546; CHAVANNES, DocumentS, 230, 231
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anlaşılma

ürünü gibi görünen "Pseudo-Ayar" hikayesine inanıp inanmamak
ayn koı;ıu, fakat - adlan "Avar"ın bozulmuş şekline benzeyen - Uar boylan
ile hem Hunlann hem de T'ie-Io'lann [Tre-le .iWJ] dokuz boyundan birinin
adı (karş. n. 19) olan ijun boylan hakkında verilen bilgi daha ciddiye
alınabilir. Bunlar doğu Ogor/Uigorgrubunun üyesi olduklanndan T' oukiue'lerden [Tü-jue ~Jj] kaçmak zorunda kalmış ol€ıbilirlerdi. Nitekim Çin
kaynaklanndan anlaşıldığına göre; ijun 'lar gibi Ayarlar da VI: yüzyılda
Uygurlarla aynı T'ie-lo [Tie-Ie .ıu] boylan konfederasyonuna mensup ve
, T'ou-kiue'lere [Tü-jue ~Jj] karşıttılar (karş. in/ra, s. 47).
- Hazar'lar Bizans tarihinde, 625 yılınd~ İran'a karşı Bizans'ın
Kafkasya' daki bağlaşığı olarak yer alır ve "Doğu Türkleri" diye nitelenirler.
" Olasılıkla bu terim, geniş anlamıyla, kökenleri doğuda olan Türkler demek
olup, mutlaka Doğu T' ou-kiue [Döng Tü-jue *~Jj] konfederasyonunun
üyesi anlamına gelmemekteydi. Ne olursa olsun, artık bunlar batıda Batı
T' olİ-kiue'lerinin [(XI) Tü-jue (Iffi)~Jf] yerini alacaklar ve' VII. yüzyılın
ortalanna doğru imparatorluklannı Hazar Denizi'nden itibaren Karadeniz'in
kuzeyindeki, o zamana kadar Kuturgur, On-Ogur/Uigur, Bulgar, vb.lerin
ülkesi olan Büyük Bulgaristan'ı da içine alacak şekilde genişleteceklerdir
Karş. ByzantinQturcica, 1,81, 82 ve 534; Chavannes, Documents, 252-256.
- Tanılanmalan tartışmaya açık olan DIrm.r, Bagrsı1.c, Küls ve Abd.l
adlannı bir kenara bırakıyorum.
III. T'ou-kiue'lerin [Tü-ju6 ~Jj] başkentinden dönerken bölgeden
geçmiş olan Bizans elçisi Zemarkhos'un raporuna göre, Kafkasya'nın
kuzeyinde ve Volga'nın batısında bulunan Ugur'lar T'ou-kiue [Tü-jue ~Jj]
kağanına bağlıydılar. 53 Öte yandan 576' da T' ou-kiue [Tü-jue ~Jj] kağanı
Bizans elçisi Valentinos'_a, Un-İgur'lara da boyun eğdirdiğini bildirmişti. 54
Son olarak, 589'da T'ou-kiue [Tü-jue ~Jj] ,kağanından gelen, içinde
kendisinin (ve seleflerinin) zaferlerini anlattığı bir mektuptan söz ederken,
Theophylaktos Simokattes şunlan yazar: "Kağan [Ayar = Jouan-jouan'lan
[Ru-ni ~~] yenip Taugast = Taygaç = Çin'e ve Moukri = Kore'ye
sığınmak zorunda bıraktıktan sonra] başka bir girişimde bulundu ve bütün

53
54

ve 247; O. FRANKE, Geschichte ... , III, 285 ve 286; SINOR, "Migration", 34 v3
35.
MENANDRos'a 'göre. Karş. CHAVANNES, Documents, 238; MORAVCSıK,
Byzantinoturcica, I, 424.
MENANDROS' a göre. Karş. ~zantinoturocica, I, 65 ve 424.
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Ogôr (Oyrop = Uygur)'ları egemenliği altına aldı; bu halk, kalabalık nüfusu
ve savaşlarda iyi silah kullanma yeteneği sayesinde, en güçlülerdendi. Bu
insanlar doğuya doğru, Türklerin Kara diye adlandırageldikleri Til (TtA)
nehrinin aktığı yerleri yurt edinmişlerdi; bu halkların en eski başbuğlarının
adları Uar ve ijunni (Ovap Kaı ve Xovwı)'dir. Bu boylardan bazıları - Uar
ve ijunni denilenler - adlarını bu başkanlardan almışlardır."55
- Bu metinlerden, bir yandan U gur, Ogor veUn-İgur sözcüklerinin aynı
halkı gösterdiği, diğer yandan da, bir bölümü Kafkasya'nın kuzeyindeki
bölgeye yerleşmiş olan bu kalabalık halkın ana yurtlarının çok daha doğuda
olduğu anlaşılmaktadır.

IV. On-OgurlUigur'lar VII. yüzyıl başında Azak denizi civarında klırulan
"Büyük Bulgaristan"ın ana unsuruydular. 56 VII. yüzyılın ortalarında bu
bölgelerin· Hazarlarca fethi sırasında bunların bir kısmı Bulgarların bir
bölümüyle birlikte batıya doğru kaçacak ve bu iki halk birlikte Tuna Bulgarları'nı oluşturacaklardır. 57 Bununla birlikte kuşkusuz bazı başka OnOgur/Uigur'lar Azak denizi yakınındaki Hazar devleti bünyesinde kalmışlardı. Burada herhalde hala Bulgarlar da vardı, zira VIII. yüzyıldan
kalma bir kilise belgesinde, Kırım' daki bir On-Ogur/Uigur piskoposluğundan söz edilir. 58 Karadeniz'in kuzeyinde kalan On-OgurlUigur'lar
Macar halkının bir ögesini oluşturmuş olabilirler. Bu ulus bölgede IX.
yüzyıldan itibaren ortaya çıkar; hatta Avrupalıların daha ilk temastan itibaren
Macar'lara verdikleri "Hongrois", yani U gri, Ungar, vb. adı da "OnOgur"dan gelme olabilir. 59 Ne olursa olsun, Bizans kaynaklarına göre On-

55
56

57
58
59

Alıntı CHAVANNEs'a göre: Documents, 247.
MORAvesIK'e göre: " ... Onoguren", 64 ve 71-74; Byzantinoturcica, 1,65 ve 66. Ne
yazık ki, Moravcsik'in On-Ogur'ların "Büyük Bulgaristan" da birinci planda bir rol
oynadıkları şeklindeki varsayımı hemen hemen bütünüyle, On-Ogundur boyadının
On-Ogur'la özdeşlenmesine dayanıyor; oysa bunun pek dayanağı yok, zira Büyük
Bulgaristan konusunda kaynaklarda On-Ogur'ların değil, sadece On-Ogundur'ların
adı geçiyor.
Karş. " ... Onoguren", 67 ve 68; Byzantinoturcica, I, 66.
Notitiae Episcopatum-A söz konusu. Karş. Byzantinoturcica, I, 463 ve 465.
Dvyypoı'ların adı Bizans kaynaklarında ilk kez 837 yılına ait metinlerde geçer: karş.
MORAvcsıK, " ... Onoguren", 80. Macarların (Hongrois) adının "On-Ogur"dan
gelme olduğu hakkında, karş. MUNKAesı, "Ursprung des Volksnamens 'Ugor"',
Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn, V, 1896,710 ve 89-92; G. NEMETH, "On
ogur ... ", s. 148 ve dev.; MORAVCSıK, " ... Onoguren", 81-82.
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ilk yansından itibaren tarihte yer almazlar. 60

Bizans kaynaklannda geçen U gur/Ogur/UigurIİgur sözcüklerinin hangi
temsil ettiği sorusu, şimdiye dek fin-ugoristlerin ve Macar
halkının kökenleriyle uğraşan araştırmacıların alanına giriyordu. Gerçekten
de daha XIX. yüzyıldan itibaren "Hongrois" adını açıklama girişimlerinde yeri gelmişken bu adın kökeninin hala tam aydınlanmamış olduğunu da
belirtelim; On-Ogur'lara el atıldı; ve Ogur'lann kökeni ve bunlarla Macarlann
atalan arasında var sayılan ilişkiler günümüze dek birçok spekülasyonun
yapılmasına neden oldu. 61 Bu yaklaşım çerçevesinde, uzmanlar daha işin
başından beri, Ana Türk halklarının çok eski ve hemen hemen genel adı
olarak kabul edilen "*Ogur" da "Oguz"un rotasizme uğramış biçimini
görmek konusunda fikir birliği içindeydiler. 62 Bu rotasizm, yani -z'nin -r'ye
dönüşmesi olayı, Moskova enlemindeki Yukarı Volga bölgesinde konuşulan
küçük bir Türk lehçesi olan modem Çuvaşça ile aynı özellikleri gösteren,
çok eskiden ana daldan sapmış bir Eski Türkçe türünün ayırıcı özelliği sayılıyordu. Çuvaşçanın ataları olan rotasizm'li lehçeler arasında, VII. yüzyıl
dolaylarında Karadeniz ve Kafkasya'nın kuzeyindeki bölgede On-Ogur/
Uigur' lada az çok ortaklık halinde yaşayan Türk halklarının konuştuğu eski
Bulgarca ve Hazarca gibi diller sayılmaktadır. 63 Ancak şu bir gerçektir ki,
halkın adını

60
61
62

63

Tarihi bilinen son anılış, olasılıkla, 7121713'te Unnogur-Bulgar'ların istilasıyla
ilgili olarak Agathon'un yaptığı göndermedir. Karş. Byzantinoturcica, 1,217.
MORAVCSIK'in Byzantinoturcica, I, 67 ve 134-145'te Ogur'lar ve Macarlar
hakkında verdiği kaynakçalara bakılsın.
Bak. özellikle MUNKACSI, op. cit. s. 90; Munkacsi 1896 tarihli bu çalışmada,
*Ogur'u Oguz'la özdeşlerneyi öneren daha önceki birçok yazara gönderme yapıyor.
Üstelik, Eski Türkçede rotasizmin varlığı bir kez kabul edilince, VI. yüzyılda başka
bir Türk boyu olan Uturgur'ların (karş. supra, s. 35 ve 42) adının da *Otur-Ogur =
Otuz-Oguz, yani "Otuz Boy" şeklinde aslına döndürülmesi herkese normal göründü;
buna göre Kuturgur (karş. s. 35 ve 42) da, doğalolarak, *To1$:urgur < Tol~ur-Ogur =
To1$:uz-Oguz'un, - yani pek iyi bilinen "Dokuz Boy"un adının - metatezli
biçiminder' başka bir şeyolamazdı! Karş. NEMETH, "On ogur ... ", 151.
Bazı Eski Türkçe türlerinde var sayılan rotasizm olayı hakkında, karş. MUNKACSI,
loc. cit.; MARQUART, " ... Komanen", 200-201; UJb, IX, 1929, 88 ve dev.;
GOMBOCZ, "Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter", Memoires de la Societefinnoougrienne, XXX, 1912, 196 ve dev.; PELLIOT, Horde d'Or, 209; SINOR,
"Migration", 5-6; 1. BENZING, Philologiae Turcicae Fundamenta (Wiesbaden,
1959), 697; BARTHOLD, "BulgMr" maddesi, Encyclopedie de l'Islam, 805; ve G.
CLAUSON, "Turk, Mongol, Tungus", AM, VIII, 1960, 117.
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XIII. yüzyıl sonu ile XIV. yüzyıl başlanha ait, ve beklenebileceği gibi Yukarı Volga' daki Çuvaş ülkesinde ortaya çıkarılmış birkaç mezar taşı yazıtı
dışında,64 elde hiçbir rotasizm'li Eski Türkçe metin y:oktur. Dahası, Bizans
kaynaklarında verilen tartışmalı örneğin dışında hiçbir yerde Oguz adının
*Ogur şeklinde bir varyantına rastlanmış değildir. Demek ki, Bizans belgelerinde rastlanan Uglır/Ogur/Uigur/İgur şeklindeki yazılışIarın, Oguz'un
sQzde varyantı sayılan *Ogur ile özdeşlenmesi, son tahlilde, sadece bu yazılışlarla Oguz sözcüğü arasındaki kısmi benzerliğe dayanmaktadır. V. yüzyıl dolaylarında Ogur'ların dilinin rotasizm'li olduğunu gösteren daha ciddi
belirtiler elde edilmedikçe, bu benzerliği dikkate almamak daha uygun olur.
Ancak, (On-)Ugur/Ogur/Uigur/İgur'un çağrıştırdığİ bir başka halk adı
daha var: (On-)Uygur! Daha 1891' de Radloff, Uygur'lar hakkında Bizans
dahil çeşitli kaynakları tarayıp elde ettiği verileri yayımladığında, bu
özdeşlerneyi yapmaktan çekinmemişti. Bu veriler daha sonra, giriş bölümü
olarak, Kutadku Bilig, TheilI, Der Text in Transcription adlı eserinin başına
konmuştur (karş. s. LXXII-LXVI). 1898'de Marquart da Radloff gibi
düşünüyordu, fakat daha, sonra fikrini değiştirdi. 65 Chavannes da,
Documents sur les T'ou-kiue Occidentaux adlı eserinde (s. 247 ve 251) bu
görüşü paylaşıy'ordu. 1900' de Grenard'ın saptaması şöyledir: "Bizans
yazarları V. yüzyılda (Priskus) ve Vi. yüzyılda (Menandros) onları
Ov6yovpoı (On Uygur: Uygurların iki büyük kolundan biri; öteki, To~uz
Uygur'lardan oluşuyordu), Ovr{yovpoı (Utiger, ~9" Reşidüddin'e göre
On Uygurların. on boyundan biri), Eapayovpoı (Sarıg Uygur; bunlardan
bazı oymakları daha sonra Kökö-nor'un batısında görüyoruz), Korpiyovpoı
ya da Kovrpıyovpoı adlanyla taanımaktadırlar... ".6<?
Fonetik denklik konusuna· gelince, Menandros 'un iki yazmasında gerçekten Uigur ve Uigor yazılışları var. Ama hadi bunları Unigur ve Unigor'a
64
65

66

Bu yazıtlar hakkında, karş. J. BENZING, Philologiae Turcieae Fundamenta, 692-693
ve 697; GOMBOCZ, " ... Lehnwörter", 202 ve dev.; MINORSKY, lfudüd, 460 ve harita
XII.
J. MARQUART, WZKM, XII, 1898, 193; ve Die Chronologie der alttürkisehe
Insehri/ten, 1898, s. 81, n. 4 (yazar burada Uigur'un, söz konusu adın en doğru
yazılışı olduğu fikrindedir), ve s. 95. 1903'te, Streifzüge, s. 45'te, bu adı
Uygur'lada özdeşlemekten vazgeçti ve daha sonra da kesin olarak, Oguz'un
rotasizınli varyantı görüşüne katıldı; karş. " ... Koınanen", 200; ve UJb, 1929, s.
89.
Karş. M. F. GRENARD, "La Legende de Satok Boghra Khan", JA, 1900, s. 17, n.
1.
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ilişkin

birer yazıcı hatası sayalım. 67 Bu durumda yine de geriye, Bizans
kaynaklannın "(On-)Uygur" sözcüğünü niçin "(On-)U gur/Ogur/İgur" şek
linde kaydetmiş olduklarını açıklayabilecek bir ipucu kalıyor: Bizans dönemi
Yunancasında uy sesinin bulunmayışı. Bu yüzden, "On-Uygur" ya da
"Uygur"u kendi dillerinde söylemek zorunda kalan Bizanslılar, kulaklannın
alışık olmadığı Türkçe uy diftangunu temsil etmek üzere, bazan u/o'ya bazan
da i'ye başvurmuş olmalıdırlar.
Zaten "On-Uygur" savını destekleyen bir başkaağırlıklı neden daha var:
*On-Ogur = *On-Oguz eşitliği sadece spekülasyon alanında kalırken, OnUygurlar gerçekten yaşamıştır; varlıklan kuşkuya yer bırakmayacak kadar
açıktır. Nitekim On-Uygurlann adıeski kaynaklarda, özellikle aşağıda
sayacağımız belgelerde, açık biçimde yer almaktadır :

A. "On-Uygur", halen bilinen en eski Uygur belgesi olan Şine-usu
yer alır. Ramstedt'in 1909'da Orhon ve Selenge arasında
Şine~usu adında küçük bir göl yakınlannda bulduğu, runik yazılı Eski
Türkçe yazıt, Uygur İmparatorluğu'nun önemli kağanlanndan TaI]rida
Balmış El Etmiş Bilg~i'nin (747-759) saltanatını kutlamak için 760'a doğru
yazılmıştır. Kağanın, aşağı yukarı 735-740 yıllannda başlamış olması gereken saltanat d(jnemini anlatmağa girişmeden önce, daha ilk satırlarda, Uygur
halkının en e.Ski tarihi söz konusu edilir ve kuzey yüzü, 3. satırda şöyle
denir: suv ğt(?).nda lç,(a)lm(ı)şı bod(u)n onuyğur to~(u)zoğ(u)z üza yüz yıl
ol(u)rup ... "[Selenge?] ırmağı bölgesinde kalan [.... ] Iileri kapsayan OnUygur halkı To~uz-Oguz'lar üzerinde yüz yıl hüküm sürüp ... ".68 Demek ki
yazıtının başında

67

68

MORAVcsıK, Byzantinoturcica II, 219'da Uigur ve Uigor'u Onogur başlığı altında
ele alıyor. Öte yandan, Uigur bazan Utigur'un yanlış yazılışı da sayılmıştır: karş.
MORAVCSıK, loc. cit. ve MARQUART, Chronologie, 81, N. 4.
Şine-usu yazıtı konusunda, karş. G. 1. RAMSTEDT, " ... Runeninschriften", 12, 13
ve 44; Ramstedt söz konusu cümleyi şöyle anlıyor: " .. .le p~uple reste dans [la
region de la riviere] regna sur les Dix-Uyyur et les Neuf-Oyuz pendant cent ans ...
(... [ırmak yöresinde] kalmış olan halk On-Uygur ve DoJmz-Oğuzlar üzerinde yüz
yıl hüküm sürdü ... )". Buna karşılık ben, Profesör L. BAzIN'in önerisini izleyerek,
cümlenin öznesi olarak On-Uygur'u aldım; buna göre, lç,almışı bodun "kalmış olan
[... ] lileri de (kapsayan) halk" ibaresi sadece bu öznenin bir niteleyicisi oluyor.
Nitekim Ramstedt'in yorumuna şöyle bir itiraz da yöneltilebilir: bir "halkın"
(bodun, "topluluk, alt-boy" anlamındaki bod teriminin kollektif biçimi) iki tane
boylar konfederasyonu üzerinde "hüküm sürmesi" (üza olur-, "üstüne oturmak") pek
beklenebilir bir durum olmadığ?balde, dar kapsamlı bir siyasal konfederasyonun
daha geniş bir başka konfederasyoHlı oi:1~ında bulunması pekaHi söz konusu
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yazıtın dikildiği

tarihte, yani 760'larda, On-Uygur konfederasyonunun ömrü
Böylece, bu metin On-Uygurlann en az VII. yüzyılın
ortalarından beri var olduğunu kanıtlamaktadır. Aslına bakılırsa, sözü edilen
yüz yıllık Uygur egemenliğinin daha erken, olasılıkla VII. yüzyılın başlarına
doğru, başladığını varsaymak daha uygundur; zira bu yüzyıl, son yıllan
hariç, genellikle Uygurlann gelişip güçlendiği, T'ou-kiue'lerinse [Tü-jue
9€~] zayıftayıp geriledi ği bir dönem olmuştur. Gerçekten de On-Uygurların .
To~uz-Oguz'lar üzerinde egemenlik kurmaları, t'ie-lo [de-le .iV] boyları
nın T'ou-kiue'lere [Tü-jue 9€~] (karş. supra s. 27-29) karşı baş kaldınp,
bu vesileyle, 600 yıllannda, yeniden siyasal bir birlik halinde toparlanmalarını yakından izlemiş olmalıdır. Ayrıca bu metinden, adı geçen Uygurların
yalnız Selenge (ya da bölgedeki bir başka ırmak) yakınlarında kalan boyları
temsil ettiği; (On-Uygur?) topluluğundan bir bölümünün ise bölgeyi
terkettiği anlamı çıkmaktadır. Acaba burada On-Ogur = On-Uygur'ların 460
dolaylarında batıya doğru göçlerine bir değinme olamaz mı?
yüz

yılı geçmişti.

B. "On-Uygur" adı VilI. yüzyılın sonlarından itibaren bir Uygur merkezi
olan Koço'da (Kao-tch'ang [Gao-chang ~~]) bulunmuş Maniyazılı bir
yazmada da tanıklanmaktadır. 69 On-Uygurların adının geçtiği varak, ayrıca
Uygurcd-Kuşence iki dilli bir metni de içeren, olasılıkla IX. veya X. yüzyıla
ait Manice bir dindarlık kitabından koparılmıştır. Dindar bağışçının bu kitabı
kopya ettirmek suretiyle kazanmış ·olduğu sevabın anlatıldığı sonsözde yer
alan, konumuza ilişkin cümle şöyledir: .... taşddın sıngar al~atmış ıddu~ on
uygur elinta ... " .... dış ("dinsel = içsel" olanın karşıtı: dünyevı) alemde, OnUygurlann şanlı ve kutlu devletinde ... ". Bu metin, ister VII. yüzyılda
Orhon'da ister IX.-X. yüzyıllarda ~oço'da bulunsunlar, Uygurların
kendilerine göre de adlannın tam biçiminin, en azından siyasal yönü
vurgulanmak istendiğinde, On-Uygur' olduğunu kanıtlamaktadır.

C. On-Uygurlann adı bir kez de 1300 yılına doğru, Uygurlann eski tarihlerini kendi kitaplanna göre özetleyen Reşidüddin tarafın4an anılır. 70
Reşid'İn yazdığına göre, Uygurlann Yukan Moğolistan'daki ana yurtla-

69

70

olabilir.
Karş. A. VON GABAIN ve W. WINTER, Türkische Turfantexte IX, s. 18, 1,90.
Reşidüddin'den alıntılarımı, BEREZIN basımı (Trudı, V.O.I.R.A.O., V, 1858, s.
125 (çeviri) ve VII, 1861, s. 161 (metin)) üzerinden; ve metni Almanca çevirisiyle
birlikte veren RADLOFF, Kudatku Bilik, I, s. XXV-XXVI'dan yapıyorum.
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rında,

bir tarafta on ırmak, diğer tarafta ise dokuz ırmak varmış. On ırmağın
tarafta yaşayanlara On-Uygur, dokuz ırmak tarafındakilere ise
To~uz-Uygur deniyormuş. Arap yazısında "Uygur" ile "Oguz" sözcükleri
kolaylıkla biribirine karışabileceğinden, Reşidüddin'in daha sonra hiç sözünü etmediği Tol.<-uz-Uygur adı olasılıkla Tol.<-uz-Oguz'un yanlış yazılma
sından başka bir şey değildir.?1 Reşid' e göre, aynı zamanda On-Orl.<-un (l O
Orhon) diye de anılan bu on ırmağın adları şöyledir: lşg(i)l, ÜtIg(a)r,
Bö~r/Töl.<-Ir, Örl.<-(u)nd(u)r, TüHir/Tülü, Badar/Tardar, Adr/Awr, Ü çTabln/Bayin, J}:(a)mlancu ve ÖtIkan. Metnin devamından anlaşıldığı üzere,
İşgil ve Örl.<-undur aynı zamanda birer boyadıdır; kıyılannda Öng boylarının
yaşadığı J}:amHincü ile J}:.h.n-AtI boylarının yaşadığı ÖtIkan (= Ötükan)
hariç, listedeki öteki adların çoğu için de durum aynı olsa gerektir. Çok
sayıdaki bu boyların her biri yalnız kendi beyine tabi idi. Ancak aralarında
daha iyi bir eşgüdüm sağlama ihtiyacını hissedince, kendilerine İşgil
boyundan El Elt.rlr/Elb.t.r (kuşkusuz El-Tabir demek isteniyor) ünvanı
verilen Mangü ("bengi, ölümsüz") Bay ("zengin") adında bir yüce başbuğ,
Ör~undur boyundan da Kol İrkln ünvanlı bir başbuğ yardımcısı seçtiler.?2
Bu saltanat yüz yıl sürdü. Biri eltabir öteki irkin olarak iki başkan seçimi,
dikkati çekecek şekilde, VII. yüzyıl başında T'ie-Io'ların [Ti'e-Ie .i!J]
başlarına büyük kağan olarak bir eltabir irkin, küçük kağan olarak da bir
oğul irkin atarnalarını hatırlatırken, bunların yüz yıllık saltanatları da Şine
usu yazıtında sözü edilen, On-Uygur'ların To~uz-Oguz'lar üzerinde
kurduklan yüz yıllık egemenliği (karş. s. 39) akla getirmektedir.
Bundan başka Reşidüddin üç kez Uygur adının - belki de şimdiye kadar
sanıldığından daha değerli - bir etimolojisini verir. "Uygur" sözcüğünün,
eskiden geniş zaman ortacı türeten -ğur (-ğor/l(r) ekiyle,73 uy- şeklinde bir
eylem kökünden türemiş olduğu belliyse de, Eski Türkçede uy- eylemi
bulunduğu

71

72

73

E. G. PULLEYBLANK'ın ("Toquzoghuz", s. 41) Tamım ibn Ba1;ı.r'in bir metnine
getirdiği ilginç açıklama da, IX. yüzyıl başlarında Yukarı M?ğolistan'daki siyasal
örgütlenmenin On-Uygur ve Dokuz-Oguz temeline dayandığını doğrular niteliktedir.
El-tabir ünvanı hakkında, karş. supra, s. 28, n. 23; köl irkin ünvanı hakkında, karş.
s. 26, n. 10.
Karş. PELLIOT, Horde d'Or, 229; DENY, Grammaire de la Langue turque, s. 931.
Aynı ek herhalde ötümsüz gırtlaksılı (gutturale sourde) biçimiyle -~ur/-~ar/-Ipr ve
-kür/-kiir/-kir olarak da ortaya çıkıyordu. Eski Türkçede eklerin önsesinde ötürnlü ve
ötümsüz gırtlaksıların almaşımı (alternansı) hakkında, karş. AG, § 37.
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bulunamadığından,74

modem türkoloji Uygurların adını açıklayamamıştır.
Oysa Reşidüddirt'e göre: 1° Türkçede "Uygur"un behem peyvesten ve
meded kerden, "bir araya gelip yardımlaşmak" anlamı vardır. 2° Türkçe bir
sözcük olan Uygur adı, Farsçada bema peyvest ve meded ve muCavenet
kerd, yani "Bize katıldı ve yardım etti"- anlamına gelir. 75 Burada herkes
hemen, "peşinden gitmek, izlemek, uymak" anlamına gelen ve Reşidüddin
döneminde batı lehçelerinde giderek uy-' şeklinde tel~ffuz edilme eğilimi
gösteren, fakat Eski Türkçe şekli ud- olan (ve dolayısıyla da konumuz dışı
kalan) eylemi gördü,76 Ancak ud- Reşidüddin'in tanımına tam olarak
uymamaktadır: ud- daha çok "izlemek" ve "uygunluk" fikrini ifade ederken,
"bir araya gelip yardımlaşmak" kavramı daha çok "bağlaşma" veya "ittifak"ı
akla getirmektedir. İmdi, Eski Türkçede gerçekten de ''' ... yle bağlaşmak,
ittifak etmek" anlamındaki *uy- eyleminden -a ekiyle türemiş olabilecek,
"yakın akraba, bağlaşık, müttefik" anlamında bir uya sözcüğü vardır.?7
Dahası, yineEski Türkçede "müttefik olmak, bağlanmak, uymak" anlamın
daki bir *uy- eyleminin geniş zaman şekİini temsil eder görünen, sıfat v~ ad
işlevli uyur/uy(a)r sözcüğü de vardır; ancak kimileri bu sözcükte "güçlü/
muktedir olmak, (yap )abilmek" anlamındaki u- eylemiilin 'geniş zaman
şeklini görmektedirler. Doğrusu şu ki, yalnız uy u r/uy ( a)r'ın yer aldığı
bağlarnlara bakarak, "ittifak/bağlılık" yani "müttefik/bağlı, sadık" ile "güç/
nüfuz" yani "güçlü/soylu" yorumlan arasında kesin tercih yapmak zor görünüyor,78 Ne olursa olsun, Eski Türkçede "izlemek" anlamındaki ud- eyle74

Tabil gerekirse oy- "oymak, sıkıştırmak" eylemine de başvurulabilir ve bunun
* Oy gur şeklindeki bir türevinin benzeşim yoluyla Uygur' a dönüştüğü

75

İlk tanımın tekrarlandığı, BEREZIN basımının (Trudı, V.O.I.R.A.O., viı, s. 21,22
ve 159) metnine göre böyle. Radloff isekendi yayınında (Kudatku Rilik, I, XVııı,
XIX ve XXIV) ilk tanımı "sich, anschliessen und Hilfe leisten" diye; mdavenet
"yardım, destek" yerine muvafa~at "uyum, anlaşma" sözcüğünü yazdığı ikincisini
de "er verband sich mit uns und leistete Hilfe und Beistand" diye çeviriyor.
Karş. RADLOFF, Kudatku Rilik, I, s. II-IX (bu konuda daha önceki çalışmalann
gözden geçirilmesi); ve PELLIOT, Horde d'Or, 229.
Uya sözcüğü runik karakterli üç eski Türk yazıtında geçiyor; bunlardan ikisi
Yenisey bölgesinde, biri de Türkistan' daki eski Talas şehrinde bulunmuş (karş .
... Yazıtları, II, l34, sat. 5; III, 101, sat. 3 ve ı 18, sat. 3). Kaşgari'ye göre (I, 85;
III, 146), uya terimi "akraba, ana-baba" anlamına geliyor. Radloff'un sözlüğü (I,
1628) uya için "eklern" ve "nesil, kuşak" anlamlannı veriyor. -a eki için, karş. AG,
§ 106.
Uy( a}r sözcüğü, Eski Türkçerunik karakterli beş mezar yazıtında yedi kez geçiyor;

düşünülebilir.

76
77

78
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yanısıra "bağlanmak/bağlaşmak" anlamında

bir uy- eylemi de
Orta Türkçede ud- 'un uy-' a
dönüşen (ud- > uy-) şekliyle kanşmış olabileceği kolayca düşünülebilir.
Dolayısıyla ben, Reşidüddin' e dayanarak ve her türlü ihtiyat kaydıyla, şu
açıklamayı öneriyorum: *uy- "bağlaşmak" eyleminden geniş zaman eki -gur
ile türemiş olan Uygur adı başlangıçta "bağlaşık, müttefik" anlamına
geliyordu ve On-Uygurlar da "On Bağlaşıklar"dan başka bir şey değildi.
bulunduğu varsayılırsa,

bu uy-

sözcüğünün

Şimdi

de On-Uygur ya da "On Bağlaşıklar"a katılmış olan klan veya
boylann bir listesini yapalım; doğal olarak, To~uz-Oguz'larda olduğu gibi,
bu konfederasyonun bileşiminde tarihi boyunca bazı değişiklikler olmuş
olabileceği unutulmamalıdır. Kieou T'ang chou'nun [Jiu Tang shü
(CXVC, 2 rO) T'ang [Tang
dönemi (VIL-X. yy.) için verdiği dokuz
Uygur boyunu içeren liste, içinde tanılanması güç bazı adlann varlığına
karşın, bize çıkış noktası işlevi görebilir.7 9

m]

mm.]

bunların

79

dördü Yenisey, biri de Orhon bölgesinden (karş .... Yazıtları, II, 122, ve
III, 96, 102, 119 ve 180). Kullanıldığı bağlarnlar üç tip: a) ölüg uyarlıg armiş,
"ölü uyarlı imiş"; lı) inim açim (+ kadaşım) uyarın üçün, "kardeşlerimin (+
arkadaşlarımın) uyarı için [bu mezar taşı dikildi]; c) uyar Iç,adınım üçün, "uyar
kayın-atam için"; uyar aşim sizima + uyar bagimka + uyar Iç,adaşımlç,a adırıltım,
"uyar eşi m, uyar beyim, uyar arkadaşlarım, sizden ayrıldım". Uyarteriminin ÇakulV yazıtında (c'deki örnekler), Çakul-III yazıtındaki uya ile aynı bağlamda
kullanılmış olduğu da dikkate değer: elig uyamga admldim, "elli yakınırndan!
akrabamdan ayrıldım".
Öte yandan uyur da, Touen-houang' da [Dün-hming ~~] bulunmuş, IX.-X.
yüzyıllara ait runik yazılı Eski Türkçe küçük bir kitap olan lrlç, Bitig'de aşağıdaki
bağlamda kullanılmıştır: "Kağan tahta çıkıp başkentini kurdu. Devleti sürekli oldu.
Dört bucaktan iyiler ve uyur'lar şenlenmek ve [kenti?] güzelleştirmek için
toplandılar". Karş. V. THOMSEN, JRAS, 1912,201 ve 213; ... Yazıtları, II, 80.
Uyur/uyar/(*oyar) hakkında, ayrıca bak. RADLOFF, Die alttürkisehen lnschriften
der Mongolei, 356; ve W. BANG ve A. VON GABAIN, " ... Windgott", UJb, VIII, s.
250, ı. 31, ve s. 254, not. Bang'la von Gabain'in incelediği Mani dilindeki parçada
. görülen {uy}urlarnng örneği pek güvenilir değil, çünkü tıpkıbasımda, uy'un
rastladığı varsayılan deliğin üzerinde bir nokta farkediliyor ki, buna göre deliğe
rastlayan harfin r veya iç, olması daha olasıdır.
T'ang ehou'da [Tang shü mii] (CCXVII, 1: [saang] , 2 VO) da verilen bu liste
konusunda, bak. E. G. PULLEYBLANK, "Toquzoghuz", 38-41; CHAVANNES,
Doeuments, 93-94; ve benim yazım Oui'ghours, 3-4. Listede yalnız dokuz boy
(klan) var, çünkü, profesör Pulleyblank'ın (loe. cit.) açıkladığı gibi, Kieou T'ang
ehou'nun [Jiu Tang shü limii] yazarı, Uygurların başında bulunduğu konfederasyonun adı olan "Dokuz Boy" =To~uz-Oguz'u asıl uygur klanları On-Uygur'la
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1. Yagl~arIY agl~r. Gelenekselolarak kağanlann çıktığı boydur. Bu ad
VIII.-XI. yüzyıllar için çeşitli Çince, Türkçe ve Hotanca belgelerde pek iyi
tamklanmaktadır. Yagla- eyleminden geniş zaman ekinin eski şekli olan
-/ç,ar/-/ç,ır ekiyle türemiş görünen sözcük, "yağlayanlar, yağ sürenler"
anlamına gelmiş olabilir. Yağ ise Türk-Moğol göçebelerinde zenginlik ye
bolluk işareti sayılır. 80
2. Hou-tou-ko [Hu-duö-ge] iiJjoti}!;, VII *yuo-tuat-kat > İx * xuo-turkar. *Uturl,c ar, ÜtIg(a)r/ÜtIk(a)r'e çok benzeyen bu ad, Reşidüddin
tarafından On-Uygurlara atfedilen on ınnağın sayıldığılistede ikincj sıradadır
(karş. supra). Kuşkusuz bu sözcük aynı zamanda, Bizans kaynaklanna göre
VI. yüzyılda Karadeniz ve Kafkasya'nın kuzeyindeki bölgede On-Ogur/
Uigur'larla birlikte bulunan Uturgur/Utrigur/Utigur/Utiger'lerin de adıdır
(karş. s. 35) Sözcüğün ilk anlamına gelince, burada bir kez daha (yukarda,
Yaglal,car'da olduğu gibi; karş. n. 73) -/ç,arl-/ç,ur - -gar/-gur ekiyle yapılmış
bir geniş zaman şekli söz konusu olsa gerek. Kullanılan eylem kökü,
"kazanmak, yenmek" anlamındaki ut- olup, bunun -r'li ettirgen şekli *utur-, '
*utr (utru "karşı, karşıt" da buradan gelir) pekiştirici bir değer taşıyabilir. 81
Adın anlamı, buna gore, "kazananlar, yenenler" olmaktadır. Ut- eylemi,
özellikle Osmanlı gibi bazı batı lehçelerinde, ön (ince) ünlü sınıfına geçerek
üt- olmuştur; Osmanlı lehçesinde utma/ç, ile ütmek bir arada bulunur (karş. J.
Deny, Grammaire, s. 108). Reşidüddin'deki, Ütigar diye okunması gereken
ÜtIk.r şeklinin açıklaması da kuşkusuz buradadır.
İmdi, Bizans kaynaklannın On-Ogur'lardan saydığı Uturgur'lar gerçekten
Çin kaynaklanmn uygur boylanndan biri olarak gösterdikleri *Uturl,car'ın
karşılığı idiyseler, On-Ogurlann da On-Uygurlar oldukları açıktır. Aynca,
Uturgurlar on uygur boylarından biri idiyseler (ki öyle görünüyor), kardeş
boy KuturgurIKutrigur/Kotragur'lann da (karş. s. 3,5) en azından VI. yüzyıl
dolaylarında onlann bir başka boyu olmalan gerekir. Kutıırgur/Kutrigur adı,
görünüşe göre, /ç,utur- "aşmak, taşmak, kudurmak" eyleminin -gur ekli geniş
kanştırmış olmalıdır;

80

81

bunlar gerçekte on boydu.
Karş. Rene GIRAUD, L'Inscription de Bain Tsokto, Paris, 1961, s. 65; yazar burada
Tonyu~u~ adını Tonıyu~u~, yani tonı + yu*u~ "giysisi yağlanmış" olarak açıklıyor.
Buna karşılık, Y agl~ar için başka bir etimoloji aramak gerekirse, yağı "düşman"
dan türemiş olan ve "düşmanlık etmek, düşmanla savaşmak" anlamına gelen yağıla
eylemi akla gelebilir.
Karş. AG, § 16.1.
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da "(sınırlan) .aşanlar, kuduranlar" olmaktadır.

3. Hou/Kiu-Io-wou [Hu/lue-Iuo-wu] OJili/:fftH.~, VII. *yu(}t/g'ju(}t-lamju(}t > IX. *xor/g'ür-la-mvür; ayrıca Kiu-Io-po [lu-Iuo-bo] 1Jı.~, VII.
*kju-la-b 'U(}t > IX. *kü-la-b' or, runik harfli Türk alfabesiyle Küdibir/

Küdivir'e ve X. yüzyıl Hotancasında Kurabidi'ye denk düşmektedir. 82
Kürabir/Küravir/*Küramür/*Küdibür ise Kaşgarlı'nın "kaçmak, tüymek"
anlamını verdiği kürii- eyleminden türemiş ohibilir. Sonundaki bOr/i/r/mor
, ögesine gelince, karş. 9 nolu boy Ayabır/Ayavır/Ayamur.
4. Mo-ko-si-ki [Mo-ge-xi-qi] ~s;wz}~,~z, VII. *mvk-ka-sj(}k-kj(}t > IX.
*mbiig-ka-sig-kir tanılanamamıştır. *Bal,casıl,ar?
5. A-wou-tchö [A-wu-di] lfr!J~n~, VII. *·a-mju(}t-tşek > IX. ·a-mvürtsiig tanılanamamıştır. *Avirçag? AVüçak?
6. ~azar~asar. VI.-VII. yüzyıllarda On-Ogur'larla birlikte Kafkasya'nın
kuzeyinde bulunan Hazar'larla aynı adı taşıyan böyle bir boyun On-Uygurlar
arasında sayılması, On-Ogur = On~Uygur eşitliğini güçlendiriyor. Bilinen üç
çevriyazısından ikisi onu -z- 'li biçimiyle, üçüncüsü ise -s-'li biçimiyle
vermektedir: a) Ko-sa [Ge-sa] :!;mi, VII. *kat-sat > VIII. *kad-sad> IX.
*kar-sar Uygur boyu ~azar'dır; b) Ho-sa [He-sa] ~mi, VII. *rat-sat>
VIII. *xad-sad > IX. *xas-sar, 1j.azar'ı karşılar; bu ad Kafkasya'nın
kuzeyindeki ijazar'ların ve aynı zamanda 824-832 yıllarında hüküm süren ve olasılıkla Mani yazılı Mal:ırnamag (9, sat. 20-21) da ijasar tegın olarak
geçen - uygur kağanının da adıdır;83 c) K' o-sa [Kc-sa] 'BJ~, VII. *k' a~sat >
IX. *k' a-şar, ~asar'ı karşılar; Volga ijazar'ları için T' ang chou'nun [Tang

82
83

Karş. W. B. HENNING, BSOS, IX, 555; H. W. BAILEY, AM, II-I, 19;
PULLEYBLANK, "Toquzoghuz", 40.
Karş. F. W. K. MÜLLER, Ein Doppelblatt aus einem manichiiischen Hymnenbuch
(MaJ:ırntınıag) , s. 9, sat. 20-21. Halkın adı için, karş. CHAVANNES, Documents,
145; T'ang chou [Tang shü Jj:;:], CCXXI, ~ [xHı], 2 vO. Kağanın adı için, karş.
T'ang houei yao [Tang hui yao Jjfr~], XCVIII, 9 vO; Ts'ö fou yuan kouei [Ce fo
yuan gufiffiM:JG~], CMLXVII, 14 rO; T'ang chou [Tang shü Jji!f], CCXVII ~
[xüı], 1 vO; Ouighours, 141. Öte yandan, yukarda (s. 71) incelenen 600 yılına doğru
T'ie-lo boyları listesinde, Ho-tsie [He-jie] ,~~, VII. *yat-dz'iet > VIII. *xad-dz'ied,
yani lJazır çevriyazısı, Hazar adının bir yazılışInI da temsil ediyor olmalıdır (karş.
not 15).

http://www.turkdilleri.org/

222

JAMES HAMİLTON

shü ~~] verdiği adın bir başka çevriyazısıdır. 84 Bundan başka -s-'li şekle,
yukarda· b maddesinde anılan Mani yazılı metinden başka, VI. yüzyıla ait
anonim Süryanice derlernede (karş. supra, s. 34?) ve olasılıkla Şine-usu
Uygur yazıtında da rastlanmaktadır. 85 Bunlann dışında her yerde, Bizans
Yunancasında, Arapçada, Rusçada, Macarcada, Ermenicede, kısacası - z
sesinin bulunmadığı Moğolca hariç - her dilde, sadece -z- 'li şekil kul1anıl~ştır. Zaten Eski Türkçede ~as- diye bir eylem bilinmiyor; dolayısıyla,
bu adın ilk biçiminin ~azar olduğu; -s-'li örneklerin ise Türkçenin bazı
çeşitlerinde daha önce saptanmış olan, z foneminin sağırlaşması (ötümsüz.,.
leşmesi) eğilimiyle açıklanabileceği d.üşünülebilir. 86 Ben ~azarfI>:azır'ı
"kazmak, eşmek" anlamına gelen ~az-/~azı- eyleminin geniş zaman şekli
olarak görüyorum. Bunun, "(huysuz ve sinirli atlann ön toynaklanyl~
yaptığı gibi) toprağı eşip kazmak" gibi özel bir anlamı da vardı (karş.
Kaşgari, II, 10). Demek ki ~azar/*~azır sözcüğü bir boyadı olarak
"şahlananlar", yani "atılganlar, yerinde duramayanlar" anlamına gelmiş
olmalıdır (karş. Annemarie v. Gabain, "Kasakentum, eine soziologischephilologische Studie", Acta Orient. Hung. XI, 1960, 161-167).

7. Hou-wou-sou [Hu-wa-su] f§3tn.i~, VII. *yuk-·uat-suo
'or-suo, tanılanamamıştır. *ijuguzu ?
84

85
86

:> IX.

*xug..,

Hazar'lann adının bu son çevriyazımı hakkında, karş. CHAVANNES, Documents,
256; ve PELLIOT, Horde d'Or, 207-208. Hazarların adını konu alan uzun
çalışmasında (208, n. I) Pelliot şöyle yazıyor: "Dans le seul cas ou on ait Ho-sa
[~. He-sa, * yat-sat] , je soupçonne que c' est une mauvaise leçon pour ~. Ko-sa
[Ge-sa], *Ka-sat (Ho-sa şeklini bulduğumuz tek durumda da ben bunun Ko-sa
yerine bir yanl1ş okunuş/yazılış olduğundan kuşkulanıyorum)". Oysa Ho-sa yazılışı
Pelliot'nun bilmez göründüğü uygur kağanının adıyla doğrulandıktan başka, ~ k o
[ge] ögesinin sonsesi de bir diş ünsüzüdür: *kat. Dolayısıyla, artık onun (s. 209):
"les deux transcriptions chinoises des T' ang sont faites sur *Qasar, non sur *Qazar"
("T' ang [Tang ~] dönemine ait iki Çince çevriyazı *~azar değil *~asar okunuşuna
göre yapılmıştır") şeklindeki yargısını gözönüne almak için neden yoktur. Zaten
Pelliot Hazarların adını incelerken, Hazarca, Bulgarca ve - elbette! - "On-ogurca"
gibi lehçelerde ortak Türkçenin z sesi yerine r· bulunduğunu öne süren "Eski
Türkçede rotasizm" kuramını tutanlar açısından hayli can sıkıcı olan -z- sesinden
kurtulmak için özel bir çaba harcamıştır. Ancak ben Pelliot' nun, ~azar - ve de
~az~ - ·sözcüklerini, ikincil olarak *~az-' a dönüşen eski ve kuşkulu bir diyalektal
varyant *~s- aracılığyla, ~ç- "kaçmak" eyleminden türetmeye kalkması karşısında
kuşkulu tavrımı koruyorum.
Karş. RAMSTEDT, " ... Runeninschriften", s. 23, sat. 2, ve s. 53.
Karş. AG, § 5 ve 35.
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8. Yo-wou-ko [Y~LO-wu-ge] ~m~, VII. *jak-mjuat-kat > IX;. *yagmvür-kar, aşağı yukarı *Yagmurl,car' a denk geliyor. 925 tarihli Hotanca
Stael-Holstein yazmasındaki (karş. AM, II-I, 20) boyadları listesinde yer
alan YabütHikara da aynı adı temsil ediyor olmalıdır. *Yagmurl,caı
(yağmur' dan ?), *Yagmutl,car veya *Yabutl,<:ar sözcüklerinde: bir kez daha,
eylemlere olduğu gibi adlara da eklenebilen (Deny, Grammaire, s. 931) -lrnr
(_gO r/-~o r) ekini seçebiliyoruz.
9. Hi-ye-wou [Xi-ye-wu] ~:ımm, VII. *Yiei-ja-mjuat> IX. *xiei-yamvür: Ayrıca Ngai-ye-wou [Ai-ye-wu] ~$m, VII. *·ai-ja-mjuat,
şekillerinde kaydedilen bu ad, IX.-X. yüzyıl Hotancasında Ayavıra/Ayabrra
biçiminde karşımıza çıkıyor. 87 Ben bu adın ayrıca Kaşgarlı' dili yinni bir
.
...1' • ./
.
Oguz boyu listesinde on birinci sıradaki~1 "Aymur"a; ve - yine herhalde
J~( "Aymür" olarak okunması gereken - Reşidüddin'in Oguz boyları
listesinde beşinci grubun ikinci sırasında yer alan J~i "İmür"a da denk
geldiğini sanıyorum. 8~ Gerçekten ~e, eski biçim olan *Ayarnur'un, XI.XIII .. yüzyıllarda Aymur/* Aymür' a indirgenmiş olması anlaşılır bir
durumdur. Ay ab ır/Ayavır/* Ayam~r sözcüğü de, görünüşe göre, tıpkı
yukardaki (no. 3) Kürabir IKüravirIKüramür gibi, bir -b°rl-vor/-mor ögesi ile
kurulmuştur ki bunu AG, § 12Tte (yağ- "yağmak"tan yağmur "yağmur"; al"almak"tan almır "açgözlülük") ve Deny'nin Grammaire'inde, (ço~mar,
çamur, ~uş-mar,~atmer) betimlenen _mor ekiyle ilişkilendirmek mümkündür. Adın ilk anlamına gelince, Pelliot (Horde d'Or, 197) bunu fazla önemsemediğini ifade etmek için Reşidüddin'in açıklamasını vennekle yetiniyor:
"(o) sonsuz iyi ve güçlüdür". Oysa "sonsuz iyi ve güçlü" demek, "ulu,
kutlu, tapılan" demektir; Ayamur/Ayabır/Ayavır de zaten "saygı göstermek,
ululamak, onurlandırmak," anlamındaki aya- eyleminden t-q,reIl!iş görünüyor. Gerçi _bOr ekinin işlevi böylece açıklanmış olmuyor; ama pekiştirici
(intensif) veya yineleyici (frekantatif) bir değeri olduğu düşünülebilir: yağ
mur çok miktarda ve sürekli düşen sudur; al-mır ise çok ve hep almak
isteyenin özelliğidir. Buna göre, Ayabır/* Ayarnur da "çok saygı gösterenler,
yUceltenler, tapanlar" (yoksa, tersine, "saygı görenler, tapılanlar" mı?)
anlamı~a gelebilir. Kürabir/*Küdimür ise "hep kaçanlar, kaçaklar" demek
i

87
88

.

Karş. Oui'ghours, 4.
Bu adlar hakkında, karş. PELLIOT, Horde d'Or, 195-197; ancak Pelliotbunlar için
tamamen başka bir açıklama öneriyor.
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olabilir.
Demek ki, iki T'ang chou'da [Tdng shü mil] verilen dokuz çevriyazı
içinden ancak altı Uygur boyu tamlanabilmiştir: Yagla1.carlY aglaI.cır, *Utur~ar/Uturgur!Ütigar, *Küramür/Kürabir, ~azarfI>:asar, *Yagmur~ar/Yabut
~ar ve Ayamur/Ayabır. Şimdi de Reşidüddin tarafından (karş. s. 40) OnUygur'lara atfedilen on ırmağın adlarını içeren ve az çok değişikliğe uğradığı
belli olan On-Or~un listesine dönelim:
ı. İlk ad, On-Uygur'ların ilk kağamm çıkardığı söylenen boyun adı olan
İşg(i)l' dir, oysa burada daha çok Yagla~ar beklenirdi. İşg(i)l sözdiğü

herhalde Doğu T'ou-kiue'lerden [Döng Tü-jue *~~] Köl tegin'in 715
dolaylarında kendisiyle savaştığı 89 ve bir Uygur klanı değilse bile en azından
bir to~uz-oguz boyunun adı olan İzg(i)l'i karşılamaktadır. Öte yandan',
Pulleyblank da ("Toquzoghuz", 4 1 , n. 3) İzgil ile, Çin kaynaklarının Dokuz
BoylTo~uz-Oguz arasında saydığı bir t'ie-Io [tie-Ie .1iYJ] boyunun adının
çevriyazısı olan Hi-kie [Xi-jie] ~~ *yiei-kiet arasında yakınlık görmüştür.
Ayrıca dikkate değer bir diğer nokta da,_ 6 .7' de kendileri için valilikler
kurulan boylar listesinde, Kieou T' ang chou'nun [Jili Tdng shü
(CXCV, 1 VO), T'ang chou'daki [Tang shü @".J (CCXVII 1: [sh~mg], 1
VO) Hi-kie [Xi-jie ~~] şekli yerine, olasılıkla Hie [Jic:i] ~ (*yiet)-kie [jie
~] = İzgil'in bir yanlış yazı1ışı olan Tie-kie [Die-jie] ~~ *d'iet-kiet şeklini
kullanmış olmasıdır. 9o Diğer taraftan, İslam kaynaklarına göre, İşgiI/ İsgil
X. yüzyıl dolaylarında Volga Bulgar'larının üç boyundan birinin de
1

lJm.]

adıyd1. 91

2. Ütlg(a)r, T'ang chou'lardaki [Tang shü mil] ikinci uygur boyu
ve Bizans kaynaklarındaki Uturgur/Utiger' e denk düşer. Karş.
supra, s. 42.
*Utur~ar' a

89

90

Karş. Köl tegin yazıtı, kuzey yüzü, sat. 3. THOMSEN (fnscriptions de ['Orkhon
dichiffrees, not 52) de daha önce İşgil ile İzgil arasındaki benzerliği farketmişti.
Kieou T'ang chou'daki [Jiu Tang shü B~iI] metin CHAVANNES (Documents,
91) tarafından çevrilmiştir; Chavannes T'ang chou'daki [Tang shü ~iI], Hi-kie
[Xı-jie ~#,5] yazılışını Tie-kie' den [Die-jie ~#,5] daha doğru sayıyordu. İdiz/Adiz
adının çevriyazısı Hie-tie [Jüı-die] lf9{~ *yiet-d'iet (karş. not 13) gösteriyor ki,
*Hie-kie [*Jia-jie] lf9{#,5 *yiet-kiet çevriyazısı İzgil'in yazılışma da gayet uygun
düşerdi.

91

Karş. MARQUART, StreijzUge, 162,515 ve dev.; MINORSKY, ljudüd, 162,320
ve 461.
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3; Böl,crIBol,cIr/Tö~dr ;-i~ i ~~ i ~g.j Arap yazısında kolayca *Böl,cü
,.;~'nun bir' yanlış yazılışı olabilir. P' ou-kou' [Pu-gii] ~mı *b 'uok-kuo,
Hatanca Stael-Holstein yazmasındaki (karş. Henning, BSaS, IX, 555)
Bakü yani *Bol,cu'lar Tol,cuz-Oğuz'ların önemli bir boyu, T'ang houei
yao'nun [Tang hui,yao mfr~] (XCVIII, 2 VA) Dokuz Boy listesinde
Uygur'lardan sonra ikinci boydular. 866 yılı dolaylarında P'ou-kou [Pu-gu
~ıa], = *Bol,cu adlı biri Çin Türkistanı'ndaki Uygur'ların büyük
paşbuğuydu (karş. Oui"ghours, 13-15).
4. 'Örl,c(u)nd(u)r adı dikkati çekecek kadar, Bizans kaynaklarındaki OnOgundur'u hatırlatmaktadır. Onoğundur, yani 10 (On-)Ogundur'lar VII.
yüzyılda Karadeniz ve Kafkasya'nın kuzeyindeki bölgelerde, Bulgar'lara
yakından bağlıydılar (karş. sonraki ad) ve aynı yüzyılda orada, Bulgar'lar,
, Kotragur/Kuturgur'lar ve On-Ugur'larla ortaklaşa Büyük Bulgaristan
dyvletini kurmuşlardı. 92 'Öte yandan, İslam kaynaklarına ve başka
kaynaklara göre, X. yüzyıldan itibaren Karadeniz'in batısında ve kuzeyinde
,yaşamakta olan Wn.nd.r )~9, WL.nd.r j..\..AJ9' ya da Ol'.bd.r )~"ların
adının altında da On-Ogundur'lar bulunsa gerektir. 93 Olasılıkla ogul ve ogıiş'
gibi *ogu- ("döllemek, doğurmak"?) eylem kökünden türemiş olan, Ç)gundut
sözcüğü, bayu- "zenginleşmek"ten gelen B,ayundurIBayındır, çrliJ- "ün
yapmak" eyleminden gelen Çavundur/Çavuldur ve sevin- "sevinmek,
eğlenmek" veya sav- "avlanmak" eyleminden gelen Zavender gibi eski Türk
boyadlanna benzeyen, belki de dönüşlü çatı değerli -ndor ögesiyle kurulmuş
bir addır. 94 Reşidi\ddin'deki )~)9' Örl,c(u)nd(u)r yazılışı, aslında )..I..i..C9'
*Ög(u)nd(u)r'un - belki de'On-Orl,cun teriminin etkisiyle - bozulmuş şekli
olmalıdır. Böylece, On-Uygur'lardan bir klan adı, bir kez daha, OnOgur'larla bağlantılı bir boyadıyla özdeşleşmiş görünmektedir.

92

Karş. MORAVCSıK, "".Onoguren", 67-74; Byzanti1Joturcica, II, Onogundur başlığı

93

Karş. MINORSKY, l:fudüd, 162 ve 465-471. Bozulmuş oldukları açıkça görülen bu

altında.

yaz~lışlar

94

konusunda, On-Ogundur'un, *Onundur (Wn.nd.r J.l..i..i9 ve WL.nd.r J..)."j,J9
*On.nd.r J.l..i..i9' olarak düzeltilecek?) şeklinde büzülmüş bir varyantını düşünmek mi
gerektiğini; yoksa bir yandan *Ogundur J~91'un, diğer yandan On-Ogundur J~i
(Ol'.bd.r J~ JI?) un ayrı ayrı bozulmuş biçimlerinin mi söz konusu olduğunu
bilemiyorum.
Bayundur ve Çavuldur hakkında, karş. PELLIOT, Horde d'Or, 194-197; Zavender
hakkında, karş. CHAVANNES, Documents, 248.
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5. TüHir )'ig.:; ITüıü,Jg.:; ıTülUr ),Jg.:; adı hemen hemen kesin olarak,
Bulgar sözcüğünün Reşidüddin zamanında çok yaygın olan, gırtlaksı ünsüzü
(g) düşmüş şekli Bular )'i~ ya da Bül(a)r "J~'la aynıdır. Pelliot'nun Horde
d'Or'da (124-139,224-230) Bulgar adı hakkındaki incelemesine (özellikle
s. 225) bakalım: " ... Reşidüddin'de yer alan ve d'Ohsson'un, daha sonra da
Blochet'nin 'Polonyalılar' olarak yorumladıklan bütün Polo ,J~ ve"J~
veya )'i~ Polar'lar gerçekte "Bular"dır ve Bulgar'lan göstermektedir."
Pelliot'ya göre, Bulgar sözcüğü bul- "bulmak" eyleminin -gar eki almış
haliydi ve Bular şekli de, Yazgır ve Salgur'un Yazır ve Salur' a dönüşmesi
gibi, Bulgar'ın kısalmış biçimiydi. Aynca Pelliot burada bir noktayı daha
ortaya atıyor (s. 229): _gEr [v. -rrl eki belki de "geniş zaman ortacın ilkel
şekliydi; bunun sürekli şimdiki (geniş?) zamanla karışması ikincil bir fonetik
evrim olayından başka bir şey değildir". Reşidüddin'in On-Uygurlar
arasında sayar göründüğü Bulgar'lar V. yüzyıldan itibaren aşağı Volga ile
Tuna arasındaki bölgede tarih sahnesinde bilinen bir Türk topluluğudur;
Bizans kaynaklan bunlan v.-vnı. yüzyıllarda On-Ogur'larla ve özellikle de
yukarda sözü edilen On-Ogundur'larla bağlantı içinde gösterir.
6. TardarIBadar )'~;I,j i ;i~4 adı Çin kaynaklannın uygur boylan arasında
yer ver~iği )JjÜ I):azar ile aynı olmalıdır (karş. supra, s. 20). Bizans
kaynaklanna göre, ljazar/I):azar'lar V.- vın. yüzyıllar arasında Karadeniz ve
Kafkasya'nın kuzeyindeki bölgede On-Ogur'lar, Bulgar'lar, vb. ile birlikte
bulunuyorlardı (karş. supra, s. 33-37).
7. Ad.r j~' rahatlıkla Tol5:uz-Oguz'lann önemli bir boyu olan j,)i Adiz'in
karşılığı sayılabilir. 795-805 arasındaki büyük uygur kağanı, ve olasılıkla
halefleri de, A.diz boyundandı. 95 Ancak, yazmalardan yalnız biri, - Ad.r <
Ad.z'ın bir yanlış yazılışı değilse - Aw(a)r = Avar şeklinde okunabilecek bir
)9' varyantı 96 içerir (karş. supra, s. 33-36). A.diz ile Avar arasında bir
karışıklığın, Souei [Suı ~l ve T'ang [Tang mı dönemlerine (VI.-X. yy.) ait
Çin kaynaklarının çevriyazılarında da meydana geldiği anlaşılıyor. Nitekim
T'ang [Tang
dönemine ait bazı metinlerde, Adiz'in çevriyazısı olan A-tie
[.A-die] IWJlfP!( *·a-d'iet yerine A-po [A-ba] IWJ~ *·a-b'uat şeklini buluyoruz;

m]

95

96

Uygur elinde 79S'te başa geçen kağandan itibaren bir iidiz hanedanının kurulması
hakkında, karş. ABE Takeo, Nishi Uiguru ... ,170,194-199,266 ve dev.
Karş. BEREZINE, Trudy, VII, 161, not.
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bu da yazarlann, bu adı Souei [Suı ~] dönemine (581-617) ait taİihyazım
belgelerinde rastlanan başka bir Türk boyu olan A-pa'lann [A-ba] ınırw *.ab 'wat adına yaklaştırmak için, A-tie'nin [A-die IWJIf#;:] tie' sini [die] if#;: p o
[bal rut şekliyle değiştirmiş olabileceklerini akla getirmektedir. A~pa [A-ba]
rrırrw.(*·a-b'wat> *.a-b'war) çevriyazısına gelince, Avar'lann adı olan
Avar'a tam tamına denk düşen bu yazılışı A-tie'nin [A~die] IWJIf#;: bozuk şekli'
saymayı gerektirecek hiçbir neden yoktur; çünkü birinci şekil ikincisinden
daha eski kaynakl~rda yer almaktadır ve söz konusu iki karakter, pa [bal W
ye tie [die] ~ de karşıklığa neden olabilecek derecede biribirine
benzememektedir. 97 Souei chou [Suı shü ~.] (LXXXIV, 3 vO; LIV, 4 rO)
ve Pei che'ye [Bei shı :Lt;!:.] (XCIX, 10 VO) göre, A-pa'lar [A-ba IWJW]
ülkesinde yaşayan boylar 585'e doğru T'ou-kiue'ler [Tü-jue ~~] ile
çatışma halindeydiler. Öte yandan (Souei chou [Suı shü ~.], LI, 4 VO), Apa'ların [A-ba IWJW] adı 603 yılında T'ou-kiue'lere [Tü-jue ~~] karşı
ayaklanan boylann arasında da geçmektedir. Dolayısıyla, aksine bir kanıt
bulununcaya kadar, A-pa = Avar'lann, hiç olmazsa 600 yılı dolaylannda,
Uygur'larla aynı konfederasyon içinde yer aldıklan anlaşılmaktadır.
8. Üç-Tabln 0-:HIJ (i9' (-Bayin? -Tatin?) veya Üb-Bas ~L t91 (-Tas?
-Yas?)'ın neyi gösterdiği anlaşılamamıştır.. Belki de başında üç "3" olan bir
(ırmak) adı söz konusudur: *Üç-Baş, yani "Üç-Kaynaklı (ırmak)" ?
9. ~amlancü 94->L<ı-i ~amlancu (= ~amlançu) Kaşgarlı'da (II, 242), "İki
Ögüz yakınında küçük bir şehrin adı" olarak geçer. Bu şehir 'İli ırmağı
yakınında, Balkaş Gölü ile İsig Köl (karş.Qudüd, 276-277) arasında bir
yerdeydi. 98 Bu dokuzuncu ırmağın kıyılannda, adı Çince "kral, hükümdar"
anlamındaki wang'a [wang] -"=f. denk düşen, Türk-Moğol boyu Ong'lar
yaşamaktaydı.

97

98

Adiz ve Avar adlarının çevriyazılarının biribirine karışması hakkında, karş .
. CHAVANNES, Documents, 88, not; O. FRANKE, Geschichte des chin. Reiches, III,
291-292; Lıu Mau-tsai, Nachrichten, II, 527.
Fakat, kaynağını, Uygurların Orhon kıyısındaki eski başkentlerinde bulunmuş bir
yazıtın (= ~ara-Balgasun yazıtı?) Moğol döneminde yapılmış bir çözümü olarak
gösteren Cüveynl'ye göre, ~(a)mlancu, Togla ve Selenga (?) ırmaklarının
kavşağında, Uygurların saygın başbuğu Bu~u Han'ın bir ağacın budak düğümünden
doğduğu yerin adıydl. Karş. " ... Komanen", 59-60, ve John Andrew BOYLE, 'The
Hist01Y oJ the World-Conqueror' by Juwaini, s. 55.
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10. Ötııdin u~9' doğal atarak, Türk-Moğol imparatorluklannın Hangay
dağları yöresinde bulunanmerkezi Ötüken'i temsil etmektedir. Burada, adı
"~agan Atı" olarak okunabilecek ~ .h.n AtI~' ~'boyu yaşıyordu.

Bundan, at sözcüğü "ad, ünvan, rütbe" anlamına geldiği için, "Kağan adı"
boyunun, yani içinden kağan çıkaran boyun adının söz konusu olduğu
anlamı da çıkarılabilir. 99 Nitekim uygur kağanlan da 840'a kadar Ötüken;de
oturmaktaydılar.

Böylece, Reşidüddin tarafından "On-Uygur"lara özdeşlenen On-Orl5.:unlar
listesinden ilk yedi ad? başka kaynaklardan da bilinen boyadlarına uyar
görünüyor: 1. İşgil = İşgil/İsgil = İzgil; 2. Ütigar = Utiger/Uturgur =
*Uturl5.:ar; 3. *Bo~u; 4. Orl5.:undur = Ogundur; 5. Bular = Bulgar; 6. ~azar
ve 7. Adiz veya Avar. Kuşkusuz Uygur'lara en yakın to~uz-oguz boyları
olan *Bol5.:u'lar (no.3) ile Adiz'lar (no.7) herhalde on boyarasına (OnUygur'lara) IX. yüzyıl içinde kabul edilmişlerdi. Bana hiçbir şey
çağrıştırmayan 8. numarayı bir kenara bırakıyorum. Öng boyu (9.) bir
"hükümdar boyu" « Çince wang [wang] 3::] = hükümdar,prens) olmalıydı; (İsig Köl'ün kuzeydoğusunda, İli ırmağı yakınlarında?) ~amlançu
yöresini yurt edinmişti. Son olarak, Ötüken'i yurt edinmiş olan "Kağan Adı"
'boyu (lO.), olasılıkla, gelenekselolarak kağanların çıktığı boyolan
Yaglal5.:ar'a denk düşüyordu, zira 795'te bır Adiz'in başbuğ seçilmiş
olmasına karşın, X.-XI. yüz-yıllarda Kan-tcheou [Gan-zhöu tt]\N]
Uygur'larının ülkesinde hüküm sürenler hala yagl~ar'lard1.
Aşağıdaki

tabloda, bir tarafta (Çince, Türkçe ve Hotanca) Uzakdoğu
kaynaklarına ve Reşidüddin'e göre belirlenmiş uygur boylarının, yani OnUygur'ların adları; diğer tarafta V.-VIII. yüzyıllardan itibaren (Bizans,
Süryani, Latin, vb.) Hıristiyan kaynakları tarafından Karadeniz, Hazar
Denizi ve Kafkasya'nın kuzeyindeki bölgeler için tanıklanan - ve çoğu kez
X.-XI. yüzyıllara ait İslam kaynaklarınca da doğrulanan -, söz konusu
adların karşılıkları gibi görünen boyadları karşı karşıya konmuştur.,
Böylece, V.-VIII. yüzyıllara ait Hıristiyan kaynaklarının az veya çok
yakından Hazar Denizi'l1in batısındaki On-Ogur/Uigur'lara bağladıklan belli

99

Bu ad için, ayrıca bak. ABE Takeo, Nishi Uiguru ... , 195; yazar, 795'ten itibaren
Uygurların başında adiz soylu kağanların biribirini izlemesi nedeniyle, "I,(agan Ati"
verine "I,(agan Adiz"in konmasını öneriyor.
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başlı

boylar (3. sütun), gerçekte Uzakdoğu kaynaklan ve Reşidüddin'deki
Uygur boylanna, başka deyişle On-Uygur'lara karşılık gelmektedir. Tabloda
Uygur

boyları

(On-Oygurlar)

VIL-X. yy. Uzak-doğu
kaynaklan: Çin, Türk
(t.), ve Hotan (h.).

Reşideddin

Uygur.
Sang Uygur (XI. yy).

Uygur.

On-Uygur (t).

On-Uygur.

circalyaklaşık

1300

Aral denizi

batısında

yer alan boylar

yy. Hınstiyan IX.-xı. yy. İslam
kaynakları: Bizans,
kaynakaları.
Süryani (s), Ermeni (e),
Latin.
Uygur, Ogor, Uigur.
Uygur.
Saragur, Samrgür (s).
V.

-Vııı.

On-Ugur, On-Ogur,
On-İgur.

(1)

Yagl~ar.

İzgil (t), *İzgiL.

(2)

*Utur~ar.

= (1 O)
Ad?

*~agan

(1) Işgil.

(2) Udgar.

İşgil/İsgiL.

Uturgur, Utrigur,
Utigur, Utiger
(+Kuturgur, Kutrigur,
Kotragur,
Kürtrgur(s)'lann kardeş
boyu?)

(3) '*Küramür,
*Kürabür, Kürabir (t),
Kurabrra (h).
*Bo~u ( bir to~uz-oguz (3)
boyu), Bakü (h).

*Bö~

(4) Or~uridur.

(6)

*~azar,

*~asar,

*Ijazar,
ijasar (t.),

(5)

*BüıarIBmar.

Bulgar

(6)

*~azar.

Ijazar, Kas,r(s.),
ijazir-k (e.). Akatzir:

Kasar. Hazır.
(7) *Ediz
*Yadiz, *Adiz, *İdiz,
yada
Adiz (t.)
(bir to~uz-oguz boyu), Awar?
*Ayar (t'ie-lo boyu)
Apar (t.)?
(8)

(On-)Oğundur

Wn.nd.r, WL.nd.r,
Ol' .bd.r.
Bular, Bolar
(XnLyy)
ijazar.
~ara-ijazar

*Ak-Kazır.

Ayar, Ab.r (s.), Uar.

*Yagrnur~arIYag-

yut~ar?

Yabüttakara (h.).
(9) * Ayarnur,
Ayablra/Ayavrra (h).

*Ayrnür (oguz
boyu),

Ayrnur C::>guz
boyu).

http://www.turkdilleri.org/

230

JAMES HAMİLTON

sadece, İran kökenli boylar olduklan halde VI. yüzyılda T'ie-Io'lar [Tie-Ie
arasında sayılan (karş. s. 27) Savır ve Alan'lar, bir de doğalolarak
Türk ya da T' ou-kiue'ler [Tü-jue ~J99t] eksiktir. Bütün bunlar bana, OnOgur'lann On-~ygur'larla özdeşliğini kanıtlar görünüyor.
Özetleyecek olursak, bu çalışmadan şu sonuçlar çıkıyor: En geç 400 yılı
dolaylannda, On-Uygur, yani olasılıkla "On Bağlaşık" adı altında bir t'ie-lo
[Tre-le .1iYJJ ya da *tiigriig boylan konfederasyonu kuruldu. V. yüzyıl
içinde, Orta Asya' daki savaşlar ve siyasal çalkantılar sonucunda, On-Uygur'lann bir kısmı herhalde Yukan Moğolistan'daki ana yurtlannı terkettiler
ve batıya doğru yol alarak gelip Aral Gölü berisindeki (onlara göre ötesi !)
bozkırlara ve özellikle Kafkasya'nın kuzeyine yerleştiler. Bu göç oiasılıkla,
aralannda *A~-~azır ve ijazar'lar, Sang-Uygur'lar, Bulgar'lar, ~utur
gur'larla birlikte Uturgur'lar, (On-)Ogundur'lar, Avar'lar (?) ve İşgil/İsgil/
İzgil'lerin bulunduğu çeşitli On-Uygur boylannın dalga dalga biribirlerini
izlemesi şeklinde gerçekleşti. VII.-VIII. yüzyıllardan itibaren batıdaki uygur
boylan özellikle Avrupa'ya doğru gelişen yeni göçler ve yabancı halklarlatemasların etkisiyle, sonunda Uygur kimliklerini ve doğulu Türk
karakterle~ni kaybedecek ölçüde değişmeye ve farklılaşmaya başladılar.
To~uz-Oguz'lann durumunda da olaylar, biraz daha geç dönemde, ama
oldukça benzer biçimde gelişmiş gibi görünüyor. Gerçekten de To~uz-Oguz
< *To~uz-Oguş, t'ie-lo yani "Dokuz Boy" konfederasyonu olasılıkla Yukan
Moğolistan'da ve Çin Türkistanı'nın kuzeyinde, VII. yüzyılın ilk yıllannda
kuruldu. VIII. yüzyılın sonu ve IX. yüzyılın başında, Uygur'lar yönetiminde imparatorluklannın en fazla genişlediği dönemde, ToI.<uz-Oguz'lann
bir bölümü batı sınırlanm aşarak Aral Gölü çevresindeki bozkırlara gelip
yerleştiler. Ana yurtlanndan kopan, sonraki yüzyıllarda da müslüman olan.
ve kendilerine artık Oguz, Ghuzz ya da Uz denilen bu gruplar, kuşkusuz
diğer halklarla, özellikle de çoktan beri batıda yerleşmiş öteki Türklerle olan
temaslann etkisiyle, yavaş yavaş - hala To~uz-Oguz, ya da daha sonra
egemen boyun adıyla Uygur diye anılan - doğudaki soydaşlanndan aynlıp
farklılaştılar; sonunda yeni siyasaloluşurnlara kanşarak, sonraki göçlerle
Avrupa'ya ve Küçük Asya'ya dağıldılar.

.1iYJ]
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Wei chou, Pei che, Kieou T'ang chou ve T'ang chou'dan yapılan alıntılar, T'ou-chou
tsi-tch'eng, Şanghay, 1888 basımından, T'ang lıouei yao'dan yapılanlar ise Kiang-sou
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chou-kiu, 1884 basımından alınmıştır.
Çin yazı karakterlerinin eski söylenişleri, VI.-VII. yüzyıllar için B. KARLGREN,
Grammata Serica Recensa, 19S7'ye göre; VII. IX. ve X. yüzyıllar için de Lo Tch' ang-p' ei,
"T'ang ve Beş Hanedan dönemlerinde Kuzeybatı Lehçeleri" (Çince), Academia Sinica,
Hist. Phil., Monograph A, n° 12, Ş anghay , 1933 ile, Henri MASPERA, "Le Dialecte de
Tch'ang-ngan sous les T'ang", Bulletin de l'Ecolefrançaise d'Extreme-Orient, 1920'den
aynbasıma göredir. Fakat şimdi Çin yazı karakterlerinin eski okunuşlarına ilişkin bütün
konular için, bu makale baskıdayken çıkan, E. G. PULLEYBLANK'ın Asia Major, IX, I,
1962 ve devamında yayımlanan çok önemli çalışması, The Consonantal System of Old
Chinese' e başvurulması salık verilir.
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